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do~ do Rio <lrmde do Sul pon1 elevação........,... 
na dos Jumra prcY1S1i0S DO 11rt 41 lnC'IS05 I C fi da Rcso
luçio n' 69195, do SeDado Federal pon1 que possa n:aiJ. 
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tb'ID.ta e otto lllllb6es.ICISCI:IIIOS c VIDlC c nove DDI e no
YeceD!Os JaJSJ. JUDIO 80 Banco NIICIOIIILI de Desc:oYOIYI
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Sen w- 0me1as 
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gemJ que cbspae sobre o Trmsporre Mulamodal de 
Cargas Sea Genoa Camala. 
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sana redaçio fmal ao PLC n! 93196 1rt1l 724196. oa on
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delonmaado Sea. Ro!Wdo Cuuba Lima. . 
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Monclana rclmva ao 11 b'Jmcslft' dr 1998 Scn V1lson 
Klemubmg 

Parecer a! 17198 - C01111ssio de Assmnos Ecoaõ
nucos. sobre o OfiC'Io "S' n!: 6198 tnl J 764JQ7 na on
gcmJ. do Sr Pn:s•dellre do Banco Central do Brasll que 
eocammba ao Salada Feder.ll. sollcataçiQ do Governo 
do Esrado do Maranhlo a respeuo dr operação de a6c:b
to extrmo JWilO ao Banco IDiemarnJnal para Reconsuu-

ção e De:iCD\"OIYUDento - BIR.D. no valor de 
USSBO 000.000 00 (OIIeJIIa nulhões de dóla= none
amencanosl, eqwvalenae a R$87 648 000.00 fOiteDta e 
sele D1l1bOel. seasc:cotos r quarau:a e 0110 Dll1 remsJ, a 

.2:!: DICÇOS de 30-9-97 CUJOI. recursos serio ciestmado\ a fi
IWICllr o Programa de COIJibatco à Pobn::za Rwal -
PCPR Sen Waldec:k Omelas 

Pmx:er ~ 18198 - CODUsslo de AssiiiiiOS Ec:oo6-
nucos. sobrr c· Ofiao "S" ~ -7198 tOflao Prc:sJ. 
9713 80!. oa ongemJ. do Sr Pn:sJdelll:r do Banco Cea
aal dC\ Brasd refere:Die l sohC'Itaçio da Prefenura Mum-

=3 c1paJ de Sobra.!. oo Estado do Ceara. objcavando SC13 
auror:zada coatraraç.io de openiÇão de crédtto co1re 
aquele IIIUDICipiO e a CaJ.u Econonuca FcdenJ., DO valor 
de RS2 O::!S 000 00 I dOis. aulhõe.s e vmre e CIIKXI nu1 
ft:lllo;J Oesllnllndo-s.e os rrx:ursos .iii url:tamzaçlo saaea
mento e eMCU.çio de plano habitacional para o Burro 
Padre Palhaao Sen Waldeck Omelas = l'ara:c:l- n' 19198 - Com11são de Assaams E<:onõ
aucos sobre o OfJao "S" ol: s.«J8 IOfiao PresJ.-97/3 
804 na ongr:mJ do Sr Praxleme do BaDCO Ccarnl do 
Brasil rctereme .iii soharação da Pnd'anaa M11111apal dr 
Sobral. DO Estado do Ceará. DO seDbdo de que SC.JI auro
nzacla a cuntralliÇão de openiÇio de cncbiD -. aquele 
Mamctp10 c o Baoco do Eado do CearA. ao valor dr 
R$612 800.00 1smscemos c doze IDII c mtoceDIOs raas). 
desboaodo-sr os. R:ICUI"SSS .iii wbwuação, saaeamauo. 
-~-. paVIIIIOII-. c:oasauçio de eqwpiiiiiOII• 
ros arbaDos c eecuçio de pllao batntllc:loaal no Bllm.'l 
AliO de BniSiha. Sea. Walded< Omelas 

- n' 20198 - Coaussão ele Serviços de ln
fra-Esulllura. sollle a M....._, n" 76198 (n' 7198 na 
ongemJ do Seabor l'raldealc Femaado Heanque Car-

22~ doso que submerr a cODSKierlçio do Scoado Federal o 
nome do Sr G1ovaam Tomara para compor a pnmc1r3 
Dlnoona da Agõnaa Naaoaal do Pouóleo - ANP Sea. 
Nabor lmuor 

337 Pam::er n2 ~ 1198 - Couussio de Serviços. de ln-
fn..Eswlllnl. sotm: a Mmsa&om ,. n/98 <n' 8198. aa 
onp:nu. do Senbor l'raldcnle Femaado lleanquc Car· 
doso, que submole à~ do Selllldo Federal o 

.344 IIOIIIe do Sr Ricardo Pmto P'lnheu-o para compor a pn
llllln Dlnoona da Agtnaa NIICIOIIIII do Pcaóleo -
ANP Sea RegJaa Assumpçlo 

-- a VOIIIÇio do parecer n' 20198 -
389 Conusslo ele Serviços de IDfn-EstrulUJa. sobn: a M..,. 

sqrem nl76198 tn!: 7198 na ongenu. pela qual o Seahor 
PresiCiealr Fernando Hennquc Cardoso submete ..l!i deli
beração do Senado Federal o nome do Sr G.ovamu To 
ruam para compor a pnrDClnl Dm:lona da Agflk-Ja "'-la
aODal de Pelróleo - ANP Sen Jose Eduardo Outra. 

-1'!8 f'm:art'-~ -ComiSsão Dlmora. que apresm-
la a DlllçiD firlll das. en:mdas. do Seo;d:. ao PLC rJ2 i/97 ~~ 
4 S86190 qa OflFIDI, que cbsp6c sot:.e o Traaspone 
Mulamodal ele Cargas Sen Rooaldo CUnha Lima. 

Parecer oral as emendas oferecidas ao PL.C n!! 
46197 tn!! I 765196, na ongcmJ, que dup6c sobre a p~a
laçlo de c:omas. da apbcaçio de I'CCUI'S05 a qur se referr 
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475 



a Lc1 ~ 8 142193 \Lei Orgãmca da AsSistCDc:za Soclll.l 
Sen José Fogaça 

Parecer oral às emendas ofcreada> ao PI.C n" 46197 
z n!. 1 765196 na onpmJ que chspôe sobre a prescaç:ãO 
de contas da aphcaçlo de recursos a qliC' se refere a Le1 
n" 8 7"...4193 !lei Otgimca da AmSiãlc•a Soaall Sell 
Beoru Vens 

Parecor "' Zl/98 - CoDIIIdo Duorma, que ... 
tenta redaçlo fmal ao PR n!' 179/97 que autanza o Mu
rucipzo do Rio de Jllleii'O a en11ar, por mao de oferw 
pul>bcas. iAras FiiiOIICOUU do Tcsowo do MIIIIICipiO 
do Ria de liUie:lro- LFTM-RlO. desa.nando-se os recur
sos ao guo c2 sua diVIda moblhma vcnave-J no J!! se
mestre de 1998 Seo. Ronaldo Cunha Lzma. 

Parecor n" 2A/98 - Conussão de Conaotwçlo. 
JUSilÇl e QciM•DJa sobre a PEC fi!. 41197 l~ 17319S. na 
.....,...._ que mocldlca o feiiiiiiO c dispõe sobR: pnno
p!OS C 110I11111S da Adml........., PUIJhca. ser\'i<lon5 c 
_.. poüaoos. coaaolc: de dospeoas e 6Daaças p6bll
ca&. c euslao de ativldades a cargo do Dlsaito Federal 
Seu Romero Juoá - -- - -

PAR11DO POLÍTICO 
Informa que fo1 convocado a dtsputar, como 

pú-Candldato, o Governo do Dasb1to Federal. e 
aponla algaDs probJemal znternos dc. PT Sen LaDro 
Campos -

ComiiiiiCa alalr.açio da <OO'<DÇio - do 
Parbdo T- lkasllcao. cm Bc:lc> llon>ool>c !l.IGI. 
oadl: ~ leolizari a olr:açla de ,.... mn_._ Seo Regu~a 
Nm•mpçlo __ . . 

ComiiiiiCO a IIISI&loçio da DDIIIIS5io pn>VIS6<Ia do 
Pl1l Mulber Seo ltcguul Assumpçlo 

PASSAGEM AÉREA 
Prolesta COIIID a exclusio da Amazõrua da mduçiD 

de 65~ oo proço dos possageos acn:as Seo Benwdo 
c.bnl 

PBUÓDICO 
Coaumca qur: a Smadca Manila Sdva fOI a w.ca 

-----lllllllbelesdoiODde 1997 
,.,. ................. - Seo. JcoéEduanlo lluD& 

POLITICA ECONÕMICO-FINANCEIRA CV1de CAPI-
TALISMOI 

Afinna que i oecessino acelerar a b'allsferi:Daa 
da presraçio de SS"VVÇOS e a produçao de bens para C' 
sc:tor pnvado. para que os gallbos com o fim da lnfla
çlo nlo se,am aaulados pelos custos qH conrmuam 
seado apropnados pelo setor plibbco Sen GUilherme 
l'almelr.L 

POLITICA SOOAL 1:" Ide DESEMPREGO• 
Cntlca o SlllaDB fcd&Davo do BrBSJI que E alta

mmre dcscqmbbndo e ISSIDI&n.CO ranto em lermOS 
econõDUCOS como DI. R:abdade soaal Scll Gwlhmmc 
Pai-... 
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482 

489 

492 
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311 

311 

471 

474 

516 

301 

PREFEITO (V1de OFÍCIOI 

PRlV o\11ZAÇÃO (Vule IMPRENSAI 
Abonla <piOSiõc:s sobR: a pnvabzação das duas 

companluas de clemadade do Rlo dC' Janeuo. a Cerj e a 
LlgfiL Seo Anur da Távola 

PROJEI"O DE DECRETO LEGISLATIVO 
PDL n' 1198. que aprova-a Prugramaçio Moneci

na relaDv.a ao]!~ de 1998 Sen. VliSCil Kle:JniibiDg. 

PROJ'ETO DE LEI 
Leitura do PU n' 249189 ln' S 430190. na on 

p:mJ de autona do Senador Lu1Z Vzana Fdho que alre
ra. atuahza e consohcla a lcgJSlaçlo sobre c:llrezms auto
RIS 5eo Rooaldo Cunba Lima. 

Voto em sepando ao PLC .. 93196 I ri' I 724196 
na ongeau. que dispõe sobre o c:oamuo de lnbalbo por prazo.............., Se!L B-daSdva. 

Voto em sepando ao PLC n' 93196 !ri' I 724196 
111. ongem.J. que cbspOe sobre o COIIII'IIO de nbalbo por 
prazo der<nmnado Sen. Mmaa Sdva. _ --

Vooo em......- ao PLC o' !13196/ri' 1 724196. 
na onpau. que cbspGe sobre o COIIII'IIIO de lr'abdlo por 
pnzo der<irmmado Seo Eaa1Ja fauodes 

VOIO sobre o PLC ri! 931'96 to! l 724196. na on
p:m) que cbspóe sobre' o coaD"BBI de tnbalbo por prazo 
delaaunado 5erL Josopllar Marlllllo 

Voto em sepando ao PLC n'9319oi ln'l724196. 
na ongeuu. que cbspOe sobre o contraro de nbalbo por 
pnzo llcuormulodo Seo 1016 Edaardo Dwra. 

PLS"' 1/9&. que altenl a Lei n" 9 099195. que cbo
põe sobre os lwmdos Espccuas CiYCI5 e CniiUMIS Sm.. 
Josilgnkao Ferrara.. 

PLS .. :!198. que dupi5e sobre o sesurt' _,..,_ 
no de popmemo daa obngaçOes !!al>allusW idabvas l 
rtsc1são DOIIItalUal Sen Jos61pjao Fmeua 

PLS n" 3198 que altera a Lei ri' 8 213191. que cb>
pãc sobR: os Plaaoo de Boncfiaos da l'rnld&lcla So
aal Sal José lsa'<>o Fon-cua 

PU ri' 4198. que dispa. sobR: a Uldcmzaçin por 
daDO moral dec:orreulc do extraVIo ou da perda de6mb
•adc b- Sen Jos61guj<:K> Fc:neora. 

PLS D" .5198. que revoga o an. 791 da Consob
daçio das Lers do Trabalbo - CLT Seo José lpjclo ---PLS n' 6198. que awn o pm,..ro llliiCO do art 
44:! da Consobdari'o das Leis do TIObolho que dJsple 
sobre O aaballlo OOIIpelliUVO Sen_ JCISI! Jgakio l'ernomL 

PLS n2 7/98, que prOibe a sio de awnallO 
salanal a scnldoles públacos. mumapm e estaduais DO 

pe:nodo de três meses aDieS do renmno do mandalo Sen 
1056 lpkoo Fermra. _ _ _ __ _ __ 

PU n' 8198, que dlspDe sobre dias allemabvos 
pan cooamos e vesabulares. de modo a ateDder aque
les que aleguem moavos de crença rcbg~osa.. Sen José 
lgnX!oF.....,._ -
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Comenta oJ 'PrOJeto de l...e! do ContraLO T emp(tl"a Dlscutmdo..~ o PLC ~ 9.319b ln! I 7~ oa on 
"" de Trabalho c afirma: que hi. poss1bJ.bdadCio de se m- ~ ' que .:bspõc sobre o contraio df' Irabalho po; prazo 
czcmauar wna pobaca de mcenavo .a coostru.ÇaO cl\al .a derenrunado Sen Jlider Barbalho . . 376 
agnculrura c, pnnc:rpalmen,re. ao amsmo a lim de gerar DISCWUJdo o PLC nl 93196 (o! I 724196 ~ on-
empregos Sen Ramez Tebot ::10 F1D. I que dispor sobre O COIIIZ'atr.) de trabalho por prazo 

Cnaca o PrOJClO de L..el do Conb'alo Tcmporano derermmado Seu. Louro Can3poL 377 
de Trabalh~· e apo1a a cnaçlo de utna renda búK:a ga- DISCIIEIDdcl o PLC o! 93196 I~ I 7::!4196 1U11 on-
rannda para IOdas as pessoas. na SOCJ.cóadc Scn EduarDo leJnl, que dlsJ)Qe sobre c. oontnno qe t:rabalbo po1 prazo 
Sup~cv :!lO dctemuaa» Scn Waldcck OmcJu _3""1Q 

Mmr- o .... """"' l """'"IIÇ'Io do I'LC .. 5019" DlsaJbociQ o PLC n!: 93196 tn! I 7~6. na on 
que msnlln o lei'YIÇO de radxMhfusãt. COI1lUJUtan:a Sen tp:m 1. que d1Sp6c sobre o oomrato de trabalha pcn prazo 
Eruandco Alllanm 219 deremunado Sen Romeu Tuma. 381 

Dasallmdo o PLC ri' 68197 c~ 3 814197 na on- Eacam•nhandco a voEaçào do PLC n.! 93196 

geml, que au10n2.a o Masteno dos Traspon.es. por 10- m' I 724196. aa -~ que dr5põe sole o......., de 
tennécbo da CompaDiua Brllllllcua de T...,. Urbooos- mabolhoporpnzo- Sen.JosóEduardoDuoa. 38ô 

CBTL. a ._ l Componln• de T...,. M"""P''JOI- Eacaunnbando a voEaçao do Pl.C o!. 93196 
nos de Pom1mbw:o- COPER'IRENS. n:cursos pora po· la' I 7"-.4196. na Otl!l"llll. que dlsplle sobre o ..-uo de 

- de pessaoJ Seu Jost Eduardo Dulnl. 294 Inbolho por prazo de<enmaado Seu. Adenur ADdrode 384 

PLS tt! 9198 qae ~ ~DC~~D~vos fi:SCIIS a 10-
EncamJDbando a votaçio do PLC q.! 93196 

duslna de CODSDUçiO naval Sal Edlson Lobao 359 tr#- 1 724196 aa onge:ml, qur dlsp6r sobrr o CCIIllralO de 

Dllalblldo o PLC Jil. 93196 cri- J 7~ na on-
-por pniZD _ .... SeD losapiJal Mannbo 384 

gan 1, que dlsp6c soi:R o CDDD'aiO de 1nll'talbcl por prazo E.ac&DliDha.Ddo a volaçio do PLC a2 9.3196 

-...-._Seu. Eduado Suphcy 361 
1 pi! I 724196, aa ongcm1 que chspX sobre o Oliiii'IIO dr 

Dlseulllldo o PLC a!: 93196 c~ J 724196, oa on 
:nbolhopor prazo -....-o S... ElaoAI•.,.. 385 

Eucarm.nhando a votaçlo do PLC a.! 9JI96 
gelll J, que chsp6e sobre O eoDII'8ID de rrabalbCI por piU('I (o' I '7'241%, oa otlJI:IIIJ que cbsp6r sobR o comrat0 de 
der8rnwlodo. Seu. Ellliba - 363 trw.lbo por pram -..oo ScD. Hugo Napaleio 385 

Dlsaaldo o PLC a!!: 93J96 crtl 1 7l4196. na on· Enc:am1ahando a votaçlO do PLC o1 93196 
..... I que dllpjle- o""""""' de -0 por prazo trP- 1 724196 na onae;m) que c1up5e sobRo CCJIIEr1Wll de 
--. Se.a. JoAplw Mannbo -.. 363 -por prazo-- Sen Jdma Manso 385 

DIIICIIIDido o PLC a' 931!16 ta' I 724196. ua on Eac:aDUabando a votaçio do PLC n!: 93196 la!!: 
...,, quo dlspiio sobre o ..,._ de 11'8balho por prazo I 724196.•-l.quodJspOo-.oo""""'""de-
clelermmado Sm. Juma Manse 365 lbopor pnzo~ Sm.AmomoCarlos Valadala 386 

DlscaaDdo O ft.C ri! 93/9b ln! \724/0ó, DI 011· Eocamlabaudo a votação do PLC oS' 93196 
gerru que dlsp&: sobre o CIOIIIniO dr uabalho por prazo r ri- I 1"-4196. na onp:m.J que dJ.sp:!e sobre Cl CDDblo de 
delemuDado Seu Be:Dedna da Salva. . :166 -por.,.....,-....- Seo Jlidcr- 386 

DI&CUIIIIdo o PLC a' 931!16 ln' I 72AJ96 oa on- ED.camu:Lbau.do a votaç.ll" do PLC a!. 93196 
pm1 que dlspOe sobr'e o cc:ta~mo dr nbalbCI por prazo ta!!: I 724196. na onpm). qac: cbspõr sobre Cl CCIIIIrUO de 

-- Seu.-~ 367 - porpnzo-......odo Scn. SáJIO- 386 

Dllcwmdo o PLC fi! 93196 fn! \ 724196 na on· PLS a' 10198. que SUSjJOIIdo por dou""'""' a..,_ 
gemi, que dupOe sobre o CODiriiO de aabalbo por prazo giocla da Lei rf1. 9 503.98. que JIISlltw o Cócbgo dr: 

-- Seu. A.aiOIIIO Carlos Vai- 168 TdalnoBilllllc:uo Seu Odacu'S...S 459 

DI&CUIIIIdo o PLC a' 93196 ln' I 724<'J6 ua on PLS .. 11198. que all<nl o OUIII<I'O do pon:elas do 

gemi que dup(le - o COIIIAfD de lnbolho por pruo benefiCIO do seguro-desemprego es~abeleado na Le1 
deremunado Seu. Rollono Fnolno 369 ril8 900194 Seu. Marma Silva.. 4(,() 

Dlsan:zndo o PLC ~ 93196 IQ! 1 724.96. aa on~ Dlscatllldo o PLC ~ 46r97 1~ I 76SJ96, oa on-
gemi. que dJspOo...,.. o....,... de lnbalho por prazo pm> que dispõe so~ a pn:sr.açio do CODIIIS da opUca-

-.....- Seu J ... Eduardo Dutn. 370 çio de recunos. a que .R refere: a Lei nl 8 72AI9J cl...e1 

DISCUblldo o PLC q!. 93196 1 n!! I 72AI96 aa on~ 
Oqimca da AsSISiina. Soaa.IJ Sen Bea=m.ta da Salva. 48~ 

gem), que dlspiie sobre o """"""' de aal>albo por pnzo 
Dllscutmdo o Pl.C rJ! 46Jií17 &ri- 1 '765196, aa on-

-nado Seu Adcmu Aodradc 371 -•· que du;pOe so~ • prosraçao do """"' da apboa-

DISCUIUido (I PLC n!! 9.3196 t n!. I 724196 na on· 
çio de rec:unos a que se rdem a Lei ri! 8 724193 lLel 

Jf:IR), que- dasp6e sobre o CIIJilmliO dr babalho por prazo 
OrJiruca da Assls&enaa Social I Sen Elmha Femandes 485 

d- Scn Sebosalo Roc:.ba. 374 I'RO.IêTO DE RESOLUÇÃO 
Dlsculu>do o PLC n' 93196 ln" I T'.AI'Jo. na on- PR n' 1198 que awonza o Estado do Rio Groode 

gemJ, que dlspile som: o """"""' de aobalho por pruo do Sul a elrvar lCIIqJCJrBrlame os buuleS JRVISIOS no 
dclmnunado Soo as.- Dw 375 an: 4!! lnc:J:SOS I e D. da Resoluçlo fi!. 69I9S do Senado 



Federal. de forma a pcnmDr que o Esrado possa n:alzzar 
operaçlo de ctáhto Junlo ao Banco Nac~onal de Descn
volvnnemo EcOIIÕIDico c S0Cl31 - BNDES no valor de 
RS38 629 900.00 clrlDta c 01to milhões. seucenros e vm 
lC' e DOve rruJ e oovecernos rea&'SJ Se:a Ramcz TebreJ: 

PR n! ~8. que autonza o Estado do M.8laDbio a 
conaamr e - _.....,. 11 opençio de cacbto 
ex.u:mo com o a\181 da Umlo. JUIIIO ao Banco lmema
aonal BIRD. ncr valor cqmvalenreo o1 

US$80.000.000 00 (Oitenta IDII!Kies de dólara norte
amenc:anos) desaDada a finaaclar o Pro,arama de' Com
barell Pobteza lWraL Sen. Waldeck Omelas 

PR o! JJ98 ~ auiOriZa a Preferaua do M'WUCI
p•o dr: Sotnl. no ~ do Ceart. a comrarar openção 
de a6cbro oo valor de R$2..0"..5 000.00 \dms ID1Ih6es e 
vmte e cmco 11111 rauJ. JlllllO .l Caiu. Ecoaõmlca Fede
ral. drosrmencb..Je" os recunos .l urtJarazaçAD, nn= rnea10 
e eecuçlo de piaDO bablla<"loDlll pon o B"""' Padre 
Palhaao 5eD WaJdodt Omells 

PR u! 4198, que autoriZa a Prelatura do Mumci· 
piO do ScJbtaJ. .. - do Ccorf. • .,..,.._ opcnçio 
de c:ridl10 com o Baaco do Esado do ean. DO valor de 
R$612.800.00 Csasm:mos e doze anJ e mtocx:~~ros reus) 
desnnanckHc os nausos l urh'"''açãn, .saoeamemo, 
lemlplaoasem. ~ • ...,.,.çlo do--
.,. lllboDos • OO<eCIJçlo de plano babmK:IOIIal no Bmm> 
Alto de Brasllla. Seo. Waldoc:k Omdas .... 

DIScDtmdo o PR. J!l 1791'17. que awonza o Mum
cipo do Rio de- .Jaaauo a euuar, por mao de ofertas píl
bhcas. Lelras FiDaDceuu do -r-ao do Muruciplo do 
Rso de JlllleU'O - LFIM-RIO. cleslmando-se os n:c:urso& 
ao pode sua diVIda motaldna VeDClvel DO 11 semestre 

de 1998 Seu. - .. ela SdYL •..• 
DISCUIIIIdo o PR fi!. J 79197. que autonza o Mwn

ap.o do R.Jo de JlllllfO a enuar. por mmo de ofertas pú
bhcas Lerras FiDaocen'u do Tesouro do Mumcípro do 
Rlo de J~~~~e~ro -LPI'M-RlO, desb.naodo«. os recursos 
ao guo de sua dlvtda mobilaina vencível no 1!. semestre 
do 1998 Scn Amo-da~ 

PROJETO RON!Xll'l 

Enal- o - - polo Pro- Roo
doo. ex111110 em 1989 e sugere o re101110 do mesmo 
Seo JúboCampos 

REFORMA ADMI!IIIS11{A nv A 
Ressalra a UJgi!ncul de se Ul1pl.mtar a reforma 

para que ._JI ,.. .. btl.d"'e e c:resamento econõJ:mco 
Sen Caslldo Maldlaer 

Cnbca a tefbnna admuustrabva. SeD ADtomo 
CarlosValadareo 

.IDc:ldiYa a rcfonn3s iKimlmslnbva c~ 
Sen. Clllvam BD1105- . 
REFORMA CONS1TilJCIONAL 

Ressalta a 1mportinaa dC' IDOSD'8r ., Brul. por 
IDeiO de refonlw, consbiUCIOIIPIS. que 8 establhcJadr 
cconõa:u.ca é defim.ava. Seu. Dmmel Macha:lo • 

443 

4.51 

4.56 

888 

889 

212 

197 

REFORMA TRIBLIÁRIA 
Aborda a questio tnbut.tna braslleU"a mcenn,.an

do a refonna. Scn Bello Parza. 

REGIÃO AMAZÓMCA eVade PASSAGEM AÉREA. 
TELECOMUNICAÇÃOl 

RELATÓRJO 
DJscure o relaróno da C!ollliSSio Exu:ma da Cã

mara dos Deputados. deslmada a avenguar a aquiSição 
de madeneuas serranas c externas porções de terns 
brasdeuas por grupos Uliucos Scn OdacJ.r Soares 

REQUERIMENTO 
Requenmento a! 7198. convocaado os MIDlSttOS 

Lwz Carloo Saato>. de Coordonaçoo Polloca. e Carlos 
Albuquerque. da Saude. a presrar esclarccuaeDIOS a res
pem> das deDun<:las fonnulada> poJo Senador Roberto 
Roqulilo Sea. Edo8Rio Suphcy .• 

Requcnmcnlo a! 8198. que sobata v010 de pesar 
poJo faJ...- do ex-V~ de Pernambu
co JDR A.11t6mo Bllll'eiO Gwmaries Sea Joel de Ho1-
1aada. • ·-- • ·- • • • ·-

Requen..-o o' 9198. solu:l..-lllfonnaç6c:s ao 
Sr M......, da Sodde......,. do - ,_ rqasoado 
por .... !l.fuuso!no para o Go....., do - de Ron
dtma. DO earciao de 1997 Sc:n. José BUIDCO •• 

Roqueomenoo nl I!Wil. - .mamaç&:s l 
Suclam. por.- do Sr Mmuln> do~*' e 

Olçamo:alo. SCJbre -· IDDIICfpos. por -· -conwãuo Cludlllle o exaciao de 1997 SaL Jose Blallco •• 
Requen111011to o' 11198. soi1C1,.- mformaçõ· 

c:~o ao DNBR.. por mrerm6cho do Sr M1m1tro dos 
Transponcs. sobre os recunos I'Cp35S8dos ao DER do 
Esmdo de Rondln:ua para mvesamearos nas BR Sen 
José Bumco 

Req.........., ri' l:wll. &Obataodo lllfDnDIIçiles à 
SecnDna EspeaaJ de PollbcaS Rqpolw&. por 111010 do 
Sr MlmSirO do PlaaejiiiiiOIIto • Olçamomo - cem
vemo linnado com o Govano do E&l.ldo de RoDdama 
DO mes de ...iaembro de 1997 5en. Josti BIBIICO 

RequeniiiOIIIo rfl 13198. sohCIIalldo mf011118ÇÕ0S 
ao Sr Munslro do PlaDeJamcmo e Orçamearo. sobre o 
valor repassado ao E.ado de Rood6ma. cm 1997, por 
meiO elo Prog!ama l'laualloiO Sen. los<! 811111<0 

Requenmenlo ri' 14198. lOba- mf011118Ç6es 
.l Suframa. por meao do Sr Muustro do Plaae:Jamemo e 
Olfamenlo. sobrE quau IIIWIId"pror. por eszado. filma
nan conv&uo durante o ext:rtiao de 1997 Sen JCJK 
BUIIICO 

RequenDIOIIlO .. 15198. quo sobc:lla ·- de pesar 
pcio faJeo"'""" do COmpoSitor pernambucano Louren
ÇO da Fonseca Barbosa. Seo Joel do Hollulda. . . 

e ....... ·-· """'ii1D do~"' 2CY9s. 
que so.hcna bamcm&cm do pesar polo falecuneato do 
SeoadOI" Ono1i< Quuwl Seo Ney SuosSIIIIL • 
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RequcnmeolO ~ 20198. so.bcuauclo homena.,.~m 
dC' pesar peJo fa!camenlo dco Senador Onofre Qu:man 
Sen Mauro MuaDda. 

Fncannnb•1n a YOIIIÇio do~ n! 20198 
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SeDodor Oaofn: Qumm. Se.a !lima Manse 

-·......,.,do~n':ID"J8 
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que toW:tm IM>menogem de pesar pelo r.lcc:uneDro do 
5eDodor Oaofn:Qumao. Sal. Nobor J111110r 

-·-·......,.,do~n':m"lS 
que ...... ~ .. - .... de ....... pelo falocm&enlo do 
Sei&ador Oaofno Qwnao. Sea. llenocb10 da Silva. 

Fnr:mnnbmdo a va:ação do Requamxlno ~ 2QI98 
qliC solo:na '""'"'-" de pesar pelo faleaa&eDID do 
SeDodor Oaofno Qum1ii. Sea. Corlos Paaoc&mo 

B • rtn a~ do Rapnmearo ~ :0198 
que - .__. de pesar pelo falea&DelliO do 
SeuodorOnofnoQwnoD Sen Fnax:elmo I'Oi'eua.. 

B 4 "·• WIW;Iodo ~ri! Z()'98 
que sobcda bm _. de pesar pelo faloc:&iiiODID do 
Scaodoo-Oaofn:Qw-..Sou RomeuTuma. 

pa • .t[) a wotiÇ:io do Rcqummearo o! 2Qf98 

que - .__. de pesar pelo fal..,.._,.. do 
-Oaofn:Qwoao. SouLUao ~ 

E •• to a V0111Ç1o do R p 1Eo ri'- 2G'98 
que sobclra hmgen 1 r dr pesar pelo fwlenmnuo do 
-Oaofno Qumm. Sal. Edunlo SUpbcy 

E d L ·~do~rJ22()'98, 
que sobaD ........_.. de pesor pelo falocuDena> do 

- Oaofn: Qwoao. Sal. J--
--· -doRequonn>e&mn' 2098 que sobaiO """""'- de pesar pelo falocune&IIO do 

Senador Onofre Qumaa. Sea. Emiba -
a..q...,_. .. 2119&. IObC&tan<lo mfonnaç6es 

ao MlDlSII'O dr Eaado da Aeror*anca a rcspc110 do pro
JCIO SJVam Seu Gdberto MlraDda. 

RIO SÃO FRANCISCO -··o-de lilil5p051Çio das ..... do 
no Slo Fnmcuco. Sea. Rooaldo Omba L&ma. 

SANEAMENtO BASICO 
Manlfesll. sua pmocupação com relaçlo ao cmn 

pnmc:mo ck mc:1a1 urpmes para uumanzar as dcfiacn
Cias estrutUrais que o País apresema cm mat&la de sa
............, búu:o S.. Júho Campos 

SEGURANÇA PUBUCA 
Aborda a qacs1110 da Sepannça P\ibhc:a 1K' O.s.m

Eo Federal Seu Leonel Pan·a. 

SEGURO DOENÇA 

Abolda a problc:mibca dos pianos. e qurm de 
salde Sal Carlos Pafroc:J:ruo 
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Entanza a necc::ssll':l.adco de se dJ.SCirlmar a .açlc 
dos planos e se~ de saude uma vez que a sadde pu
bbc:a está falido. Apor<e ao Sen Carlos Potnx:uuo Sen 
Genon Camaia.. 

Apela para que se resolva a questlo dos planos e 
_.....do soude Sen Sebosuilo Rocha 

SENADO !Vide VISITA l 
Aponra a e.KJstioaa de matl!rias de lillllla lmpor

&Ancla IJ'aiiU&aildo pelo Senado Sen Oromel Macbodo 
Pro!es&a C0ii1ra o Se&&ado ~&ai. afinnaoclo que 

este n1o exerce seu papel de dlscutll c deadu Sen An
IOIIJo Carlos V aladares 

SERVIDOR 
Aborda a quesrão dos servu:lores pubbcos colo

cados em squodo plano pelo Govcmo Sen. Antonio 
CorlosValada&os 

Apela para que os - publicos llio S<!JBIII 
ameaç:acb com dcoussões e que recebam. DO IIIÍIIIDIO, 
UD1 aboDo salan.tl Scn. ADIOIIIo Carlos Valadare&, 

SEI"OR PUBUCO (V&dc POLmCA ECONÔMICO. 
FINANCEIRA! 

SISTEMA PEN!lCNCIARIO 

Elo!Pa o ao....... do-- Hem
que Cmloso pela iiJOII&Uii'ÇÕO do ........ de~ 
mWma. Baap m. ua Cidade ão Rio de Jaaeuo e 
peJo prouegmmr::a10 do proJeiD .MCIOIIal que obJeava a 
IOCUpençlo doo paDO 5ea. Joel de Hollanda. -- •.. 

ReaaJ.11. a dade de IC IDvesllr DO SISiema 
_......._ bnsileuo a fim de promover a.-.....,., 
doo paco Seo Joel de HoUaoda. 

TeLECOMUNICAÇÃO 
Mosln& o quadro a&ual do Esiado do Amazoaas 

cm IIUIII:IIa de lCiecomulucaçóes e afirma que o mesmt' 
ati. proato para 1ngressar na era. da5 IIIOdenw Ylas de 
lt:lecomiUUCICfÕ'S $cn Gilberto Minada. 

lRABALHO 
IDc:eauva a reYJ.slo das rel8ções ll'llballu!US no 

Brull para que este passa iltaldl:r a. novas. cur;êoaas. 
do maodo IIICDOI6gu::o Scn. l..coocJ Pau va. 

1llANSPLANTE DE ORGÃO 
Resulu a aecr:suS&dr de se esc.larec:er a socreda

de sobrl: traasplaR de 6rgios Sen Bcoedllll da Sdva. 
Cnbca o Eucuuvo por aão ler cum.pndo sua 

obnpçlo de promover .:ampaalw de esclan:culieiilo à 
'POP"daçio a rcspeRo do pnDCÍJHO da doaçaD J,'l"eeounnda e: 
de JDCellbvo a doação. cnando. 8SSI.m. poléuur:a cnb'e os 
adodios Sen JOSI! Eduatdo DulilL 

Mlllllr- smsfação pelo debaie da campanha 
que: se. INCia 'SIQbre a lqpslaçlo voada pelo Coopesio 
Nac&oual o ap&OVada pdo Senodo da Repubbca. sobro a 
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doaçiQ de órglos para efmro dr traDSplames Sen Fran
cehno Peren.. 

Aborda a qucSiio da doaçio presuuuda e apela 
para que SCJ&m fomecu:los aos hospatals meaos li:crucos 
e CODdlções de aproveitamentO dos órgãos Sen Romeu 
Tuma . 

Abon:la a apbcot>Wdade da 1.<:1 de Doaçlo Presu
nuda de Ó!Jõc>s Scn Oramel Macbado 

Comenta a DIIUreZa das qUQI6es que foram le

·-a ....,..., da nova lel de """"'._ de órJios 
Sen LuaoAiciiiZar.L __ 
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•UERJ• 
.PanibeiUZB " professor Paulo Fábro Salgueuo. 

Coordenador..r.-a~ do Vesabular da UERJ que se IDS

J'II'OU no rema "Ass&ho SexuaJ" para movar a prova de 
redaçlo Sea. Beoedua da Salva. 

VISITA 

Regastra a V'lllta. ao Brasil .. dr delegaçio do Sr:aa 
do da Repubhca Uruguaa:a. com o obJeuvo de CObhecft" 
o trabalho deznvoiV'Ido aqu1 no SeDado Federal Sen 
RonaJdo Cunha Luna. 
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ço das.,....,.... amas Apano ao Sen B..nardo Cabral 472 rarn conv~ruo durante o exercJt"lo de 19'17 328 
Requenmcnto n'- 11198. sobc:uando uúonnações 

JOÃO ROCHA ao DNER. por mtermécbo do Sr Muus1r0 dos Transpor-

Enc:anunhando a vomção do Req"""mon"' n'- :!(1,<18 ""· ~ os rec:unos repassados ao DER do Elllado de 

que sobc11.1 hmnenagem dr pesar prlo falec1memo do 
Rondôrua para mveSilmeniOs nas BR 328 

Senador Onofrr Qumilll - Requenmenro n! 12198. solk11ando mforrnaçõrs à 
Secretana Espec1al de Pohbcas Rcg:~onaJs. por me10 do 

JOEI.. DE HOU.ANDA Sr Mwslro do PlaneJameniO e Orçameruo. solm: con· 

Ressalta a necessidade de se mvcsar no SISitlllJ 
vêruo rlmlado com o Governo do Esradco de Rondõma 

perulmC1áno bras1leno a ftm de promovrr a renlucação 
no mês de dezrmbro de I Q97 32'> 

dos presos 186 Requenmento o!- 13198 sobcltando mrormações 

Elogta o Governo do Pres1dcruc Frmando Henn ao Sr Muusmn do PlaneJamento c Orçamenro sobre o 

que Cardoso pela maugwação do prrsid.Jo de sr,urança valor repassado ao Estado de Rondõrua. em 1997. por 

máxima, Bangu III na c1dade do R1n dr Jane..ro e me~u do Programa Planafloro 329 

pelo prossegwmenlo do proJCIO nac1onal qur Ol'tJell .. a Requenmenro rf!. l-IAS • .,bc11ando mformaçõcs a 

a rea.peração dos presos 186 Suframa. por 111e10 do Sr Muusb'O do PlaneJamrnto e 

Requenmen10 ~ 8198. qur: soh('Ua .. o1o de pesar OrçameniO sobre qUBJs murucíp1os, por eSiado. firma-

pelo falel"lmenlO do e~-V1c:e..(jovemador de Pcmambu nun convêm o duranle o e1.ercklo dr I W7 32'> 

~o José Antóruo Barreto Gwmarif:s 328 AsSOCia-se ao pro1.es1o 00 Srnador Bernardo Ca-

RequenmeniO nl15198. que sob('lta v01o de pesar bral conb'a a ei.C'Iusão do1 Amazôrua da reduçlo de 65'* 

pelo falec:lmeruo do oomposuor pemambuc:.n> Lourenço no preço das passagen.o;. aereas Aparte ao Sen Bernardo 

da Fonseca Barbosa ~34 Cabral 473 

Aponta as coopcnlbvas de uabalho como al~mab Apela aos. Srs Pres1denle:S do Ban.:o Cenual e da 

u pronussora pam. soluaonar o dese~ no País r Cau.a Econórruca Federal para que revejalll a taxa de JU 

preocupa-se com a ex.~SI!naa de dls101Ç6es neste SC'l!fJlmiO 151 ros que vem sendo ('obra,ia do BBDCO do Estado de Roo-
d6raa- BERON. e dos demaJs bancos eSUidiLIIS SfJI 

JOSAPHAT MARINHO 

Volo sobre o PLC rf!. 93196 1n!. I 724196 na on JOSÉ EDliAROO Dl.ITRA 

gemJ. que d1spõe sobre o conuaiO de trabalho por pra.w Voto em separado ao PLC n2 93196 cn!. I 724196. 
delcnrunado 15.:! na on(IJCmJ que d1spõe sobrr o conrra10 de babalho JKX 

Afmna qUC" o Senado Federal não est.a dando a prazo detennmado 158 
devrda quahdade & decisões que toma Aparte ao Scn Cn111:a o Exct"uuvo por não ler cumpndo sua 
Anroruo C.Jrloo;. Valadara ~61 obngaçào de promover campanhas de esclarecunento à 

Enfaaz.a o problema dos serY'Idore"'fo put;lh('O!- população a rc:speno 00 pnnap10 da doaçJo presunuda e 
Aparte ao Sen AniOruo Carlos Valadares .:!6.:! de mcenavo a doação. cnando a.11õS1m poli-nuca erure os 

Dls~uando o PLC o& 9)196 1 ~ I n-U% na on c:- 1114 
gemi que d1spõt wbre o contraiO de D"abalho por prazo Parecer n! IIN8- Corrus:r.ão de Assuntos Econ6-
detcmunado 36) MICOii sobre o PL.C ~ bt!J/97 1n!! 3 814197 na ongem) 

Encammhando a votação dl" PLC n!!. 9319h que auronza o MliUsteno dos Transportes. por mrermé-
to! I 7.:!4196, na onl[!cmJ que dispõe sobre o conb'alo de dlo da Companlua Brasileira de Trens llrbanos - CBTU 
trabalho por prazo detemunado 384 a repassar à Companlua de Trens MclrOpObtanos de Per-

F.nc:anriJnl, a YOiaÇib da PEC ~ 39R7c n!. .338196 nambu ... "'-COPERTRENS. recursos para pagamcnlo de 
D8 Ol'lgerll) qUC' dlspje sobre O rEgJI'nt ('OIJSbNC'IODal do!, pessoal .:!~4 

rrulnares 'N.l Apói.J. o discurso do Senador Romeu Tum.t 

JOSEAL\'ES 
Apanc ao Scn Romeu T uma. 28.1 

O.scuanOO a PEC n!! 39tcn (n! 138196 na on-
Aborda a questão do servador pubhro 4.par1L" 341 genu que c:bspõe sobre o reg~m(' consbtuclonal dos nuh 

Sen Anloruo CariO'lo Valadare!!o ~b.:! """' ~90 

JOSÉBIANCO 
O.scuando o PLC n! 681'17 to! 3 814tCJ7 na on-

gero) que aulonz.a o Muusaeno dor. Transportes. por m-
Requenmen\o n! 9198 sohat.ando mfQnnaçoeo; ao tennécho da Companh1a Bms\lc\l'a de Trens Urbanos-

Sr Muuslro da SaOOc ~ do "akx tvl.dl rera."'sad(l CBTl a repassar .i Companhia de' Tn:n."' Mcll"'polna-



noo de Pernambuco - COPERTRENS, recUI'100 pa-a pa
gameniO de pessoal 

ApelaloullliDCia do 1'1' para que Dão gas~< IOda 
a sua energm oa disputa Interna do parbdo Aparte ao 
Sen Lauro eam..,. 

Dlsc:uondo o PLC n" 93196 I rP- I 724196, oa un
gem I. que diSpõe sobrr o COIIU1110 de oabaJho por prazo 
deLcrnunado 

Encammhando a votaçlo do PLC n! 93196 
ln" I 724196. na ongem). que chspõe sobrr o c:on11a10 de 
lrabalho por prazo clc!emunado. ... 

Encaminhando a vo1ação da PEC n!. 39/97 
cri! 338196.. na ongeml. que dispõe sobre o regune rons
b.ruaonal dos mddares - • 

Comumca que a Senadora Manna Sll\.a fo1 a llru
ca bras1lelra mcluida na bsta das li mulheres do ano de 
1 W1 pela reVIsta amencana M1sa. . 

Enc:anunhando a >OtiÇio do parecer n" 20198 -
Conussão de Sen-IÇOS de lnfr•Estrunua. sobre a Men
sagem n2 76198 1 .. 7198. na ongem). pela qual o Senhor 
l'nosldenre Fernando Hennque Cardoso submetr à deb
beniÇão do Senado Federal o nome do Sr G1ovaruu To
mam para compor a pnmena Dlrettma c:b AgêncJa Na
ciCXIal de l'elr6l<0- ANP. 

JOSÉ FOGAÇA 

Parecer n" 9198 - Conussão de Assunlos Ec:on6-
IIIICOS. sobre o PLC ri! 4fiiV7 fna I 765196. na ongeml. 
que chspõe sobrr a !='ração de contas da apbc:açio de 
recursos a que se refere a Le1 n2 8 742193 (l..e1 Orgãruca 
da Ass1sti!:naa Soaal1 

Panar oralls emcadas ofenadas an PLC ri' 46197 
(~ 176SAJ6. na ongem1. que dispõe sobre a preslaÇio 
de conw da aplicação de recursos a que se refere a 
Le1 n2 8 74:!193 (Le1 Orgâruca da ASSISii!'DC'IB SOC'Ial J 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

PLS n!. 1198. que altera a Lra n2 9 099195. que 
d1spõe sobre os Jwzados EspeciaiS C1ve•s e Cnm1-
OBIS 

PLS n!. .:!198. que dispõe sobre o srguro obngató
no de pagamento das obngações D"aballustas relar.1vas à 
re5Cisão conuatual 

PLS n!.3198. que üera a Le1 n!.8 213191. que dis
põe sobre os Planos de ~enefic1os da PrrYI.d!naa So-
~ l -

PLS n• 4/98, quo dispõe sobre a mcleruzação por 
dano moral dccorrrnle do e.x.nav•o. ou da perda defuub
va de bagapem 

PLS n!. 5198. que revoga o art 791 da Consohda
çio das Leis do Trabalho -CL T 

PLS ri! 6198, que al~era o paragrafo un1oo do an 
442 da Consolidação das Lns do Trabalho que c:bspõe 
sobi'C' o trabalho coopera~~vo 

Pl..S ri! 7198. que JBOibe a concessão ck aumento 
salanal a sei"VVdores píibbcos mwue~pms e esladUBJs no 
período de rrés meses antes do rémuno do mandato 
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370 

383 

39:! 

474 

475 

222 

169 

169 

170 

172 

173 

174 

176 

PLS r# 8198. que dispõe sobrr d1as ahemabvos 
para conciD'SOS e vesubulares. de modo a ateoder lque
les que aleguem mobvos de crença rebglosa. 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Dlsa!llndo a PEC r'- 39197 (n2 338196. na on
gem). que dispõe sobre o reg~ me consbtuc:'1onal dos rmh· ...... 
JOSÉ SERRA 

Afirma a necessKiade de .se fazer uma pnvabza
çio bem fena e um COD.IrOie píibhco eficaz e prevenbvo 
Aparte ao Sen. Anur da Tivola. 

JÚLIO CAMPOS 

Eoallec:e o aabalho realizado pelo l'rqJelO Roo
don. exanto em 1989. e sugere o retci'1IO do mesmo 

Marufesta sua preocupação com relaçlo ao cum
pnmenlO de melaS mgentes para muunuzar as dcfiaên
Cias estrururms que o Pais apresenta em mauma de sa
neamenlO básiCO 

Cnbca a unprensa naaonal pelas acusações ac> 
Congresso Naaonal Aparte ao Sen G1lvam Borges 

JÚNlA MARISE 

Dlscua.ndo o PLC n! 9.3196 (o! 1 724196, na on
gem). que chspõe sobre o conoa10 de !rabalho por prazo 
detemunado •• 

Encammhaodo a vo1ação do PLC n! 93196 
ln'- I 724196. na ongemt. que dupõe sobre o contraiO de 
oabalho por prazo de~ 

Encammhando a~ do Rcquen""""' ri' 20198, 
que sohcna homenagem de pesar pelo falecUDenm do 
Senado.- Onofre Quman 

LAURO CAMPOS 
Aborda a cnse do capuahsmo. enfaazando os pe

ngas da denação. e cnbca o Presidente Fernando 
Hennque Cardoso pela declarada pnondade para 
com os ncos. os especuladores e os b1honá.nos fali
dos 

Dlscuando a PEC o! 39/97 ln! 338196 na on
geml. que dispõe sobre o repnne consDtuciOIIBI dos nuh
wes 

Aborda a questão da cnsr do capltahsmo moder-
no 

Informa qur f01 convocado a disputar. como pré
canchdato. o Governo do DLsrruo Federal. e aponta al
guns problemas mtemos do PT 

Dlsc:uando o PLC n2 93196 ln" I 724196, na un
gem t. que dlspõe sobre o conaato de D"abalho por prazo 
delenrunado 

LEOMAR QUINTANILHA 
Aponta a necesSidade dr se soluaonar o proble

ma do desemprego no Brasil. por ser eSie um fator res
ponsavel pelo quadro de Y1olênaa e roubo no Pais 
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VI 

Enfab.Za qur a nnponação excessiva r uma das 
causas da ampbaçio do desemprego no Brasil 
S~ um propama fume e abrangenre na área 

da COftSD'lJÇio CIVIl, da ..,.:"WlWil ~ c1J ganmpo como 
soluçio nnec:bal3 para mw10~ dos paves problemas do 
Pai's, dentre ele& o desemprqo 

LEONEL PAIVA 

lncenova a re\olsão das. rclaçóe!lo uabalhJ:~~oiAS no 
Bras.tl para que esle' possa alender mo novas e.ugfnciA. .. 
do mundo tecnol6g~oo 
~ mvesnmento nws expresSivo na área de 

consD'l.lçio av11 como solução para durunuu a UD.a de 
desempreg:o Aparte aa Scn Leomar QumLarulha 

Dascu~e a qucstlo do desemprego 
Aborda a questão da Segurança Púbhca no Dasrn-

10 Federal 

L(ICIO AL.CÂJIIT ARA 

Parabrruza o JOrnal O PoYo do C.earoL. pelos 70 
anos de sua f\Uidação 

Aborda a questlo SOClaJ da mulher ao loogo da 
H1sl0na. apontando O& avanços Já ah:ançados e os desa
fiOS amda por ven.:.cT 

Comenta a nat\UeZ3 das quesi.ÕeS que foram levan
tadas a respe110 da nova leJ. de aansplantes de óq!ios 

Encanunbando • VOIIIÇiiodo Requenmenll> ri' 20198. 
que sohc11a hcJnxonagem de pesar pelo falecunento do 
Senador Onofre Qwnilll 

Afuma que há uma relação de rC::Ciftt"OL,dadr enlre 
o (i<nemo c a sua base dr sw.teotação poliuc.a Apane 
ao Scn Romeu Tum.J. 

Homenageando a mrmóna dC' Lwz Carlos Prestes 
c Juarez TávQI'1L CUJOS c:entamnos de na.51:'Unento são 
come'morados nesre ano dt' J 998 

MARINA Sn.VA 

VolO rm srp.vado ao PLC ~ Q)l96 rn2 J 7141%, 
na ongem 1 que dispõe sobre o conuato de trabalho por 
prazo deleniUnado 

Esclarecendo a proposca do Muusréno de" Mc1o 
Amb1enle. por m.erm6dlo do lbama. de bcuação para 
exploração madeu1:ua nas florestas nacJonaJo;., trndo a 
nores~a do 1 apaJo como cxpenCncaa ptlolo Aparte à 
Sen Ben<dua da Silva. 

PLS nt 11198 que' altera o numero de parcela:. do 
beneficiO do segum-desemprrgo e51abelec1do na Lc1 
q!.8 900194 

Reg:.srra audJC:nc1a que teve com o MmJStr('l da 
Saude. a 4uem e~p.' os pra\'es problemas de contam•· 
nar.,ão com mercll:no em todo o 81'BS1l, parbcularmc:nte 
na Amazórua 

MAl 'RO MIRANDA 

~olalocdoScnalor llen<dl10f'en"eUll. 
Comuruca .a oonclusão das obras da eclusa de Ju 

piá.. que pemuura a mteg:ração defwova en1n: os nos 
Taetr- e Parana 
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208 
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18R 

217 

354 

514 

134 

266 

510 

332 

Requenme.nto n!: .20198 sollCI&ando homenagem 
de pesar pelo faleameruo do Senador Ooofn: Qwnan 

Defende a pecuána de lrne do Pais. que está em 
YbiS de colapso daanEt' da rruuor cnse conJunruraJ de roda 
a h1s16na do selOr 

NABOR JUNIOR 

- • VCOIÇiio do Req"""""""' ri' 201!18. 
que sohcu.a homcna,:em de pesar pelo raleclmento do 
Senador Onofre Qwnan 

l..elrura da MeuS88CfD ~ 80198 cn!- 46rCJ8. na on· 
..,.,,, do Senhor Pn:Sidento Fernando HcnnqU< Cardo
so. submclendo à apreaação do Senado Federal o nome 
do Sr Máno Au~sto Santos MIDistro de Pnme1111 
Classe. do Quadro Permaneme da Cvreua de Diploma· 
ta. para e~r.ercer o Cíli'J.O di!' Embau.ador 00 Bras• I JUDIO à 
Repúbbca da llcrima. 

Parecer n! 20198 - Corrussão de Serv1ços de ln· 
lia.&lniiUI'a sobre a Mo:n"'!'em n" 76198 (n' 7198 na 
ongemJ. do Senhor Pres•denrr Femanc:kl Hennque Car 
doso. que submete à con~uieração do Senado Federal o 
nome do Sr Grovannr Toruam para compor a rnme1· 
ra D1re1oraa da A~!nc1a Nac1onal do Peuéileo -
ANP 

NEY SUASSUNA 

~a vocação do ReqU<nmeniO ri' 20198 
que sobc1ta home~em de pesar pelo falec1mento do 
Senador Onofre Quanan 

ODACIR SOARES 

Anahsa o quadro de:" desempre(!o no Bras1l, com· 
parando-o ~o""ODJ OUD'OS po11:se.s 

Expõe o que vem acontecrndo em algwls paiseo;. 
da Umlo Europe1a no que se refere ll pol(tJca da geração 
do desempr~o e no deso1pllla.,menro d.u poliocas ass•s
tencaa.IJs~.n 

.,..,..,. medidas adoladas pelo Govemo do Pn:SI· 
denae Fernando Hennque Cardoso em ra"or da ~ração 
de empregos. e cnuca o ProJeto de Le1 do Contrato Tem
porano de Trabalho 

PLS rfl. J W98.. que suspende por doze meses a VI

gência t:Ja Le• ~ 9 503198, que msutw o Cód.J!o de 
TrânSito BraslleU"O 

O.o;.cule" Relatono da Conussia &tema da Ci 
maca dos Depulai'Joo;. desunada a avenguar a aqm~~Ção 
de madcme1r.as ~~~;erranas e externas porções de- terra." 
bras1lena.o;. por I!J'UJ.10:1o aslabcl)!) 

OSMARDIAS 

Dasc:u~~: a quest.iu do desemprego apresentando 
dados do IBGE 

Dasc:ubndo ('I PLC' n!: Q]J96 ln!. I 7.:!.41% na on 
(lelllJ que dispõe sobre o conlr.uo de ll'abalho par plilW 
detemunado 
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521 
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..... .... 
aroNIEI. MACHADO RS:!-8 629 900.00 t b'lota e 0110 nulhões. se1scemos e vm-

re r nove nul e ooveceniOS IQISI 2.:!7 
Ressa11a a IDipcriJDcla de lll05U1II" ao Brasil. por Cnbca a ausálcla de campanhas de esclaft:ounen-

me1o de reformas constnucumaas. que a estabilidade tos solm: a doação pre.surruda de 6ogios Apane ao Sm 
ecoo&ruca é defimava. ... 197 LúcloAic:ãmara 355 

Ajxmla a OlUSI&cul de malhlas de suma 1mpor-
REGINA ASSUMPÇÃO linaa lramuanclo pelo Senado. 197 

Desmca a unpordnaa das eleições gerau e ex- Comuruca a reahzação da conveiiÇ'ão esradual do 
pressa o provável apruo elo PMDB A reele1,;ão do Presl- Parudo Traballwna Brasdeuo em Belo Honzon~e IMO). 
dc:nle Feroanelo Hennque Cardoso 197 onde se reab.zará a ele•çio de seus dmgeores 311 

Ressalm a oecrssvhde de se debata' c soluCionar a Comuruca a mstalaçlo da corrussio prov1s6na do 
qlleSiio dos lnlnSplani<S 110 Bnlsll Apane ao Sen Romeu PTBMulher 311 
Tuma. 283 Par=r ~ 21198- Conussão de Senl1ços de IDfra-

Alxmla a apb<abüidadc da Lei de Doação Presu-
IlUda de órg3os • -· . . 

EstrUtura. sobre a Mensagem n2 77/98 (n!- 8198. na on-
32::! gemi elo Senhor Pl=den~r Fernando Hennque Canloso. 

Comuruca a reahzlçào dn Pnme1r0 Encontro Re- que submete à COI'lSidenção d('l Senado Fedel'al o nome 
J1011al Cenb"o--es.re do Lene, em 001Arua. 360 do Sr Ricardo Pmro Pmheno para compor a pnmelfB 

Homenageando o falc:ado Senador Onof~ Qw- 01rt1ona da Agénc:1a Nac1onal elo Pelnll<o- ANP 458 

nan 462 
ROBERTO FREIRE 

PEDRO SIMON Apela para que as bderanças chscu!am a poss1bw-

Mostrando que a IDlportaçJo CACCSSIVB ~ uma das 
dade dr se fazer um cranograma da vcxaçlo das marénas 
que csl.io na Ordem do Dia da Sesslo EJI.IrW:IIlhnána. • 196 

causas da ampbaçio do desemprego no Brasil Apane Parecer ~ 10198 - Conussio de Consntwção 
ao Sen Leomar QUUitarulha. 1JT1 Jusbça e Cidadarua. sobre o PLC ri! 68/97 fn!- 3 814197 

AsSOCia-se ao Senador Romeu Tuma em seu pro na ongem). que autonza o Muusréno dos Transpona. 
mmcuunc::n\o cm defesa da priuc:a franascana e ressaka por 1ntennédlo da Companlna Bras• Eira de Trens l'rba-
a oecesmdade de se dascuur a relação de rccJ.proc1dade nos- CB1lJ a repassar à Companlua de Trens Melro-
entre o Govrmo e Parlamentares que defendem o Oo- pobldlloo de Pemambuco - OOPERTRENS. recwsos 
vemo Aparte ao Sen RUIIleu Tuma 467 para pagamemo de pessoal ::!::!~ 

RAMEZTEBET 
Dlscuando o PLC n2 93196 1 n!- I 724196. na on· 

gem) que d1spõe sobre o c.omrato de trabalho por prazo 
Comenta o Ptojet:o de Lc1 do Conlralo Temporá- delcnmnado 369 

no de Trabalho e alinDa que hã po551bWdades de se m- Encammhando a votação da PEC n!. J9lrl7 
cremenlar uma polfbC& de mcenavo l construçlo c•vll. à fn!- J38196. na ongcmJ. que c:bspõc sobre o regime cons-
B!9'JCultura e pnnc1palmc:n1e ao mnsmo. a f"un de gerar aruaonal dos nuhues 391 
empre._os 210 Homenageando a memooa de Nllton San<os. fale-

Parecer n!. 12/98 - Com1ssão de Assunlos cuio no d1a 13-1-98 315 
EconÔ1111cos. sobre o Of•c•o n!. '"S'"/85, de 1997 (n!. 

ROBERTO REQUIÃO 2 943197. na ongem l. do Banco Cenn-a.J do Bras1l. cn-
canunhando parecer daquele ór(!ão relaavo à sohc1ta- DenunCia. por me1o de gravações telefórucas a 
çào do Governo do Eswlo do R10 Grande do Sul para corrupção eleitoral existente no Governo do Presidente 
eleuçio temporana dós hmnes prev•stos no art Fernando Hennque Cardoso 245 
4!!-, InciSOS I e 11 da R.dolução nt. 69195. do Senado l..elun. do .-ago do jOIIIBbsta. poeta e esau:ar Gcnr-
Federal. rara que possa reahzar oreração de crédno do Mello Mou!io. fundadcr elo PMDB. pub1x:lD> na Tri-
no valor de R$38 629.90o.OO ltnnta e 0110 milhões. -dalupuw.queSI: ....... --deAnlles" 245 
se1scentos e VInte e nove nul e novecenros redis) JUD- Reforça as denúncuu de compra de: VOI:o pelo 
to ao Banro Naaooal de Desen"ol\lrnenlo Econ6m•· Ex«ubvo. Aparte ao Sen Eduardo Supbcy 278 
coe Soc1al - BNDES. destinados a financ1ar parte do Afuma que o PreSidente Femando Hennquc Car-
Projeto de Renovaçio do Transporte Colcll" o por doso comanda a compra de votoS Aparte ao Sen Eduar-
Ómbu..o~i. nos Corredores Norte e Nordeste da Re81io do Supbcy 280 
Metropolnana de Pono Alegre - RMPA 225 Dlscubndo o PLC o!- 93196 (n2 I 724196. na on-

PR ~ 1198 que aUblZB o Estado do Rio Grande gem 1 que dispõe sobrr o contrato de trabalho por prazo 
do Sul a elevar temporanamente os Imutes prev1stos 110 deternunado .l67 
an 4", mc1sos I e O. da Resolução ~ 69/95, do Senado 

ROMEROJUCÁ Federal. de fonna a penmar que o Estado possa reahzar 
operação de c:réd110 JWIIO ao Banco N1101oruü de Desen- Parecer n2 24198 - Conussão de Consunução 
volv1mento Econ6nuco c: Soctal - BNDES. no \ alor de luso, a e Gdadarua. sob~ a PEC ~41197 (~ 173/95, na 



vm 
..... ..... 

on~t:ml. que rnocbfica o regune e dispõe sobre pnDCl· l'llrecer rf- S/98 - Conu55ão Due10ra. quo apro-
pras e JJOI'1IJ8S da AdJJUJ1JSIJ3Çio Pubbca. seTYJ~s e sa11a redaçjo fmal ao PDL ri' 9N97 ln" 478197. na on-
....,.., pobDaJO. oonlrole de despesas e finanças polbbcas. pro 1 que aprova o Lell.to do Acordo ele Cooperaçio Cul-
e cusao de BIMdadeli a cargo do O.sullo Federal 492 IUral e Educac!ooal. celebrado enne o Governo da Repll-

ROMEl'TI'MA 
blaca Federaava do 8rasJI e o Governo da Rcpllbbca 
Ánrbe Sina. em Braáha. em :!S-2-97 194 

Parecer ~ 3fQ8- Conusslo de ConsaDllção. Jus l'llrecer rf- 6198 - C01111ssão Duerma. que apre-
liça e Ctdadaru.L IObR o PLC n! 93196 ln!! I 724196 na 51!111a redaçio final ao PDL ri'IIJ0/97 (rf-521197. oa on-
on,em1 que d1spOr sobre o contraiO de lrabalho por pra- gerru. que aprova o tex.ro do Convfmo para a Coopera-
zo delcmunado. PLS J1!.42196. que altera dlspos•avos da çio no .imb110 da Confen!ncra lbcru-AmcncanL c:on-
Coosolodaçio das Leos do Tlllbalho • PLS o" 239195 <luldo em Sio Carlos de Banloche. Argellbna. por oca-
que d1spõe sobre a corwatação ck empregados por 1em- slio da V Reuru.io lbero-Amencaoa de Chefes de Es1a-
parada em local•da.Y.s runsacas 146 do e de Governo em 17-1 0-9~ 195 

Enfanza qur é oecessáno gerar empregos para l'llrecer rf- 7/91l - Conussio Due10ra. qur apro-
evwtar um crcscunento mnda mmor da Ylolênaa. Apane senta rcdação final ao PDL n! IO"..R? (n!!- 479197, na 
ao Sen l...comar Qumwulha. 206 ortpJellll. que aprova o tex.to do Acordo sobre Serv1-

Apela para que os servJdCRs píibbcos seJam res- ços AErem., celebrado enln' P Gm emo da República 
prnados r dJgruficados Apanr ao Sen Antoruo Carlos Fcdrrauva do Brasil r o Governo da Repubhca L1bane-
Valad.Jn:s 263 sa. rm Beuute em 4-2.-97 1% 

Marufesta sua J)I'«'CUpação com a pnvanzaçlo Incrnu"a o pro,teto dr transposição das águas do 
das .....,.., de Tap"JÓÓ Aparte à Sen Benodna da Sol- no Sio FRllK'I!oCO 249 
v a. 265 Parecer rf- 15o'JS - Conussio DuelorL que apro-

AbcJrda a quesLio da doação presunuda e apela senta redação fmal ao PLC n!-93196 rn!-1 724$6. na on 
para que st"Jarn f01"116:Kim aos hosp1UU.s me~os técrucos r gemi que dJ.spót sobre o contraio de trabalho por prazo 
t"ond•çl'rs de a~wnenlt1 dos órJ'Ios 281 de<emunado 

DIS<UUndo o PLC rP- 93196 lrf- I 724196 na on- 389 

f!!eml. que d1spõe sobre o cootralo de trabalho por prazo Regtstra a VISita ao 81"351.1 dr drlegaçio do Sena 

derrnrunado 381 do da Rep(jbbca llrugu.ua., com o objeuvo de conhec:er 

Enaurunlaki:l a \'OGIÇão do RequenmcnkJ r/!~ o trabalho desenvolvido a.7101 oo Srnado Federal 471 
qur sobcna hornena,em de pe$31' relo falecnnemo do Parecer o!- 221'J8 - Corrussão Dlrei.OI'a. que apre-
Senador Onofoe Qwnan 404 senta a n:dação fmal da:. emenda.o;, do Senado ao PLC nt. 

Defende a práuca de São Francucu dC' As~1s qu~ 719'1 tn!-4 S86J90 na ongeml. que dJspõe sobre o Trans 
"em sendo dcnupada por alguns pohacos e usada para pone MuiiUIIOdal de CarBas 479 
JUSDficar 4 pobbcagcm e a conupçio 463 Paro:er n! 23m - Com1ssio Duerora. que B~R-

-'68 senta rcdação fmal ao PR rf! 179197. que aulOnZa o Mu-
ruc1p1o do R.JQ de Janeu-o a enubr por rneao de ofenas 

RONALDO C"UNHA LIMA pubhcas. l..ei:I'U fmance1ras do Tesouro do Mwuapro 

Lenura da Mensagem ri! 7&98 C~ 7198 Rol on-
do RI" de Janeuo - I.FTM-RIO desbnando-se os rccur-
sos ao J~m de sua d.J\1da mobWana venavel no 11. se-

~em1. do Senhor Prosldente Fernando Heonque Canb- mestu de 1991S 489 so. submelrndo :1 consoderaçio do SftWo Federal o 
nomr do Sr GIO\&ruu Toruan1 para compPr a pnnteU"a 

SEBASTIÃO ROCHA Duerona da Ag!nc11 Nac~onal do Petróleo - ANP 7 
Lemua da Me-nsagem n! 77/98 (ft!. K/98 na on- DIS<Uando o PLC o" 931% I n'- I 724196 oa on· 

11<'" '· do Senhor l'reSJdenl< Fernando Hennque Cmk>- ,emJ. que d~:~ipõc sohn= o conrraro de craba.IOO por prazo 
so. submetendo a cons1deTação dn Senado Federal o drtenrunado 374 
nome do Sr Ricardo PmLO Pmheuo para compor a pn- AsSOCia-se a homenagem de pesar pelo falecJ.-
meua duerona da AgãiCI8 NIEJonal do Petróleo - ANP lO mento do Senador Onofre Qu1nan Aparte ao Sen Olo-

Leltln do PLS r;!. 249189 1 n! :5 430190 na on- meiMadlado 463 
~~ de autona do Senador Lwz V1ana F11ho qur a.lte- Afmna o;.er um cqw voco comparar a prábca fran-
ra. amalu.a e consolida a leg~slaçlo sobre duellel\ aulo- c1scana com o que aconre...-e na polibca. Aparte ao Sen , .. , 15 RomeuTuma. -'68 

Parecer n! 4198 - Cosrussão DlrelOr.l, que apre- Asso.."'B-se ao prOICSID dQ Senador Bernardo Cabral 
ser11a redaçJo fmal ao PDL n'-861'l71n244~197. oa on 
[!em 1. que aprova Q te1.to dC1 Acordo Bis1co de Coopera 

oonlnl a =lusão da Amalbrua da redução de 65% no pre-

çio Técruca. C1ennlica e T ccnológlca. ~:elebrado entre o 
çodas _.,....., Apane ao Seo BanardoCabral 473 

Governo da Repúbhca Federanva do Bras1l e o Governo Apela para que se resolva a questão dc.b planos e 

da Repubhca da Bolív1a. em Fortaleza. em 17 -12·% 193 seguros de s.wde 504 



SERGIO MACHADO 

Encammhando a votação do PLC n!. 93196 
(n< I 724196. ua ongem~ que dispõe scbrc o conlrato de 
trabalho por pruo delenrunado 

Encammhando a votação da PEC n!. 39N1 
(n2 338196. na ongem), que dispõe scbrc o regune c:ons
btw."lonal dos nublares 

VU.SON KLEINtJBJNG 
Parecer ri! 16198- Corrussão de Assuntos Eoonõ

nucos. sobre a Mensagem ~ 70198 Cn2 I 636197. na on
gem), do Senhor Pr<Sidenlr Fernando Hennque CardJ>. 
so. que eacanunha ao Senado Fedenl a Progr.unaçio 
Monetána relauva ao J!.IJlmeSb"ede 1998 

PDL n< 11!18. que aprova a ~açio Monelá· 
na relat1vaao J!.tnmestre de 1998 

WALDECK.ORNELAS 

Parecer n!- 2198 - Conussio de Assuntos Soaaas 
sobre 05 PLC n!!93196•1J!!.I 724196. na ongeml. qUC"dls
põe sobre o contrato de trabalho por prazo dclenrunado, 
PLS ri' 42196. que ....,ra dlspos1nvos da Consobdaçio 
das Le•s do Trabalho; e PLS ,r. 239/95, que dispõe scbrc 
a conttatação de emprca;ados por lemporada em local1 
dades turisbcas 

Re@:ISI:ra o avan90 no processo de recuperação 
econônuca da reg~ão sul da Batna abalada pela cnse do 
cacau 

Parecer n!. 13/98 - Corruss.lo dc Assuntos EconO
IlUCOS, sobre o PLC ~ 7197 (n2 4 586190. na ongeml. 
que d1spõe sobrr o Transpone Mulamodal de Carg.as 

Dlscuarxlo o PLC ~ 93196 ln! I 724196, na on
gcml. que dispõe sobre o ronrraro de U'abalho por prazo 
delemunado 

Paro."'ee' rP- 17198 - Com1ssão d~ Assunros Eronõ
nucos. sobre o Ofic•o "S nJ. 6198 ln!- 3 764197 na on
p.emJ. do Sr Pres1denlf' do Banco Central do Brasil. que 
CDC8JIU.nha. ao Senado federal. sobc1raçlo do Governo 
do Eslado do Malllllhio a ....,.,,o de opcnv;ão de aah10 
eximi<> JIIIIID ao Banco lniCnla<IOIIal par11 ReconsiiUÇio e 
Desenvolvnnento - BIRD. oo valor de US$80.000.000 00 
f Oitenta nulhõcs de dólart'" none-amencanos1. eqwvalen
te a R$87 648 000.00 taitenm r se1e nulhões. sr1scmtos 
e quarenta e ono nu I reiUS ). a preços de 30-9-97, CUJOS 

386 

394 

428 

437 

96 

204 

337 

recursos serlo desanados a flllBIK"Iar o Programa dr 
Combale à Pobreza Rural - PCPR 

PR fi! 2198. que auronza o Estado do Maranhlo a 
<ORirlllar e J!RSiar con...,...,oa l operaçio de Clábto 
externo. com o aval da Uruão. JlllllO ., Banco lnfemaao.. 
nal - BIRD. no valor eqmvaleme a US$80,000.000 00 (<X· 

ICilla nulhões de dólares nOI"te-arnencanos). destanada a 
rU1anaar o Programa de Combale à Pobn:za Rllllll 

PaRa:r ~ 18198 - Conussão de AssuniOs Econô
nuros, sobre o Ofú:10 "S" ~ 7198 (Oficro Presl-
9713 110:!. na ongeml. do Sr l'resldenre do Banco Cen
oal do Bnsli. n:ferane a soballiÇio da Prefenwa Muru· 
Clpal de Sobral. DO Eslado do Ceará, ObjeiiYando SOJB 
aulonzada c:ontrai&Çio de operaçio de Clábto en1re 
aquele murucip:o e a Caiu Econõnuca Federal. no valor 
de R$2 025 000,00 (dou. nulbõrs r VJ.ntr e cmco nu I 
rea.Js 1, drstmando-se os recunos à urbamz.ação. sanea
mento r ex.ecuçio dr plano habnac1onal para o 8oUJTO 
Padre Palhano 

PR rfl. 3198 que autonza a PrC'fenura do Muruc
p•o de Sobral no Eslado do Ccala. a conlllllar ope!liÇio de 
ct6ito no valor de RS 2.0"...5 (XX).OQ (dois nnlhõcs e vmte e 
C1IICO nul n:aJ5l. JWIIO 1 c:aw. El:onônu.:a federal. deso
nando-se os recunos à urtauzação. saneameniO e execu
ção de plano hablla<lonal par11 o B.mro Padn: Palhano. 

Parecer rfl. 19198 - Conussão dr Assuntos Ec:onõ
nuoos sobre o OfiCIO "'S" rf! 8198 (OficiO Prc51 
97/J 804. na ongmu do Sr Pres~<Jentc' do Banoo Cen
ttal do Bras1l. refereule à sobc1tação da Prefcuwa Muru
CJpal de Sobral, no Esaado do Ceará. no scnbdo de que 
se.Ja autonZ.ada a cmb'BtaÇio dr operação dr crédito en
tre aqurle mumdp1o e o Banco do Estado do Ceará. no 
valor de R$612 800.00 (seascentoS e doze RUI e Olrot"en-
105 reaasl desnnando-se os recursos à wbaruzaç:ão. sa
neamenlo lertaplanagcm. paVImentação. COIISD"UÇão de 
eqwpamentos wbanos r rxecução de plano habuac~onal 
no Banro Alto de Bras~1sa. 

PR ~ 4198. qur autonza a Prefeitura do Mwua
p•o de Sobral. no Eslado do O:ará. a contl'3.lar operação 
de crédito com o Banco do Estado do Ceará. DO valor de 
R$612 800.00 (seiscentos r doze nul e ouocentos re&ISI. 
destmando-se os recursos à urbaruzaçlo saneamenro. 
terraplana,em. pav1mernaçlo construç'io dr eqwpamen
IOIIõ. urbanos r cxecuçio de plano habnaaonal no Bauro 
Alto de Brasfba 
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Ata da 11 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 7 de janeiro de 1998 

611 Sessão Legislativa Extraordinária da 5()! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos MagaNes, Geraldo Melo, 
Ronaldo Cunha Lima e Romeu Tuma. 

AS 14H30MIN ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES. 

Anton1o Carlos Magalhães - AntOniO Carlos 
Valadares - BeiJo Parga - Benadota da Silva - Bem 
Varas - Carlos Bezena - Carlos PatrocíniO - Cas1l· 
do Maldaner - Eduaodo Suplocy - Elcoo Alvares -
Epllac:IO Cafete1ra - Emandes Amonm - Espendlio 
Am1n - Francebno Pereora - Freitas Neto - Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guolhenne Palmeira - Humberto Lucena -
Jáder Berbalho - Joio França - Joel de Hollanda -
Jonas P1nheoro - Josaphat Mannho - José Alves -
José Boanco - José Eduaodo - José Eduanlo Outra 
- José Fogaça - José lgnácoo Fenaora - José Ro
berto Arruda - Jose Samey - José Sena - Júlio 
campos - Laura Campos - Leomar Quontan1lha -
Leonel Paova - Lucídio Portella - Lúc1o Alcântara -
Lud1o Coelho - Manna Solva - Mauro M1randa - Ne
bor Jún1or - Odacor Soares - Osmar Dias - Otonoel 
Machaao - Pedro S1mon - Ramez Tebet - Reg1na 
Assumpção - Roberto Fre1re - Roberto Requoão -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
l.Jma - Serg1o Machado - Waldeck Omelas- Renan 
Calhe1ros 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A l1sta 
de presença acuo.a o compareamento de 59 Srs. 
Senadores Havendo número reg1mental. declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção da Deus. 1noc1amos nossos tra
balhos 

O Sr. 1° Secret6no. Sanador Ronaldo Cunha 
l.Jma. procederá a leitUra do Expediente. 

~ lodo o segu1nta. 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ReslliUmdo autógrafos de prrJJetos de 1et san
CIOf".ados: 

N" 1. de 1998 (n" 1.514197. na origem), da 11 de 
ddezeiiiZI!onmblbro úlbmo. referente ao PIDJIIID de L.ai ri' 83, de 
1997_-_CN. que autonza o Poder Executovo a abrir ao 
Olçamenlo FISCal da Unoão. em lavor do MiiiSiéoio do 
Planejamento e 01çau11N110. crédito suplamentar no 
valor de ~ e sessenta e um mlh6es. duzar*
e tmta e oito mi, cento e quarenta rasos. para os fins 
que especdK:a. sancionad."l e banslonnado na lei ri' 
9.535. de 11 de dezembro de 1997. 

N" 2, de 1998 (ri' 1.541197. na origem), da 12 
de dezembro úlbmo. relerante ao Projeto da L.ai ri' 
84. de 1997 - CN. que autonza o Podar ExacutiYo a 
abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor de 
Translertncoas a Estados. DIStrito Federal e Municl
plos - Recursos Sob SupeMsão do M1msléno da 
Fazenda. crédrto suplementar no valor de trezentos 
milhões de reaos. para oalorço de dotação COIIIIIIIna· 
da no orçamento vogente. sancoonado e tra."'IBionna· 
do na lei n• 9.538, de 12 de dezembro de 1997. 

N• 3. de 1998 (ri' 1.542197. na ongem). de 12 
da dezembro último, referente ao ProjeiD de Leo da 
Cãmara n" 67. de 1997 (n' 3.553197. na casa de on
gem). que d1~pile sobre a Contnbuoção PI'OYI86na 
sobre MOVImentação ou Transmossão de Valores e 
de Créditos e D1reotos de Naturaza Fonanceora -
CPMF, SIUICIOrlado e transfonnado na lei n• 9.539, 
de 12 de dezembro de 1997. 

N" 5, de 1998 (n" 1.581197. na ongem), de 17 
de dezembro úh1mo. referente ao ProjeiD de lei n" 
61. de 1997- CN. que autonza o Poder Executovo a 
abnr aos Orçamentos Fiscal e da Segundada Soaal 
da Unoão. em favor do M1n1ateno da Agncuhura e do 
Abas1ec1mento e do M1nosténo cs.a lndúslna. do Co
mérao e do Tunsmo. crádllo suplementar até o bmte 
de nova milhões. novecentos e o- e quatro mil, 

Oitocentos a -.ma e - -· para os fins que 
especoloca, sarocoonado e bansfonnado na L8l n" 
9 552. de 17 de dezembro de 1997 

N" 6. de 1998 (n1 1.582197. na ongem), de 17 
de dezembro último. refarente ao ProJIIIO de lei n" 
65. de 1997 - CN. que autonza o Poder Executovo a 
abnr aos Orçamentos Fiscal e da Segundada Social 
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da Unrão. em lavor do Monosléno da Educação e do 
Desporto e do Mrnisténo da Cultura. crádllo eepeaal 
até o lrmrte de sete molhiies, trezentos e crnqilenla e 
dors 11111 • tnnte e um rears, para os frns que especifi
ca, sancoonado e transfonnado na ler n• 9.553, de 
17 de dezembro de 1997. 

N• 7. de 1998 (n• 1.583/97, na ongem), de 17 
de dezembro uftrmo. referente ao Proj81o de Ler n" 
66. de 1997- CN, que autonza o Poder Executrvo a 
abnr ao Orçamento Foscai da Unrão, em favor do Mr
nrsteno do PlaneJ81118ntO e Orçamento, credrto aspa
era! até o lrrnrte de VInte e crnco mrlhões de rears, 
para os fins que especdrca. sancronado e transfor
mado na ler n• 9.554. de 17 de dezembro de 1997 

N• 8 (n°1.584197, na ongem). de 17 de dezem
bro ultmo. reletente ao Proj810 de Ler n" 74, de 1997-
CN, que autonza o·Poder ExeaJtrvo a abnr aos Orça
mentos Foscai e da Segundada Socral da Unrão, em fa
vor do Mrnrsténo dos Transpollas. crédJio suplemenlar 
no valor de VInte e crnoo 1111lhões, cen10 e VInte e sers 
mrl. quatrocentos e sessenta e qualro rears, para os 
hns que espacrlrca, sancronado e transfonnado na Ler 
n• 9 555, de 17 de dezembro de 1997. 

N" 9, de 1998 (n• 1.585/97, na ongem), de 17 
de dezembro úlbmo, referente ao ProJeto de ler n• 
77. de 1997 - CN, que autonza o Poder Executrvo a 
abnr ao Orçamento da Segundada Socral da Unrio, 
em favor do Mrnrsténo da Prevrdêncra e Assrsténcra 
Socral, credrto suplementar no valor de novecentos e 
tnnta e trãs milhões. duzentos e VInte e sete mrl, tre
zentos e noventa e um raa•s. para os f1ns que espe. 
crf1C8, sancronado e transformado na Ler n• 9.556. 
de 17 de dezembro de 1997 

N° 10 de 1998 (n• 1 586, na ongem). de 17 de 
dezembro úlbmo, referente ao PIOJSIO de Ler da Clma
ra n• 55 ele 1997 (n" 2.885196, na Casa de ongem), 
que acrescenta rncrsos ao§ 1°do art 1° da Ler rfl8.691, 
de 28 ele JUlho de 1993, sancronado e transformado na 
Ler n• 9.557, de 17 de dezembro de 1997:. 

N' 11, de 1998 (n°1 587197, na ongem), de 17 
de dezembro ulbmo. referente ao Protelo de Ler da 
Cãmara n• 58, de 1997 (n• 1 530196, na Casa de on
geml. que drspõe sobre a absorção. pela Unrão, de 
obngação do Departamento Nacronal de Estradas de 
Rodagem - DNER. sancoonado e transformado na 
Ler n• 9 558. de 17 de dezembro de 1997 

N' 12. de 1998 (n• 1 569197 na ongem). de 17 
de dezembro últrmo. referente ao ProJeto de Ler n• 
29. de 1997 - CN, que autonza o Poder Executrvo a 
abnr ao Orçamento Foscai da Unrão. em favor do Mr
nrsteno das Comunrcações. crédrto suplementar no 
valor de cento e quatro mrlhões. duzentos e trrnta e 

conco mil, novecentos e crnqiiente rears, para os fins 
que espeafrca. sancronaclo e transfonnado na Ler n" 
9.540, de 17 de dezembro de 1997 

N' 13, de 1998 (n• 1 fi70197, na ongem). de 17 
de dezembro últrmo, referente ao PIOJeto de Ler n" 
32, de 1997 - CN. que autonza o Poder Executivo a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada Socral 
da Unrão, em lavor do Mrnrstáno dos Transportes, 
crádrto suplementar no valor de quarenta e um m~ 
lhões, trezentos e crnqiiente e sete moi, serscentos e 
Vlrole e três rears. para os fins que especdrca, sancro
nado e transformado na Ler n" 9.541, de 17 de de
zembro de 1997 

N' 14, de 1998 (n" 1 571197, na ongem), de 17 
de dezembro ultrmo, refereme ao Projeto de Ler rfl 
34, de 1997 - CN, que autonza o Poder ExecutNo a 
abnr ao Orçamento Fiscal da Unrão. em lavor do Mr
nrsténo da AgncuKura e do AbasteCimento e do M~ 
rusléno da Fazenda, crádrto aspecraJ até o hmlle de 
quatro mrlhões, quatrocentos e sete mi, setecentoe 
e setenta rears, para os frns que especdrca, sancro
nado e transformado na Ler n• 9 542, de 17 de de
zembro de 1997 

N° 15, de 1998 (n• 1.572197, na ongem), de 17 
de dezembro ulbmo, referente ao Projeto de Ler n• 
36, de 1997 - CN. que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mr
nrsténo do PlaneJamento e Orçamento, crédrto su
plemerolar no valor de cento e orto mrl, trezentos e 
sessenta rears para os frns que especdrca, sancro
nado e transformado na Ler n• 9 543, de t 7 de de
zembro de 1997 

N• 16. de 1998 (n° 1.573197. na ongem). de 17 
de dezembro ullrmo, referente ao ProJeto de Ler n• 
38, de 1997 - CN. que abre ao Orçamerrto de rnves
trmemos em favor de drversas empresas, credrto es
pecral ate o lrmrte de quatrocemos e setenta e orto 
mrlhões. quatrocentos e novema e um rrnl, qurnhen
tos e vrnte e nove rears, para os tons que especrfrca. 
sancronado e transformado na Ler n• 9 544, de 17 de 
dezembro de 1997 

N' 17, de 1998 (n" 1.574197, na ongem), de 17 
de dezembro úftrmo, referente ao ProJeto de Ler n• 
39. de 1997- CN. que autonza o Poder Executrvo a 
abnr ao Orçamento FISCBl da Unrão. em favor do Mr
nrsteno da Justrça. crédrto especral ate o lrmrte de 
dors mrlhões. quatrocentos mrl rears, para os frns que 
especdrca, sancronado e transformado na Ler n• 
9.545. de 17 de dezembro de 1997 

N• 18. de 1998 (n° 1 575197, na ongem). de 17 
de dezembro últrmo. referentes ao ProJetO de Ler n• 
40. de 1997 - CN. que autonza o Poder Executrvo a 
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abnr ao OrçarnentD da Segundade Social da Unlio, 
em lavor do Ministéno da Pnmdêncla e Asslslêncoa 
Social, crédito suplemanlar no valor de sete rnlhães de 
~M~S, para os fins que especdica, S8I1CICXI8do e trans
lormedo na Leo rf' 9.548. de 17 de dezembro de 199. 

N" 19, de 1998 (rf' 1.576197, na ongem), de 17 
de dezllmbro llllmo, raferenla ao PRljl!lo de Lei n" 41, 
de 1997 - CN, que autDriza o Poder ExecuiMI a abrir 
ao Orçamento FISCIII da Unlio, em favor de Encargos 
FlnBIICelros da União - Recursos sob SupeMSio do 
M111S!ério da Fazenda, crédito espeaal até o lmde de 
cento e c11qüenla e I1CMI md e serscerlOS reaiS, para 
os fins que especdica. saiiCIOilado e transformado na 
lei n• 9 547, de 17 de dezembro de 1997; 

N.• 20, de 1998 (n°1.5nl97, na origem), de 17 
de dezembro úlbmo, referente ao Projeto De le1 n • 
46, de 1997 - CN, ·que autonza o Poder ExecutiVO a 
abrir ao 01Ç8mento FIScal da União, em favor do M•
niS!éno da Educação e do Desporto, cradrto suple
mentar no valor de dezoito rmlhões, trezentos e nove 
rnl, novecentos e tnnta rea1s, para os f1ns que espe
diCB, saiiCIOnado e translonnado na Lei n. • 9 548, 
da 17 da dezembro de 1997. 

N.• 21, de 1998 (rf' 1 578197, na ongam), de 17 
de dezembro últrmo, referente ao Proj8to de Le1 n • 
49, de 1997- CN, que autonza o Poder Execubvo a 
abnr aos Orçamentos Fiscal e da Segundade Social 
da Un1ão, em favor do M1n1sténo da lndústna, do Co
méiCIO a do Tunsmo, credito suplementar no valor 
de c1nco milhões, quinhentos a v•nte a dOIS mil, qui
nhentos e noventa e do1s rea1s, para oe f1ns que es
pecdiCB, saiiCionado e transformado na Le1 n • 
9 549, de 17 de dezembro de 1997 

N• 22, de 1998 (n" 1.579197, na ongem), de 17 
de dezembro últmo, referente ao Proj&lo de lei n • 59, 
da 1997 - CN, que autonza o Poder Execubvo a abrir 
ao Orçamento FISCBI da União, em favor da Jusllça 
ElelloiBI e da Jusllça do Trabalho. credito espec181 ate 
o kmrte de um m11hão, trezentos e tnnta e se•s mil rea~s, 
para os ~ns que especdica, sanc1onado e transformado 
na le• n • 9 550, da 17 de dezembro de 1997; 

N.0 23, da 1998 (h'1 580197, na ongem), de 17 
de dezembro úlbmo, ll!ferenta ao PrOjelo de le1 n • 
60, de 1997 - CN, que autonza o Poder Execut1vo a 
abnr ao OIÇamento F1scal da Umão, em favor do M•
msténo da Agncuttura e do Abastec•mento, crédito 
suplementar até o hmrte de setecentos e c1nqüenta e 
três m•lhões, setecentos e quarenta e c1nco mil rea•s. 
para os f1r.: que e.pec1f1Ca, sanc•onado e transfor
mado na Le1 n.• 9 551, do 17 de dezembro de 1997 

N.• 24, de 1998 (1 506197, na ongem), de 10 
de dezembro úlbmo, relerante ao Proj&lo de Le1 de 

Conversão n" 1 O, de 1997, que diSPÕB soble a ullização 
dos diVIda Idos ·e do supenMI fiiiii1CI!Iro de fundos e de 
enbdades da AdrniiiS!nlção PubliCa FedeiBI IICirata. e 
dá outras provdênaas, SBIICIOiado e lraiiSiormado na 
lei n • 9.530, de 10 de dezembro de 1997. 

N.• 25, da 1998 (n•1 503197, na origem), da 10 
de dezembro llllimo, referente ao Pro,eto de La• de 
ConveiSão n.• 12, de 1997, que altera diSPOSillvos 
das leiS n.00 8112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, da 17 de setembro de 1992, e 2.180, da 5 da 
fevereiro de 19!$4, e da outras pi'OVIdênc•as, sanc•o
nado e transformado na Le1 n. • 9 527, de 1 O de de
zembro de 1997 

N.• 26, de 1998 (n' 1 508197, na ongem), de 10 
de dezembro ú1!1rno, referente ao PIOJelo de lei de 
ConveiSão n• 14, de 1997, que altera a leg•slação 
tnbutána federal e dá outras pi0VIdênci8S, sanciona
do a transformado na Lei n. • 9.532, de 1 o de dezem
bro de 1997. 

N • 27, de 1998 (n• 1 591197, na ongem), de 18 
de dezembro ulbmo, referente ao Proteto de lei n. • 73, 
de 1997 - CN. que autonza o Poder Execu!lvo a abnr 
aos OIÇamantos FIScal e da Segundada SociiiJ da 
União, em favor do MII"'IS!eno do Planeja1T1111110 e OIÇB
mento, credito 8Speclal ate o lllnde de tnnta rnrlhélas, 
noventa e quatro mil, setecentos e ortenta e odo I8BIS, 

para os lms que espacdiCB, sanciOnado e transfonnado 
na Lili n • 9 559, de 18 de dezembro de 1997. 

N" 28, de 1998 (n' 1 592197, na ongem), de 18 
de dezembro ú1!1mo, referente ao Projeto de le1 n• 
78, de 1997 - CN, que autonza o Poder Exacubvo a 
abnr aos Orçamentos F1scal e da Segundada Soc1al 
da Umã.o, em favor do Mu .. =-tá;;c ::!3. t=~uenda. do M•
niSieno do PlaneJamento e OIÇamento e de Transfe
rências a Estados, D1stnto Federal e MumcípiOS, cré
drto suplementar ate o hmrte de Setenta e do1s milhõ
es. duzentos m11, Oitocentos e noventa e um reaiS, 
para os fins que especd1ca, sancionado e transfor
mado na Le• n• 9.560, de 18 de dezembro de 1997. 

N° 29, de 1998 (n• 1 593197. na ongem), de 18 
de dezembro úlhmo. referente ao Protelo de Le1 n• 
27, de 1997- CN, que autonza o Poder Executwo a 
abnr ao OIÇBmento F1scal da Un1ão. em favor do M•
msléno da Fazenda, cred1!0 suplementar no valor de 
do1s milhões, quatrocentos e quarenta e do1s mil, 
quatrocentos e ortenta e quatro rea1s, para os fins 
que espeaf1ca, sanc1onado e transfonnado na Je1 n11 
9 561, de 18 de dezembro de 1997 

N° 30. de 1998 (n• 1 594197. na ongem). de 18 
de dezembro úll•mo, referente ao Protelo de Le• n• 
31. de 1997- CN. que autonza o Poder Executwo a 
abnr ao OIÇBmento F1scal da Umão. em favor do M•-
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IIISténo dos Transportes, créddo especoal até o li1T111e 
de seiS molhões e aeoscentos moi reaos, para os fins 
que especlfoca, sarK:oonado e transformado na Leo n" 
9.562, de 18 de dezembro de 1997 

N9 31, de 1998 (n• 1.595197, na ongem), de 18 
de diiZBf!'oro uttomo, referente ao Pro)Bio de leo n• 
33, de 19!17 - CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr ao Orçamento Foscai da Unoão, em favor do Mo
nosteno da Fazenda, creddo especoal até o lomote de 
cem milhões e duzemos moi reaos. para os tons que 
espeCifica. sarK:oonado e transformado na Leo n• 
9 563. de 18 de dezembro de 1997 

N" 3.2, de 1998 rn• 1 596/97, na ongem), de 18 
de dezembro úHomo, referente ao ProJetO de Leo n• 
48, de 1997 - CN, que autonza o Poder Executivo a 
abnr aos On;amemos Foscai e da Segundada Socoal 
da Unoão, em favor do Monosteno da Coêncoa e Tec
nologoa, do Monosténo de Monas e Energoa e do Monos
reno das Comunocações. crédot" suplementar no va
lor global de vonte e nove molhões. setscantos e no
vente e três moi , novente e seos oea~s, para os tons 
;ue espec~oca. sancoonado e transformado na Leo n• 

9 564. de 18 de dezembro de 1997 
N" 33, de 1998 (n°1.597/97, na ongem), de 18 

de dezembro ulbmo. relereme ao PIO)Bio de Leo n• 
50. de 1997 - CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abror aos Ooçamentos Foscai e da Segundada Socoal 
da Unoão, em favor da Presodênc~a da Repúbfoca, da 
Cãmara dos Deputados, do Momsfeno da Justoçe e 
do Monosteno da Admonostração Federal e Reforma 
do Estado. credoto suplementar no valor global de 
tnnta e doos molhões, e cento e conquenta e seos moi e 
10 nta e dOIS rea1s, para os hns que especrfiC&. 
~" •• oonado e transformado na leo n• 9.565, de 18 de 
dezembro de 1997. 

N" 34, de 1998 (n" 1 598197. na ongem), de 18 
de dezembro uftorno, referente ao Pr0)81o de Leo n" 52, 
de 1997 - CN, que autonza o Poder ExecutiVO a abnr 
ao Orçamemo Foscai da Unoão. em favor do MoniSteno 
dos Transportes e do Monosteno do Meoo Amboente, dos 
Recursos Hodncos e da Amazóma Legal, creddo es
pecoal ate o hmote de vonte e seos molhões. quatrocen
tos e tnnta mil, novecentos e quarenta o OO•s raa1s. 
para os fons que espec~oca, sancoonado e transfor
mado na Leo n• 9 556. de 18 de dez,.mbro de 1997 

N• 35, de 1998 (n• 1 599/97 na ongem), de 18 
de de1embro ultomo, referente ao ProJeto de Leo n• 
54. de 1997 - CN, que auronza o Poder Execurovo a 
abror ao Ooçamento Foscai da Umão em favor do Mo· 
msteno da Agncultura e do Abasrecomento e do Mo
msteno da Industna, do Comercoo e do Tunsmo. era
dolo suplementar ate o hmote de vonle molhõas. quo· 

nhantos a setenta a nove moi a aetecantos rasos, 
para os hns que espeafica, sai1CIOnado a transfor
mado na Leo n" 9.567, de 18 de dezembro de 1997. 

N" 36, da 1998 (n" 1.600/97, na ongam), de 18 
de dezembro úlbrno, rela..,.. ao PIOJIIIO de l..8i n• 
57, da 1997 - CN, que autoriza o Podar Execubvo a 
abnr aos Orçamentos Foscai a da Seguridade SoCial 
da União, em favor da Pl'88ldincla da República a 
do MoniSiéno das Relações Exta-. créddo supJe.. 
manter no valor de conco milhões, quatrocentos e ao
tenta a quatro moi, duzentos a noventa a nova niBIS, 
para os tons que aspecdoca, SBIICIOnado e transfor
mado na L.., n• 9.568, de 18 de deZembro de 1997. 

N° 37, de 1998 (n• 1.601197, na ongem), de 18 
de dezembro úttomo, referente ao PIOfBIO de Leo n• 
58, de 1997 - CN, que autonza o Poder Execubvo a 
abnr ao Orçamento FISCBI da Unoio, em favor de 
Operações OIICIBIS de Créddo - Recursos sob Su
p&MsãO do Monosténo da Fazenda, créddo supJe.. 
mentar no valor de treZWIIos a VInte mdhões de 
reaos, para reforço de dotaçio coragnada no vigen
te orçamento, sancoonado a transformado na Leo n• 
9.569, da 18 da dezembro de 1997. 

N • 38, de 1998 (n" 1.602197, na ongam), de 18 
de dezembro úHomo, referente ao Pro)Bio de lei n • 
63, de 1997 -CN, que autonza o Poder ExecUIJVo a 
abnr ao Ooçamento Foscai da Umio, em favor do Ml
nostano da AgrK:uHura e do Abaslecomenro, créddo 
suplementar até o limite de SBIS rmlhões, cento e de
zassete mil, odocentos e noventa re111s, para os tons 
que especlfoca, sancoonado e transformado na Lao n • 
9.570, de 18 de dezembro de 1997 

N • 39, de 1998 (n° 1.603197, na ongem), de 18 
de dezembro uttorno, referente ao ProjBIO da lei n • 
67, da 1997-CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada Socoat 
da Unoão. em favor do Mon~&téno da Saúde e do Mo
n~&tano do Trabalho. cráddo suplementar no valor 
global de duzentos e sassante e saos molhões, ses
senta e três moi, setecentos e três reaos, para os tons 
que espec~oca, sanciOnado e transformado na lei n. • 
9.571, de 18 de dezembro de 1997. 

N.• 40, de 1998 (n" 1.604197, na ongem), da 18 
de dezembro uftorno, refenlnte ao Prqato de Leo n.• 72, 
de 1997-cN. que auiOIIZa o Poder Exacubvo a abnr ao 
Ooçamento da Segundada Soaal da Unoão, em favor 
do Monosténo da Saude, crédito suplementar no valor 
de seos molhões, seoscentos e Wl1e moi re&Js, para os 
tons que especdiCa. sanCIOnado e transformado na Leo 
n • 9.572, de 18 de dezembro de 1997 

N • 41 , de 1998 (n• 1 605197, na orogem), de 18 
de dezembro ultomo, referente ao ProjBio de Leo n 1 
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75, de 1997-CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr ao Orçamento Fiscal da Unlio, em favor de En
cargos Financeiros da Ul"'ão - Recursos sob Super
viSão do Monosténo da Fazenda, crédito especial até 
o limite de onze mlhões, setecentos e ottenta e um 
moi, novecentos e tnnta e quatoo raaos, para os fons 
que especofoca, sancoonado e transformado na Leo n. • 
9 573, de 18 de dezemboo de 1997. 

N.• 42, de 1998 (n" 1.606/97, na ongem), de 18 
ele dezemboo últomo, refe111nte ao Prqato de Leo n. • 
76, de 1997 -CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr ao Orçamento da Segundada Socoal da Unoão, 
em favor do Monisténo do Planep~mento e Orçamen
to. crédito suplementar no valor de cento e conqüenta 
milhões de reaos, para os foros que especiloca, sanciO
nado e transformado na lei n • 9.574, de 18 de de
zembro de 1997. 

N • 43, de 1998 (n°1.61J7197, na ongem), de 18 
de dezemboo últomo, refe111nte ao PIOJeto de Leo n. 1 

80. de 1997-CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada SOCial 
de Unoão, em favor do MonoSténo da Educação e do 
Despooto e do Monostêno da Cultura, crédito suple
mentar no valor total de cento e VInte e cmco molhõ
es, quatoocentos e quarenta e seis md, cento e Oiten
ta e doos oeaJS, para os foros que especifica, sancoona
do e translonnado na Leo n. • 9.575, de 18 de dezem
bro de 1997. 

N•44. de 1998 (n1 1.608197, naongem), de 18 
de dezemboo últomo, 111ferente ao ProjBio de Leo n. • 
86, de 1997 -CN, que autonza o Poder ExecutiVO a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada Socoal 
da Unoão, em lavor do Monosténo do Exércdo, cráddo 
suplementar no valor de tnnta mlhões, seoscentos e 
conqüenta e doos moi, canto e qua111nta e conco oeaos, 
para os tons que espeafica, sancoonado e traroslor
mado na Leo n • 9 576, de 18 de dezembro de 1997 

N • 45, de 1998f. 1.517197, na ongem), de 11 
de dezembiO úlbmo, 111nle ao Poqeto de Leo da Cã
mara n 1 42, de 1997 ( .• 2.899197, na Casa de ongem), 
de niCIBIMl do PI9Sidente da República, que 111QUia
menla O palágrafo ÚI"'DD do Bit 49 da I.BI n. 0 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, sanaonado e translonnedo 
na leo n.• 9.536, de 11 de dezembiO de 1997. 

N • 48, de 1998 (n" 1 519197, na origem), de 11 
de dezembro últomo, refenlnte ao ProJeto de Leo da 
Cãmara n • 45, de 1997 (n • 4.259193, na Casa de 
ongem), de onocoatova do P111sodenle da República, 
que dospõe soboe a segurança do tráfego aquavoano 
em águas sob JUnsdiQã.o nacoonaJ e dá outras piOVI
dênc•as. sancionado e transfonnado na Le1 n 8 

9 537. de 11 de dezemboo de 1997 

N.• 48, de 1998 (n.• 1.612197, na ongem), de 19 
de dezemboo últomo, 18fe111nte ao ProJeto de leo n. • • 3, 
de 1997-CN, que autonza o Poder Execubvo a abnr 
aos Orçamentos FISCal e da Segundada Socoal da 
União, em lavor do Monosléno da JustJça, Tnbunal de 
Contacs da União, Senado Federal, Câmara dos Depu
tados, Monostáno da Mannha, Monosténo da Aeoonauh
ca, PnlsodãllCIB da República e Mmosténo da Admnos
tração Federal e Reforma do Estado, coedoto suple
mentar roo valor global de tnnta e seos molhões, duzen
tos e vonte e &eiS moi, novecentos e vonte e sete reaos. 
para os tons que especofoca, sancoonado e transformado 
na I.BI n • 9 577, de 19 de dezembro de 1997 

N.• 49, de 1998 (n.• 1.613197, na ongem). de 
19 de dezemboo ultomo, refe111nte ao PrDJeto de Leo 
da Câmara n. • 14, de 1997 (n.• 1.086/95, na Casa 
de ongem), que altera dosposlllvos da Leo n.• 2.1 80. 
de 5 de leveoeoro de 1954, que dospõe soboe o Tnbu
nal Marltomo, sancoonado e translonnado na Leo n • 
9.578, de 19 de dezemboo de 1997. 

N.• 50, de 1998 (n.• 1.614197, na ongem), de 
19 de dezemboo últoroo, 111feoente ao ProJ&to de Leo 
n.• 35, de 1997 -CN, que autonza o Poder Executovo 
a abnr ao Orçamento da Segundada Socoal da 
União, em lavor do Monosténo da Prevodêncoa e As· 
sosténcoa Socoal, coedoto suplementar no valor de 
quatoo molhões, novecentos e tnnta e conco moi oeaos. 
para os lons que especdoca, sancoonado e transfor
mado na Leo n. • 9.579, de 19 de dezembro de 1997 

N.• 51, de 1998, (n.• 1.615197, na ongem), de 
19 de dezemboo ú~oroo, oeleoente ao ProJetO de Leo 
n• 37, de 1997 -CN, que autonza o POder Executovo a 
abnr ao Orçamento da Segundada SocoaJ da Unoão 
em lavor do Monosteno do Planejamento e Orçamen· 
to, coedoto suplementar no valor de doos milhões. du· 
zentos e tnnta e nove mil, se1scentos e doze rea1s, 
para os lons que especdoca, sancoonado e transfor
mado na Leo n.• 9.580, de 19 de dezembro de 1997 

N • 52. de 1998 (n • 1 616197, na ongem), de 
19 de dezembro últomo, referente ao Projeto de Leo 
n. • 44, de 1997 -CN, que autonza o Poder Executovo 
a abnr ao Orçamento Foscai da Unoão, em favor de 
Encaogos Fonanceooos da Unoão- Recursos sob Su
peNISão do Monostéroo da Fazenda, crédito suple
mentar no valor de tnnta e conco molhões, t111zentos e 
conqüenta e ono moi, e oitenta e três oeaos, para o~ 
tons que especoloca, sancoonado e translonnado na 
Leo n • 9.581, de 19 de dezembro de 1997 

N.• 53. de 1998 (n • 1 817, na ongem), de 19 
de dezemboo ultomo, releoente ao ProJetO de Leo n • 
45, de 1997-CN, que autonza o Poder Executovo a 
abnr ao Orçamento Foscai da Unoão. em lavor de En-

s 
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cargos FIIIIUlCelros da Unoão - Reairsos sob SupeM
são do M111Steno da Fazenda. cl&dilo especial até o •
"""' de qua18111a mlhões, VInte e três mi e ti8Ztlnl08 
reaJS, pera os fins que especofJca. SIUICIOrado e trans
formado na lei n.• 9 582, de 19 de dezerrilro de 1997 

N • 54, de 1998 (n • 1 618197, na ongem), de 
19 de dezembro úftomo, referente ao Projeto de Leo 
n • 62, de 1997 -CN, que autonza o Poder Eli8CUINo 
a abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada So
coal da Unoio, em lavor do Monosténo da Agncuftura e 
do Abastecomento, do Monosteno da lndústna, do Co
merciO e do Tunsmo e do Gabonete do Monostro Ex
traordonano de Pohtoca Fundoána. crédito supleman
rar ate o limite de quarenta rrnlhóes Oitocentos e VIn

te 11111 quonhentos e quatorze reaos, pera os ~ns que 
espeafoca, sancoonado e transformado na LBI n. • 
9 583, de 19 de dezembro de 1997 

N• 55, de 1998 (n° 1 619197, na ongem), da 19 
de dezerrilro úftomo, referente ao PI'OJ&Io de Leo n" 
47, de 1997- CN, que autonza o Poder Execubvo a 
abnr ao Orçamento Foscai da Unoio, em lavor do Mo
msténo da Justoça e do Tnbunal de Contes da Unllo, 
cl&dlto suplementar no valor global de VInte e doos 
molhões, ootocentos e Vlnle moi, quonhentos e -
e quatro reeos, pera os tons que especlloca sancoona
do e transformado na Leo n• 9.584, de 19 de dezem
bro de 1997. 

N" 56, de 1998 (n" 1.620197, na ongem), de 19 
de dezembro úftomo, referente ao Prof810 de Let n• 
42, de 1997 - CN, que abre ao Orçamento de lnves
hmento, em lavor de doversas empresas estelals, 
credito suplementar ate o lnnote de doos bilhões, quo
nhentos e treze molhões, seoscentos e tnnta e oito moi 
e serenta e quatro reaos, pera os fons que especofoca, 
sa"CCIO1Bdo e transformado na Leo n• 9.585, de 19 de 
dezembro de 1997 

N" 57, de 1998 (n• 1 621/97, na ongem), de 19 
de dezembro úlbmo, referente ao Prof810 de leo n" 
56. de 1997 - CN. que autonza o Poder ExecuhVO a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada 5o
coai da Unoão, em favor do Monostéroo Pubhco da 
Unoão e de doversos Orgãos do Poder Judocoéno, 
credito suplementar no valor global de tnnta nulhõ
es, duzentos e noventa e sete moi, quatrocentos e 
anqiienta e um reaos, para os fms que especft:a, 
sancoonado e transformado na Leo n• 9.586, da 19 de 
dezembro de 1997 

N" 58, de 1998 (n• 1 622197, na ongem), de 19 
de dezembro úlbmo. referente ao ProJeto de Lei n" 
64. de 1997- CN, que autonza o Pojar ExecutiVO a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada Se
coai da Unlio, em favor do Monosléno da Educaçlo e 

do Desporto. elo Monosténo da Cuftura e do Gabo.
do Monostro Extraordllléno dos Esportes, crádolo su
plementar no valor total de VInte e quatro milh6es, 
novecentos e Oitenta e quatro md e oilooantos e 8l1la 
reaos, para os fins que especdica, SIIIICIOIIIIdo e trans
formado na La n" 9.587, de 19 da dezembro de 1997. 

N• 59, de 1998 (n°1.623197, na ongem), da 19 
de dezembro úlbmo, referente ao PRIJeiO da lei n" 
69, de 1997- CN, que autonza o Poder Exacubva a 
abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada Social 
da União, em lavor da Justiça Eleitoral, do Monlaténo 
da Educação e do Desporto e do Monosténo do MeiO 
Amboente, dos Recursos Hídncos e da Amaz6noa Le
gal. crédito suplementar no valor global de duzen
tos e onze molhões, setenta moi, seoscentoe e no
venta e nove reaos, para os tons que especofoce, san
coonado e transformado na Leo n• 9 588, de 19 da 
dezembro de 1997 

N• 60. de 1998 (n" 1.624197, na ongem), de 19 
de dezembro úlbmo, referente ao Pro,ato de Lei n" 
85, de 1997 - CN, que autonza o Poder Executivo a 
abnr ao Orçamento da Segundada Social da União, 
em favor do Monosténo da Prevldênaa e Ass 11611C18 
Social, credito suplementar no valor de quonhenlos e 
quarenta e oito molhões, serecentos e ooto moi, e con
qüenta e nove reaos, pera os fons que especifica, 
sancoonado e transformado na Leo n• 9 589. de 19 de 
dezembro de 1997 

N" 61, de 1998 (n" 1 625197, na ongem), de 19 
de dezerrilro úlbmo, referente ao PrOjeto de lei n" 
26, de 1997 - CN. que autonza o Poder Execuhvo a 
abnr ao Orçamento Foscai da Umio, em favor do 
Monosteno da Fazenda, crédoto especoal até o lomde 
de doos molhões, quatrocentos e dez moi e QUII'Ihen
tos e VInte reaos, para os fins que espedoca. sanciO
nado e transformado na leo n• 9.590, de 19 de de
zembro de 1997 

N" 62, de 1998 (n• 1.626197, na ongem), de 19 
de dezembro úftomo, referente ao Prof810 de lei n" 
53. de 1997 - CN. que autonza o Poder Executovo a 
abnr ao Orçamento Foscai da Unoão, em favor do Mo
nosténo dos Transportes, credito espec111l até o bmte 
de cento e dezesseos mlhões, quonhentos e noventa 
e dOis mi e seoscentoe e quarenla e 0110 -. para 
os fins que e&pecllica, sanaonado e transfonnado 
na lei n" 9.591, de 19 de dezembro de 1997. 

~ 63, de 1998 (n" 1.627/97, na ongam), da 
19 de dezembro únorno, referente ao ProJBIO da leo 
n• 71, de 1997- CN, que autonza o Poder Execu
bvo a abnr ao Orçamento Foscai da Unrão, em fa
vor da Preaodãncoa da República, crédtlo eepeaal 
até o hnute de conco nulhões, e trezentos e dezes-
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seis mil reaiS, para os fons que especlfoca, sancione· 
do e transfonnado na Leo n• 9.592, de 19 de dezem.. 
bro de 1997. 

N.• 64, de 1998 (n.• 1.628197, na ongem), de 
22 de dezembro último, referente eo Pro)81o de leo 
de CAmara n.• 72, de 1997 - Co111Jiementar (n. • 
14195 - Complementar, na Casa de ongem), que 
dispõe sobra a foxac;io dos coeficientes do Fundo 
de Parbcopaçio dos Municlpios, sancionado e 
transformado na leo Complementar n. • 91, de 22 
de dezembro de 1997. 

N • 65, de 1998 (n.• 1.639197, na ongem), de 
23 de dezembro último, referente ao Pro)81o de Leo 
n • 79, de 1997-cN. que autoriza o Poder Execubvo 
a abnr aos 0rçamen1os Foscai e da Seguridade So
cial de Unllo, em favor do Monostérlo da Agncuftura e 
do Abastecomento, do Monosléno da Fazenda e do 
Monrslário do Plan8f81111111l0 e Olçamento, crédllo su
plementar até o Umte de cento e sessenta e três mo
lhões, setecentos e tnnta e sete moi, seoscentos e 
tnnta e ooto reaos, para os tons que especoflca, sancoo
nedo e transformado na Leo n.• 9.594, de 23 ds de
zembro de 1997. 

N.• 66, de 1998 (n.• 1.640197, na ongem), de 
23 de dezembro último, referente ao ProJeto de Le1 
n.• 51, de 1997-CN, que autonza o Poder Execub· 
vo a abnr ao Orçamento Foscai da Unoão, em favor 
do Monosléno da Educação e do Desporto, crédito 
suplementar no valor de ortenta e três mllhOes se
tenta e doiS moi, S81SCarrtos e vinte e dms rea1s, 
para os foros que especiloca, sancoonado e transfor
mado na Leo n.• 9.595, de 23 de dezembro de 
1997. 

N.• 67, de 1998 (n • 1.641197, na ongem), de 
26 de dezembro ú•omo. referarrte ao PIOfeiO de Lei 
n.• 68, de 1997-cN, que autonza o Poder Execubvo 
a abnr aos Orçamentos Foscai e da Segundada So
cial da Unoão. em lavor do Mmosténo dos Transpor
tes, crédoto suplementar no valor de sesserrta e qua
tro molhões, trezentos e noventa e três moi e quonhen· 
tos e noventa e seos reaos. para os fons que especilo· 
ca. sanaonado e transformado na Le1 n. • 9.596, de 
26 de dezembro de 1997. 

N • 66, da 1988 (n.0 1.642197, na ongem), da 
26 de dezembro último. referente ao Pro.teto de leo 
n.• 70, de 1997-cN, que autonza o Poder Executivo 
a abnr ao Orçamerrto Foscai da Unoio, em favor do 
Monosteno dos Tranaportes, credoto suplementar até 
o Imite de tnnta e ttés molhões, setecerrtos e V1rlle e 
três mi e tnnta e cojlco reaos, para os foros que espe
cifica, sancoonado a transfonnado ne Leo n. • 9.597, 
de 26 de dezembro de 1997. 

N.• 69, de 1998 (n • 1.634197. na ongem), de 
23 de dezembro último, referente ao ProJBio de leo 
n. • 55, de 1997 -cN, que autonza o Poder Executovo 
a abrir ao Orçamento Foscai da Unoão. em favor do 
Ministéno do Meoo Ambiente, dos Recursos Hldncos 
e da Amazõnoa Legal. crédrto suplementar no valor 
de sessenta e Dilo molhões, ortenta e três moi, duzen
tos e dezassete reaos. para os fins que especolica, 
sancoonado e transformado na leo n • 9.593, de 23 
de dezembro de 199. 

N • 72, de 1998 (n • 1 643197, na ongem), de 30 
dezembro uttmo, referente ao PrDf&IO de leo n.• 25, de 
1997-cN, que -.na a Recerta e fixa a Despesa da 
Unoão para o exerclcoo financeoro de 1998, sancoonado 
e transformado na leo n.• 9.596, de 30 de dezembro 
de 1997 e 

N.• 73, de 1996 (n.• 1.644197, na ongem), de 
30 dezembro últorno, referente ao ProJetO de leo da 
Cfomara n.• 35, de 1997 (n • 601117, na Casa de on
gem), de oniCiabva do Presidente da Repúbloca, que 
concede pensão especoal a Gelson Jose Brsz. san
coonado e translonnedo na Leo n.• 9 599, de de de· 
zembro de 1997. 

Submetendo à dellberaçl.o do Senado 
Federa/ e escolha de nomes mdiCados para 
cargo CUJO provrmento depende de sua pre
vre aqUiescencra 

MENSAGEM N• 76, DE 1998 
(N" 7196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conlonnodade com a ahnea I do oncoso 11 do 

art. 52 da Constituoção Federal, combonado com o 
art 11 da leo n• 9 476, de 6 de agosto de 1997. sub· 
meto à conSideração do Senado Federal o nome do 
Senhor Goovanno Tonoatto para compor a pnmeora Do· 
ratona da Agêi!Cia Nacoonal do Pelroleo - ANP 

O Senhor Goovanno Tonoatto e pessoa de reco
nhecida competência para o desempenho dessa ele
vada função como se depreende do anexo currlcu· 
lum vitae. 

Brasoloa, 7 de JSn&oro de 1998 - Fernando 
Henrique Cardoso. 

E.M. n• 1/MME 5·1·96 

Excelentlssomo Senhor Presidente da República, 
Submeto a elevada aprecoação de Vossa EJCCe· 

lêncoa em cumpnmento ao dosposto no art. 11 da Leo 
n• 9.478, de 6 de agosto de 1997, os nomes dos Se
nhoras Goovanno Tonoatto e Rocardo Ponto Ponheoro, 
para compor a pnmeora Dn·etona da Agãncoa Nacoo
nal do Petróleo - ANP 
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2 Esclareço que esses dOIS Ooretores teria 
mandato de quatro anos, não cooncldentes com os 
dos demaos Doretores Se acolhidos por Vossa Ex· 
celêncoa, os nomes acoma ondocados deveria ser 
submetidos à prévoa aprovação do Senado Fede· 
ral, conforme determonou os §§ 2' e 31 do art. 11 da 

refenda "" 
3 RessaHo que, para a seleçio dos nomes 

acoma ondocados, foram levados em conslderaçao, 
alem da reconhecida quahfocação técnoca, compro
vada pelos curriculos que acompanham esta Ex· 
posoção de Motovos o conhecomento especifoco e a 
expenêncoa adquonda dos assuntos relacoonados 
com o Selar do Petróleo e Gás Natural, o que 
constotuo garantoa de que os ondocados, na admonos· 
!ração da ANP, darão foel cumpnmento às doretro
zes e pohtocas governamentaos, traçadas para 
esse Setor. 

RespeitOSamente - Raimundo Brito, Monostro 
de Estado de Monas e Energoa 

CURRICULUM VJTAE 

Gi,_l Tanlattl 

DADOS PESSOAIS 

Brasoleoro 
Geólogo 
AG n• 2170783-SSP/BA 
CPF n• 000.221 795-34 
Casado 
3folhos 
57 anos 
Resodêncoa 
sas 207, Bloco "G", Apartamento n•102 
Asa Sul - BrasOoa/DF - 70253.070 
(5561 )242-5763 
Trabalho: 
Esplanada dos Monostenos, Bloco ·u·. sala 343 
Brasoha/OF - 70065-900 
(5561 )319-517515548 
Fax (5561 )223-4457 
e-maol· tonoatto@ mme gov br 

FORMAÇÃO 

Escola de GeoJogoa da Unoversldade Federal 
do Roo Grande do Sul - 1962 Porto Alegre/AS 

CREA 2.342 - O Reg 4182/BA 
Vosto 5 351/MG 
Vosto 105 098/SP 
lnumeros cursos de tremamentO e aperleoçoa

mento prolossoonal, de especoalozação e de comple
mentação nas áreas de admonostração. relações mdus· 
tnaos, economoa e hnanças. aplocação da nlonnatoca 

IDIOMAS 

DomíniO do Português, fluência em Inglês. 
Francês. Alemão, llaloano e Espanhol 

EXPERI~NCIA PROFISSIONAL 

Acumulada ao longo de 35 anos de atovodades 
Ininterruptas, reside nos negócoos da exploração mo
neral, mmeraçio, aproveotamento dos monénos e 
metalurgoa. Vntêncoa na gestão global de eiTipn!Sas 
como pnncopal executiVO. 

Ad~e~oroalmente, consuHor em negócoos de mi
nénos e de metaos. em ãnmoto ontemecoonal. consul
tor em voabllozação de empreendornentos moneraos 

OCUPAÇÃO ATUAL 

Junho/1995- Secretáno de Monas e Metelurgoa 
do Monosléno de Monas e Energoa. 

Formulação de Pohtoca Moneral para o Pais 
AcompanhamentO da Pohtoca lndustnal dos 

Metaos Não- Ferrosos, 
Assostàncoa técnoca coneultova no processo de 

pnvatozação da CVRD. 
Pal'belpante na formulação da proposta do 

Executtvo, para a Leo do Petróleo, e 
Executor do programa de ação decorreente da 

Leo n• 9 478/97, relatova ao "upstream" 
Feveretro/1996 - Presidente do Conselho de 

admonostração da Companhoa de Pesquosa de Recur
sos Moneraos- CPRM 

Loderança no processo de conversão da CPRM 
para a 1n1ssão de Servoço Geologoco do Brasol 

CONSUL TORIA 

Malo/1991 a Juntoo/1995 
Na abvldade de consuttona, conta a diVersida

de de monha expenêncoa profossoonal e um amplo co
nhecomento do mundo moneral brasdeoro e mundoal. 
tanto no que doz resperto aos moneraos/metaos em so. 
como dos pnncopaos ataras do mercado 

Os principaos clientes 

Coppersanto/São Paulo 
Maoo/1991 - setembro/1993 
Cooodenação e acompanhamento dos contra· 

tos de fomecomento de monénos e metaos - cobre. 
zonco. chumbo. prata e suas Iogas. vendas 

CBPM - Coa Baoana de Pesquosa Monerall Sal· 
vador 

Maoo 1991 - Março/7 992 
• Avaloação e promoção de doversos projetas 

de pesquosa moneraVmoneração 
Cotoa Tradong S A /São Paulo 
Outubrot1993 - Agosto/1994 
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• Importação a vendas da cobre a chumbo, as
-na a avall&Çio da empresas matalúrgJCBS para 
fiiB da incorporação. 

Balarbll8ahl8 
Ntwwnbro/1993- Junho/1995 
• ElabOraÇão da proposta técniCB vencedora 

para 1ici1açio de JIIZida de fosfato; lavra-p~loto na 
6rea. 

Dagani/São PIIIAo 
Agosto/1994 - Junho/1995 
• consultaria a assesscra em comércio da ma

tais a da seus compostos, para galvanoplastoa. Da
sanvolvomanto de novos fornecedoras no axtanor, 
com 8UfiPIIer'• credll PnnciJ)Bos matanaos. niquei e 
seus sais e z1nco; compostos de cobre. 

CoppersantoiSio Paulo 
Maio/1991 - Sstembf0/1993 
Dll'llklr 
• AllcionUneniB à consullcna am negóciOS de 

m ....... ,..,.._.,. e de melais, fui Oiretor FinBIICI!Iro deele gru
po Feturamentu a;;.;.;a de 120 mlhlles de dólares. 

Plumbum M11'111ração e Metalurgia S.A /São 
Paulo 

Setembta/1987- Mai0/1991 
Dhlor-Superlnfandante 
• ÚniCa produtura de chumbo de 1 • fusão do 

Pais; 
• O cargo ara abrangente, passando desde a 

pasquiS8 mll18ral, por m1neração. metalurgia e co
mareoallzação. Negoc1ação para exportação da exce
dentes, a compra de m1nénos no extenor com obten
ção de crécldos de fornecedor, a adiT'.nlslração lo
ri8RC8ora, a prétoca de heclging para os metaos pra
CIOSOS eram também enlaoxados pelo cargo, 

• PIOJIIIU de nova e modema umdade metalllr
giCil foi submetido ao BNDES; e 

• Uma grande m1na de chumbo-Zinco 101 adquo-
nda ra BolíV18. 

Rhodl8 S.A JSlo Paulo 
Agosto/1982 - Setembf0/1987 

Gerent.-Executlvo da "Atwldade Minerais" 
a da lllnanlção c-pua Ltda. 

Obs.· Na Rhodl8 a nomenclatura "Gerente
Execubvo" equ1vale a "D~retor" em outras empresas 
do mareado. 

• A Rhõna-Poulenc. matnz da Rhodoa, tonha 
como estratégia a busca, no Brasil. de fontes da me
taiS de terras-raras. Oingo esta atMdade em intoma 
colaboração cem a rratnz, chegando a lolrrl8r um 
nllcleo da compatêncoa apto a avall8r Judas as novas 

oportunidades m1neraos, a partir do a-.1, em ãmbdo 
lntemllCIOnal, 

• Dmg1 a m~neração de estanho do aruOI' •• 
tuada no Sul do Pari; 

• • Esta abYidade abranglll a PfOSP8CÇão geoló
giCa (sansonamemo remoto), o desanvolwnento do 
jaZidas. a lavra, a logístor:a da IIIIIIB, os contratos 
com metalurgi8S e, por 11m, a negocl8ção para ex
portação do produto final. 

Negoclaç6as: 
• Com grupos detentoras da reservas de ter· 

ras-raras e com empresas com pro)elos ae siiiCio 
met611co (siiJCOnes da Rhod18). 

Grupo Pararapanema/São Paulo 
Janeof0/1982 - Julho/1982 
c:-sultoria 
• Análose crii1C8. e doagnóstico da desenvolvo

menta das m1nas de estanho de Rondan1a, Mato 
Grosso, Pari e Amazonas e das )8Zidas de ouro do 
Mato Grosso. 

Moneração Te)ucana S.A 1M1nas Gerais 
Fevel'elto/1979- Oezembf0/1981 
Diretor.SUparlntandanta 
• A Te1ucana produZia doamantes e ouro atra· 

vés do processo de dragagem no vale do Jequdon'"'" 
nha, 

.- Na modalidade, era o rrl8101' proCL • • ., 
Aménca do Sul, 

• Supennlendoa desde a pesquosa rmr.~ .:. "f!' 
a comereoahzação de doamantes e ouro, passando 
por tOda a parte 1ndustnal e l1nanceora do processo 

• PesquiSa para novas áreas doamantoleras:au
roleras em tudo o temtono ri8Cional, e 

• Negocaação e 1moortação de equ1pam :1 JS 

de produção. 
Companhl8 Baana de Pesquosa Mineral -

CBPMJBahoa 
Março/1975 - FevereltDI1979 
D1retor-Presodeme 
• A CBPM. que fora recentemente cnada, foo 

consolidada em monha gestão; 
• Concebi e adm1mstre1 onumeros proJetos. 

desde levamamentos geofísiCOS regionaiS até avaha· 
ção de J&Zodas, 

• PIOITIOVI assoc•ções com a onJCJatwa pnvada, 
• Construo o edifício-sede da empresa. e 
• Muo1as descobeltas de Jazodas foram fedas 

em meu tempo. outras, maos recentes, são em gran· 
de palie fruto de m1nha gestão. 

StBRA - ElelroSSiderurgiC8. Bras1le11a S A./Bah1a 
Outubrotl968- Março/1975 

9 
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• lmcoando como tunc:oonano da Sobra, atueo em 
doversas empresas ligadas ao seu grupo controlador, 
nas quaos evolui de Socoo-Gerente a Ooretor; 

• A Sibra e uma fábnca de ferrollgas. lngres· 
sando no tonal da omplantação. tove a meu cargo a 
coordenação do supnmento de onsumos moneraos, 
com ênfFIBe no daSenvolvlmento de fontes propnas. 
ragooNU"; 

• Consbtuo consoderável acervo de JBZKias pró
pnas e controladas pelo grupo; 

o Pesquosa e lavra para rnanganês, quartzo e 
calcáno 

Petrobras - Cenap/Bahoa 
Fevere~ro/1964 - Setembro/1968 
Prolnsor 
• O Cenap lonha a seu cargo a formação de 

engenheoros de petróleo e de geofisocos de explora· 
çlo. Os alunos tonham formação heterogénea e pas· 
aavam por educação em geocoêncoas, antes da ea
pecoalozação. 

o Fuo Professor Assostente e depoos Trtular, mo
nostrando rnaténas geologocas. e 

o Também empreendo pesquosas estralogratocas 
"10 rec6ncavo da Banoa 

Escola de Geologoa da Umversodade Federal 
'Jahoa/Salvador 

<aflelro/1953 Janetro/!964 
1nabu1Dr de Campo 
Professor As.s.stente 
Geoo~~o • Junoor" no "PI'Ofelo Cobre" - Pros

••t.c:ão geoquomoca e petrogralra, ragoão da Cara1ba 
dt~O. 

•• ITROS DADOS 

1) Nos Congressos Bras1leoros de Geologra. 
realizados em 1963, 1966, 1967, 1969, 1971. 1972, 
1973. 1974, 1978 e 1980, partocopeo corno repre
sentante cradencoado da enbdade/empresa para a 
qual trllbalhava na época conaspondente, 

2) Entra 1969 e 1971 - V"oce-Presldente da As· 
soaaçlo Baiana de Geólogos, 

3) 1974 - V&ee-Prasldente do Núcleo da Bahoa 
da S.X:oedade Brasolefra de Geologoa - SBG, 

4) 1975 a 1978 - Presodenle do Nucleo da Ba
hra da SBG, 

Publlqueo os anaos do XXVII Congresso Braso
leoro de Geologoa, 

5) 1 975 a 1978 - Conselheiro da SBG Nacoonal, 
6) 1975 a 1979 - Conselheoro da Assocoação 

Comeraal da Bahoa 

7) 1 975 a 1979 - Conselheoro do "Conselho 
Estadual de Oesenvolvomento Coentlloco e Tecnológo
co"/Bahoa, 

8) 1976 - representante da CBPM no XXX 
Congresso Mundoal de Moneração - Diisseldori/Aie
manha 

9) 1979 - Comendador da Ordem do Ménto do 
Estado da Bahoa, 

1 O) 1 979 a 1981 - Voce-Prasldente da SBG Na
Clonai. 

11) 1980 a 1981 - Voce-Coordenador da Co
mossão Técnoca de Metaos Precoosos e Gemas do 
lnslrtulo Brasoleoro de Moneração- IBAAM. 

12) 1986 - em dranle membro do lntemabonel As· 
socrabon o! Geochemstry and Cosmochin 1 nsby- IAGC, 

13) 1987 a 1990- Conselhetro e depoiS V"oce
Presldnete da lnslrtulo dos Metaos Não Ferrosos -ICZ, 

14) 1989- Ordem do Roo Branco- Olocral, 
15) 1989 a 1991 - Chaorman o! lhe Sutx:ommrt

tee on Nallonal and Economoc PoliCIEIS - InternaCional 
Lead and Zinc Study Group (ILZSG), Jogado a ONU, 

16) 1990 a 1991 - Presodente do lnshtuto dos 
Metaos Não Ferrosos - ICZ, e 

17) 1995 - Ordem do Roo Branco -Comendador 
Brasolla- DF, 6 de 1aneoro de 1998.- Giovanni 

Toniatll. 

(A COMISSÁO DE SERVIÇOS DE IN
FRA-ESTRUTURA J 

MENSAGEM N.• T7, DE 1998 
(N.• 8198, na orogem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
De oonlormodade com a allnea f do oncoso III do 

art. 52 da Consllluoção Federal, combmado com o art 
11 da Leo n. • 9 478, de 6 de agosto de 1997, submeto 
à consoderação do Senado Federal o nome do Senhor 
Rocardo Ponto Ponheoro para compor a pnmena Doreto
na da Agãncra Nacoonal do Pelroleo - ANP 

O Senhor R1cardo Ponto Ponheoro e pessoa de 
reconnecoda compelêncoa para o desempenho dessa 
elevada função, como se depreende do anexo curri
culum vltae. 

Brasoloa 7 de 1aneoro de 1998 - Fernando 
Henrique Cardoso. 

E.M N"11MME 5-1-98 

Excelerrtossomo Senhor Presidente da Republoca, 
Submeto a elevada aprecoação de Vossa Exce

lêncoa, em cumpromento ao dosposto no an 11 da Leo 
n • 9 4 78 de 6 de agosto de 1997 os nomes dos 
Senhores Grovann• Ton~attr e Rrcardo Prnto Prnherro, 



JANEIRO DE 1998 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

para compor a pnme~ra D1retona da Agênc1a Nacio
nal do Petroleo - ANP 

2. Esclareço que esses doos Doretores terão man
dato de quatro anos. não COincidentes com os dos de
maJS Doretores Se acolhidos por Vossa Excelêncoa, os 
nomes acoma ondocados deverão - submetidos a pré
voa aprovação do Senado Fedeoal. conforme determona 
os §§ 2" e 3" do art. 11 da refenda leo. 

3. Ressalto que, para a seleção dos nomes aco
ma.ondocados, foram levados em consoderação. alem 
da reoonhecoda quaJofocação tacnoca, comprovada 
pelos curroculos que acompanham esta Exposoção 
de Motovos, o conhecomento espacofoco e a expenên
cra adqurrrda dos assuntos relacronados com o setor 
do petroleo e gas natural, o que constrtuo garantoa de 
que os ondocados. na admonostração da ANP, darão 
fiel cumpnmento às doretnzes e pohtocas governa
mentaos, traçadas para esse Setor. 

Respeotosamente, Raimundo Brito, Momstro 
de Estado de Monas e Energoa. 

RICARDO PINTO PINHEIRO 

Sou brasoleoro, natural de 1ta1uba - MG, 50 
anos. casado, pao de três folhas, Engenheoro Eletncos· 
ta com Meslrado, Admomstrador Publico e ex-Profes
sor de Ensono Supenor 

Com experrêncra profrss10nal rnterada na fase 
unoversrtana contonueo na Electra. Roo, como Enge
nheoro de Pro1etos, e postenonnente na Eletronorte, 
em Bras•lla. como Engenheiro, Chefe de D•vrsão e 
Cnefe do Departamento de Planetamento de Soste
mas Eletncos 

Apos partocopar da Admonostração Doreta do 
MME como Secreta no de Modernozação Admomslra
tova e lnforrnatoca e retomar a Eletronorte como Che
fe de Gabonete do Presodente, assumo a Doreção Ge
ral do Departamento Nacoonal de Aguas e Energoa 
Eletnca - DNAEE em 1991 

Aonda no MME. mas ao como Secretano Nacoo
nal de Energoa. aceoteo convote para ser o Presodente 
da Eletronorte, alo permanecendo de 1993 a 1995 

Desde então ocupo a Doreção Geoal do Depar
tamento Nacoonal de Oombustoveos - DNC 

Partocopeo dos c+nselhos de Admomstração da 
Eletronorte, Nuclen e CPRM e hdereo mossões de go
verno na Amenca La1ona, EUA, Canadá, Europa e 
Asoa 

Assorn. monha expenêncoa na Implantação de um 
pesado e vogoroso progoarna de geoação e toansmos
são de energoa elétnca na Arnazônoa, pnme~ro como 
engenheoro e postenorrnente como presidente da em
presa responsavel. loo ennquacoda com a do admonos-

toador públoco. na regulação do setor de água e 
energoa elétnca, como Sacreláno de Energoa e, re
centemente, na regulação do setor de petróleo e 
gás. 

Formação 

Engenheoro Eletncosta e Pos-Goaduado em Siste
mas Elélncos de Potêncoa. com tese de Mestrado, pela 
Escola Fedeoal de Engentlana de ltajubá- EFEI 

Admonostrador Públoco pela Escola de Admonos
tração Públoca - EBAP, da Fundação GetúliO Vargas 
- FGV, do Roo de Janeoro 

Professor de Ensono Supenor da Escola Fede· 
ral de Engenhana de ltajubá - MG, da Unoversldade 
do Estado do Roo de Janeoro- UERJ e da Unoverso
dade de Brasília- UnB. 

Inglês pela Casa Thomaz Jefferson e Foancês 
pela Aloança Foancesa, de Brasoha 

Experiincia Profissional e Administrativa 

Desde 1995 

Doretor Geral do Departamento Nacoonal de 
Combusliveos - DNC do Monosténo de Monas e Ener
goa, desde agosto de 1995. 

- Pnncopaos Atovodades Desenvolvidas. 
• Reorgamzação admonostratova do Departa

mento, em especoal no que doz respeoto a: 
• • T erceonzação dos servoços do Laboratono 

de Analise de Combustoveos, com a Unoversldade de 
Boasiloa, 

•• Introdução de uma nova folosofoa de dar pu
bhcodade a todos os atas admonostratovos do Departa
memo, com relação a homologação de quotas de 
combustove~s e do ressarcomento de fretes e dos 
subsodoos ao programa do alcool, 

• • Doscussão ampla com todos os segmentos 
da mdustna do petróleo pela melhona das normas e 
regulamentos do setor, 

• • Descentralização dos servoços de foscaloza
ção de combust•ve•s e assmatura de convên1os com 
Orgãos Federaos e Estados. 

• • Partocopação na elabooação do proJeto de leo 
decorrente da mudança constrtucoonal de flaxlboloza
ção do monopoloo do petróleo; 

•• Reorganozação do meneado de combustl
veos com vosta ao novo amboente de loberdade de 
preços e de competiÇão da Petrobras com outros on· 
vestodores. bem como a loberação das omportações e 
em especoal com relação a: 

• • Loberação dos preços do querosene de 
avoação ex-relonana, no onicoo de 1996, 

11 
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•• Liberação dos preços de álcool e gasol1na, 
ex-refinana em 90% do mercado bras1le1ro, em fins 
de96: 

• • lncotpOração parcial de custos de Jranspor
le ao preço f1nal do oleo d1esel em grande parte do 
Pais, em fins de 1996: 

•• Eliminação do subs1d1o ao alcool an1dro adi
Clonado à gasolina, conesponderrte a 30% de lodo o 
álcool CBJburarrte, em fins de 1996, 

• • Fomerrto à reorgan1zação do setor de GLP 
com VISia à melhoria das relações comerCiaiS errl18 
as d1slnbuodoras e garantlll de qualidade e de segu
rança dos butqões para os consumodoi8S, no miCIO 
de97, 

• • Liberação dos preços do asfalto ex-refinana: 
•• Inicio dos .esludos vosando a el1m1nação dos 

subsldoos ao produtor do álcool hidratado: 
•• lnlao dos estudos de liberação dos pi8ÇOS 

do óleo combuslivel vos-a-Yis o preço do gás natural: 
•• Equ1Jibno da corrta pelroleo que faz o balan

ço dos custos de produção do petroleo natiVO, das 
despesas com 1mportação. dos subs1d1os ao trans
porte e ao produtor da álcool carburarrte com a re
certa obbda do sobrepreço da gasolina e do óleo dili
sei. em fins de 96: 

•• Lançamento da gasolina t1po prem1um com 
91 oc:tanas; 

• Concepção e 1nicoo de Implantação do pro
grama de translerêncra d1reta para os Estados da 
Federação de cerca de 1.2 bilhões de rea1s, por ano. 
dos subs1dlos devidos ao produtor de alcoof hidrata
do com conseqiiante 1n1b1Ção do ICMS. 

• Elaboração dos estudos ln1C1a1s de orgamza
ção da AQ1ncoa Nacoonal do Petróleo prev1sta na 
nova L.so do Plllróleo. 

- Conlerêncoas Prolendas: 
A Nova Agénc1a Nacoonal do Pebóleo, em se

rrnnanos lnlem&eiOIIBIS da 1ndústna do petróleo do 
IBPeiPR, 

A Poi111CB de Preços de Óleo Combust1vel no 
Sam1nano da Aboqu1m, 

• Uma Pollbca de Fiscalização lrrtegrada em 
Nlvel Federal no Sam1náno de Defesa do Consumi
dor do M111sténo da JustiÇa. 

De 1993 a 1995 
D11a10r-PI8Soderrte das Centraos Elélncas do 

Norte do Brasil- ELETRONORTE, de maoo de 1993 
a JUnho de 1995 

- Pnnc!p&IS AIMdedes Desenvolvodes 
• Conclusão de um vasto programa de obras 

de transmossio de energoa elétnca nos eStados de 

Rondõn1a, Mato Grosso. Tocantons e Parê. e abras 
de geração de energJa elélnca por fontes hldricu e 
termocas em Rondõnoa, Acre, Roraima e Amapá. 

• ConstiiUIÇio de um Comitê de Geoentes pena 
d1scut11 e propor aç6es estratégicas a - ..,... 
sentadas à Otretona Executiva da empresa. 

• Adoção de um Plano de Gastão como IIISiru· 
manto gerenc1al de pnme1ra hnha. 

• DefiniÇão de um pi'O)IIIo poloto de reorganiza
ção da empresa por processo, pela Regoonel de 
Rondónoa. 

• Reordenamerrto e revotalozação do Programa 
de Qualidade Total 

• Concepção básoca de supnmerrto de -lglll 
elétnca e de gás natural pare a Arnaz6nra, de rnaneo
ra Integrada. 

• Concepção básiCa da 111terflgaçAo dos Siste
mas Norte e Nordeste com oa SISiama Sut e SUdes· 
te, voatl'lll18ml88io em 500kv. 

- Conferêi1CIIIS Profendas: 
• A Polltoca EnergétiC& Brasileira, pare raacla

gem da diplomatas do lnstlllllo Roo Branco. 
• As mudanças 1nstituaonaos do Selor Energé

tiCo Bras1le1ro na abertura de encon11o Brasil-Pare· 
gua1 e Argent1na, na Foz do lguaçu. 

• Os projelos hodroelétncos na Amazànra, para 
graduados e pós-graduedoa da Uel): 

• A UHE Tucuruí e o rneoo ambiente, na Co
missão de Meoo Amboerrte da CAmara dos Deputa
dos 

De 1992a 1993 
Secretáno Nacoonal de Energia do MiniiNrio 

de M1nas e Energ•- MME de novembro de 1892 a 
ma1ode 1993 

- Pnnclp&IS Atnndades DeeenvoMcJas· 
• O novo modelo econ6moco e f1nanoe1ro pare 

o selar eletnco blaarlelro- a Ler n.• 8.631, sua ntgU· 
Jação e sue Implementação; 

• A redução de regulação estatal nos pt8ÇOII 
de gás, óleo e denvadoa de patr61eo: 

• Uma nove estratégoa para o uso de -rgra 
em áreas ISOladas. 

• Novas polhocas de coneanração de enetgiB e 
novas Kléoas para os programas do Procel e Com
Pai: 

• O gás da BoliVIa - srsternes de tnmsporte e 
de dJStnbuoção. a partrclpllÇão do estado e do S8IDr 
pnvado. os preços e a 1mplementaçio; 

• Novas Klélas pare a partrcopação do setor pri
vado na produção de energiB a)jtnca para 1180 ex
cluSIVO, 

• DefmiÇáo da rnetnz energétrca brasdetra, 
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o Novas odeoas para a retomada de obras de 
geração de energoa eletnca, 

o Redução dos preços de GLP para o pessoal 
de baoxa renda; 

o O programa do álcool - novos estímulos e 
novas odéoas para a melhona de efocoiincoa, 

o A pnvatozação nos selares de petróleo e de 
eletncidade, 

o Artoculador do MME JUnto ao Monosténo da 
Fazenda para defonoçio do plano de recuperação ta
nfana do setor elélnco; 

o Defonoçiio do arranJO para onstalação dos Co
mdês de Bacoas Hodrográfocas do Roo Doce e do Roo 
Paraíba do Sul 

- Conferêncoas Prolendas· 
o A Pohtoca Energéloca Brasileora, para recocla

gem de doplomatas do lnsbluto Roo Branco 
o As mudanças onstotucoonaos do Setor Energé

toco Brasoleoro na abertura de encontro Brasd-Argento
na, em Foz do lguaçu. 

o O gas natural- o maos novo partocopante da 
matnx energetiCS 

De 1991 a 1992 
DooeiOr-Geral do Departamento Nacional de Águas 

e Energoa eletnca - DNAEE - da Secretana Nacoonal de 
Energoa - SNE do Mlnosteno de Monas e Energoa - MME 
de 1unho de I 991 a novembro de I 992. 

- Pnncopaos Allllldades Desenvolvidas. 
o Estudos de concepção do novo modelo onsto

tucoonal do Setor Elétnco Brasoleoro, que reduz as ato
vodades monopohstas e ontroduz a competdNidade 
na area de geração, bem como refonnula completa
mente as areas de transmossão e dostnbuoção de 
energoa eletnca 

o Estudos para suporte da oleo das Concessõ
es de Seovoços Públicos", de onocoabva do Poder Exe
cutovo 

o Implantação do Programa de Revosão da Es
trutura Tanfana vogente, de modo a oncorporar aJUS
tes e rnovações 

o Implantação Cllo programa de Recuperação 
de Noveos Tanfanos assocoado a um Programa de 
Melhoroa da Efocoêncoa das empresas concessoona
nas do servoço publiCO de eletncodade. 

o Implantação de medidas de melhona do fluxo 
frnancerro rntra-setonal 

o Delonoção de alonhamentos onstducoonaos para 
partocopação de onvesumentos pnvados em fonna de 
consorcoos para autoprodução de energoa eletnca 

o lntemahzação de cooperação tecnoca da 
França no desenvolVImento de estudos ontegrados 
para o gerencoamento de bacoas hodrografocas, com 

os pro)etos polotos das bacoas do no Dooe e c oo 
Paraiba do Sul. 

o Desenvolvomento dos estudos e delonoção do 
modalo de gerencoamento de Recuosos Hidncos Bra
soleoros para o proJetO da "Leo das Águas". de onocoato
va do .Poder Executovo. 

o Assonatura de contratos de concessão de 
servoços públocos com a área pnvada para atendi
mento de áreas osoladas do Brasd. 

o lnícoo de implantação de um programa de 
Qualodade Total no DNAEE 

- Conferãncoas prolendas: 
o A Leo das Águas, proJeto do executovo, para a 

Comossão de Monas e Energoa da Cãmara dos Depu
tados. 

o A nova regulamentação para o fator de po
têncoa das cargas eletncas, em São P ~ulo e em Mo
nasGeraos. 

• A geração de energoa elétnca pelo setor pn
vado- como e porquê? 

• A omportãncoa do sostema regulador do esta
do no campo das águas e da energoa elétnca 

o A estrutura tanfána da energoa elétnca - ho]e 
e amanhã 

• A recuperação das bacoas dcs nos Doce e 
Paraoba do Sul 

• A polítiCa nacronal de recursos mdrrcos. 
• O novo modelo onstducoonal t1o Setor Elétnco 

Brasoleoro 
o A energoa eletnca reatova - novas condoções 

de medida e de tanta 
o O programa de melhona de elocoiincoa do se

tor elélnco brasoleoro. 
• O setor elétrrco brasrlerro- concessões, ser· 

VIÇOS e tantas 
Presidente do Conselho de Admonostraçiio da 

Nuclebrás Engenhana S.A. - NUCLEN, e Membro 
do Conselho de Admonostração da Companhoa de 
Pesquosa de Recursos Moneraos - CPRM 

De 1990a 1991 
Chefe de Gabonete da Presodêncoa da Centraos 

Elétncas do Norte do Brasol S.A. - Eletronorte - de 
outubro de 1990 a maoo de 1991. 

De 1986 a 1990 
Secretano de Modemozação Admonostração e 

lnformátoca do Monosteno das Monas e Energoa -
MME, de maoo de I 986 a março de 1990 

- Pnncopaos Atovodades Desenvolvodas 
o Revdalozação da Comossão de Recursos Hu· 

manos e defonoção do Programa de Ape:16oç:>amt~n.c 
de Pessoal do MME 
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• ReVItalização do Com11ê de Usuános de ln
brmalo::a do MME 

• ln~t~uc10nal•zação do Comrtê de lnformallca 
do Nii,.E. 

• Representante do MME na CoiiiiiiSão de Aa
sessoramento do Conselho NaciOnal de lnformállca 
-CONIN 

• Implantação de ações e nonnas no campo da 
modem1zação e refonna adm1n1strabVa da adrmms

ação central do MME 
- Conferãnc1as Profendas 
• A Pohbca EnergétiCa do M1n1sténo das M1nas 

e Energ1a 
• A PolitiCa de lnformat1ca do MmiSteno das 

M1nas e Energa 
• A supeMSão M1n1stenal no Ãmbllo da Infor

matização 
De 1975 a 1986 
Gerente de PlaneJ8111E!nlo de Sistemas elétn

cos da Eletronorte que, tendo 1n1C1ado como Inte
grante do nucleo báSICO de sua fundação, ve10 a 
exercer as funções de engenheiro, chefe das diVISÕ
es de estudos de eqUipamentos e de anál1sa de SIS· 
temas eletncos e, finalmente, chefe do departamento 
de plane)amento de SIStemas elétncos, de men;o dto 
1 975 a abnl de 1 986. 

- PnnclpBIS Atwldades DesenvolVIdas 
• Estudos de plane,amento para os proaetos 

TucurUI, Balblna e Samuel relatiVos à Us1na e Siste
ma de Transm1ssão assoc1ado 

• Estudos de planeJamento do S1stema de 
Transmissão para abastBCimento de Cuaba. 

- Trabalhos Técmcos PubliCados no Bras1l 
(SNPTEE) e no Extenor (CIER): 

• Desempenho de L1nhas de TransmiSsão 
quanto as soiiCdações de ongem atmoslénca 

• Coordenação de ISOlamento em subestações 
aSF6 

• Proteção das Linhas de Transm~ssão de 
500kV do S1sterna Tucuru1 nos testes de laboratónos 
la EdF, na França 

• Analise comparaiiYa entre Compensação Se
ne e Oenvada, no S1stema Tucuru1 

• Compactação de Ltnhas de Transmtssão no 
Bras11. 

- Conferéncas Prolendas 
• O Programa EnergétiCO Braslle1ro 
• A Amazõma e o ProJBto Tucuru1 
• Ustnas na Amazõnta 
• A Engenhana Elétnca no Brasil 
De 1970 a 1973 

Engenheiro de ProJelos de subestaç6es 
da Consulto11a e Pro)etos de lnstalaç6es Elé
tricas Uda. - ELECTRA, de rnaro de 1970 a outu
bro de 1973. 

De 196Ba 1971 
'Sóc1o Propr~etá11o da empresa ProJelos 

de Instalações Elét11cas Ltda. - APEC, em lta
JUbá- MG. 

Expedlincla de Magl.térlo 

• UniVSISidade do Estado da Guanabara -
UEG, professor de Instalações Elétncas Predlllis, 
em 1972 e1973. 

• Escola Federal de Engenhana de llsjubá -
EFEI, professor de Subestações e I..Jnhas de Trans
miSSão, em 1973 e 1974. 

• Universidade de Brasn1a - UnB, prol
de lnstalaç6es Elétricas Preduus, Subeslaç688, Lr· 
nhas de Transrnrssão, Cucurtos Pohfásicos e Aná
IIS8 de SIStemas de Polênc18, em 19n, 1978, 
1979 e 1980. 

Experilncla lntemaciDMI 

- Arnénca L.atrna· 

• Delegado bras11etro e posteriannente COCiflt.. 
nador do subgrupo sistemas ei'IIHQIIbcos do Marco
sul, nas agendas de Montevidéu, Aasunção e Bue
nos Arnss. 

• Representante do Brasil na Olade, em Quilo, 
para Implementação de um SIStema de 1nforrnaç6es 
energétiCas 

• Delegado bras1le1ro e expoartor de trabalhos 
técniCOS na CIBI', nas agendas de Montevidéu, Vlila 
dei Mar e Llms. 

• Contraparte técniCS do acordo de coopera
ção Bras~ - Argenb118, para supennsão da qualidade 
das águas da Bacl8 do Prata. 

-EUA e Canadá 

• Representante bras1le1ro no Sernrnáno de 
Desenvolwnento EnergétiCO Sustentado, promovido 
pelo EDI do Banco Mundl&l, em Washington. 

• Na diSCUssão com espec1ai181B do Epn (EUA) 
e lneq (Canadá) sobre lécniCBS de estudos dos fen6-
menos em alta tensão. 

• Na diSCUssão com técniCOS da Hydro - Que
bec, sobre a tecnologiB de construção de hnhas de 
transmissão para alta tensão e VISda à Us1118 La 
Grande do Proaeto James Bay, no Canadá 

• Na diSCUssão com lécniCOs da ABChan
ce(EUA) sobre ISOlamento de linhas de tra11S1111Ssão. 
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• Na d1scussão com espeaalistas amencanos 
dos aspectos tnstltUctonBis do Setor Elétnco nos 
EUA, em Washington. 

• Em dtscussio com a diração do BID e B1rd, 
em Washington, para f1nanctamento do proJ8to de 
gás natural Bras1l - Bolívia e de recuperação das 
baCias hidrográficas dos nos Doce e Paraiba do Sul. 

• Em discussão com a d1ração do Departamen
to de Enetg1a dos EUA, em Washington, de um pro
tocolo de cooperação técntea na átea da fontes al
temabVas de energta. 

• Na diSCUssão com a Raftroad ComtS&IOn, em 
Ausbn, no Texas, sobte a regulação do setor de ex
ploração e de produção de petróleo e gás 

• Na dtSCus&io com a Sectetana de Energ1a 
da províncta de Alberta, no Canadá, em Edmonton e 
Calgary. sobre as prát1cas de regulação do setor de 
exploração e de produção de petróleo e de gas 

-Europa 
• DISCUssão com técniCOS do govemo e espe

Cialistas franceses do ststema de gerenctamento de 
recursos hídncos na França e YIStla à bacia Lo1re
Bretagne. 

• Nos ensaiOS de recepção dos equtpamentos 
de proteção das l1nhas de transmtssio de SOOkV, 
nos laboratónos da EdF, em Pans. 

• Como part1apante de sem1nános do C1gte, 
em Pans. 

• Nos estudos de s1mulação oparattva do SISte
ma de transnussão da 1nterltgação Chesl - Eletro
norte. nos laboratonos do Enel, em Mtlão. 

• Nas d1scussões de novas tecnologtas de 
transmissão de energta elétnca. na Alemanha. Sué
cta e Finlãndta 

• Em d1scussio com a d1reçio do s1stema re
gulador 1nglês sobre as movaçães 1nstttuc10natS do 
setor elétnco da Inglaterra 

• Em dtscussão com a d1reção do M1mstérto 
da lndustna, DTI, em Londres. sobre a expenênc1a 
de regulação do setor de petróleo e gas na Ingla
terra 

• Em Ytstta a consunores tnternactOnals, em 
Londres e Genebra sobre a regulação da 1ndústna 
do petróleo no mundo 

-As1a 
• Como coordenador da r.11ssão brastletra de 

consunores. prDjBII$tas e empretle1ros de construção 
e montagem, em Pequ1m. na d1scussão de um proto
colo de cooperação tecntca entte o Brastl e a Ch1na, 
nas áteas de planeJamento, proJeto e construção de 

USina& htdroelétncas. com VISitas a vanas 1nstalações 
elétncas na Chtna, 1nclus1YIS o proJeto Threa Gorges 

• Como parltelpanta de curso especifico sobte 
qualidade totar, para dirigentes de ano níwl, em Tó
QUIO, com YIStla a vánas lábncas em TóqUio, Osaka, 
Kyoto e Nagoya. 

• Em diSCUSsão com a d1reção do Eximbank e 
OECF, em Toqu10, para f1nanc1amentos da proJetaS 
da Eletronorte para a Arnazlln1a 

Experllncla Politica 

• Deputado Estadual suplente. por M1nas Ge
rais, nas elaiÇÕas da 1990 

• líder estudantil como ptes1dente do d1retooo 
acadêmico da Ela1 e Uder de Classe como prestden· 
te da AssoctBÇão Bras1le1ra dos Engenheiros Eletn
ciSias do D1stnto Federal, ptes1dente da AsSOCIBÇão 
da Diplomados da Ele1, Conselheiro do Crea - DF e 
Secretáno-Geral das Enbdades Nac1ona1s do Siste
ma Crea- Conlaa. 

Homenagem Recebidas 

• Professor Homenageado, pela Faculdade de 
Engenhana Elétnca da Umvers1dade do Estado da 
Guanabara- UEG. 

• Patrono, pela Faculdade de Engenhana Elé
tnca de Un1verstdade de Brast1ta - UnB. 

• Patrono, pela Escola Federal de Engenhana 
de II&JUbá - EFEI. 

• Comendador em grau Grã·Cruz pela Otdem 
do Manto Marechal Rondon, pelo Estado de Rondõ· 
ma 

• Comendador. pela Otdem da Estrela do 
Acre. pelo Estado do Arre 

Brasíha. 31 de JUlho de 1997- Ricardo Pinto 
Pinheiro. 

SHIS - 01 21 conjunto 7 casa 9 
BRASILJA- DF - Brasil 
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Sl'BSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO !'11" Z49, DE 1989 

lN" 5.430190, naquela-Casa) 

JANEIRO DE 1998 

A1tera, atua1iza e conso1ida a 1eg~s-

1ação sobre di.re~tos autorais e dá 
outras prov~d6ncias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Titu1o I 

Dispos~ções Pre11m~nares 

Art. lo. Esta Le~ requ1a os cU.re~tos autora~s, 

entendendo-se sob esta denOIIL1nação os cU.re~tos de autor e os 

que lhes são conexos. 

Art. 2° Os estranqe~ros doml.c~ll.ados no exter~or 

qozarão da proteção assegurada nos acordos, 

tratados em v1qor no Bras11. 

convenções e 

Paraqrafo un~co. Ap1~ca-se o cU.sposto nesta Lel. aos 

nac1ona.1.s ou pessoas dom.1.c.1.~.1.aclaa am pa.1.s que assequre aos 

bras~le1ros ou pessoas dom~cl.l~adas no Bras1l a recl.proc~dade 

na proteção aos d1re1tos autoral.s ou equ1valentes. 

Art Os d.1.re1tos autora.1.s reputam-se, para os 

efe1tos leqal.s, bens move1s. 

Art Interpretam-se restr1t1vamente os neqocl.os 

Art. 5° Para os efe.1.tos desta Le.1., cons1dera-se: 
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I - publ.1cação - o oferec1111ento de obra l.i.terár1a, 

arti.s t1ca ou c1e11. ti.f1ca ao conhec1111en to do públ.i.co, com o 

consentimento do autor, ou de qual.quer outro t1tul.ar de 

d.i.rei.to de autor, por qual.quer foz:ma ou processo; 

II - transm.issão ou em.:issão - a <hfusão de sons ou 

de sons e imaqen~, por me1o de ondas rachoel.étr1cas; s1na1s de 

~atál.i.te; fi.o, cabo ou outro c~ndutor; me1os ót1cos ou 

~al.quer outro processo el.etromaqnéti.co; 

III retransmi.ssão a em1ssão s1111ul.tãnea da 

transm1ssão de uma empresa por outra; 

IV d.i.stril>u1ç:ão a col.ocação a chsposi.ção do 

públ.1co do ori.q1nal. ou cópi.a de obras l.i. terar1as, arti.sti.cas 

ou c1enti.fi.cas, i.Dterpretações ou execuções fi.xadas e 

fonoqramas, mecha~~.te a va11.da, l.ocação ou qual.quer outra forma 

de transferênc1a de propr1edade ou posse; 

V - comuni.cação ao públ.i.co - ato mediante o qual. a 

obra e col.ocada ao al.cance do públ.1co, por qual.quer me1o ou 

proced1mento e que não consi.sta na chstr1bu1ção de exempl.ares; 

VI reprodução - a cóp1a de um ou var1os exempl.ares 

de uma obra l~terar~a, art~st1ca ou c1ent1f1ca ou da um 

fonoqram.a, de qual.quer forma tanqi.vel., 1nclu1ndo qualquer 

armazenamento perma11.ente ou temporár1o por me1os el.etrõn1cos 

ou qualquer outro me1o de fi.xação que venha a ser 

desenvolv1do; 

VII - contrafação - a reprodução não autor1zada; 

VIII - obra: 

a) em co-autorl.a quando e cr1ada em comum, por 

do1s ou =a1s autores: 

b) anãn1DL& - qu.ando não se .1.nd1ca o nome do autor, 

por sua vontade ou por ser desconhec1do: 

17 
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c) pseudõnima quando o autor se ocu~ta sob nCIOIUI 

suposto; 

di 1ned1ta a que não h&]& Sl.do objeto de 

pub~.icação; 

e) postuma a que se pub~.iqae após a morte do 

autor; 

fi or1q1n&r.1a - a criação pr1llliqena: 

q) der1vada a que, const:z.tul.ndo cr:z.ação 

u.telectual nova, resu~ta da transformação de obra or:z.q:z.nár:z.a: 

. h) co~etl.v& - a criada por :z.nic:z.at:z.va, orqan:z.zação e 

responsab.il:z.dade de uma pessoa física ou JUridica, que a 

'>ub~ica sob seu nome ou marca e que é constituída pe~a 

.,art:z.c:z.pação de diferentes autores, cujas contr:z.bu:z.ções se 

fundem numa cr:z.ação autõnoma: 

:z.l aud:z.ov:z.sual - a que resulta da fixação de :z.maqens 

com ou sem som, que tenha a fina~ idade de cr:z.ar, por -10 de 

sua reprodução, a l.mpres.são de movimento, 1ndependentemente 

dos processos de sua captação, do suporte usado l.n:z.c:z.a~ ou 

poster:z.ozmente para f:z.xa-~o. bem como dos me:z.os uti~:z.zados 

para sua ve1culação: 

IX fonograma toda f:z.xação de sons de uma 

execução ou ~nterpretação ou de outros sons, ou de uma 

representação de sons que não seJa uma f:z.xação :z.nclu:z.da am uma 

obra aud10V1sual 

X - edl.tor - a pessoa fis:z.ca ou JUr:z.d:z.ca a qua~ se 

atr:z.bul. o dl.rel.to exclusl.VO de reprodução da obra e o dever da 

dl.vulga-la. nos ll.ml.tes prevl.stos no contrato de ed:z.ção; 

XI - produtor - a pessoa f.isl.ca ou JUr:z.d:z.ca que toma 

a .1.n1c::Latl.V& e tem a responsab1l.1clade econãm1ca da pr1me1.ra 

f:z.xação do fonograma ou da obra audiov:z.sual. qualquer que seja 

a natureza do suporte ut1~1zado; 
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XII 

.2.DCl.Us.2.ve por 
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rac:U.odi.fusão 

satél.i.tes, da sons 

a 

ou 

tran~ssão sem 

:1.111agans e sons ou 

fi.o, 

das 

representações dessas, para rac'!Pção ao públ.>.co e a 

tran~ssão da s.2.na.2.s codi.f:icados , qu&Ddo os ma:ios da 

dacodi.f.2.cação seJ.,. oferec:idos ao públ.i.co pel.o organismo da 

radi.od:ifusão ou cam seu consant~nto; 

XIII - art.J.stas interpretas ou executantes - todos 

os atoras, c&Dtores, más.2.cos, ba.2.l.ari.nos ou outras pessoas que 

..:..presentem um papel., cantem, rec:itam, dacl.amem, interpretem 

ou ezacut- em qualquer forma obras l:iterár.2.as ou artist:icas 

ou expressões do folclore. 

Art. 6 • . Não serão da domiza.2.o da Un.2.ão, dos Estados , 

do D:istr.2.to Federal ou dos Mun.2.c.ip.2.os as obras por el.as 

simplesmente subvencionadas. 

Ti.tul.o IZ 

Das Obras Intel.actua.2.s 

Capitul.o Z 

Das Obras Proteq.2.das 

Art. 7°. 

cr.2.açõas do esp.2.r>.to, 

São obras intelectua.2.s protag.2.das as 

expressas por qualquer ma>.o ou fixadas 

em qualquer suporte, tangível ou .2.ntang.2.vel, conhec:>.do ou que 

se ~nvanta na futuro, ta1s cama: 

I os textos da obras l.2.terar.2.as, artist.2.cas ou 

c.2.ant>.f>.caa; 

II as conf'arênc1as, a1ocuç:ãea, sermões e outras 

obras da mesma natureza; 

III - as obraa dr.mát~ca• e dramát~co-mua1ca1s; 

19 
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rv as abz:as COZ:e<>9z:aficas e pantonoímicas, C::U.]a 

.... c::u.ção cênica se f'ixa poz: eacz::o.to ou poz: outz:a qaal.qaaz: 

fozaa; 

V - as caoapos:o.ç:õas muaica:o.s , t:aDham ou do l.atz:a; 

VJ: as abz:as audi.ovisua:o.s, sonoz:izadas ou não, 

iacl.uaiv. as cinematográficas; 

VJ::r as cmzoas f'otoqráficaa e as pz:oduz:o.das por 

qaal.qaaz: processo anál.<>9o ao da fot<>9Z'&fia; 

v:r:r:r as obz:as da desenho, piatuz:a, qzoavu:ra, 

escultura, l.i.toqz:afia a az:ta cinética; 

IX as >.l.ustz:ações, cartas qe<>9z:áf':o.cas e outz:aa 

cmz:aa ÓA ..... natuz:aza; 

X os pro]atoa, esboços e abz:as pl.ást:o.cas 

concazoneates à qeoqz:afia, aaqenhaz:ia, topoqrafia, arqu:o.tatura, 

pa>.saq:o.smo, cen<>9z:afia e c:o.ênc>.a; 

x:r as adaptações , tz:aduçõea e 

tz:anafozmações de obz:as oz:iq:o.na:o.s, apz:esantadas como 

:o.ntelactual. nova; 

x:r:r - os pz:oqz:amas da computador; 

outz:as 

cz:iação 

X:Z::Z:I as col.atãneaa ou comp>.lações, antol.oq>.as, 

enc>.cl.opádi.as, dl.c>.onaz::~.os, bases da dados e outz:as obz:as, 

que, poz: sua saleção, oz:qan:o.zação ou dl.spoa>.ção de aau 

conteúdo, const>.tuam uma criação >.ntal.actual.. 

§ 1" Os proqrama.a da computadoz: são obJ&to de 

leq:o.alação eapec>.f>.ca, observadas as disposições desta La>. que 

lhes se:Jam aplicave>.s. 

§ 2". A pz:otação concedl.da no >.Dc:o.so XI:Z:I não abaz:ca 

oa dados ou lll&tez:>.a>.s - s:o. mesmos e se entende •- pz:e:~u:o.zo 

de qua:o.aquez: diz:e>.tos autoz:a:o.s que subs:o.st:am a z:espe:o.to dos 

dados ou matez:>.a>.s cont>.dos nas obz:as. 
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§ 3 ° . No doaú.n1o das c:i.ên~1as , · a proteção :r:e~a1rá 

sobre a forma ~iterár1a ou artist1ca, nAo abrangendo o seu 

conteudo c1ent1f1co ou técn1~o, sem preJuizo dos dira1tos que 

protegam os dema1s campos da propriedacie U~ater1u. 

Art. 8°. Não são objeto de proteção como direitos 

autorais cl.e que trata esta Le1: 

I as 1cl.á1as, proced.i.mantos no:rmat1vos, s1staaas, 

métodos, proJetas ou conce1tos matemát~cos cama tais; 

II os esquemas , p~anos ou reqras para rea~izar 

atos menta1s, Joqos ou neqoc1os; 

UI os fozmu~ár1os - bran~o para sarem 

preenchidos por qua~quer tipo de informação, c1entifica ou 

não, e suas 1nstruçõas; 

IV os textos de tratados ou convenções, ~ais, 

decretos, 

Of1C1&2.Si 

requ~amentos, dec1sões j~d1c1a1s e dema1s atos 

v as 1n:fozmações de uso 

ca~endár1os, agendas, cadastros ou ~agendas; 

VI - os names e ti tu~os 1so~ados; 

CCIIIIWII ta1s CCIIIIO 

v:J:J: - o aprove1tamento industr1a~ ou camer~1a~ das 

1dé1as cont1das nas obras. 

Art. 9°. A copia de obra de arte p~ást1ca fe1ta pe~o 

propr1o autor e assegurada a mesma proteção de que goza o 

or1q1na~. 

Art. lO. A proteção a obra 1ntelectua~ abrange o seu 

t1tulo, se orJ..gl..na~ e J.nconfundivel. com o de ob~a do mesmo 

gênero, d~vul.gada anterJ.or.mente par outro autor. 

Paraçrafo un1co. O t1tu~o de pub~1cações per1od1cas, 

J.nclus1ve Jorna1s, e proteq1do até um anc apos a sa1da da seu 

u~ t~o nwaaro, salvo se forem anua2.a, caso em que esse prazo 

se elevara a do1s anos. 

~I 
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C&pi.tul.o rr 

Da Autor1a das Obras Xntel.ectua1s 

Art. 11 . Autor á a pessoa :f.is1ca cz:i.adora da obz:a 

1i. teráz:i.a, arti.sti.ca ou c.i.nt.i:f.ica. 

Paráqz:afo Wu.co. A prot:ação concecl.ida ao autoz: 

..,.,dará apl..icar-sa às pessoas juz:i.d.icas 110s casos preristos 

... Le1. 

Art. 12. Para se i.dant1f.icar como autoz:, poclez:á o 

cr1ador da obra 1.itarár.ia, art.ist.ica ou c.iant.if.ica usar de seu 

name c.iv.il, compl.eto ou abrev1ado atá poz: suas .in.ic:~.a.is, da 

pseuciõni.mo ou qual.quer outz:o s.inal. convanc:~.onal.. 

Art. 13. Cons.idaz:a-se autor da obz:a .intal.actual., não 

havendo pz:ova - oontz:ú1o, aquel.e que, por - das 

modal.1dades de .idant.if.icaç&o z:afar.idas 110 art.iqo antar1or, 

em conform:~.dade coa o uso, 1nd.icada ou anunc1ada assa 

-->Ada na sua ut.il.:~.zação. 

Art. 14. É t.itul.ar de d:l.z:a.itos de autor qv.- adapta, 

traduz, arranJa ou orquastz:a abra cai.da no dcaú.n1o públ..ico, 

não podando opor-se a outz:a adaptação, arranJo, orquestração 

ou tradução, salvo se :for cóp1a da sua. 

Art. 15. A co-autor1a da abra é atz:l.bui.da àqual.as -

CUJO nome, psauciõn:~.mo ou s1nal. convanc:~.ona1 for ut.il..izada. 

§ 1°. Não se cons1dara co-autor quem S1J11Pl.es-nte 

aux1l.1ou o autor na produção da obra l..itarir1a, art.ist1ca ou 

c:~.entif1ca, revendo-a, atual..izando-a, bem como :f.iscal.1zando ou 

d1r1q1ndo sua ad1ção ou apresentação por qual.quer ma1o. 

Ao co-autor, CUJa contrl.bu1ção possa ser 

ut1lizada separadamente, são assequradas todas as facul.dades 

1nerentes a sua cr1ação como abra :~.nd1v1dual., vedada, porém, a 
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uti.U.zaç&o que possa acarretar prejuízo à axpl.oração da obra 

comam. 

AZ't. 16. SAo ao-autores da obra audi.ov1sual. o autor 

do assunto ou ~Dto l.:ltarár:lo, m.Usi.cal. 011 l.ítaro-mus1cal e 

o d:lretor . 

Paráqrafo imi.co. Consi.daram-se ao-autoras 

desenhos an;••dos os que cri. .. oa desenhos uti.l.i.zados na obra 

~wii.OV1SUal.. 

AZ't. 17 . i: aasaqurada a protação às parti.ci.paçõas 

1ndi.v1dua1s am obras col.at:lvas. 

§ 1° . Qual.qa.er doa parti.ci.pantes, no axerci.c;i.o de 

seus chrei. tos morai.s , podará pro:lbi.r que se i.ndi.qua ou anunci.a 

seu nome na obra col.ati.va, sem preJuÍzo do di.rei.to de haver a 

remuneração contratada. 

Cabe ao ozgani.zador a ti.tul.ari.dade dos 

~trei.tos patr11110n1ai.s sobra o conjunto da obra col.at:lva. 

§ 3°. O contrato CCIIII o ozgan1zador aspeci.:fi.cará a 

con tr1bu1ç&o do parti.c:lpanta, o prazo para entrega ou 

reali.zação, 

execução. 

a remuneração e damai.s condi.ções para 

Capitulo III 

Do Raqi.stro das Obras Intelectua1s 

sua 

AZ't. 18. A protação aos di.re>.tos de que trata esta 

Lei. l.ndapanda de r&g1StZ'O. 

AZ't. 19. i: :facultado ao autor req1strar a sua obra 

no orqão públ1co da:fi.n1do no capaf: e no § l 0 do art. l 7 da La1 

n° 5.988, de 14 da dezembro da 1973. 

AZ't. 20. Para os serviços de req1stro previ.stos 

nesta La1 sara cobrada retri.bui.ção, CUJO valor e processo de 

23 
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recol.h:ull8Dto serão estabel.ec:z.dos por ato do titul.ar do órqão 

da adm:z.n.istração púhl..ica federal. a que est:t.ver v:~.ncul.ado o 

req:t.stro das obras :z.ntel.ectua:z.s. 

Art. 21. Os sarv:t.ços de req:t.stro de que trata esta 

Le:z. serão orqan:z.zados confor.me preceitua o § 2° do art. 17 da 

Le:z. n° 5. 988, de 14 de dezembro de l.973. 

T.itul.o III 

Dos Dire:~.tos do Autor 

Capitul.o I 

Disposições Prel.:z.m:~.nares 

Art. 22. Pertenc- ao autor os dire:z. tos mora:~.s e 

patr:~.~DCn:t.a:z.s sObre a obra que cr:~.ou. 

Art. 23. Os ao-autores da obra :~.ntel.ectual. 

~-~rcerão, da comum acordo, os seus d1re1tos, sa1vo convenção 

.;ontrár1o. 

Cap1tul.o II 

Dos D:~.re:~.toa Hora:~.s do Autor 

Art. 24. São d:z.re:t.tos mora1s do autor 

I - o de re:t.v:~.nd:~.car, a qual.quer tempo, a autor:~.a da 

obra: 

II o de ter seu nome , pseudõn~o ou s1na~ 

convenc1onal 1ndicado ou anunc1ado, como sendo o do autor, na 

ut:t.l.:t.zação de sua obra; 

III - o de conservar a obra :~.ned:l.ta; 

IV - o de assaqurar a 1nteqr:~.dade da obra, opondo-se 

a qua:~.squer mod:z.f:~.cações ou à prat:~.ca de atos que, de qual.quar 
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forma, posaam prejucli.cá-la ou ating.:~.-lo, como autor, .. aua 

z:aputação ou honra: 

V o de mocli.ficar a obra, antes ou depoia da 

utilizada: 

v:t o da z:at:i.z:ar da circulação a obra ou da 

auapendar qqalqaer forma de utilização Já autorizada, quando a 

circulação ou utilização ~licaz:.. afronta à sus reputação e 

i.m&qem: 

V:tl: - o ele tar aceaao a exemplar único e raro da 

'-"ra, quando 

•r• o f :i.lll 

a••-lhado, 

se encontra 1eqit•••••nte am poder de out~, 

ele, por meio da processo fotográfico ou 

ou aucli.ov:i.sual, presez:yar sua lllemór:a.a, de forma 

que cauae o menor :i.nconvenienta poasival a seu detentor, que, 

am todo caso, sará indenizado da qualquer dano ou praJuizo que 

lha seja causado. 

§ 1 o • Por 110rta do autor, tz:ans1112. tem-se a seua 

sucessoras os d:a.re:a.tos a que se referem os :a.nc:a.sos l: a l:V. 

§ 2°. Compete ao Estado a defesa da integr.:Ldade e 

autor:i.a da obra ca:a.da em domínio público. 

§ 3°. Nos casos dos :a.ncisos V a Vl:, ressalvam-se as 

práv:a.as :a.ndan:a.zações a terceiros, quando couberem. 

~t. 25. Cabe exclus:a.vamante ao d.:Lrator o exarcic:a.o 

dos d:i.re:a.tos mora:a.s sobra a obra aucli.ov:a.sual. 

Az:t. 2 6. O autor podará z:apucli.ar a autor:a.a da 

proJeto arqa:a.tetõn:a.co alterado sem o seu consent:a.mento durante 

a execução ou após a conclusão da construção. 

Paraqrafo ún:a.co. o propr:~.etár1o construção 

responde pelos danos que causar ao autor s.apra que, apóa o 

repúdio, dar como sendo daquele a autor:1.a do proJeto 

repud:a.ado • 



A.'<AIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE IQ98 

Ar~. 27 Os d.1re1tcs mora.1s do auto:r são 

Cap1 tu~o :r :r :r 
Dos D1re1tos Patr1mon1a~s do Autor e de sua Duração 

Art. 28. 

ut1l1zar, fru1r e 

c;z.enti.fica. 

Cabe ao aut~r o d.1re1to 

d.>.spor da obra ~~terer1a, 

exc~us;z.vo ele 

a.rtl.stl.ca ou 

Art. 29. Depende de autor;z.zação prev1a e expressa do 

autor a ut1l1zação da obra, por qua;z.squer moda~1dades, ta1s 

como: 

I - a reprodução parc1a~ ou ;z.nteqra~; 

II - a ed.>.ção; 

III a adaptação, o arranJo mus;z.cal e qua1squer 

outras transfor.mações; 

IV - a tradução para qualquer 1d1ama: 

V - a 1nc~usão em fonoqrama ou produção aud.>.ov;z.sua~. 

VI a ~str1bu1ção, quando não 1ntrinseca ao 

contrato fl.rmado pelo autor com terce1ros para uso ou 

exp~oração da obra. 

VII a distr1bu1ção para oferta de obras ou 

produções med1ante cabo, f1bra ot~ca, satel1te, ondas ou 

qualquer outro s1stema que per.m1ta ao usuar1o rea11zar a 

seleção da obra ou produção para percebe-la em um tempo e 

luqar prev:Lamer.te determ;z.nados por quem formula a demanda, e 

nos casos em que o acesso as obras ou produções se faça por 

qualquer S:Lstema que 1111porte em paqamento pe~o usuar;z.o; 

VII I a u t1~1zação, d.>.reta ou 1nd1reta, da obra 

l1terar1a, art1s~1ca ou c1ent~f1ca, med1ante: 

a) representação, rec1tação ou declamação; 
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b) execução mus1cal; 

c) empreqo Ce ~lto-faLant~ ou de sistemas analoqoa; 

à) raà1oà1fusão sonora ou telev1s1va; 

e) captação de transm1ssã~ de radiodifusão em loca1s 

de frequânc1a coletiva; 

f) sonor1zação amb1ental; 

g) a ex1l>1ção auà1ovisual, c1nematografica ou por 

processo assemelhado; 

h) emprego de satel1tes art1fic1ais; 

1) emprego de s1stemas ot1cos, fios telefôn1cos ou 

~ão, cabos de qualquer t1po e meios de camun1cação s~1ares 

a venham a ser adotados; 

J) 

fiqurat1vas; 

expOS1ÇãO de obras de artes plást1cas e 

IX - a 1nclusão em base de dados, o armazenamento em 

computador, a m1crof11maqem e as àema1s formas de arqu1vamento 

do gênero; 

X qua1squer outras moàal1àaàes de ut11ização 

ex1stentes ou aue venham ~ ser 1nventadas. 

A.rt 30. No exercl..Cl.o tio d1re1 to -:=.e rep=oduçào, o 

t1tular dos d1re1tos autora1s podara colocar a à1spos1ção do 

publ.1.co a obra na forma. local e pelo tempo que deseJar, a 

t1tulo oneroso ou qratu1to. 

§ lo. o d1re1to de exclus1v1daàe de reprodução não 

ser a apl1cavel quando ela for temporar1a e apenas t1ver o 

propos1to de tornar a obra, fonograma ou 1nterpretação 

percept1vel em -ne1o eletrõnJ.co ou quando for de natureza 

trans1tor1a e 1nc1dental, desde que ocorra no curso do uso 

dev1damente autor1%ado da obra, pelo t.1.tular. 

Em qualquer modal1dade de reprodução, a 

quant1dade de exemplares sera 1nfor.mada e controlada, cabendo 

17 
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a qa- z:.pzcciuz1r a obra 

n~<Ji.atz:oa que ~zm1tam, 

a ~apoa.aab1~i.ciacie de -.nter 

ao autor, a ~iacal.i.zaçoão 

aprove1tamanto econám1co da exploração. 

Az:t. 31. As c!J.veraaa moclali.cladea de utilização "

obras li.terár1aa, az:tiat1caa ou ci.ea.ti~i.caa ou de :l!'cmocp:_. 

aao i.~adea.tea eatz:e ai., e a autorização concec:ü.da pel.o 

autoz:, ou ~lo prociutoz:, ~apectiv ...... a.te, a.ão sa estenda a 

.11a1aqaer das claaa1s . 

Az:t. 32. Quando uma obra ~eita .. req=e c:t. 

ao-autoria não ~or ci1v1sivel, nenhum dos co-autoz:es, sob pena 

da responder por pardas a danos , poclerá, s- conaenti.mento doa 

dema1s, publicá-la ou autorizar-lhe a publ.icação, salvo na 

colação de suas obras completas. 

5 1° . Havendo di.vez:qêa.ci.a, os ao-autores ciec1d.ir&o 

poz: ma1oz:1a. 

5 2°. AD ao-autor di.sa1dente á aaaequrado o di.~1to 

ia não contz:ibu1z: para as dea~sas da publicação, renu.nc1ando 

a sua paz:te nos lucz:os, e o de vadar que •• inscreva seu nome 

na obra. 

§ Cada ao-autor pode, 

a &qa1ascânc1a dos outz:os, ni<J1&tz:ar 

pz:opr1os ci1re1tos contz:a terca1roa. 

Az:t. 33. Ninquállll pode 

1ndiv1ciualmente, 

obra e cle~endar 

s
oa 

pertença ao público, a 

z:aprociu.zi.r 

pra tez to 

obz:a 

ele anotá-la, 

comentá-la ou melhora-la, ... permissão do autoz:. 

Para~ra~o ún1co. Os comantár1os ou anotações podaz:ão 

sez: publ1cados saparadamente. 

Az:t. 34. Aa cartas llll1SS1vas, cuja publicação está 

conci1c1onada a pazm1ssão do autor, podarão sez: Juntadas c

documanto ele prova em pz:ocaasos adm1n1stz:auvos e Juci1c1a1s. 
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Al:t. 35. Quando o autor, - rirtude ela 1:8Yisão, 

t:i.ver dado à obra versão dafin:a.t:i.va, não podarão seus 

sucessores raproduz~r versões anter1oras. 

AJ:t. 36. Na obra literária; ~ti.stica ou científica, 

produz:a.da em cumpr:a.mento a dever func:a.onal. ou a contrato da 

trabalho ou de prestação de serviços, os direitos patr.:i.monia.:i.s 

de autor, salvo convenção em contrário, pertencerão ao 

'!!lllpraqador ou c0111.1tenta exclusivamente para as finalidades 

ractuadas ou, na om:a.ssão do contrato, para as finalidades qae 

constituam o obJeto de suas at:a.v:a.dadas. 

AJ:t. 37. Na obra literária, ~tist:a.ca ou cientifica, 

produz:a.da por encCIIIUinda, os direitos patr:a.mon:a.ais da autor, 

salvo convenção em contrário, pertencerão ao com:i.tante, 

axc1ua:a.vamente para as finalidades pactuadas ou, na omissão do 

contrato, para as finalidades qae constituam o objeto de suas 

at>.v>.dades. 

§ 1°. Conservará o autor seus d.:i.re>.tos patr.:i.mon:a.a:a.s 

com relação às dama:a.s modalidades de ut:a.lização da obra, desde 

qae não acarretem preJuízo para o cam:a.tente na exploração da 

obra encomendada. 

§ 2°. O autor recobrará a totalidade de seus 

d.:i.re:a.tos patr:a.mon>.a>.s, não sendo obr:a.qado a restitu:a.r as 

qaant>.as receb:a.das, em adiantamento, sempre qaa sua 

retr:a.bu:a.çAo for coad>.c>.onada ao êx:a.to da exploração aconõm:a.ca 

da obra e esta não se :a.n:a.c>.ar dentro do prazo da um ano de sua 

entrega, saLvo convenção em eontrár1o. 

§ 3 • . Nos dama:a.s casos, não axist:a.ndo ast:a.pulação 

contratual , o auto r recobrará a plen>. tucle de seus d.:i.ra:a. tos 

patr1JD.Onl.&1s sobre a obra, se 

prazo de Wll ano da entreqa, 

o com:a.tente não a publicar no 

desde qae rest>.tua o qae Já 

recebeu, salvo convenção em contrário. 
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§ 4°. o autor terá di.re:~.to de raun:~.r, - suas obzas 

completas, a obra aac-andada, após Wll aao da eatreqa da 

encomenda, salvo convenção ea contrário. 

§ 5°. Hão haonmdo tez:mo r:Lxado para a antrec;ra da 

obra, enteada-se que o autor pocia aatraqá-l.a quando llla 

convier, podendo o aa.itallte r:Lxar-l.ha praso raaoá,.l, 

consoante a aaturaza daquela, com a coa:~.aação de resciadi.r o 

contrato. 

Art. 38. Palo contrato de procluÇião audi.ov:i.saal, 

sal.vo convenÇião 8111 contrário, pras~-•• transferidos ao 

---dutor os dire:~otos patrimoniais sobra as obras audiovisaa:~.s, 

____ al.vado o disposto no art. 89. 

Art. 39. o dira:~oto de uul.ização eaon&u.ca dos 

escritos puhl.:~ocados pel.a imprensa, diár:~.a ou pará.ódi.ca, -

excec;:ão dos ass:~.nadcs ou que apresentem s:~.nal. de reserva, 

pertence ao adi.tor, sal.vo coavenc;:ão 8111 contrário. 

Paráqrafo úa:~.co. A autor:~.zac;:&o para ut:~-1:~-zac;:ão 

econãm.ica de artiqos ass:~.nados , para puhl.icac;:ão - diár:~.os e 

par:~oódicos , não procluz afa:~. to al.a do prazo da par:~oodi.c:~oclade 

acresc:~.do de v:~.nte dias, a contar de sua publ.icac;:ão, fiado o 

qual recobra o autor o seu cl:l.re:~.to. 

Art. 40. A aqa.:~os:~oc;:ão do or:~.q:~onal. ela uma obra, ou ela 

exemplar , não confere ao aclqa:~oren te qualquer dos dira:i. tos 

patr1Jil0n:l.a:~os elo autor, sal.vo convenção em contrário entra as 

partas a os casos prev:~.stos nesta La:~.. 

Art. 41. O autor t8111 o cl:l.re:~.to, >.rranunc:~.ával. e 

>.nalianável., ela perceber, no min:~.mo, c>.nco por canto sobre o 

aumento do preço eventualmente ver:~.f.icavel em cada revenda ela 

obra ela arte ou manuscrito, sendo or:~.q>.na:~.s, que houvar 

al.ienaclo. 
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l'aráqrafo ún:i.co. Caso o autor Dão perceba o seu 

d:i.ra1to de saqüânc:i.a no ato da revenda, o v.adedor • 

cons:i.daradc depos:a.tár1o da quant:i.a a ale clev:a.da, salvo sa a 

operação for rea1:i.zada por la11oa:iro, quando será as ta o 

depos1tár1o. 

Art. 42. Os d:i.ra1tos patr:i.mon:i.a1s de autor, 

axcetuadcs os rendimentos resultantes da sua exploração, não 

se comun1aam, salvo pacto antenupc1al ..,. contrár:i.o. 

Art. 43. Tratandc-se da obra anõn:uaa ou pseuclõn:i.m&, 

caberá a quem publ:i.cá-la o exarc:i.c1o dos d:i.re:a.tos patr:i.mon1a1s 

.. o autor. 

l'aráqrafo ún1co. O autor que sa dar a conhecer 

assum:i.rá o axerc:i.c1o dos d:i.ra1tos patr:a.mon:a.a:i.s, ressalvados os 

d:i.re1 tos adqu.1r:i.dcs por terca:i.ros . 

Art. 44. os d:a.ra1tos patr:a.mon:i.a:i.s de autor perduram 

por setenta anos contadcs da 1" de J&ne1ro de ano subsequente 

ao de seu fal.ec:o.mento, obedec:a.da a ordem sucessór1a da la:a. 

c:i.v:a.l.. 
l'araqrafo ún:i.co. Apl:i.ca-se às obras póstumas o prazo 

de proteção a que al.uda o caput deste art:a.qo. 

Art. 45. Qaando a obra l:i.terár:i.a, art:i.st1ca ou 

c:a.ent:i.f:a.ca real.:a.zada em co-autor:i.a for :i.nd:i.v:a.s:i.vel, o prazo 

prev1sto no art:a.qo anter:a.or será contado da morte do ult:i.mo 

dos co-autores sobrev:a.ventes. 

Paraqrafo 

sobrev:a.ventes 

sucessores. 

os 

ÚD1CO. 

d:a.re:a. tos do 

Acrescar-se-ão 

co-autor que 

aos 

fal.ecer 

dcs 

s ... 

Art. 46. Sara da setenta anos o prazo de protação 

aos d:a.re:a. tos 

pseuclõn:uaas , 

patr:i.mon:a.a:i.s sobre as 

contado de 1" da jane:a.ro 

poster:a.or ao da pr1ma:a.ra publ.:i.cação. 

obras 

de ano 

&DÕD2.111AS OU 

:o.med:i.a tamente 

~I 



AN 4JS 00 SENADO FEDER o\L JANEIRO DE 1998 

Parágrafo ÚD1co. Ap~icar-sa-á o disposto no art. 44 

e seu parágrafo único, sampre que o autor se der a conhecer 

antes do ta~o do prazo previsto no caput deste art1go. 

Art. 4 7 • O prazo de proteçã.o aos dira1 toa 

patr:u110n1ais sobra obras aud:i.ov1sua1s e fotograficas será da 

setenta anos, a contar da 1" de jane1ro do ano subsequente ao 

da sua divulgação. 

Art. 48. Al.ém das obras em re~ação às quais decorreu 

o prazo de proteção aos dire1tos patr:1.111on1a1s, pertencem ao 

dom1n1o pub~1co: 

I - as da autores fa~ec1dos que não tenham de1xado 

~cessaras; 

II - as da autor desconhec1do, ressalvada a protação 

lega~ aos conhac1mentos étnicos a tradicionais. 

Capitu~o IV 

Das L~taçõas aos D1re1tos Autora1s 

Art. 49. Não const~tu1 ofensa aos dire1tos autora1s: 

I - a reprodução: 

a) na ~rensa diar1a ou per1o~ca, de not1c1a ou da 

art1qo l.nfcrma:t.l.VO, publ.1cado em cb.ar1os ou per1od1cos, com a 

menção do nome do autor, se ass1nados, e da publ1cação de onde 

foram transcr1tos; 

b) em cb.ar1os ou per10d1COS, de <U..scursos 

pronunc1ados em reun1ões publ1cas de qualquer natureza: 

c) de retratos, ou de outra fo~ de representação 

da .lliLag'em, fe1 tos sob encomenda, quando rea~1.zad.a pelo 

propr1etar1o do obJeto encomendado, não havendo a opos1ção da 

pessoa neles representada ou de seus herde1ros. 
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d) da abras J.iteráriaa, arti.aticaa ou cientific::r.a • 

para uso excl.uaivo ela deficientes visuais, sempre que a 

reprodução, aem fina comarci~a, seJa feita mediante o sistema 

BZ'ai11a ou outro procec'•mento em qaal.qaer suporta para asses 

deatinatár:z.os; 

I:t 

trechos, para 

a reprodução, - um aó 

uso privado do copista, 

.ste, sem intuito de J.ucro; 

axempl.ar de pequenos 

desde qae fe:z. ta por 

III a c:z.tação - J.:i.vros, JOz:na:z.s, revistas ou 

qaa1qaer outro me:z.o da comun:z.cação, da passaqens da qaa1qaao~: 

obra, para fins ele estudo, cri. tica ou poJ.êmica, na JIUKU.da 

just:z.ficada para o fim a ati.nq:z.r, indicando-se o nome do autor 

e a oriqem da obra; 

IV o apanhado de J.i.ções em astabe1ac1JIIentos cla 

ans:z.no por 

publ.:z.cação, 

aqua1es a qaam e1as se 

integral. ou parc:z.al., sem 

expressa da quem as ~~~:~.niatrou; 

dirigem, vedada sua 

autor:z.zação prévia a 

V - a uti1:z.zação de obras J.i.terâr:i.as, arti.st:l.cas ou 

c:z.enti.ficas, fonogramas a transmissão da rádio e ta1ev:z.são em 

estabel.ac:z.mentos comarc:z.a:z.s, axcl.us:z.vamanta para damanstração 

à cl:z.antala, desde qaa esses estabelec:z.mentos comarcia1i.zam os 

suportas ou equ1pamentos qaa per.ai.tam a sua ut1li.zação; 

VI - a representação teatral a a execução mus:z.cal., 

quando raal1zadas no recesso fa1111l:z.ar ou, para fi.na 

axclus1vamanta d:l.dat1cos, nos estabelac1111entos de ens1no, não 

havendo em qualquer caso :z.ntu:z.to de J.ucro; 

VII a uti.11zação ela obras l1tarár1as, arti.at:z.cas 

ou c:z.entif1cas para produz:z.r prova JUd1c1ár:z.a ou 

adm1n1strat1va; 

VIII - a reprodução, em qua1squar obras, de pequenos 

trechos de obras preex:z.stentes, ele qual.quar natureza, ou cla 

33 
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obra >.nteqral, quando d8 artes plásticas , s~re qge a 

reprodução em s>. não sa]a o objativo pr>.ncipal àa obra nova a 

que n.io preJUcll.que a exploração nozmal àa obra raprod.uz>.àa -

cause U11L pr&JUl.ZO l.nJUStificacio &OS leqi.ti.mos >.ntaressaa cio& 

autores. 

Art. 50. São livre& as paráfrases a paród.ias que n&o 
foram varàad.ei.ras raprod.uçõaa àa obra ori.q>.nária nem 1ha 

~licaram descrécll.to. 

Art. 51. As obras s>.tuaàas permanentemente -loqrad.ouros públ>.cos pocielll aer 

me1o de p1nturas, 

aucll.ov>.sua>.s. 

desenhos, 

representadas 1>.vr-nte, p<:~r 

fotoqraf>.as e procad.imentoa 

Capitu1o V 

Da Transferência d.os Dire>.tos d.e Autor 

Art. 52. Os d.l.ra>. tos d.e autor poderão ser tota1 ou 

.,.arc>.almente transfer>.cios a terce>.ros, por a1e ou por saua 

sucessores, a t1tu~o unl.V'ttZ'aa1 ou s1nqul.az, pessoal.mente ou 

por ma>.o d.e representantes com pod.eres aspec>.a>.s, por me>.o d8 

11cenc1amento, concessão, cessão ou por outras ma1os adm1t~do• 

em D>.re>.to, obedec>.àas as sequ>.ntas l~taçõea: 

I - a transm>.ssão total coqpreend.a tod.os os d.ireitos 

d.e autor, salvo os d.a natureza moral e os expressamente 

exclu>.dos por le>.; 

II somente ae adm>. t>.rá tranam>.ssão total • 
àos à>.re>.tos machante est>.pulação contratual 

t""sr.;rJ.ta · 

III na h>.potese d.e não haver est>.pulação 

contratual escr1ta, o prazo máx~ sara de c1nco anos; 

IV - a cessão sará val>.àa un>.camenta para o pa>.s em 

que se f>.rmou o contrato, salvo est>.pulação em contrar>.o; 
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V a cessão só se operará para modal.i.dades de 

uti.l.i.zação JÁ ex~stentes a data do contxato; 

VI - não havendo espec:i.fi.caçõas quanto à modal.i.dade 

de ut~l.:i.zação, o contrato será ~ntazp:retado :rest:r~t~vamenta, 

entendendo-se como l.i.Du.tada apenas a uma que seJa aquel.a 

~~spensável. ao cump:r1manto da f:i.nal.i.dada do contrato. 

A:rt. 53 . A cessão total. ou pa:rc:a.al. dos di.re:a. tos de 

autor, que se fa:ra sempre por asc:r~to, presuma-se onerosa. 

§ l 0 
• Podara a cessão ser averbada á ma.:rqem do 

-aq:a.st:ro a que se :refere o art. 19 desta La~, ou, não estando 

·b::a :req:a.st:rada, poderá o ~nstxumanto ser :reqi.st:rado em 

Ca:reo:r:a.o de Titul.os a Documentos. 

§ 2°. Constarão do instrumento de cessão como 

el.amentos essanc~a~s seu ob)eto e as condições de exe:rcic:a.o do 

di.:re:a.to quanto a tampo, J.uqar a preço. 

A:rt. 54 . A cessão dos ~:rei. tos de auto :r sobre obras 

futuras ab:ranqe:rá, no máx~o. o pe:riodo de c:a.nco anos. 

Paragrafo un1co ~ O prazo será .:r:eduz1do a c1nco anos 

1ecp::a que :a.ndete:rm:a.nado ou supe:r:a.o:r, di.m1nu~ndo-se, na dev:a.da 

proporção, o preço est:a.pul.ado. 

A:rt. 55. A ~ssão do nome do autor, ou de cc-autor, 

na di.vulqação da obra não presume o anon~to ou a cessão de 

seus d~:re.s.tos. 

Titul.o IV 

Da Ut~l~zação de Obras Intel.ectua~s e dos Fonoq:ramas 

Capitul.o I 

Da E~ção 

A:rt. 56. Me~ante contrato de e~ção, o e~to:r, 

ob:r:a.qando-se a reproduz:a.r e a di.vulqar a obra li.terá:ri.a, 
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art1st1ca ou c1ant1fica, fica autor1zado, em cerátar de 

axclus1v1dade, a publ1cá-la e a explorá-la pelo prazo e DAli 

cond1ções pactuadas com o autor. 

Parágrafo un1co. Em cada exemplar ela ®ra o ed1tor 

menc.1onará: 

I - o titulo ela ®ra e seu autor; 

II - no caso de tradução, o titulo or1q1nal e o noma 

do tradutor; 

II! - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o 1dentif1que. 

Art. 57. Pelo mesmo contrato pode o autor ®riqar-se 

· u.tu:ra de obra l1te:rár1a, artist1ca ou c1entifica - cuja 

pucl1cação e d1vulqação se empenha o eci1tor. 

Art. 58. Em caso de falec1lllento ou de ;mped;••nto elo 

auto:r pa:ra conclu1:r a ob:ra, o eciitor poderá: 

I - cons1dera:r resolv1elo o contrato, mesmo que tenha 

s1do ent:raque pa:rte cons1derável da ®:ra; 

II ed1tar a @ra, saneio autônoaa, meci1anta 

oagamento p:roporc1onal do p:reço; 

III manda: qaa out:ro a t&rm1DB, desde qae 

cons1ntam os sucesso:res e seJa o fato 1nci1cacio na eci1ção. 

Parag:rafo un1co. É vedada a publ1cação parc1al, se o 

autor man1festou a vontade de só publ1ca-1a por 1nte1ro ou se 

ass~ o dac1d.1rem seus sucessores. 

Art. 59. Entende-se que o contrato versa apenas 

sobre ed1çáo, se não houver cláusula exp:ressa 

cantrar1o. 

Paragrafo un1co. No s1lénc1o elo 

cons1dera-se qae cada ed1çáo se const1tu1 de 

exemplares. 

contrato, 

três JU.l 
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Art. 60. O preço da retribuição será azb1t:ado, com 

base nos usos a costumas, sempre que no contrato nilo a tiver 

estipulado expressamente o auto:. 

Art. 61. Se os o:iqina1s forem entraques .,. 

desacordo com o ajustado e o edito: não os recusa: nos trinta 

dias sequintas ao do :acebimanto, ter-se-ão por aceitas as 

alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 62. Qaaisqua: que seJam as condições do 

contrato, o edito: é ob:1qado a facultar ao auto: o exame da 

osc:1 tu:ação na parte que lhe corresponde, bem como a 

_nformá-lo sobre o estado da edição. 

Art. 63. Ao ed1to: compete fixa: o preço da venda, 

sem, todavia, poder elevá-lo a ponto ele embaraçar a c1rculação 

da obra. 

AZ't. 64. O ed1to: será ob:.iqado a presta: contas 

mensa1s ao autor sempre que a retribu1ção deste estiver 

condic1onada à venda da abra, salvo se prazo diferente houver 

s1do convenc1onado. 

Art. 65. A obra deverá ser editada em do1s anos da 

celebração do contrato, salvo prazo diverso est1pulado em 

canven.çãa. 

Paráqrafo unico. Não havendo ed1ção da obra no prazo 

leqal ou contratual, podara ser resc1ndido o contrato, 

respondendo o ed1tor por danos causados. 

Art. 66. Enquanto não se esqotarem as ed1ções a que 

t1ver d1re1to o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, 

cabendo ao editor o õnus da prova. 

§ 1°. Na v1qãnc1a do contrato de ed1ção, ass1ste ao 

ed1tor o d.ire1to de ex1q1r que se retire de c1rculação ed1ção 

da mesma obra fa1ta por outrem. 
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S 2 ° . Cons1dera-se ••'lOtada a ed.i.ç&o qu&Deio rea"

- estoque, - poder do adi.t:or, ezaapl.ares - nW..Z.o .i.Dfer:Lor 

a dez por canto do total. ela ediç&o. 

Art. 67. S-Dte deCOZ'Z'1do Ulll &DO d8 l.&DÇP-Dto ela 

edio;:&o, o acb. tor poderá -der, ce1110 sal.do, os ex &l.area 

restantes, desde que o autor seja DOti.f:Lcado de que, no praso 

ela tr:i.nta d:i.as, tará pr1or:i.elaela na aqu:i.s:i.ç&o doa ~er:Ldos 

exempl.ares pel.o preço d8 sal.do. 

Art. 68 . Es'JOtac:la a edição, a o ed1 tor, CCIII. d1re1 to 

a outra, não a publ.i.car, poderá o autor noti.f:i.cá-l.o a que o 

faça - certo prazo, sob pena ela perder aquel.e d:i.re:i. to, aJ.-. 
de responder por danos. 

Art. 69. O autor ~ o d:i.re1 to d8 fazer, Dali ed:i.o;:õea 

sucessi.vas de suas obras, as ... Ddas e al.tarao;:õas que baa l.be 

,orouvar. 

Paráqrafo 

al. tarao;:ões qae l.ha 

adi. tor podará 

os l.Dtarassas, 

reputação ou aumentem sua rasponsab1l.:i.dade. 

opor-se 

ofenc:lam 

ás 

sua 

Art. 70. Se, - v:i.rtuela da 

~resc:i.nd:i.vel a atual.i.zaç&o da obra em 

sua natureza, for 

novas ad:Lções , o 

editor, neqando-se o autor a fazã-l.a, del.a poderá encar:JC'89'ar 

outrem, -nc1onando o fato na ecU.ção. 

Art. 71. 

não 

Capi tul.o :n: 

Da Comun1cação ao Púhl.1co 

Sem prév1a e expressa autor1zao;:ão do autor 

podarão ser ut:Ll.:i.zac:las obras teatr&1s, ou t:i. tul.ar, 

compos1ções II.US1C:&1S ou l.:L tero-aus:Lca1s e -representações e execuções públ.:Lcas. 
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5 1° Cons1dara-ae representação püb1ica a uti1izaç&o 

d8 obras teatrais DO qâDero drama, traqácü.a, coméciia, ópera, 

opereta, bal.á, p&DtOIIli••s a aaaemal.hadaa, mus1cadaa ou não, 
-

.adiante a parti.cip&çao da art1stas, :remunerados ou não, eat. 

1ocaia eol.eti.va ou pel.a radi.odi.fusiio , 

tranlllllissão e ~.içi.o c.i.Deat.at:oqráf.ica. 

5 2°. CODs1dara-ae execução públ.ica a util.ização da 

~capoaições muaica1s ou l.itero-musicais, mad.ianta a 

--~e1cipaç6o da arti.atas, reat.unarados ou não, ou a util.ização 

da fonog'r-• a obras aud.iOV1SU&1s , em l.oca1s da frequência 

eol.eti.va, por quaisquer processos, incl.usive a radi.odi.fusão ou 

tranllllliasiio por qaal.qaer modal.idada , • a axib1ção 

cinematoqráfica. 

5 3°. CODsider .. -se l.ocaia ~ freqaência col.ati.va os 

teatros, cinemas, s&l.õea da bail.e ou concertos, boates, bares, 

c1ubea - aaaoc1açõea qua1quer natureza, 10Jas, 

estahel.ec:~.mentoa c-reiais e i:adust:r1a1s, estádi.oa, cnrcos, 

.!eiras, ra•tau.rantea, hot.ái.s, aotéi.s, c:l.in.2.cas, hosp:&. tai.s, 

órqãoa públ.icos da adlu.nistração di reta ou l.Dcb.rata, 

fu:adacionais e estatais, me1os de transporte ela passaqeiros 

terrestre, maritimo, f1uv1al. ou aéreo, ou onde quer que se 

represent.-, executem - tranB111.1tam obras 11tarár1aa, 

artíst1cas ou científicas. 

5 4°. Prav1.,...nte à real.ização ela execução púhl.1ca, 

o empreaár1o deverá apresentar ao eacr1tór1o central., prev1sto 

no art. 102, a comprovação doa recol.h1.Dientos rel.at1vos aos 

di.re1tos autora1s. 

§ 5°- Quando a remuneração depender da freqaênc1& do 

públ.1co, poderá o t11111preaár1o, por convên1o com o eacr1tór1o 

central, paqar o preço apos a real.ização da execução publ.ica. 
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§ 6°. o aaprasár:i.o antreqarj. ao escr:a.t6r:i.o central., 

:uaed.ia tamen ta após a azacaç:ão pábl:i.ca ou tJ:an-...ss&o, z:elac;:ão 

completa das obras a fonogramas ut:a.l:i.zados, :i.nd.icando os nomes 

cios respact:i.vos autoras, art:i.stas e produtoras. 

§ 7°. As ampz:esas c:i.n .... togrU:i.cas a de rad:i.od.ifusão 

manterão à illled.iata d:i.spos:i.ção cios :i.ntaz:essaãos, cóp:i.a 

•utãnt:a.ca cios contratos, ajustes ou acordos, :a.nd:i.v:i.dua:i.s ou 

_.üet:~.vos, autor:i.zanão e d:i.sc:i.pl:i.nanão a :remuneração por 

execução pública das obras mus::LCa::Ls e fonogramas contidas em 

seus programas ou obras aud:i.ov::~.suais. 

Art. 72. O autor, observados os usos loc:al.s, 

not1f1cará o ampresár:i.o cio prazo para a representação ou 

execução, salvo práv:a.a ast:i.pulação convenc:i.onal. 

Art. 73. Ao autor assiste o d:i.re:i.to da opor-se à 

representação ou execução qu.a não Sa]a suf:i.c:a.entamanta 

nsa1ada, balll. ccmo f:i.scal:a.zá-la, tendo, para 1sso, livra 

acesso durante as representações ou execuções, no local. onde 

... ~ealizam. 

Art. 74. O autor da obra não pode alterar-lha a 

substânc1a, sem aco~ com o ampresár1o que a faz representar. 

Art. 75. O aaprasar:a.o, sem l:a.cença cio autor, não 

pode entregar a obra a pessoa estranha à representação ou à 

execução. 

Art. 76. Os pr1nc:a.pais 1ntérpretes e os d.iretores da 

orquestras ou coro, escolh:i.ãos de comWII acordo pelo autor a 

pelo produtor, não po~ ser subst1tuidos por ordem deste, sem 

que aquele cons1nta. 

Art. 77. O autor da obra teatral, ao autor:a.zar a sua 

tradução ou adaptação, podará f:i.xar prazo para ut1lização dela 

em representações públicas. 
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Parqrafo único. Após o decurso da Jtazo a ~e se 

rafara esta artiqo, não podará opor-se o tradutor ou 1daptador 

A utilizaç&o da outra tradução ou a~ptaç&o autor1zada, sa~vo 

aa for cópia da sua. 

Art. 78. Autorizada a representação de obra ~eatra~ 

~aita em co-autoria, não poderá qaalqaer ... co•sat~-~s 

revogar a autod.zação dada, provocanda a suspensão da. 

tamporada contratua1mante ajustada. 

Art. 79. É impenhorável a parte ela produto <ios 

aspatáculos reservada ao autor e aos artistas. 

Capitulo n:I 
Da Otilização da Obra de Arte Plástica. 

Art. 80. Salvo convenção em contrário, o autor de 

®ra da arte plástica, ao alienar o ®jato - qae ela ,~ 

materializa, transm1ta o direito da expô-la, mas nãe transm~. 

ao adqairente o di.re1to de reproduzi-la. 

Art. 81. A autorização para reproduzir obra de e. r!·~ 

plástica, por qaalqaer pr~cesso, deve se fazer por es<!r1to · 

•• presume onerosa. 

Capitulo IV 

Da Ut1lização da Obra Fotoqráfica 

Art. 82. O autor da obra fotoqráf1ca t:em direJ. to a 

reproduz1-la a colocá-la à venda, observadas as restr1ções a 

expos1ção, reprodução e venda de retratos, e ... preju1:o dos 

di.ra:Ltos de autor sobre a obra fotoqrafada, se de artes 

plást1cas protaq:~.das. 
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§ 1°. A fotoqrafia, quando ut:~.l.:~.z-ada por terc~roa, 

indicará de fo~a leqivel. o nome do seu autor. 

§ 2°. E vedada a reprodução de obra fotoqráfica que 

n&o este] a em absol.uta consonãnc:~.a com o oriq:~.nal., salvo 

pcévia autorização do autor. 

Capitul.o V 

Da Ut:~.l.ização de Fonoqrama 

Art. 83. AD publJ.car o fonoqrama, o produtor 

""nará em cada exemp1ar: 

r - o titulo da obra :~.ncl.uida e seu autor; 

rr - o nome ou pseudõn1m0 do :l.ntérprete; 

rrr - o ano de publl.cação; 

rv - o seu name ou marca que o :~.dent:~.fique. 

Capitulo vr 
Da Ut:~.lização da Obra AUdl.OV:I.sual. 

obra 

Art. 84. A autor:~.zação do autor e do interprete de 

literár:~.a, art:~.st:~.ca ou c:~.ent:~.f:l.ca para produção 

•acU.oviaual :ua.plica, salvo d:~.spos:~.ção em contrar1o, 

con•an~ent~ para sua ut1lização económ1ca. 

§ 1° A exclus:~.v:~.dade da autorl.zação depende de 

cláusula expressa e cessa dez anos apos a cel.ebração do 

ecmtrato. 

§ 20 

o produtor: 

Em cada. cop.1.a da obra audl.ov1sua.l. manc.1onará 

I - o tl.tulo da obra audl.ovl.sual; 

ri - os nomes ou pseudõn:~.mos do dl.retor e dos dema:~.s 

cc-autores: 
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rri - o t1tulo da obra adaptada a seu autor, sa for 

:rv - os art1stas 1ntárpretas; 

V - o ano de publicação; 

Vl: - o seu noma ou ma~ca que o identifique. 

Art. as. o contrato da prod.ução auciiovisua1 devw 

estabelecer: 

I a remuneração dev1da pelo proclutor aoa 

co-autores da obra e aos artistas intérpretes e axecutant:aa, 

~ como o tempo, lugar e for.ma da pagamento; 

Ir - o prazo de conclusão da obra; 

III a responsabilidade do prod.utor para COla oa 

cc-autores, artl.stas 

cc-produção. 

Art. 86. 

intérpretes ou 

O partic1pante 

executantes, no caso dai 

da produção da obra 

audl.cvl.sual que 1nterromper, temporárl.a ou defin1tivameDt:a, 

sua atuação, não podará opor-se a que esta seja utilizada na 

obra nem a que terce1ro o substl.tua, resquardados os direitos 

que adqul.rl.u quanto à parte já executada. 

Art. 87. Caso a remuneração dos cc-autores da obra 

audl.Ovl.sual dependa dos rand:uaantos de sua utilizaçb 

econôml.ca, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se 

out~o p~azo não houve~ s1do pactuado. 

Art. 88. Não havendo dispos1ção 

poderão os cc-autores da obra audiov1sua1 

em contrário • 

ut1l1zar-se, -

sua contribuic;:io qênero 

pessoal. 

d1verso, da parte que constl.tua 

Paragrafo un1co. Se o produtor não conclu1r a obra 

aud1ov1sual no prazo a')ustado ou não 1n1c2.ar sua exploração 

dentro de do1s anos, a contar de sua conclusão, a ut1lizaçAo a 

que se refere este art1qo sera 1~vre. 

43 



A.~AIS DO SEr-ADO FEDERAL J"-NEIRO DE 1998 

Art 89. Os di.:e1tos aut:>:ais de execução IIIUsical. 

relat1vos a obras 111Us1ca1s, litaro-musicai.s a ~OAOq: .... 

1nclu1dos em obras audi.OY1S'Da.i.S serão dev:i.dos aos •-• 

titulares pelos responsáveis dos locais ou estabalacimea~s a 

que al.ude o § 3• do art. 71 desta Le1, que as ex:ib~-. -
pelas em1ssoras de telav1são que as t:ansmiti.rem. 

Capitulo VII 

Da Oti.lização da Bases de Dados 

A:t. 90. O t~tular do chre1to patdmon~al sob:a -

base de dados te:á o di.:aito exclus.1vo, a :aspai.to da fo:ma de 

expressão da astrutu:a da rafe:1da base, de auto::i.zar -

pro1b1r: 

I - sua :ap:oduo;:&o total ou pa:c:i.al., po: qaal.que: 

me1o ou pro~esaol 

II sua t:aciução, adaptação, 

qualquer outra 1110cl.ifi.cação; 

III - a di.st:.l.bui.ção do or1g1nal ou cóp1as da base 

de dados ou a sua coauni.cação ao publ1co; 

IV - a reprod.ução, d1str!l..bu1ção ou coaun~cação ao 

publ1co dos resul.tados das operações menc1onadas no 1na1so ti 

deste artl.go 

Cap1tuJ.o VIII 

Da Ut1l1zação da Obra Colet1va. 

Art 91. Ao publ1car a obra colet1va, o o:qan1zador 

menc1onara em cada exemplar: 

I - o t1tul.o da obra; 

II - a rel.ação de todos os part1c1pantas, em o:dem 

alfabet1ca, se outra não houver s1do convenc1onada; 
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XXX - o ano da pub~~cação: 

rv - o seu nome ou ~ca que o idant1fique. 

Paráqrafo único. l'ara va~er-se do disposto no § 1 o 

do art. 17, deverá o part1cipante nc:iüficar o orqanizador, por 

escrito, atá a entrega da sua part1cipação. 

'l'.itulo V 

Dos Dire1tos Conexos 

C&pi.tulo X 

D1sposiç6es Prali.m1nares 

Art. 92 . As noz:mas rel.ati vas aos direi. tos da autor 

aplicam-se, no que couber, aos dire1tos dos arüstas 

intérpretes ou executantes, dos produtores fonoqráficos a das 

empresas da rad1odifusão. 

Parágrafo único. A protação desta Le1 aos dira1tos 

prev1stos neste art1qo de1xa intactas e não afata as qarant1as 

asseguradas aos autores das obras l.iterá.:r:~as, G..&:ti.at:.ca.s ou 

c1entif1cas. 

Capitulo XX 

Dos Dira1tos dos Art1stas Xntárprates ou Executantes 

Art. 93. Tem o art1sta 1ntérprete ou executante o 

d1re1to exclus1vo de. a t1tu1o oneroso ou gratu1to, autor~zar 

ou prouur: 

X - a f1xação de suas 1nterpratações ou execuções: 

IX - a reprodução, a execução puhl>.ca e a locação 

das suas >.nterpretações ou execuções fixadas: 
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III a rad.ioch1!usão das suas intarpz:et&Qões ou 

execuções, fixadas ou não; 

IV - a col.ocação à d.ispos:o.ção do públ.i.co ele •-s 

:o.ntarpretações ou execuções, da manei.ra qae qaal.qaar pessoa a 

el.as possa ter acesso, no tempo e ao l.aqar qaa ~vidua1m8Dta 

escol.herem; 

V - qaal.qaer outra modal.i.dada de uti.l.i.sação da s-. 

:o.nterpretações ou execuções. 

§ 1". Quando na iatarpretação ou na -cução 

::.parem vár:~oos artistas, seus di.ra:o.tos seril.o axa.rc:i.dos 

~~-~ diretor do COnJUnto. 

§ 2•. A proteçil.o aos artistas iatáorpretas oa 

executantes estenda-se à raprociuçiio da vos e i.maqam, qaaa.do 

assoc1adas às suas atuações. 

Art. 94. .-presas 

real.:o.zar f:~.xaçõas da :o.atarprataçiio ou execução de artistas qae 

as tenham per111i tido para uti.l.ização - deta~ado número de 

em:o.ssões, facul.tada sua coaservação em arqa:o.vo públ.ico. 

Paraqrafo único. A reuti.l.izac;:ão subsaqüenta da 

f:o.xação, no Pa:o.s ou no extar:~.or, sa.enta sará l.i.cita ~anta 

autor:o.zaçiio ascr:o.ta dos t:o.tul.ares de bmls ill tal.ectua:i.s 

:o.ncl.u:~odos no proqrama, dav:o.da uma remuneração acl:i.c:~.onal. -s 

t:o.tularas para cada nova ut1l.i.zação. 

Art. 95. Aos intérpretes cabem os d.ire:o.tos mora:o.s de 

:~onteqr:~.dade e patern1dade de suas i.nterprataçõas, i.Dcl.usi.,. 

depo1s da cessão dos chre:o.tos patr1.11l0n1a:o.s, sem praJu:i.so da 

redução, compactação, edição ou dubl.aqem da obra da qaa taaham 

part1c1pado, sob a responsab:i.l.:i.dacie do produtor, qaa Dão 

podara desf:o.qurar a 1nterpratação do art1sta. 

Paraqrafo ÚD1CO. o fal.ec1mento da qaal.qaer 

part1c1pante de obra aud.iov:o.sual., concl.u:i.da ou não, não obsta 
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sua exibição e aproveitamento económico, nea ex1qe autor~zação 

adic1ona1, sendo a remuneração prevista paza o falecido, 110s 

tezmos do cODtrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou 

dos sucessores • 

capitulo III: 

Dos Direitos dos Produtoras Fonográficos 

JLrt. 96. O produtor da fonoqramas tem o direito 

exclusivo da, a titulo oneroso ou qratu~to, autorizar-1hes ou 

• :.b.ir-lhas : 

I a :.:eprodução direta ou i.Ddireta, total ou 

pazoc1al.; 

II - a distribuição por maio da vanda ou locação de 

exemplares da reprodução; 

III: - a coaun~cação ao pUblico por maio da execução 

pübl1ca, .inclusive pala radiodifusão; 

rv - todas as utilizações a que se refere o art. 29 

desta Lei a que se prest- os fonoqrama.s ; 

V quaisqaer outras JllOdal.idadas de util1zação, 

ax~stentes ou que venham a ser inventadas. 

JLrt. 97. Cabe ao produtor fonoqráfico perceber dos 

usuár1os a que se rafara o art. 71, e paráqrafos, desta Lei os 

proventos pacuniár1os resultantes da execução pública dos 

fonoqramas • reparti-los com os azoti.stas, na forma 

convenc1onada entre eles ou suas assoc1ações. 

Capitulo rv 
Dos Direitos das Empresas da Radiod1fusão 

Art. 98. Cabe às .-presas de radiod1fusão o direito 

exclus1vo da autorizar ou proüoir a retranSI&1ssão, fixação a 
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reprodução de suas eau.ssões, bem como _ a CCIIIIIUD.içaç:io . ao 

publ1co, pela telev1são, em. loca.is de frequãnc1a colet.iva, sem 

preJuízo dos ~re1tos dos t1tulares de beDs 1ntelactua:~.s 

1ncluídos na proqramação. 

Capítulo v 
Da Duração dos D.ire1tos Conexos 

Art. 99. E de setenta anos o prazo da protec;:ão aos 

d.1re1tos. conexos, contados a part1r de 1° de jana.iro do ano 

subsequente à f1xação, para os fonoqramas; à transm.issão, para 

as emissões das empresas de r~odifusão: e à execução e 

representação pública, para os demais casos. 

Título VI 

Das Assoc1ações de T1tularas de D1re1tos de Autor e dos que 

lhes são Conexos 

Art. 100. Para o exerc1c1o e defesa de seu• 

d1re1tos, podem os autores e os t1tulares de dire1tos conexos 

assoc1ar-se sem 1ntu1to de lucro. 

§ 1 o • É vedado pertencer a ma1s de uma assoc1ac;:ão 

para a qestão colet1va da dire1tos da mesma natureza. 

§ 2°. Pode o t1tular transfer1r-se, a qualquer 

momento, para outra assoc1aç.ão, devendo comun1cax o fato, por 

escr1to. a assoc1ação de ox1gam. 

§ 3°. As assoc1ações com sede no axter1or far-sa-ão 

representar, no Pais, por assoc1ações nac1ona1s constituídas 

na forma prev1sta nesta Le1. 

Art. 101. Com o ato de f1l1ação, as assoc1ações 

tornam-se: mandatàr1as de seus assoc1ados para a pràt1ca de 
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todos os atos necessários à defesa judicial. ou axtraJud.ic2.al. 

da seus d1raitos autorais, bem como para sua cobrança. 

Paráqrafo único. Os t2.tul.ares de di:reitcs autorais 

neste poderão praticar, 

artiqo, mediante 

est2.varam fil.iados. 

pessoal.menta, os 

coman2.cação prév1a 

ates :refar1dos 

à assoc:i.aç:ão a que 

Art. 102. As assoc2.açõea manterão um úui.co 

escritório central. para a arrecadação e distr~u2.ção, am 

coaum, dos direitos :rel.ativos à execução públ.2.ca elas abras 

mus2.ca2.s e l.itaro-musicais a de fonoqramas, incl.usiva por meio 

3 radiodifusão e transmissão por qual.quer modal.idade, a da 

exib2.ção de abras audiov2.sua2.s. 

S 1°. O escrit6rio 

prevista nesta artiqo não tará 

central. orqan2.zado na 

final.iclacle de l.ucro e 

dir2.qido a administrado pal.as associações que o inteqrem. 

fo:o:ma 

sará 

S 2°. O escrit6rio central. e as assoc2.ações a que se 

refere este Titul.o atuarão em juizo e fora del.e em seus 

própr2.os nomes como substitutos processuais dos t2.tul.aras a 

eles vincul.ados. 

5 3°. O recol.h>.mento de quaisquer val.ores pal.o 

escr2.tór2.o central. somente sa fará por depós2.to bancário. 

5 4°. O escritório central. poderá manter fiscais, 

aos qua2.s é vedado receber do empresár2.o numerár2.o a qual.quer 

titul.o. 

S 5°. A 2.nabsarvãnc2.a da norma do paraqrafo anter2.or 

tornará o faltoso 2.nabil.itado à função de f2.scal, sem prejuizo 

das sanções c2.v2.s e pena2.s cabiva2.s. 

Art. 103. O s2.ndicato ou assoc2.ação profiss2.onal que 

conqreque não manos de um terço dos fil.iados de uma assoc2.ação 

autoral. poderá, uma vez por ano, após not2.ficação, com o2.to 
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c:ü.as da antecedênci.a, fi.scal.i.zar, por i.ntezméd.:i.o da auc:ü.tor, a 

-ati.dão das contas prestadas a seus rapres&Dtac:los o 

'l'i.tul.o v:r:r:r 
Pas Sanções às V~ol.açõas dos Di.z:oe1tos Autorai.s 

C&pi.tul.o l: 

Di.sposi.9ào Prel.~naz:o 

Arto l04o As sanções c.:~.v~s da que trata este 

Capi.tul.o apli.cam-se sem prajui.zo das penas cabi.ve~so 

C&pi.tul.o :r:r 
Das Sanções C1v1s 

Arto 105 o O titul.ar cuja obra seJa fraudul.entamente 

reproduz.:~.da, d1vulgada ou da qual.quer foz:ma ut1l1zada, poderá 

requerer a apreensão dos exempl.ares reproduz.:~.dos ou a 

suspensão da d.:~.vulgação, sem preJUi.so da :~.nden.:~.zação cahi.vel.o 

Arto 106o Quem edi.tar obra l~tarar.:~.a, artist1ca ou 

c.:~.ent.:~.fi.ca, sem autor.:~.zação do t.:~.tul.ar, perderá para este os 

exemplares que se apreenderem e paqar-lhe-a o preço dos que 

t.:J.ver vend:~.do 

Paragrafo un.:~.coo Não se conhecendo o numero de 

exemplares que const.:~.tuam 

transgressor o valor de 

apreendl.doso 

a ed1ção 

três 1111l. 

fraudulenta, 

exemplares, 

paqará o 

além dos 

Art o 107 o Quem vender, expuser a venda, ocul. taz:o, 

adqu~r1r, d1str:~.bu:~.r, t:1.ver em depos1to ou ut1l~zar obra ou 

fonograma reproduz.:~.dos com fraude, com a f.:~.nal~dade de vender, 

obter ganho, vantagem., prove.:~.to, lucro c:ü.reto ou 1nc:ü.reto, 
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para s~ ou para outrem, 

contrafator, nos tez:mos 

será so1idariamente responsável com o 

dos artiqos precedentes, respondendo 

como contrafatores o importador a o d:l.stri.buidor em caso de 

reproduç&o no exterior. 

Art. 108. A transmissão a a ratrans1111ssão, por 

qua1quer -i o ou processo, a a comunicação ao púb1ico de obras 

artísticas, 1itarárias a cientificas, da interpretações a de 

fonoqramas, 

titu1areà, 

raa1izadas mediante vio1ação aos d:l.reitos da seus 

deverão ser i.mad:l.atamante suspensas ou 

interrompidas pa1a autoridade jud:l.c:.a1 competente, sem 

prejuizo da mu1ta d:l.ár:.a pe1o descumpri.manto e das dema:.s 

indenizaçõas cabíveis, independentemente das sanções penais 

ap1icáveis; caso sa comprova que o infrator é ra:.nc:.denta na 

violação aos d:l.re:.tos dos titulares de d:l.reitos de autor e 

conexos, o valor da multa poderá ser ãWIIBntado até o dobro. 

Art. 109. A sentença condenatória poderá determinar 

a dastru:.ção de todos os exemplares :.lic:.tos, bem como as 

matr1zas, moldes, neqativos e dema:.s elementos ut1l1zados para 

praticar o 1lic:.to c:.vil, ass:u11 como a perda de ....._qu:.nas, 

equ:.pamentos e :.nsumos dest:.nados a tal fim ou, serv1ndo ales 

un:.camente para o f:.m ilic:.to, sua destruição. 

Art. 110. Indepandent:amante da perda dos 

equ:.pamentos util:.zados, responderá por perdas e danos, nunca 

1nfer1ores ao valor que resultar1a da apl:.cação do d1sposto no 

art. 106 e seu paraqrafo unico, quem: 

I al. ter ar, supr1.m1r, mod.if1car 0\1 l.nUtl.ll.zar r de 

qualquer mane1ra, d:l.spos:.tivos táCftl.COS 1ntroduz:.dos nos 

exemplares das obras e produções proteq1das para ev1 tar ou 

restr:.nq:.r sua cop1a; 

II alterar, supr:.m1r ou inut1lizar, da qualquer 

mane1ra, os s1nais co~ficados dast1nados a rastr1nq1r a 
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camun~cação ao púb1~co C. obras, 

prot:aq~das ou a avl. tar a sua cóp~a: 

produções ou am1ssõas 

XXX - supr~r ou a1tarar, sem autor~zação, qua1qaar 

~llfoz:mação sabre a qest&o da ~re~tos; 

XV - cb.stri.bu>.r, t.portar para ~stri.bu~ção, am1 t:i.r, 

~:i.car ou puser à cl:ispos:Lção do páb1~co, s- autorização, 

obras, i.Dtezpratações ou -•cuçõas, -emp1ares C. 

intezpretações f>.:zadas - fonoqramas a emi.saõas, sabendo que a 

informação sobra a qestão C. ~re~toa, sina~s 

~spos~ti.vos técn>.cos for.. supr~dos ou 

·'::o ri zação . 

J'.rt . 

.-ia1:i.dade. de 

111. 

abra 

Qu.-, na 

i.nte1eatua1, 

uu1ização, 

deixar ele 

cocii.f:i.cados a 

a1taradoa s-

por qua1qaar 

.u>el:icar ou C. 

-unciar, c-.. ts1 , o n-, paeudãnimo ou s1Da1 convanc~ona1 

do a.ator e do 1ntézprate, a1álll da responder por danos 1110rds, 

astà obr~qado a cl:ivu1qar-l.baa a idant:i.dada da sequ1nta forma: 

X - tratando-se C. empresa da radi.ocb.fusão, no m&SIIIO 

horàrio - que t1ver ocorrido a i.Dfração, por três ~as 

consecutivca; 

II tratsnda-sa ele pub1icação qràfica ou 

fonoqraf~ca, mecl:iante l.Dc1usão de errata nos axemp1ares ainda 

não cl:istr:Lbuidos, •- pre]uizo da comun~cação, com destaque, 

par t~ê• V8z.as cansacut1vaa -. 

dos dallu.ci1>.os do autor, da 

produtor; 

jornal. de qrande c1rcul.ação, 

1ntázprate a da a~tor ou 

III - tratanda-se C. outra forma de ut111zação, por 

>.ntarmácb.o da 1mprensa, na forma a que se refere o >.nc~so 

-t•r~or. 

Art. 112. A execução púb1~ca fe~ta em dasacordo com 

os arts. 71, 100, 101 a 102 desta I.e~ suJe>.tara os 
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responsáveis a mul.ta de vinte vezes o val.or que deveria ser 

or1g1nariamante pago. 

Art. 113. Pel.a v1ol.ação de d.ire1tos autorais nos 

espetácuJ.os e auci1ções púhl.1cas, raaJ.izaelos nos J.oe&is OU 

estabel.ec:ua.entos a que alude o art. 71, seus proprietár1os, 

d.iretores, qerentes, empresár1os e arrendatários respon~ 

sol.iclar1amente com os organizaclores elos espetácul.os. 

Capítulo :r:1: 

Da Prescrição da Ação 

Art. 114. Prescreve em c1nco anos a ação c1vil. por 

ofensa a d.ire1tos autora1s, contaelo o prazo da data da c1ênc1a 

da 1nfração. 

Título IX 

D1spos1ções Fina1s e Trans1tórias 

Art. 115. Se uma obra, 

exp1rado o prazo de proteção que 

reconhecl.do pelo § 2° elo art. 42 da 

em consequênc1a de ter 

l.he era antar1ormente 

Lei n•. 5.988, de 14 de 

dezembro de 1973, ca1u no elomín1o público, não terá o prazo de 

proteção dos dl.re1tos patr.1mon1a1s ampliado por força elo art. 

44 desta Lel.. 

Art. 116. Os fonogramas, os livros a as obras 

aud1cv1sua1s suJe1tar-se-ão a se1os ou s1na1s de 1dent1ficação 

sob a responsabl.l.1dade elo produtor, d.1str.1.bul.dor ou 

~portador, sem ónus para o consum1dar, cem o f~ de atestar o 

cumprl.mento das normas J.eqa1s v1qentes, confo:aae dispuser o 

regul.amento. 

Art. 111 Esta Le1 entra em v1qor cento e v1nte d.1as 

apos sua publ.l.cação. 

SJ 
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Art. 118. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e-1.346 

a 1.362 do Có~qo C1v11 e as Le1s n°s 4.944, da 6 da abril da 

1966; 5. 988, da 14 da dezembro da 1973, excetuando-se o art. 

17 e seus SS 1° e 2°; 6.800, da 25 da juaho da 1980; 7.123, da 

12 da setaabro da 1983; 9.045, da 18 da ma1o de 1995, e dera•• 

disposições - contrário, -tidos - viqor as Leis n°s 6.533, 

da 24 da ma1o da 1978 e 6. 615, da 16 de dezembro da 1978. 

PROJETO ORIGINAL APROVADO NO SENADO FEDERAL E 
ENCAMINHADO À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Altera, atualiza e consolida a legislaçlo 
sobre d1reitos autorais e dá outras provi
dências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

TiTULO I 

Disposiç~es Prelim1nares 

Art. lg -Esta Lei regula os d1reitos autorais, enten
dendo-se sob esta denominaçlo os direitos de autor e os direitos que 
lhe silo cone~ os. 

§ lQ - Os estrangeiros dom1ciliados no exterior gozaria 
da proteção dos acordos, convenç~es e tratados rat1f1cados pelo Bra
sil. 

§ 2g - Os apátridas equiparam-se, para os efeitos desta 
Lei, aos naciona1s do pa!s em que tenham dom1c!lio. 

Art. 2a - Os direitos autorais reputam-se, para os 
efeitos legais, oens móveis. 



JANEIRO DE 199S ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Art. 3G - Interpretam-se restritivamente os negócios 
jurídicos sobre direitos autorais. 

Art. 4G - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - publicaçlo - a comunic~ção da obra ao público, por 

qualquer forma ou pro~esso: 
II - transmissão ou emisslo - a difuslo, por meio de on

das radioelêtricas, de sons, ou de sons e imagens; 
III - retransmisslo - a emissão, simultânea ou posterior, 

da transmisslo de uma empresa de radiodifuslo por outra; 
IV - reproduçlo - a cópia de obra literária, cientifica, 

ou artística bem como de fonograma; 
v - contrafaçlo - a reproduçlo nlo autorizada; 

VI - obra: 

a) em colaboraçlo - quando ê produzida em comum, por 
dois ou mais autores; 

b). anônima- quando nlo se indica o nome do autor, por sua 
determ1naçlo, ou por ser desconhecido; 

c) pseudônima -quando o autor se oculta sob nome supos-
to que lhe nlo possibilita a identificação; 

d) inédita - a que nlo haja sido objeto de publicaçlo; 
e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 
f) originária - a criaçlo primigena; 
g) derivada - a que, constituindo criaçlo autônoma, re

sulta de adaptaçlo de obra originária; 
h) coletiva - a produzida ~ar iniciativa, organização e 

responsabilidade ue uma pessoa física ou jurídica que a publica sob 
seu nome ou marca e que ê consti tu ida pela colaboração de di ferent.es 
autores, cujas contribuições pessoais se fundem numa criaçlo autôno
mai 

i) audiovisual - a constituída pela primeira fi~açlo de 
seqüênciaa de imagens em movimento, sonorizadas, tal como películas 
cinematográficas, videofonogramas e demais fixações de sons e ima
gens em suportes materiais; 

j) coreográfica - a que consiste numa seqüência de ima
gens em mov1mento, sonorizadas, tal como películas cinematográficas, 
videofono;ramas e demais fixações de sons e imagens em suportes ma
teriais; 

1) de arte cinética - a que consiste em obra das artes 
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plásticas, prov1da de efeitos e mov1mentos, gerados por qualquer 
fonte oe energia; 

m) compósita - compilação literária de pequenas 
siçOes ou trechos de obras preexistentes sem a partic1paç~o 

campo
pessoal 

de seus 

nora, 
ria ou 

autores; 
VII - fonograma - a primeira fixação, exclus1vamente so

em suporte material, dos sons da execução de uma obra llterá
artistica, ou de outros sons; 

VIII - programa de computador - a expressão de um conjunto 
organ1zado de 1nstruçoes, em linguagem natural ou codificada, conti
da em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessár1o em 
máqu1nas automát1cas de tratamento de informação, dispos1t1vos, ins

trumentos ou equipamentos perifér1cos, baseados em técn1ca digital, 
para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados; 

IX - editor - a pessoa fís1ca ou jurídica oue adquire o 
d1reito exclusivo de reproduçao gráfica da obra; 

X - produtor: 
a) fonográfico - a pessoa física ou jurídica que assume 

a in1c1ativa, a organização e a responsabilidade da produção e da 
publicaç~o do fonograma: 

b) audiovisual - a 
a 1n1ciativa, a organização e a 
sual e de sua publicação; 

pessoa física ou 
responsabilidade 

jurídica que assume 
da produção audiov1-

XI - empresa de radiodifusao - a empresa de rádio ou te-
lev1são, ou me1o análogo, que transm1t~. com a utilização ou não, de 
fio, programas ao público; 

XII - artista - o atar, locutor, narrador, declamador, 
cantor, ba1larino, mús1co ou outro qualquer intérprete, coadjuvante 
ou executante que participe da representaç~o ou execução de obra li

terária, artística ou cientifica. 
Art. 5g - Não caem no domin1o da un1ão, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, as obras por eles 
subvencionadas. 

Estado, do 
s1mp!esmente 

§ lQ - Pertencem à Un1ão, aos Estados, ao Distr!to 
Federal ou aos Mun1cip1os, os manuscritos ce seus arqu1vos, bibliote
cas e repartiçOes. 

§ 2g - As empresas e soclcd~dcs, c1v1~ c comcrclals, 
pertencem os documentos de seus arquivos. 
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TiTULO li 

Das obras intelectuais 

CAPiTULO I 

Das obras intelectuais protegidas 

Art. 6R - Slo obras intelectuais as criaçaes do espiri
ta de qualquer modo exteriorizadas, tais como: 

I - os· livros, brochuras, folhetos, cartas e outros es-
critos; 

II - as conferências, alocuçaes, sermões e outras obras 
da mesma natureza; 

cênica 

suais; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantom!micas, cuja execuçlo 

se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; 
v - as composições musicais, teoham ou nlo letra; 

VI - as obras cinematográficas e demais obras audiovi-

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer 
processo análogo ou da fotografia, desde que, pela escolha de seu 
objeto e pelas condições de sua execução, possam ser consideradas 
criaçaes artlsticas; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, 
litografia e arte cinética; 

IX - as ilustraçaes, cartas geográficas e outras obras 
da mesma ~atureza; 

X - os projetas, esboços e obras plásticas concernentes 
• geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciên
cia; 

XI - as obras de arte aplicada desde que seu valor ar
tlstico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a Que es
tiverem sobrepostas; 

XII - as adaptaçaes, traduçaes e outras transrormaçaes de 
obras originárias, previamente autorizadas e que nlo lhes cause da
no, apresentadas como criação intelectual nova; 
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XIII - o5 Piog=~~~s de comput~ao~. 
Parágrafo- ún1co - No domín1o aas c1ênc1as, a proteção 

recairá sobre a forma l!terár~a ou -artisticà ~as cr1açaes, não 
abrangendo o seu conteudo c1entif~co ou :ecn1co, sem preJuízo aos 
direitos Que protegem ~ propriedade lndUstr~al, marcas e patentes. 

Art. 7g - São protegidas como obras colet1vas, dentre 

outras, as coletãneas ou comp~lações, como seletas, compê~o~os, an

tolog~as, enc~clopéC1as, crestomatias, ~c~onár~os, JOrnal>, revls
tas, coletãneas de te)tos lega1s. oe oesoachos. de oec1sões ou de 

pareceres admin1strat1vos, parlamentares ou Judiciais, desoe Que, 

pelos critérios or1g1nais ou inus1taoos de seleção e organização, 
constituam cr1ação Intelectual autõnoma. 

Art. ao - É t1tular de dl=eitos de autor, quem adapta, 
traduz, arranJa, ou orquestra obra caída no domín1o publlco, não po
dendo opor-se a outra adaptaçao, arranJo, orquestração ou tradução, 
salvo se for cóp1a da ~ua. 

Art 99 - A coo1a de obra de arte plást1ca fe1ta pelo 
próprio autor é asseguradã a mesma prote~ão de que goza o or1g1nal. 

Art. 10- A proteçao à obra intelectual abrange o seu 
titulo, se orig1nal e lnconfundivel com o dP obra do mPsmo género, 
d1vulgada anter1ormentc por outro autor 

Parágrafo un1co -O d1r~1tc· ~c ·1t~lar je ~ubl1cações 

oer~ód1cas. 1nc1uslvc Jornals, é prot~gldC ató um ano ooos a saída 

de seu ult1mo numero. salvo se forem anua1s, caso ~m que esse prazo 

se elevara a do1s anos 

Art. 11 -As ~1spos1ções desta Lel nao se aol1cam aos 

textos de tratados ou convençOes, leis, decretos, regulamentos. de
ClsOes JUdlClSlS e d~ffialS ~to~ OflCl&l~ 

CAPlTUL(. l! 

Da ~utOI!cl cas obras lnteJectL&lS 

Art. 12 - Par., uJentlfl. ..... r- ... c ._oiT . ..:. ... uto:, pooera o 

criador da obra .ntelectual usar oe seu nome c1v1l, completo ou 
abrev1aao até por suas 1nlc1a1s, de pseuaõn1mo ou ae qualQuer 

ccnvenclonal. 

s1nal 
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Art. 13 - cons1dei a-se autor, ni!o ha•endo reg1stro da 

cora, aouele que. poi uma das modal:dades de ldent1f1cação refer1das 
no art 1 go ante=lor. tl~Pr, em conformldade com o uso, 1nd1cada ou 

anunc1~da essa qualldauc na sua ut1!iz3çãc. 
Paragrafa un1co - rJa falta de 1ndlcaçao ou anónc1o, 

presume-~e éutor aa onra !ntelectual, aQuele oue, pela primeira vez, 

a tiver util1,ado publ!camente. 
Art. 1q- A ã•J":r:"rla da ot.• ~m colaboração é atribuída 

• 
àoz..:~le ou àoueles r:om .- '1~"'~ nome pseudónimo ou s1nal 

Parágrafo ~nico - Não se ~ons1dera colaborador quem 
simplesmel1te au> di ou o a•"tor na produção da obra intelectual, re

vendo-a,flscallzando-a ou rl'c1gindo su? publicação. 
Art. 15 ~ assegurada a proteção às contr1buições in

dlviduais em obras coletivas e compósitas, em cuja publicação, por 
qualquer forma, ,,,eio ou processo, deverão ser respeitados os direl

tos morais e patrimoniais de seus autores. 
§ 19 - Ao participante da obra coletiva,c~Ja co~tribui

ção possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as fa
culdades inerentes à sua criação como obra 1ndividual, vedada, po

rém, a ~t1l1~aç~c que possa acarretar prejuízo à exploração da obra 
coletlVa 

5 :~ - Qualquer dos partlclp&ntes, no exercício de seus 

direitos mora1s, ooderá oroibir que se indique ou anuncie seu nome na 
obra coleliva, sem prejuízo co dire1to de haver a remuneraç~o con
tratada. 

§ 3' 

patrlmonials Ge 

compós1ta. 

- Cabe ao organ1~ador a t1tular1dade dos d1re1tos 
autor sob'e o conJunto da obra colet1va ou da obra 

§ ~• - O contrato com o organ1zador espec1ficará a con
trlbulç~o do parl!clpante. ~ ~ra:~ ~~ra ~~trega ou real1:ação, a re
muneraç~'=l e ljtrr· .: .-:-or.~: .. :r· -::r1 ":IJa , ... :.:-ução. 

Art 16 - S~o ·:~-autores ~'~ abra ~udiov1sual o autoi do 

assunte ou argumento lllerar-o, musical ou !itero-musical, o d1retor 
e o prr.::julo: 

Paragrnfo •Jnlcc - Consideram-se cc-autores de desenhos 

an~~accs cs ~uc cr~~~ ~~ ces~nhos ~llli:adcs "a obra aud~ov1sual. 
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CAPiTULO III 

Oo registro das obras intelectuais 

Art. 17 - Para segurança de seus direitos, o autor da 
obra intelectual poderá registrá-la conforme sua natureza, no Mi
nistério da Cultura, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música da 
Universidade federal do R1o de Janeiro, na Escola Nacional de Belas 
Artes da Universidade federal do Rio de Janeiro, no Conselho Nacio
nal de Cinema - CONCINE, no Conselho federal de Engenharia, Arquite
tura e Agronom1a - CONfEA ou Instituto Nacional da Propriedade In
dustrial - INPI. 

§ IR - Se a obra for de natureza que comporte registro 
em mais de um desses órglos, poderá ser registrada apenas naquele 
com que tiver maior afinidade. 

§ 2R - O Poder Executivo, mediante decreto, poderá, a 
qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro, conferindo a 
outros órglos as atribuiçOes a que se refere este artigo. 

Art. 18 - As dúvidas suscitadas quando do registro se
rio submetidas, pelo órglo que o está processando, ~ decislo da ins~ 
tlnc1a administrativa superior. 

Art. 19 - O registro da obra intelectual e seu respec
tivo traslado serão gratu1tos. 

Art. 20 - Salvo prova em contrário, é o autor aquele em 
CuJO nome roi reg1strada a obra intelectual, ou conste do pedido de 
licenc1amento para a obra de engenharia ou arquitetura. 

TiTULO III 

Dos direitos do autor 

CAPÍTULO I 

Dispos1çOes Prelim1nares 

Art. 21 - O autor é titular de d1reitos morais e patri
moniais sobre a obra intelectual que_produziu. 
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Art. 22 - Não pode exercer direitos autorais o titular 
CUJa obra Foi retirada de circulação em virtude de sentença judicial 
irrecorr!vel. 

Parágrafo único - Poderá, 
car os lucros, eventualmente auferidos 
enquanto a mesma esteve em circulação. 

entretanto, o autor 
com a exploração de 

reivindi-
sua obra, 

Art. 23 - Salvo convenção em contrário, 
da obra intelectual exercerão, de comum acordo, seus 

Art. 24 - O co-autor poderá explorar 

os cc-autores 
direitos. 

sua colaboração 
separadamente das demais que sejam de gênero diverso, sempre que a 
exploraç~o em separado não prejudique a utilização econõmica da obra 
comum. 

CAP1TULO II 

Dos direitos morais do autor 

Art. Z5 - São direitos morais do autor: 
I - o de reivi~d1car, a qualquer tempo, a autoria da 

obra; 
II - o de ter seu nome, pseudõnimo ou sinal convencional 

indicado ou anunc1ado, como sendo o do autor, na utilização de sua 
obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a 

quaisquer mod1ficações ou à prática de atas que, de qualquer forma, 
possam prejudicá-la, ou atingira autor em sua reputação ou honra; 

v - o de modificar a obra, antes ou depois de utiliza-
da; 

VI - o de ret1rar de circulação, ou de lhe suspender 
qualquer forma de utilização já autorizada. 

§ 19 - Por morte do autor, transmitem-se a seus herdei
ros os direitos a que se referem os incisos I a IV deste artigo. 

§ 29 - Compete ao Estado a defesa da integr1dade e au
torla da obra caída em domínio público. 

§ 39 - Nos casos dos incisos v e VI deste artigo, res
salvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem. 
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Art. 26 - Cabe axclusiva•ente ao diretor o exerclcio 
dos direitos morais sobre a obra audiovisual, mas el~ só poderá i•
pedir a sua utilizaçlo após sentença judicial passada em julgado. 

Art. 27 - O autor poderá repudiar a autoria de projeto 
arquitetOnico alterado sem o seu consentimento durante a execuçlo ou 
após a concluslo da construçlo. 

Parágrafo dnico - O proprietário da construçlo responde 
pelos danos que causar ao autor se•pre que, após o repddio, der como 
sendo daquele a autoria do projeto repudiado. 

Art. 28 - Os direitos morais slo de natureza persona
lissima, 1nalienáve1s e irrenunciáveis. 

CAP! TULO li I 

Dos direitos patri•oniais do autor 

e de sua duraçlo 

Art. 29 - Cabe ao autor o direito de utiliza~ fruir e 
dispor da obra literária, artlstica ou cientifica, bem cama a de au
torizar sua utilizaçlo ou fruiçlo par terceiros, no todo ou em par
te. 

Art. 30 - Depende de autorizaçlo prévia e expressa da 
titular, ou de quem o represente, a utilizaçlo da obra ou produçlo, 
por qualquer forma, meio ou processa, tais como: 

I - a reproduçlo parcial ou integral; 
II - a ediçla; 

III - a adaptaçlo, o arranjo musical e quaisquer outras 
transformaçi5es; 

IV - a traduçlo para qualquer idioma; 
v - a incluslo em fonograma ou produçlo audiovisual; 

VI - a venda, lacaçlo ou empréstimo de exemplares da re-
produçllo; 

VII - a co~unicaçlo ao pdbllco, direta ou indireta, me-
diante: 
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a) representaçlo, recitaçlo ou declamaçlo; 
b) execuçlo musical; 
c).emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) rad1odifuslo sonora ou televisiva: 
e) captaçlo de transmisslo de radiodifuslo em locais de 

freqüência coletiva; 
f) sonorizaçlo ambiental; 
g) exibiçlo cinematográfica, videofonográfica ou por 

processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefónicos ou nlo, 

' cabos de qualquer tipo e meios de comunicaçlo similares que venham a 
ser adotados; 

j) exposiçlo de obras de artes plásticas e figurativas; 
Vlll - a incluslo ou armazenamento em bancos de dados, 

memórias de computador, microfilmagem e demais formas de arquivamen
to do gênero; 

IX - quaisquer outras formas, meios ou processos exls
tentes ou que venham a ser inventados. 

Art. 31 - As diversas formas, meios ou 
utilizaçlo slo independentes entre si e a autorizaçlo 

processos de 
concedida pelo 

titular para um deles nlo se estende a quaisquer dos demais. 
Art. 32 - Quando uma obra feita em colaboraçlo nlo for 

divisivel, nenhum dos colaboradores, sob pena de responder por per-
das e danos, poderá, sem consentimento dos 
torizar-lhe a publicaçlo, salvo na coleçlo 

§ IR - Havendo divergência os 
por ma1oria. 

demais, publicá-la ou au
de suas obras completas. 

colaboradores decidiria 

§ 2R - Ao colaborador dissidente é assegurado o direito 
de nlo contribuir para as despesas da publicaçlo, renunciando à sua 
parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva o seu nome na obra. 

§ 3R - Cada colaborador pode, entretanto, lndividual
mente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os 
próprios direitos contra terceiros. 

Art. 33 - Ninguém pode reproduzir obra que nlo pertença 
ao dom!nio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la, ou melho
rá-la, sem permisslo do autor. 
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ParágraFo único - Os comentár1os ou anotaçees poderão 
ser publicados separadamente. 

Art. 34 - As cartas, CUJa publ1cação está condic1onaoa 
à permissão do autor, poderio ser junt~das como documento de prova 
em processos admlnistrativos e judiciais. 

Art. '5 - Quando o autor, em virtude de rev~slo, tiver 
dado à obra versão definit1va, não poderão seus sucessores reprodu
zir versões anter1ores. 

Art. J6 - As diversas formas de utllização de obra ln
telectual são independentes entre si. 

Art. J7 - Na obra intelectual, produzida em cumprimento 
a dever Funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de ser
viços, os dire1tos P>trimoniais de autor, salvo convenção em contra
r 10, pertencer:io a•J comi tente para as Fi.nallaades ~st 1puladas n"o 

contrato ou, ine>lSt~ntes estas, para as F1nal1dades oue const1tuam 
o obJeto principal das atividades do comitente. 

§ 19 - Conservará o comissário seus dire1tos patrimo
nials com relaç~o à; dema1s formas de utilização da obra, desde Que 
não acarretem preJuízo para o comitente na explcração ca obra enco
mendada. 

§ ~9 - O comissário recobrará a totalidade ce seus dl
reltos patr~monia1s, não sendo obr1gado a rest,tulr as cuant1as re

cebidas, sempre Que sua retribuição For condic1onada ao êxito oa ex
ploração econõrnica da obra e esta não se 1nic1ar centro ~o prazo de 
um ano de sua entrega 

§ 39 - Nos demais casos, não ex1st1nco estlQulação con
tratual, o com1ssário recobrará a plenltude de seus d1re1tos patrl

monialS sobre a obra se c ccmitente não a publicar no Qrazo de do1s 
anos da entrega, desobr1gado o autor de restitu1;&o 

§ 49 - O autor terá dire1to oe reun1r em suas obras 
completas, a obra encomendada, após um ano da entrega da encomenda. 

~rt. 38 - Salvo convenção em contrãrl0 1 no contiato de 

produçao os direitos patr1moniais sobre a obra audiovisual pertencem 

ao seu produtor. 
Art ~? - ~ aQu1s1ção do~ or1g1nal ce uma cora ou de 

exemrlar de seu 1nstrumento ou veículo mater1sl de ullllzação. não 
confere ao adqu1rente oualQuer dos dlreltos patr1mon1a1s do a~tor, 
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salvo os casos previstos-na ~re~~nte Lei e os ajustes expressos en

tre as partes. 
Art. 40 - o autor de obra de arte ou manuscrito, sendo 

originais, tem. o direito irrenunciável e inalienável de perceber 
cinco por cento do preço da revenda, sobre as alienaçaes sucessivas 
desses bens. 

§ 1a - Nlo se aplica o disposto neste artigo quando a 
primeira revenda for efetuada por comerciante de arte ou quando nas 
revendas posteriores o preço alcançado for inferior a cinco salários 
mínimos. 

§ 2a - Caso o autor nlo perceba o seu direito de se
quência no ato da revenda, o comprador ê considerado depositário da 
quant1a a ele devida, salvo se a operaç~o for realizada por leiloei
ro, quando será este o depositário. 

Art. 41 - Os direitos patrimoniais de autor, excetuados 
os rendimentos resultantes de sua exploraçlo, nlo se comunicam, sal
vo pacto antinupcial em contrário. 

Art. 42 - Em se tratando de obra anOnima ou pseudOnima, 
caberá a quem publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do 
autor. 

Parágrafo único - O autor que se der a conhecer assumi
rá o exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos 
adquiridos por terceiros. 

Art. 4J - Os direitos patrimoniais de autor perduram 
por toda sua vida. 

§ 1D - Os filhos, os pais, ou o cõnjuge gozaria vitali
ciamente dos direitos patrimoniais do autor que lhes forem transmi
tidos por sucesslo mortis causa. 

§ 2D - Os demais sucessores do autor gozaria dos direi
tos patr1moniais qu: este lhes transmitir pelo periodo de sessenta 
anos, a contar de 1D de janeiro do ano subsequente ao de seu faleci
mento. 

§ JR - Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteçlo 
a que aludem os parágrAfos precedentes. 

Art. 44 - Quando a obra intelectual, realizada em cola
boração, for indivisível, o prazo de proteçlo previsto nos §§ IR e 
2D do artigo anterior contar-se-á da ~arte do último dos colaborado
res sobreviventes. 
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Parágrafo único - Acrescer-se-ao aos dos sobrev~ventes 

os d1reit~de autor ao colaborador que falecer sem sucessores. 
Art. 45 - Será de sessenta anos a praza de proteçãa aos 

dire1tas patriman1a1s sabre obras anOnimas ou pseudân1mas, cantada 
ae 1R de jane~ra da ano imediatamente paster1or ao da primeira 
publicaçaa. 

Parágrafo única - Aplicar-se-á o disposta na art. 42 e 
seus paragrafas sempre que a autor se der a conhecer antes da termo 
da praza prev1sta na caput deste artigo. 

Art. 46 - o praza de prateçãa aos direitas patr~maniais 
sabre abras aud1avisuais, fotográficas e de arte aplicada, será de 
sessenta anos, a cantar de 1R de Janeiro da ano subsequente ao de 
sua conclusão. 

Art 47 - Protegem-se por vinte e c1nca anos as progra
mas de computador, cantados da seu lançamento, independentemente de 
reg1stra ou cadastramenta. 

Art. 48 - Para as efeitos desta Lei, consideram-se su
cessores da autor seus herdeiras até a segundo grau, na linha direta 
ou colateral, bem como o cônjuge, os legatários e cessianár1as. 

Art 49 - Além das obras em relação às qua1s decorreu o 
pra:o de proteção aos dlreitos patrimania1s, pertencem ao domínio 
pública: 

I - as de autor descanhecldD, transm1tidas pela tradi-
ção oral; 

II - as publicadas em países que não part1c1pem de tra
tados a que tenha ader1do o Brasil, e que n~o confiram aos autores 
de obras aqui publlcadas o mesmo tratamento que dispensam aos auto
res sob sua jur1sd1ção; 

III - as de autores falec1dos que não tenham deixado su-
cessares 

CAP!TULO IV 

Das l1m1taçOes aos direitos de autor 

Art. 50 - Não constitul ofensa aos d1re1tos de autor: 
I - a reprodução: 
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a) de trechos de obras já publicadas, ou ainda que in
tegral, de pequenas composiçaes alheias no contexto de obra maior, 
desde que esta apresente caráter cientifico, didático ou religioso, 
e haja a indicaçla da origem e do nome ~o autor; 

b) na 1mprensa diária ou per16dica, de notícia ou de 
artigo informativo, sem caráter literária, publicado em diários ou 
periódicos, com a menç~o da nome do autor, se assinados, e da publi
caçio de onde foram transcritos; 

c) em diários ou periódicas, de discursos pronunciados 
em reuniOes públicas de qualquer natureza; 

d) no corpo de um escrito, de abras de arte que sirvam 
' como acessório para explicar o texto, mencionados o nome do autor e 

a fonte de que provierem; 
e) de obras de arte existentes em logradouros públicos~ 
f) de retratos, ou de outra forma de representaçlo de 

efigie, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do 
objeto encomendado, nio havendo a oposição da pessoa neles represen
tada ou de seus herdeiros; 

II - a reprodução, em um só exemplar, para o uso privado 
do copista, sem intu1to de lucro, de qualquer obra ou produção; 

III - a c1tação, em livros, JDtnals ou rev1stas, de pas
sagens de qualquer obr3, para fins de estudo, critica ou polêmica; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino 
por aqueles a quem elas dirigem, vedada, porém, sua publicaçio, in
tegral ou parc1al, sem autorização expressa de quem as ministrou; 

v - a ekecução de fonogramas e transmissOes de rádio ou 
televisão em estabeleclm~ntos comerclals, para demonstraçio ~ clien
tela; 

VI - a r_epresentação teatral e a execuçllo musical, qljan
do real1zadas no recesso familiar ou para fins exclus1vamente didá
ticos, nos locais de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito 
de lucro; 

Vll - a ut1lizaçllo de obras 1nte1ectua1s quando lndispen
sáveis à prova judic1ária ou administrativa. 

Art. 51 - São livres as paráfrases e paródias que nlo 
forem verdade1ras reproduções da obra"or1ginár1a, nem lhe implicarem 
descrédito. 

Art. 52 - ~ lícita a reproaução de fotografia em obras 
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cientificas ou didaticas, com a Indicação do ~ame do autor, e me 
diante o pagamento a este de retriDulção eqüitativa. 

CAPÍTULO V 

Da cessão dos direitos de autor 

Art. 53 -Os direitos de a~tor podem ser, total ou par
cialmente, cedidos a terceiros por ele ou por seus sucessores, a ti
tulo universal ou s,r.gular, pessoalmente ou por meio de representan
te com poderes especiais. 

Parágrafo único - A transmissão total compreende todos 
os direitos de autcr, ~alvo os de natureza personalissima e os ex
pressamente excluídos por lei. 

Art 54 - A cessão total ou parcial dos direitos de au
tor, que se fará sempre por eSCiltO, presume-se onerosaa 

§ 1º - Poderá a cessão ser averbada à margem do regiS
tro ~ que se refere o art. 17 desta Lei, ou, não estando a oDra re
gistrada, po~erá o Instrumento ser reg1strado pelo cessionário no 
Registro de iituios e Documentos. 

§ ~· - Constarão do instrumento do negócio jurídico os 
d1reitos, oDjeto da cessão, e as condições de seu exercicio quanto a 
tempo, lugar e preço. 

Arl. 55 - A cessão dos direitos de autor sobre oDras 
futuras abrangerá, no má~Imo, o periodo de Cinco anos. 

Paragrafo ún1co - O prazo será reduzido a cinco anos 
sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida pro
porção, o preço est1pulado. 

Arl. 56 - A omissão do nome do 
dor, na divulgação da oDra não presume o 
seus direitos. 

autor, ou 
anonimato 

de colaDora
ou a cessão de 

Art ~; - A tradição de negativo, ou de meio de repro
dução anáiogo, lnDul à presunção de qÜe foram cedidos os direitos de 
autcr soDre a fotografia. 
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TfTULO IV 

Da utilizaçlo de obras intelectuais 

CAPfTULO I 

Da ediçlo 

Art. 58 - Mediante contrato ~e edição, o editor, obri
gando-se a reproduzir graficamente e a divulgar a obra literária, 
artística ou científica, que o autor lhe confia, adquire o direito 
exclusivo de publicá-la e de explorá-la pelas formas, meios e pro
cessos convencionados. 

Parágrafo único - Em cada exemplar da obra o editor 
menc1onará: 

a) o título da obra e seu autor; 
b) no caso de traduçlo, o tit~lo original e o nome do 

tradutor; 
c) o ano de publicaçlo; 
d) o seu nome ou marca que o identifique: 
e) o seu número de inscrição no Cadastro Geral de Con

tribuintes do Ministério caEconomia, fazenda e Planejamento. 
Art. 59 - Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à 

feitura de obra literária, artística ou cientifica, em cuja publica
ç!o e divulgação se empenha o editor. 

§ 1e - N!o havendo termo fixaco para a entrega da obra, 
entende-se que o autor pode entregá-la quando lhe conv1er; mas o 
editor pode fixar-lhe prazo, com a cominaçlo de resc1ndir o contra
to. 

§ 2Q - Em caso de falec1mento ou de 1mpeo1mento do au
tor para conclu1r a obra, o editor poderá: 

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha 
sido entregue parte considerável da obra; 

II - ed1tar a obra, sendo autõnoma, mediante pagamento 
proporcional do preço; 

III - mandar que outro a term1ne, desce que consintam os 
sucessores e seja o rato indicado na ediçlo. 
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§ JD - ~ vedada a publicaçlo, caso o au~or tenha se ma-

• -. nifestado nesse sentido ou se assia decidirem seus s~~essores. 
Art. 60 - Nlo havendo cláusula expressa ea contrário o 

contrato versa apenas sobre uma ediçlo. 
Parágrafo único - No silêncio do contrato, considera-se 

que uma ediçlo é constituída por dois ail exemplares. 
Art. 61 - O preço da retribuiçlo seré arbitrado em Jui

zo, com base nos uso! e costumes, sempré que no contrato ou tempo do 
contrato nlo a tiver estipulado expressamente o autor. 

Art. 62 - Sempre que os originais forem entregues em 
desacordo com o ajustado, e o editor nlo os recusar nos trinta dias 
seguintes ao do recetimento, têa-se por aceitas as alteraçDes intro
duzidas pelo autor. 

Art. 63 - Ao editor compete fixar o preço da venda, 
sem, todavia, poder elevá-lo a ponto que embarace a circulaçlo da 
obra. 

Art. 64 - A menos que os direitos patrimoniais do autor 
tenham sido adquiridos pelo editor, numerar-se-lo todos os exempla
res de cada ediçlo. 

Parágrafo único - Considera-se contrafaçlo, sujeitan
do-se o editor ao pagamento de perdas e danos, qualquer repetiçlo de 
núaero bea como exemplar nlo numerado ou que apresente numero que 
exceda a ediçlo contratada. 

Art. 65 - Quaisquer que sejam as cond1çOes do contrato, 
o editor ê obrigado ~ facultar ao autor c exame da escrituraçlo na 
parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre c estado da 
ediçlo. 

Art. 66 - o editor será obrigado a prestar contas se
Mestrais ao autor sempre que a retribuiçlo deste estiver condiciona
da à venda da obra. 

Art. 67 - o editor nlo pede fazer abreviaçaes, adiçOes 
cu modificaçaes na obra, sea permissld do autor. 

Art. 68 - A obra deverá ser editada nos três primeiros 
anos da celebraçao do contrato, salvo prazo diverso estipulado •• 
convençlo. 

Parágrafo único - Nla havendo ediçlo da abra na praza 
legal, o contrata será resolvida e o editar responderá pelos danas 
causados. 
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Art. 6~ - Enquanto nlo se esgotarem as ediçDes a que 
tiver direito o editor, nlo poderá o autor dispor de sua obra, ca
bendo ao editor o Onus da prova. 

Parágrafo único - Na vigênc_ia do contrato de ediçllo, 
assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação 
edição da mesma obra feita por outrem. 

Art. 70 - Se, esgotada a última edição, o editor, com 
direito a outra, nlo publicar, poderá o autor intimá-lo JUdicialmen
te a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, 
além de responder pelos danos. 

Art. 71 - Tem direito o autor a fazer, nas ediçDes su
cessivas de suas obras, as emendas e alteraçOes que bem lhe aprou
ver, devendo pagar ao editor valor equivalente aos gastos extraordi
nários que der causa. 

Parágrafo único - O editor poderá opor-se às alteraçDes 
que lhe prejudiquem os interesses, ofendam a sua reputaçlo, ou au
mentem sua responsabilidade. 

Art. 72 - O editor, negando-se o aulor, poderá, em no
vas ediçDes, encarregar terceiros da atualização da obra que dela 
necessite, em virtude de sua natureza mencionando o fato na edição. 

CAPiTULO 11 

Da representaçlo e execução 

Art. 73 - Sem prévia e ~xpressa autorização do titular, 
ou de quem o represente, nlo poderio ser utilizados obras teatrais, 
composiçDes musicais ou lltero-musicais e fonogramas, em espetáculos 
públicos, ou audiçDes públicas. 

§ ~R - Consideram-se espetáculos públicos e audiçOes 
públicas, para os efeitos legais, as representaçOes ou execuções em 
locais ou estabelecimentos, como teatros, cinemas, salDes de baile 
ou concertos, boates, bares, clubes de qualquer natureza, lojas co
merciais e industriais, estádios, circos, restaurantes, hotéis, cli
nicas, hospitais, meios de transporte de passageiros terrestre, ma-
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ritlmo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem,-ex~utem 
ou transmitam obras intelectuais, com a participação de artistas re
munerados, ou mediante quaisquer processos fonomecãnicos, eletrõni
cos ou audiovisuals. 

§ 20 - Considera-se represéntação a utillzaçlo de obrqs 
teatrals, musicadas ou não, tais como dramas, tragédias, comédias, 
óperas, operetas, balés, pantomimas, e semelhantes, med1ante a par
ticlpação de artistas, em locais de frequência coletiva ou pela ra
diodifusão. 

§ 3D - Cons1dera-se execução públlca a utilização de 
comooslçOes mus1ca1s ou l!tero-musicais, mediante a partic1paçao de 
artistas, ou a utilização de fonogramas, em locais de freqüência co
letiva, por qua~squer processos fonomecãnicos, eletrõn1cos ou audlo

visuals, inclus1ve a radiodifus~o e a exibiçlo cinematográfica. 
§ 40 - Previamente à realização do espetáculo, audição 

ou transmisslo, o empresário deverá apresentar à autoridade poli
cial, federal, ou estadudal, observando o disposto na leglslaçlo em 
vigor, o programa completo, com as autorizaçOes dos titulares de to
das as obras e produçOes nele incluídas, ou das associaçOes que os 
representem, acompanhado do recibo pelo recolhlmento dos respectivos 
dire1tos autorais. 

§ 50 - Quando a remuneração dependa de frequência do 
público, poderá o empresário, por convênio com os titulares de di
reitos autorais, ou associações que os representem, pagar o preço 
apos a realização do espetáculo. 

§ 60 - O empresário entregará às associações aue repre
sentem os titulares, lmediatamente a~ós o espetáculo, audlção ou 
transmissão, relação completa das obras e fonogramas utllizados, in

dicando os nomes dos respectivos autores, artistas e produtores. 
Art. 74 - O autor, observados os usos locals, notifica

rá o empresário do prazo para a representação ou para a execuçlo, 
salvo prévia estipulação convencional. 

Art. 75 - Ao autor assiste o direito de opor-se à re
presentação ou execuçlo que nla seja suficientemente ensaiada, bem 
como o de fiscalizar o espetáculo, por si ou por delegado seu, ten
do, para isso, livre acesso, durante as representaçaes ou execuções, 
ao local onde se realizam. 

Art. 76 - O autor da obra nlo pode alterar-lhe a subs
tAncia, sem acordo com o empresário que, a faz representar. 
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Art. 77 - Sem licença do autor, não pode o empresário 
comunicar o manuscrito da obra a pessoa estranha à represent3ç~o ou 
III execuçao. 

Art. 78 - Salvo se abandonarem a empresa, não podem os 
principais intérpretes e os diretores de orquestra ou coro, escolhl
dos de comum acordo pelo autor e pelo empresário, serem substituídos 
por ordem deste, sem o consentimento daquele. 

Art. 79 - O autor de obra teatral, ao autor1zar a sua 
tradução ou adapta;ão, poderá fixar prazo para utilização da mesma 
em espetáculos públicos. 

Parágrafo único - Após o decurso do prazo a que se re
fere este artigo, nao poderá opor-se o tradutor ou adaptador à uti
lização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for có
pia da sua. 

Art. 80 - Autorizada a representação de obra teatral 
feita em colaboração, não 
zação dada, provocando 
ajustada. 

poderá um dos cc-autores revogar a autori
a suspensão da temporada contratualmente 

Art. 81 - O empresár1o e os artistas não poderão alta 
rar, suprimir ou acrescentar, nas representações ou execuções, pa1 
vras, frases ou cenas, sem autorização, por escrito, do autor. 

Parágrafo único - O autor poderá cassar a autorl=ação, 
caso o empresário ou artista reincidam na infração. 

Art. 82 - ~ impenhoráve~ a parte do produto dos espetá
culos reservada ao autor e aos artistas. 

CAPÍTULO III 

Da utilização de obra de arte plástica 

Art. 83 - Salvo convenção em contrário, o autor de obra 
de arte plástica, ao alienar o objcto em que ela se mater1aliza, 
transmite ao adquirente o direito de expó-lo ao público. 

Art. 84 - A autorização para reproduzir obra de arte 
plástica, por qualquer P5ocesso, deve constar de documento, e se 
presume onerosa. 
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Ci<Pf TULO H' 

Da utillzaç;o de obra fotográfica 

Art. 85 - 0 autor de obra fotográflca tem d1re1t0 a re
produzi-la, difundi-la e colocá-la à venda, observadas as restr1çOes 
• exposiçlo, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos di
reitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plást1cas pro
tegidas. 

§ lg - A fotografia, quando dlvulgada, 1ndicará de for
•• leg!vel o nome do seu autor. 

§ 2g - ~ vedada a reprodução de obra fotográfica que 
nlo esteja em absoluta consonãncia com o or1g1nal. salvo prév1a au
torizaçlo do autor. 

CAPÍTULO V 

Da utilização de fono~rama 

Art. 86 - Ao publ1car o fonograma o produtor menc1onará 
~:.: cada exemp 1 a r. 

tribulntes 

exe•plar, 
lheto que 

a) o titulo da obra 1ncluida e seu &utor. 
b) o nome ou pseudOnimo do 1ntérprete; 
c) o ano da publicaç;o; 
d) o seu nome ou marca que o identiflque, 
e) o seu número de inscTiçao no Cadastro Geral de Con

do Ministério da Economia, Fazenda e PlaneJamento. 
ParAgrafo único - Na falta de espaço na etiqueta do 

estes dados constaria do respect!vo envolt6~1o ou de fo-
o ac::amuanh!:. 

CAPÍTULO V) 

Oa ulll1zação da obra aud1cv1sual 

Art. 87 - ~ autorização do autor de oJra lntelectual 
para produçao audiovisual 1mpl1ca, salvu d1spos1ção em contrarlC, 
licença para sua utilização econômica. 
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§ 1~ - A exclusividade da autorizaçlo 
sula expressa e cessa dez anos após a celebração 
salvado ao produtor da obra audiovisual o direito 
utilizá-la. 

depende de cl6u. 
do contrato, res. 

de continuar a 

§ 2g - Em cada cópia da obra audiovisual mencionar6 o 
produtor: 

a) o titulo da obra audiovisual; 
b) os nomes ou pseudOnimos do diretor e dos demais 

co-autoresi 
c) o t!tulo da obra adaptada e seu autor se for o caso; 
d) os ~rtistas intérpretes; 
e) o ano de publicação; 
f) o seu nome ou marca que o identifique; 
g) o seu número de inscrição no Cadastro Geral de Con. 

tribu1ntes do M1n1stéri~ da Economia, Fazenda e Planejamento. 
Art. 88 - O contrato de produção audiovisual deve esta. 

Delecer 
I - a remuneração devida pelo produtor aos demais 

co-a,utores da obra e aos artlStas intérpretes e executantes ou coael· 
Juvantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; 

II - o prazo de conclusão da obra; 
III - a responsabilidade do produtor para com os Cle•ais 

cc-autores e art1stas, no caso de cc-produção. 
Art. 89 - O colaborador da produçlo da obra audiovisual 

que 1nterromper, temporária ou definitivamente, sua particlpaçlo, 
nlo poderá se opor a que esta seja utilizada na obra, nem a que ter
celro o substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto • 
parte Já executada. 

Art. 90 - Caso a remuneração dos demais cc-autores e 
outros par:icipantes da obra audiovisual dependa dos rendimentos ele 
sua ut1lizaç~o econômica,o produtor lhes_prestará contas anuais, se 
outro prazo não houver s1do pactuado. 

Art. 91 - Nlo havendo d1sposiçlo em contrário, poderio 
os cc-autores da obra audiovisual util1zar-se, em gênero diverso, da 
parte que constitua sua contribuição pessoal. 

Parágrafo único - Se o produtor não concluir a obra au
diovlsual no prazo ajustado, ou não a publicar dentro de três anos a 
contar de sua conclusão, a utilização a que se refere este artigo 
será livre. 
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Art. 92- Os direitos autora1s rélativos.a obras mus1-
ca~s. litero-mus~cais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais 
serão dev1dos a seus titulares pelos responsáveis dos locais ou as
tabelec1mentos a que alude o § 1Q, do art. 73 desta Lei, que as exi
birem, ou pel3s emi~;oras de televisão que as transmitirem. 

Art. 93 - A exposiçao, difusao ou exibiçlo de fotogra
fias ou fixaçoes aud1ovisuais de operaçoes cirúrgicas dependem da 
autorização do cirurg1lo e da pessoa operada, ou de seu cOnjuge ou 
heroeiros, caso tenha esta falecido. 

Art. 94-- As disposiçOes deste capitulo slo aplicáveis 
às películas sem sonor1zação. 

CAPÍTULO VII 

Da utilização da obra publicada em 

-diários e per1ód1cos 

Art. 95 - O dire1to de util1zaçao econ6mica dos escri

tos publicadas pela imprensa, diária ou periódica, com exceçlo dos 
assinados ou que apresente s1nal de reserva, pertence ao editor. 

Paragrafo único - A cessão de artigos assinados, para 
publicação em diários ou periódicos, não produz efeito, salvo con
vençao em contrário, além do prazo de vinte dias, a contar de sua 
publicaçao, finco o qual recobra o autor em toda a plenitude o seu 
direito. 

CAPÍTULO VIII 

Da utilizaç§o da obra coletiva 

Art ~6 - Ao publicar a obra coletiva o organizador 
menc1onará em cada e~emplar: 

a) o título da obra; 
b) a relação de todos os participantes, em ordem alfa

bética, se outra n~o nouver sido convencionada; 
c) o ano de publicação; 
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d) o seu nome ou marca que o 1dentif~que; 
e) o seu número de inscriçao no Cadastro Geral de Con

tribuintes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. 
Parágrafo único - Para val~r-se do disposto no § 2a, do 

art. 15 desta Lei, deverá o participante notificar o organizador, 
por escrito, até a entrega de sua participação. 

TÍTULO V 

Oos direitos conexos 

CAPÍTULO I 

disposições preliminares 

Art. 97 - As normas relativas aos direitos de autor 
apllcam-se, no que couber, aos direitos que lhe são conexos. 

Parágrafo único - A proteçao da presente Lei aos direl
tos conexos deixa intacta e não afeta as garantias asseguradas aos 
autores de obras literárias, cientificas e artisticas. 

titulo 
proibir 
público 

CAPÍTULO ll 

Oos direitos dos artistas, 1ntérpretes ou 

exacutantes e dos produtores de 

fonogramas 

Art. 98 - Tem o artista, seu herdeiro ou sucessor, a 
oneroso ou gratuito, o direito exclusivo de autorizar ou 
a g~avação, a reprodução, a radiodifusão, a comunicação ao 

ou' utilização por qualquer forma, meio ou processo de suas 
interpretações ou execuções. 

77 



7~ Al'oAIS DO SE'I.AOO FI-DERAL JANEIRO DE 1998 

§ 1D - Quando na interpretaçlo au na execuç~o par!ici
param vár1os artistas, seus direitos serão exercidos pelo dlretor do 
conjunto. 

§ 2D - A proteçDo aos artistas, intérpretes e executan
tes ou coadjuvantes se estende • reproduçDo da voz e imagem, quando 
associadas às suas atuaçDes. 

Art. 99 - As empresas de radiodifuslo poderio realizar 
fixações de interpretaçlo ou execuçlo de artistas que as tenham per
m1t1do para utilizaçlo em determinado número de emissões, facultada 
sua conservação em arquivo público. 

Parágrafo único - A re-utilizaçlo subseqüente da fixa
ção, no .pais ou no exterior, somente será licita mediante autoriza
çlo escrita dos titulares de bens intelectuais incluidos no progra
ma, pelo número de vezes e nos territórios autorizados, devida uma 
remuneraçlo adicional aos titulares para cada nova utilização. 

Art. 100 - Os intérpretes gozam dos direitos morais de 
integr1daoe e patern1dade de suas in~rpretaçDes. 

Art. 101 - Tem o produtor de fonogramas o 
clus1vo de autorizar ou proibir-lhes a reprodução 
públicas, 1nclusive pela radiodifuslo, a locaçlo e todo 
outro melo, forma ou processo de utilizaçlo. 

direito ex
ou a execuçlo 

e qualquer 

Art, 102 - Cabe ao produtor fonográfico, ou a quem o 
represente, perceber dos usuários a que se refere o art. 73 desta 
Lei, os proventos pecuniários resultantes da execuçlo pública dos 
fonogramas e reparti-los co• os artistas. 

§ lD - Na ausência de convençlo entre as partes, a me
tade do produto arrecadado, deduzidas as despesas, caberá aos artis
tas que hajam participado da fixaçlo do fonograma. 

§ 2D - O quinhlo dos artistas será repartido da seguin
te forma, salvo convençlo em contrário: 

I - dois terços para o inté~prete; e 
II - um terço, dividido em partes iguais, para os músi

cos acompanhantes e membros do coro. 
§ 3D - Intérprete é o cantor, artista ou conjunto vocal 

que figurar em primeiro plano na etiqueta do fonograma, ou o diretor 
da orquestra, quando d gravaçlo for instrumental. 

§ 4D - A parte devida a conjunto vocal será dividida 
lgualitariamente entra os seus componentes. 
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CAPÍTULO III 

Dos Direitos das empresas de 

radiodi fuslo 

Art. 103 - Cabe •s empresas de radiodifuslo o direito 
exclusivo de autorizar ou proibir a retransmisslo, fixaçlo e repro
duçlo de suas emlssDes, bem como a comunicaçlo ao público, pela te
levislo, em locais de freqüêncla coletiva, sem prejuízo dos direitos 
dos titulares de bens intelectuais lncluldos na programaçlo. 

CAPiTULO IV 

Do direito de arena 

Art. 104 - ~ entidade a que esteja vinculado o atleta, 

pertence o direito de autorizar ou proibir a fixaçlo, reproduçlo, 
transmisslo ou retransmlsslo, por qualquer forma, meio ou processo, 
de espet6culo d~sportivo público. 

§ IR - Salvo convençlo em contr6r10, vinte por cento do 
preço da autorlzaçlo seria distribu1dos, em partes iguais, aos atle
tas participantes do espetdculo. 

§ 2R - Nlo estando o atleta vinculado a entidade des
portiva caber-lhe-á autorizar individualmente os atos a que se refe
re este artigo. 

Art. 105- o disposto no artigo anterior nlo,se aplica 
• fixaçlo de partes do espet6culo, cuja duraçlo, no conjunto, nlo 
exceda a três minutos, para fins exclusivamente informativos, na im
prensa, cinema ou televislo. 

CAPÍTULO V 

Da dursçlo dos direitos conexos 

Art. 106 - ~ de sessenta anos o prazo de proteçlo aos 
dire1tos conexos, contado a partir de IR de janeiro do ano subse-
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quente à fixaçDo, para os fonogramas, à transmisslo, ~ara as emis
sOes das empresas de radiodifuslo, e à realizaçlo do espetáculo, pa
ra os demais casos. 

TiTULO VI 

Oas associa;Oes de titulares de d1reitos 

de autor e dos que lhes slo conexos 

Art. 107 - Para o exercício exclusivo e defesa ce :seus dire! 
tos autorais, podem os titulares de direitos autora1s associar-se, sem 
1ntuito de lucro. 

§ 1Q - É vedado pertencer a mais de uma associaçlo da 
mesma natureza, livre, porém, o titular, de transferir-se, a qual
quer momento, para o~tra, devendo comunicar o fato, por escrito, à 

associação a que pertence. 
§ 2R - Os estrangeiros domiciliados no exterior poderio 

outorgar procuração a qualquer associaçlo, vedada sua inclusão como 
associado. 

Art. 108 - com o ato de filiaçlo, as associaçoes se 
tornam mandatár1as de seus associados para a prática de todos os 
ates necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos 
autorais, bem como para sua cobrança. 

Parágrafo único - Os titulares de direitos poderio pra
ticar, pessoalmente, os ates referidos Aeste artigo, desde que o co
muniquem previamente à associaçlo a que estiverem filiados. 

Art. 109 - Para funcionar no 
trata o art. 107 desta Lei, deve rio estar 
Civ1l de Pessoas Jurídicas. 

pa!s as associaçOes de que 
registradas no Registro 

Parágrafo ún1co - As associaçOes com sede no exterior 
far-se-lo representar, no pais, por associaçOes nacionais constituí
das na forma prevista nesta Lei. 

Art. 110 - A assembléia geral dos sócios será o órgão 
supremo da assoc1ação, que elegerá os Diretores, fixando-lhes a re-
muneração. 

Art 111 -A escrituração das associaçOes obedecerá às 
normas do contabilidade comercial, autenticados seus livros pelo Re
gistro Civll de Pessoas Jurídicas. 
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Att. 112 - O sindicato ou associação profissional que 
congregue não menos de um terço dos filiados de uma associação auto
ral poder6, uma vez ao ano, após notificação com oito ~ias de ante
cedência, fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão das con
tas prestadas a seus representados. 

Art. 113- Poderão as associaç~es constituir um escri
tório central para a arrecadação e distribu_ição, em comum, dos di
reitos relativos à comunicação ao público de obras musicais e l!te
ro-musicais e de fonogramas. 

§ 1D - O esc~itór1o central organizado na forma previs
ta neste artigo nlo terá finalidade de lucro e será dirigido e admi
ni~rado pelas assoclaç~es que o integrem. 

§ 2• - o escritório central e as associaçOes a que se 
refere este Título atuarão em Juízo e fora dele em seu próprio nome 
como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados. 

TiTULO VII 

Das OisposiçOes Gerais 

Art. 114- A União e os Estados poderão 
por utilidade pública ou interesse social, mediante 
inden1zaçilo em dinheiro, qualquer obra publicada cujo 

desapropr~ar, 

j•J'Sta e prévia 
titular não 

quiser republicá-la, ressalvado o exerc!cio do direito assegurado no 
inc1so v do art. 25 desta Lei. 

Art. 115 - Os titulares de dire1tos de autor e dos que 
lhes silo conexos domiciliados no pais, cujas obras, produçOes, i~

terpretaçOes e execuç~es hajam sido publicadas em fonogramas e vi
deofonogramas teria direito a remuneração de natureza autoral, como 
compensação à possibilidade de sua reprodução privada, na forma do 
inciso II do art. 49 da presente Lei, mediante o uso de aparelhos 
reprodutores e de suportes materiais virgens. 

§ 1• - A remuneração será devida pelo fabricante ou im
portador, no ato da sa!dõ do estabelecimento, à razão de v1nte por 
cento sobre o preço de •enda dos aparelhos reprodutores e das fitas 
magnéticas, ou quaisquer outros suportes materiais virgens. 
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§ 22 - O pagamento deverá ser efetivado, pelo fabrican
te ou importador, dentro do prazo de ses5enta diai,·importando a mo
ra na indexação da quantia devida ao nível da correçlo monetária 
oficlalmente fixada," acre~cido de juros lega1s. 

§ 3Q - A cobrança da remuneraçDo será feita coletiva
mente, por entidade organizada para este fim, pelas associaçCes a 
que se refere o art. 108, ou madiante mandato por elas outorgado ao 
escritório a que se refere o art. 113 desta Lei. 

§ AQ - Caberá às associações de t1tulares de direitos 
autora1s adotar os critérios de distri~uição aos titulares das quan
tias arrecadadas, respeitados os direitos de cada um. 

§ SQ - Na falta de acordo entre as associaç~es, quanto 
à distr1buiçlo da remuneraçDo correspondente às fixaçCes exclusiva
mente sonoras, essa será somada ao montante da execuçlo pública a 
distribuir, cabendo metade do valor aos titulares de direito de au
tor e a outra metade aos de direitos conexos, obedecidas, quanto a 
estes, as proporçCes estabelecidas no art. 103 desta Lei. 

§ 6Q - A falta de acordo entre as associaçces, quanto à 
distribuiçlo da remuneração correspondente às fixaçDes audiovisuais, 
caberá a metade ao produtor e a outra será repartida, em parte 
iguais, aos demais co-autores, ao autor da obra adaptada e aos in
térpretes nominados nos letreiros. 

Art. 116 - Os suportes materiais e aparelhos reproduto
res, utilizados para dupl1cação de fono9ramas ou videofonogramas por 
seus próprios produtores ou seus concessionários, nDo estarlo sujei
tos ao pagamento da remuneraçDo de que trata o art1go anterior. 

TÍTULO VIII 

Das sanç~es às v1olações dos dire1tos de 

autor e d1re1tos que lhes slo conexos 

CAPÍTULO I 

0LSPOS1ÇIO Preliminar 

Art. 117- As sançces civis de que trata o Capítulo se
guinte se aplicam s~m prejuízo das sançCes penais cabiveis. 
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CAPÍTULO I·f 

Das sançOes civis e administrativas 

Art. 118 - O titular cuja abra seja fraudulentamente 
reproduzida, oivuigada ou de qualquer forma utilizada, poderá, tanto 
que o saiba, requerer a apreenslo dos exemplares reproduzidos ou a 
suspensio da divuigaçlo ou utilizaçio da obra, sem prejuizo do di
reito à indenizaçlo por perdas e danos. 

Art. 119 - Quem editar obra literária, artística ou 
cientifica, sem autorizaçlo do titular, perderá para este os exem
plares que se apreenderem, e pagar-lhe-á o restante da edição pelo 
preço qu~ foi vendido ou for avaliado. 

Par,grafo Onico - Nlo se conhecendo o nOmero de exem
plares que constituem a ediçlo fraudulenta, pagar' o transgressor o 
valor de dois mil exemplares, além dos apreendidos. 

Art. 120 - Quem vender, ~puser à venda, ocultar, ad
q~irir, distribuir ou tiver em depósito, para o fim de venda, obra 
reproduzida com fraude, ser' solidariamente responsável com o con
trafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como con
trafatores o importador e o distribuidor em caso de reproduçlo no 
exterior. 

Art. 121 -Aplica-se o disposto no art. 119 desta Lei, 
às transmissOes, retransmissOes, reproduçOes e outras ut~lizaçoes, 
realizadas sem autorizaçlo por quaisquer formas, meios ou processos 
de execuçOes, interpretaçOes, emissOes e fonogramas protegidos. 

Art. 122 - Quem, na utilizaçlo, por qualquer forma, 
meio ou processo, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anun
ciar, como tal, o nome, pseudOnimo ou sinal convencional do autor e 
do 1ntérpr~te, al~m de responder por danos morais, está obrigado a 
divulgar-lhe a identidade da seguinte forma: 

I - em se tratando de empresa de radiodifusão, no mesmo 
horário em que tiver ocorrido a infraçlo, por três dias consecuti-
vos; 

II - em se ~ratando de publicaçlo gráfica ou fonográfi
ca, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda nlo distribui
dos, sem preju!zo de comunicaçlo, com destaque, por três vezes con
secutivas em jornal du grande circulaçlo, dos domicílios do autor, 
do intérprete e de ~ditar ou produtor; 
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III - em se tratando de outra forma de util~zação, por 
comunicaçlo através da imprensa, n~ forma a que se refere õ 1nc1so 
anterior. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica 
a programas sonoros, exclusivamente musicais, sem qualquer forma de 
locuçlo ou propaganda comercial. 

Art. 12~ - O titular dos direitos patrimonials de autor 
ou conexos pode requerer à autoridade policial, federal ou estadual, 
a interdiçlo da representaçlo, execuçlo, transmisslo ou retrar.smis
slo de obra intelectual, inclusive fonograma sem autorizaçlo devida, 
bem como a apreenslo, para a garantia de saus direitos, da receita 
bruta. 

§ 1R - As mesmas sançaes serlo aplicadas pela autorida
de policial no caso de infraçlo da obrigaçlo de pagamento prev1sta 
nos §§ 4R, 5a e 6R, do art. 7~ desta Le1. 

§ 2R - A interdiçlo nlo será suspensa antes do infrator 
exibir a autorizaçlo, o comprovante de pagamento, ou ambos, relati
vos a todas as obras e produçaes utilizadas, conforme a causa da ln
terdiçlo. 

Art. 124 - Pela violaçlo de direitos autorais nos espe
táculos e audiçaes públicas, realizados nos locais ou estabelecimen
tos a que alude o § 1a, do art. 7~ desta Lei, seus proprletários, 
diretores, gerentes, empresários e arrendatários, respondem solida
riamente com os organizadores dos espetáculos. 

CAP:!TULO 111 

Oa decadência da açlo 

Art. 125 -Decai em cinco anos a açlo civel por ofensa 
a direitos patrimonials de autor ou conexos, contado o prazo da data 
em que se deu a infraçlo. 

TiTULO IX 

OisposlçOes Finais e Transltórl&S 

Art. 126 - As associoçaes de que trata o Titulo VI des
ta Lei, já existentss à data de sua promulgaçlo, terão o prazo de 
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cento e oitenta dias para adaptar seus Estatutos à nova regulamenta
çilo legal. 

Parágrafo único - Nlo se alcançando, nas duas primeiras 
convocações, o quoru• de que trata o § 3R, do art. 108 da Lei na 
5.~88, de 14 de dezembro de 1973, a associaçlo poderá proceder a uma 
terceira convocação, com intervalo minimo de trinta dias, podendo, 
entlo, deliberar com a presença de qualquer número de associados. 

Art. 127 - ~ extinto o Conselho Nacional de Direito Au
toral - CNDA, criado e regido pela Lei na 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973 e leis posteriores, órglo autónomo da Admin1straçilo Oireta 

' da UniRe, v1nculado ao Ministério da Cultura, transferindo-se seu 
patrimôni,o, bem como os recursos financeiros e orçamentários para 
aquele Mln1stêrio. 

§ 1R - Os bens móveis materiais e equipamentos inte
grantes do patrimOnio do órglo extinto passaria ao património da 
Unilo e, após inventário, • responsabilidade do Ministério da Cultu
ra. 

§ 22 - A Unilo sucederá o órglo extinto em todos os 
seus d1re1tos, créditcs e obrigações, decorrentes de lei, ato admi
nistrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias, 
1nclusive nas respectivas receitas, que passarão a ser recolhidas à 

conta do Tesouro Naclonal. 
§ 3~ - A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Mi

n1stér1o da Cultura adotarlo as providencias necessár1as à celebra
çlo de ad1t1vos, visando a adaptaçilo dos instrumentos contratuais 
firmados pelo órglo extinto aos preceitos lega1s que regem os con
tratos em que seja parte a Unilo. 

§ 42 - Os servidores estáveis do órglo extinto serlo 
aprove1tados na forma do art. 52 da Lei na 7.662, de 17 de maio de 
1~88. 

§ 5Q - As despesas decorrentes da execuç~o do disposto 
neste art1go correr~o à conta de dotações consignadas no Orçamento 
Geral da unUo. 

Art 126 - Na aplicação dos preceitos estatuidos na 
presente Le1 ~erào atendidas as dis~sições a ela aplicáve1s dos De
cretos nos: • 790, de 22 de janeiro de 1924; 5.4~2. de 16 de julho de 

\928; 18.527, de 10 de dezembro de 1928; 1.02J, de 17 

1~62; 57.125, de 19 de outubro de 1965; 61. 12), de 1R de 

de maio de 
agosto de 
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1967; 75.699, ,de 24 de dezembro de 1975; 78.965, de 16 de dezembro 
de 1976; 82.385, de 5 de outubro de 1978; 95.971, de 27 de abrir de 
1988 e 95.036, de 12 de maio de 1988. 

Art. 129 - ~sta Lei entra em vigor na data de sua 
publicaçlo, mantidas as Leis nas 6.533, de 24 de maio de 1978, e 
7.646, de 18 de dezembro de 1987, ab-rogada a Lei na 5.988, de 14 de 
dezembro de 197J. 

Art. 1JJ - Revogam-se as disposiç~es em contrário. 

SENADO F'EOER~L, ~M .11- OE JUNHO OE 17 
/. I /. I ( I 

1r~1:Jk'dNb/i-\/.i_) 
PRE;.ro~NTE 

(À c-illlo de Coastitaiçlo, Justiea e Cidadaaia) 

OFíCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N° 259/97, de 12 de dezembro último, comunicando 
a apro~ação da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 112, de 1992 (n° 2.802/92, na Casa de 
origem), que altera os§§ J• e 2• e acrescenta§§ 3•, 4". 
5• e 6• ao art. 389 do. Decreto-lei n• 5.452, de J• de maio ... 
de 1943; 

N° 260/97, de 12 de dezembro último, comunicando a · · 
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 243, dC 1997:.:· 
Complementar (n° 214197-Complementar, naquela 
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Casa), de autoria do Senador Waldeck Omelas, que 
altera a legislação do imposto dos Estados e do Distrito 
Fetkral sobre operações relativas à circulação tk 
mercadorias e sobre prestações de serviços tk 
transporte interestlldual e intermunicipal e tk 
comunimção,· 

N' 261/97, de 12 de dezembro último, comunicando a 
aprovaçio do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da -camara no 51, de 1997 (no 2.353/96, naquela Casa), 
que d4nova re~ão ao an. 30 do. Lei n"6.015, de 31 tk 
tkr.embro tk 1973, que dispõe sobre os registros 
p'dblicos; acrescenta inciso ao art. 1" do. Lei n" 9.265, tk 
12 tk fevereiro de 1996, que trata do. gratuidade dos 
atos necessários ao exercido do. cidadania,· e altera o 
art. 45 do. Lei n" 8.935, de 18 de novembro de 1994, que 
dispõe sobre os serviços notariais e de registro, com a 
supressão dos seguintes dispositivos: 

- os §§ 8° e 9" do art. 30 da Lei n° 6.015n3Jna 
forma das redações propostas pelo art. 1 o do substitutivo; 
e 

N' 26'lJ97, de 12 do corrente, comunicando a 
aprovação do ~ubstitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da CAmara n° 89, de 1996 (n° 667/95, na Casa de 
origem)~ que autoriza o Governo Federal a conceder 
apoio jinllnceiro ao Distrito Federal e aos Municípios 
que institufrem programa tk garantia de renda mfnima 
associado a ações s6cio-educativas. 
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1-0 PROJETO 

AI\ AIS DO SENADO FEDERAL J .. NEIRO DE 1991-

PARECERES: 

PARECER N° I, DE 1998 

DA COMISSÃO DE CONS1TIUIÇÃO. 
JUSTIÇA E CIDADANIA sobre o ProJeto 
de Le1 do Senado n• 181. de 1997. de 
autona do Senador Pedro S1mon. que 
"autonza a Umão a construir memona1 
em homenagem ao ex-Presidente Getúho 
Vargas·· 

RELATOR Senador FRANCELINO PEREIRA 

O objet1vo do projeto. de autona do nobre senador Pedro Simon. 
que vem a esta Com1ssão em caráter dec1sono term1nat1vo. nos termos 
do art 91, 1nc1so I. do Reg1mento Interno. tenc1ona reunrr toda a 
documentação disponível referente ao ex-Presidente Getúlio Vargas em 
um únrco local, mediante guarda e manutenção da Umão Federal 

Ou seja, remete ao Execut1vo. atraves de autorrzação. a 
1ncumbênc1a de assum1r a responsabilidade pelo recolhimento. depósito 
e preservação do matenal h1stónco - l1vros e obtetos - relacionados com 
a v1da pessoal, Intelectual e política de Getúlio Vargas 

Reumdo o acervo. o Execut1vo selec1onara dentre os prédtos 
públicos ligados a v1da de Getúlio Vargas. um que possa ser destinado a 
abngar todo o matenal. que se const1tuma no Memonal Vargas 
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Não havendo d1spon1b11idade de ed1ficq_ção púbi!Ç~ Pilf"abrigar o 
acervo. devera ser estudada a construção de um ed1fic1o i:ilifjfl esse fim. 

11 - ANÁLISE DO PROJETO 

É de toda procedência e de grande oportunidade a Iniciativa do 
nobre Senador Pedro Simon de homenagear a memóna do ex
Presidente Getúlio Vargas. reumndo em um só local de acesso ao 
público, todo o acervo que a ele pertenceu. 

Visto numa perspectiva histónca, qualquer que tenha sido o 
posicionamento das lideranças políticas em face da era Vargas, forçoso 
é reconhecer sua inegável importância no processo político-institucional, 
social e econõmico do nosso Pais neste século. 

De fato, na democracia ou sob ditadura, Vargas governou o Bras11 
durante quase 20 anos, ou um quinto do século. Foi, realmente, o 
deflagrador do processo de construção do desenvolvimento econõmico 
e soc1al brasileiro. Durante seu governo foram instaladas as Indústrias 
do aço, do petróleo, da energia elétrica e dos transportes. 

Cnador da legislação trabalhista, 40 anos após a abolição da 
escravatura, Vargas teve visão para atender, simultâneamente, ao 
capital e ao 'rabalho. 

No e*rcíc1o do poder por tanto tempo, jamaiS tirou proveito 
próprio dos tecursos públicos. 

Seu patnmõmo resum1u-se a uma fazenda em São BorJa, recebida 
em herança, e a um apartamento no Rio de Jane1ro. Foi o que deixou 
para seus herdeiros. 

É JUSto que seu acervo pessoal. de homem público e de 
governante máx1mo do País em períodos cruciaiS de sua história, seja 
reumdo nurn só local para que a atual e as futuras geraçOes possam 
estudar e e~tender, com isenção própna do d1stanc1amento dos fatos, 
uma época que marcou mdelevelmente a v1da das mtituições nacionais. 
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Preservar a memóna dos homens que fizeram h1stár1a. além de 
ser um ato de reconhecimento da 1mportãnc1a e do s1gn1ficado de suas 
v1das. é, sobretudo. oferecer às gerações a oportumdade de estudar e 
Interpretar os fatos políticos e econõm1cos do passado. para que 
possam melhor conhecer o presente e proJetar o futuro. _ft 

E ass1m que fazem as nações que zelam pela sua ~mona 

III- O PROJETO DE LEI AUTORIZATIVA 

Hà quem argumente que proJetas que cnem atnbUJções de 
natureza claramente adm1mstrat1va e. consequentemente. recursos para 
sua efet1vação. agndem o disposto no art 61, § 1°, mc1so 11, letra e da 
ConstitUição 

De fato. o drsposrtivo estabelece que são de tnrciatrva pnvativa do 
Presidente da República as leis de cnação. estruturação e atnbu1ções 
dos órgãos da admmistração pública 

Ocorre, porém. que o presente projeto é meramente autorizativo, 
ou seja. de1xa ao livre arbítrio do Presrdente da República rmplementar 
ou não o ato admmrstratrvo autonzado 

Se consrderar que não é convemente ou oportuna a sua 
rmplementação. o Presidente da República poderá vetar o projeto. 
Porem, se sancronà-lo, estará legrtimando a rmcratrva congressual 

A constrtuc1onalldade dos proJetas de ler autonzat1va ·foi suscitada 
perante esta Com1ssão de Const1tu1ção e Justiça pelo nobre senador 
Lúcio Alcântara. e objeto de um brilhante parecer do Ilustre senador 
Josaphat Mannho. unânrmemente acolhrdo pela Comrssão 

Em seu parecer, o senador e Junsta conclu1 que o proJeto de le1 
autorrzatrva "é um projeto de lei como qualquer outro, com a 
peculiaridade de ser autorizatlvo e não imposto". Não é passivei de 
argu1ção de inconstitUCionalidade e nem tem vic1o de rn1c1ativa 
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Ainda recentemente o Senado aprovou PtOJeto de lei_onyndp da 
Cãmara dos Deputados mst1tuindo a renda mínima Vista sob a ótica 
do desenvolvimento soc1al e da melhona dos padrões de v1da da 
população. trata-se de uma mic1ativa h1stónca E. no entanto. resultou de 
um proJeto de le1 auton:=at1va 

Com a acolhida do parecer Josaphat Mannho, suas d1retnzes 
tornaram-se onentação desta Com1ssão de ConstitUição. Justiça e 
C1dadama 

IV- VOTO 

Como o M1msténo da Cultura é o órgão, na estrutura do Poder 
Executivo, com melhores condições técnrcas e operac1ona1s de 
organizar e admmistrar os acervos culturaiS e políticos do Pais, 
cons1dere1 oportuno inclUir, no texto do projeto de lei, dispositivo 
confenndo àquele Ministéno a tarefa de reunir o acervo, instalá-lo em 
espaço adequado e adm1mstrá--lo. 

Poderá fazê-lo. mclus1ve, com a part1c1pação da Iniciativa privada, 
pnncipalmente por tratar-se de uma homenagem a quem serviu a toda a 
sociedade braslle1ra · 

Na ementa e no art 3° do proJeto achamos por bem excluir a 
referência ~ const1tu1ção do Memorial "argas, JUStamente para deixar 
ao Mimstér!o da Cultura, em articulação com os familiares do ex -
Presidente. :detentores do acervo, a escolha da melhor alternativa para 
conservaçãb das peças e documentos. que tanto poderá ser um 
Memorial como outro t1p0 de guarda 

Em vista do exposto, nosso voto é a favor do ProJeto de Lei do 
Senado no 1 81. de 1997. com a reãação dada pelo segumte substitUtivo· 

91 



q: 
------------------------~A~:N~~~S~DO~S~E~NA~DO~~~~D~E~~~U~----------------~~~~~~-IR~O~D~E~I~~S 

EMENDA N" I - CCJ 

(SUBSTITUTIVO) 

Autonza a Umilo a assumir. como deposdáno 
legal. o acervo h1stónco e pessoal do ex
Presidente Getúlio Vaf11as 

O Congresso Nacronal decreta 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo. atraves do Mrnrsténo da Cultura, 
autonzado a assumrr, como deposrtáno legal. o acervo hrstónco e 
pessoal do ex - Presrdente Getúlio Vargas 

Art. 2• - Entende-se pelo acervo todos os ob)etos e documentos 
que foram de propnedade do ex - Presrdente Getúlio Vargas, que hoje 
encontram-se sob a guarda de seus familiares e amrgos, e que sejam 
por eles drsponrbrhzados para os fins desta ler. 

Art. 3•- O Poder Executrvo selecronará. dentre os prédros púbtrcos 
hgados a vrda do ex - Presrdente Getúho Vargas. um que possa ser 
destrnado a abngar o acervo 

Art. 4° - Esta ler entrara em vrgor na data de sua publicação 

Art. 5° - Revogam-se as drsposrçOes em contrarro 

" 
/"'\ / É o parecer lr---.p ,' J / // ..- \ _.., 

_I ~ J ,P:;7/---:/ Sala • ~âo..).? à!! , \~"Q&"'~ se~ - -1'i!dl.o sfncn 
'. , ~-~ ·~·,..- .. 1 .. I ------- • I ..... 

/ {·.-·J-,·--~-:_- ente Bemarão cat>ral 

1 

~ 
3e!1Ô. ttl · - 'r= . · r1 ~ 

, __ - :::; _..:::::..._-=.-- '- Jefferson Péft':lator --;:;~lU10 Pereu-a _ Y~·:r;, ....-
CdlJoon L:lllb ...... -- • • Z-Y: ' L' 'i 

031217 ___..-- y - ~ 

/ · __./ ' '!fá/. _.. • { • -·· C>feteu-a 
-- ..,...,--_ ~ " ·~ 1\iaa I 

Senado Federal- Gablbet.e 1~ 1- 1.."'EP 1016SIMJD- B aa DF- Tels. 108113112411/2413- ra:r. 1011 3235111 
. _-..c- -- &111a1l rr.:~ncp.,.,SC'n dor .. ~nadO .;ov br 

- ~ ,. --..ez Tebet 
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TEX'ro FINAL "APJIIO\Ii\OO mA CXl!4ISSIIo 1E CCI~STITUIÇAO; JUS'õ'ICA E 

CIDADANIA, AO PROJE~O DC ~EI DO S~~ADO N9 181/97. 

Autoriza a Uni~o a assum1r. aomo deposit~rio 
legal, o acervo histórico e pessoal do ex
Presidente Getúlio Varpas. 

O Congresso Nâc1onal decreta: 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo, através do Ministério da Cultura, 
autonzado a assumir, como depositário legal, o acervo histórico e 
pessoal do ex - Presidente Getúlio Vargas. 

Art. 2° - Entende-se pelo acervo todos os objetos e documentos 
que foram de propnedade do ex : Presidente Getúlio Vargas, que hoje 
encontram-se sob a guarda de seus familiares e amigos, e que sejam 
por eles dispombihzados para os fins desta lei. 

Art. 3° - O Poder ExecutiVO selec1onará, dentre os prédios públicos 
ligados à v1da do ex - Presidente Getúlio Vargas. um que possa ser 
destinado a abngar o acervo 

Art. 4° - Esta le1 entrará em v1gor na data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as diSpOSIÇÕes em contrário 

Sala da ComJ.ssão, cm /v de dezembro <le 1997 

-- c::----= ~,Zt..c.( __ _ 

-~BI:RriARIJO CliSRAL 

PresJ.dentc 
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SENADO FEDERAL 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 253/97-CCJ Brasília, lO de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 

Nos tennos regtmentms comumco a V EX"' que em reumào realizada 

nesta data esta Comtssão deliberou, em turno suplementar, pela aprovação do ProjetO 
-de Le1 do Senado n° 181, de 1997, que "Autonza a Umão a constttmr memonal em 

homenagem ao Ex-Prestdente Getúho Vargas.". na fonna do substttuttvo 01-CCJ. 

Cordtalmente, 

--"'Senador Bernardo Cabral 
Prestdente da Comtssão de Constitutçào . .lusnça e Ctdadama 

Exm" Sr 
Senador .-\NTONIO CARLOS MAGALHÃES 
DD Presidente do Senado Federal 
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PARECERES N05 2-E 3·DE 1998 

I. RELATÓRIO 

Sobre os Projeto de Le1 da Cãmara n• 93, de 1996 ( n• 
I 724196, na Casa de ongem ). De IniCiatiVa do Presidente 
da República que .. Dispõe sobre o contrato de trabalho por 
prazo detennmado e da outras prov1dênc1as ... Projeto de Le1 
do Senado n• 42. de 19'16, de autona do Senador Antomo 
Carlos Magalhães que ··Altera d1spos111vos da Consolidação 
das Le1s do Trabalho, e da outras prov1dênc1as"" e Projeto de 
Le1 do Senado n• 239, de I Q95, de autona do Senador juho 
Campos, que "'D1spõe sobre a contratação de empregados 
por temporada em localidades tunst1cas e da outras 
prov1dênc1as"'. que tram1tam em conjunto 

PARECER N"l. DE 1998 
(Da Comissio de Assuntos Soc1ais) 

RELATOR: SEI'iADOR \HLDECK OR.'OELAS 

E submeudo ao exame desta Conussão de Assuntos Soc1aJs o PrOJeto de Le1 aa 

Câmara n , 'l3 de I Q06 que tem por finalidade atnbUJr cara ter um\ e r sal a contratação de 

trabalho por prazo determmado 1st o e para todas a, ~li\ JCaoes da emcresa ,ab 

determmadas conalções .em ai!!Umas das 11m1tações hoJe ,..,~os1as ~e1a C .:mso•1dacão das 

Le1s do Trabalht' 

Em sua E~pos1çào de :1.1oti\OS ao Senhor Pres1deme :a Rep~~!J=a c' \hmstro ~e 

Estado do Trabalho Paulo Pa1va. alega 

~ qu~\/ao do &.~mvrf!~l Cluumf! tt"lpeual lt..'IL ·,' "" ", •11/&.'X/(} IIIIIIIÚJalnt!'ilt! 

fim ú.: \tfLIIIO -l \ mal\ dn'f!r\tt\ JUJ,Üe\ "~"'' .. uc.~J .. ,, \"" /'!..'&. nltc.o 1Jud&! 

dntllll!m '' tr.•mu ~..·m face dos t.it.•\atto~ Jr.~ oracm L ... unonu .. t..z o,:luhall:ac.ltl t. úu 

~..edt!re c.nranr..o lt!Lnolof(lco a \llhtllllllr f'O\It•\ .. , """"'hll \'t!\lt! ~Juutim ,, 

Bra\tl l}.malm.:ntr.' ,•nfn•nta dtftcutdlJI.if!\ clllliiiU• I I. mpl..:'...'t.lfJIIIJttJL· JL· 'L' li\ 

lllrbt.r/h"'lol\'\ 'fiii!T prda L111\eiiLIL1 t.k •fiiUh!i~u .. Ju 1'1"1/\\ltJIIt..ll '.'llt.'r t•du 

lf!Úrtçào Jo.\ ,,,\llJ\ dt.• 11 abaJhn 
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(} cmnhttte a ~\ta .\llllaçàtJ 111C/111 '"ve' \Q\ ,,,w, l .. ."nrre ela.~ Ú~ltaca·\~ a 

nece\.\UriCI ttllel<l~ÜIJ úu I<!S(I\I<Ictio de modo " .\<! T<ILIIUcrr " lllgl'l!l\0 "" men<rúr.' 
úe 11 aba lho 

r:~te .,enhm Pre.udt!lllf! f! ti prrJJHI.\IItJ mt~wr deMe ProJeto ,/tt Lt!t "11ar 

emprrgo' E ,oll.\tUIIIII! a propoMo liiO IIILilf'"· lratam-\t! úe HISfQ\ nol'CIS. 

decorretlle\ do "''l!'''tmo no quuúro de pe't.'toa/ "" ,•mpll!'tlt 

Prelmunannente. cumpre-nos assmalar que o Plenano desta Casa. aprovou os 

requenmentos de n• -112. de 1997. do Senador ~ey Suassuna. sohcnando. a retirada. em 

carater definitiVO. do ProJeto de Le1 do Senado n• 188. de 1996. de sua autona. de n• 399. 

do Senador Adem1r de Andrade. sohcnando a tramitação conJunta do Projeto de Le1 do 

Senado n• 42. de 19'16 com o prOJetO sob analise e o ae n• 400 dos Senadores José 

Eduardo Outra. Eduardo Suphcy e Antonio Carlos Valadares sohc1tando que o ProJetO de 

Le1 da Cãmara n• "3. ae 1996 seJa submetido ao exame d3 Comossão de Consmu1ção. 

Justiça e Cidadania 

Em decorrenc1a dessas alterações promoVIdas por deliberação do Plenano da Casa. 

Julgamos necessana a adequação do relatono oferec1do por nos a matena. hdo em sessão 

desta Com1ssio de -\.ssuntos Soc1a1s realizada em I O de Junho orox1mo passaao Essa 

adequação v1sa a mcorporar a d1scussão do Projeto de Le1 aa Càmara n• "3 de I '196 as 

d1spos1ções constantes do prOJeto a ele apensado 

No projeto de le1. onundo do Poder Executivo. objetO de negoc1ações. 

mod1ticações e aperfeiçoamentos na Càmara dos Deputados. destacam-se os segumtes 

aspectos 

o.> prazo max1mo para o contrato temporano de trabalho sera de d01s anos 

Por ser um contrato a termo certo. não ha mc1dênc1a de a\ISO pre' 10 e da mderuzação de 

quarenta por cento sobre o FGTS 
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~ toda empresa podera contratar cumulanvameme cmquenta- por .cento do 

numero de trabalhadores. para a parcela mfenor a cmquema empregaoos tnnta e crnco por 

cento do numero de trabalhadores para a parcela entre .:mauema e cento e noventa e nove 

empregados, e VInte por cento do numero de !rabal!tadores ,>ara a parcela acrma de 

duzentos empregados. 

3 para os admitidos sob essa iorma de contrato a abquota do FGTS e 

reduZida para dots por cento sem pre:JUIZo ae compensação medrante deoosnos mensats 

\1nculados a favor do empregado. que de•erão ser pre\ rstos obngatonamente. em 

rnstrumentCil decorrente de negoctação coletl\ a 

4 as contnbutções para o Sest. Sesc. Sest Senat. Senac. Senat Sebrae. Incra. 

salano-educação e linanctamento do seguro de actdente ao trabalho são reduztdas em 

crnquenta por cento de seu valor VIgente em I • de Janetro de r OQ6 pelo prazo de dezouo 

meses. 

S para tàzer JUS ao desconto preVIsto no nem amenor a empresa tem que 

comprovar aue se encontra adrmplente Junto ao INSS ~ ~o FGTS 

b o contrato temoorano de trabalho não drsoensa a assmatura da canerra de 

trabalho. nem e)(trngue o drreno ao descanso semanal remunerado e a bcença-matermdade 

7 a cnação de um ·banco de horas .sto e a oossrbrhdade de compensação 

do acrescrmo ou da drmmurção da JOrnada de trabalho ~m um penodo de quatro meses 

sem que haJa obngatonedade de pagamento ae hora e'\rra 

8 as empresas aue aumentarem seus quadros ae t'essoal terão prei'erêncta na 

obtenção de recursos no àmbno dos pro!!'ramas de rinancramento dos estabelecrmentos 

ofictats de credno. em espectai o B"'DES 

0 para o empregador que descumpnr as norma> e os hrr.rtes da contratação de 

trabalho temporano. tka estabelecrda a multa de 500 L Tf!R por traoalhador contratado 
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Determma amda que os recursos decorrentes 1rão para o Funao de o\moaro ao Trabalhador 

-FAT 

A 1ruaauva go\emamental pnvlleg12. a \la negoc1al ao esumular uma espec1e de 

contrato que se submete pnmord1almenre a convenção ou a~ordo colet1vo entre 

empregadores e empregados 

Por outro lado mova ao dar diferente conotação ao contrato a prazo que. a pamr 

de agora. poss1bdnara a contratação sob essa modalidade em todas as at1v1dades da 

empresa ObjeUva. aSSim. 2. umversallzação deste npo de contrato. desde que ptev!Sto em 

acordo ou convenção coleuva e sem qualquer alteração de sua natureza (duração mmuma. 

d1renos trabalhistas etc l 

Como se sabe. Feia leg1slaçào atual. o contrato por tempo determmado aphca-se 

tão-somente ao contrato de expenênc1a e as at1v1dades de carater transnono ou seJa. aos 

semços CUJa natureza ou transnonedade JUStifiquem os contratos a prazo 

E importante rhsar que as vantagens oferectdas por essa modahdade de contrato 

somente são vahdas aoos serem atendtdas certas condtções 

C"omo esse modelo tmphca a celebração de acordo ·'U con' enção coleuva. havera 

sempre o controle do smdtcato. habthtando a empresa a usu1ru1r dos benetictos prevtstos. 

sem preJutzo a regular acão tiscal do Mmtsteno do Trabalho 

.\o protelo foram apensados os ProJetes de Let do S~nado r.'s -1::! de 1996 e :!39. 

de 1995 

No ProJetO de Let do Senado r o .e. de 1996 aue \Itera d1spostttvos da 

Consobdação do Trabalho e da outras provtdênctas · de aUJona do Senador .\ntomo 

Carlos Magalhies. destacam-se os segumtes asoectos 

I constdera-se contrato por prazo determmado aquele cu1a "gênc1a depende de 

termo prefixado. da execução de servtços espec1ricados :a r~ahzaçio de certo 
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acontecimento- suscenvel de -pre\1são apro-.;1mada. o~ •mpone a1,1111ento s•gmticat1vo de 

oferta de emprego 

2 o contrato a prazo tera a duração ma-.;1ma de quatro anos e o de e-.;penêncta não 

podera exceder o prazo de um ano 

3 a empresa que comprovar aumento em pelo menos 30° o de ofena de emprego. 

com efet1va contratação de novos empregados tera acesso a descontos sobre suas 

contnbu1ções 

O l'rOJetO de Le1 do Senado n • :!39 de I 005 aue · D1spõe sobre a contratação de 

empregados por temporada em localidades tuns[lcas e da outras prov1denc1as ·. de autona 

do Senador Lud1o Coelho apresenta as segumtes ormc1pa1s caractenstJcas 

o comrato de trabalho por temporada. exclusiVamente em locabdade 

tunsnca. tera duração truruma de do1s e miiXIma de quatro meses 

:! manuda a relação de empre!!o apos os quatro meses o contrato passa a 

\'I!!Orar por prazo mdetermmado. 

3 os depos1tos referentes ao FGTS serão reoassados d1retamente ao 

empregado apos o termmo do contrato 

Ao proJeto toram amda oferec1das auas emendas de autona da Senadora Junia 

Manse e do Senador GUilherme Palme~ra. que serão oportunamente analisadas JUntamente 

com as proposições anexadas 

Por fim cumpre enfanzar que esta C om1ssão de -\ssuntos Soc1a1s. atendendo 

mclus1ve proposta da hderança do Part1do Jos Trabalhadores reahzou um conjunto de 

aud1ênc1as pubhcas .:om pamc1pação ae enndades de dasse •epresentauvas dos 

trabalhadores dos emoresanos ae representantes Jo Go' erno Federal e ao propno 

\11mstro de Estado d0 Trabalho Prolessor Paulo Pal\a 
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Essas aud1ênc1as trouxeram ao connec1ment<J desta C om1ssão d1versos aspectos 

relactonados a oporturudade. ao alcance e s1gruficado da aaoção do contrato por prazo 

detenrunado Essa plurahdade de '1sões certamente representa 1m portante contnbu1ção 

pano pos1aonamenro da Conussão sobre a matena 

II- DA CONSTITUCIONALIDADE 

Embora não constrtua tarefa desta C om1ssão. o fato de que alguns expos11ores. nas 

audJênc1as publicas realizadas. tenham posto em du\Jda a consmuc1onahdade do ProJeto 

cabe tecer conSiderações a respeitO para atàstar de logo a suspe1ção le\ antada 

O questronamento da consmuctonahdade do proJeto sobre o contrato de trabalho 

por prazo detennmado tem como ponto de oart1da a compreensão do pnnc1p1o mscnto na 

Constrtu1ção Federal em seu art 7" mc1so I in "*rbi• 

"I - relação tle emprego protegula c11ntm tle~petlrtln ttrhitraria uu ~em JUSta 

ca1na, nos termo~ tle le1 complementar, que pre1oerá indem:.nçãu 'umpensatoria. ti entre 

tllltro.• direitos; ·• 

Prellmmarmente. cumpre esclarecer que a abrangénc1a do refendo dJS!)OSitlvo. em 

decorrénc1a de sua redação pode enseJar ma1s de uma mterpretação a ser d1nm1da quanao 

da aprovação da le1 complementar a que se refere 

A contmu1dade e pennanênc1a da relação ae emorego e uma das pnnc1paJs 

finalidades do DireitO do Trabalho Ele acolhe e mcoroora a segurança asp1rada por todo 

trabalhador que e com!)romenda semore que ele e desoed1do 

Por isso. no mundo mte1ro os SIStemas JUnd1cos se preocupam em es1abelecer 

med1das de proteção a relação de emprego contra a desoed1da arb11rana ou sem JUsta 

causa 

Entre nos não e diferente Estabelece a nossa C <Jnsmu•ção Federal aue e direito do 

trabalhador urbano e rural. alem de outros que '1sem a melhona de sua condição soc1al. " 
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pnNeçiio Jo EstoJo IID mDinllt!IHliio da Trl/oçàn ,/1! l!mprt!gtl "RII1'Q ti despedido ev.i»tTDTIQ 

'"'sem /U.Yta coum. Em que termu.•' .Vos termo, du Let .-om.olememar. que devera fixar a 

mde11t::açilo compe11.wtorta Por meto dela. ob)etlva-se numnnzar para o empregado nio 

so as perdas resultantes da ruptura de seu contrato de trabalho. mas tambem fornecer-lhe 

recursos que lhe possibilite enfrentar as dificuldades econõrrucas ate que encontre novo 

emprego 

O exame do texto constnuCJonal nos re\ ela amda que a relação de emprego e. por 

ex.gCncia da lm nwor. proteg1da. valonzada e defendula. dando-se. asSim. expressão ao 

pnnc1p10 da contmu1dade do vinculo JUndiCO Sigmfica. po1s. que a cont1nwdade e a 

permanenaa da relação devem ser preservadas. Ja que e o emprego um bem Jundico 

tutelado pela lm A pn11eçiit1 da n!loçiio de empn![{O e mltado <VHIIITZ dt.rpemo oriJIIrtiriD 

tm VIm fii.\IQ CQII.'tiQ 

afirma 

Ao comenw o mCJso I do an 7" da C ons11tu1ção Federal. Celso Rlbe1ro Bastos 

"'Nmam-..e '"' uma/ Texto al!f!tmu.• altert11;ües "'IISIW!t~. em face cJu 

ntttrme pn!lertto lima dar ""''·' •alumiei. '"m dúvtda. I! a lllpnlssDo úa 

tejw'ifiCIU " e~labtluJade Fula-fi! l!m proteçcit1 <Y»Itra despedrdo Dl'brrrana. 

uhak~re a uma lltden<:DI,.àfl <"tllllpell\Dtt»"ta e refel'l!-•e. mesmo. u Ulllros dltYtiOJ. 

mas 11enhuma referencta e fetta a l!ltahrlldude F.m cm&.eqrtincla. e~ d!tYIIO de 

11iio .wr deo,pedtJn Jerra Je I!:Ct.rllr Em fell lmmr ha 111110 mlta a 11tdem::oçiio. que 

11iio w '""''""'f! L um Ol cl~JNJ.\ilcn uo F111'1dtJ cltt C'iarau11u 

-1 C ·,Httlllln~àn tltttX'l claro a11e hc.n't.'l u 11ma lluif!llt:ar,àu c.ompe11mtuna. 

ma.' não ci1:: qiiL' d,, ~..cJTrevxuderu &.lll /e,-anrunrelltO dO Fundo de (jc.~rcmtla Pf!/u 

,"01/trarm. c»r~tte- •~ por ,vm_o/eto. 1 eml!teltd" a qlll!:stiin a 11ma let «»np/emeRIDI' 

ftmtra. 

(} F1111cio cie c iaraniiD perúl!, em ra:do Jt:uo. <fltiÚ<JIII!T Ulrárl!r 

mJem::aiOTm Je.wmcrtlando-.oe. I'"' crm.wgcmne. '"' probleiiiG úa despedido. 
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Al1a.•. pa.~'itl. """111s111e. ct •er comiiiiiC:IUIIalmeme <lllltinomo. 1111 11/C. III deste 

me.•mo amgo Em \1/lle\e. panamo. ~t/eXI<tem ''"'' dtrelln< dl.<tmto.<: um 

cl.mommadt1 Fundo de <iaramta do Tempt• de Sen·~< o. •em carater mdemztUorm 

e/a dupellv.llmOIII'Cllia. e 11m omm denommado 111<km=açcio compematona. <IIJO 

nrmuame •era defimcio em le1 <nmplememar 

A 11/flem=açào c:11mpre tumhem. '"' mi!IIIL\ p<rrc."lalmeme. o ohJellWl de 

confenr ao trabalhador 11m cl1re11o u .•e[rllrmrçu no emprego Não "' pode 

eJ.tptecer o JII!.\V l'l!prelelllado pela• cm!denaçüe.< pecumánas .\obTT! uma entidade 

tpte ''na pre' 1wmellte ,, ""'m ·· 

Maas adtante observa 

·o wxto 1 "on.\IIIIICimiCII d1= q11e u r!!lação de c:mpre[ro •era prott![rlda 

c:mum cle.\fll!dlda urlmrana. o11 .•em 1rt.<ta CC/11\a A eTpn:<.•ào ·,.,, Jll\la <allstl 

tem "''""' trcimuo 1111 1/fL\\0 dmm" A deVJI!dldo urh•trana ,.,., ,,fenda 1111ma 

.\IIIIUÇ."Citl .11111110 <!<pec:lflca. UIIQI .\1!/tr. 1111 arl 165 d.t Coll.\llilda~cio da!. l.e1.• do 

1iuballlll 

F. r:erw q11e 101110 uma quamo 1111tra c.leveuin merer:er Ira/amemo por 

parte da le1 umrplemema1. q11e pre1oera u llltiem=a<·cio r:ompematorm Como 

toclav1a, JICI.t Jupou(.·iiel tran.\Uort""' '" ~~~ .. · 1.'\llf'lll'-l uma mocia/1t:iade 

mclem=attma para I"I[(OTC!r ate o uclvemo da crlud1d,, le1 wmolememar c for,·oso 

reconhecer-.•e q11e o preceuo e de apllcaç<io m1edw1a 

A \lflll~ficaçào úeswl c.!all\llla\, t.'Jtcmuuto edil ada " lei 

complt!lllr!lltar q111! a\ defi111ra. ha di! '\c.:'l L'rtratclt.r~.r fJCIIt/1 .. ltJ 11\TJ LorF'c!lllf! q11e 

uré o momento ckla ,., fa=. Eq11n"C1Ienr fHII.\ ""' <m~<·eu"' l'lgem.:s a data ela 

promulgaçiiu da Colll/IIIIIÇtio. •file. pre.\1/me-•e ,,;, I'"' t!la pml"I\Vnameme 

recepcrmrados .. (ln Comentános a Collmnnçiio do Bra~ll !'/' 410-411 e 411J ·· 

Dessa forma. parece eVIdente que tão somente o conteudo rre\1Sto no mc1so I do 

an 7" 1nsere-se na wgenc1a da le1 complementar. que podera. eventualmente. estabelecer 



104 AN'\.15 DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1996 

outras eXIgênCias para a proteção do emprego. alem da mdemzação ~ompensatona Assuru 

todos os dema1s mCJsos do an 7" da Constituição Federai SUieltam-se a re!!IJiamentação 

por le1 ordmana a exemplo da CLT. CUJO status e de le1 ordmana e cu1os d1spos1t1vos como 

tal vêm sendo alteraaos. sem qualquer questionamento. desde a promulgação da Carta de 

88 

Admitir que os d1spos1t1vos da CLT somente podem ser modificados por leJ 

complementar rena. amda. como consequêncta a nuhdade de roaas as normas legats 

aprovadas pelo Congresso nesse campo a pantr ae 5 de outubro ae 1 <188 

Por outro lado a C onsmutção não 'eda a msmu1cao c!e :·ovas modalidades de 

relação de emprego com apostção de termo como a que pretende o PLC n • 03 de 1996 

Surge. porem. a pergunta em que termos essa nova moaahdade de relação de 

emprego devena ser autonzada' 

Estamos convenc1dos de que nio ha necessidade ~e que •eJa nos termos da le1 

complementar Como v1mos ac1ma. a ConstitUição esta remetenao a le1 complementar a 

proteçtio da relação de emprego conrra tiS tltspensn.f 11rbitmrin.s ou •em justa causa e nio 
a rel~tio tk emprego em "· A le1 complementar estabelecera mecamsmos de proteçio 

com VIstas a dar continUidade e permanenc1a n.:> temoo ao contrato de trabalho. e 

cenamente ressalvara aqueles ao abn!!o do arr ~43 da CLT 

Fmalmente observe-se que o contrato ae trabalho por remoo detenmnado Ja ex1ste. 

no ãmb1to da CLT. desde 1 •143 O proJeto hrruta-se a um' ersahzar o msmuto no ãmb1to da 

empresa. mediante Pre\'la negociação coletl\ a '1sando o aumento real do numero de 

empregados 

1/L DO MÉRITO 

Como e sab1do .:> Brasil conta não apenas c.>m uma estrutura ng1da para a 

~onrrataçio de mio-de-obra - o que estimula orancas 1rre!,!ulares 'ale dizer sem assmarura 

da Cane1ra do Trabalho deixando o trabalhador sem a rede de ororeçào social esrabelectda 
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pela Constltwção· Federal e pela legtslação especuica. t'nn.:malmente a CLT - .::orne 

tambem dtspõe de uma estrutura de encargos que faz do custo do trabalho "' pa:s '"~o 

prorbtttvo e. em consequéncra. mrbrdor da amohação d.:> mercado rormal de rrabalho 

Decorrêncra dtsto e que o trabalhador brastletro percet>e oarxos salan•1; que. t•o 

entanto. custam mullo caro para as empresas \"anos eMudcs e le\~ntamentos r"ahzau<JS 

demonstram tsto. mesmo dtante de dtferentes metodolo,tas e .:menos send.:> e-.:pr~sstvo .., 

quadro que. usando latu sensu o conce11o de e~cargos >c'~Cials .:.:>nclut por demonstrar q.Je 

a relaçil.o entre o salano e os encargos che11a a ser supenor > I I .:orno 'emos a segmr 

Enc:ar!!OS Socrais do Srtor lnaustrr~l 

- -- -' ITENS DE ENCARGOS 
GRIJPOA 
PREVIDENCIA SOCIAL 
ACIDENTES DO TRABALHO !"I.IEDIAl 
FGTS 
SALARIO EDUC AC AO 
INCRA 
SES! 
SENA! 

AVISO PllEVIO_ 
.2 

f--~~~UPDC 

C~~ DE o UAL 

iA DO FGTS i O 13' S~ 
IA Cl nVA I' 11' GRL 1'0 

-~ 

I 
I 

' 

I 
-' 

' 

' 

I 

) I 

INCIDENCIA ('l:lil 

:.n c,, 
:.ou 
'tr; ()11 

150 
11 2U 
I 51l 
1 nn 

(I <•I' 
J~.S11 

u.~s 

:: •• & 
1111.9') 

-
-

: 

! 
J 

! 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

• 
.J 
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E para enfFentar esta questão - que prejudica sobremaneira o trabl!,lhador briiSlletrc 

que esta fora do mercado formal de trabalho o trabalhador desempreg;ado -que o Projeto 

de Le1 em anaLs: da um pnmetro passo. propondo a generah;:açào. no àmbltv Ja empresa 

de uma modalidade de contrato ja extstente na CLT - o contrato por tempo determmado -

a ser uullzado sob certas condtções. que são adtante analisadas tendo em '1sta o objell\ o 

expresso de estamular a ampliação da oferta de postos de traoalho e a iormauzação deste 

mercado mediante a redução temoorana d.:> custo do emore~.:-

I. NOVA MODALIDADE DE CO"\TRATO 

Os acordos e as convenções colem as poderão msmu1r contrato ae trabalho por 

tempo determmado sem as cond1ções Impostas pelo ~ :!0 co art 443 da CLT 

Como se saoe. o retendo paragrafo permne o contrato a orazo acenas quando se 

a e serv1ço CUJa natureza ou transttonedade tustlfiaue a preaetermmação do prazo. ou 

ora aquelas a11v1dades empresanaJs de caratet transnono ou. de contrate de 

13 

re\ ogar o ~ ~o do cttado an1go e conseauentemente sem acabar com o aluai 

.omr~"' a termo. a tmctam a go' ernamental ena uma no\ a modalidade de contrato ce 

carater umversaL cu seja aohcavel para todas as ati\ 1.:!ades da empresa e sem as restnções 

hoje tmpostas pela CLT. desde que tenha SnlO celebraao por mtermed1o ae acordo ou 

convenção coleuva e. ao mesmo tempo represente um acresc1.,.o efet1vo do conungente 

de empregados na empresa 

O projetO ongmal dtspunna que apenas a mdentzacão aevena constar do 

n" rumento decorrente da negoctacão colett\ a Esse ponto tot s~bstanctalmente alterado 

na Câmara dos Deoutados e desdobrado em quatro 

Trata-se a:;ora não >Omente da tndemzacão mas 1ambem da multa pelo 

u.:.cumpnmento das clausutas do contrato tudo no amb11o d.:> acordo ou convenção 
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.-.ol':it~a Entretanto asstm como no prorcto do l'arler E~cCUtiVO. ao tr:r.t.;r da mden:zação. 

determma a não aohcação dos ans -179 e 480 da CLT Tats dts;:>osmvos estabelecem que 

ao empregado despedrdo sem JUSta causa ;era assegurado a mula de :ndemzação. e por 

metade a remuneração a aue lena d1re11o 1 art 4 7Ql e " empregado. deshgando-se do 

contrato sem JUSta causa. de• era mdemzar o empregador dos preJutzos que desse fato lhe 

resultarem (art -180) A med1da e coerente com a logtca do proJeto, uma vez que a 

mdemzaçào e as multas deverão fazer parte da negoctação entre empregados ~ 

empregadores. quando do acordo ou convenção colei!\ a 

Nesse aspecto. a propostção e movaaora. pors delega as partes a capactdade de 

dectdtrem sobre a mdemzação e multas decorrentes da resc1são antectpada de contmto 

Dtspensa-se para esse tipo de contrato a resmção atuatmente tmposta pelo an 451 

da CLT. que preve. no caso dos contratos por prazo .Jetemunaao que táctta ou 

expressamente. vterem a ser prorrogados por mats de uma 'ez. passam a 'a gorar sem 

determmação de prazo Como e sabtdo a CLT desestlmu.a essa esoecte de contrato 

porque frusta a contmutdade do trabalhador no emprego 

Devado a nova conotação que lhe e dada tal resmcio não se tàz necessana. ate 

porque tats contratações não devem representar uma ameaça aos postos de emprego por 

prazo mdeterrrunado. pots. como 'amos actma. t31S contratações so pre\·alecem para 

admtssões que representem aumento efettvo do numero de empregados na empresa 

2.. INCENTIVOS À GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS 

Como se sabe. a grande atratlvtdade do contrato por tempo detemunado para as 

empresas e a redução dos custos de denussão E que. sendo contratos com seu temuno 

defimdo. sobre eles não tnctdem nem o avtso prevto nem a mderuzação compensatona 

(multa de 40"/o sobre o valor do FGTS 1 Para estimular a geração de novos postos no 

mercado de trabalho. o PrOJetO de Let em e'<ame acresce doas outros esnmulos as empresas 

para que adotem o contrato de trabalho por tempo determmado ambos 'agentes pelo 

prazo de dezoito meses. a contar da data de vagencta da let 
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- . k.t:OL•<. -'lU D-'1:. C 0' TR!Bt"IÇÔES -'ILl ~I~TE\1A S 

O pnmearo a reauçào em cmquenta por cento das ahauotas de\1das as msntu1ções 

do .:hamado ·<;,stema ~ bem como as ~ontnbUI;ões ~e;tmaaas ao Incra. Salano 

Educação e >eguro ce ac1deme de trabalho E.sas recucões acarretarão substancial 

d1mmu1ção do custo .JJ mão-de-obra. reconhec1damen1e um dos entraves para a nwor 
exoansão da iormahzaçã,, do mercado de traoalho entre nos 

Em nosso pai> < por dema1s sab1do que .:> custo :;,o decorrente aos encargos 

soc1a1s e s•gmticam amenre ele' ado '<esse senndo encontramo-nos numa Situação em que 

I)S trabalhadores :;anham pouco mas ~u~tam muHL' para a~ empresas Da1 ser correta a 

anrrnação de que as empre>as so contratam t';}rmalmenle auando estão seguras de poderem 

enrremar o peso do alto custo dos encargos soc•a•s Caso contrar.o evuam taiS custos. 

reduzmdo a contrataçao de mão-de-obra de1xando de assmar a canell"a do trabalho e 

aoelando mclusl\ e para o mercaao mforrnal :om gra\ es pre1u1ZOS para os trabalhadores 

Nesse senndo a redução proposta oelo pro1eto abre cammho oara uma expenêncla 

,apaz de trazo:r no· as luzes para a modern1zação das relações ae trabalho 

O proJeto -mgmal abas reduzta em ooo • o 'alor .::essas conrnbuJções. tendo a 

C.imara dos Deoutados hmnado a 50° o o percentual de reduç.io 

::O FGTS DO TR<\B-'I.LHAOOR 

Estabeleceu->e •• recolh1menro dv FGTS em :• o sobre v salano Entretanto. 

enauamo o proJeto •"'~mal o iaz je iorma iacultam a c' subsutuuvo da Câmara estabelece 

uue no acordo . 'u .._·on\ ençao ~..oletl\ a J.s panes Dactuarão obn!!atonamente. 

r-er.: .. ntagem adicl,-.nal Para r..~ue 0 emoregaüor eterue deoosltos mensa1s "mcu!ados, a fa\'or 

Jo empre!,<ado 

-'1 med1da lah•rece" trabalhador uue 'e aso1m garanr:da a poss1b1hdade de não ter 

decresc1mo nos do:posnos d >erem eti!tuados em >eu ta\ o r apesar jo contrato ser por 

temoo determmado -\dema1s ' emoregado e Jtnda beneric1ado ·a rned1da em que a 
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movtmentação desses deposnos devera obedecer não as regras 'alldas para o FGTS e stm 

aquelas fixadas no acordo ou convenção 

J. VOLUME DAS ADMISSÕES 

O projeto ongmal fixava aue o nume~o de empregados contratados por essa nova 

modalidade devena obsenar o llmtte estabe e~tdo no acordo ou convenção. não podendo 

ultrapassar a vmte oor cento do quadro de oessoal da emoresa 

O substttuuvo no entanto. c!etermtr.a um cnteno m81s completo. que pemuura 

m81or pantctpação desse upo de contrato nas pequenas e medtas empresas e menor nas 

empresas de matar pane E o que se deoreende da progresstvtdade estabelectda. uma vez 

que o numero de empregados contratados .:evera observar os llmttes estabelecidos no 

tnstrumento decorrente da negoctaçào colem a. sem. contudo. ultrapassar os segwntes 

percentu81s que serão aplicados cumulativamente 

- 50% do numero de trabalhadores. para a parcela mfenor a cmquenta empregados 

• 3 5°"0 do numero de trabalhadores para a parcela entre ctnquenta e cento e 

no•enta e nove empregados 

- 20% do numero de trabalhadores. para a parcela actma de duzentos empregados 

E 1mppnante observar que essas pe~centagens serão aplicadas tendo em conta a 

medta antmeuca mensal do numero de emcregados extsteme na empresa no penado de 

sets meses nnedtatamente antenor a entrada em vtgencta da nova let. evnando-se asstm 

redução do numero de empregados. como aotante se 'era 

4. MICRO E PEQUE!IIAS EMPRESAS 

•Permne o proJetO aue as emcresas c.:>m ate 'mte emcregados bem como aquelas 

estabelectdas em localidades nas qums os 1rabalhadores n.io este13.m representados cor 

smd1catos celebrem o contrato de trabalho por prazo determmeao medtame acorao 
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escrato entre empregado e empregador. desde que o numero ae contra:tados não ultrapasse 

o bmtte de cmquenta por cento do numero de empregados 1 art 3• 1\ 

Aqu1. cabe observar que. embora as m1cro e pequenas e:noresas constnuam a 

grande nwona do UDJ\'erso empresanal brasderro não lhes corresponde o mSJor numero 

de empregados. como a pnmetra vtsta possa parecer Com efetto. embora os dados da 

RAJS-95 revelem que 91,96% do numero de estabelecimentos do plllS tem ate 19 

empregados cada. a sua part1apaçio e de somente :!2. 92% no numero de empregados (no 

outro ext:remo. apenas I 920 estabeleamenros com nws de I 000 empregados cada, 

totalizam 27 58% do numero de empregados! 

O tamanho medro das mtcro e pequenas empresas e portanto de 3.34 empregados 

por estabelecimento revelando o Impacto hm1tado da pennrssio legal para o contrato 

d1reto entre empregado e empregador 

InJUSto sena. ao contrano, excluir as m1cro e pequenas empresas. bem como 

aquelas Situadas em locabdades onde 1nex1stam organ1zações s1ndica:s de pnmetro grau do 

acesso a essa nova modal1dade de contratação. em face do seu nws barxo custo 

5. GARANTIA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA 

Estão garantidas a estabilidade provrsona da gestante. do d1ngente sr!"'u:al. atnda 

que suplente. do empregado elerto para cargo de d1reção de comtssões Internas de 

prevenção de ac1dentes e do empregado ac1dentado. nos termos ao an 118 da Let n • 

8 213. de 24 de Julho de 1991. durante a vtgênc1a do contrato a termo que nio poderll ser 
resctnt11do antes do prazo estipulado pelas panes 

O drspoSltl\ o ac1ma se faz necessano tendo em 'tsta o ~ue determinam o an s•, 
\111. da Consututção Federal e o an I O II. a e "b" "" ~to das Dispos1çõea 

Consmuaonars Transrtorras e do an 118 da Let n • 8 Zl3 de Z-1 de JUlho de 1991. t'I!P6ü: 
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"An. X •• 

VIII - é •oeúatia " d1spe11'1t1 do empnt1[CI<Io '""''call::atlo a partir do 

regr.tm ela <"OINildotum a <"DtgO de d1reçiio "" n!f'n!!•l!lll(l(,ào .SIIIÚica/ e . . re ele110. 

amdu que n~blenre. até um UI/O a.oo• o final do mcuulaw. •a/110 .re cometer .fcúto 

grtZW! IIOS termn.< Ja let •• 

""An./0 ........... . 

II - fic:a l'eda a d1.1peu•a arh11rar1a 011 •em Jll.\la <uu.\U 

uJ do empnti(Qiio ele11o {1QI"D CDIJ(O de dtreçcio de <Otrii.\.<Õt!.r mtemas úe 

[Hf!l'eiiÇiic> de ac1de111e.r. de<tle '' ntl(lstm de -"'" <alltltdamra ale um a1w apó.r o 

final de .•eu ma11t.lato. 

h) da emprei(UÚCI 1!1!\/anle. de.Je " umftrmcl<<io da ,-m.,.Jez ate c:mco 

me.'tl!.\ aptn tJ I"" ltJ 

""Art IIII (} ll!l(llf"udo que •ofntu <~<tdeme elo trabalho r~m I(Qranllda. 

pelo pra:o mmrnm de tlo::e 11111.•"1!.\. u mamllençcir• tlt• •eu '"''"""' de trahalht> 110 

em[HI!'Ill. aiHA> a <e<.~:ão do auxllw-clt>elrr,·a <r<tdemano mciepe11tlememe111e úe 

pt!I'CI!fiÇÜO de U/IJCIIW-<IC:/Jell/1! 

6. CONDJCÕES PARA ACESSO DAS E!\-IPRESAS 

O an 4" trata das cond1ções para aue o empregador tenha acesso as reduções 

prevrstas no an :• O praJetO ongmal 1a e'C!l!Ja o registro do contrato de trabalho no 

respecnvo Sllllilcato de trabalhadores. a manutenção do cuadro de empregados e a 

respecnva rdlha salanal supenor aquela do mes Imediatamente anterior a pnmeua 

comr:ataçio sob a nova forma de contrato a prazo O texto aprovado na Cãmara é mus 
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detalhado e prectso requer que o empregador esteJa adtmplente Junto ao INSS e FGTS. e 

tambem que deposrte o contrato no Mmrsteno do Trabalho E rmpen~ come.ntar dors 

aspectos 

ó I EVITAR A ROTATIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA 

.!\ grande e JUSta oreocupação das lideranças smdrcats mamfestada nas aud.tênctas 

pubhcas reahzadas. dtz respetto a eventual rotauvrdade da mio-de-obra. medrante 

substrtutção de contratos de rruuor valor salanal e por tempo mdetermrnado. por cootratos 

de menor ~alar por tempo determrnado Dessa forma. alem de obterem vantagens com 

custos menores na contratação de mio-de-obra as empresas aprovettanam o contrato por 

tempo determmado para reaJUstar para batxo os seus custos salanaJs 

Essa preocupação e superada na medtda em aue o ProJeto em exame atraves do 

seu an 4" paragrafo 1". rnaso l estabelece. e'l:pressameme a obngatoriedade da 

preservaeão do 'alor da folha salanal em mvel superior às respecttvas médias 

mensars dos sers meses •mediatamente anteriores ao da data de micio de vigência da 

lei_ além de atnburr (Parágrafo 4"\ ao l\limstério do Trabalho competéncta para drspor 

sobre as •anavets a ~erem consrderadas e a metodologta a ser adotada para o calculo da 

retimda medta 

ó 2 GERAR NOVOS POSTOS DE TR.AB -\LHO 

Esta legmma preocuoação das hderanças srndtcats e complementada com a 

obngatonedade aue rem a empresa. para que subststam os benefic10s refendo,; de tambem 

manter o quadro de emp~dos em nível superror à media dos seis meses antenores 

e. amda. de que o número de empregados rontratados por prazo rndetermmado seJa. 

no mínimo. rl!(ual à média que serve de base para calcular o limrte de admrssões 

permitidas sob a nova modalidade. ora rnsllturda 

Dessa torma. não apenas rmbe-se a rotam tdade da mão-de-obra como se assegura 

a namreza .r.cremental da nova modaltdade de contratação. que e o objetl\o expresso da 

Expostçãu de Mouvos do Senhor Mtrustro do Trabalho a geração de novos empregos 
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Com tsto tambem fica claro o efeito esperado da nova let que e a cnação de novos 

postos de trabalho Amda que se diga que estes postos possam eventualmente Ja eXIstirem 

e estarem na clandesttmdade. pelo uso abustvo da prauca da não assmatura da Caneua do 

Trabalho ou da manutenção do emprego dtsfarçado sob outras relações contratuats e de 

sei'1ÇO. mesmo asstm a pura e stmples fonnahzação do emprego sera altamente benefica 

na medtda em que o trabalhador passara a contar com uma sene de benetic10s soctats com 

que não conta no mercado mfonnal 

Vê-se. asstm. que o novo modelo contratual atàsta c' nsco aas emoresas 

promoverem uma polmca de subsututção dos empregados contratados por prazo 

mdetenrunado por outros a serem contratados nos moldes que o orOJeto msutut :'-leste 

aspecto. a medtda e detalhada e são adoradas dtversa> salvaguardas com o objetwo de 

afastar a posstbthdade de substttutção de mão-de-obra. que e uma JUSta preocupação dos 

smdtcatos de trabalhadores 

Cumpre saltentar. amda. aue esse modelo contratual so pode substsnr tratando-se 
de mcremento no numero de empregados da emoresa De tàto. condtetona-se sua 

efettvação a comprovação do aumento do numero de empregados. hmttado ao percentual 

fixado Não ha que se temer. ponanto. que essa especte ~ontratual venha a provocar 

rotatlvtdade de mão-de-o~ra 

A propostção obnga. amda. o Mmtstet1o do Trabalho a tomar dtspomvel. ao 

Instituto Nactonal do Seguro Soctal - 1:\SS e ao Agente Operador do FGTS. as 

mfonnações contidas no acordo ou convenção colem a que mva de base a adesão a nova 

modalidade de contrato 

A mecbda se faz necessana. uma 'ez que facthtara o .:ontrole do recolhimento das 

contnbuações referentes ao ··sistema S · ao 1"'\CRA Jo salano educação e ao 

financtamento de actdente do trabalho. bem como ao FGTS 

Ao determmar ao empregador atixar. nos quadros da empresa. copaas do 

mstrumento normativo menctonado no an I" e da relação dos contratados. não apenas 
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dara maJor transparência as contratações. como tambem poss1bli1tara aos suicbcatos e aos 

agentes do Mmtsteno do Trabalho uma fiscahzacão ma1s agd e eficaente sobre os atas das 

empresas 

Do mesmo modo ~ dele!!ada ao '\ hmsteno do Trabalho competêncaa para daspor 

sobre as 'ana\ eas a serem consaderadas e a metodologia de calculo das medaas antmeucas 

rnensaas que sel"\1rào de base a defimção ao numero de contratos de trabalho por temoo 

determmado iacultado a cada empresa 

7. PREFERÊNCI~ NOS FlNA:O.CL\.MEI\íTOS OFICIAIS 

Enquanro o proreto ongmal. '1sando d:u- ma1or atratl\ 1dade ao contrato de trabalho 

por prazo determmado assegurava prelerênc1a na obtenção de recursos no àmb1to de 

programas executados pelos estabelec1men•o. federaas de credlto e;oecaalmente JUnto ao 

BNDES. as empresas que admltlssem sob a modaladade do contrato a prazo. o texto 

apro' ado pela Ci.mara comemola todo. os estabelecimentos que a pamr da data de 

pubhcação da le1 aumentarem seu quadro .:!e pessoal. mdependentemente do t1po de 

contrato em relação a med1a mensal do numero de empregos no penado de referencta 

adotado pelo Proreto 

-'. mudança .e tàZta necessana e •u::i;• coa sobremanerra a redação ongmal Sem a 

alteração proposta s.mam •mustamentt' ~re]ud1cadas as empresas aue aumentassem seus 

quadros de pessoal que não tosse pela contra:acão a termo 

8. CRL\Ç.~O DO ''BA~CO r..E HORAS" 

-'.o dar nO\ a redação ao paragraf_. ~' .o an 59 da CLT. o a:-t 6" 1nsmu1 o ··banco 

de horas por me1o do qual poss•bth!a a ~ompensação do acresc1mo da JOrnada de 

trabalho pela sua d1mmu1ção em ouuos dtas. desde que. no espaço de quatro meses. a 

compensação te'lha s1do total sem a qual o emore!!adO fara JUS ao pagamento relativo as 
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horas extras em que trabalhou No prOJetO nngmal. a compensação podena ser feita no 

espaço de um ano 

Como se sabe. atuaim:-r .• e a ;.: Li" t:.o:•dta a compensação pela correspondente 

durunutção da Jornada em outro dta. dcosrJ• q"e não exceda o horano da JOrnada semanal e 

nem sera ultrapassado o limrte ma.xtmo da dez i1.1ras dtánas 

-\ crmca que se faz ao dtsposruvo e a de que o empregado podera trabalhar nuus ao 

que as quarenta e ouatro hor"s •,Prnanao< 

Prehmmarmente e tmoonante :"nsar aue a Consunu:ão es:abeleceu a JOrnada de 44 

horas semanats cara 3 sua tluntçãfl 110rt11a/ sem. n.:l entanto 'edar aue se t:ltraoasse esse 

hmtte com o ec:-esdfiro a: -:oras suo!emen!ar~~ ';Jre•. :stas em :-e.u a-r _, X\ 1) O 

tmponante e cue não se ultraoasse o irmrte de d:•as horas-extras atanas 

i'or outro 'ado alterar a duração do oenoao em aue ~odera ser e!etuada a 

compensação e Irrelevante do ponto ae vtsta 1Urtd1co imoenosa .e fn a qUitação das 

horas suolementares. quer oor m:ermed1o de pagamento auer ne!a mmmu:cão da JOrnada. 

mesmo sendo no escaco de tempo comoreendtdo cor ouarro meses penedo ao long:ó do 

qual deve ser c-bservado tambem o hmtte semanar 

'Ja verdade 3o t'o<s•bd1tar a comoensacão oe horas sem cu.ro adtc:cnal. no prazo 

de quatro meses observado nesse oenodo como hmne o somatorrn aas ro•'l3das semana1s 

e sem que. em nenhuma h1potese se ultraoasse o hmne de duas noras-extras por d1a. o 

ProJetO ena uma alternativa ao uso abusivo das horas-extras oue tem ndo retlexo negatiVO 

sobre a cnaçio de novos postos de trabalho 

Observe-se que as horas-e'<tras trabalhadas devem ser compensadas dentro do 

penado ::e quatro meses •ornando "ss1m passiVei um max•mo de ~O horas por 

auadnmestre. sempre em decorrência de acordo nu convenção colem a 

Essa regra '21e lembrar. cassa a ser aoncada não ,,,mente aos cJntratos oor prazo 

determmado. r.1as tambem ao contrato per tempo 1ndetermm~ao ~ rera v•genc1a 

permanente 
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O an1go i" aue tem oor finalidade dar eticac1a ao cumpnmento das ~ermas. trata 

dos apenamentos aos mfratores AsSim fixa em qumhentas UF!Rs I RS 455.40). por 

trabalhador comratado por prazo aetenrunaão. o valor .:a multa a ser ~aga pelo 

empregador que \1er a descumpm os ans 3• e 4" desta le1 Contbrme esclareceu. em 

audiêncta publica. o Senhor M1n1srro do Traoalho. o Mm1steno esta se preparando para a 

fiscalizac.lo desta le1 med1ante Sistema que esta sendo desen• olVIdo pelo SERPRO. demre 

outras provtdênc1as. para aumentar a sua caoac1dade ooerac1oral 

O clispoStttvo detemuna. amda. que as multas arrecadadas reverterão para o Fundo 

de Amparo ao Trabalhador- FAT. que Custeia o seguro-desemprego e o abono salanal. o 

que constitui proVIdência salutar. porque vmculada ao amparo do trabalhador 

lO. VIGÊNCIA DA LEI E DURAC..\0 DO CONTRATO 

Outro pomo que rem suscuado discussões diZ respetto a vtgênc1a da modalidade de 

contrato ora mstttu1da "'a verdade. a duVIda se sustenta no fato de aue o Pro1eto em 

exame tem vtgenc•a oor temoo mdeterrmnado E natural aue asstm se1a. uma vez que a let 

estabelece regras rambem de carater oermaneme. corno e o caso do banco de horas A 

mesma duvtda não pode perSistir auanto a nova modahdade de contrato que ele mstlnu 

E que o contrato de trabalho po~ tempo deter:nmado so pode ter duração mliXIma 

de 2 (dois) anos. nos termos do an 445 da ClT. que não esta senao mod1ficado Altás. 

expressamente o subsmu11vo aprovado pela Câmara mclu1u oaragratb :!" ao an I" para 

deixar clu-o que não se aplaca a h1porese ce prorrogação De resto observe-se que os 

estunulos adiCIOIWS cnados pelo ProJetO ,,gorarão por aoenas 18 (dezOitO I meses o que 

deixa sem mcent1vo o contrato por i '4 do seu pmodo max1mo de duração. a saber. os 

ultimas se1s meses 
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11. CO~TR-\TO POR TEMPO DETERMI!IIADO VERSUS TRABALHO 

TEM POR-'. RIO 

Uma outra discussão d!Z respelto ao posSJvel contlim .entre a modalidade de 

contrato cnada oor essa le1 e o contrato temoorano I cessão de pessoal por empresa 

espec1ahzadal. estabelec1do com base na Le1 n• 6 019 de 9 de 12ne1ro de 1974. que pode 

ser hoJe de ate se1s meses. ou seJa. ate três meses. prorrogavel por ma~s três. em relação a 

um mesmo empregado Nesse caso. o empregado mantem. em relação a empresa de 

trabalho temporano. um contrato de duração mdetermmada 

Sem embargo. e prec>so assmalar que as empresas de locação de mão-de-obra 

poderão Igualmente utilizarem-se. elas propnas. dos benefic1os desta le1. admmndo 

pessoal sob a forma de contrato ternporano de trabalho observados os hm1tes e os 

cntenos estabelecidos. especialmente a negociação colet1va 

Não podera contudo a empresa de trabalho ternporano uuhzar mio-de-obra 

adrrunda por tempo determmado para seiVIr a empresas chentes. seJa porque a cessão de 

Fessoal pressuoõe mdemzacão ~or d1spensa sem JUSta causa r-u termmo normal do 

contrato. seJa oorque a nova modahc!ade de contrato l'llDhca a orestação de se!VIço 

d~retamente do empregado ao emoregador 

IV. VOTO DO RELATOR 

:-Ião ha du\lda de que a med11la precomzada pelo Poder Executivo deve ser 

encarada como uma ~=·ov1dênc•a ae natureza emergerc1al e transl!ona Visa. 

substantivamente reduz1r o desemorego no Pa1s. med1ante uma contenção temporana do 

custo dos encargos e a cnacão c!e mecamsmos aue confiram na1or agd1dade na 

contratação de mão-de-obra 
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AsSim, . para dar mmçr 11trauvidade a este novo modelo contratual. o projeto 

estabelece. temporanamente. a redução em SOOA. das aiiquotas deviáãs"· as mstnuiçaes do 

chamado ''Sistema S". bem como as comribu1ções destinadas ao Incra. Salano Educaçio e 

seguro de ac1denre de trabalho Essas reduções acarretarão s•gruficatl\"a dinunu!Çio do 

custo da mão-de-obra. reconhecidamente um dos entraves oara a maior expansio e 

formalização do nosso mercado de trabalho Agregam-se esses 1ncent1vos a nio aiiCldencla 

do aVIso-prevao e da mderuzação compensatona 

Em nosso pms. o custo fixo decorrente dos encarg:os soc1a1s e extremamente alto. 

sendo equivalente a nada menos que I 02"'• do salano' 

Nesse senudo. enconuarr :~-nos nuar.a satuaçio em que os trabalhadores ganham 

pouco. mas os empregadores gastam multo com a mio-de-obra Convem lembrar. aüis. 

que os nossos encargos soCI&Is são elevados e ngidos ate mesmo para os padrões da 

Aménca Latana 

Em uluma anahse o PrOJetO penmte e ,,abahza. por temoo detenrunado, a 

contrataÇão de empregados a um custo 'll&IS b111xo sem preruazo do salano representa. 

assam. no momento. uma alternativa eficaz para combater o desemprego e confenr 

competitiVIdade ao produto brasalearo 

Outro ob]ell\ o a ser alcançado por essa anac1auva e o de trazer m&JS trabalhadores 

para o mercado formal de trabalho. onde. apesar de mgressarem sem o dareato ao aVIso

preVIo e mderuzação compensatona. ficam bem maas prott!!•dos do aue na mformabdade 

'\lem dasso o proaeto possabahta trazer a luz do daa uma damensia nws preasa do nosso 
mercado de trabalho. dando-lhe transparencaa e fou:ultando o bnhec1mento de mfonnações 

nws seguras para oerm111r a formulação de novas politicas para o setor 

E eVIdente que a arucaatava não pode ser VISta de forma asolada Ela se ansere num 

conjunto de medaáas !!Ovemament;us VIsando a modermzacio das relacões de trabalho e de 

aperfeaçoamento da mão-de-oora. num contexto de globalização qu: exag:e cada vez ;....s 

competJUVIdade dos setores produtivos 
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~- mudanças como a que pretende o proJeto sob exame não podem. é claro. 

ser descanadas, embora não devam também ser encaradas como panacéia para acabat com 

o desemprego e dar 11111s a!!lhdade e compet1rivulade as empresas 

É ev~denre que a nossa l~slaçio trabalhisra carece de ampla reforma para se 

adaptar aos tempos aiUBJS Neste sentido. a presente propoSição e SJgnificatJva e poderá 

ensejar. num futuro próximo. diSCUSSÕes e experiênctas 11181S abrangentes que possam 

trazer altemauvas ameia melhores. e de natureza permanente. para o equacionamento do 

grave problema do desemprego em nosso pais 

No momento. quando é elevado o munero de desempregados. - pelas baJxas taxas 

de creSCimento econõmico e pelo processo de moclemizaçio da mdústna - não podemos 

deixar de impor mudanças ao nosso ordenamento JUridico a fim de melhorar as relações 

capnal-trabalho E claro que isso não exclui o questronamento de uma ampla ga;na de 

fatores que possa nos conduzir a reformas harmoniosas em varias Setores da econorrua 

para que todos os envolvidos diVIdam entre SI o peso dessas mudanças 

Por ultimo. como znalisamos antenormente. de&eJamos ressaltar que o novo 

modelo comratual. por comer 11111or atranVJdade. não mcorrera no nsco de promover a 

subsritwçio dos empregados contrarados por prazo 1ndetemunado. por outros contratados 

nos moldes que a proposra prevê 

R.ecorclamos que a Implementação deste novo modelo contratual Implica. 
necessanamente. acrésc1mo no numero de empregados da empresa De fato. cond1ciona-se 

sua efet1vaçio a comprovação não apenas do aumento de numero de empregados. também 

este hrmtado i um percentual fixado em ler. bem como do valor da folha :-Ião ha que se 

temer. ponanto. que esra nova espec1e contratual venha a provocar rotatiVIdade de mio

de-obra ou substituição de empregos de saiano 111111 elevado oor outros de mais bliXD 

custo e caráter temporáno 

Como menciOII8JIIIIls I.Clma. ha duas proposições que tramnam em conJunto com o 

prDJeto do Governo Ambas buscam altemativas VIsando dar 11111or atrallVJdade à 
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contratação de novos trabalhadores Demonstram ass1m. a necessidade de se promover 

mudanças na atual legislação traballusta, uma vez que. em tempos de desemprego em mvel 

crescente. urge tomar med1das corretivas. nos vanos àmbJtos oos51ve1s 

Nesse sentado. as propos1ções onundas dessa C'asa carmnham em d1reção 

semelhante a de amaatava do Poder Executava Ja que todas elas cnam uma nova 

modaladade de contrato de trabalho. ao mesmo tempo que oferecem aos empregadores 

ancent1vos que os estamulem a fazer novas contratações 

São poas. todas elas de 1negavel menta por sua preocupação em oferecer 

mecanasmn< capazes de reverter o atual quadro de desemorego no Pa1s 

Emretanto. a despeato de seu menta. entendemos aue o ProJetO de Le1 da Câmara 

n • 93. de 1996. e maJs abran!!ente e maJs adaptado aos tempos de hoje ao pnv1legJar. 

substancialmente nio o comrato mdaVJdual de trabalho mas s1m o colet1vo. por mterme,ho 

de acordo ou convenção 

Adema.s. aanda que com algumas d1ferenças. contempla amplamente as pretensões 

camadas nos outros doas prOJetas 

Como •1mos ao proJetO foram apresentadas duas emendas. uma modaficat1va. 

outra supresSiva. ambas preocupadas com o chamado ·s1stema S". envolvendo o 

SESIISENAI. o SESC. SENAC e o SEST SE'l ~~ 

Na \erciade. o oresente oro1etC' não . \:arreta"":! ·-:-aucãc j3 recena i..lessas 

1nsmuações Apenas um cresc1mento em ll'enor mmo norm·• 

I) mc1de somente sobre o~ .:o~trato• . :r temoo oJetermmaao que 

serão adicionais ao numero de emor.e~ados to' 'Stentes na ernoresa nos sets 

meses antenores a '1génc1a da · .,. 

2) mesmo a redução da anau01a • au .. n3 ::-•ooost;; ow~ma1 era de co••o 1 

fo1 estabelecida em 50% no caso dos ~or.;ratos " ·r tempc de1ermmado. o que 
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representara recetta adictonal r.o caso ae emoregos hoJe IRIIXIstentes ou no 

setor mformal e. portanto, não contnbUI:'!tes. 

3) amda assnn. essa •edução '·~orara · >r a!Jenas dezoito meses. 

ancictindo integralmente mesmc '10!!11 :>~1s meses ~.J.caor:e.::s dos contratos com 

duração por do1s anos 

Importante ressalw e que a prooosta oretende c::>~c~et1zar a assoc1ação entre o 

fonalec1mento da vta negocw. fundamento de c;ua1auer -·,cesse ~= Modernização da 

relação capnal-trabalho a abertura de Dt'\ as vagas c e em:~rego e z :;audavel redu cão do 

chamado ctmo Bros1/ 

Na verdade, o projeto constitUI .. m mstrumento .o~ est1mu•o a :ormal!za.cão ao 

mercado de trabalho, med1ante o reg1stro ae mlihares de ""1!Jalhado~~ sem cane1ra c!e 

trabalho assmada 

Por ultimo a fim de evttar mterpre1acões o:>lém1cas ,, Je .,erem mtranau1haade nas 

relações capital-trabalho e promover a r.ecessarU! adeouacb •c- :e'l:to dessa prooos1ção 

com aquele da CLT. consagrado no art -;• XII! ea .:-onsmu:ci!.o Federal e aue 

apresentamos uma emenda de redação ao an 1>0 

Face t.o e'<oosto comamos oe!a aoroucão do Pr01e1o d: ! e1 da Càmara n • 93 de 

I QQ6 cela re1e1cão c as emenc!as a e1e aoresentaaas bem como nela orell!OICiahdade dos 

Pro)etos de Le1 a" cenado r's -1: ·~ •oq" e :3ç de l'lQ' com a Sf!!Uinte emenda de 

·edação 

EMExoA o E REoAc.-4.o- N'o1- c As 

Dê-se ao &.""[ 6" a segumte rea.acão 

J~l 
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VOTO EM ~EPARADO DA SENADORA BENEDIT-\ OA SILVA. ~O 
PROJETO DE. LEI DA CXMARA N'" •>:;. DE I <.WCJ. NA. CO]VIIS<;.\0 m: 
1\SS!JNTO~ SOCIAIS -C AS 

O enunente Senador Waldeck Omelas oterece a consideração da 
Cmmssiio de Assuntos Socm1s seu relatono e voto em relação ao ProJeto 
de Le1 da CJmara nu 93. de 1996. que d1spõe sobre o comrato de trabalho 
por prazo detenmnado 

., Prelnnmannente. suscitamos questão acerca Je tonnahdade 
procednnental E que Sua Excelêncm oferece a aprec1açào de seus Pares. 
no bojo de sua mamfestação. uma emenda que cons1dera ser de redação 
Não está claro. nucmlmente. se a modificação redac10nal dmge-~e a todo o 
art 6~. ou se apenas procura mudar a redação do parágrato :?."do a1t. ;9 da 
CL T. que vem a ser objeto de alteração pelo d1sposiii\O da proposição 
YIS<'lndo ao art 6" como um todo. ha que ser esclarec1do ~ a mtençào 
sena tão somcme manter. com modificação. o retendo paragrato segundo. 
expungmdo os demms d1spos111vos. a saber o .. caput"" do art 59 e seus 
parágrafos t• c J" Se a mtenção. nesse caso. e de "enxugar .. o corpo do 
drt 6". obvmmente a emenda não e meramente redac1onal Por outro lado. 
destmando-se ,, emenda a alterar apenas o 1efendo para!:-'l"ato :?.". 
mvertendo a expressão ··por força de convenção ou ::~cordo culeuvo··. 
cambmndo-a para ··por torça de acordo ou convenc:io colellva de 
trabalho·· .. 1 movação pode também não ser me1amente 1edac10nal. pms 
autonza a supor que. med1ante acordo md1v1dual de tmbalho. pode ser 
estabelecido fonna de pagamento de horas extras em face da 1es1hção 
contratual ::Jntes dos I :?.0 d1as previstos para efeito de compensação 
Asstm. ao mves de evuar mterpretações polê1mcas. como JUStificou o 
Relator. a nova redação as agua em mmor dnnensão. substnumdo o certo 
pelo duv1doso. forçando a mterpretação s1stemat1ca. quando bastana a 
hteral Note-se. a esse respeuo. que o propno Senador Omelas lembrava. 
antenonnente. cm seu relatono. que '"o.1 llllc:WIII'a gm•r:nlo.Jmenwl 

l'rtl'll<'g/CI a l"lct negoc.tal ao <'\llllllllw· uma e\pé<"ll! ele ""'""'"" <Jllf! 'c: 
'"hmetr: prtmurdwlmellle ~ , 011 ~·e11c. ào ou <.J<"ordo , oh•t 11 " em re 
r:lllf?l"el.!adm·r:, e empregado\ · Não obstante. a emenda. J1ta de redação. 
aponta . ..:ontranamente. no sentido de fazer prevalecer o Emmc1ado n• I 08. 
do Tubunal Supe11or do Trabalho. que reza '" compem1.1çúo d.: lmrúrm 
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\(ll1llll1c.tf JL"\"C." \t..'r aill\h/Jt.J ror t./(.'OI"i.IO e~( l"llrf llÜ(J llL'C.C:\ \QriUnU:nte em 

<•cordo , oh•t11•o 1111 ' (}/11'1'/IC cio uJ/etn a cxu·w quCtmo uo traha/ho da 
,mtfha · :\ssnn. antes de aaemrarmos o exame de mento da proposição. 
urge que ~e esclarecam esses nspecws em r dacào a matena em foco. 
mc!ust\ e oarn <lUe. em nome da re;,!ulandade do orocesso le!,'lferante. 
possam ser evnadas futuras dtscussões JUO!Ctms sobre VICIOS tbrma1s na 
:enum da let Ressalto uue. no nosso entendnnento. <lualauer que seJa o 
:tlcnnce oretend1do. a em.:nda. C'retl\amente. mio e de redacào 

.• Suolamada .::ssa orehmmar. aduzunos. quanto ao mento. o que se 
segue Parece-nos. desde IOJ:!O. que deva a Com1ssào de Constituição. 
Jusuça . e Ctdadama .,ronunctar-~e sobre a consmuctonahdade da 
propostcào Não se trata de 'enficar apenas. como entendeu o Senhor 
Relator. se o texto consnmctonal tmpõe uma necesstdade de le1 
- rmrpl.:memar no tratamento da matena. em iace ào dtsposto no mctso I 
,to .!rt -:• da Carta Nta!,'IIa A questão e mats complexa. A 
mconsntuc10nahdade. na especte. ha de ser atenda a luz do conceito de 
··pnnctoto Imanente da consntmção rnatenal como ordem de "alores", 
resultante de profundas 1 eflexões da Cone Consmuctonal Alemã (v 
GILMAR FERREIRA MENDES . .lumdtc.iio < 'rm.wuucwnal. São Paulo. 
Sarat\a. I 996. o 112-113. JOSE _; GOMES CA!\IOTILHO. D1reuo 
< rm,nmuo11ul Connbra. Almedma. 1977. nota 13. p 59-60 e GEORGES 
BURDEAU. 1 rrmé .!.: .\'ue11ce l'n/mque Tome !V Pans. "Ltbraue 
Genemle du Drol! et de la Junsorudence"', 1977. p. :59) e Já subsumtda 
QOr 1•ossa ordem constnuc10nal. nos termos do ~ 2° do an s• da 
Consmmcão Federal 

-t Ora. uma Cunsmmcão que. a oar da exoressa prevtsão da proteção 
conrra :1 r desDedtda .trbnrana 1 an _,_ i. CFl. C'Stabelece comandos 
'mculant~s :Jara rl legtsiador ordmano. ·ats .:omo. aVIso préVIO 
orooorctolnaf .10 lemoo de SeT\ IÇO I art _,_ XXI. Cfl. proteçào em face da 
automação 1 :tn _, XXVII. CF) e extensão ao trabalhador avulso dos 
dtrenos .1 oue titz tus o trabalhador .:om 'mculo <'moregatiCIO lart 7°. 
XXXIV L'F 1 .tão <! uma Consmmção LlUe pretenda favorecer a 
orecanzaç.io da relação de emorego. ::tte porque tsso sena um contra
senso ante preceitos maJores de .. ,,.!:uran4a garantia fundamental (an 

5" .anil/ CF) e de .. , alrm=l"Üo ,,,, 1ruha/lm lnmnmo". que norteia a 
ordem económtca. tendo oor escopo "<1\\í!!:ltrar " wdo' u e:cntênc:1a 

1:!5 
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dll!nu contonne ·," tinam<'' du """'u "'''"r 1 cr" .. uput do an 170", 
CF) Desta tonna. não •.e pode ~nxergar compatibilidade -com a 
C onsnrmcào em uma Drooos1cào. cm o ~feno concreto. de •mediato. sena 
~ubtrmr d1renos pela transtonnacào ~m re!,'Ta algo <llle. no d1reno do 

trabalho. tem s1do. tradJcJonalmente. uma exceçào ,, contrato de trabalhe 
por prazo detennmaáo Alias. essa mudanca e exphc1tameme assmmda no 
relatono do Senador Waldeck Omelas quando assmala aue a pretensão e 
poss•b•lltar "a contratação sob essa modalidade em rodas a~ atJVJdades da 
empresa". e cme o objetJvo do Autor e a "umversahzação deste npo de 
contrato 

5 Com efeno. J amphacão ou umversahzação do contrato de trabalho 
por tempo detennmado afronta o pnnc1p10 da commu1dade. que rege c 
aJuste laboral. considerada a não-eventualidade. ou J necess1dade 
pennanente da prestação de serVJço. Essa connmndade. ahás. ~ uma 
reahdade tacnameme reconhecJCia na proposição. quando. expressamente. 
madmne a aplicação da regra msena no art 451 da CL T Com evJdente 
preJmzo para o trabalhador, em sua segurança, 1mpor-se-ão sucessivas 
renovações de contratos detennmados, uma vez expirado o prazo max1mo 
de dms anos para a contratação com tenno pre-fixado 

I) A. pnmaz1a do contrato mdetennmado e asseme na dcutnna 
traballusta ~ tem ressonância no d.Jreno constnuc10nal A luz da teona da 
constnuJcào. entende-se um texto legal bas1co como tun pacto pohnco de 
uma comumdade que se liga por uma tra.Jetona lustonca comum e por 
laços culturais Em um contexto de economia de hvre mJcJatl\·a. essa 
ligadura se for1a. se reforça. se renova e se esttmula pela Integração do 
trabalhador a atJVJdade empresanal Em outras pala\Tas. a Consnnução e 
uma consolidação de compromissos VJsando a paz socJal. a coll\ 1vênc1a 
entre o capnal e o trabalho Do contrano. estana annado o palco oara a 
l:1ta de classes e a motura dos hames de conv1' enc1a entre os 'etores 
timdamenta1s da producão. tente de toda a naueza Essa e a motJ\ acão da 
mdetennmaçào do contrato de trabalho O ms1gne mestre JUSiabonsta 
umgu.a1o AMERICO PLÁ R0DRIGUEZ. em ~ua obra l'rmupw' d~.: 
I hre1111 do /i·ahullw. exphca a r11zão da proemmênc1a confenda ao 
contrato por prazo mdetennmado· 

/uJ, ,, </llt! 1 1\t! ,; um.\cn·u,·ticJ ,/,, tom,· ./c "ahu/Jw '' clur 
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'C:l.'III"CII"U ao /rahalhador, c.on.\ll/UI ncio atJr:IIU\ 11111 f1tmethm paru 
l'ic. c:nquumo lhe lranvmltc: uma \envaç.üo ,Ir: ll"aii!JUII!dad,• lf1U4o 

tumhcJm rr:dunda cm hc:nefic:w da prápna r:mnre\CI <'. wran:, dela. 
da wc.1edud.: 11a med1da cm que comrlhlll para uumr:mar" luc.ro r: 
melhorar " , lmw \IJc.lal da.\ relaç.·ric:\ c:mrr: "' f1UI"I''' Por 1\ \o. de 
Krfl/rl\c.hm mtc: C:\la prmeç.ão não \omenre umv/11111 uma mr:,.,hda de 
\C:J.,'Io·anut ,·."mimiLU, ma\ tamhém garamr: a u"orporu4üo do 

lrahalhador nu c:mprr:\ct como mew de: tlll<".!rac.üo nara "' tms 
r:vpr:LÍ{ILO\ do dtrr:llo \tJ< tal" c São Paulo. L Tr. I L193. p 139) 

7 !'vtARIO DE LA CUEV A. outro nome sagrado do D1re11o de 
Trabalho na Amenca Latma. recordando o Chanceler Otto von B1smarck. 
para quem ao trabalhador mteressava seu presente o: ;;eu futuro. afirmou 
que ""( J /)trr:tlo ,/o Trahallw nilo 'c: amfomw • ''III o nrr:,r:nw do 
lrahulhaclor c: hu\LU m.,c:gurar \C: li porwr · (/ )c:r<·dm Alc::r:ILano de/ 
Traha1o. tomo I !v1éx1co. Perrua. I94~ p 677) 

8 Outros emmentes JUnstas lembram que por ser um contrato de trato 
sucess1vo. no qual as prestações se desenrolam ao iongo do tempo. a 
relação de emprego não é. e não pode ser. por pnnctoto. efêmera. sendo. 
portanto. seu pressuposto uma 'mculação que se prolonga (v 
LUDOVICO BARASSI. II /)mito dc:l Luvoro Mtlano. A Gtuffre. 1949: 
AMAURI MASCARO DO NASCIMENTO, ( III"'" Jr: l>m:no do 
Trahullw São Paulo. Saratva. 1989. EVARISTO DE MORAIS FILHO. 
Suc:e.\\ào na\ Ohngaçrie\ c: Tc:orta da Empre\a R1o de Janetro. Forense. 
1960. DELIO MARANHÃO. /)mmo do Truhalho Rto de Janetro. 
Flmdação :Getuho Varg:as. 1971) Atente-se para L· Ôilo de não ser 
adequada ·a afinnação de que o contrato de trabalho so pode rer duração 
maxtma de dots anos. ""nos tennos do an 445 da CLT. LlUe não esra sendo 
modificado"" É que. expressamente obstaculizada a aphcação do art 45I 
da Consohdaç'io. nada tmpedtra que. findo um contrato atennado em dots 
anos, outro possa tmediatameqte ser acordado. sem as vantagens da 
mdetennmação 

9 Sendo. p01s. a proposu;ão Je duvtdosa ,;onsmuc10nahdade e 
mcompanvel com rodos os marcos reoncos do d1reuo trabalhista. não 

_____ _l_ 
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encontra. ademais. razão nos elementos fancos suscitados para o fim de 
sua JUStificação 
I O Não e correto. em pnme1ro lugar. :~.firmar oue -·' Brasil conta com 
uma estrutura ri!,.>Jda para a contratação Je mão-de-obra-- c> que esnmulana 
praticas Irreb'Uiares Matena pubhcada no Jornal I J • ·.'.( J8t J_ edição de 
24 li 96. mostra que a taxa de rotam Idade de mão-de-obra no Brasil e 
3 7 .I 01o. uma das maiores do mundo. ,endo cmco ' ezes rna10r do aue a 
Argenuna e mars elevada do que a do Paraguai. mre .: de :;o•._ Pos EUA a 
taxa e de l.l 8°o. na França de l4°o <: no Jaoào. 1 ::•' U oue ~ orar a 
tendêncra. no caso braslie1ro. sena ascendente 1..1 mre _ .:m 190-1 a taxa de 
turn-ove:r apurada estana em tomo de _;~_:;• o Destaca .1 _1omahsta 
I\IIART A BARCELLOS oue. em I 99'. dos 2.1 muhões ae rr :!harhadores 
com canetra assmada. '>A Imlhões det'\aram seus empregos -- oelo menos 
d01s terços demmdos pelas empresas -- e S. 9 mlihO:es :oram admmdos 
1 Caderno J"crmumltt p -IQ) Desta maneira. não ,~ ooae concltur. em 
absoluto. que no Brasil se_1a dtfictl admmr e ma1s dnictl amda aemmr Ao 
contrano. em pmrc,~s lul!ares ao mundv ,, trab~ •h:1dor :erp • do tão 
descanavel quanro .1.1111 

li Tambem não .: correto dtzer oue oossunnos uma .:stmmra de 
encargos ··que fiz do custo do trabalho no oats .~lg:o prOiblii\ 0 e. em 
consequência. nnbtdot da ampliação do mercado fonnar· \ demonstração 
teua e carecedora Je fundamento o01s adota '- .mcenuahneme como 
encargos 'antagens dtretamente delendas ao trabalhadvr ~m 1 J.zão de 
normas tmuvas dementares 1 reoouso semanaL :~nas '' ISC'-ore\ 10. 

auxtho-enfermidade. FGTS l Encargos. na correta -.:eocà.:J. ;;ào parcelas 
comoulsonas que. it:ndo cor :;,ase de c:1lculo .1 t ~i!:a .:c <J.Ianos são 
recolludas em f:J\or de tercetros Tjo somente Isso ;e~ultana na redução 
de algo em tomo ,,e -1 ° o do momante cohf?tdo rnuk• de .!:Jcargos 
soe tais·· Isso. toda\ 1:1. não e ,, mat5 nnooname lnronnaçóes obudas do 
Hureuu ot l.uhnr '~<tll\llc, pubhc<:~das na rolha ,;, ' '',wlo edtção de 
14 O~ 96 demonstrJ.m que. no BrasiL o custo mediO de mão-de-obra 
!encargos constderJ.dosl situa-se entre os mais bJ.t'\OS do r'lundo Essa 
estanst1ca e rele\ame p01s trata como custo ,, tot::r desemhol5ado pelo 
em ore gado r. enJ,!!ohando no montam e remunerac2, r dn etJ ~ 11101rera 1 e 
encargos sociais 11aut admmdos como I 00" o aa remunera.; à,, DJ.~a 1 Em 
Jolares none-arnencanos. ets "s .mmeros aourJ.Jos .'::r::! .:usto 
homem·hora na mau~ma de mmstonnacào em dolme' none-amen.:Jnos 
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ALE\1-\,HA ' LS$21 .'·1 
SUECl-\ ' I..!S$20 c.; 
SL'IÇ ·\ ' L"SS20 Só 
IT.O..Ll-\ L"S$16 -·· 

FRA '\·\ ' L'SSI~ :: I 

t:.L .>,. I US$1~ n -AUSTR-\LIA l!SSI - . 
' JAPAO ' LSSI::.s~ I 

GRÃ-BRET -\"'HA USSI2 -:: ' 
' 

ESPA,HA USSII SS 
1SR-\EL I lJS$ 7 bq 

GRECl-\ ' L:SS 5 ~" ! ' 
COREI-\ L1S$-l 'J 

T -\1\\ -\.\1 L S$ 3 '~ 
PORTLG-\L LSS 3 :- • 

i3R-\SIL :.. s::.:: -, -----, 
! 

i 2 Paradoxalmente. em ,;ue nes~ ·' nq!l!mento ,i.J; I O I. Cl9% de 
~ncargos. a oronos1cão n:io os 1 -eduz e!n \,'!"ande mo1na. I.Hroduz redutores 
para as parcelas do chamado ··s1ste:na ~ ··. .10 INCRA. do salánc
educação e do ac1dente do trabalho. :::nda assnn. como fez questão de 
r.:ssaltar o Relator. .1 .cdução ~eu::J ·emoorana Em conseouêncm. 
tomando-se a tabela elaborada pela F!ESP. os dispêndios em relação a 
terceiros senam reduz1aos ~m algo .:m torno •ie 8.0' ó Porém. o 
trabalhaqor 'era dnnmmr em ouase J..L' ,, 1 não c:>ns1der::ao o nmsnaào " 
mcerto l:ubsnnmvo ··acordado para •J:trte d.:J FGIS • tudo ü q~1e 
nerceberla por forca do 'mculo ~moreganc10 mderemunado. o que. 
certamente. e muno oara auem 'tve de s.Jiano. esoectahnente em ~poca de 
desempre!!o estmtural 

13 Se o escopo medtato da prooostçào e amohar o mercado tbrmal de 
trabalho. passadas :J.S nnme:ras exoenêncms .:speculattvas. 
mdubnavehnente 'e constatara lJUe ~s;:.: ,,btenvo não .;e atm!!"e. pelo 
stmples monH• de aue a t.>nnaudade $'' mteressa ao trabalhador se se 
atigura como um no\o honzome de ben~rictos :-.la especte. n reducào de 
; ll'ltal!ens n:m! o trabalhaam não se ncresemn ,·omo f:>tc:r de mdução a 
lbnnahzacào da orestaçào cie servtcos não-e\ entual. :n:~s. ~m sentido 
1m erso. de e5tnnulo ao alargamento da mfonnahdade 
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1-t' Atente•5e amda para aspectos relat1vos a recorrêncm a amonom1a 
nonnan"a Tenta-se dourar a ouula com .1 assem\ a de uue somente havera 
.,,nrr:llo de •rabalho de Drazo deter.,maJ,, 'e os <I'Jd:-::atos .. .:nn 1sso 
ú)llcordareJn , > una~!lnarh.) su.!.!ere :-. ~vntoaracào ... ie wna ~Lncenacão 
-!esse 'IPO com iarto .eoer.ono ,,e •momd::~des :u:0oertnaas oelas 
tonnahdades da I!,!Ualdade ;und1ca. ,!e nossa •nste •.-adtcão ~esses 

paràmetros a negoc1acão coletl\·a eqm,Jie a do carrasco com o condenado 
:1 morte. na qual esse ultnno negoc1o ..:om o onmen·o se a pena sera 
e-.:ecmada por cade1ra eletnca ou c:imara de ;!::IS E a negoc1acào para 
,aber ~e quem tomara conta :1o .;alrnhe1ro :: .J 1 a posa ou ,, !;amba Como 
pode na um '<md1cato. em temoos cie 1Jesemc1 e!!o e de macel!::t\ el mora 
leg1slatna .~o C on~rresso "lac1onai. , . .o l!Ue r:mge ::1 re~ulamemacão aa 
orotecão contra ~ desoed1àa unon' nda . ;Jrt _, mc1so I. CF) 
··h\Temente·· ,1cordar a suoressào de :'enetiCI<1S asseg:urados por le1 aos 
trabalhadores' Em pa1ses onde a ne:;oc1acão coletl\::t e levada a seno 
nenhum rnbunal reconhecer. a a 'ahdade c e a:n .:u.:ord,, coleti\O desse tmo 
por ausêncm do pressuoosto bas1co de caoacnacão a negocJ:Jciio. que e ::1 
e-.:1stênc1a de cond1cões de a ent1dade e-.:ercer pressões sobre o oolo 
empresanal -\ esse proposno. o Tnbunal Federal do Trabalho da 
Repubhca Federal da Alemanha Ja finnou farta Junsorudênc1a. à luz dos 
para~rrafos ::!. mc1so I e paragrafo o mc1so ~- d::1 Le1 de Contratacào 
Tanfana. de que são nulos os acordos colett\ os tinnados oor ··smd1catos 
amarelos. ISto e deoendentes do Estado. do emoresanado. de 1greras ou 
pan1dos oohncos·· 'li oor ··;md1catos debe1s ,namos ao exerc1c1o da 
legmma pressão na iuta trabalhista I\ WOLFAli.:G DAUBLER. /Ju., 
~rhetN<:(/11 Hund 1 Hamburg. ··Ro\\ohlt V.:rlag· 1990. pp 85 e III) 
-\mda nesse camoo e ns1vel a onada de heteronmma da proposição. 
detennmando a obngatonedade das partes chegarem a um consenso em 
•orno de um ad1c1ona1 ao FGTS. a!(ora estipulado em~·. da remuneracào 

15 A. h\Te negoc1acào colet1va no Bras1l. ao aue carece. subvertendo 
•odo o bom-senso _1und1co. deve pressupor a nlta IC'Ianvtdade da mão de 
obra. postos de trabalho pouco produ!I\OS. ba1-.:os salanos e trabalhaoores 
pouco quahficados. nào-reconhecnnento do 'mculo emprega!lclo. enfim a 
negação da c1dadama ao trabalhador O que. de fato deve ser esclarecidO 
e o comoortamemo erranco do Execuuvo no acercamento deste tema 
defende mtrans1gentemente a hcJtude da autonomia colet1va. quando •e 
;rata de suornmr d1re1tos dos trabalhadores. confonne se constata pela 
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Ponana MTb 11° 865·95 No entanto. quando se trata de afinnar esta 
mesma autonmma para pennmr reaJUStes de salanos. ou concessão de 
aumentos rea1s. o mesmo governo e dracomano. no sentido de 1moed1r a 
h1.Te contratação. como v1mos na época da adoção da Med1da Prov1sona 
da Desmdexaçào. de JUlho de 1995. .:om todo o seu ranço autontano 
Trocando o:m mmdos para beneficiar o trabalhador não oode haver h\Te 
negociação. para Dremd1car o trabalhador. ::t hvre negociação de\e ~er 
aplaudida e estnnulada. mesmo que ao arremo da ordem JUndJca. ornne1ro 
!i.mdamento do reg1me democranco 

16 Observe-~e ::tmda que o cnteno de ··media anrmenca·· dos empregos 
previamente e'I:Jstemes. adotado para que sem e' nada a ~ubstltmc:lo de 
contratos mdetennmados por outros novos. determmados. alem de dJfic1l 
tiscahzação. oara denos de observância. gera uma situação de 
mconstltucJOnahdade. de desigualdade perante a le1. posto que as novas 
anv1dades empresan:us. pelo fato de não possmrem auadros !i.mc•ona1s 
pretentos. não oodenam valer-se dessa no' 1dade Para usufunrem dessa 
regaha. renam os empreeend1mentos mcm1entes aue pnme1ro atmg1r um 
Llatamar de contratos mdetermmados. aguardar seis meses para apuracão 
da med1a armneuca e so então contratar trabalhadores por tenno ore
ti'l:ado Isso sena uma msensatez. quer oelo Jade <lo d~s' muamento da 
concorrência. quer pelo ob1et1\ o '•sado de reduc:it' de custos. na med1da 
em que. para cme haJa dummnçào de ~ustos $eJJ3 preciso. numa ação 
•lógica. pnme1ro ena-los 

17 Recorde-se. outro; sim. que -- e 1sso • l e .1otono ·- pmses. como 
-\lemanh~. Esoanha e .l,.rgentma. que .tlteraram -uas l~gislacões para 
tàcllnar o contrato de orazo detennmaao. não •vl!fa1am d1mmmr seus 
md1ces de desemprego Esses. .:ontranamente. .nnnemaram e não ha 
mdiCIOS cde reversão do auadro o\ OCDE . orl!amzacão ,me conl!feea as . ... - -
econom1âs ma1s puJantes do mundo. reconhece. em relawno pubhcado em 
1994. aue a geração de empregos não se relaciOna poslll\ amenre com a 
redução dos padrões de trabalho e afinna que a fle'\Jblhzação e o 
··rebaixamento das cond1cões de trabalho não tiveram etenos stgmficauvos 
sobre a comoetttl\ 1dade e ., desemoenho cmnerc1al d.:Js pa1ses que o 
adotaram .. r/. 'hudc de ' 1 J( r> r '"r f'cmn!m Pans. l·lC..lJ :--lo mesmo 
~enndo pronunctou-se ::1 Comtssão Europeta. .1rraves .~o "Dtrectorate 

1~1 
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General \' - Em DI O\ me111. lndustnal Relauons :!nd Soc1::1l AftàJrs··. por 
me10 Jo -''""""'" /11.'/"C'.!!II<t//rm ,mel l."mr>lt>l'm<'l't - i'o/i~ l" Pl.'npecli\'C 
1 ouur. de tevere1ro de i 09:5 Snauanto L' Governo. dnes empresana1s e 
pane da elne smd1cal. ,e recusam ,, enfrentar as enolo!,nas esmnura1s do 
desemprego. ,ob a .:starrapada desculoa de rratar-,e de ·-causas 
exogenas · a OIT avaha Lllle t: oroblema onncmal da cO!noeutJvJdade dos 
pa1ses latmo-amer1canos não se encontra no cusw ao 1raoalho. senão nos 
na".os 1~1\'eiS de produu\ldade ll'wwrama /.,thot ai ,/t· - •11.'1"/La Latma 1 

I 1</"lnL• J<)().li 

IS "'ão podemos IIL'~ <.:SLlllecer. .Jmda. de we. -e;:undo Jados do 
ntsuspemssnno Banco ;, 1undml. 0 Bras1l ta e um ~'!"ande nval de pa1ses 
.:omo Botswana e Bangladesh na à1spma do titulo de 010r d1stnbmção de 
renda do olanew Atinai. .1qm l'S I o• o ma1s ncos detem .:.s.J 0 o da renda 
tac10nal. enauamo os 20° o ma1s oobres abocanham aoenas 2 6"·• de nossa 
rtauezn 

19 () Prolessor Jor!!e Mattoso da ll:-./ICAMP. em c!Jrev1dente ensato 
publicado no Esrado de S Paulo·· do d1a i 5 02 CJ1, escre' e 

Parcela Jos empresanos. na ausenc1a de um projeto de 
desem·ol\ nnento naciOnaL ~egue o discurso !,!0' emamental e se 
subordma ~'I.ChiSI\amente a loi!Jca da concorrenc1a Parece pouco 
,e nnoortat <e .J mserçào ~ubordmada. com enOl\ 1damenro externo 
'obre' ail,nzaç:l,, dO '- àmb1o. :ti tos 111ros uu~tes recess1vos 
nennanenres " reestnnuraçào mdustnal cntre!!ue e'l.cluSI\ amente ao 
mercaa,, l:l\ nrece um processo ae ;ubsuPncào de producào 
nac1ona1 oor producào unpon:~da t 5(1° o Je ~tevaçào aDenas em 
I CJCJ5' " Jcenlli:J J busca empresanat Por -u~ess1"o~ cones de 
cus1os " mâc1-de-obra -\ssnn. ~ào conaenado~ ,etores mdustnats e 
a cada no\ a ond~PR> I"L'c'll~cnc. 1111~ ''"" 11\1=111!! ou J.:u·umn~ são 
ma1ores ',; .:om,mfentes de d~semon:~ados , u de e'l.ciUJdos do 
rnercJdo de lr:t~ll1o fonnal"" 

r: E 01 OSc:tt!;,!llt! ~~ 

"" '! 
-·~0 receme debate sobre c'S encan:c1s. ·~norou-se aue a matar 

pane Jeles I.JZ Dane dos rendunemos monetanos receb1dos pelo 
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trabalhador. amda que d1fendos no remoo 1 sobremdo adiciOnal de 
um terço de fénas. FGTS. 13" salano e rescisão contratual J Desta 
fonna. reduzi-los sena. na pranca. .:ortar :;alanos. aue sena 
côm1co. se não fosse tragtco. dados .~~ 01\ e1s r~conhec1damente 
ba1-..;o dos salános bras1le1ros·· 

Mattoso conchu. proou~'f!ando :1 ~onsmmc.io de um pro_1eto 
nac1onai. ~vb a eg1de da produção e do empr~!!·.1 · lamentando aue 

··setores smd1ca1s admnam a fragmentação da sohdanedade entre 
os trabalhadores e destes com o conmnto da soc1edade 1 sobretudo 
-com os excluídos l, ao ace1tarem que a discussão dos uroblemas do 
emorel!o ~e I um te ao mercado de trabalho como se :u e~n' essem 
as ..::msas do aesemprego Em .i!!uns ,:::sos. cilel!a-se ao 
paro'I.Ismo acenando-~e formas de C<"mmac:b :10 arrepio d:t le1. 
~em encargos. com reducào de direito< ~ >alnnos. como a oroposta 
rena recentemente em São Paulo ~zr. Ulltros. considera-se a 
ooss1b1hdade de contratação colenva I!'I:ChlSI\ amente ao mvel da 
empresa Em ambos os casos. os efeitos da precanzação e da 
desigualdade do mercado de trabalho ·acJOnal senam enonnes e 
•nn tracasso enquanto med1das 'oiladas oara •l Jumento do 
emorego. .:omo Ja demonstrou a ~'oenenc1a :!e ' anos pa1ses 
eurooeus ~ latmo-amencanos 1 tsoanha • -\rgennna. oor 
e-..;emolo1 

20 Conchnndo. acreditamos aue a prooos1c:i.o e mconslstente. para um 
Pms que tem ,, !:-'Tave desafio de se msenr. Je rorma nào-subordmada. 
•1uma economia globalizada Este proJeto Drerende Jjo-somente. dar 
suporte de argumento para uma fun1rn ''o IIm · ne : eromada do 
desenvolv•htento. com torre mchnação para setores de pouca agregação de 
~ alor. mas• oollllcamente suficiente oara armar um discurso socml oara r 
breve espilco de uma camoanha elenoral Em setores ooss1~ elmente 
pn' llei!Jados. como a constmção CIVIL e 1rômco constatar aue empresanos 
que menos recolherão FGTS ma1s se !Jeneficmrào do acesso :1 seus 
recursos. empresár:u~.s que menos recolherjo ao •e:;uro de acidente do 
trabalho. mais contnbuem oara que o Brasil figure entre os campeões das 
estansucas acidentanas em ambiente do trabalho 
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:; f Fmalmente. gostanamos de reproduzir as ad\ enênc1as de MANUEL 
CASTELLS. Professor de Soc1olob'la e Plane1amenro da l!mvers1dade de 
Berkeley, na Cahfom1a. que. apos d1scorrer sobre a necessidade de 
mtegração e compromenmento do trabalhador com o empreendimento 
como fator de v1ab1hzação empresanal na atual quadra econôm1ca. 
assmala que somente com o tempo ha. no se1o das empresas. geração e 
d1ft1são do ··.:onhecnnento taclto .. _ elemento neVTal!,'lCO no mcremento de 
produtiVIdade E mdaga. ·,omo poder1a o ;rahalhador temporárm 
udqmr1r tal Ltmheumenw e por que de1·erta "''<!IIW' ret'1U""' o <fiiC 1ahe 
Ll\ r:mpre'a·'· mem"prc=ando 11:11 prápno , up11al f'T'tiTI\\Umal. \c! ,, 

rdaç.üo umtratuul .' me. ena ,. temporárw ' -i \\tnt r:nquanw .t 
f/cxthtft=a~tio pode allntc!/1/QT <I ((1//lllt!llll\'ll/Udt: I<! <'111'/0 pra=n. pnde 
dmumur a pmdum·tdude o que ,: .:m uluma m'tcinLill ,, ,ôftdu ha.\e 
par,, "progre"o. t<Jnto da' empre\U\ umw d<J CL o~nrmua "mw 1•m tmlo · 
r/1.0 l:ntcrprl\e Forum /hemc 11" :J. Genebra. 8-9 "Jovembro !996) 

,, Por todo o exposto. e por entender que a propos1cào não atende aos 
mteresses dos trabalhadores e do Bras1l. 'ntamo~ .:onrranamente ao PLC 
n" 9J de 1996 

Sala das Reumões. I O de JUnho de '''97 

Senadora BENEDIT-\ DA SIL \'A 

VOTO EM SEPARADO DA SENADORA MARINA 
SILVA, AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 93, DE 
1996, NA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS. 

Quando solicitei vista da presente proposição, a 
Senadora Benedita da Silva já havia oferecido à 
consideração dos nobres membros desta Corr.issão suas 
razões para manifestar-se contrariamente ao projeto. 
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Em face aa superveniência de tram1tação conjunta 
da matéria com o PLS n° 42, de 1996, devido à 
aprovação, pelo Plenário, de requenmento nesse sentido. 
o ilustre relator, Senador Waldeck Ornellas. refez, em 
parte, o seu parecer, tão-somente para dar por 
prejudicada a referida proposição, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Magalhães. Nesse passo, pedi vista. 
Declino agora minhas observações. 

Desde logo, associo-me ao voto em separado da 
Senadora Benedita da Silva, para, também rejeitar a 
proposição. Em aditamento ao seu bem lançado libelo, 
aduziria ainda que me parece haver outra 
inconstitucionalidade do projeto, ante o princípio de 
isonomia perante a lei, além da apontada pela insigne 
representante do Estado do Rio de Jane1ro, concernente 
à desigualdade de tratamento entre emoresários que já 
estejam em atividade e os que iniciarão 
empreendimentos após a edição da lei. Reporto-me à 
distinção de tratamento entre empregados, de uma 
mesma empresa, num mesmo local de trabalho. 
realizando as mesmas tarefas. sendo uns acobertados 
pelo contrato por tempo indeterminado e outros sujeitos à 
precariejdade do vínculo com termo pré-fixado, problema 
que não ocorrena se, simplesmente, fosse observada a 
aplicação dos dispositivos atinentes e em vigor, previstos 
na CLT. 

A propósito, noticia a Gazeta Mercantil, edição de 25 
de junho de 1997, que a Volkswagen pretende contratar 
900 funcionários para as fábncas de Taubaté e São 
Paulo. por um período de 12 meses. Ou seja, de acordo 
com o .mecanismo atual, é perfeitamente possível a 
contrataÇão de natureza transitória, sem os 
inconvenientes apontados pela Senadora Benedita da 
Silva, e sem necessidade alguma de se alterar a CL T. 
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Basta que o empreendedor tenha capacidade de 
planeJamento, com horizonte estratégico de sua 
produção, que comporte previsão de sazonalidades da 
demanda. O que não se pode tolerar é que, para 
atividades permanentes, sejam contratados, 
precariamente. trabalhadores, que nunca poderão dispor 
da necessária segurança para quem vive apenas da 
alienação de sua força de trabalho. 

Nesta oportunidade, não poderia deixar de 
mencionar o brilhante artigo do Professor MÁRCIO 
POCHMANN. do Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho (CESIT), da Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP. publicado na Folha 
de S. Paulo, edição de 25.06.97. caderno Dinheiro, p. 02. 
onde se desmistifica o argumento dos elevados custos 
dos encargos sociais no Brasil Em pnme~ro lugar. o 
eminente professor recorda a exata conce1tuação de 
encargos sociais à luz de parâmetros de insuspeitiss1mas 
entidades internacionais. notadamente a OIT, que. 
resumidamente, poderiam ser defimdos como "ônus 
contributivo do empregador direc1onado ao financiamento 
das políticas públicas". Em segundo lugar. o dlretor
executivo do CESIT. demonstra que. ainda que se 
considere o custo total do trabalho, computando-se os 
encargos soc1a1s e os custos salariais, 1sto é. "os 
rendimentos monetários efet1vamente recebidos ao longo 
do tempo pelo empregado". o dispêndio global do 
empregador. no setor industrial. não excederia a 53,93% 
do saláno contratual. De toda a despesa. 79.93% senam 
custos salariais e apenas 20.07% encargos sociais 
propriamente ditos. 

Considerado. em termos comparativos. como 
assinalou a Senador Benedita da Silva. o ba1xo custo total 
do trabalho no Bras1l. vê-se a falácia do argumento. Aqui 
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o custo total do trabalho. em termos norários. é 
equivalente ao custo, apenas. com encargos socia1s erro 
países como Itália ou França. 

Por essas razões e mais uma vez rendendo minnas 
homenagens à Senadora Benedita da Silva. manifesto
me, também, contrariamente à prooosição em apreço 

Sala da Comrssão. em 

~~·~u.__ 
Senadora MARINA SILVA 

VOTO EM SEPARADO 

Na Com1ssao de Assuntos Soc~:o1s 
sobre o Projeto de Le1 da Câmara n .. 93. 
de 1996 (n° 1.724, de 1996. na Casa de 
origem) que "Dispõe sobre o contrato de 
trabalho por prazo determinado 3 dtl 
outras proVIdênctas·. 

iSenadora: EMILIA FERNANDES 

O Projeto de Lei da Câmara n° 93, de 1996, proposto pelo 

Governo, tem a pretensão de, substancialmente, d1m1nuir o crescente 

desemprego no Pais, mediante redução transitóna de contnbuições 

sociais e encargos trabalhistas. 
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Para tanto, o projeto governamental, para dar maior 

atrativ1dade a esse novo modelo contratual por tempo determinado, 

propõe, a1nda que temporanamente, a redução, em cinqOenta por 

cento, das alfquotas devidas às instituições do chamado Sistema S, 

assim como às destinadas ao INCRA, salário-educação e seguro de 

aCidente de trabalho. Estabelece, adema1s, redução do valor do 

FGTS e, por se tratar de contrato a termo, que nilo haverá incidência 

de aViso prévio, nem tampouco da indenização de quarenta por 

cento sobre o saldo do FGTS. 

Evidentemente, essas reduções acarretarão d1m1nuição 

do custo da contratação da mao-de-obra, reconhecidamente, para 

lguns, um dos entraves para a maior expansão da formalização do 

·ado de trabalho. 

Alega o Governo que a medida permitirá e VIabilizará a 

ão de empregados a um custo um pouco ma1s baixo, 

rep1 .. sentando, assim, uma alternativa para aumentar o nível de 

emprego. 

Na verdade, porém, estamos convenc1dos que a 

1nic1ativa governamental estará promovendo a precanzação das 

... 1 .. ções de trabalho, trazendo, portanto, sénos prejuízos para o 

trabalhador. 

Concretamente, o projeto em apreço trará uma mudança 

histórica nas relações de trabalho e em nosso código de trabalho, 
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mas abrirá um grave precedente, em nome da modernidade e- do 

combate ao desemprego, que poderá gerar grandes vantagens para 

a classe patronal e poucos beneficies para o trabalhador. 

Isso porque o Governo restringe a discussão do 

desemprego estrutural à uma questão de reduçio de algumas 

contribuiçOes sociais e encargos trabalhistas que seguramente em 

nada contribuirão para a melhoria do nível de emprego. 

O Ministro do Trabalho, em sua expos1çio de motivos que 

acompanha o projeto, afirma que essa nova modalidade de col"'trato 

de trabalho por prazo determinado deverá melhorar o nlvel de 

emprego. 

Julgamos que essa expectativa traz consigo uma 

incógmta. Em palses como Espanha, Argentina, Alemanha e Itália, 

onde existe o contrato de trabalho por prazo determinado, o aumento 

do desemprego continua crescente. 

O projeto apresentado pelo Governo incorpora restrições 

a vários a$pectos por ele abordados, a saber· 

a) a diminuição das contribuições sociais afetará a receita 

dos programas de treinamento, qualificação da miJo-dtHJbra, lazer. 

assistência médi!:a e odontológica, todos eles regidos pelo s1stema 

·s·. bem como os programas de incentivo às pequenas e médias 

empresas (no caso do Sebrae). 
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Ac.:3·r 'i.il:.. .-ara ::l err:pregador, essa reduçio é 

1nsignificanta, tá que represe11ta apenas dois por cento do custo toCai 

dos encargos soc1a1s. segundo José Pastore. 

Par:::. que tipo de empresa essa reduçio seria atraente? 

Para as grandes empresas que necessitam de mio-de-obra mais 

permanente, tendo em v1sta o tremamento de seus funcionários, 

certamente não será muito vantajosa. 

Para as pequenas e microempresas, o desconto é tio 

1msório que elas deverão continuar contratando mão-de-obra à 

margem da le1 

Seguramente, a redução proposta não terá o impacto 

financeiro propalado pelo Governo. 

For outro lado, não acreditamos que o custo atual dos 

encargos soc1a1s d1fi!..ultem novas contratações no Brasil. Ning!Jém 

1gnora que cs nossos salános se encontram entre os ma1s baixos do 

mundo: Bras;l, RS 120.00; Uruguai: RS 180,00; Argentina: R$ 250,00; 

Itália: R$ 830,00, França: RS 990,00. O salário-hora médio pago na 

Alemanha: RS 24,87, Noruega: R$ 28,90; Bélgica: RS 21,00; Japlo: 

R$ 16,00, Estados Umdos: RS 16,00, Taiwan; R$ 5,46; Brasil: R$ 

2,65. Ass1m. não se pode argumentar que os encargos sociais 

realmente Imoem o empregador de contratar ma1s mão-de-obra. 
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Vaie lembrar, ademais, que os Incentivos relat1"os aos 

encargos soc1ais terão duração limitada a dezoito meses e- a 

modalidade de contrato previsto na proposição governamental 

permanecerá em nosso direito trabalhista. Sendo assim, mais uma 

vez o trabalhador deveré arcar com a redução de seus direitos. 

Ressalte-se que, quando a Argentina reduziu os encargos 

patrona~s. o então Ministro da economia Domingo Cavallo afirmou, 

na ocasião, que, com mais dinheiro em caixa, os empresários 

poderiam oferecer mais postos de trabalho. Infelizmente isso não 
aconteceu. O Estado deixou de arrecadar 3,2 bilhões de dólares com 

a redução, aumentando ainda mais o déficit fiscal. 

b) a limttação das horas extras em cento e vinte horas 

anuats para os trabalhadores sujeitos à jornada de quarenta e quatro 

horas semanais não levou em conta os casos das jornadas 

diferenciadas. 

, Por outro lado, o "banco de horas" poderá concorrer 

efetivamehte para diminuir o nível de emprego, na medida que os 

trabalhad~res, com a sobrecarga do horário, estarao ocupando, 

assim, postos de trabalho que poderiam ser preenchidos por novos 

empregados. 

Se uma das finalidades do contrato temporário é 

combater o desemprego, nio deveria ter permitido o trabalho com 
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horas suplementares. Além do mais, somente a redução da )ornada 

de trabalho de quare;,ta e quatro para quarenta horas semanais, 

antiga reivindicação do movimento sindical, é que poderia servir 

como instrumento eficaz de estimulo à oferta de emprego, fato esse 

desprezado pelo Governo. 

Vale lembrar ainda que a instituição do "banco de horas" 

poderá ensejar jornada semanal de até sessenta horas. 

c) é incerta a garantia, contida no projeto, de que havenl 

maior geração de emprago, paio fato de as contrataçóes, mediante o 

contrato de trabalho por prazo determinado, só serem pennitidas 
para empresas que aumentarem o número de seus empragados. t: 
sabido que o Mmistério do Trabalho dispõe de poucos fiscais. Assim, 

de pouco adianta a lei estabelecer multa (que, por sinal, é de valor 

irrisório) para os estabelecimentos infratores se a fiscalizaçiio é 

bastante deficiente. 

Chamamos atenção para a verdade de que s6 existem 

trabalhadores informais porque nlo existe fiscalização adequada. 

Como fará o Ministério do Trabalho para fiscalizar cada empresa, 

cada fazenda.. e evitar que burlem a lei? 

d) ao penndir que as empresas possam contratar, 

cumulativamente, 50% do número de trabalhadores para a parcela 

infenor a cmqaenta empregados; 35% do número dos trabalhadores 
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para a parcela eritre cinqUenta -e cento e noventa e nove 

empregados; e ~ do número de trabalhadores, para a parcela 

acima de duzentos empregados, o artigo 3" do projeto incone em 

vários equívocos. 

A discriminação de empresas por número de empregados 

nlo atinge seus objetivos, que seria incentivar aquelas que fazem 

uso intensivo de mio-de-obra. Uma grêinde empresa, altamente 

automatizada, que tenha um pequeno número de empregados, seré 

também beneficiada. 

Outro defeito da proposta é criar critérios complexos para 

a fiscalizaçlo, prejudicando sua operacionalidade. O prazo de 

referência (média dos seis meses) também é inadequado. 8a 
permite criar uma distorçio sazonal, nlo incluindo a totalidade do 

perfodo anual, podendo provocar, de imediato, um mOVImento de 

demissOes (reais ou mascaradas), para atuar na média, e com isso, 

abrir mais ''vagas• para o novo contrato. 

e) ao permitir que as empresas com até cinquenta 

empregados possam celebrar o contreto de trabalho por prazo 

detenninp. mediante acordo escdto entre emptegado e 

empt&g~r, o projeto reduz a zero a capacidade de barganha dos 

emprega~os. E; na prfltica, mtira-os de qualquer controle efetivo de 

fiscalizadlo. tanto do Ministério do Trabalho como dos sindicatos. É 

importante ter pmsente que esse dispositivo abrangerá a grande 

maioria dos novos contratos que venham a ser malizados. 
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f) ao não aplicar o disposto no art. 4151 da CLT ao 

contrato de trabalho a termo, o projeto peTTTiite que esses contratos 

possam ser renovados indefinidamente, sem se transformarem em 

contratos por tempo indetefTTiinado. Com ISSO, ficam abolidos, para 

esses trabalhadores, os direitos quanto ao recebimento de aviso 

prévio e de indenização por demisdo imotivada. 

g) além desses aspectos referentes ao mérito da 

proposição, preocupa-nos também os questionamentos levantados 

quanto à sua constitucionalidade. 

O exame do art. ro, I, da Constituição Federal, nos revela 

que a relação de emprego é, por exigência da Lei Maior, protegida, 

valorizada e defendida, dando-se, assim, expresslo ao principio da 
continuidade do vínculo jurídico. Significa, pois, que a continuidade e 

a permanência da relação devem ser preservadas, já que é o 

emprego um bem jurídico tutelado pela lei. Por isso, a proteção da 

relação de emprego é voltada contra a dispensa arbitrária ou sem 

JUsta causa. 

Efetivamente, a continuidade e permanência da ralação 

de emprego é uma das principais finalidades do Direito do Trabalho. 

Ele acolhe e incorpora a segurança desejada por todo trabalhador e 

que é comprometida sempre que ele é demitido. 

É por isso que no mundo inteiro os sistemas jurfdicos 
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preocupam-se em estabelecer regras de proteção à relação de 

emprego contra a despedida arbitrária e sem justa causa. 

E entre nós nao é diferente. Nossa Constituição Federal, 

em seu artigo 7", determina que é direito do trabalhador urbano e 

rural, além de outros que v1sem à melhona de sua condição social, a 

proteção do Estado na manutenção da relação de emprego contra a 

despedida arbitrária ou sem justa causa. Em que termos? Nos 

termos da lei complementar, que deverá fixar a 1ndenização 

compensatória. Por seu intermédio, quis o constitumte minimizar 

para o e"'pregado nio só as perdas resultantes da ruptura de seu 

contrato de trabalho, mas também fornecer-lhe recursos que lhe 

dêem condições para fazer frente às dificuldades econõmicas até 

que encontre novo emprego. 

Entendemos, portanto, que, enquanto a lei complementar 

que prevê a indemzação compensatória nao for promulgada, 

continuam válidas todas as regras jurldicas .nfraconstitucionais 

reguladoras do art. "70, inciso I, no que concerne à relação de 

emprego cuja ruptura se der em decorrência de despedida arbitrária 

ou sem justa causa. 

Nesse sentido, o § 1° do art. 1° do projeto sob exame 

esté em desacordo com a norma constitucional objeto do art. 7", 

inciso I, uma vez que revoga os termos de indemzação prev1stos nos 

arts. 479 e 480 da Cl T, além de propor, por via de via lei ordinária, 
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autonomia das partes, quando da convençio ou acordo coletivõ, 

para estabelecer a indenizaçio para as hipóteses de reacilllo 

antecrpada do contrato de trabalho. 

A vtsta do exposto, opinamos pela rejeiçlo do Projeto de 

Let da Câmara n° 93, de 1996. 

Sala da Comisslo, em 

~~ 
Sanadora EMIUA FERNANDES 

PDTIRS 

PARECER N" 3, DE 1998 
(Da Comissio de Coastituiçio, Justiça e Cidadaoia) 

RELATOR: Senador ROMEU TUMA 

I. RELATÓRIO 

E submctulo ao exame desta Com1ssão de Const1tuiçiio, Justiça e 

Cidada111a o l'rojeto de Lei da Câmara n° 93, de 1996, que tem por finalidade dispor 

sobre o contrato de trabalho por prazo determinado, sem algumas das limitações hoje 

Impostas pela CL T. 
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Em sua Exposição de Motivos ao Senhor Presidente da República, o 

Ministro de Estado do Trabalho, Paulo Paiva, alega: 

"A proposta privilegia a via negocial, 11a medida em que o modelo 
co11tratual, por ela introduzido, condicio11a-se à celebração de convenção ou 
acordo coletivo, a impor, prelimi11armente, o entendimento entre os 
empregadores e os trabalhadores. Adotou-se a figura do co11trato de traball1o 
por pra'ZIJ determi11ado, já tratada 11a CLT, atribui11do-ll•e, 11esta situação 
especial, cardter u11iversal, ou seja, para todas as atividades da empresa, sem 
as amarras ele11cadas 110 § 2• do art. 443 da Co11solidação. Estas 
contrfllw;üu, todavia, sd prevalecem para admissões que representem efetivo 
acréscimo do 11úmero de empregados 1111 empresa, de modo a se afastar o 
risco de substituição de mão-de-obra". 

Dentre os aspectos mais Importantes da iniciativa governamental, cabe-

nos destacar: 

1") as con1r1bu1ções para o SES/, SESC, SEST. SENA/, SENA C. SENAT, 
SEBRAE, INCRA, bem como para o salário-educaçi!'3 e o ji11anc1atilento do seguro de 
acidente do trabalho ficam reduzidas em cmquenta por cento de seu l'alor vtgente em 
J• de Jane~ro de 1996, pelo prazo de dez.ollo meses: para fazer jus, tod4via, a esses 
descontos, a empresa deve comprovar que se encontra adimplellle junro ao INSS e ao 
FGTS. Se inadimplente, a empresa poderá contratar, mas não uszifru~rá do descolllo 
QCIIIIa, 

2") a aliquota do FGTS é reduzida de oito para dois por cento, sem 
preJUÍZo de ccimpensação, a ser feita mediallle depósitos mensais vmculados a favor 
do empregacio, CUJOS percentuais deverão ser previstos obr~gatoriamente 110 

itiStrwnento dticorrente da negoc1ação coletiva, 

Jio; a empresa poderá colllrarar, cumularivamellle, cinquenta por cenro 
do número de trabalhadores, para a parcela inferior a cinquenta empregados: trmra e 
cinco por cento do número de trabalhadores, para a parcela entre cmquellla e cento e 
novellla e ,, empregados; e vi11te por cento do número dos trabalhadores, para a 
parcela acima de duzentos empregados: 

4") por mlermédio de acordo ou convenção coletiva de lrabalho, poderá 
ser dispensado o pagamento da hora extra se o e:tecesso de horas em um dia for 
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compensado pela correspondente dimúrutção em ouJro dia, desde que não exceda, 110 

período máximo de cento e vinte dias, à soma das jornadtls semanais de trabalho 
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. Ressalte-se que 
usa regra passará a valer também para os contratos por tempo indeterminado: 

5? as empresas que aumentarem seus quadros de pessoal terilo 
preferincia na obtenção de recursos junto ao BNDES. 

6? o empregador que não cwnprir as narmas e o! limites quando d4 
contratação por prazo determtnado, sofrerá multa de quinhentas Unidades Fiscais de 
Referincia - UFJR por trabalhador contratado. Os recursos advindos dessas muitos 
irão para o FWJdo de Amparo ao Trabalhador; 

7? as contratações por prazo determinado só _prevalecem ~a 
admissiJes que representem efetivo acréscimo do número de empregados na empresa. 

À proposição foram anexados o Projeto de Lei do Senado n° 42, de 

1996, que "Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho", de autoria do 

Senador Antonio Carlos Magalhães e o Projeto de Le1 do Senado n° 239, de 1995, de 

autoria do Senador Júlio Campos, que "D1spõe sobre a contratação de empregados por 

temporada em localidades turlsticas e dá outras providências". 

Os projetos apensados têm por objellvo, ao promover mudanças na aluai 

legislação trabalhista, estimular as empresas a contratar mais trabalhadores. 

A Comissão de Assuntos Sociais já opanou pela aprovação da 

proposição, com emenda de redaçilo, e considerou prejudicados os Projclos de Lei do 

Senado n~ 239, de 1995, e 42, de 1996. 

Dentro do prazo regimental foi apresentada uma única emenda, de 

autoria da Senadora Júnia Marise c do Senado Sebastião Rocha, que será analisada 

oportunamente. 

É o relatóno. 
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II. VOTO DO RELATOR 

1. Quauto ao mérito, não há nada a opor, dadas as convincentes razões 

invocadas pelo Poder Executivo na exposição de motivos que acompanhou o projeto 

em apreço. 

Diante do crescente aumento do nivel de desemprego em nosso pais, o 

Governo tomou a imciativa, mediante alteração da legislação trabalhista e instituição 
de incenllvos às empresas, de criar uma nova modalidade de contrato por pmzo 

determinado, vtsando a amphação do mercado de trabalho. 

A mcdtda se faz necessária porque as normas referentes à contratação da 

mão-de-obra, cm nossa legislação, são ainda muito rígidas c, em decorrência desse 

fato. é crescente o aumento do mercado informal de trabalho que obriga o trabalhador 

a viver à margem da proteçil.o dos direitos soc1ais que lhe são confendos pela 

Constituição Federal e pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

.• 

Ademais, não menos onerosa é a estrutura de encargos sociais que eleva 

sobremaneira o custo do trabalho e, consequentemente, funciona como fator inibidor 

da ampliação do mercado formal de trabalho. 

Paradoxalmente, o trabalhador brasileiro percebe um dos menores 

salários do mundo, mas custa muito caro para o empregador. Levantamentos realizados 

dão conta de que a relação entre encargos sociais e salário chega a ser superior a um. 

Para dumnu1r essa ngidcz e o custo dos encargos sociais, o Poder 

Execullvo propõe a redução transitóna dos encargos sociais e a adoção de instrumentos 

que confiram maior agilidade às contratações de mão-de-obra. 
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Desse modo, VIabiliza-se a contratação a um custo menor, que poderá 

trazer mais trabalhadores para o merc:ado fonnal, onde, apesar de terem algumas 

garantias reduzidas, ficarlo mais protegidos do que na infonnalidade. 

Nlo há dúvida de que a proposta governamental faz parte de um 

conjunto de medidas que têm por finalidade modernizar as relações de trabalho, num 

contexto de globalizaçil.o, que exige maior competitividade dos setores produtivos. 

l. Sob o aspecto formal, vale dizer que os preceitos constitucionais 

foram intcgrahm:ntc observados quanto à legitimidade de iniciativa (art. 61, caput) e à 

competência legislativa da União (art. 22, inciso 1). 

Por outro lado, a matéria diz respeito ao contrato de tmbalho, que deve 

ser disciplinado em lei ordinána. E, portanto, competência da União, sobre a qual cabe 

ao Congresso Nacional legislar, conforme prevê o art. 48 da Constituiçil.o Fedeml. 

3. Quanto aos projetos apeasados, podemos nfirmar que ambos 

oferecem alternativas no sentido de modernizar a relação capJtal-tmbalho c, com isso, 

estimular a contratação de mão-de-obra. 

A despe11o de seu mérito, já que promovem alterações na legislação 

trabalhisl:l para estimular o aumento de postos de trabalho, ao mesmo tempo que 

oferecem aos empregadores meentivos que os estimulem a fazer novas conl.rataç6es, 

entendemos que a proposta do Governo é ma1s abrangente. Além disso, atendem 

pcrfeil:lmente a pretensão dessas proposições. 

4. No que tauge à ea1euda apresentada, que visa á cxclusilo do SESI, 

SESC, SENA! E SENAC do texto do inciso I do art. 2°, objetivando, assim, a 
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manutençio da aluai c:ontribuiçlo, por parte das empresas, de 1,5% para essas 

entidades c nlo 0,75%, como proposto pelo projeto, julgamos desnecessária a 

pretendida alteraçlo, já que a proposta governamental nio ac:arretani reduçlo de 

receita. ao contrário do alegado pelos autores da emenda. 

O projeto nilo trará qualquer perda para as instituições mencionadas, 

porque a reduçlo incidirá somente sobre os contratos por prazo determinado pn:visto 

no projeto, que deverão representar efetivo acréscimo do número de empregados na 

empresa. 

A visla do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da 

Cãmara n• 93, de 1996, com a emenda de redaçlo oferecida pela Comisslo de 

Assuntos Sociais, pela rejciçlo da emenda a ele apresentada nesla Comisslo, bem 

como pela prejudicialidadc dos ProjetO& de Lei do Senado n-a 239, de 1995, e 42, de 

1996. 

Sala da Comissllo, cm 07 de janeiro de 1998 

-~ 

·-
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VOTO SOBRE O PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 93, DE 1996 

Senador Josaphat Mannho 

O ProJeto de Le• n• 93, de 1996, ong•nano do Poder Execubvo, que 

"d1sp6e sobre o contrato de trabalho por prazo determinado", e JnconsbtuCIONIJ e 

InJUStO. 

A ConstJtu•çâo brasileira enunc•a e protege os d1re1tos soaa1s, em 

sent1do amplo No art s• declara que ass1m são considerados. na forma por ela 

estabeleada, ·a educação, a saude, o trabalho, o lazer, a segurança. a prev1dãnaa 

SOCial, a proteção a maternidade e à 1nfànaa, a ass1stênc•a aos desamparados• 

Como se não bastasse a largueza dessa norma, em outros d1spos•t•vos prevê 

regras especificas para os d1versos d1re1tos Ass1m, no art 7" proclama que "são 

d1re1tos dos trabalhadores urbanos e rura1s, alem de outros que v1sem a melhona 

de sua condição soc•al", os que estão neoo1 enumerados 

Essa enumeração começa, no InCISO I, "pela relação de emprego 

protegida contra despedida arb1trána ou sem JUSta causa, nos termos de let 

complementar" E o mesmo •nc1so elucida que a le1 complementar prevera 

1nden1zação compensatona, dentre outros direitos, para os que a Const1tu1ção 

relac1ona Ta1s d•re•tos desdobram-se, ao lado de outros, no seguro-desemprego, 

no fundo de garantia do tempo de serv•ço, no saláno-m.n1mo, na Jrredubbihdade do 

salano, no 13" mês Note-se a1nda que a Const1tu•ção toma expliCita, 

repetidamente, a garantia dos d1re1tos que ela estabelece, "dentre outros", ou "além 

de outros· que v1sem a melhona da cond1ção soaal do trabalhador Quer d1zer. a 

ConsbtuJção coloca a sua sombra, Junto aos d•reJtos por ela cnados. "outros• 

preexistentes E ma1s s1tua a relação de emprego no ãmblto da le1 complementar 

Logo, estende a todos os d1re•tos, aos emanados dela e aos antenores a ela, que 

"v1sem à melhona da cond1ção soc1al", o reg1me da le1 complementar 

Ora, o proJeto de le1 que "dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo 

determ•nado" suspende a v1gênaa de d1re1tos que a Const1tu1ção protege No art 

1•, 9 projeto estipula que ·as convenções e os acordos colellvos de trabalho 

poderão 1nsbtu1r contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o art 443 

da Consolidação da Le1s do Trabalho, Independentemente das cond1ç6es 
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estabelecidas em seu § 2" . Mas esse § 2". do art 443 declara que ·o contrato por 

prazo determinado só será vál1do em se tratando. (a) de serviço cu1a natureza ou 

trans1tonadade jusbfique a predeterminação de prazo; (b) da abvidadas 

empresana1s da carãtar trans1t6no. (c) da contrato de expanênaa·. Não abre 
espaço a exceções Enquanto 1sso. o proJeto autonza contrato por prazo 

determinado ·em qualquer abv1dade desenvolvida pela empresa ou 

estabeleamento. para adm1ssões que representem acresamo no número de 

empregados· Como adm1br essa autonzação por le1 comum. se a Consbtu1ção 

ampara os direitos antanores a ela e envolve a relação de emprego no reg1me da 

le1 complementar? 
Também no art 1". no§ 1". InCISO I, o proJeto penn1te 1ndemzação para 

as hipóteses de resasão antec1pada, por 1n1Ciat1va do empregador ou do 

empregado. "não se aplicando o disposto nos arts. 479 e 480 da Consolidação". O 

an 479 da Consolidação, porém, ordena que, ·nos contratos que tenham termo 

estipulado, o empregador que, sem JUSta causa, despedir o empregado, estã 

obngado a pagar-lhe. a titulo de 1nden1zação, e por metade, a remuneração a que 

tena d1retto ata o tanno do contrato• Sendo essa mdemzação, como e, um d1re1to, e 

que assegura, na linguagem da Consbtu1ção, ·melhona da cond1ção soc1al" do 

empregado, como e poss1ve1 ao legislador ordmáno dela desobngar o empregador, 

em preJuizo do empregado? Conforme escreve Giusepp1no Trevas sobre a 

Const1tu1ção 1tal1ana, e que bem se &Justa à nossa, ·a Republica tutela 2 trabalho 

em todas as suas formas e aplicações· 
, Não comge a v1olação const1tuc1onal dizer-se, conforme estã na 

expos1çãa do M1n1stro do Trabalho, que •a proposta pnvlleg1a a v1a negocial" Nem 

sana o vidio a alegação fe1ta de que as contratações prev1stas •so prevalecem para 

admissões que representem efet1vo acrésamo do número de empregados na 

empresa, de modo a se afastar o nsco de substituição de mão-de-obra". De 

qualquer sorte, a forma adotada pelo proJeto fere a Igualdade de tratamento que a 

Consbtu1ção ex1ge para Situações de trabalhos equivalentes Se o quadro 

aconõmiCO do Pais é gerador de desemprego, em razão da politica governamental 

seguida, ou por outros mobvos, as soluções buscadas hão da ser de equ11ibno Nlo 

podem afrontar a Consbtulção, nem ser preJUdiCiais ao trabalhador e benéficas ao 

capital. 

IS~ 



15-4 ~"AIS DO SEN o\00 FEDERAL JANEIRO DE 1998 

A JUStiça soc1al 1mpõe dec1sões que não desamparem os fracos, 

sobretudo em fase. como a presente. de salanos contidos Não se ev1ta 

desemprego supnm1ndo d1re1tos, mas promovendo o desenvolvimento Agora 

nesmo. a Imprensa not1c1a que so em 5 Paulo. no setor da 1ndustna e durante o 

mês de 1ane1ro. foram fechados 6 219 postos de trabalho, o que 1nd1ca ameaça de 

desemprego crescente E seJa renovada a advertência de Ru1 Barbosa. no combate 

a ditadura de 1893 mas que vale para todos os tempos "Quando um d1re1to 

constitUCional desaparece. nenhum dos outros se deve presumir seguro· 

A esses argumentos cabe acrescentar a luc1da demonstração 

constante d" art1go do professor Arnaldo Sussek1nd especialista nesse ramo do 

d1re1to. ex-m1n1stro do Trabalho e ex-m1mstro do Tnbunal Supenor do Trabalho 

ass1m desenvolvida 

A ATUAUZACÃO DO DIREITO DO TRABALHO E O 

MALOGRO DOS CONTPATOS PROVISORIOS 

A globalização da econom1a resultante do encontro. no 

tempo da nova revolução tecnolog1ca - sobretudo a lnformat1ca e 

a robot1ca - com o f1m da guerra fna Simbolizada na queda do 

muro de Berlim Incrementou a concorrenc1a comercial entre 

pa1ses e nestes entre suas empresas V1sou-se entá::~, ampliar a 

produção e a produtiVIdade melhorar a qualidade dos produtos e 

ao mesmo tempo reduzir os custos 

As consequênc1as de ma1or relevo no campo das 

relações do trabalho foram 

I) a FLEXIBILIZAÇÃO das normas lega1s a f1m de 

prop1c1arem o atendimento a pecullandades 

reg1ona1s, empresana1s ou prof1SS1ona1s. a 

Implementação de novas tecmcas ou metades de 

trabalho, a preservação da saude da empresa e dos 

respectivos empregos. 

11) a TERCEIRIZACÃO da produção empresanal, CUJa 

estrutura vert1cal vem sendo substltUida pela 
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honzontalização na execução de determinados 

sarv•ços, 

III) o DESEMPREGO estrutural, que, segundo a 

Orgamzação Internacional do Trabalho (Oin, 

at1ng1a, em novembro de 1996, a 150 m1lhões de 

trabalhadores 

A flex1b1hzação, como bem ponderou o professor Jean

Claude Jav1llier. não se confunde com a desregulamentação do 

D1re1to do Trabalho Os adeptos do Estado Soc1al consideram 

1nd•spensavel um m1n1mo de normas lega1s 1rrenunc•ave1s, aba1xo 

do qual não se pode conceber a d1gn1dade do trabalhador. mas 

hoje adm1tem que ac1ma desse p1so protetor 1nd1sponivel. seJa 

facultada a flexibilização das dema1s d1spos1ções Ja os 

neoliberais advogam a desregulamentação das cond1ções de 

trabalho a f1m de que elas sejam livremente arustadas entre 

empregadores e trabalhadores, consoante as le1s de mercado 

Essa desregulamentação, a nosso ver. e Inadaptável a 

pa1ses de cultura rund1ca romano-germãmca, como o Bras11 

Dema1s doto somos um pa1s desigualmente desenvolvido, que, 

por 1sto mesmo, não possu1, em todas as reg1ões. Sindicatos 

capaaes de obter. em negoCiação colebva, adequadas cond•ções 

de trcjbalho, pnnc1palmente nesta fase de desemprego estrutural 

Com o objet•vo de atenuar o seu grande problema de 

desemprego. a Espanha reformou, em 1994, o Estatuto dos 

Trabalhadores passando a adm1t1r, em larga escala, o contrato 

temporano de trabalho, com redução de d1re1tos trad•c•ona1s No 

ano segu1nte a Argentina promoveu refonma s1m1lar e, em 1996, o 

Governo Bras1le•ro submeteu ao Congresso Nac1onal o Projeto de 

Le• n• 1 7 42, elaborado pelo M1mstro Paulo Pa1va sob a InSpiração 
' 

da 'E!!' espanhola Este projeto, ra aprovado pela Cãmara dos 

Depu~ados, se encontra no Senado 

Por co1nc•dênC1a ou não, certo é que a Espanha e a 
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Argenbna conbnuam a liderar a estat1sbca mundial de 

desemprego Reg1stre-se que a taxa de desemprego do pa1s 

lbénco subiu de 22,1% em 1994, para 22,8%, em 1996, enquanto 

que, no pa1s portenho, o cresamento fo1 ma1s acentuado 12,2% 

em 1994, 17,1% em agosto de 1996 e 17,3% em março dé 1997. 

O ma1s sJgmfJcabvo, entretanto, a atestar o fracasso dos 

conlralos provrsónos de trabalho, fOI a crrcunstllnaa de ter srdo a 

correspondente leg1slaçllo espanhola revogada pelos Reass 

Decretos Legrslabvos n• B e 9, de 1997, a pedidO de centrass 

srndrcars de trabalhadores e de empresános, fundados em que. a) 

grande percentagem de empregados fo1 subsbtuida por 

contratados em carater provrsóno, acelerando a rotabvidade da 

mio-de-obra, b) o comérao passou a negar credrto para as 

vendas a prazo, com o que reduzru-se o consumo e, em 

consequênCia, a produção de bens desbnados ao mercado 

1nterno. c) as empresas deiXaram 

profJssJonal, porque a marona 

de rnvesbr na recidagem 

dos empregados era 

e.cageradamente trans1tona. A nova legislação, que alterou arbgos 

do Estatuto dos Trabalhadores, reformado em 1994, limrta as 

h1poteses perm1ss1vas dos contratos a prazo, CUJa duração, salvo 

convenção colebva, sera de se1s meses, no m1mmo, e d!i! ma1s 

anos, no max1mo 

Esses dados foram drvulgados pelo professor Espanhol 

Valdez Dai-Re na aula m1n1strada em Genebra, a 25 de JUnho 

deste ano, no curso do lnsbtuto Internacional de Estudos Socra1s, 

da OIT Ass1sbda. dentre outras, por 1nspetores do trabalho do 

nosso pa1s, a rev1sta ELO, do S1nd1cato Paulista dos Agentes da 

lnspeção do Trabalho, reproduzru a l1ção do refendo professor, da 

qual extra1mos o segumte trecho. 

"Em 1994 a conltalação temporána na Espanha eta a 

maror da Europa Em cada 100 ltabalhadores. 35 atam 

tempotanos Todas as reformas latam fettas pata favorecer 

JANEIRO DE 1998 
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a temporaneciacie O governo fo1 obngacio a e~pancilf o 

seguro-desemprego ( ) A adoçllo dessa ffexlbllldacie, em 

1994, causou a rotatiVIdade de 50% cios trabalhadores 

espanhÓis. Os contratos temporários eram de apenas quatro 

meses e geraram m1séna ma10r Ca1u o índiCe de consumo 

miemo (acabaram-se as compras a prestação) amqu1lou-se 

o aperfeiÇoamento profissional. p01s empresas cie1xaram de 

mvestlf em sua mão-de-obra (.) Neste 1997 a Espanha 

está na mesma Em abnl deste ano, a UGT (Umlío Geral cios 

Trabalhadores) e as cormssões Obre1ras firmaram com as 

duas centra1s patronaiS - CEOE e CEPYMO - um no110 

acordo, agora .tá 110/lacio à estabilidade no emprego, sendo 

que o Governo homologou esse entendimento colet1110" (a 

expressão "estabilidade" aqUI menc1onacia fo1 ut1l1zaaa como 

antítese à trans1tonedade do contrato de trabalho, 1sto é, no 

sent1cio da ,"lermanénc1a cio trabalhador no emprego) 

Atendendo a que o Senado Bras1le1ro lera de deliberar 

sobre o ProJeto de Le1 n• 1. 742/96, 1a aprovado, por ma1ona, pela 

Cãmara dos Deputados, af1gura-se-nos oportuno alertar para os 

resultados negat1vos advmdos da le1 Espanhola de 1994, que 

1nsp1rou o proJeto assmado pelo Presidente Fernando Hennque 

Cardoso 

Alem da lnconst1tuc1onahdade decorrente do lato de 

perrmt1r que empregados do mesmo estabelec•mento, no exerc1c1o 

de funções 1dênt1cas, f1quem SUJeitos a reg1mes JU!IdiCOS 

d1ferlenc1ados, em sensiVel redução de d1re1tos sociais-trabalhistas 
I 

para os contratados temporanamente, certo e que o malogro da 

expenênc1a espanhola, reconhecida por em;:nesanos e 

trabalhadores, esta a clamar pela re1e1ção do questionado proJeto 

Para mmorar o desemprego, urge que se Jeg1sle, como 

vem ocorrendo em d1versos países. sobre o trabalho a tempo 
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paraal, o teletrabalho e as JOrnadas flex1ve1s de trabalho, com 

ngorosa llm1tação das horas extraord1nánas, e que se 1ncremente 

o desenvolvimento econ6m1co - este s1m, gerador de empregos 

permanentes 

Pelos motivos expostos, voto contra o ProJeto, por sua 

1nconsbtuaonal1dade, por sua lnJustJça e por sua mconven1ãnaa 

.d_ _J. ., ._.....,_ I '7_ X I '] ?-

~ c-""Yl9. ::A-1""-"-·CJZé't.d..: 1, l.ó I'" ~-~ 'J 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOSÉ EDUARDO OUTRA 
SOBRE O PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 93, DE 1996, NA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

O proJeto cm aprcr,;o. uc m1c1allva do Presidente da Repíibhca, vcr~a 
.,olm: o ··contl ii to de trabalho por pra.to dctcrnnnado" 

Por c~·onomlcldauc. prcliro nàC' me delongar cm ~cu nu:nto. ta que. 
sobre 1sso. promu•c•ou-se " Connss;io de Assuntos Soem•~ Todavm. não 
posso lle1xar uc lou"m as SenauUJas llened1ta ua Sdva, Marma S1lva c Emiha 
femandes que, naquele colegmdo, ofereceram bnlhalltes votos em separado, 
pelos qua1s, por consistentes argumentos, demonstram a melicácm do 
mstrumento de que se cogtta, no combate ao desemprego E mats com 
percuctêncta. Suas Excelênctas, demonstraram a madequar,;ão dessa 
modahdade de vmculo cmpregaticto ao prc1end1do estimulo à produuv1dade 
empresanal e á compellttvldade, numa quadt a de necesstdadc unpenosa de 
conqu1sta de mercados (globalizados), para cfetto da segurança no emprego 
Desnuslllicam, adema1s, os dados falac1osos a respetto do custo da mão-ue
obra no Bras1l, destacando se1 o tum m•er da força de trabalho em no!>SO Pm~o 
um dos mms elevados em todo o mundo 
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A propósitO, désvela-.se, delimtJvamenle, o discUJ so JdeológJco dos 
"elevados custos do trabalho", no Brasil, com a publicação de alentado 
estudo do Departamento l11tcrsmdical de Estalíst1ca e Estudos Sóclo
EconômJcos mlltulado H11,urgo.ç Soc~tlls no Hru.wl. C 'ollcc:tto, lvlu~;mtudc: c: 
Uçflexo.\ no HmpreJ;rl, cm. /'esmii.~C/ 1)1/:'I:'SH, n° 12. São Paulo, DIEESE, 
agosto/ 1997. Para os que consideram a fonte suspcna, recomendo o I. '/;'tude 
de I '0('/JI:' .\ut' l'emplm. Pans, OCDE, 1994, ou os "papers" I )ereJ;ulutmn 
und l:."mploymc:/11 - /'oltcy l'er.\pecttve Ciruup, da Conussào Européia 
("D•reetorate General V - Employment, lndustnal Relat1ons and Soc1al 
Affa1rs"), Bruxelas, Umão Europeia, 1995, e l'unoruma l.uhorul de Amertcu 
l..atma y C'arthe, Genebra, OIT, 1994, 11.0 J:'lllerprtse Formw 111eme 11" 2. 
Genebra, OIT, 1996 . 

• 

Podena ainda, à gmsa de d1scussão sobre a melicàcia da mcd1da 
prccomzada, ou sobre sua mconvcmêncm políllca, d1gress1on~r a rcspcllo 
das conclusões dos membros União Européia, recentemente rcumdos cm 
Luxemburgo. sobre a unportã111.:1a das nonnas tutelares da relação de 
emprego - cm que pesem os elevados ind1ccs de desocupação 1 cg1s11 ados na 
Europa -, ou acerca do recuo que rcccnlemcntc se observou na E!>panha, 
quanto ao ãmbllo de aplicação do contrato aprazado, onde se adotara a 
mcd1da cm 1994. recuo esse que se consubstanciou atravcs da cd1çào dos 
Rems Decretos Leg1slallvos 11° 8 e 9, de 1997, como Ja, op.m1unamcnte, 
destacou o Senador Josaphat Marmho seu mquesuonàvcl voto Mcd1das 110 
mesmo senlldo são aguardadas na Argcnllna, com a consagração de ma1011a 
pa1lamcntar opos1c1omsla 

Outr~ssun, podcna rcpo11ar-me ao cncannnhamento de votação da 
maténa na ~Câmara dos Deputados, pelo 1lustre parlamentar Aloys1o Nunes 
Ferre1ra (JliMDB-SP), que, ao propor a reJeição da matena. consignou a 
preocupação do Prcs1dente da Federação do ComérciO do Estado de São 
Paulo, Abraão SzaJman. o qual, c1cntc da mex1stêncm, no aluai ordenamento 
JUrídico pãtno, de norma protct1va contra a d1spensa m1o11vada, como 
detcmuna o art 7°, mc1so I, da Conslllmção Federal, Já prevê a 1Cs1hção dos 
empregados contratados por prazo mdctennmado c sua progressiva 
subst1tmção pelos trabalhadores tcmporànos 

Mas aos membros da Co1mssão de Conslltmção, Jusllça c C1dadama 
do Senado compete, nos tennos do art I O I, mc1so I, do Regimento lntcmo, c 
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tendo em v1sta a apaovação do Rcquenmcnto n• 400, de 1997 (ns 57), opmar 
apenas sobre a conslltucaonahdadc, JUndacadadc c acgamentahdadc da maté11a 

Neste partacular. com a devada vêm a do 1 elat01. o parecer e 
absolutamente lacômco É dato, tão-somente. que ··sob o aspecto formal. vale 
d1zer que os preccllos conslltuc1onaas f01 am mlegralmenle observados quanto 
a lcgllnmdadc de macaallva (art 61, "caput") c a competência lcgaslatava da 
Umão (art. 22, mcaso I) Por outro lado, -- prossegue o Senad01 Romeu Tuma 
- a matéria daz respeato ao contrato de trabalho. que deve se1 dascaplmado em 
le1 ordmána É, portanto, competência da Umão, sobre a qual cabe ao 
Congresso Nacaonal legaslar, confonne prevê o art 48 da Constatuação 
Federal" E tudo o que d1z o cnunente relator, a rcspeato da 
constllucaonahdade, Jundacadade e regnnentahdadc da propos1ção E nada 
maas·' 

Quanto à regnnentahdade, olv1dou-se Sua Excelêncaa de .:xanunar a 
questão prefac1al suscitada pela Senadora Bened1ta da Salva, quanto a 

nnpaopncdad.: de tomaa-~e a Cmcnda n" O I, Lia Conuss;io LI\! A~suntos 
Soe mas como emenda de 1 edJ.,:ão É que a alteração que po1 a h se cli::tua no 
no § 2" do art 59 dJ CLT. tal como sena doravante acd1gado. sagmrica 
mothlicação Je con\cmlo Jo proJclo mvahda-se o pnmaJo Lia .m\ononna 
colcllva nollnallva. ~lln~,lglo.ldu no mI I u da pl opo~u,.ão. c f~.u:-~c jll CViiiCCCI, 

em ~enlldu conta a11o ao que Jehbcwa am o~ JeputaJos. o cntendnm:nto 
con~tantc do EnuncaJdo n" I 01!, do Tubunill Supcuor do T1Jbillho. JCt:lca Lia 
prorrogaçào lia JUlllilda do.: 11 abalhn Sobre ~~~li. nenhumo.1 paiJva a IIli pa1 ccc1 

Niida "·: d1.r. no :imbuo LIJ JUlldleldiidC, ~oba c a e~tranh,l\ ..:I nunnJ 
( hcterõnoma ). no ~cnndu de que ,1s pi!rtes. .mtonumamentc. n.io possam 
clol.lbclccca ,, ahquotJ de cuntnbmção p.u a o 1-G I'~ aphca"cl ,I\,, ~llllll.IIO~ o.1 
tenno em questão 1.111 I''. ~ I". combmado com o a11 :!" . mc1~u 11 l Amda 
quanto a JlllldlcldJdc, não anahsa o aspecto Ja cnfocado. com .1p01o no 
ducllo Jo tmbalho alemão. conccrncnlc a nulidade do~ ·"''~ ~.unlamua•~ 
dccla1alonus Jc \Onladc. nil~ convençõc~ colcllva~ de tiJbalhu. quo.~ndo o.~s 

cnlldildcs ~md•caas sãu mamli:stamcnlc dcbc1s para encetai llatall\as 
ncgoc1aas. cspccmlmcntc cm ..:aso de acstnç.io ou pacc<~nzaçãu Jc dncuos 
õraballustas \ cf WOLI·GANG DAUI3LCR. /Jm -lrhcll,rcdu llu11<l I 
Hambtng, Rowohlt Vcll.lg, IIJ90. pp S5 c III l 
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Amda no que· concerne à Jllllt..hcn.ladc do proJeto, o rclatm não 
esclarece por que não devam. doravante, ser observadas as cond_Jc1onalidades 
já adnuudas para a contratação por prazo tcmporáno, nos tennos do § 2° do 
art. 443 da CL T E ma1s grave amda. não atenta para o pengo da conlinnação 
das prcv1sões do Presidente da Federação do ComérciO do Estado de São 
Paulo Com eleito, vcnlica-se, pela pretcnd1da maphcab1hdade do d1sposto 
no art 45 I da CL T, de acordo com o § 2° do art I 0 do projeto, que, de fato, 
um contrato tempo1áno, poderá, ser sucedido, 1hnutadamentc, por novos 
contratos temporáriOS c, assun, jama1s ocorrer a mdctcrmmação do vinculo 
cmpregatício. Ou seja, trabalhador precáno, estará condenado a ser 
trabalhador precáno. Os que são pennancntes, uma vez demitidos, passarão a 
submeter-se a essa lógica selvagem, espoliadora, cxcludcutc e que nega os 
fundamentos ma1ores do dncito do trabalho: a hannonia entre o cap1tal e o 
trabalho (v, por exemplo, arts. 8°, 616, § 6°, 766 847, 850, 860. 862, da 
CL T)'e, como nonna ttnllva bas1lar, a mdctcnnmação do contrato de trabalho, 
como regra geral, fator de mtegração do empregado â empresa c promoção 
de sua segurança jUrídica (v arls. 443, 451, 452 c 453, CL n 

No que pcrtme a con~llluclonahdadc. cm nada reza o parecer a 1 cspcllo 
de candente~ mdagaçõcs almentes ao tema. Mesmo que abramos mão de uma 
abordagem meramente limnal, sobre a exJg1b1hdade, ou não, uo caso. de le1 
de estatm a complementar. cm face do d1sposto no art 7°. mc1so I, da 
ConstJtmç:lo Federal, Importa assmalar que o relator evitou outras questões 
1 clevuntes que. nessa oportmndadc, devem se1 eons1deradas Senão vejamos 

O parecer não cnfrcnla o problema. Já aponlado, de làlta de lralmnento 
•sonô1mco pemnte a lc1 (mi. 5°, .. capnt", CF), não apenas cm relação ao 
quadro timc1onal da cmprc!>a, ou seJa entre os empregados, contonnc 
destacaram os Senadores .losaphat Marmho c Marma S1lva. mas também 
entre os empresânos, po1s as regras adotadas - dJsse-o bem a Senadora 
Bcncdita da S1lva - 1111pcdcm que as allv1dadcs cmpresarims mc•p•cntcs, de: 
nucro c pbquenos cmprcsános ( exalamcntc as que ma1s neccssllanam de 
ap01o, por: mc1o da redução de custos labora1s) se aprove1tem da nonnallva 
sugenda (v nem 16, voto cm separado, lls. 125) 

Finahncntc, crc1o não ter alentado Sua Excelência para a nnporliil1e1a 
da reflexão sobre a rcssonãnc1a, no d1rcllo constJiucJOnal, da prunat:Ja do 
contrato mdetermmado, ponto fi.Jlcral de todo o dJrc:1to laboral moderno, no 

mundo hbcral-dcmocrâtJco, como Já deslacado pelos sempre nnprescmdive1s 
ensmamentos de AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ (l'rmc.ipw.\ de f)trello do 
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Truha/lw, São Paulo, L T1, 1993 ). MARIO DE LA CU EVA (I krcdw 
Ale:rtcatw Jcl 7i'<thaJo, Tomo I Méx1co, Pcmlil. 1943), LUDOVICO 
BARASSI, (/1 /Jmuo úd l.uvt~ro, M1lão, A GJUITre. 1949), AMAURI 
MASCARO DO NASCIMENTO, (Cur.w de IJtretw úo I rahullw. São 
Paulo, Sara1va, 1989). EVARISTO DE MORAES FILHO (Suu.\.\ão 11u.\ 

( Jlm~ur,.rk,, c 'li:rmu du h'mprc,u, R1o de Jancno, Forense, 1960), c DÉLIO 
MARANHÃO (/Jtreuo úo Trahullm, R10 de Jancno, Fundação Gctúho 
Vargas, 1971 ), cnllc tantos outros. 

Essa Jeverberação a que faço alusão, encontra pedra angula1 e validade 
d1scurs1va no ··prmciplo unanente da constltlução matenal como ordem de 
valores", resultante de profundas reflexões da Corte Constnuc10nal Alemã (v 
GILMAR FERREIRA MENDES, .lumútçiio ( 'omtuuwmul, São Paulo, 
Sara1va~ 1996, p 112-113, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILIIO, 
/Jm:uo Cmwunctmwl, Co1mbra, Almcdma. !977, nota 13, p 59-C>O. c 
GEORGES BURDEAU, 7i·aué de Sc:lcllc.e l'oilllquc, Tome IV Paus, 
L1bram: Gencralc du Dr01t ct la Junsprudcncc, \977, p 259) c já subsum1da 

po1 no~sa 01dcm con~liltu.:JOnal, nos tc1mos dos 2" do a1t 5", da Constnmção 
Fedei ai 

Na (upolcsc Clll tela. U piiiiCIJliO C C\'ldCnlcmcnlc vcnlica\cl, quando. 
no cm po li.J C'on,tnuJç.in. 'c ub,cJ v .1m mumc1 as 1 cg1as de protcç;iu ..:ontm a 
d1spcn~a ;n bil1 a na c cumandú~ vmculantc~ pai a o lcgJsladoJ ordmano ( ;nt 7". 
mcJsos I, XXI, XXVII~ XXXIV, CF). de segmançaJulldlca (art 5". "caput". 
CFl. de \aiOJJLaçiio do uabalho humano. de lorma a asscgmm a todos 
cx1sténcm d1gna. conforme os chtamcs da JUStiça soc1al (arts I". mc1so I V c 
170 "caput'" c 1ncJ~o VIII. CF) Lamcnta\clmcnte, nenhuma lmlm acerca 
desse t1po de mdagação de mcons\1\ucJonahdade da plOpOSIÇào 

Para condun. tenho para num que, apo~ a abah7..ada mamfc!>tação do 
Senador Josaph.11 M:umho. que. ap01ado no mexcedivcl Mnustro Amaldo 
~ussel..md -- consultor da Orgamzação lntcmacJOnal do T1abalho -- decreta, 
peremptonamcmc. a mconstnucJonahdadc do proJeto sob exame. ~o me resta 
conclun. em apolilmento. c ante as razões retro-expostas, pela tidta de 
ampa1o rcguncntal da Emenda n• I. da Conussão de Assuntos SocJaJs. pela 
lllJUlldJcJdadc c mcon~lilllclonahdadc do Plojeto de Lc1 da Cãmara n• 93, de 
191)(, 

Sala das Rcumõc~. 
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL 
DA MESA. NOS TERMOS DO ART. 250. PAR.Á..GRAFO UNICO. DO 

REGIMENTO INTERNO 

lnctua-se em 

ORDEM DO-DIA 
' ' ( 

Em /~:>- I t7lf. 'f ]-- / 
--,-1 ' --

12~-f {_'-'-
/ 

, 
REQUERIMENTO N° 261, DE 1997 

Senhor Presidente, 

RequelTO, nos termos regunenta1s, a tramitação 
conJunta dos ~ojetos de Le1 da Câmara n• 093/96 e do Senado n• 188/96, 
por tratarem ~aténa correlata. 

Sala das Sessões, em de abnl de 1997 
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Inclua-se em 

ORDEM DO DIA 

REQUERIMENTO W 399. DE 1997 

Requeiro nos termos do an :!58 do Reg1mento Interno, a 
... ~':'. . t:OI!Jul!la do ProJeto de Le1 do Senado n• 042 de 1996 que "altera 

\. ~ da C .Jnsolidaçào das Le1s do Trabalho, e dá outras provtdênc1as ", com o 
1-'I • ·:• ·• dt. :_o;;! da Câmara n• 093 de 1996, que "d1spõe sobre o contrato de trabalho 
v· ' -1-::! .nado e da outras prov1dênc1as'" 

JUSTIFICAÇÃO 

Estes J.>rOJetos v1sam mod1ficar a leg~slação trabalhista no que 
" .: .. ~-=-,•r.:.ro de trabalho por prazo determmado, devendo pms, terem o 

m.:- ·-"t.'•!•e!ll" ;cob nena de cnannos duas Ieg1slações versando diferentemente o 

~~la das '\~ssões em 11 de Junho de I 997 
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REQUERIMENTO N" 307, DE 1997 

Senhor Presidente: 

Requeiro, D- te&"mos do art. 258 do 
Reglmeato Intel'no do Se-do FedKill, a tramitação em conjunto 
do Pl'ojeto de Lei do Senado n• 239/95, e do Pl'ojeto de Lei ela 
Cân1al'a n• 93/96, por vel'&al'em sobl'e a mesma matéria. 

Sala das Sessões. em 6 de maro de 1997 

/ 

Inclua-se ~m 

ORDEM DO DIA 
REQUERIMENTO N° 400, DE 1997 

Emjl_/ ~1:-J 
Requerro, nos tennos do no 12, mcrso 11, ahnea "c" dry'~~' 

255 do Regrm~nto Interno. que o Projeto de Ler da Cãmara no ~3. de 
1996. que drspôe sobre o contrato de trabalho por prazo determmicÍo e d" 
outras provJdéncJas, seja submet1do ao exame da Cormssão 
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Constltmção. Justiça e Cidadania, além da de Assuntos Soc1a1s, constante 
do despacho m1c1al ;11.:--, • d

~.) -' '1 ~t :;}--

Sala das Sessões, em 3 de Junho de 1997 I' . -. .. .... -~ /-
'v--

S duardo Outra 
,~r do Bloco de Opos1ção 

/liJ}í iii(/- 0>•.' 

((f#c-~ 
- F\• -x~ _ rL-.~ :··l.t'•' 

REQUERIMENTO N° 412, DE 1997 

o~":M~Õ DI) I~ 
Em /3 1.fllj_fl- Jf)/ 

Requeiro, nos termos regimentaiS, a retirada 
do ProJeto de Lei do Senado no 188, de 1996, de mmha autoria. 

Sala das Sessões, em 13 de Junho de 1997 

- 1,_ • 
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LEGI~LACAO CITADA, AH[kADA PELA S[CRETARIA GCRAL DA hE$A 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

·-----------------------------------------------------
Art. '79 São dueuos dos lrabalhadorc:s urbanos e ruraas alem de ou1ros que: 
viSem a melhona de sua concbçlo SOCial 

I - re:laçlo de c:mpreao praregada contra despecbda arbatrana ou sem 
JUSta causa. nos termos de lea complementar. que prC\-era md.enazaçao 
compensalOna, dentre ouuos d11e1los, 

-·-·-·-·-··---··-·---···-.. -·-·-·--.......................................... . 
III -1\aado ele gamnlla da lempo ele scmço, 

·--··----··---........ _ .......... --·----·--············----··· 
XVI- n:muneraçlo do semça exuaordlnano supenor, no muumo, em 

canquenta por cauo a do normal, 

.. -··--·-···---·-··--···-· .. --··········--··········--··-······-
Art. 81 E livre a aSSOCUiçlio pro6s11onal ou smdacal. observado o segumtc 

---.. -----··-·-.... ·-·-···----... -· .. --·-············· 
VIII - c \'Cdada a diSpCnsa do empregado smchc:lla.mdo a pan1r do 

rcguuo clacaad•dawra a cargo do d11eçlo ou reprcscnlaÇ4o s•lllllc:alc. se: clcno. 
a~nda que suplc:n1c ale: um ano apos o final do mandaao sal\"' se comc1c:r falta 
gra\'C nos lermos da lca 

-···-·-.. -· ... -·-·--··--·--.. ···-··----.. --·····-·-......... 
An. ~8. Cabe ao Concn:sso Nac:MIIIal .... ,.. sançlloda Pn:s111c:snc cL• Rc:pubhc• 
nllo c...,.ta .,.,. pano cspcx:•riC:Odo aos ans ~Y. SI c Sl. d1spor sobre 1ocLu as 
malei'I:IS de: conapclblcLa da Uauila- cspcca.1h1K:RIC sobre 

I - saSICma Lnbulano arrc:cadaç:lo c dasanbuaç..,o de rendas. 
11 - plano plunanual du'CI.FIICS orç;uucru.anas orç:~mcmo :mu.d 

opcmç6c:s de Crc:dllO di\ Ida pubhCI C CIIIISS0Cs dc CUF$0 forçado 
III - li"'1Ç~o c modar~o elo cfcii\O eLas Forç:ts Annad.15 
IV - planos c programas nacaomns rcgaon.us c sctormas de 

dcsci1\"'I\ IIIICIIIO 

V - hnancs do acrn1or10 n:K:1on.11 espaço :acn:o ~ m:unuuo c bens do 
do1111R1D da Una5o 

VI - nlcorporaç::\o subdausa.o ou dcsmcmbr:nncnto de arcas de 
Tcrntonas ou Estados.. OU\ ul:as as rcspc:al'-as Assemblc1as Lcgaslala\-:JS 

VIl - wnsfcrCncaa lCanporana da sede do Go\"Crno Fcdernl 
VIII - canccsslo de antSiõl. 
IX - organ1aQ1o achanniSiraU\ajudiCL"Ir.a do Mmastcno Publico c d:l 

Dcfensona Púbhca da UIU5o c dos Tcrrnonos c orgau11.aç:lo JlKIIcl:an:~ do 
MIDJSlCI'IO PubliCO C da Oefcnsona Publica do DaSUIIO federal 

X - cnaçlo. uansfomlõiÇ01o c c.'unç:lo de cargos empregos c funções 
publicas. 

XI - craaç;lo. CSlruwraç;lo c atnbu1ç6cs dos Muustcnos c arpas da 
adnumsaraç;\o publica. 

XII - tclccomunlc:lçOesi c r:~daochfus.io 
XIII- ma&cna fm."lnC\.ar~ c:tmb.al c UIOIICl:J.rl:l mslUmçOCs fm.1nccar I" 

c su.1s opcrnçõcs 
XIV - moeda .seus hmncs de cnnss.1o c anom:uuc: ( \ ldil mobll1o1n 1 

rccloral -·-······················-·······················-··························-·· 
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Aro DAS DISPOSICOU Coi'STTT'UCIONAIS TRANSIT()JU.U 

An. 10. Ate que SCJI proi1UI.Ipda a lea complemcnw a que se refere o an ,. 
I. da Consutw<;ao 

············-············-······-···-········-···-··························-············· 
11 - fica vedada a d1spcnsa arbluana ou sem JUSla causa 
QJ elo emptepdo eleuo pon OlrJCI ele cbreçJo de CODUSSOes 1ntemas de 

prevc:açto de acadenl.es., desde o rcpsuo de sua canc:hdatura ate um 
aao apos o rmaJ de seu 1110Dda1o. 

bl da empregada gestante, -a confii'III8Çio da graVIdez ate c:1111:0 
meses apos o pano 

····-·····-········-···--······---··-.. ·········-········································ 
L.E1 N &.G19 - D1C 3 DE JANEIJI.O DE 197• 

-p6o .obn O •t='M ........ :Iria .... CtiEIIUW lll'lluiM. 
e a a.11u p:off'h*e 

······-·························-·--··--··-·································-·············· 
DECRETO-LEI N! 5.452 - DE 19 DE 

MAIO DE 1943' 

ArL 59-A dunlçio -do-~ __ CIO,_....,..._..,.--., 

n1o emeclei'U Cl8 duas. medanle acorda escrlo .,.. 
Ire empregador e emprepdo, ou rnedlanle can
va~Çio caiOIIva CIO llllbalha 

······················································-···· 
§ 211 Poderá Hr diSpl!nllldo o wa4:mno de -llo se, par força CIOIICXIIdocu ...... wçiocal-. 

o acesso de horas em um dl8 for ccw•'*aadO pela 
carr81P0ilâiil8 dlmlnuçl.o em ourro dia, de rMMft 
quenlo IIXCBda o hart.no normal csa semana IWIISII& 
ullrPpe••do o Imita mUimo da dez I'XJr'M diArlllll 

·················-········································-· 
ArL 111. Os - da .. _omaçio

empregado~ nas CIPAa n6o poclalio salnlr ~ 
da arbib'ira, entendendo-se como tal a que nlo se 
fundar em rnDbvO diSCiplinar ttcnlc:c. aconOmlco ou 
financaua. 

Par6grato llnklo Ocorraiido a dap 1 S • ..., 
ba6.., ...,.egadar, em c:aao da .-maçeo 11 J ... 
liça do T-. campiOVtll'a- CIO qu.lquor 

---.-lllllgo, 11Gb 1*18 de 
ser - a nllnleglar o Ofi1III1IIJ.ciO 
···········································-················ 

ArL 443. o contrato indiVidual de trabalhO po· 
dera ser acoruado tãdta ou eapreSSIIIIN'nte. verbal
mame ou par escnto e por prazo delerminado ou 
dldolamunado 

§ 1• Considera-se como de prazo deternun.do 
OcantraiOdetrabalhoCUIB Vtgenaa depen:Sade tenno 
o..tixadocu do oxocuçãode- oopeaalozados 
au a.nda da rae'~zaçto de ceno acoon1eCima'ltO sus 
celfvot CIO IQVISAo IIIJI'>llll'l8d 

§ 2'0 conlrBO> por prazo dotermnado so ""'* 
valdo em sa tralllndO 

a) de_....., natureza cu
JIIIIdique a ~ll'lllllllçlo do prazo. 

b)CIO--dac:adltarnn· -· c) de c:on11a10 da •-*"'* 
·-········ .. ··-··-·············-·················-······ 

ArL 445. o _._ de- por ...... 
<laOoni'IINidonlo~ur--pormude2 
(dolo) anos, absa..- a "''JJ11 do IIIL 461 

Pa'*!lralo "'*"'·O- da-~~~~
nAo podera eiiC8dordoiiO (........., du 

················································-··-······· 
Art. 451. O contraiO CIO ,_ por prazo 

datemanado que, Ulcila ou expaeP$iU118i'b,lor pror. 
rogado ma da una vez. paaaari a wgorar Mm 
-..runa<;ao da PIIIZD 

····-···································-··················· 
ArL 4711. Noa----pulado.oempragaclorquo,...,~--

pedlroempiec r .181t.GDrlgadoa~.alftulo 

dollldanlzaçlo, o par-. a..........., aquo 
terta diiWUD ... o l8rmD do contrato. 

PBiigrafo ..,_, P81a o o_..IÇio do quo
pOli o p-llrligo. o-da--ou ,.....,.. ____ da _ _.o...-

c:rtiDpmao-da~-~~-· 
do doS oonli'a10I par pr.m lndetennt.._., 

·-······································--············-· 
ArL4110. Ha----· 0 ....... gaao nllo oe poc~ara -IQIU do-· _,-

c:awa sob pena da serobngaao a n:tenzar o empre
gadol dos pr~~ufzos que desse filiO 1191 resu11arem 

···················-······································-· 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expe
diede lido V8l à publicação. 

SolHa a -, Pf0181DS que serão lidos pelo Sr. 
11 s-atáno, Senador Ronakfo Cunha L1ma. 

Slo Idas os segu1111as: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.•1, de 1998 

Abq 8 Lal ILI 11.11118, de 111115, que 
"'*P68 IICIIn o. Julaldoe Especiais ~ 
WJia e Clll1••• e cM outrae providências". 

o Congresso Nac1011al dacreta: 
ArL 11 O art. 69 da lei n.• 9.099, de 26 de se

tenmro de 1995, peua a VIgOrar acresc1do do se
guna palégrafo, passando o aluai parágrafo úniCO a 
aero§1": 

"Arl. 69 •......••.•...•••.•••.•.•.•.................•..• 

············•················································· 
§ 2" A vlbma será infonnada de seus 

dlredoB, entre os qU81S o de conhecer o de
_.,_ de processo, sendo-lhe ga-

rantida a aucllncla de concdlllÇão. a possdll
rlllade da ~lçlo dos danos avis e a 
repl888fllaçiD valtlal, em confonnldade com 
esteSeçllo." 

ArL 2" Esta lei entra em VIgor na data de sua 
publicaçio. 

ArL ':1' Revogarn.se as diSPOSç5es em contráno 

Juatlnca;io 

O Ju1zado Espacial Crimmal cnado pela Le1 n.• 
9.099, da 26 de setembro de 1995, é uma grande 
COI1qiiiSia, pDISs.· dinamiZai" a diS!nbuiÇão de 
justça nas lllfraçiies menor potencial ofensiVO. 

A alleraçlo do . 69 da 18ferida Le1 VISII trazer 
a vitima para elellvamente do processo. 

O diiiiiiO panal é o instrumento ldOneo para 
eo11ar a vioiiiiCIL Eltratanto é elevar e dire~o da so
CIIIdade partiCipar da admlni&IIIIÇIO da JUStiça, fa
zendo valer os seus dndoB à liberdade. ~gualdade, 
segumnpa e dignidade humana. 

É ~wcadlval qua raconheçamos, espeaai
IIW'IIII no lmbltD j.lrfdlco, os ~ da vfbma, entre os 
q111111 o de - 1nlon1 ~ sobra o desenvolvmento do 
Pl'll c, sendo-lhe assegUillda a audiênCia de cona
liaçiio, a · dos danos avia e a n!pre-

..-..çlio, lllllda na f pra•mmar do processo 
lllkl pollkl, os Ilustres Paras para 

a apravaçAo deste p , que VIS& aparieiÇOilr a Le1 
n.• 9.099, de 111115, radesccbnndo o papel da vít1ma 
na~ da prastaçio Junsdiclonal. 

Sala das Sessões, 7 de JBIIIIiro de 1996 - Se· 
nador José lgnlicla Ferrei,.. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

LEI N.• 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispile soln 08 Julmdos Especiai3 
Cfvaise Crlmn.ise cM autras ~-

Art. 69 A autondade poliCial que tomar conhe· 
c1mento da OCOfl'lnciB lavrará tenno CircunstanCiado 
e o encam1nhará 1med1Btamente ao Juizado. com o 
autor do fato e a vft1ma. provdenaando-se requiSIÇÕeS 
dos exames penc1B1S necessános. 

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a 
lavratura do tenno, for Imediatamente enca1111nhado 
ao Ju1zado ou assum1r o compromiSSO de a ele com· 
parecer, não se 1mporá pnsão em llagrame, nem exl
gua fiBnça. 

(A Comssllo de ConslltWção, Justiça 
e Cldadanta - declsio rermmaliva.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 2, DE 1999 

Dlsp6e aobre o seguro obrigatório 
de pagamento das obrigaç6es lrabelhls
tas relativas à resclllio contratual, e dlli 
outras provldinciea. 

O Congresso NaciOnal decreta. 
Art. 1° O art. 20 do Decreto-Lei n• 73, de 21 de 

novembro de 1966, passa a VIgorar acrescido "" •P· 

gUime alínea I 

'Art 20. . .................................... . 
I) garantia do pagamento das obnqacii· 

es trabalhistas relabYas à rescisãO do Lu , • 

trato de trabalho, a CSIQO do e'llp.ega~- . 
quando se tratar de empresa de trabalho 
temporáno reg1da pela Le1 n" 6.019, de 3 ·'" 
Jan&lro de 1974.' 

Art. 21 As obngações trabalhiStas cobertas pelo 
seguro obrigatóno relendo no artigo antenor com· 
p~eendem. para csda empregado, 1ndemzação cor· 
respondente ao valor das valllas 18SCISónas. em fun· 
ção do ténn1no da ralação de emprego decommte 
do encerramento das atMdades ou da decretaçãC' 
de falênc1a da empresa 

Art. 39 O pagamemo da 1nden1zação facunara a 
seguradora. por valor COII'I!SpOndenle. a sua habllrta· 
ção fUniO à respectiVa massa falida. 
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Arl 4° O Poder ExecutiVO regulamentará asla 
lei no prazo de sessenta dias contados da data de 
sua pubiiCBÇio 

Art. 5" Esta lei entra em VIgor na data de sua 
pubiiCIIÇáo. 

Art. 6" Rellogam-se as disposiÇÕeS em contrário. 

Justiflcllçio 

Estamos prcpao Ido a cnação de um seguro abnga
tono que garan1a, aos empregados de Brf1)res& de tra· 
balho llliiipOiáno oagode pela LBi n" 6.019, de 3 de Jlll1l!t" 
ro de 1974, o pagarnan10 das verbas i8SCISOnas, em ra
zão do lamW10 da oelaçio de l!ll'1li1!!IO provenall8 do 
lecharneniO ou da decoa1ação da lalãncoa da 8f11II8SIL 

como é sabido, esses trabalhadores nem sem
ore contam com a garanua de recebeoem as verbas 
reacosonas. até pc>rque grande parte deles tem von
;:~lo com empret:as em siiUação ~nanceora pracana. 
em caso de seu fechamento, ou ate mesmo falênc:oa. 
poucas chances têm de receber alguma coosa. 

Ass•m. c:om v•stas a preencher esta lacuna. 
que terro trazodo sanes ~re1uozos a categona de Ira
bailadoras temporános, estamos tomando abngató· 
no, para ..-~s. - nova cobertura de 
seguro, de forma a garanlor o pagamento das verbas 
rt:::rSt.r'§6nas de ::eus 9rr.pregados 

Nio se traia de sacnficar ou onerar um deter
monado ramo de mmdade ernpresanal, mas de pro
tgger os do- dos trabalhadoras que não podem 
estar à mercê de alguns aventuoeoros 

Estamos convencidos que a presente onocoatava 
Irará benelícoos nlo só aos trabalhadores, mas a 
toda a socoer'..ade que está a exogor empresas volta· 

.... ra r .... •ruu••.r.e;:~.: ~"" ~eus papel socral. 
E. po~o, ·nedoda de grande alcance socoal, ra

.,. la qual espe...,..-.os o ompoesandlvel apooo de 
..... ~'6 pares. 

Sala das Sessões, 7 de 1anaoro de 1998 - Se
•dor Joaé lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

IJECRETO.U:I N' 73, DE 21 OE NOVEMBRO DE 1966 

Dllpiie aaln o SI o a tlt:. III de Se-
gwaa Prtotado&. ...... - opaiiÇÕBS de ...... 

- ~ • ;; '!'Oa e clli ouna p;uvldlcdw. 

CAPITULO I 

lntrocluçio 

Art t• Todas as operações de seguros pnva
' •• "'"lozadas no Paos locaoáo suboodonadas as dos
• " ·çoes do poesente decreto-leo. 

Art. 20. Sem prejuízo do dispostO em leos espe
coaos, são obngatónos os seguros de: 

a) danos pessoas a passageirOs de aeronaves 
comerciBis; 

b) responsabolidade cavol dos propnetãnos de 
veículos automotoras de voas terres1oe, lluvoal, lacus-
118 e maribma. de aeronaves e dos toansportado
emgeral; 

c) oesponsabolodade CMI do construtor de mõveos 
em zonas uobanas por danos a p assoes ou coosas: 

d) bens dados em gerantoa de empréstomos ou 
fonancoamentos de onstlli.ioções fonanceoras públocas, 

a) garantoa do cumpnmento das obng89iles do 
•ncorporador e cor.strutor de •moveiS; 

f) garantia do pagamento a cargo de mutuáno 
da construção cov11, onclusove obngação omoboloána; 

g) eddícoos dovododos em unidadeS aut6nomas: 
h) oncêndoo e transporte de bens pertencentes 

a pessoas 1urodocas, sotuados no Pais ou nele trans
portados; 

I) créddo rural, 
J) créddo à exportação, quando concedido por 

onstduoções ~nanceoras públocas 

LEI N" 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Dlsp6e sobre o tnbalho temponirlo 
naa empresas urbanas e di- provi
dinciaa. 

(A ComiSSão de Assuntos SocraiS -
deciSão lerrmnalrva.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 3, DE 1188 

Altoml a L.ai n.• 8.213, de 24 de julho 
de 1191, que "Disp6e sobre os PIMOS de 
Beneffclos da Previdência Social" . 

O Congoesso Nacoonal decoeta: 
Art 1° Os arts 71 e 73 da Leo n • 8.213, de 24 

de JUlho de 1991 passam a vogorar com a seguonte 
redação 

• Art 71 O saláno-rnatemodade é devo
do a segurada empregada, a traballadora 
awlsa e autOnoma, à e....,.egada domásbca e 
à segurada especoal, obseovado o dosposiO no 
paragrafo unoco do artigO 39 deSta Le~ dlnnte 
cento e VInte cias, com oníao no penedo entoe 
VInte e oo1o doas antes do parto e da dela da 
ocorrênCoa deste, obselvadaS as sotuaç6es e 
condoções poevostas na legislação no qus con
cerne a proteção à matemodade 

Paoágrafo únoco. A segurada espscoal, 
a autónoma e a empoegada domestoca po-
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dem raquerar o saláno-metem1dade até no
venta dias após o parto. 

An. 73. o saláno-matemldade selá 
pago d11etamente pela PrevidlnciB. Social il 
trabalhadora autfmoma em valor correspon
dente à mécia dos úlbrnos doze me- de 
saláno-de-contnbuiÇão, respetlada carência 
de doze meses; il empregada. domésbce, 
em valor correspondente ao de seu ulbmo 
saláno-de-contnbuçio; il segurada espeaal, 
no valor de um saláno mí111mo, observado o 
dosposto no regulamento deSta Leo. • 

Art. 2• O Poder ExecutiVO regulamentará está 
leo no prazo de noventa diB.s contados de sua publi
cação 

Art 3" Esta leo entra em vogor na data de sua 
publocação 

Art 4" Revogam-se as dosposoções em contrário. 

Justificação 

Apesar dos avanços alcançados pela nossa le
goslação prevodlncoána em relação ao trabalho da 
mulher, onfelozmente, aonda não são tão abrangentas 
quanto devenam ser Ocorre que o salano-matemo
dade só é devodo pelo INSS à empregada com vín
culo empregatícoo e, excepc:oonalmente, il segurada 
especoal, desde que comprove o exercíciO de alnloda
de rural. Desse modo. il trabalhadora autOnoma não 
é assegurado tal benelocoo. mesmo sendo ela segu
rada obngatona da Prevodêncoa Socoal. 

Consequentemente, a leo que dospõe sobre os 
benefícoos da Prevodéncoa Socoal, vem, on,ustamente. 
discnmonando toda u"" categona de trabalhadoras. 
Essa doscnmonação tem reflexos negalnlos sobra a 
saúde da mulher e do I recém-nascido, uma vez que 
a dediCaÇão necessária para o período que com
preende os pnmeoros meses da amamentação e de 
cuodados especoaos para com o folho ou é abrevoada 
ou somplesmente supnmoda. 

É de se ressaltar que tá. em 1919, a Conven
ção n• 3, de 1919, da OIT, apontava, como maléna a 
ser regulamentada em lei pelos pai- 111gnatános, a b
cença de SIHS semanas antes e seiS semanas depoiS 
do parto, a assiSiénciB. à maternidade, CORSISienll' num 
auxílio econOmoco destinadO a cobnr o acráscmo de 
despesas supervenoentes, nessas ocasiões, a ser 
pego pelo Poder Públ~, ou pelas onstduiÇÕes pravo
dencaánas de cada pao além de assiStência gratuda 
de médico ou parreora enfim, facolldades durante a 
amanallação do ~lho, com dorerto a doiS repousos es
p8C181S doános, de mera hora cada um 

Com o ontudo de por Iom a essa diSCrímonação 
contra a trabalhadora autOnorna, estames propondo 
o presente pi'Ojelo de lei. Julgamos onju&"l o trata
manto que a aluai legislação prevoclenclána vem diS· 
pensando a essa valorosa classe de trabalhadoras, 
que não se constotui apenas de profissoonaos liberais, 
mas também de vendedoras, sacoleoras, fBXJnetras, 
doanstas etc. 

São essas as razões que, em nosso atendi
mento, justifiCam a apresentação do presente proJB
to, para cuja aprovaçlo contamos com o apoio dos 
nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 7 de J811eoro de 1998. - Se
nador Jos6 lgnáclo Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N"8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Belnr."'fclos 
da PrevlcMncill Social e di autru pravl
dinclu. 

O Prasodente da Repúbica. iaço !laber que o Con 
grasso Nacoonal decleta e eu sancicno a seguonta ta· 

Art 39 Para os segurados espeCiaiS relendo,; 
no oncoso VIl do art 11 desta leo, fica garantida a con
cessão: 

I - de aposentadona por odade ou por onvalodez. 
de auxíloo-doença, de auxího-reclusão ou de pensão. 
no valor de 1 (um) saláno-mímmo, desde que com
prove o exercícoo de atMdade rural, amda que de 
fonna descontínua, no período omedoatamente ante
nor ao requenmento antenor do beneficio, ogual ao 
número de meses correspondentes a carênCia do 
beneflcoo requendo; ou 

11 - dos benelicoos especifiCados neste lei, ob
servados os cnténos e a forma de cálculo estabelect
dos, desde que contnbuam facuttatovamente para a 
PnMdêncoa Socoal, na forma estipulada no Plano de 
Custeoo da Segundada Socoal 

Art. 71. O saláno-materrndade é devido à segu
rada empregada, il trabalhadora awlsa e il empre
gada doméstoca, durante 28 (VInte e odO) dl8.s antes 
e 92 (noventa e dois) doas depoos do perto, observa
das as sotuações e condições prevostas na legislação 
no que concerne á proteção à matemodade 

Art. 73. O seláno-matemodade será pego dore
tamente pela Prevodêncoa Socoal il empregada do-
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mesllca. em valor correspondente ao do seu úlllmo 
salãno-de-eontri>uoção 

(A Comissão de Assuntos ~ -
decrsAo rermtnalwa } 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 4, DE 1118 

Dlllpêle IIOin • lndenl:raçia por ..., 
1110181 d1 canautle do extnlvio, ou de perde 
d!Ailllve de begegem. 

O Congresso NaciDflal decreta 
Alt. 11 IVa empresas 1lanSpDI1adoras de pasae· 

georos rasponsabolozarn.se lllegralmenle pela enlnlga, 
no desOOo, de bagagem posta aos seus cuidados 

Art. 2' Const•lu• dano moral ao passageiro pn· 
vá·lo dos seus pertences em razão de extraVIO, ou 
da perda daflnlbva de sua bagagem 

Alt. ~ IVa empresas transportadoras de passa
geiros alixaJio em suas agêncras nos aeroportos, ro
dovlanas. lemMánas e rodo-leiTOVIBnas mlo1T1111Çiies 
soble os dnllos dos passage1ros em casos de extra· 
V10 ou da parda delinlllva na entrega da bagagem. 

Art. 4" Além da 1nden1zação por dano de natu· 
reza rnatenal. a ser paga em conformidade com os 
valores oonstantes da tabelas penodK:arnenle a1uah· 
zadas por órgãos competentes do Poder Execubvo. 
será paga, na forma desta le1, ao passagetro de 
transpor1e Interestadual, 1ndemzação por dano de 
natureza moral. por volume de bagagem correspon· 
dente: 

I - a dee~ma parta do valor da passagem, por 
d1a de atraso na entrega, a1é dez d1as, 

11 - a um terço do valor da passagem, por d1a 
de atraso na entrega. do déclmO·pnme~ro ao tnges1· 
mod•a: e 

III - ao décuplo do valor da passagem, por per· 
da deflnlbva, deduzidOS os valores J8 pagos, refab· 
vos aos dans an1enores, 

§ t• A perda presume-se delind•va sa, transcor· 
ndos tnnta diaS do prev1sto para a chegada ao desll· 
no, o volume não for entregue ao Interessado. 

§ 2' A perda lambem sara cons•derada def1nlll· 
va. obngando a 1ndemzação na forma do •tem III, se 
o voluma sofrer dano 1neparavel ou extraviO de seu 
conteúdo supenor a 50% (Cinquenta por cento) 

§ 3° E lacultado ao propnetano, na hipótese 
dos §§ 1° e 2°, trans1g1r com a empresa transporte· 
dora e acetlar redução do valor da 1nden1zaçãO, se o 
volume for localizado apos tnnta d1as. ou receber a 
parte extraV18da em bom estado de seu conteudo. 

§ 4° Efetuada a 1ndemzação, a empresa trens· 
portadora fica desobngada de entregar ao propnetá· 
no o voluma localiZado apos tnnta diBS. no caso do § 

t•. ou a parte recupefllda do seu conteúdo, no c:a8D 
do § 2'. dando-lha a dasbnação que lha lljii'OINW. 

§ s• Não cabe nlenrzação rnom1 por ._. 
pai'Cial a bagagem, llliCIIIuado o di8posto no § ae 

§ fi' A mdernz:açlo de nelunlza moral, da qr.
trata esta lei, seni aclli8Cida de 30% (lrinla por cen
to), se o dano for calMado a bagagem em......,.,.. 
lntei'NICIOII81. 

§ 7" A indeniDçio por dano moral nio depen
de do conteúdo da bagagem, de enconlrllr-A o paa
ssgaiiO ausente do seu damK:IIio, ou da d u•ICia ou 
tra)elo por ale peroorridos na V18giKIL 

Art. 5" É facultado à ampreu transportadora: 
I - ex1g1r do passage~ro declaração do conteú

do da bagagem; 
11 - sotiCIIa.r à autondada c:ompatenta a -.fica· 

ção do conteúdo ou natureza da bagagem; 
III - negar-se a transportar bagagem que, por 

sua natureza, possa provocar danos às demaiL 
Art. 6" Constitui cnms, punlvel com reclu8llo de 

do1s a Cinco anos, a multa, no valor da vanlagam 
pretendida, dal'llfiC8r volunta,.,_ ou axll
bagagam entregue aos cuidados da ....,.. -
portadora. 

Parágrafo .:iniCO. Sa o crime é comelldo por 
ITI8IS de um agente, ou se pelo ,._ um deles lnl· 
balha na empresa, a pena é de três a oito 1111011 de 
reclusão, além da multa. 

Art. 7" Esta lei entra em VIgOr na data de sua 
publiCação 

Art. 8" Revogam-se as disposições em_.....,_ 
Juallncapão 

A lndentzação por dano moral é assegurada 
pelo IIICISO V do art 5" da Conslltu!Çio F ...... que 
também a assegura nos CIISOII de danos rnal8nllia 
ouà•magem. 

Tanto os danos da natureza matana1 q- os 
causados à trnagam têm lécll dafinçio e, para os 
•dantilx:ar, basta considerar os -ultados ou a -· 
ne~ra como foram realiZados. 

Encontra-se, porém, num certo hmbo JUrfdlco. a 
def1nçio de danos de ordem moral, ...,_.._.. 
quando, a pnrnetra VJSta. este ae confunde com os 
de natureza matenal. É esta a situaçio dos q .. 18 
vêem pnvados de acesso às suas bagagens, lllllnl· 
v1adas ou dehnlbVamente dandlcaclas por n:(jria do 
transportador 

A superpDSIÇão das ~ristlcas dos danos 
tem levado o Podar PúbliCO a daa8õea que desme
recem ou desconalderam as de natureza I'IICINI. 
quando estas abngem o obJ810 pertencente à vflima. 
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pllra, por COIISUIJ"4)Çikl InexpliCável, prestigiar eXCIU• 
lllvamenla U da Ordem materiaL 

Nio h6 outra upiiCIIÇão pma daocar-se da con
lld8lar a ...açlo da desconforto ou abomlcmarrto 
__...,pelo exlnlviO da bagagem. caractenzadores 
ela ~JCidiiiCIB moral, excato a lanência no foro cível, 
...,. ... ~ ufllzadas, com propriedade, pelo llustnt 
Mlnillbo Francisco Razek, ao proferir voto, sobre a 
........, no Supramo Tribunal Federal (Recurso Es
pec:illl rf' 172.720-9-RJ). 

Ealá mulo Claro que - desconforto moral, 
- llaceJiçlo, - quebra da expectabVa causa
claa ll pJ111108, nlo se confunde com os danai mate
...._ -*!almenta IIOfndos pela bagagem, malgra
do a mencionada laniêncla. Na verdade, para diStln
awr- um do oubo, basta se observa ax1St1r dano 
moral quando a bagagem, sem sofrer qualquer dano 
de naturaza matarial é rernabda para desbno Impró
prio a frusta a e.tp8Ciativa da seu racabllll8fllo a uso. 

A dupliCidade da naiUreza danosa - m 1ral a 
malllrial - ravasta-aa da Interessa também para din"*· da logo, avantuais contidos suSCIIáVIIIS am ra
zio das Convan9liaa da Varsóvia a da Haia, no que 
Nl8plllla a nlanizac;io por extravio da bagagem, 
pcxquaniO aquelas acordos, vaiUstos mas em VIgor 
1111 alrlbu1r dever 1ndanizatóno, têm sob anfoque apa
,_ a pr6pna bagagem exlnlviada ou danificada, 
.._ nio o dasapontamanto, o desprazer ou o soln

- do seu propnaláno. 
Poltanto, a proposta ora submallda aos Hustras 

Parlamentares tarrto observa a regra conablucoonal 
do n:iao V, art. 5" da ConstdUiçiio Federal. quanto o 
IMCIO in1arnacionaJ da Varsóvia, revisto em Haia, da 
que o B-n é signatino. 

Slo estas as razões que justifiCam s proposta a que a fazem rna§E da aprovação. 
Sala das • 7 da j11111!1ro da 1998 - Se-

nador JoM lgn6clo ra. 

LEGl ÇÃO CITADA 

CONSTJTlJIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITuLO 11 
Dali Dlnlltoa e Garantia Fundamentais 

CAPITuLO I 
Dali Direitos e Da' ares Individuais eCo~ 

Ail 5" Todos Slio JgUBis perante a le1, sem dls
liiÇio da qualquer natureza, garant1ndo-se aos bra
lilllros a aos estrangeiros residentes no Pais a 1n-

VIOiablldada do d11811o à VIda, à libeRiada, :i '!juald Je, 
à segurança e à propiedada, nos tennas SllgUinte! 

V - é assegurado o d1radc de rasposta, propor
cional ao agl"IM), além da JndeniZação por dano ma
tanal, moral ou à imagem; 

(A Comissão da ConstJIUiçifo, Justiça 
• Cidlldanta -decisão terrninativa.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 5, DE 1998 

Revoga o 1111. 791 de Coneollclaçio 
das Leis do Trabalho- CLT • 

0 Congi"8SRO NaCIOIISI decreta: 
Ail 1• FICa revogado o ail 791 do Decndo-lei 

rf' 5.452, de 11 da 111810 de 1943 que "Aprova a Con
solldaçlo d..s leis do Trabalho". 

Art. 2" Esta let emra em VIgOr r1a data de sua 
publicação. 

Ali 3" Revogam-se as diSposiÇÕeS em c:ontrá-
rio. 

Jusllllcaçio 

Contrariamente às regras do processo CIVil, em 
que as partes só podam requerer seus diradcS por 
intermédio da um advogado, o art. 791 da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CL T permite que a 
parta possa ag1r pessoalmeme. 

Ora, diz a Conslitução Federal de 1998· 

• Art. 133. O advogado é IndiSpensável 
à administração da JustiÇa, sendo InviOlável 
por seus atos e rnandestações no exercíciO 
da profiSSão, nos hmdes da 1e1". 

O diSpOJIIIVO conslitUCIOnal dá a entender de 
que o jua postulandl está rasantado ao advogado, 
sendo JrnpresCindlvel sua IISSistifiCia à parte; se as
sam nio fosse, o precede constducional perderia seu 
contelldo. tornando-se dispensável. 

Ao ag1r sem a IISSIStêfiCia de advogado, a pane 
poderá emaranhar-se nas leis que d~ e 
causar a si pn;pna prejUÍZOS que podenam ser 8V11a
dos. AdarnaJs, posiUiar passoslmeme é desnecessá
no, uma vez que, nlo sendo o litigante cararda. po. 
derá cordratar um advogado, e se o lor. tem direito à 
assiStência judiCiária gratulla, através da Oelensona 
PúbliCa. 

Nunca é damBJs ressaltar que reclamar perarde 
a Jusbça do Trabalho desacompanhado de advoga
do nlo é d1radc, mas desvardagem. Na verdade. a 
pessoa que está desacompanhada de advogado "" 
possibillla, a priori, que a JusiiÇII BJB em sua plen~u· 
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de. Pela falia de canhecanerolos tecnlcDB e de termo lO

Ioga pnlpna, na raclamação vemal. a parte fica à mar
cê da 1 lleipoe1açAo JUrícica que aos falos der o ful"ICIO
náno que reduzir a termo suas •IOiii oaçOes. Por awo 
lado. as doliculdedes a - enlren1adas pelo leigo na 
ntrução e nos demaiS atas po e s·•• poderiam en
S81Br uma trà8 cancatuoa da Justiça. 

A medida alvitrada. seguoamente, benelicoaoá 
toda a soc:oedade, razão pela qual espenunos que a 
proposoçio mereça o acolhimento por parte dos no
bres paras. 

Sala daa Sessões. 7 de l'lneoro de 1998 - Se
nador JIIM lgndclo Ferreira. 

LEG/SLAçAO CffADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada po1lo DL ri' 5.462, de 11.5-
1143, DOU 1+1143 

Das Partes e dos Procuradores 
Art 791. Os ...,regados e os ...,regado ... 

poderio reclamar pessoalmente perante a Justiça 
do Toabalho e acompanhar as suas raclamaçõas até 
obnal. 

§ 11 Nos dossídoos IIDvoduaos os tlllllll8ll8dos e 
~ podelão fazar-se lapi I 5 ilai por inlar
médio do sondocalo, advogado, soliCilador, ou p-
nado, iiiSCnlo na Ordem dos Advogados do Boasl. 
-v CF aro. 133-polg 9 

§ 2" Nos dossidoos coletovos é facultada aos in· 
leressados a assostêncoa por advogado. 
-A L 5 5&0. 26-6-70. DOU 2!1-6-70. LTr 341521, dllp6e 

"Aot 15 Paoa awcoloar no patrccínoo das causaa, 
observados os arta. 50 e 72 da lei n" 4.215, de 27 
de abnl de 1963, poderão ser designados pelaa Dlre
tonas dos Sondlc:atos, Acadilmocos de Dirato. a partir 
da 41 séne, comprovadamente matriculados em -
tabelecomentos de ensono oficoal ou sob fiscalizaçio 
do Govemo Federal". 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO III 
De Actvocacia a da Delensorla Pública 

Arl 133. O advogado é indospensável à admo
nostração da JUStoça, sendo invoolavel por seus elOS e 
manolastaçc}es no exercícoo da profossão. nos liorlles 
da lei. 

(À convssio ds Consliluição, Ju8fliça e 
Cldadama- da são tetmlnaiiVa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• I, DE 1-

AIIInl o ........ único ciD -- 442 
da Coo11 allla;ia daa ._. ciD Tnlbllhl, .. 
dlapCia aobnt o lnbJiho aa apa alo 1 • 
dl1i outna prarlll' ela• 

O Congresso Nacoonal decrala: 
Art. 1° O paoágoalo único do art. 442 da eor.o

lidaçlo das Leoa do Trabalho, na radaoçlo dada pala 
lei n. • 8.949, de 9 de dezembro de 1994, paaaa a,;.. 
gorar na forme abaoxo: 

'Art. 442 .............................................. . 

Paoágoafo únoco. Qualquar que .. o 
ramo de eiMdade da soc:oedade coaparallva, 
não exale vinculo amptegalfclo antnt • a 
os seus assocllldos. • 

Ali. 2" Esbl lei entra em V190r ne data da -
publicação 

Art. 3" Revogam-se as dispoiiiÇiles em c:onll'é-
rio 

J1181111caçio 

A redaçao aluai do disposto no paoágralo único 
do artJgo 442 da CL T, é a seguinte, vwllla: 

"Arl442 ...................... _ .................... .. 
Paoágrafo único. Qualquer que llllja o 

ramo de aiMdede da soc:oedade coaperaliva, 
nio exiSte vínculo 81111ft1981ICio entra • e 
seus asSOCiados, nem an1nt 8llles a os to
madoras de seMÇOS daquela.. 

O texto constante do paoágralo únoco do artigo 
442 da CL T f01 aditado mediante a aprovaoçio da lei 
n.• 8.949, de 9 de dezembro de 1994. 

Trata-. como se vê, de disposição que oagula 
a preslaçlo de lnlbalho ou S81V190 no •- da 
cooperabvas. 

EmbonJ o legiSlador nio prelarnlaaa• a a-na
reiiZ8Çáo da p..mçio da saM90 a ta.-roa, por 
cooperados, houve uma proHferação da COGpoll'lllivlla 
de todos os bpos da finalidades, com o iniUoto tAo
somente de burlar a legislação lnibllllisla, ~ 
rendo o ~r do pagarowm dos encmgos 
socraiS, em preJUIZO dos trabalhadorea, que filiam 
a.n proteçio da Pravodêncla Social a sem o paga
mento de FGTS. 13" salário, fénu e outros clnitoa 
assegurados consliluclonalrnente ao e~ que 
mantém vínculo de ...,rego. 
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Em arbgo _.., ptlblcado .no Canelo ar.zl-
1..._ da 4-6-117, o Mlnislro Alrnr P1IZZI8I10ID PlniD, do 
Tribural Supanar do Traballo, ta.u dMinlas canside
~ aabnt a malllria, aponlalldo os prablamaa axis
._e alartando pana o falo da a JuaiJ;a do Trabello, 
em Vlirio8 ~ la' COII&Iderado nulas, nos 1111m01 
do art. 11" da CL T, os COI .. IIIDS de 181Vi0D8 coopanllt
vadoe ~. llluz doa elem8i IIDs Mllcas, 8VIdanclam a 
oconênaa da flaude au c1aswtuam ou in1J8ÇIIIII a api
CIIÇIID da leg hçio lnlbahsta. 

Esta - 18m nn:lido 1001118111S diSCUss&ls ju
rklica& em aamll*iol, COIVIIIOS 8 outros 8V8140S 
trabalhistas. Cenlenu da alligos e documentos fo. 
ram publicados envolvando os mais 18-...dos dou· 
tnnadoras do Dil8ilo do Tlllbalho e amplos setoras 
da mag1stndu1a e do Minstério Público. 

A gl8flde maior& doa autoras dMirge do tex10 
constante do palégrafo único nlloduzido no ali. 442 
da CL T, alguns enlelldalldo que ele seq..r dewl ser 
CCXISiderado, devido a sua inaplicabirldade no êmbilo 
do Dil8ilo do Trabalho. 

O ex-Mimatro do Tlllbelho e do TST, Marcelo 
Pmentel, que ass111011, JU.-H com o Pllllldente 
da República, a Lei n.• 8.949, de 9 de dezemblo de 
1994, da qual resultou o par6grafo único do all. 442 
da CLT, &11111811111 dúwldas eobnl a manutenção do 
tex10 consolidado, nos termos IIIIQUintes: 

"Isto nos leva ao teme final: - Nêo se
na melhor swogar o panlgrato único do art. 
442 da CL T, deslazwldo a cobe11U1a legal 
exag818da ~ se deu às coopalllllvas de 
trabalho? 

Estamos diante de um problema de po
llbca social, nlais que um problema jurídicO. 
A cooperativa da mêo-da-ob~a não é uma 
construç1o contlána ao Di~adO, mas sua 
COI1WI1Iência é bastante discutlval, sobndu· 
do em I8Zio doa abusos a que se prasta. • 
(Rev181a Llr, Vol. 61, n.• 5, ma10 de 1997, 
Llr EdiiO~a, Sio Paulo - SP, 1997) 

l1111Õ8-88 COASIQn&l" que já 8XISie legiSiaçio so
bra o ll8balho ten:eillzado, como as Leis n.• 6.019, 
da 1974, e a Lei n.• 7.102, de 1963, além do Enun
CIIIdo n.• 331 do Tlilunal SupArior do Trabalho. 

A dlfarança 8!llra o cfiSPOSIO no palégnlfo ÚIIICO 
do ali. 442 da CLT e III laglslaçAo em VIgOr soln ter· 
celrlzaçlo, trabalhos e loc:açlo de mio-
de-obra é ~ pa1a último caso eXISte 18Qula· 
mentaçio lucando pa pa~a a ubriZ&Çio de 
mio-de-obnl, com claiBS e transpaAKIIes e 
parleltamente 1ntegl8das aos princlpios que nor· 
latam o direito do trabalho. No caso do art. 442 exis· 

te um V&ZIO pangoso e um estimulo Ullrfnseco llfor· 
maçlo de cooperabvas, com VIstas a afastar a lna· 
dência da legislação traballusla. 

A lei alUai não define o ~ é coopeiBIIVa de 
trabalho, embora alguns autoras, como Eduanlo Ga· 
brial Saad, entendam ~ pode ser utiriZ&do o con
cedO adolado pelo Decrelo n.• 22.239, de 19 de de
zembro de 1932, nos tennos seguintes: 

"Sio cooperabvas de trabalho aquelas 
que constiluldas enll8 opelénoa de uma de
termltlada plUfisslo OU oficio, OU da olfCIOS 
vénos de uma mesma classa, têm como fi. 
nalldade primordial melhorar os .. lános e as 
condiçõee de trabalho pessosJ de seus as
sociados e, dispensando a 1ntervençio da 
um patrlo ou empreséno, se propi!e a con
tralar e executar obiBS, tarefas, trabal1os ou 
serviçoS públiCOS ou particulares, coleiiVB· 
mente por todos os (COGpeiBdos) ou por gru
pos de alguns." (ln Suplamanlo TrabalhBia 
Ur 93196, pég. 552) 

Nio se dewl desconhecer os benefíCIOS econ6-
mlcos e sociais gerados pelo Sistema de coopeiBb· 
vas, inclusiV8 as de trabalho. mas a forma de reda· 
çio do texto, como excludente da retar;Ao da ampl8-
go, mportelé prajulzos enormes pan1 os trabalhado
ras, pmapalmente no que se refere à PI'8VIdênc18 
SoCial, uma vez que a aposentadona e outros bene
llciOS só serão concedidos com a demonstração do 
elabvo tempo de contnbuiÇão. 

O siStema &11111811111 uma falsa Ilusão pala os 
trabalhadores. tá que é possível a pen:epçio de um 
plus salanal no SIStema da trabalho cooperafiV&do, o 
que não ocorre com a cont~atação da pessoa como 
~- O problema é que muiiOS desa. traba· 
lladores, pnnapalmente do me10 rural, não têm con
di;&ls de discernir sobce as irr4lhcações desta op
çio, o que é um malellc10 gerado pela norma em 
diacussio 

Assun, diante destes argumentos, propomos 
eoluçlo intermedlána, que supnme a parte final do 
testo do parágrafo único do art. 442, evitando que 
alaste a hipótese da ~atação de emp18Q0, quando 
Vllfificados os seus prassupostoa. 

Sala das SassOes, 7 de )llllelro de 1996 - Se
nador oloeé lgn6clo Fernlra. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

LEI N.• 8.949, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1994 

Acrescenta palégnlfo ao ali. 442 da Consolida· 
çlo dNI LeiS do Trabalho (CL T) para declaiBr a 1ne-
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xostênc111 de vínculo empragatíelo emre as cooperati
vas e seus assoctados. 

"Ait. 442 ............................................ .. 

LEI N.• 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Dlep lle .abre o tnlblllho t.mpcrirto 
Me empreeu uriNinaa e d6 OUtnl8 provl
cllncla. 

LEI N ° 7 102, DE 20 DE JUNHO DE 1983 

Dleplla eobre a aegurança para ..... 
beleclmllntoa nnancelroa, estallelece nor
- para conatltulçio • func~ 
das -..r• •• partlcularea que ~ 
- •19oa da vlglllncla e de Ira..,._ da 
vai-•• d6 -· provldlnclaa. 

(À Comlssilo de Assuntos Sccrais -
decisão tennmatwa ) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 7, DE 1 .. 

Pralbe a couceasiio da aumento -
larlal a ..vldona públlcoa munlclpale a ., *,... no pe~íodo ela lr6e-
do 16m .. IO do mandato e d6 outraa pnwl-
dln ·-·. 

O Congresso Nacoonal decreta: 
Ali. 1° É vedada a concessão da raeJusla sala

nal a servidores públocos a estadUIIIS, nos trts me
ses que antececlem o ténnono do mandato do Gover· 
nador de Estado e do Dostmo Federal. da Prelado 
MuniCIPal ou de quem os substrtua. 

Ali. ~ Sio oonstdarados nulos da planO dntlo, 
não gerando qwusquer obngações para a ~ JU· 
rldoca onteressada em nenhum dnetto pan1 o MM
dor, os atas prallcados sem observAnca do disposto 
no ali. 1•. bem como aqueles que omportarem no· 
maer, corrtratar ou admrtor seMdores. 

§ 19 EliCB!uam-se do dosposto nesta artigo a 
nomeação doS aprovadoS em concursos público, a 
nomsação ou exoneração da cargos em conusaão e 
a designação ou a dospensa de lunçio de confiança. 

§ ~ Os atas tndiCBdos no parágrafo antenor 
devam ser publicados no Dl6rlo Oficial, no prazo de 
48 horas após sua assonatura. sob pena da nulidade 
automáiiCa. BBlvo se o atraso resultar de caso fortui
to ou força maoor. 

Ali 3° O :'.,t::umpnmemo do dosposto neste lei 
constrtuo cnma ue omprobodade admomstra!IVa, puni-

vai nos termos do § 4• do arl 37 da Constlluoçlo Fe
deral e do arL 1°, I e, da Let Comple11111111ar n" 64, ela 
1990, sem ptejulzo da açio panal cablvel. 

Ali. 4" Esta lei amra em vigor na data ela -
publicaçlo. 

ArL 5" Revogam-se as rtsr P&io;"as em ccnllirio. 

Juallnce~l: 

Os aras da admitir. rncMmantar, c111pansar IIIIIVI
donls e COioceder-t.s reajustas salamB, danlro dos li
mitas da la, são - BIICiafs 80 bom 8l1darna*l da ad
minlstraçAo públca. Nio sio B I B B ICiafs 011 -

que se COlo-.. em- da ala(jK • ~- 1 •• pú
bicos, como as C:Cdlal&ções e rearustas ela fim da 
mandato. raehmdos de lonna totalmente inespansá
vel e com onta11Ç6es puramente eletlore11as. 

Essa pl6bca, al6m de onerar os colrae públl
oos, l'lloblllza o novo admiruatrador, pois mutto antas 
de elaborar seu plano de govemo, preciSa resolver o 
problema 1"1111111 prememe, gerado por seu -
sor, de honrar folhas de pagamento em a- e alo
car func:conános excedentes, na maooria das vazea 
totalmente dispensáveis. 

Os lu11C10111lnos, 111SBQUrDB diante da continuo
dada do emprego a do saléno, chegam, em BIUapÕ
es de daseBI*O, a tentar o atand11nento da _. di
reitos madi8Me o uso de fonnaa voolanlas da poas
sAo, corno mvasllo e da&truçio ela locais públicos. o 
que ,_.lta em 6nuB alllda rnBJOr ao eréno. 

Muotas leis elettonus Já CUidaram de protir con
tralaÇões, nOirlltaÇllas e l8lljiJSies salai'IIIIS no parlo
do que antacede as elaoçiles com o oqetlvo ela con
tar os abusos e p1otegar a méqu11111 adnumstraiML 
Todawa, amda se faz -sáno a edçio de uma lei 
maiS geral, nio restma a um período e1et1ora1 e que 
Sirva de parâmetro para todas as admn1straçiies es
taduaiS e ITIUIIICipaiS. 

Com - objabvo a com VISiaS também a con
tribuor para o melhor lui'ICIONUIIBmo da adminiStra
ção pública a aumentar sua eficácoa, estou &pniSen
tando, para &scussão neeta Casa, proJIIIo de lei que 
prolbe a cor.cessio de I'IIII!UBIB salanal a ser.ndores 
públiCOS municopais e estaduaiS, nos três -.s qus 
antac:edam o ténnlno do mandato do Governador da 
Estado a do DISirito Federal, de PAIIeito Munlliipal 
ou de quem os subsblua. 

Proporm também que o descumprinento das
ta norma seJB considerado cnme de Improbidade ad
monostra!Ml, punlvel nos tannos do § 41 do art. 37 da 
Constlluoção Federal, que diSpÕe •os atol de impro
bidade adllllnistraliva importartio a suspenaão dos 
dorattos políbcos, a perda da funçiio pliblica, a IndiS
ponibilidade dos bens e o -ICIIIIBnto ao enlno, 
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na forma e gradação pr8VISias em lei, sem preJUíZo 
da açio panal cabfvel". 

F"111111mente, para tomar l'l1lliS dura a sanção, 
ac.-dll que a iqllobldade administrabva será 
punida também com a inelegibilidade, nos tennos do 
art. 1•, IIICiso I, alínea e da Lei Coqllementar n" 64, 
de 1990, sem PIBJUÍZO da açio penal cablval. 

Sala das Seasaes, 7 de )lllllllro de 1998. - Se
nador .... lgn6clo Femllnl. 

LEGISLAÇÃO CrrADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 'SI. A admlnls1ração públiCa d1rata, mdinlla 
ou furdaaonal, de qualquer doa Podaras da Ullláo, 
doa Estados, do DISirla Federal e doa MuniCip!OS obe
decerá - princlj,o. de legahdade, ~. 
moralidade, publiCidade e, também, ao segu1nte; 

§ 41 Oa atos de Improbidade adm1n1stra!IVa lm
portarlo a suspensão doa d1railos polítiCOS. a pelda 
da lunçio pt)b!ICB, a IndiSpOnibilidade dos bens e o 
ressa~e1mento ao Eráno, na forma e gradação pre
vistas em la1, sem praJulzo da ação penal cablvel. 

LEI COMPLEMENTAR N ° 64, DE 18 DE MAIO 
DE 1990 

Estabelece, de acoldo com o ert. 14, § 9° da 
ConstiluiÇio Federal, casos de Inelegibilidade, pra
zoa de cessação, e delenn1na cubas provldêi'ICias. 

O PraSidente da República. faço saber que o 
Congrasso Nacoonal decrata e eu SBI'ICIOno a seguin
te lei: 

Art. 1• Sio lnelagíV81S: 
I - pare qualquer cargo: 
e) os que forwn condenados cnm1nalmente, 

com sentença transitada em julgado, pela prábca de 
crime contra a ecouamia popular, a fé pilbiiCa, a ad
"""IStraçio pilbiiCa= petnm6n1o públiCO, o meiCBdo 
financeiro, pelo trá da entorpecentes e par cnme 
aleotorais, pelo prazo da 3 (três) anos, após o cum-
PI manto da pena: • 

................................. 1········· ....................................... . 
(A Corlssjo da ConstrtuiÇão, Justx;a e 

Cidlldafllll -decisão termmatJVa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 8, DE 1998 

Dr.pcje IICibre dias 11118mativoa para 
--.,....., __ ,de modo.-

der àqueles que ::ie!;uam ~:la de 
crwnça religiosa, e oá oul13c provll.tin
ciaa. 

O Congresso NaciOnal decreta· 
Art. 1• Todo concuiSO públiCO. de natureza ofi

C18l ou particular, apresentará dia alternatiVO de exa
me àqueles que aleguem 1mped1mento oor mobVo de 
crença religiOsa ou collVICÇão fllooólica ou polítiCa 
nos tennos do art s•. 1nc1so VIII d" ~"nsliluiÇão Fe
deral. 

Parágrafo ún1co Compl'e"~~~-n-se como con
cursos públiCOs os certamer - · ...... rais. concursos 
para preenchimento de vagas -~ orgãos públiCOS e 
entidades pnvadas e, também, "" exames vestibula
res. em todos os níve1s. 

Art 2" As entldadas org;;:n,.a:loras das concur
sos refendas na caput desta Le1 garant1rãa mecanis
mos de 1sonom1a na avaliação das que prestarem 
exames nas datas regulares e aqueles que optarem 
pelo d1a alternatiVO 

Paragrafo un1ca. Não se abngam as ent1dades 
argan1zadaras ou promotoras dos refendas concur
sos a oferecer ma1s de um d1a altematiVO, nem a ne
gac~ar haranos 

Art. s• Esta le1 entra em VIgor na data de sua 
publiCaçãO 

Art 4° Rellagam-se as diSPOSIÇÕeS em contrana. 

Justificação 

o proJetO de le1 que submeto a apreciBção das 
Ilustres pares tem por finalidade atender a 1usta rei
VIndiCação de grandes setores rel1g1osos de nossa 
soc1edade que, em VIrtude de sua fé ou conviCÇãO fi
losófiCa, se sentem Impedidos de prestar cancuiSos 
e vest1bulares aos sábados. 

Exemplo desse contingente são as Adventistas 
do Sét1ma D1a, que têm por costume guardar a des
canso semanal da sábado Essa crença as 1mpede 
de qualquer atMdade não-rellg1osa. do põr do sol da 
sexta-fe1ra ao ocaso do sábado. 

Ora, a CanstduiÇãa Federal, prevendo essa do
VBISidade de conVICÇões da qual nosso povo e for
mado, sabiamente d1z 

"Art S" • .. • .. • • • • .. 

VIII - n1nguem sara pnvado de d1redas 
por mat1va de crença rellg1asa ou de COIMC· 
çãa fllosofiCa ou politica, salvo se as 1nvacar 
para ex1m1r-se de abngaçãa legal a todos 
1mposta e recusar-se a cumpm prestação al
ternativa, f1xada em le1 • 
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FICa I!VIdente por esse dtsposlbVo consldUCIO
nal. que os concursos pubhcos todos deverão con
templar os t11118dtmentos reltgiOSOS supraclladas. 
Apresenta-se, por outro ledo. cláusula protetora que 
t11118de o descumpnmento da tntenção da lei por nn
possobthdade de alender a todas as reMnd!C8ÇÕes. 
Asstm e que se obngam, as entidades orgenozadoras 
dos concursos a oferecer apenas um diB altema!No, 
não fiCando estas ao sabor de tantos quantos se sin
tam tmpedldos com este ou aquele doa em particular. 

Apresento, portanto, aos meus nobres pares, 
um pi'OI8Io que pretende comgtr uma discrvrunaçio 
de longa data perpelrada por nossa SOCI8dede con
tra grupos rehgaosos da tmportãncoa e do peso dos 
Advenbstas do Séttmo DIB Peço, asstm, apo10 ao 
presente pro181o de let. 

Sala das Sessões, 7 de J&netro de 1998. -
Ser!Bdor Joeé lgnácio Femtira. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art s• Todos são IQUats perante a let, sem dts
llnção de qualquer natureza. garantindo-se aos bre
slle•ros e aos estrange•ros residentes no Pa•s a 111\IIOia.
btlldade do d1redo a VIda, à liberdade. a IQUBidade, à 
segurança e a propnedade. nos termos segutntes· 

VIII - mnguem sera pnvado de d1re1tos por mo
tiVO de crença reiiQIOSa ou de conVICÇão hlosoflca ou 
polít1ca. salvo se as 1nvocar para eXImar-se de obn
gação legal a todos 1mpostas e recusar-se a cumpnr 
prestação aRemat1va. ftxada em let, 

(A Com1ssão de ConstitUição. Jusllça e 
Ctdadan.a - deciSão terrrnnatwa) 

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
Jelos serã<> publicados e remetidos às ComiSSões 
competentes, .nlctando a tramitação a partir de 16 de 
fevel'elro de 1998 

Sobre a rt"esa. 1nd1cação que selá hda pelo Sr 
1° Secretano, Senador Ror~&ldo Cunha uma 

E hda a segutnte 

INDICAÇÃO N.•1, DE 1998 

Na forma do art 224 do A~~g~mento lnlemo do 
Senado Federal (cf Seção IV), sugtro a esta Casa, o 

pabocln10 de um ooncurso de monografias sobre o 
Senado Federal. 

0 certame teria por obJeiNo a f I IMIIBÇio. 
para O público exlemo, de CXII•'lecmel IID 8CIIn a.ta 
Casa do Congrasso através dos segutn1a11 w aúlu&: 

I) gêneses da Clmara Alta - escorço hllll!rico; 
11) fundamento consllluclonal e '*'" eç1n no 

untverso dos três Poderea; 
III) prerrogaltvas de açAo politica; 
IV) pal'llclpaçio no processo legiSlativo a pro

dutos IUrfdtCOS extemadas; 
V) contnbulo do Senado pare a vida pollbca e 

soc1al do Pais; 
VI) produtos de comunocação soctal e •Kiea 

em lace da socoedade. 
Proponho que o concurso S8JII aberto ao ptlblo

co em geral, sem qualquer dtscnrnmação de -
e restnç6es quanto a fundo ou forma. O único baliza
mento, a viSblhdade à drvulgaçio ampla do JlftJ(Iuto. 

O prêm1o por Vdóna, a ser lixado pela Mela Di
retora, obed-lá às dtspontbtltdades ftnancalras e 
orçamentánas do Senado, de modo a despertar o In
teresse dos pa11tc1pantes e a exalçar a quahdade do 
produto ldeláno. 

Comssão TécniCB, a Mesa também designanl, 
para operactonallzação do Concurso e ações edito
nals para reprodução dos textos vencedores, cujas 
despesas serão assumidas, tntagralmente, por esta 
Casa. 

Sala das Sessões. 7 de Janetro de 1998. - Se
r!Bdor José lgnãcio Femllra. 

A Comtssão Dlretora 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A tndt

cação sara publtcada e remetida à ComiiiSão com
petente 

Sobre a mesa, requenmerdOS que saio lidos 
pelo Sr 1• Secretáno, Senador Ronaldo Cw1ha 1ina. 

Sio hdos os segull'lles: 

REQUERIMENTO N' 1 DE 1998 

Requeremos, urgência, nos termos do art. 336, 
alínea b, do Regtmento Interno, pare o Projlllo .de 
Lei da Câmara n" 93196, de tniCIIltiva do Pl'llllidente 
da Repübltca. que dtspõe sobre o contrato de traba
lho por prazo delermtnado e dá outras provldinclas. 

Sala das Sessões, 7 de J8li8II'O de 1998 - 11*
glo Machado - JMJer a. bltlho- GllbartD llltaiiiL 

REQUERIMENTO N' 2, DE 11118 

Requeremos urgêncoa, nos termos do art. 336, 
allnea b, do A~ Intento, para o Projlllo ela 
Let da CAmare n" 68197, que autoriza o Mlrwl6rlo 
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-
doa Transportes por lntannéd10 da Companha Braso-
111118 da Trena Urbarms - CBTU, a repiiii8IU' à Com
panhia da Trens ~ de Pernambuco -
COPER rRENS 18alrsos para pegamanlo da p a as' 

Sala das Sess&le, 7 da ..-rode 1998.- Ur
glo "1 ctado- Jadar Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (GeraldD Melo) - Essea 
raqu11111111111 aerlo votados após a Ordam dD Dia, 
na forma dD Regorram lntemD dD Senado Federal. 

8Dbnl a mesa, oficio que sará lido pelo Sr. 1° 
Sacral4rio, SanadDr RDnaklo Cunha Uma. 

1!: lodo o seguonte: 

OF. N.•253197-CCJ 

Braana, 10 de dezembro da 1997 

Senhor P.-idente, 
Nos te~ regimentais comunoco a V. Ex.1 

que em raunilo reaiiZBda neste data este Comissio 
daloberou. em tumo suplementar, pela aprovaçAo do 
P10jeiD da Lei dD Senado n.1 181, da 1997, que "Au
toriza a União a conslituir memonal em homenagem 
ao Ex-Praslllante Gellllio V aoges•, na forma dD subs
litulovo 01-CCJ. 

Corlfoalmente, - SanadDr BernardO Cabral, 
P181idante da eo- s•1 n da Conslltuição, Jusbça e 
CidadaniL 

O SR. PRESIJBNTE (Geraldo Melo) -Com ra
lertncoa 310 expediente que acaba da ser rodo, a Pra
•idlncia comunoca ~lenáno que, nos tennos dD 
ert. 81, §§ 3" a 5", Regimento Interno dD Senado 
Federal, abnr-se-á o da conco dias úteis, a par-
III" da 16 ele leve18110 dD conente, para interposoção 
da 18alrso, por um décimo da composoção de Casa, 
para que o Ptqelo de Leo dD SenadD n" 181, da 
1997, S8Jil apracoaclo pelo Plen6no. 

O SR. PRESIDIIITE (GeraldO Melo) - A Praao
dlnc:la comuniCil 310 Planérlo que o Plqelo da Lai da 
Clnwa ri' !a, da 1998, Cl.pl paracaras foram lidas ... 
181iomada, licaJá paanla a Msea du1111118 cinco ela 
(ilail, a li'n da racaba- .,.Idas, nos tarmos dD art. 235, 
IL "d", do Regooa'llo lnlemo, combuodo com o art. 4" 
da R • çio ri' 'ST, da 1895, do Senado FedaoaL 

O SR. PR (Genlldo Melo) - A P...-
dlncla- 310 que aa idom1119fies pras-
ladas pelo do Senado Fedatal, em --
polia 310 n" 119, da 1997, do Senador 
Edison Lobio.lll ramalldas ao raquerante. 
o~ BD Aoquow. 
O SR. PRESIDENTE (Ganoldo Melo)- A Prast

dlnc:la -'leu, do Banco Central do Bras•. o Oficio 
~ 3.747187, na origem, da 16 da dezembro lllllmo, 
abavés do qual 8IIC8RIIIIha BD SanadD ralaçlo das 

operaç6en da AntecopaçAo da Racedll Orçamentána 
(ARO) analisadas no mês da novembro da 1997. 
(Diwlrsos n" 1, da 1998) 

Eaclarace, ainda, que houva indelarimento da 
seis operaç6es da espécie no ralerido parlado. 

O expediente vai à Comossão de Assuntos 
Ecoo l&nlcca. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência racebeu, dD Banco Central dD Brasl, o Oficio 
ri' 3.798197, ne origem, da 23 de dezembro último, 
8fiCIUTirilando nos ~ dD art. 5" da Restilo oçAo nt 
89, da 1896. do Sanado Federal, relatório eobra opera
çio da 1RX:a da tltulos da divida externa brasileira por 
!lUas da divida mobo&ana interna da Unoio (NoJas do 
Tesouro NaciOnal- Séna A), no valor da anco bilhões, 
duzanllla e novanla a sais rnlh&ls, c:anJo a anqilanla, 
mil dólaras norte-arnancanos, conduzida por aquela 
órgão, na qualidade da agente dD Tesouro Nacoonal, 
conctulda em 10 da dezembro da 1997. 

O expediente, anexado ao processado dD Pro
jeto da Resolução nt 90, de 1996, vao à Comissão de 
Alauntos EconOmocos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Praso
dlnaa recebeu, da Dlratorla dD Crédito P6blico da 
Sacrataria de Estado da Fazenda da Monas Gerais, o 
Oficio n" 129197, na ongam. de 3 dezembro último, 
ancammhando, nos termos da Rasoluçio n" 74, da 
1997, a doCIJmentação referente ao leilão dos títulos 
vancodos em 1° de dezembro da 1997. 

O axpadoente, anexado ao procaasadD do Pro
J810 da Resolução n" 92, de 1997. vao à Comissão de 
Aasuntos Eccn6mocos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Praso· 
dlnaa racebau, dD Governador do EstadD dD R10 
Grande do Sul, o OfiCIO ri' 548197, ne ongam, da 19 
de novembro último. ancamonhando, nos ~ do 
§ 2" do art. 20 da Rasoluçlo n• 73, de 1997, a docu
rnantaçlo ralerenta à alerta da tltulos erntldos em 
17 da novembro de 1997. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
jelo de Resolução n" 93, da 1997. V8l à ComlnnAo de 
Aasuntos Econ6rnocon. 

A Prasidincia racabau a Mensagem n. • 47, da 
1996 (n.• 1.11011/118, na origem), da 18 da daZanDo lll
tmo, pela qual o Pranodante da Repo)biiCil, nos termos 
do art. 91 da R li III JÇão n.1 116, da 1889, do Saroaclo 
Federal, IOiocda sep1 autonzada a alavaçio lampolária 
do lmflll da anclvidamaniD da Pabólao Brasiaoro S.A. 
- Pallubnla, pana cradanCiamenlo da anopnlsbrnos, 
dallti lilduS à construç1o do Gasoduto BIBIIII--Bolrvla. 

A rnalérla vai à C011 ' da AniU*B &a 1011 a. 



1~0 A.'l\.15 DO SENADO FEDERAL 
---------------~~~ 

IAI'EIRO DE 1"98 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 
Pres1dênc1a recebeu a Mensagem n• 71, de 19118 
(n1 1.638197, na ongem), de 23 de dezembto úll
mo, pela qual o P-.clente da Repolbbce, ..-~ 
do art. 52, 111C1110 V, da ConstduiÇio Federal, aolicila 
seja euiOnZada a conlratação de operaçAo de cridl
lo elderno, com gerantl8 da Umão, no valor de c» 
2a1t0s e Clllqiienla milhiles de dóla- norte-ameri
canos, de princopal. entre o Governo do Estado do 
Roo de Janeoro e o Banco lntemacoonal para Recona
lruçio e DesemloMmenlo - BIRO, destinada ao li
nancl8mento do PIOJ8IO de Reforma do Estado. 

A matéria, anexada ao processado do Oficio 
n• S/52, da 1997, vaoà Comissão de Assuntos Eco
n6I'IIICOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n• 74, de 1998 
(n• 1.661197 na ongem), da 31 de dezembro último, 
pela qual o Senhor Presidente da República, nae llar
mos do § 1° do Inciso 11 do an. 11" da Le1 n" 9.0611, de 
29 de )Unho de 1995, encam1nha o dllmOIISbiiiWO 
das e1111SSÕ8S do Real referente ao mês de ,_,_ 
biO de 1997, as razlies delas detemunantes e a po
SIÇio das reservas InternaciOnaiS a elas VInculadas. 

A maténa va1 à Comissão de Assuntos Econ6-
ITIICOS. 

A Plaidência recebeu a Mensagem ri' 75, de 
1998 (nO 1198, na ongem). de 6 do corrente, do Pre
sidente da Repübloca, eiiCBIIIInhando, nos temi08 do 
§ 1• do an. 11" da Leo n• 7.711, de 22 de dezemlllu 
de 1988, o 181atóno aceiCB da Retribuição Adicional 
Vanéval- RAV. 181arente ao 1° seJMStre de 1997. 

(Diwqos ri' 2. de 1998.) 
0 expedlenta VBI à ComiSSão M- de P..__ 

01çarnent11a Públcos e F'ISCIIIIZ8Çáo e, em cópia, à 
Cou r lo de F'I8C8llzaçêo e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - A Pmai
dlnca I8CIIbau a Ma ll8giil n 4, de 1998 (ri' 1.!ilff1/'i11, 
na ongam), de 16 de dezembfo último. pela qual o 
Senhor PRIIIidenlll da Repúbloca, nos tanno11 do art. 
52, inciso V, da ConstitUIÇão Federal, sohcila 1111J11 
autonzada a couballlçio de opei'IIÇão de cnklllo ex
tamo, com gBIVIIia da República Federativa do Bra
sd, no Vlllor aquiVIIIenla a até setenta mllh6es de dó
.._ llCII1&-erll8ri, de pMCipal, -- o Gover
no do Estado do Roo Gmnda do Sul e o Banco lntar
MCIDIIIIJ P8lll flecoriSbuçlo e Desenvolvim8nto -
BIRD, destinada ao financl8rn8nto do Programa de 
Manutenc;ao da Malha Rodovlána daquele Estado. 

A maténa. aNX8da ao Olicoo nt S/84, de 1997, 
VBI à Colnaáo de Assuntos Econ6rn..-. 

O SR. PRESIDENTE (GeiBido Melo)- A p_,_ 
dênCia recebeu. do Banco Central do a ... ._ os ae
gumtes Ollaoe: 

- N' S/1, de 1998 (nO 3.744197, na origem), de 
16 de dezembro úbno, encamnhando nae bllnnOII 
da Resoluçio nt 69, de 11185, do Senado FlldeJ8J. 
~r daquele Ólgio relativo à aolicilaçio do Go
verno do Estado da Bah• PBIB que posse em11r Le
tras F.....-.188 do Tesouro do Estado da a.tlia -
l.FT1!A, CUJOS, recuiSOS serlo destinados ao giro da 
divida moblllana venclvel no pnn..o -118Sbe de 
1998, 

- N" S/2, de 1998 (nO 3 748/97, na ongem), de 
16 de dezembro úlbmo, encarmnhando, nos ..,_ 
da Resoluçio nt 69, de 1995, do Senado Federal, 
manofestação daquele 6rgio relallva l eoliciiiiÇio do 
Governo do Estado da Paralba pe1a que posse coro
tratar operaçlo da Clédilo extamo Junto ao Banco lro
temacoonal para ReconslrUÇão e~
BIRD, no valor de sessenta milhões de d6larw nor-

-· ~a •- rta e- milll5es e trezentos md 1'8818, a preços de 31 de oullmro de 
1997. CUJOS recursos seria dasbnados a financillr 
parte do PAPP - Prognuna de Apooo ao ,..._ 
Produtor do Estado da Paralba; 

- N" S/3, de 1998 (n" 3.749/'i11, na ongem), de 
16 de dezembiD último, encarnmhando, nos...,_ 
da Resoluçio n" 69, de 1995, do Senado Federal, 
manifestaçio daquele órgio relabva à sollc:llaçio do 
Governo do Estado da Meto Grosso para que possa 
emdlr Letras Financeii8S do Tesouro do Estado de 
Maio Grosso- LFTEMT, CUJOS rec:utSOII serlo desti
nados ao g1ro da diVIda mobdl8na venclvel roo 11 ae
mestre de 1 998; 

- N' S/4, de 1998 (nt 3.750197, na ongem). de 
16 de dezembro llltimo, encamrilando, nos bllnnOII 
da ResoluçAo n" 69, de 1995, do Senado Fedenll, 
rnanilestação daquele ólglo Rllabva à aolicilllçih do 
Governo do Estado de Goiás P8lll que possa ami11r 
lelras Financeiras do T8SOUIO do Esllldo de GOiée -
LFTGO, CUJOS 18CU,_ S8lio das11118dos ao giro da 
divida rnoblll8ria -.clvel no prmaro Slll'l'lllbe de 
1998; e 

- N" SI&, de 1998 (n" 3. 7841117. na origem), de 
1 8 de dezembro lllbmo, encammhando, nos tannos 
da Resoluçio n" 69, de 1995. do Senado Flldenll, 
memfastaçio daquele órglo ralabva à IICiictlel;lo do 
Gooemo do Esbldo do Meranhlo P8IB que possa 
c:ont-. opei&Çio de crédito llldllmO IUnll:l 80 Ban
co Internacional paiB ~ e DeMnwlvl
rnento BJRD, no 1111lor de - ndlliea de d6IMIII 
norte-emericanos. equiVIIIenlas a oitenta e 1818 mo-
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lhões, se1scentos ã quãrenla e odo moi rea1s a preços 
da 30 da setembro de 1997, CUJOS recursos serão 
destinados a f1nane~ar o Programa de Combata à 
Pobreza Rural PCPR 

As matérias vão à ComiSSão da Assuntos Eco
nOmiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A P18SI
dência recebeu, do Banco Central do Bras11, o Ofício 
n• S/5, de 1998 (n" 3.757/97, na ongam), da 17 da 
dezembro úh1mo, enoam1nhando paracar daquela ór· 
gão relaiM> à soliCitação do Governo do Estado do 
Espirilo Santo a respeito da proposta de aquisiÇio 
pala CaiXB EconômiCil Federal - CEF, de débdos 
daquele Estado jUnto e quatro lnsbb.nções Finance•· 
ras no ãmbdo do Programa de Apo10 à Reestrutura· 
ção e ao AJuste FISCal da Estados, no valor da VInte 
e SI!IS milhões, qwaranta a um mil, trezentos a tnnte 
a um rea1s a quarenta e nove cardavas, apurado em 
28 da favare1ro da 1997. 

A rnaténa VBI à Co1111SSAO de Assuntos Econõ
miCOS, que lera o prazo de 15 diBS para sua api"BCIII· 
çiio, nos termos da Resoluçiio n" 70, da 1995, com a 
redaçiio dada pala Resolução n• 12, da 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presl· 
dãnc1a recebeu, do Banco Cent~al do Brasil, nos ter· 
mos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fede· 
ral, os sagu1ntes Ofícoos: 

- N" S/7, da 1998 (n• 3.802197, na ongem), de 
23 da dezembro uh1mo, encammhado sollcdação da 
Prefedura Mun1c1pal da Sobrai - CE, para que possa 
contratar operação de creddo, junto à Ca1xa Econõ· 
m1ca Federal, no valor de doiS milhões a VInte a an
co moi reaiS, CUJOS recuiSOS, onundos do FGTS, deS· 
bnam-sa a ulbamzaçlo, saneamento e execução da 
plano habllac10nal para o Ba1rro Padre Palhano, na· 
quale MuniCipiO; e 

- N" S/8, da 1998 (n" 3.804197, na ongam), da 
23 da dezembro úh1 , encaminhando soliCitação 
da Praledura Mun1e1 I de Sobrai - CE, para que 
possa cord~atar opa ·o de créddo, jUnto ao Banco 
do Estado do Ceara, no valor de SBiscentos a doze 
rml e oitooantos 11!81 CUJOS recursos se destinam a 
ulbamzaçiio, sane nto, ter~aplenagem, paVImen
tação, construção da equipamentos ulbanos a exe
cução de plano habitacional no BBirro Aho da Brasí· 
l1a, naquela MuniCIPIO. 

As maténas vão à Com1ssão de Assuntos Eco
nOmiCOs. 

O SR. PRESIDENTE (Ga~aldo Melo) - A Prasi· 
dênc1a recebeu o Av1so n• 807/97, da 10 da dezem
bro úh1mo, do Presidente do Tribunal de Contas da 
Un1ão, encaminhando cop1a da DeciSão n1 871/97, 

adotada pelo refendo Tnbunal, bem como dos res
pecbvos Ralatóno e Voto que a fundamentam, a, 
Blnda, cópia da DeciSão NonnabVa n" 14.306197·2, 
que aprova, para O exaiCÍCIO da 1998, OS coeficl8n
tes a serem uiiiiZBdos no cálculo das quotas para 
diStnbuição dos recursos preVIstos no 811. 159, InciSO 
I, aiiMas a, b e c da Constduiçio Federal e da Re
serva 1ns11tuida pelo Dacrato-lei n" 1.881, ele Zl, de 
agosto ele 1981 (Fundo de ParbclpBÇâo dos Estados 
e do Distnto Federal e Fundo ele ParbCipação dos 
Mun~eip1os). 

O expediBnte, anexado ao Projeto da Lei da 
Câmara n• 72, de 1997-Complementar, VBI à Conus
siio de Assuntos EconõmiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presl
dênciB comuniC8 ao Plenáno que recebeu os Recur
sos n"s 1 a 2, ele 1998, Interpostos no prazo regi
mental, no sentido de que SBJB submetido ao Plené· 
no o Projeto de Le1 do Senado n• 252, da 1997, da 
autona do Sanador José Sena, que extmgue a utili
zação da Taxa Rafarancial (TR) nos depósitos em 
que especifiCa e dá outras provldênaas 

~ o sagu1nte o recurso recebido: 

RECURSO N" 1, DE 111118 

Nos tarmos do § :J' do Bit. 91 do Regrnento lnter· 
no, so&cito que o Projeto de lei do Senado n" 252197, 
ele autoria do nobre Senador José Sena, que ext•n
gua a ubiiZBÇiio da Taxa Referencial (TR) nos depó
sdos em que especifica e dé outras pnmdênc1as, 
SBJB apreciBdo pelo Plenáno do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro da 1997.
Bello Parga - Geraldo Melo - Joio Rocha - Gui
lherme Palmeira - Jonas Pinheiro - Julio Cam
po. - Joio Fnuaça - Edlsan Lobão - Wlllcleck Or
nalu. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A maté
ria ficaJá peran1a a Mesa dul8nta anco diBS útas para 
rec:ebl!nento da emendas, nos tannos do art. 235, 11, c, 
do Reg~mento lntemo, combinado com o art. 4° da 
Resolução n • 37, de 1995, do Senado Fedenll, a 
partlf da 18 de fevere1ro do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tendo 
Sido aprovado o ProJBto da Resoluçiio n" 2, de 1997, 
a Prasldênaa, nos tannos do art. 334, § 2" do Regi
mento lntemo, declara p18Jud1Cado o Prqeto de Re
soluçiio n" 145 de 1997, de autona do Senador Ben1 
Varas e outros Srs. Senadoras, que regulamenta a 
La1 n" 9.506, de 30 de outubro da 1997, que extin
gue o lnstduto de Prevldênca dos CongrBSSIStas, 
IPC, e dá outras pfOVIdênciBS. 
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O Prqeto de Resolução n• 145 de 1997 vai ao 
arquivQ. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hé 0111-
donl& lrosc:dOB. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedlla 
daSiva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocaiPT- RJ. 
Pronuncl8 o segulllle diSCUrso. Sam revisio da ora
dora.) - Sr. PI8Sidente, Sr"s e SIS. Senadoras, per
rntam-me, MSie IYIOI1WIIIO em que ocupo a blluna, 
saudar, também, todoe os ~ do Senado Fe
deral, desejando que 1998 111118 pmplao e que poaae
mos raaizar os ...,._ -n. e as nossas Ulllplas. 

Começamos o ano, Sr. Presiclenle, Sr"s e Srs. 
Serl8dores, com algumas dlliculdadaa. GoslarB mui
to de, no meu ptlmetro pronu11C111111811to de 1988, po
der, nlio tio bnlhanlemente quanto o nosso Senador 
Ronaldo Cunha Uma, contar em verso e pn11111 a 
análise que fiz de 1997, mas depara com os jofr-. 
de nosso País dando conta e noticia do apawra
mento que tomou conte da SOCI8dade bi8SIIeinl no 
que da: respeito ao tlilllsplanle de ólgAos. O S...
dor LUclo AlcêJúre, que foi relator dessa rnaléna na 
Comissão de Aaauntos Soc1ms., resolveu apraaanter 
um subs11tubYo baseado em proJ8IOII de eufOria do 
SeriBdor Joa6 Edualdo Dut~a, do nosao aaudoao e 
quando Senador Darcy Ribe110 e de um pRIJIIIO apnt
sentado por mm e que versava sobre- m&t*la. 

Faço questio de fazer aqu1 a leitura da IIJllll
mentação do Senador LúciO Alcêntara na ComiAio 
de Assuntos Socaus. 

"Todos os f'IDI8108 trazem S~Qnilicall
vos avenças, razão pela qual ...,._,_ 
adolar um subetiMND que apiOII8itaae o 
que de mellor eles conbnham e as aportu-
1'1111 emendas apraentedas. 

O subabtubVo que ora submato a -
douta Comissão leva em conslderaçlo al
guns pmclpiOS que gostarlamos de dlacubr. 

o prii1Ciplll ponto de lnoveçia é o en
tendimento de que- respertada a INII.t.la
çio de wntade expreasa em VIda - todos 
são doadoiU em potenciBI. 

É entendimento cada vez mu tnVB
Ienle em nosso me10 que a leg1r!sçh dllve 
tac•itar I'IIIIIS o aprovedemento da tecidos, 
órglos a palies do corpo humano para fins 
da transplanta, em VIB1a da ~mllada olartll da 
órglos e dar enonMS filar da paaa1- que 
esperam transplantes como úi"IICB poarlbi•
dade de cura ou mmmzaçio da aaur ma
les. Em razio diSSO, não cabe a OFIIIio: 

aq1 ales que, por quaisquer que ......, &a~s 
mofMIS peSSOBIS, nlo quieanlm dispor de 
-.r 6rgios depois de eua morta teriD eua 
vedada raspeeada, deede que a ~ 
tem em VIda lllraWs de um maio plálico. 
-os 01111asos sio •• nplaam&1'1ta doadoras•, 
nas palavras do Sanador Dan:y Ribeiro. 

Todor os IJis prOjiiiDII paJtlham dallta 
perspective: o raspeito à _,..., llllll1il.m 
de cada um em ralaçio à eua c:ondf;;6o de 
doador ou não da 6rgios- uma vez que da
doa do Miruatério da Saúda rlormam que 
can:a de 20 a 25% daa pancas e da -.r 
parentee I8CUS8ITI a doaçia, consldanlndo 
os procadimentos legais haja definidos - a a 
bu8c:a da uma lonna de fazer valar aaaa 
vontade que, ao mermo taqiO, não buro
cratiZa e dedsio e postergue a extilpaçio, 
am momentoa dolorosor e crflicos pan1 as 
famO.S e as vidas da doador e 1ecep10r. • 

F"IZ questAo de fazer essa leitura pcxque -
sitamos, urga--. Informar a IICICI8dade quanto 
ao aseunto. O momento é de 8IICianlc:inam. Nlo 
podemos, de lonna alguma, cnar uma ca1auma a 
1118f18110, por 8dmplo, da morta CMibral. A mocte 
ancefüca é um pro- •o ln8WII"Biwll, C8I1ICblnZado 
pala daslruiçio e perda da conbale da todos os ór
glos. Tal tema vem eando debalido e discnlldo, 111-
cluSMI na teleVISão, com pessoss que 1Im _.,_,. 
manto técnico. E, a PIDfiÓIIIO dasaes debalea, Cha
mo a -ção quanto ao uro da palavraS técnicaa, o 
que não tem contribuído pan1 a COI"I1fiiWI18Io do 
tema por palia da populaçlo. É p-que a lmpor
tlnciB do assunto fique clanl para que se IIIC8nllve a 
doação. 

E algumas p ••- 11m f18111Unledo: •e se o 
posaiwll doador não ......... moctor Ora. é praaao 
que acraddemos que 8XJ8Ia uma lecuologia capaz 
da diagnosbcar, com certeza, se houve ou nio a 
chamada morta cerabral. 

Hll um protocolo que deve ser Ido e -•'lacicjQ 
a 11m da lll8bermos que temos da Clbeclec6-lo. ar fiiZ 
com que a açlo se)8 abortada no caso da dúvida na 
Identificação, ou seja, do dasconhecmento da
damaténa. 

Outra preocupação colocada pea população é 
sobre os cad6verea não ldanbhcador, ou 8aje, quan
to à utli;raçio de seus órglos. É ~ '-r um 
grande eaclarecmanto sobra ..... q.-ão. Os ór
glo dasaes chamaCio8 cadévenrs nlio idanllficados 
são examonados para saber se 8ICI8Ie condlçAo ou 
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nlo ele saram doedoe; se há algum parasita ou algo 
que possa preJudicar, postenornalle, o transplante. 

Na jUalilicatJYa do mau pcojeto, argunaUva 
que a IIII existente nlo era ampla e que .. preciSO 

cnar uma llllllS modema, mais adequada à nllllidade 
da .-sidade brasle1ra. 

DiZia eu também que: 

Em Slo Paulo, no Hospital das Cllni
c:es; no Estado do Rio ele Janeiro, no Hospi
tal Pedro E..-10 e em Brasllla, existem 
equipadoe centros cirúrglcoe eepecielizadoll, 
que mudO têm contnbuldo paJa o aumenlo 
eles estallsbcas de transplantee de córnea. 
com êxito total. Mee existe grande n6mero 
ele pacientes à espera do material, a fm de 
submetanlm-se à intervençio Cirúrgica, que 
lhes deYolvenl a Wlio, sendo mlnlrno o nll
mero ele doadoras. E senl de todo oportuno 
tnaar que mudas ope~B96ee desSe gêneco, 
levadas a alerto no Estado do RIO de Jana-
10, somente foram posslveos em virtude da 
remessa ele olhos do Banco Nacional de 
Olhos do Estado da Colála. AI lOte se, &lnda, 
que o matenal desse bsnco é lomecido por 
doadores paltoculares naquele pala e que é 
1nhllramente grábS, devendo os intet as s adiJs 
pagar apenas as clespasaa de viagem. Sen
do teCido VIVO, tem uma duraçlo de 38 ho
ras. o que faz com que todas as operaçilee 
11q1.1 reeliZBdas sejam ele Urgêi1CIB. 

Essa é a argumentação reaiiZBda em monha 
justifocatnra. 

Hoje, a Espanha. os Estados Urodos e a lngla
laml são palses onde há um grande n6mero ele doa
doras. Mas, apesar disso. nos Estados Umdos, há 
uma fila da, no mínimo, 51 moi pessoas nec:eeatando 
de transplantee. 

~-r·---rtos têm aascKio g livamante, porque lá existe 
uma campanha alta te esc1a1-oota, que faz 
com que a população bua com o p!OC8SSO. 

Aa anéllses e a IIBÇÕIIS feitas são apavoran
tes, catasllófiCBS, te nstas, rnacallfas. Aa peesoas 
imagmam co1pos sendo dacepados, como nos filmes 
de honor. 

Devemos esclaniCIIr que mnguém selá moltO 
para que 1111J11111 rebrados os seus órgios, ainda que 
8XISia clancleslmldade nesta qiMS!io. 

Estamos bu-nda condiÇi!ee para que esta 
queslio 118111 tratada, discutida abeflamente. Sabe
mos que o povo brasileiro é solldáno, humano, 118-
temo e doador, mas há necesSidade ele ma10res 1n-

lonnações e expi"IC&ÇÕes. Parece-me até que se tra
ta de una questão de cunho pollllco, e não ele uma 
queetêo de VIda e morte, uma questão ele direitO e 
rafa9õee humanas. 

Por essa razão, eslou praocupada em lazer, 
deela bibuna, no ano de 1998, um local ele lnfonna
çilee e debates sobre eete assunto. a fim ele que o 
povo CQI11II1I8IIda melhor a importlncla da doaçlo 
de órglos. Devemos lazer com que todos entendam 
que ela vem baneflciar milhares de pas-s 

Pela televisio, -~ conhecimento de que 
uma menina ele cinco anos, JOVSns adolas centes e 
peesoas da teiC8il8 Idade foram baneliaados por 
gestos humanos de lamHias que compreenderam 
que podiam contribuir para a recuperaçiO da sa6de 
de outras peaaoas. 

Como disse, o povo brasileiro é hospitaleiro, é 
sofldáno, é doador, mas pn1e1sa de ma10188 expiiCII
QIIee MSte mornanto delicado. Dessa forma, penso 
que o Prasldente da Repllblica, Fernando Henrique 
Cardoso, deve, de imediato, envidar todos os esfor
ços a fim ele que haja uma campanha esctarecedora, 
mostrando pessoas de opinião favonlvel e contrána. 

Lembro-me de que, com ntlaçlo ao substitub
vo, linha wna preocupação quanto à cultura Já IIXIS
tente. Ou saja, como as pessoas não receberam n
lormaçlo antanonnente, elas podenam se apavorar, 
corno ntalmante está acontecendo. Estamos vendo 
a populaçio se manifestar, dizendo que ISSO se trata 
de uma inlelfelênciB, que seus d1reilos estio sendo 
invadidos, até mesmo no ponto de vista das suas 
co~ leflglosas. Por ISSO, eu era uma das que 
defendiam que, além da vontade do IndiVIduo, os 
seus familiares devenam garantir que a doação los
se feita. 

Entêo, temos que buSQJ" um consenso e uma 
estratégiL A tarefa fundamental, neste momento, é 
escla- a populaçio. A outra é uma estruturação 
para a captação, distnbuição e tntiiiBmento no anne
zenamento dos órgãos. Essas medidas elevam ser 
imecf_,_ tomadas, pOIS o povo está apavorado. 

Temos que lazer um apelo pal8 o Conselho 
Nac1011111 de MediCina e também para as pessoas re
ligiOsaS que estio com medo de doar os seus órgã
os; devemos dlzer-1'- que astamos assistindo, 
corno já diSSe nos JOITlBIS e nas emissoras de tei8VI
sio, nlo apenas as notiCIBS ru1ns mas também as 
boas, entnt as quBlS eu gostana ele destacar a da 
Ana Paula, baleada no RIO Grande do Sul, que pode 
benefiCiar, com os seus órgãos, ele Cinco a sete pa
cientes Entio, sabemos que crianças, adolescentes 
e idosos serão benefiCiados. O momeriiO requer 
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tranqil1lldade e cautela. Os que estão nas filas .
aguardam com entandimenta e com vontade. 

Como uma ~ rellg•osa e doadora, quero 
manilaslar o ..,_ 18Bterru1ho de como é bom quan
do podemos nos doer sabendo que teremos um re
sultado. Crislo doou-se por nós 111te11amente e, por
lllntD, nlo posao - e nlo quero - ser egoísta, ter um 
gesto dilerente daquele que está delenn1nedo para 
ICidos nós· "Tu • pó e ao pó voltants". De que_,. 
- egolsmo de querer p-..var algo que os ver
mes •rio destruir, se pudeu nos dar conbnulllade a 
outras VIdas, fazer com que as pessoas sejam falt. 
zes alá um tempo III8IS adlllnta quando, então, nlo 
SMá maiS posslvel fazer algo porque Já está predea
bnado, desde o GIMsiS, que todos nóa descei"BITICIII 
ao pó. 

Era o que eu bnha a diZBr, Sr Presidente. 
O SR. ..JOSé EDUARDO DUmA (BioooiPT- SE) 

- Peço a palaVTB. como Lidar, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem 

v. Ex" a palaVTB, Senador José Edualdo Outra, 
como Líder. 

O SR. JOIÉ EDUARDO DUJRA (BioooiPT -SE. 
Como Líder. Sem I"BYisão do orador.) -Sr Presiden
te, Sr"s a Srs. Senadores, tenho utiiiZIIdo com muda 
pan::imOna essa prenogaiMI regimental de pedir a 
palavra como Uder, antes de Ordem do Dia. Enten
do que os Sanadores Inscrevem-se e devem ter o d•-
1811o de usar a palavra; mas. pedi porque quero Ira
lar do mesmo assunto da Senadora Benedlla da Sd
va e não qu1s fazer um aparte para nlo quebrar a li
nha do seu pronuiiCiarnenta 

Como um dos autores do piOJBIO, brilhante
mente relatado pelo Senador LúCIO AlcAnlara, -n
do que o Congrwsso Nacional fez a sua parte de for
ma II'IUIIo con11J81en18. Infeliz~. o ExecuiJvo nlo 
fez a dele. A lal que lo• aprovada neata Casa eslabe
'-· em um dos seus artigos, a obrigatonedade do 
Poder Público !azar campanhas de esc:latacimBnlo à 
populaçio, nio s6 a raspadO da lea, mas no sentido 
de Incentivar a doação. Era de se eaparar que hou
-essa polênuca 

O saudoso Senador Dan:y RibeirO, do qualm
cluBMI IMI a honra de ser sóciO na alaboraçio do 
pro)810, lembrava um aspectO mudO lnleresaante da 
HIStóna do BIUII. Quando Osvaldo Cruz 111Bb1Wu a 
vaconaçio obrigatóna, houve urna reação mudO 
grande por parte da populaçio bi'8SIIelra, particular
~ no RIO da Jane110. Dizia- que o Estado es
tava •nterfani'ldo na VIda das peasoas, asaum•ndo 
uma ação autontAna com ralaçio à população. Rua 
Balbosa chegou a diZBr - registro que tambdm os 

gêniOS de vez em quando se equiVOCilm - que se 
pretendl8 a moculação de vfrua alieniganas naa 
vel8s do povo bi'BSIIelro. Passados Yénos a.-, en
caramos alá como plloraSco essa episódiO, que -
ve para ik.lslrar, e o Senador Darey Ribeiro la...,. 
mUdO bem que questões de natureza culural muitas 
vezes provocam essa polêmlca Boa parte !1.- po
lêmiCe poderl8 ter sido evitada se o ExacutiYD, por 
me10 do Mimsténo da Saude, trvasse c:un.,nc~o a sua 
obrigação preVISia em lei, ou ll8ja. nselizado a cam
panha de esclarecimento 

Essa lei foi votada aqu• em fevereiro de 1997 e 
delermnava QUe o Execubvo aria regularnenlé-la. 
Lembro-me que quando estave em pl'll c uso de re
gulamentação, convers&l com alguns técniCOS do Mi
msténo da SaUde e eles disseram que a idéia aoa 
desburocratiZBr, porque todas as pesqu1S8B ,__ 
vam que 70% da população brasileira se dispunha a 
doar seus órgios, mas, de8ses 70%, 90% nlo sa
bl8m como fazer para doar EntAo, o principio da 
doação presull'llda bnha também esta obj8livo: a 
desburocratiZaÇão Qual era e ldél8 dos lác- do 
M•niSiéno da SaOde? Nio sena neca séno trocar a 
Cert&lra de ldenbclade, bastana colocar qualquer 
adesiVO com as lniCIBIS N.O.O T - Nlo Doador de 
Órgãos e Tecidos-, estana lé eJCpreasa a VWI!ade. 
Mas, no entanto. essa Idéia não foi aceita na delile
raçiio 

Outra desinformação Passou-se a ldáa de 
que quem não renovasse sua Certava de ldenlidede 
ate o diB 31 de dezembro sena doador; - faiD 101 
o causador das grandes hlas em quase ICidos os Es
tados EntretardO, n1o é nada diSSO. A pessoa pode, 
em qualquer tempo, renovar a sua Carteira de Identi
dade e modificar a sua opção. Aquela que é doador, 
hoje, se, por qualquer rnobvo religiOSO ou fllos6fico, 
mudar de op~nlio, poderá modificar- i..,.IÇAo. 
O mesmo vale para aqueles que nio são doedores a 
que quaram se !ornar doadores. Portanto, foo uma 
desinformação diZer- que o prazo para se trocar a 
Certeira de Identidade ara 31 de dezembro. 

Em taiCBiro lugar, grande parte das d1 'lfor
rnações vãm de uma profunda desconfiança que a 
população brasileira, pnnclp&lmente o pobnt, de um 
modo geral, tem com o Estado a mclusivll com a 
classe médica, lllfehzmente. ~ Sauadorw 
não OUVIram mal"liastações a Bldr&wwi>Y de p 11111a 
que diZIIUII ter medo de se acidentar e o rnécliDo 
mata-los II18IS rápido pa18 doar os HUS órglos a um 
nco? Acho que vénos Se~ OUVIram IUO em 
entreviStas. Mas assa lei contribui exatamenta para 
•mpedir - possibilidade, ao estaba'-r liatas llrv-
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cas, polque 110J8 IUIIda 8XISfam lostas separadas da 
!ada pnvada da saúda e da !ada públa. Ora. é lógi· 
co que as latas da !ada pnvada aio dos rM:OS, mas 
- 1a1 vai 811atalacar uma lista llmca exatarnente 
para acabar com ... possibilidade do famoso piS
Ialio, das p a a aDI" funl18111 a fila, dás, 1880 será .,.. 
passivai, polqU8 a lei estabalace também que a 
equ1p9 que vai fazer a rallrada do ótgio nlo poda 
-a~ que V8l fazer o transplanla. 

Denbo deela IIICioclmo da que um nco faria 
com que o médiCO llleae .-a morte da um 
pobre para pegar os seus órglos, seria Meanlirio 
que - nco cornptllllae ou livalse influência mona
léria dent10 da eqUipe que VBI fazer o transplante, 
dentro da equipe que vai rati181' 01 6rgloa e dllflbo 
da piÓpria equipe rn6diC8 que a lamDIIl poda apre
-r para acompanhar, como é pr8VISto ralei. 

Mas isllo tudo, Sr. Prasid-, s.e& e Sra Serlll· 
dores, podaria muito bem ter sido eaclaracido se, 
-oito meaes em que o Execubvo teve para ra
gulamentar e para dlwlgar esse assunto, tivesse 
llldo fella a campanha de IIICiaracimento à opinilo 
pública. lnfellzmenle, nlo fOI fedo, porque não dli 
Wllo, nio contnbUI para a raala1çio, nlo é o "Plano 
Blasll em Açlo", nlo é a pnvabZaçlo da Vale do AIO 
Doce, nlo é a (UIIIillcaliva de plano da pnvatizaçil!o, 
nio faz parta do massacra ideológiCO a que o Gover
no tenta ~ o conrunto da população. Agora 
ele tenl da coner aliás do pf81Uizo; agora o Ministé
rio da Sallda 8llá diHI ido que vm lazer a campa
ma. Antea tarde do que nunca. Eapero que raBI
mente a campanha seja feita da fonna eficiente, da 
forma conseqQente, polque não tenho a mínima dú· 
vida da que como aconteceu com aquele fato Citado 
por DaiCY Ribeiro e hoje lodos encanun como perfal· 
lamente natural a obllgalonedade da vaclrlllÇão, da· 
qu1 a alguns anos encarario como perfeda· 
manta nalural o prl lpio da doaçil!o presumida -
que nio li doaçlo ~~lna. 

Mas é IIIICIIISIIéJip 
parta, pDiqUB a 181 astabelece. Ela diZ que o 
GCMmO 18m da lazer ~ penóda:aa 1an1o da 
IIIICiaraclnall da lai como da incenbvo à doaçlio 

Mudo obrigado. 

O SR. PRESID8NTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobra Sarllldor Joel de Hollanda. 
(Pauaa.) 

S. Ex" me comunica q1111 permutou com o Sa
nador FI'IIIIDIIIIno Pelai'L 

V. Ex" tem a palavra, Senador Francelina Pe-
18118. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
PronunciB o seguinte discuiSO. Sam IIMSio do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Sra. Sarllldoras, que10 
cumprir o elevar da VIl' à lrllura do Sarllldo por al
guns i-para manifestar à soaedade btaslel· 
ra e ao Presidente da Aepúbi'IC& a noasa sabslaçil!o 
pelo debate, Já um pouco tardio, da camp~Bnha que 
se lrlk:la sobra a legislaÇio volllda pelo Congraseo 
NaciOnal e, sobraludo, pelos 1em101 da legislaçio, 
aprovada no Sarllldo da AepllbiiC&, sobre a doaçil!o 
da 6rgAos para alado da transplantes. 

TMI oportunidade, Sr. Presidente, da pronun
ciar cinco pequenos d'IICUISOI manlfaslando apo10 e 
apla1- à l'leasio do Congresso Nacional. LembiO
me que a Clrnara dos Deputados havia decidido de 
lonna d'lfarante, afastando, da oarto modo, a doaçAo 
prasulllllfa. 

Aqu1, o Pf01810, relatado pelo Ulllllra a nobre 
Sarllldor do Ceará, foi, da um momento para 011110, 
obl8fo da - completa tensão. o Sarllldo, então, 
tomou urne decisão da caréler eminentemente hiSió
nco a da ampla rapeiCUBIIo social sobra a doação 
de órgãos para aleito da transplantes, ra convicçAo 
da que a deCisão que tomava ara, alaWmnanta, a que 
mBII se II(USiaVa ao pensarneniD do povo brasllel10. 

Em verdade, Sr. P-Kiente, as pesquiSBI raa
IIZ&das logo após a votaÇão dessa projeto pelo Sa
rllldo mostralal'n que a malolia da soaedada brasi
leira era favorável l decls'o tomada pela msti!Uiçio 
parlamentar que representemos. 

TMI oportunidade, Sr. P-'dante, dada a lln

portAnaa a a rapercussiO da maténa, que 1nterasaa 
aoa brasile1101 de Iodas as ldadas, de Iodas as con
diçilel IIOCIBis, da promover a pubiiCBÇAo dasaes 
pronunclamanlo8, da le1 votada pelo Congresso Na
CIOnal e sancionada pelo Presidente, do dac1ato-lel 
que regulamenta esse diSPOSitivo, a - também 
p101110V81 ido a diStribuiçãO, COinCidentemente com o 
dabata que agora se agiganta, de daz a quiriZS mil 
volumas, entra os 11111181101 a. tanto quanto posslval, 
entra os braslleiiOI. 

Procurai damonstrar, Sr. Presidente, que todos 
n6a temos o dever, como raprasantentas do povo, 
da contnbuir para o esclarllelmanto dessa -unto, 
Já q1111 ala é "-&dor e é adolado lundamantalmente 
nas IIOCIIIdadas mu avançadas. ~ claro que a piÕ
plia lei elaborada no Congraaso Já racomandara que 
a ap-"o:açlo da Bal8 dlapo8itivoa devera - p~ 
da da ampla COIIUIIC8ÇIO. da ampla ll1fonrlllçio por 
parta do Gavemo Federal. Mas devo AIOOIIhacar 
que, rlllqU8Ie momento, a iql- nacional, a mi
di&, da uma forma geral, voltou-se para assa -un-
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to, a comunocação se fez, até um pouco •nfonnal· 
mente, de tal fonna que nas pesquiSBS 18811Z8das, 
IIICIU8MI no ,_ &lado, por agências com Cl8dibill
dada, a 1111110na da populaçlo mandeatou-se fava~a
"...,_ ll la! votada por este Congltl880 e IIUICio
nada pelo Preedente da RepúbliCa. 

Agonl, Sr. PI8Sidente, piÓXimo ll vigência da 
lei, lp6s a sua elllboraçlo, sançio e ragulamenla· 
ç1o. ~ em ITI8IO a um •ntenao debate e a uma 
grande cunoeidadll, fomoe surpreendidos, de -
forma agradavelmente, pela diSCUSSiO que S8 8llá 
dellllnvalvendo no Pais, IIObretudo nos III8IDS de co
mumcaçio, nas emiSSOiaS de telawllo pariiCUiar· 
menllt, 8Dbnt O problema da doaçio, prasumicfa OU 
nAo Em verdade. nos debate& a que a•• ;;aw pela 
talewsio, com 8ldnlma CUIIOSidade, a nossa -ati· 
s1o é de que todos sio favoráveis à lei. 

Ocona, enlnllanto, que muftos, ou alg,.., nlo 
8CI1Idilam na seriedada do povo braslleiJV, na sane
dada ou na organizaçio da SOCI"dade NICIDI18l, nio 
acradilam na aenedade com que os bmailainlll ~ 
duzem. a nlval do podar púbico, as soluçliea dos 
problemas que~ &qUI nesta Casa. 

Por ISSO ~. Sr. PRISidente, quero aqui co
IIIUI\ICBr qua estou dNUigando, no ,_ e em oubOII 
Estados, 11111a publicaçio, contendo a lei votada pelo 
CongJasso Nacional, llllnCIDnaCia pelo P--... da 
RepubliCa 11. m1118 IUIIda, O dec181a que 1811Uiaman
tou - la!, asaim como os pronu1"1C181118111D& que 
pi"DIIIDVI da tribuna desta Casa a .-peito deal8 as· 
sunto, na expectabVa de que a propaganda ou a di· 
vulgaçio que se mtenadx:a agon~. em face da raa
ção da socl8dade blasde•IB, fará com que, alellva· 
..-. a dec 'o que tomamoa II8Jil aquela que 
,... se 8JUS1B a um Pais qua, se é a DIIIIVII ecano
ma do mundo, ocupa. .. mu~. a 411" PDS•· 
ç1o em lfiCIIcadoln IIDCI8IS ~- Vale dizer, 
- lei é feita substanaalmenta para os pob.- e 
não para oa ncoa e, no momento, ala é II'IIIÍB para os 
IICD8 do que para os pobres 

Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavna o Sanador Joel de Hollanda. 
O SR. JOB. DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro

nllnCIB o 1111g111111e discurso. Sem -ao do orador.) 
- Sr. P1811dante, s.-.. a srs Sanadoraa, ao E8llldo 
Cllfi1I'B o dever IIIIICII86val de mpor a pena _.. 

pCIIiditnle à b8n8graaiD daa IIDRII88 de -~··ICUI 
IIOCIIII, ellando as Cio·~. casu de dalançAo a pe-
IIIWici6rial a 111810 caRinho 11111n1 o -n•nanlo da 
aç1o crim.- a - condenllçlo. a final racupara
çlo aiBinlegraçlo de seu respouúval à IKICieliade. 

Tudo parece singelo e, no entanto. a questão 
penllenclána allon1 como o gr.~nde desafio doa go
vernos. que devem prol/81" soluç&ls capazes de re
duzir a viOiénCIB e de gBIBIIIIf à organiZaÇio 80CIIII 
condiÇiies sabSfatónas de masténCia, em paz e se
gurança. 

A ease 18Spello, MáiCID GonbJD, VIC8-P1811iden
le da Seçio BIBIIIalra da Anistia lntern&CIDnal, con
SIQnou em recente alllgo para o )Omlll O Globo que 

a pnsio há de pi"DIIIDV8r a reeduc:açio do pn· 
&IOneii"D, principalmente dalldo-lhe OCIISiiO de lraba· 
lho ou de aprender Dfic1o se nio o tiVer, pBI8 que se 
adapte ao mundo de fora, onde deverá ser 1'81ntegra
do. 

t: necessánc mvesbr na pnsão para que ela 
deixe de ser tio necessária, pois cada pn&IDII8iro ,. 
cuperado é um que a ela nio nl!lniSSBré. 

N'o se trata, é ewlente, em Pais de tantas e 
tão gra- carências, de api1C8r OS poucos IBCIUOS 
p!)biiCDB na construçiD ck maiS cadeas; ante a 
co1111111111ção de escassez de recursos pBI8 a saúde, 
a educ:açAo e outros satores funda- e pnontá
nos, de •gastar d1nhe1ro com bandidos" - como se 
costuma d1zer fleqOentemente. Trata-se de, eficaz e 
CIViiiZadamente. 1nvesl1r em nossa segul8nÇB. 

No mesmo sentido, e niD obstante as 18Sinçõ
es que vez ou outra sio feitas às penas allemat•· 
vas, cresce a conv•cção de que essa modalidade 
de sançio dana vantajOSa contnbução ao deslin
de do problema can:eráno De fato, nio há provei
to socl81 no apns•onamento de quem tenha cometi· 
do 1nfraçio de pequena monta e não represente 
nsco para a soc•adade Nesse caso. a cond-çiio 
do 1nfrator à prestaçio de seMÇOs comunrt6nos 
ou ao pagamento de multa pecun.ana é de rnator 
ehc6c18; de um lado, ao nio ocupar me• espaço 
nos estabelecimentos pns10na1S e, de outro, em 
lace de contnbu1r efetMimente para a sua niCupe
raçio. Ainda ma1s se, como lembra o clllldo repre
sentante da An1sba lntemac•onal, as pns&ls estão 
•notonemente abarrotadas, sem as min•mas condi· 
ções d•gnas de viCia, muito menos de aprendizado 
para o pns1Dr181ro, que, em conseqOêriCIII, nio é 
estimulado à recuperaçio e a VIVer em sDCiedade, 
mas a pratiCar maiS e rna1s g1aves cnrnes• Basta 
ver que a nossa La• de Execuçio Penal prascreve 
o espaço mlnimo de 6 metros quadrados para a 
reclusão do lnfrator e. nio obstante. em PNSidlos. 
cadeias a mesmo delegaciiiS de policia, aglome· 
IBm·se centenas de preaos, entre relncideMW, pari
goaos, IIOb mvesbgaçiio ou 1.-tes, em •legal a ,. 
voltante promiSCUidads 
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A superpopulaçio carcerána, causa de repeb
das rebeliões, impede o cu1J1l'l1118111o de novos man
dados de pnsão das dlsposiç6es constiiUclonlus que 
delenninam, mpel1088mente, o cumpnmento das 
penas em estabelecimentos diferencoados, segundo 
o t1p0 de lnfração, o sexo e e Idade do condenado, 
garanbda sempre à - 1ntegndade físiCa e 1110111L 

A 1gre)8, aliés, lembra que "o fato de se tratar 
de p assoas que prabcaram ações cnm1nosas nlo 
lhes bra a d~g~~ldade de seres humanos". Em conse
qülncoa, o Poder PúbliCO só pode Impor a pnsão dos 
condenados se lhes assegurar condiÇÕes de recupe
•ção SOCial, que são ~com qualquer es

,.écle de lllllalnanlo desumano, cruel e degradenla. 
O Sr. c.rto. Plllrocfnlo (PFL - TO) - Pennite 

V. Ex" um aparte, Senador Joel de HoiJanda? 

O SR. JOEL DE HOUANDA (PFL - PE) -
Com mude alegria, o..ÇO V. Ex". 

O Sr. c.rto. Pailrocfnlo (PFL- TO) - Eu gos
tana de d1zer que V. Ex" começa o ano com o pé di
reitO, pela feliCidade do seu p1011uncuunen1o nesta 
tarde, aqu1, no Sanado Federal. Esse é um dos pro
blemas que o Congresso NaciOnal e o Governo Fe
deral preCisam analiSar e resolver. Jé fizemos várioe 
pronunaamenlos nesta Casa a resperto do siS!ema 
carcerar10, do slll!eme pris101111l brasileiro. Estamos 
chegando, cada vez mais, a conclus6es desalenta
doras Este ar10 se encerrou com vánas rebeliÕeS 
em várioe presídtos do fiOSSO Pais, o que acarratou 
mortes pnncopalmente de pnSIOflelro&, mas também 
de reféns. Já IIW oportumdade de apresentar um 
piOJIIIO de lei, que tramite nesta casa, VISando a que 
aqueles detentos que comprovadamente têm recur
sos ga11111tam a sua manutenção fiO presidiO, pciiS 

essas contas são pagas pelo povo brasileiro. Eu 
gostana de diZer a V Ex" que ternos VISIIedo alguns 
presidiO& tipo penitenc1ána agrfcola e eles têm dado 
resultado Nio se1 por que o Governo não pensa em 
ampliar o número de presld1os desse tipo, uma vez 
que temos um vasto 1erntór10 que pode ser aprovei
tado para esse fim É necessáno que se moderniZe 
o siS!ema carceráno brasileiro. Um fato rr11111o cuno
so, pare o qual tenho chamado a atenção nesta 
casa. nobre Senador Joel de Hollanda. é o número 
de incodãnc1a de AIDS nos pres1d1os; um percentual 
multo grande é reincidente. Contem1nam-se nos pre---r-·-·voltam para o presíd e acabam contaminando ou-
tras passoas. Ease é um fato gravíssimo que taJn. 
bém merece uma ate - espacial. Portanlo, V. Ex" 
abolda um tema sob o qual o Congresso NaciOnal 
tem que debruçar-se para tentar resolver, tem que 

exaunr todos oa estudoa a raape11o para que possa
moa implementar, de uma vez por todaa, um SISI8ma 
carcerário, um •-ma penitenciário em fiOBSO Pais 
que poasa recuperar algumas pessoas, porque, 
corr10 está. é urna verdadeira llibnca, é uma verda
deira urwersldade de del1nq0entes. Mudo obngado. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) -
Recolho com muita alegna o aparte de V. Ex" e con
COido planamente com as suas obseiVaçilea. 

Na verdade, esse é um teme explosivo. Eata
moa assistindo da...- às rebeliÕeS, com viii
nas latais, e lodos oa Eatedos do fiOSSO Pais a cha
mar a -nção pera que o Governo Federal e oa Go
WKIIOB dos Eatedos euconb•n soluções pera o terrl
vel drama da superpopulação carcerárla. 

A sugesllo que V. Ex" jj tlanBmiliu a esta 
Casa em pronunciamentos anteriores é muito válida, 
de venficar a possibHidade de os apenados que têm 
racu.- custearam a sue II1IUIIItançio noa rac1ntos 
prisionais. Também hé outras, como é o caso das 
chamadas penas altemativas. Lamenlavelmente, em 
noaso Pais, apenas trás aio apliCadas, enquanto 
que, em outros per- do mundo, chegam a ser ca
telogsdas cerca de 50 alternabvss. em função do en
me que cometeram. 

Agradeço a V. Ex" a gentileza do seu aparte e 
1ncorporo-o, com mude alegria, a este modesto pro
nui1CI8mefll0. 

Prossigo, Sr. Presidente, Srs. Senadoras. Com 
a tese ora desenvolvida, concorde Jorge Werthe1n, 
representante de Unesco em noaso Pais, ao consi
derar que "a pena deve ser proporciOnal ao delito, e 
não lnBtnlm8nlo de Vll1ganÇa colabva" - nas ll'lflaçC!es 
menores, o uso abusivo de pena de prlvaçio de li
berdade é desii8Ceti8éfl0 e IIT1pi'Odutlvo, pois mistu
ra-. sem nenhuma diSCriminação, a autores de de
litos de toda natureza. 

A ur.aco, deve-se auinslar, VISB •a contrlbl.nr 
pera a manutenção da pu e da segui1UIÇ8, eslrel
tando, pela educaçlo, CHlnciB e cultura, a colabora
ção entre nações, VIS8ndo a assegurar o raspado 
umversal da jUSIJÇa, da IIII, dos direitos humanos e 
das ~berdades fundamenlaJs pera lodos, sem distin
çio de raça, sexo ou religlio", tal como conSigl'la o 
art. 11 da Ala dE' sua consbluiÇáo, em 16 de novem
bro de 1945. 

Como revela a Ordem dos Advogados do Bra
Sil - OAB, a seu turfiO, dois terços da população cer
cerána do Pala são conslituldoa de condenados em 
consequência de delitos contra o patnmOnio, e nio 
de cnmes ITIIIIB graves, como os hediOndOS e contra 
a VIda. As dlstoiÇOes do siS!ema penal tennnam, 
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dessa forma, -.xlo, no espaço mfnnno da ....., 
na cela, 011 ~ e médoos lllfra1Dres aos naio
raacnm-. 

N(l11181011 - aio ,_ladoraa da IIXllllln· 
coa de uma populaçio can:erána de cen:a de 126 mil 
llllamos, ~51 mi vagas, o que -aa r-..m 
excedei 1111 de 75 mi condenados Exillbriam 45 mil 
considellllloa parigoaoa, entnl 011 quais ~ 11111 cum
pnndo panas elevadas ou aendo 181ncidelotes em cn
,._ de lllllufttza gtawt. 

Sr. PIWidente, &la e Sra. Senadoraa, -
cante H que 38 mi-IICIIIdos p8111B- nde
VIdamenle racolhldos em cadelas e dalagaciu poi
CIBIS. nlo aa canlandD que falta dar CIRI!pl'ooB *' a um 
rúneoo iillilooado de 480 ori1 mandadoa de pnllo. 

Naaae ~. ll8bendo-se que epenas 1C)% 
11m condçiiee de· exercer algum trabalho, é pndlea
rnente nula a paulbilidade de oacuperação e de 
~...,._~~~~ acaillbal dDIIwdlliiiidoa. 

É o ._.no em tudo opoaiD l ~ 
doa ~ pragada por CeaaAt Beccana ... p!8Ci
- 230 ._., .., aeu "Dos Dalitoa e dei ...._., 
como 1101 lmiln Joaemar Danlaa, ediiOr de Dlnlilo 
& Justoça do COINio Brazll.,_, deatll C&pllal, ao 
também NpOotar-se l claclaraçio de Earl w-. 
antogo PleBidanla da Corte Suprema dos Eatados 
U1111DB. ,.....ao a qual"é ~ ......- ~ -
como ...,.. a 8lp8I8J' que aa torroan rnalhooal". 

Tio Alia- é o problema, Sr. Preaodente, 
&la e SIS. Sanadcns, que a Campanha da F11118mo
dade do ano pueado classificou-o como uma das 
ma. g- feridas da nossa cxganozaçio socill e 
reclamou de toclall solidanedaCie e atotude particopato
va ante o quedlu InSte a degradante dos eslabalaco· 
mentoa pra~nam. 

Pnlga, asnn, e raalização da Justiça • a nlfor· 
ma ela pollllca cnmmal, a fim de que sa liber18m 011 
que Bilião pi88DII ~. de que sa dale
nham aa lll*bcU de voollncoa, de que o soatama pn
SIOnlll não aa venha a conlundor com a unoveraodada 
docnme. 

Paocona o Govemo do Praaodanla Famando 
Hannqua CaRioso, portanto, o bom C8IIWiho ao ha
ver onauguoado h6 pouco maos de doos ~ o pre
sodoo da aagurança máxoma, Bangu III, na Cidade do 
Rio de Janatro. Conlomoe avaloação do Govemo llu· 
nu-. é a ma. modlma panotencoéna do Conb· 
nente, com capacoc!ade de abngar 1100 santencoados 
pangoaoa. 

eor..ndo de conco blocos, que ~m uma 
6rea lisoca de 35 moi mat- quadrados, a nova pano
tenclllna. com um custo lotai de R$13 l'l'lllhOea, sen-

do R$8 moi a cougo do GcMimo Flldaoal, é dolada da 
-ma da aegurança de úllma geraçio, aa-olido 
por cal1ificado ~oal da qooa'dadeiOial, dooali
nado ao rnDnllol'arnlln de IDdaa • .._ clllplllllllo
coaa - ai onclufdaa 88 calas, com eepaço para -..r 
qua1r0 poaaos em cada urna. Oa on1emoa con1am 
com billa-.. lavandena, (11116soo, campo pc" ~ llf· 
*- gabinetes médocoa, COII8IIIIDrlo denlmlo. aala 
de aula, oficmaa onduatriaos, de marcaroana e carpn. 
lllna. 

À nova depai idlncla, que é um dDII 53 praal-

dtos consliluldoa com - do ~- Fedailll, 
aaguor-ea-é a Bangu IV, também para 800 p-. a 
ser concluída.., 1988, além de OldrU lrtil, com ca
pacidade lOtei da 1.800 niCio-. gerando -de 3 
moi novas lragBS roa racla penitencl6roa do Eatado. 

Vao rnaoa além. no enlaniO, o pugrama deaan
volvodo pelo GOiallO, visando i'8WH'Ier o dMicll de 
vagas nas pris6es. PromaJa ea a r.ro.aaa dll OUirU 
22 pentenc:oérllls a a CCIIISirllç6o de 50 ,_ unida
da& em ~ Estados. Para tanto, 8llllo aendo 11111-
zadoa 011 i.-tomentoa do Banco ~ de De
sanvoiWnaniO Econ6m1co e Sor:ial- BNDES 

Trata-aa, em ,....mo, do po nagu-*' do 
poujelo necional que objBbva a ~ dOII pra
-· roo .....roo paaao am que sa proca am 88 oni
CillbVa8 teoodeutea ê Nduçlo da coilw......, • 
atualizaçlo da nossa pollllca criminal. Como dill8a, 
com onteooa procedêncoa, o Pl88odenla Fernando 
Hennque Cardoso, - programa "nlo é alguma 
COISB contra O mie- do codadio OU do dellnqiien-
18, maa o esforço governarnenlal dloacioo oadD a ..... 
paliar os cloraltoa humanos, rallebndo •a crança do 
Boasol a na poópria cidadania". 

Sr. Praaodanla, encano, ag~ • V Ex" 
pela oportwuclade que me cooocedeu. 

au- o dl8cunlo do &'. Joal da Ho/
lllnda, o Sr. Gelúlo Melo, 1• VICI l"'llllidltlo
la, dsota • cadsinJ da pra8ldlneia, que 011 
ocoi(J'Ida pelo Sr. Antonio Carlos u.plhi88, 
Praardente. 

o SR. PAESIDEN1'& ~ Caolo& Magali I I 
- A Praaidêncoa pRII'IOgll a Hora do Ewpedilolle de 
presente seasio por 15IIWIUIOB. 

Concedo a palavla. ao S. illdor l..úcoo AII*UrL 
O SR. LúCIO ALCANTARA (PSOB- CE. Pro

nuncoa o aaguorU diScurso. Sem ravislo do orador.) 
- Sr. PIBSidenla, &.-. e Sra. Senadoras, tnuiiCOrram 
hoje 011 70 aroos de lundaçio do J011181 O Povo, do 
Ceará, too fundado por um baoaolo, llern6cdl Racha, 
e dongodo por Paulo Saraaata, pollbco que on111grou o 
Senado Federal. Em segwda, dongw o J0noa1- aa-
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posa, Albanlsoa Rõcha Sarasate, e atualmente seu 
aobMho, Demócnto Dummar. • 

HoJe 11. noite, em Fortaleza, haverá um akl ecu
mênico que assinalará a passagem ~ mportan
te data. Nós - e aqui falo também em nome do Se
nador Sérgio Machado e do Senador Ben1 Varas -, 
iqxleslbiillados que estamos de lá corr.,arecer em 
função dos lnlbalhos extraordmários que esra Casa 
vem empreendendo para tratar de Importantes maté
rias, queremos ass~nalar esta data, muito cara a to
dos nós do Ceará. 

O Powo tem mantido a tradição da dafesa wt
lnlnslgente dos Interesses comunitários, da demo
CIBCIB e da liberdade ao longo de todos asse anos, 
mesmo enfrentando grandes difiCuldades para man
ter-se a crescer em um meio e am um te~ em que 
as possibilidades 'de sustentaçio de uma empresa 
de comuniCSÇio não slo tão grandes. Dem6crilo 
Dummar, atual d1retor, tem leito um 1~ tra
balho, cumpnndo o Ideal de seu fundador O pmal 
tem sido, sob muitos aspectos, p10n81ro, seJ8 na con
tratação de um ombud81R8n, que f1SC811za a adiÇão 
de um JOrnal, apontando os erros e equivocas regts
trados nas suas folhas, se1a na elaboração de uma 
carla de pMCÍptOS e na conslltuiÇão de um conselho 
llddonal Integrado por wltos de destaque, entre os 
quais Cito Rachel de Oue1roz e Paulo Bonellldas. 

Por tudo ISSO, Sr. Presidente, S..., e SIS Sana
dotes, por ser de Inteira JUSIIÇB, nós, Integrantes da 
Bancada do Ceará. fazemos esse regiStro Uma efe
mánde como essa nio podene passar sem a nossa 
mamfestação. 

MuHo obngado 

o SR. PRESIJENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- A Pnss1dêllCIB assoeiS-se às mandastações de re
goziJO por ma1s um amversáno do JOrll&l O Powo. 
Como disse, com rncma propnedade, o Sanador Lú
CIO Ak:ântara, fo1 o JOmal fundado por Demócnto Ro
cha e d1ngldo, depoiS, por Paulo e Albanis1a Sarasa
te, f1guras das ma1s conhecidas na polibca naciOnal, 
sobretudo no Ceara. Dai por que, com mudo goskl, 
assocKHne a essa menagem e relembro com sau
dade as figuras da auJo Sarasate e Albanisoa Ro
cha Sarasate. Da os conhec1manto 11. famH1a e ao 
pmal dessas mamf stações do Senado em home
nagem ao transcuiS do an1varsáno da O Povo. 

(ArConiO Callos Magaii"Aas) 
- Sobre a mesa, niCBção que será l1da pelo Sr. 
1° Secretano Senador Roneldo Cunha L1ma. 

É lida a segu1nte 

Senhor Presidente: 

Comumco a Vossa Excelêncl8 que esklu nsas
sumindo, neste data, o mandato de Senador pelo 
Estado de GOiás, ao encerrar-se meu parlado de li
cença. 

BrasDIB, 18 de dezembro de 1997. - Senador 
lhuro Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Anloruo Carlos Magalhães) 
-O expediente lido vm 11. pubiiCBçáo. 

Dase1ana solicitar aos Srs. Senadores que 
permrussem 11. Mesa 1ncluir na Ordem do Dia da 
presente sessão para diSCussão e votaçio proJ8· 
tos de decretos legislatiVOS que 1á estão sobre a 
mesa, prontos para aprac1ação. Como acradHo 
que seJam maténa 1nte11arnenta pacllica, se nio 
houver obJ8ção dos Lideres poderemos votá-los mn
da-sesslo. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (BiocaiPT- SE) 
-Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magallãas) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou· 
tra, pela ordem. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (BiocaiPT- SE. 
Pela ordem. Sam 1'1MSio do orador.) - Goslana de 
saber quaiS são os assuntos. 

O SR. PRESIDENTE (ArtoniO Carlos Magalhães) 
- Slo kldos acordos 1nternaciona1s do BI'BSII com 
outros países, com pareceres da Com1ssão de Rela· 
ções Exteriores e Defesa NaciOnal. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (BiocaiPT- SE) 
-Sr. Presidente, há entre- assuntos um acordo 
com a França e que diZ respetto 11. questio do trata· 
manto de astrangBiros7 

O SR. PRESIDENTE (AnloniO Carlos Magalhãas) 
- Não, o que diZ respeito ii França nio está incluído 
nesta hsta. Está lnclusNe na Comissão de Relações 
Extenoras e Defesa NaciOnal para reexama, nio vol· 
tou para o plenáno 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (BiocaiPT- SE) 
-Então nio há problema, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Anloruo Carlos Magelhias) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expedaenta. 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Prime1ro dia de diSCussão, em pnme1ro 
turno, da Proposla de Emenda á Consllful
ção n• 39, de 1997 (n° 338196, na Câmara 
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dos Dllptlfados), de iniclatwa do P1'1181dan18 
da Repú~ que dispõe sobra o regime 
consbtLICIOIIIII dos mililares, tendo 

Pa111C8r favoráve~ sob rf' 860, de 
1997, da ComiBSio de Constituoçio, J•tça 
e Cidadania, Relator: Sanador Romeu 
Tuma, com 1101o contréno do Senador Ro
berto Fnnra e, am separado, do Senador 
José Eduardo Outra. 

A P-.clência esclarece ao Plenário qua, noa 
termos do disposto no ert. 358 do Regrmanto lnlar
no, e matéria constará da Ordem do Ola durante 
crnco dras úleta conaecubvos, em fase de diSCUS· 
aio, quando poderio ser olaec:idas emendas asai
nadas por um terço, no mlnmo, da con .. csiçio do 
Senado. 

Em doscusaio a Proposta de Emenda à Conati
tuição n• 39. (Pausa.) 

Não havendo quam peça a palavra, encena o 
prinaro da de diSCUSSio. 

A Discussio terá prosseguimento na ...ao 
dalilera!nla oninána de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (ArPiio Cados MagaNea) 
- ..... 2: 

OISCUasão, em tumo únrco, do PIOJII
to de Decreto Legrslatn.o n• 86, de 1997 
(n1 443/97, na CAmara dos Dsputados), que 
aprova o laxlo do Acordo Básrco de Coope
raçio Técnica e CoentlllCil e Tecnológica, 
celebrado entre a Repúblrca Federalnla do 
Brasil e o Governo da Repúblrca da Bolivia, 
em Fortaleza, em 17 de deant>ro de 1988, 
tendo 

Pa111C8r favorável, sob rf' 744, de 
1997, Relator: Senador Hugo Napolelo. da 
Coll'llllsio 

- de Relaç6es Extenores a Dalasa Na
CIOnBI 

Em drr•wio (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a 
discussão 

Emvotaçio. 

Os Srs. Sanadores e Senadoras qoc o apro
vam querram permanecer BBnlados (Pausa.) 

Aprovado. 

A matitna var à Comrasio Drretora para a rada
ção final 

O SR. PRESIJENTE <Ar*no Clula8 MIGIIII ) 
-11111113: 

Dracussão, em turno únrco, do Proje
to de Decrato Legialallvo n• 93, de 1997 
(n1 478/97, na CAmara dos Deputados), que 
aprova o taxto do Acon:lo de ~ 
Cultural e Educacronal, celebnado lllllr8 o 
Govemo da Repllblrca Federabva do Bnlail 
e o Govarno da Repúblrca Árabe Slrla, am 
Bnlsllia. am 25 da levererro da 1997, tendo 

Pa- favorável, sob n" 745, de 
1997, Relator: Senador Pedro Snnon, da 
Comrssão 

- de Relações Extanoras e Dalasa N• 
cional. 

Em draassio. (Pausa.) 

N6o haVWido quem peça a pelawa, BIICIIIIO a 
diSCussão. 

EmVOiaçio. 
0a Srs. Senado~M e Senadoras que o llprO

vam ~ parmanecar sentados. (Pauaa..) 
Aprovado 
A matéria var à ComiSIIIo Diretore pare a nrda· 

çio final. 

o SR. PRESIJENIE (AI1Ino Clula8 Maglll ) 
-lllllm4: 

Dracussão, em turno úniCO, do Proje· 
to de Dracreto Legislatrvo n• 100, de 1997 
(n• 521/97, na Cimara dos Depumclos), 
que aprova o texto do Convênro para Coo
peração no Ambllo da Conferência lbero
Amencana, concluido em Sio ca.- da 
Banloche, Argentrna, em 17 de outublo de 
1885, por ocasrlo da V ReuniAo lberu
Amencana de Chefes de Estado e de Go
-lando 

Panrcer favorável, sob n" 748, de 
1997, da Comi aio 

-de Re'ações Extenoras e Dalasa ~ 
clOnai 

Em drscussio o projeto. (Pausa.) 
Não havendo q.,... peça a pelawa, encano a 

d18C'IISio. 

Em votação. 
Oa Srs. Senadores e Senadoras que c apro

vam qraram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aplovado. 
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O SR. PRES 'AfTE (~ Magalt11n) 
-ltem5: 

Discusslo, em tumo llnlco, do Decreto 
legiSiebvo rf' 102, de 1997 (n" 479197, na 
Clmera dos Deputados), que epnwe o ledO 
de Acoldo solilre SeMÇCIS Aéraos, celebrado 
entre o Govamo da Repllblica FederaiiVB do 
Brasl e e Rapllbi"ICII. Lllenese, em Beirula, 
em 4 de few111110 de 1997, tendo 

Parecer favorável, sob rf' 747, de 
1997, Raletor: Senador Pedro Simon, da 
Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
CtOnel 

-~:2. (Pausa.) 
• 111vendo quem peça e palavra, encerro a 

._...são. 
Em votação. 
Os Srs. Senedcns e Senadoras que o apro

vam que~ram ~ sentedoe. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maténe VBJ ll Com1ssio Direlora para e reda

çiofinal. 

o SR. PAESIJEN1'E (Anlonlo Carlos MagaNas) 
esa-cta a meléria constente da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, ll votação du Requenmento 
n" 1, de 1998, de urgiiiCIB, lido no Expedl8nte, pare 
o PIOJIIIO de Le1 da Clma1a rf' 93, que dispõe sobra 
o contrato de trabalho por prazo determinado e dá 
outras proviCiênciBS. 

Em votação o requenmento. 
Os SIS. Senedcns e Senadoras que o apro

vam queiram g;;ntedoe. (Pausa.) 
Aprc;vado. 

O SR. JOÉ DUTRA (BiocaiPT- SE) 
- Sr. Pnlsldente, verificaçio de .-um. com 
o apooamento doe Sehadoras Pedro Simon e Bane
dila da Silva. 

o SR. PRESIDENI1! (ArtoniO Carlos Magallias) 
-V. Ex' pi8CISII de um teiCBiro apc110. 

O SR. ..JOSé EDUARDO DUTRA (BiocaiPT- SE) 
-Peço o apo10 do S..dor Josaphat Mannho pare a 
venlicaçio de quorum. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)- O 
meu valo é contrério. • 

O SR. PR~ (AntoniO Carlos MegaNes) 
- Não é apenas o valo. Quero saber se V Ex' apóia 
o requenmento. (Pausa.) 

Bom, se o Senador Pedro S1mon apoiOU, V. Ex' 
esté cispansado do epo~~~mento. 

O SR. PRESIJENTE (AnloniO Carlos Magalães) 
- Vai ser feda a verilicaçio. Peço aos SIS. Senado
res que se encontrem em outras dependênciiiS do 
plenério, Inclusive nos gabinetes, que venham pare 
a votação. (Pausa I 

Peço lls s.-a e aos SIS. Senadoras que 111nda 
nio ragiSiraram suas presenças que o façam, por
que o computador será l1belado, visto que Já há nú
mero. (Pausa.) 

As s.-a e os Srs Senadores que votarem a la· 
vor do requenmento votam "s1m", e contra "não". 

As s.-a e os Srs. Senadores Já podem votar. 
Como vota o Lidar do BlocoiPT? 

O SR. José EDUARDO DUTRA (BiocaiPT- SE) 
-A Liderança do Blooo/PT racornenda o valo "nio". 

O SR. PRESIDENTE (Anlon10 Carlos Magalhães) 
-Como vota o Lidar do PSDB? 

O SR. IÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - O 
PSDB niCOmBnda o valo "llim". 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE)
Sr. P18111dente, gostane de obler uma conflnnaçiio 
da Mesa Aprovado este requenmento de urgêiiCIB, 
evidentemente o projeto será votado na sessão dell
bens!IVB de sexta-falia 

O SR. PRESIDENTE (Anono Carlos Megalhles) 
- Entra em apreciação pare discussão e votação. 

Como vote a LJdeiBIIÇB do PFL? 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre

sldenle, a l.Jderança do PFL recomenda o volo 
•sinf. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalliies) 
-Como vota o PMOB? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PAI - A 
Liderança do PMDB recomenda o valo "s1m", Sr. 
Presldante. 

O SR. PRESIDENTE (Anono Carlos Magallães) 
-Como vota a l.Jderença do Govemo? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES)- A I.Jde.. 
IIUIÇB do Govemo racornenda o valo "Sim". 

O SR. José EDUARDO DUTRA (BiocniPT- SE) 
-Sr. Prasldente, apanes gostena de reg1strar que os 
Slsnadoras que volaram "sim" estão polrticamante 
comprometidos a eslarem aqu1 na .exla-feira pare 
votação da matéria 

O SR. PRESIJENTE (AntoniO Carlos Magallães) 
- Sexla-leira é o prazo mi11mo. Pode ser além se V Ex' 
requerer, mas poderá ss diSCubr 

(Procede-se é volaÇao) 
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O SR. PRESIDENTE (AniDnlc1 ca.tos Magalllas) 
- Votanun SIM 34 &s. Senadoras; a NÃO 12. 

Houwt 2 absla~. 
Tallll:481101ae. 
Foi apmvado o raquenmanlo da urgência. 
A maléria C011111aré. da Onlem do Dia do segun

do dl8 úll após- wtaçlo. 
O SR. ROIIERCII .RICA - Sr. P.-denle. peço 

a V. Ex"queleçaconstaro meu VOio 'sim". 
O SR. PRESIDENTE (Ankx1lo c.tos Megal ias) 

- Ssnl ~pele Mesa o VOio de v. Ex". 
O SR. JOSé EDUARDO DUTRA - Sr. Praai

denle. peço a palavra. 
O SR. PRESIDENJI! (Artonlo c.tos Magalhlias) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSI! EDUARDO DUTRA (PT - SE) -
Sr. Praaidente, apenas para um esclanlcimenlo. 

A matéria conslará da Ordem do Dia da pró11,. 
rra sexla..fara? 

O SR. PRESIDENTE (Armnio Carlos Magalhiaa) 
- Para discnssio a volaçio. Havendo número se 
vota. Nlo havendo l"lllmllro votar-M-á ra segunda
feira ou taiÇII.feira; conforma desejo de V. Ex". 

O SR. JOSé EDUARDO DUTRA- Com oarte
za oon1an1mos oom número, pnncipalmanta daqu• 

3 vo1aram a favor da urgêi'ICia. 
~ SR. PRESIDENrE (AniOnto Carlos Magal!les) 

- Passa-. agora. à votação do Requerimento rf' 2, 
da 1998, de urgência, lido no 81Cp8d-. para o 
ProJalo da Lei da C=ra n• 68197, que autonza o 
M1111sténo dos Tra sportas. por 1ntarméd10 da 
Companh18 Brasi ira da Trens Urbanos -
CBTU, a repassar 11 Companhia da Trens Metro
politanos da Pamanj,uco racursos para pagamen
to da pessoal •• 

Os Bis. Sanadoras que o aprovam queiram 
~~(Pausa.) 

Aprovado. 
A maléna constará da Oldem do Dl8 do segun

do dia úll após- YOtação. 

O SR. PRESIJafTE (AntoniO carlos Magalllas) 
-Sobra a mesa, Radaçiio Final do PrDJaiO de Dac:ra-
10 LegiSlativo n.• 86, da 1997, aprovado ra Oldam 
do Da. ra presenta ls";;ssao, a que, nos termos do 
parágrafo úruco do:f.. 320 do Rag1mento lntamo, 
se não houver ob ·o do Planéno, sará l1da pelo 
Sr. 1• Sacraténo em xan:íc10, Serl8dor Leomar Qu~n
tandha 

I: lida a segu1nta: 

PARECER Me 4, DE 1188 
(Da Corrussio D1ratora) ....o final do Projalo ele Dacnllo 

!Ag'-latlvo rf' ... ele 1187 (n" 443, de 
11187, IIII CIIMra doa Dapu111dos)-

A Com1sslo Diratora apresenta a redaçio fi
nal do Prqato da Dacralo l.agl8labvo rf' 86, da 1997 
(rf' 443, de 1997, ra Clmara dos Deputados), que 
aprova o I8ICio do Acordo Bésioo de Cooparaçio 
Técnica, Cl8nlfi"ICil a Tecno16gica, oalabrado anlra o 
Govamo da Rap(JbiiC8. FederatiVa do Brasl a o Go
verno da Rapóblica da Bolívia, em Fortaleza, em 17 
da dazarnbro de 1996. 

Sala de RauniÕ8S da Comissão, 7 de jlllllliro 
de 1998. - Antonio Cllrloe lllagalhllas, P18111danta 
- Rollllldo CunM Uma, Relator - c:am.. Patroc:F
nlo- Luclcllo P«mmla. 

ANEXO AO PARECER N" 4, DE 1998 

Faço saber que o Congrasso NIICICIIIIII apro
vou, a eu, Pras1danta do Senado Federal, nos lar
mos do art. 48. 118m 28, do Rag1mento lntamo, pro
mulgo o sagu1nta 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

Apnwa o llftto do Acordo BMico ele 
~ T6cnlca, Clanlftlca a T
IcSslla. oalabredo - o GCM11110 da Re
pdbUca Fadlnalln do BrasH a o Gonmo 
a Rapdbllca a Bollvla, am FortalaD, am 
17 de clezambro de 1188. 

O Congrasso Nacioral daCI ata: 
Art. 1• I: aprovado o telllo do Acordo Bésico da 

Cooperação TécniCa, Científica e TecnológiCa, cale
brado antno o Governo da República FadaraiMI do 
818811 a o Governo da República da BoiiVIII, em For
taleza, em 17 da dezembro da 1996. 

Parágrafo úniCO. Sio sujeitos à aprovação do 
Congrasso NBCIONII quaiSquer atas que possam na
sullar em IIMSão do ralerido Acordo, bem como quais
quer ajustas COfT1llemanlara que, nos tarmos do art. 
49, I, da ConstituiÇão Federal, -rratam encargos ou 
compromissos g~ ao pabil 1illnio I1IICIOIIal. 

Art. 2" Este decrato lag1slativo entra em vigor 
ra data de sua pubiiCIIÇio. 

O SR. PRESIDENTl: (Anlon10 Callos MagaiM ) 
-O paracer lido vai à publicaçio. 

Sobra a mesa, requenmenlo que será lido pala 
Sr. 1• Sacratáno, em 81Carclcio, Sarl8dor Leomsr 
CUJntanllha 

É lido e aprovado o segu1nta: 
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REQUERIMENTO N" 3, DE 1118 

Senhor Presidente, 
Nos l8nnOS do alt. 321 do Reglmenlo lnlemo, 

l8qUeiro a dllpal• da publicaçlo do Pa-. para 
lmaciata dlsclnrelo e voCação da redaçio final do 
Plqllla de DacniiD LeglllaiMI n" 86, da 19/R (n" 4431117, 
1'8 Clmara doa Deputados), que aprova o - do 
Aoordo llétlico da Cooperação Ta-, Cienllllca e 
TecuológiC&, celebnldo entre a Repllblica ~ 
do Bnlsll e o Governo da República da lkiiMII, em 
Foo1aleza. em 17 de dezwnbro de 1986. 

Sala das S•s6es, em 7 de ~&Miro de 1998. -
LaonwGul•.-.-.. 

O SR. PREIJlDEN"M (Anlono CaJios Magali" r l ) 
- ApRIVIIdo o requerimento, passa-ee à imediata 
aprecoaçiio de Redaçio Final 

Em ....-.=alo. (Pausa.) 
Não haVWido quem peça a palavra, .,_ a 

diSCUssão. 
Emvolação. 
Os 8111. Senadores que a aprovam q~-.n 

penna.- -.lados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maléna Y8l à promulgaçio 
O SR. FRE.IENTE (Anlono c.toa Al'agaflr r ) 

-Sabre a-. Redaçlo Final do PIOJIIID de Decre
to LegllllaiM> n.• 93, de 1997, aprovado na Otdam 
do DI& da presente sessão, e que, nos tennos do 
paragrafo úniCO do art. 320 do RIIQimenlo Interno, 
se não houver ob)8Çio do Plenario, sará lide. pelo 
Sr. 1° Secretáno em exercício, Sanador Laanar 
Qumlandha. 

1!: bela a segUinte. 

PARECER N" 5, DE 1118 
(Da Comissão Dmllora) 

Rrd'lf'G flnM do projldo de D• D wtu 
L1gl1la11Yo n" 13, de 11187 (n" 471, da 
1117, • C6man1 dos Dapu~Moa). 

A Comtssão Dlretora apresenta a reclação final 
do Prqeto de Dec:nllo l..egiSiaiNo n" 13, da 19/R (n" 478, 
de 1997, na Clmara dos Deputedoa), que llpRMI o 
texto do Acordo de Cooperaçlo Cultural e Educa· 
c1onal, celebrado entre o Govemo da República 
FederatiVII do Brasil e o Governo da Rapllblica 
Árabe Sina, em BrasHia, em 25 da 1ewn1tro de 
1997 

Sala de ReuniÕeS da ComiSSio, 7 de )8118110 
de 1998 - Antarllo c.rlos Meplhlaa, PniiSICiente 
- R-Ido Cunha Uma. Relator - C.rloa Plllrocl
nlo- Lucldlo P-aa. 

ANEXO AO PARECER N" 5, DE 1998 

Feqo saber que o Cong-~ -.wa
wu, e eu. Presidente do Senado Fadara!, - ~~r
mos do ert. 48, 118m 28, do Regin- lnlamo, 11111-
rrlllgo o segulnle 

DECRETO LEGISUTIVO Nl ,DE111118 

Aplwa O IDtD elo A DardG da Ca p 1 
raçio CulluNI a Eclunala..., nl III da -.o CID•••• da RapdiiiiiDa flll IIBw 
do ar.• e o Govwno da R•plllll"a• N.
lla Slrla, - Brullla, - 25 da ,., ...... 
da1117. 

o Cong- Nacional deci.-: 
Alt. 1• t: aptUVIIdo o !eXIlO do ~ da Coo

peraçio Culurel e EdUCIICIOnal, calelndo enlill o 
Governo de Rapllbhca Fede..- do Bnlllli a o Go
verno da República Árabe Slria, em Brada, am 25 
de feveNiiro de 1997. 

Parágrafo ÚIIICO. Slo sujados ali apuviÇIII do 
Cong- Nacional quaisquer 111011 que piiUMI rw
auttar em IVVIdo do ••ndo Acordo, bem -
qu~~~~quar at- complen•~ que, noa ~ 
do ert. 48, I, da Conslilulçlkl FedelaL _,_ en
cargos ou compoon · 1 os gravosos ao pdl~nOuio ra
cional. 

Art 2" Este decnlto Jeg18lalnoo - em VIQDI' 
na data de sua publicaçio. 

O SR. l'fiESIDENrE (Anlono CaJ1os ~r I 
-O pa-bdo va1 ali publicação 

Sobra a -· requenmento que saá bdo pelo 
Sr. 1° Sect8téno em e_.,ICIO, Senador ......,.,. 
Cu1ntanHha. 

1!: ilclo e aprovado o sagu111111: 

REQUERIMENTO Nl4, DE , .. 

Nos tennos do art. 321 do Regimento lràmo. 
requew a diSpllfiSil de publlcaçlo do ..,_, ..,. 
llllllciala ,_,mio e IIUiaÇio de 1edaçio INI do fl1oo 
jeto de Dscnllo Leg I 1110 n.• 13, de 1997 (rei 47WI, 
na CAmara dos Deputados), que llpRMI o 1111110 do 
Ac:onlo de CoopeiiiÇio c .. nuraJ a Edu ... 100• cele
brado entra o Gwemo da Rapolblica Faclani!M. do 
Brasil e o Governo de Repclblica ÁJBba SIN, em 
s-n•. em 25 de leloereiro da 1997. 

Sala das Sassiles, 7 da jane1ro de 1988.-,.. 
clroSimon. 

o SR. PRESIDENTe (Aniolm Cal1os Mllgal E I 
- Aprovado o requerimento. pessa-ae ali inoadala 
ap1"8C111Çio da Redação F1nal. 

Em diiiCIISIIão. (Pausa.) 
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Nlo havendo quem peça a palavra, encerro a 
dilcl•sio 

EmWIIIÇio. 
O. Snl. Senadonl8 qua a aprovam quairam 
~ aantados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A mat6ria vai fl prom.~lgaçlo. 
O 8R. PIIESIDENTE (Antonio CaJtos t.'agalhlle ) 

- Sobnl a mesa, RadiiÇio Final do Projelo de Decte
to Legla'aiMI n.• 100, de 1997, aprovado na Ordem 
~ Doa. na pnl88llle aasslo, e que, nos tennos do 

, agnlfo único do ar1. 320 do Regomento Interno. se 
niD hDwar "'W" do Plenéno, será Ida pelo Sr. 1• 
Secnllmio MI illdiiCICID. Senador l..eorrar Ounlanlha. 

É Ioda a aaguonta: 

PARECER N'5, DE 11118 
(Da ComiSSão Di-) 

AI 1111~10 llnal do Projeto de Decn!lo 
Lllglalallvo ri' 100, de 1117 (n" 521, de 
1117, .. '*-"dos DeputHoa). 

A ComiBaio DiNionl ap1"8118n1a a raclaç:lo final 
do Pmjeto de Dectato Leg!slallvo n.• 100, de 1997 
(n" 521, de 1997. na camara dos Deputados), que 
111J111V8 o texto do Canvê11o para a Cooperação no 
Ambllo da Conleo6nc:la lbero-Arnenc:ane. concluído 
em Slo Carloe de BBniOche. Aogentona, em 17 de 
auiUbro de 1995. por ocasiio da V Aeunolo IberO
americana de Cheias de Estado e de Govamo. 

Sala de Reuniões da Comossão. 7 de J811eoro 
de 111118. - Anlonlo Carlos llaplhAes, PIW!denta 
- Aol•ldo Cunha Llmll, Relator - Carlos Palrocl
nlo- Lucfdlo Porii!IIL 

ANEXO AO PARECER N" 6. DE 111118 

Favo saber que o Congrasso Nacoonal apro
-.., e eu, Praaidenle do Senado Federal. nos ter· 
moa do art. 48, 1111m 28, do Regmento lntemo, pro
mulgo o aaguinte 

DECRETO LEGISLAnvo N" , DE 1998 

- do Convlnlo pano • 
Cooper no lmblto de Coufa."io!Cia 

na, concluldo am Slo Car
loa de a...llocha, A.gaouo-. am 17 de -
lllbrO de 11911, por CICIIIIIo de V Aeunllo 
IMI"o-Amerlcana de Chalea de Estado • 
deGovwno. 

O Congresao Nac!Orlal c:lacrela: 
Ar!. 1' É aprovado o texto do ConvãnK> para a 

Cooperação no Ambito da Confarêncoa lbero-Amen· 
cana, concluldo em Slo Carloa de Banloche. Argen· 

tina. em 17 de outubro de 1995. por ocasoio da V 
Reunião Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Govamo. 

Parágrafo úniCO. Silo su]eotos à aprovação do 
Congresso Nacional quaosquer atos que possam re
sullar em nMSão do ralando Convãn10, bem como 
quaosquer ajustes complementaras que. nos termos do 
art. 49, I, da Constilwção Federal. acsne1em encargos 
ou comprom:ssoe graiiOSOS ao palnm6nK> nacoonal. 

Alt. 2" Este decreto legoslatiVO entra em VIgor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Amlno Carlos Magalhães) 
-O parecer lodo vao fl pubhc:ação 

Sobre a mesa, requenmento que será lodo pelo 
Sr. 1° Sec:retáno em exercoc:!O. Senador Laomar 
Quintanolha. 

É lodo e aprovado o seguonte: 

REQUERIMENTO N" 5, DE 11198 

Senhor Poesodente. 
Nos tennos do art 321 do Regimento lntemo. 

reqU81ro a dospensa de publoc:ação do Parecer. para 
omedoata discussão e ~o da ~final do Pro
jlllo de Dec:oato Legoslallvo n" 100. de 1997 (n" 521197. 
na CAmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Convênio para a Cooperação no àmb!lo da Conle
rênc:oa lbero-Amenc:ana. c:onc:luído em São Ca~os de 
Banloc:he. Argentina, em 17 de outubro de 1995. por 
oc:asoio da V Reumão lbero-Amenc:ana de Chefes 
de Estado e de Govemo. 

Sala das Sessões. 7 de 1aneoro de 1998 -
L.eomar Qulntanllha. 

O SR. PRESIDENTE (AnonK> CaJtos Magalhães) 
- Aprovado o requenmento. passa-se à omedoata 
ap~ da Redação Fonal 

Em dosc:ussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs Senadores que a aprovam queoram 

pennanec:er sentados (Pausa.) 
Aprovada 
A rnaténa vao à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (AnlonK> CaJtos Magalhães) 

-Sobra a mesa, Redação Fonal do ProJeto de Decre
to Legislativo n.• 102. de 1997. aprovado na Ordem 
do Doa. na presenta sessão. e que. nos tennos do 
parágrafo únoc:o do art. 320 do Regornento lntemo. se 
não houver objeção do Plenano. será Ioda pelo Sr 1° 
Sec:retáno em exercíciO. Senador Leomar Oll!ntandha 

É Ioda a seguonte 
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PIIRECER ... 7, DE-1118 
(Da Com ão Doratora) 

Aed~ ftnel do Prut U de De Mu 
l.qllllalllld ri' 102, da 1117 (ri' .mi, da 
1117, .. cam.. doll Dlpullldol). 

A Com Uo Doretora apreaanta a radaçlo final 
do PIOJ8Io da Dacreto L.agoslabvo n" 102, da 11197 
("" 479, da 11197, na CAmara dos Deputados), que 
aprova o tex10 do Acordo sobre SeM9QS AéNos, ce
lebrado entra o Governo da República FedarabVa do 
Boas• e o Governo da República L..,_, em Beo-
11.1111, em 4 da fevareoro de 1997. 

Sala da Reunoiies da Comosslo, 7 da Jllllllro 
da 1998. - Antonio c.rtoe Mapllllell, "'-idante 
- "-Ido CunM Uma, Relator - c.rtoe Pnacf. 
nlo - LucfdiD Pollella. 

ANEXO AO PARECER N" 7, DE 1998 

Faço saber que o congrasso NaclonalapRMJU, 
e eu, Poasodente do Senado Fedaral, noe -.r- do 
arL 48, illm 28, do Regonoanto lntemo, promulgD o 
seguonte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

Aprava o eum do A c ~relo.....,. s.r
vlp "*-. celebrmo entre o Go-uo 
da Aepúbllc:e Fedeoallwa do Bralle o Go
vwno da Aepúbllce Uban a,-.....,.._, 
em 4 da fllwenllro de 1117. 

O Congoasso Nacoonal decreta: 
É apouvado o texto do Acordo eobre Ser.i;os 

Ae.-, celabrado entra o Governo da Repúbloca Fe
de.- do Brasil e o Gowemo da Repúbloca Libane
sa, em Barute, em 4 de fevereHo da 1117. 

PBJégrafo únoco. S6o BU(IIIOII à aprowaçlo do 
Congi8SBO Nacoonal quaosquer aioS que posaam re
sultar em nMSio do relendo Acordo, bem ODmO 
quaosquer apiSI8II complemenlares que, noe -.r
do ar1. 49, I, da Constotuiçlo Fedaral, acanel8m en
cargos ou compromissoe gravosos ao patnmGnoo na
aonal. 

Art 2" Este dacrato legoslabwo entra em VIgOr 

na data da sua publocação. 

o SR. PRESIDENI15 (Anknl ea.tos Magalllaa) 
-0 pa-lldo VBI à publicaçio 

Sobra a mesa, requenmento que seré lodo pelo 
Sr. 1° Secretáno em exercoCK>, Senador L.eomar 
Quontanolha 

É lodo e aprovado o seguonte: 

AEQUER .. ENTO ... I, DE 1118 

SenhorP~. 
Nos tennos do art. 321 do Regon•l1o lnlllmo, 

requeiro a dilpet.a ele publlcaçllo do ..._, para 
olleiala diacc=slo e vabçlo da l1ldaç6o final do PIO
JIIIo da Dec:niiD L.egllllaliwo n" 1112, de 1187 (n" 47fW1, 
na Cêmala dos Daputados), que aprova o laiD do 
Acordo IIObnl Ser-J!ÇOB ~ calabrsdo .... o 
Gowemo da República Fedlnatova do Boasl e o Gel
vemo da Repúbhca ~. em Beinde, em 4 de 
'-nliro de 1117. 

Sala das Sua&ls, 7 da janeiro da 1998. - Pa
lhSimon. 

O 8A. PRESIJENTE {Anlo:no Caolaa Magaloln) 
- Aprovado o requerimento, paaa- à inwdoata 
api1ICiaçio da Redaçlo Fonal. 

Em diK11181o. (Pauaa..) 
Nla lawlodo quem peça a pa11Ma. ._no a 

clscusslo. 
Emwtaçlo. 
Oa Sra. Senadol8l que a aprovam queinlm 
~ lllllllados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçilo. 
O BA. ROBERTO FREIRE - Sr. Poeaidela, 

peço a palavra pela onlem. 
O 8A. PAEIIIDENIE (Aiàlio Caolaa Mlgal , I 

-Concedo a palavra ao Senador Robefto F-. 
O BA. ROBERTO FREIAE(BiocoiFPS- PE. 

Pela ordam. Sem -ao do orador.) -Sr. P-odei o
te, Sr"s e Soa., é algo talvez Bié um pouoa onglnuo 
de monha parte, mas • goatana da ,_ um 111J111o l 
LiderBIIÇII do Govemo. ~ em um PadllnoaniD, 
a uma~~ que.....,..-. ..-na 
em momentos bem mais diflceia do que o que 18111-
moa viveoodo, at6 panp. ~ -odo ~ 
coa, foi a de uma capei •• da dl6logo nUla gmn
de, - quMdo o regime mlotar nlo ,_...que 
1181 di6logo ..ullaeae em algo multo JIIQdufiiiiD, 
Mas, dentro do Congl'8880 Nllcloooal ........... 
- - topo de nllaclonamanlo. Um raqu io
ODIIIO - de wglnaa, em uma ~ ex· 
traordinéna, sem ter soda doacutldo ODm a apc.oçlo 
ou com outra11 folçaa polftlcas é ftldao ll&lo•a algo 
que vai contra o eaplrilo de um ~- Nlode 
,.,.. somples do que sanlllrenHII liderançal politi
cas Plllll di8CUiir um cronograma de ...... çlo. nada 
ITIBIB •"'1111B· Nlo se llllll diecubndo o mjrito, 18 
dosc:uta ODmO alander à paUIII da coo~ ax
traoodonéria, que lodos nós tamos inlal a aaa am -
dar, ..-na tentando danolar algumiiS dea pnlpDI

taa, ou pelo menos que IIBIBIII dilatarolell do que -
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traram Nio custava fl Llderança- do Govamo cha
mar a Oposção para diSCutir quando ma colocar em 
votação essa matéria. E nAo estou discutindo por 
que pode ser sexta. Sllbado ou domingo, pada se 
ccnvocar para qualquer dia; o que estou querendo é 
recobrar algo que é bom em um partamanlo, inde
pendente daa maioras diV8rglnclas Ideológicas que 
possam exisbr, e aqui nAo tem maior nem grande di
vergência, até porque nAo estamos vlv81 ido um im
passe daase bpo. to o apelo que qUIHO fazer. para 
que as lidelanças se sentem; nio custa fl Liderança 
do Govemo chamar outras rlderanças, inclusiva aa 
da Oposção. e saber se é posslvel fazer um crono
grama da votaçio das mahlnas que estio na Ordem 
do Dia da Seulo Eldraordinárla. 

Era esta o apelo que quero fazer. 
O SR. PAESDENTE (Anlono Callas MagaNas) 

- Elllde.....,_ o apelo de V. Ex" foi ouvido pelos 
Lidenls p&J1Jdérioa. que IDmarilo a Iniciativa de dialo
gar com V. Ex". tenlilo certeza dislio. Entretanto, hé 
da se COfMI' que as jnahlriaa alancadas para a con
vocaçlo exlraordJnálla, em pnnclpio, sio todaa ur
gantas. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES) - Sr. Pre
sidente, apenas pela citaçlo da Liderança do Gover
ne, gostana de lazer um esclarecimento- ammen
tas calegas. 

O SR. PRESIDIENIE (Anlon10 Callas Magalhles) 
-Concedo s palavra s V. Ex" 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para um 
asclaracomanto. Sem ravJSão do orador.) - FICO mui
to a vontede, Sr. Pnasldenta, porque tenho cultivado 
pannanantemente com todos os calagss, e não laço 
axcação squ1 s calagas que apóiam ou nAo apóiam 
o Govemo, a prébca. pa~ do dllilogo. logica-

mente nas aua"' um acardo dos Lidanas que rapoasentam a IIIIIIOnB, nós da l.ldarança do 
Govemo p nte assinamos, por entender 
que aasa é o da maJOria da cau. mas 
ISSO nio l8pl8ll8llla da maneira alguma qualquer 
gravarna em ralação ao Sanador Roberto Fratra ou a 
qualquer outro Sanador do Bloca da Oposição. 

Acolho com mua humildada a inlarvanção da 
V. Ex" e 11011 transmdlr essa apelo - eminentes co
legas que representam os Parbdoa que dio 1111110na 
ao Govemo, e acho que é muito m!efaaanla, poos o 
objebvo de todos nós, pniiCipalmente do Praldenta 
da Casa, Sanador AntoniO car1oa Magalhães, é que, 
no prazo que foi aalipulado pala Convocação Ex
traord~nâna. venhamos a votar todas as mahlriaa. Se 
o objellvo é essa, e lambém osso apar1eoçoa ncsso 
debata aqu1, nio vejo nenhum embaraço em que va-

nhamos a cultivar, portanto, a parbr de agora, quan
do tiV8nnos algumas mahlnas ou alguma questão 
para ser volada em n~g~me da urgênc1a, acho saudá
vel canwncer o Lidar do Bloca de Oposição, Sena
dor José Eduardo Outra, a também, como tem sido 
leito em algumas oces16as, o Sanador Roberto Frei
ra, que é uma figura axprassiVB do Plenár1o. 

Sr. Prasidanta, assa é, portanto, uma práhca 
que vem sendo adolada regulannante, e nio pelo 
lato da ser Convocação Ext~aordinána. Como o ob
JBIMI comum é dar rasposla cabal fl Convocação, 
aslamoa prontos a diBiogar, sem que ISSO represente 
qualquer damériiD fl posição dos nobres Integrantes 
do Ellocx. Ja Oposição. 

O SR.. PRESIDENTE (Antano Carlos Magslhãas) 
- Evidantamanta, abnu-sa essa d•élogo que sempre 
BXISbu, segundo o Sanador Elcio Alvares. De qual
quer manBira, é salutar que possamos responder 
flquelas que são 1nim1gos do Parlamento, portanto, 
da democracia, volando, com as nossas presenças, 
nasla c:onvocaçio axlraord•nána. 

Fo1 Importante que, logo hOJe, demonstrasse
mos já tannos, a essa altura, 58 Senadoras no Ple
náno, votando mahlna. Dentro desta esplnto, acradi
to,.do diálogo, vamos dar canta 1nte1ramante das 
mahlnas que estão em pauta. 

Há oradores inacntos. 
Coricado a palavra ao nobre Sanador Otomel 

Machado. 
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO. 

Pronuncia o segu1nte diSCUISO.) - Sr Presidenta, 
Sl"s e SIS. Sanadoras, como todo ano que se 1n1C1a, 
dois sentimentos dl8rnatralmente opostos povoam 
os carações e mentes da Nação brasileira. De um 
lado, a grande maiona do povo brasde1ro se enche 
da esperanças e lança todas as axpecta!Nas de d1as 
melhores no Ano Novo, certo de que é hora de reno
vaçio e de melhona na qualidade de VIda de cada 
um. Da outro, um cantumaz pessimismo de setores 
minonhlrios que InSistem em nio acreditar no Brasil 
e tentam tramar cantra a nossa capacidade de supe
rar os dasarJOS. São os emiSsénos das catástrofes. 

Pessoas que 1mag1nam convencer a soc~edade 
brasileira a adanr ao seu pfO]eto de podar, parllndo 
da aiCBica pclltrca da terra arrasada. Para os pnme•
ros, aqueles que amam e acreditam no País, a h•stó
na tem sido auspiciosa, porque se conl•nna que es
lamoa no carnnho certo Quanto aos segundos, os la· 
1011, a cada ano, têm-se encarregado de desmenb-kls 

Sempre fomos ITIOVIdos por um ot1m1smo res
ponSIIvel em nossa atiVIdade de profissiOnal da Me
diCina, empresário e polítiCO Mesmo porque, no de-
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A socllldade brasilerra não tolera ITIIIlS as ar11-
nanhas eleltoraos, as chiCBnicas, os discursos va
-. o apelo li dernagogl8 e os abu- do poder 
eco116mico a de autoridade. E o Congresso NBC101181 
tem o davar de aluar na retaguarda desse funda
manlal piado, IMiando que IBlS desmandos wnham 
proaparar. Nlo podamos permibr que o momento 
pollbco mBI8 elevado da Cldadanl8 sa converta arn 
avanlura pollbqueira. Temos plena convicção de que 
o Pl'8llldanla Femando Hannqua CaJdoso manterá o 
comportameniO de homem públiCO honrado que 
sempre conduz1u sua participação msblucional na 
VIda braSileira. 

E, como tal, sará o grande exemplo de rabdão 
a aqOidiSiância antl8 o mandato que exerce e aquele 
postulado na candldPiura ll~eeleiçio. O nosso Parti
do, o PMDB, taml:lérn canunhará conscHH1Ie de sua 
raaponsabilldade perante assa momento hiSiónco. O 
PMDB, que sempre esteve na vanguarda des gran
des questões IIBCIOriiiiS, maiS urna vaz é convocado 
a votar as n!lormas que o Bras1l 18Ciama. E BSSim o 
fará! 

E8lá também sendo convidado a cam~nhar arn 
sintonia com o deseJO da imensa ma10na dos brasi
leiros de I8Bieger o Presidente Fernando Hannque 
Cardoso. Temos certeza de que atenderá ao cha
mamento de Nação Ass1m, como as preVISÕes de 
um Brasil arrasado nio se confirmaram, tamlém fica
Ião falando SOZinhos aqueles que p18gam a nossa de
sunião. 

Alé o mês de JUnho, o PMDB mostTará a puJan
ça do projeto politico que o consolidou como grarlde 
Parbdo e estará em condiÇão de emprestar o seu 
aaco programátiCO, para a composiÇão de ampla 
all&nÇB em tomo da reeleição do Presidente Feman
do Hannque Cardoso, respeitando as peculiandadas 
ragKXIBIS de cada Unidade da Federação. 

A delermnação1que nos reúne,_. momen
to, all8da à confiança da Nação em nós deposrtada, 
VBI permllr a co de um 1998 digno da gran
deza do povo bras~ iro. O Bras11 nos confiou uma 
ITIISSio e vamos cu ri-la. 

Muito obngado 
o SR. PRESI:IEMn: (ArlloniO Carlos Magalhies) 

- A Pll!llldêi1CI8 comuniCa ao Plenáno que o P18S1-
dente da Câmara dos Deputados e o Presidente do 
Senado Federal, no uso da compeléi1CI8 que 1'- é 
contenda pelo InciSO 11 do parágrafo 6" do art. 57 da 
ConsbluiÇio da R&pl)blica Federallva do Brasd, ,. 
solvam ADITAR à pauta da convocação extraordlná
na do Cong~asso NaCIOnal, para o periodo de 6 de 
JBnlllro a 13 de fevereiro de 1998, a Proposta de 

Emenda à Constituição n• 50, de 1996, do Senador 
Pedro S1mon e outros SIS. Senadoi8S, que convoca 
plebiscito para o eledolado decidir sobre a realiza
ção de relonna constitucional, aftera o art. 55 da 
Constduiçiio Federal para prever a perda de mandalo 
por Infidelidade parlldána e dá outras J)IOYidêiiCIBS. 

O SR. PRESIDENTE (Aitonlo Carlos Magallies) 
-Concedo a palavra ao Senador Caslldo Maldaner 

O SR. CASILDO IIALDANER (PMDB - SC. 
Pronuncl8 o seguinte discUISO.) - Sr. Pn!Sidente, 
Sr"s e Srs. Senado~as, d1z-se daqueles que, tentan
do dalender suas 1dé1as e c:omncções, não conse
guem vê-las ab~açadas por seus OUVIntes que são 
como São João BatiSia pregam no deserto. 

Estranho é quando ocorre a sduação lnvaiSB: 
todos dalendem as mesmas 1délas e conviCÇÕeS, 
mas nada de Importante parece acontecer no senb
do de elas se toma~am realidade. Estaríamos, então, 
I"K.Ima terra de surdos, onde todos falam e n'"9uém 
ouve? Estaríamos numa terra de loucos, onde todos 
falam e n1nguém se entende? 

Somos uma Nação de surdos ou de loucos? 
Será que mnguém se dará conta dos gntos que a 
HIS!óna dá em nossos ouVIdos: a educação, como 
prábca abrangente e extens1va, é a úniCa forma de 

. se fol)ar urna grande nação. 
Será que esta mensagem não e sufiCientemen

te clara? O que havera a1nda a ser explicado ou es
clarecido? 

Repilo este parágrafo, Sr Pres1dente, nobres 
colegas: Somos urna Nação de surdos ou de lou
cos? Será que mnguém se daiB conta dos grdos que 
a HIStóna dá em nos- ouVIdos: a educação. como 
prátiCa abrangente e extensNa, e a úniCa forma de 
se fol)ar uma grande nação 

Clama-se pela solução de nossos problemas 
SOCI&is! Que se eduquem todas as cnanças até os 
14 anos, como ~aza nossa Constdulçio, ascolanzan
do-as com, pelo menos, os oilo anos do c1clo funda
mental. 

E os graves problemas SOCiaiS que temos 
hoJ8? Eles não podem espe1ar IT1BIS odo anos! Que 
se dê força a lniCIBtNas como as da Comunidade 
Solldãna e das centenas de organiZBÇÕeS SOCI&IS 
eXIStentes, em seus programas de educação de JO
vens com escolandade atrasada. ou de aduftos não 
escolanzados, ou. amda, de red1rec10namento profiS
Sional dos que perderam seus empregos. 

O que não se pode e retardar a1nda ma1s o pro
cesso de resgate da dlv1da soc1al do Pais, deixando· 
se o siStema educac1onal ao Deus-dará 
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Onde estão as grandes escolas publicas. de 
onde sa1ram tantas personagens Ilustres de nossa 
v1da politiCa, económiCa e soc1aJ? Onde estão os 
grandes colégios públiCOs, que ate a decada de 60 
chegamm a gmnjfllir reputação nac1011al de qualida
de e excelência? 

A conseqüência dessa Situação é o grave qua
dro de desequ1libno soc1al que hoJe apresentamos. 
Nossos trabalhadores são mal remunerados polque 
têm baixa quai~ICBÇio São mal quai~IC&dos polque 
não têm escolandade. Não se escolanzam po~que 
não podem custear seus estudos Sem Instrução. 
não podem aumentar sua renda Fecha-se, a1, o per
verso c1rculo VICIOSO que age como cruel ganote ao re
dor do pescoço da 111a10na de nossos compatnotas 

Povo 1ncuHo s1gn~1ea mão-de-obra desqual~l
cada, 1mpl1ca ba1xa produtiVIdade; ma qualidade dos 
produtos. baixa COmpetitividade. 11mrtação da capaci
dade nacl0n81 de geraçio de nqueza; perda de mer
cados e de oportunidades de exportação de produ
tos manufaturados de méd1a ou aHa tecnologia 

Povo ~gnoranta é derrota certa no terreno aHa
mante cornpetrtiVO dos mercados e seMÇOS, que são 
hoJe o grande ~Ião de ennquec1mento dos países de
senvolvidOS 

Não -amos maiS no tempo de d1scussões so
bre o que fazer Temos que educar mac1çamente o 
povo bras1le1ro E que não se Jogue toda a responsa
bilidade nas costas do Govemo Federal Não lhe 
cabe esse papel que, por dehmção da Const1tu1ção. 
deve ser desempenhado preponderantemente por 
MuniCIPIOS, coadjuvados pelos Estados e asSIStidos 
pela União. 

Não f1zemos. na decada de 50. a campanha do 
"Petróleo e nosso"? Que se laça hOJe a campanha 
do "Em cada comumdade, uma sala de aula e um 
professor". 

Reclamar que os salanos são ba1xos não os 
tara sub1r, se a atiVIdade económiCa não for capaz 
de aumentar a nqueza nac10MI nos lamosos 6 a 7% 
ao ano. Reclamar de empregos rums não os tara 
melhores, se a mão-de-obra d1spomvel não se tomar 
melhor qualifiCada Reclamar de desemprego não 
tara surg1rem postos de trabalho, se a econom1a não 
crescer rna1s rapldo e ma1s d•vers1f1cadamente 

PoliticaS emergenc1a1s como as "Frentes de 
Trabalho", podem ser pal1at1vos momentâneos para 
srtuações de cnse Mas são sobretudo o reconheci
mento tacrto do Pa1s de que ele a1nda não sabe 
como hdar com o gravíss1mo desequllibno soc•al es
trutural que 10ga parcela Importante dos brasileiros 
no rol dos desvalidos 

Não ha como corr1g1r as temveiS desigualda
des SOCiaiS que tanto chocam os ITIIliS sensrv.s, 
sem uma polít1ca educaciCXIIll que allnJ8 toda a po
pulação e se1a 1n1c1at1V8 de todas as esferas do Go
verno. Aos MuniCIPIOS não cabe tergwersar pela sal
da facal da falta de recursos, quando sua obrigllção 
pnnc1pal e prover a educação báSICa de seus muni
Cipes Aos Estados federados não cabe se 8XIIIIIr, 
escondidos atras de suas d~ICuldades linancenas, ]é 
que educação fundamental não e despesa, é lnvesb
merrto de retomo seguro, CUJa taxa de remuneraçio 
e a rTIBIS alta que o mercado pode oleracar À Unllo 
não cabe escusar-se da co-responsabilldade com 
Estados e Mumc1p1os, po1s, como rasponsável pela 
Nação, deve velar para que cada brasileiro receba a 
educação que lhe é devida como d1rarto de cidadania. 

A educação haverá de resolver nossas quatõ
es soci81S de base, po1s perrnrt1ra ao trabalhador no
vas perspectivas de trabalho e renda, hOJe II'IIIC8SSÍ· 
ve1s à ma10na de nossa gente letrada. 

A econom1a modema prem1a cada vez mais a 
quahl1cação da mão-de-obra e cast1ga os desprapa
rados O Brasil, pela sua grande massa de nio es
colanzados. vê-se duplamente onerado em seus 
propnos Cidadãos. subempregados, e como NaçAo 
subdesenvolvida 

Não e por outra razão que nossas taxas de de
semprego, apesar de amda não serem extravagan
tes. vêm crescendo paulatmamente, r1a medida em 
que nossa produção 1ndustnal se modem1za e nossa 
oferta de novos postos de trabalho não acompanha 
a demanda anual 

01ante desse quadro, o que espemr para 1998, 
quando o Governo anuncia um corte de seiS blll6es 
no Orçamento? Não sana malhar redlreciOnlll' a apb
cação desses recursos? O Govemo Fernando Henn
que Cardoso não pode proporcionar ao Pais um 1ni
c1o de ano mergulhado r1a duVIda e na 1ncerteza O 
Pa1s prec1sa ser fortalecido na área SOCial, na forma
ção de um novo povo educado, saudével, com em
prego, seguro e fehz 

No d1a em que todos despertarem para o fato 
de que o preJulzo de nosso atraso educac1onal nlo é 
so dos trabalhadores preparados, mas de todo o 
Pa1s e de que. quarrto ma1s tempo levarmos para 
corng1rrnos essa distorção. ma1ores serão nossas di
ficuldades, talvez o Brasd encontre o seu desencan
tado futuro 

Eram essas as considerações que tmha a lazer 
neste .ntcto de ano. no penado ele convocação ex
traordlnana E trago-as, preocupado com a educa
ção tema fundamental do meu pronur~e1amento, e 
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com o corte de cerca de R$6 bilhões no Orçamento 
para esta ano, anunciado nos pma1s de ontem 

Isso chama a atenção, surpreende, dá a enten
der que não estamos preparados, que alguma COISa 

nlo IUIICIOII8 a contento, porque planetar numa eco-
1'1011118 estável é diferente de planetar numa econo
ma onstável. E anunc•ar, logo após a sanção de um 
ooçamento, um corte de cerca de R$6 bilhões faz 
surgorem comentános Hã uma onseguoança em rela
çio a ISSO. Embora não haJB cortes na área da edu
caçio, na ãoaa socoal e da saúde, esse valor é sogn•
locaiiVo numa econom•a estável. Como 1sso ocorre? 
Preparando-se o Orçamento. toazendo-o paoa ca. 
votando-o em tempo háb1l e havendo a sanção logo 
em segu1da, na Fesla dos ReiS Magos, surg•ndo o 
corte de R$6 bilhões e pouco, ou se)ll. pratocamente 
o valor que a CPMF va1 arrecadar paoa a saúde du
rante O 8UICICIO da 11iQ8. 

1sao nos daoca preocupados, porque, em uma 
econorma estável, cJjando não há onllação, não se 
pode pemubr que ~nos dessa natureza possam 
acontecer na elaboraçio orcamentana. Sendo as
sim, toago essas reflexões, na tarde de hoJe, pnnc•
palmenle no campo da educação, na qual focaliZO a 
nacessoclade de o Pais 1nvesbr e se ded1car ma1s a 
- área. Mas, ao lado d1sso, prec1samos estar pre
parados, Sr. Presodente, Sr"s e Srs. Senadores, 
para não cometermos equ1vocos dessa natureza em 
uma economoa perene, onde não há uma 1nflação 
!orte. 

O Congresso votou o Orçamento. com as 
emendas dos Parlamentares; eles looam as suas ba· 
ses e lhes comun· ramas alocações lertas dos re
cursos do Orçame o E qual não fo1 a surpresa 
quando, no onocoar ano, os cortes aconteceoam 
Isso gera dúvidas e todos os setores. mesmo que 
se ressalve a área oal 

Nesse sanbd f1z questão de analisar esses 
cortes e laço quest o de focal•zar a educação como 
tema central paoa o nosso Pais 

Eram assas as cons•derações que gostana de 
tiBZBr e deixar registradas na tarde de hoje, Sr Pre
slllente, Sr"s. e Srs. Senadores. 

Dutante o diSCurso do Sr Casrldo Mal
daner, o Sr. Antonro Carlos Magalhães. Pre
Sidente, deDta a cadeira da presrdlncra. que 
I§ ocupada pelo Sr Ronaldo Cunha Lrma, 7° 
Secretáno. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP) - Sr Presi
dente, peço a palavra pela ordem 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) - Sr. Pres1· 
dente, peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Romeu 
Tuma e. em segu1da, ao Senador José Serra. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pela ordem. 
Sem reVIsão do orador.) - Sr. Presodente, a monha 
Intervenção também e um regostro. HOjl! bvemos um 
debate Intenso na Com1ssão de Constrtuoção, JustiÇa 
e Codadama sobre o Pro)eto do Contrato Temporano 
de Toabalho, do qual lu1 Relalor. lnfelrzmente, na 
hora da votação do Requenmento de Urgênc1a 
001/98, eu estava dentro desta Casa - estou de~<!E 
ontem - e a cam~nho não conseguo chegar a tampe 
de reg•strar o meu voto. Quena que V Ex' reg•stras
se na Ata que estou presente na casa e. se for pos
sível, que vote• a lavor do Requenrnento de Urgên
Cia. 001/98. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha uma) -
A Ate va1 reg1strar a man1festação de V. Ex' e a ale
gna pea sua presença. 

V Ex" tem a palavra, Senador José Sena. 
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP Pela or

dem Sem rev1são do orador) - Sr. Presidente, na 
mesma linha, quero reg•strar meu voto favorável ao 
Requenrnento de UrgênciB 001198 a respe•to do Pro
jeto de Le• relerente ao Contrato Temporáno de Tra
balho Não sa1u reg1strado. mas quena reg1strar o 
voto favorável 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -
A Ata reg•strará o seu voto 

Com a palavra o Senador Leonel Pa1va. 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF. Pronunc1a 

o segUinte d1scurso ) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs 
Senadores. o assunto que me conduz à tnbuna hn•e 
tem s•do extremamente debatido nos uH•mos te • 
e será. sem sombra de duv1das, maiS um grane.- • _ 
safoo a ser venc1do pela soc1edade democrábca bra
sde•ra· a rev.são das relações trabalhistas de ,.._.. .. .., 
Pa•s 

Ha me1o seculo. o Bras1l vem consolidanao 
uma leg•slação trabalhista patemahsta, detalh•sta e 
sem llex•bil1dade. ong1nana de um Estado autont!l"" 
que não ma1s condiZ com a nossa realidade. A toad•
çiio dessa legislação é a de que o empregador e o 
explorador, e o empregado, o explorado 

ObVIamente, em meoo a esse amb1ente era de 
se esperar que as relações do trabalho fossen 
onentadas ma1s para o lado conflrtovo do que para o 
lado do du~logo negoc1ado Como consequência te· 
mos quE" a Justoça do Trabalho passa a ser o u~•co 
recurso para a solução dos conthtos trabalhistas 
mot1vo pelo qual transformou aquela Corte, do meu 
ponto de v1sta, em um dinossauro que maos tem 
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atravancado as questões do que es solucionado, re- com o estimulo à pertoc1peção negociada no~ lucros 
tardando, IIICIUSMI, a ass1m11ação cultural do saudá- a raaultados da empresa. 
vel processo da nagoaação entre as pertas. O ten:e1ro ponto é a utilização dos acordos e 

O M1n1sténo do Trabalho, preocupado com convanç6es colabvas como man81ra da ast1mular a 
assa realidade, não ss tem furtado a estudar soluçõ- contratação em segmentos aspecifocos, por 111810 de 
es que v1ab1llzam uma ampla refonna nas relaç6as contratos por prazo datann1nado, maténa essa em 
de trabalho. discussão JIÍ na prDXlma sessão desta Casa. 

Conscrente dessa necessidade, aquela MlniB- Al6m desses pontos esseroci81S, ax1ste a na-
téno realizou, através da ComiSsão Pannanante de csssidade da d1scussão de temas que envolvam 
D1rello Socoal, o 1° Sem1náno lntemac1011al sobre Ra- companssçio de horános, llmrtação de horas extras, 
fações de Trabalho, que contou com a presença de estipulação de p1sos salana1s a o fortalecimento do 
vános JUnstas de renome naciOnal e 1ntamac1onal e tnpertldiSmo Governo, trabalhadores e emprasénos, 
que fo1 diVIdido em sete pe1né1s que envolveram os em comiSSÕes para deliberar sobre vános temas 
seguintes temas: Globalização Econ6moca a 01rado Para concluir, gostana de tecer algumas consl-
do Trabalho, Politx:as da Promoção de Empregos ou deraçllas acerca da VIabilização de refonnas tão ne-
Ocupações, O Futuro da NegociaÇão ColatiVB, Pers- cassénas Parece-me ponto pacifoco que, para a 
pectiVBS do Contrato lnciMdual de Trabalho, Formas concra!IZaçiio das mesmas, teremos de mobilizar to-
da Solução Judicial e ExtraJUdiCial dos Conflitos da das as 111Stinci8S politocamente lag1t1mas para a ela-
Trabalho e, finalmente. Perspectivas da Segundada boração de propostas que venham ao encontro dos 
Social. anseiOS e das necessidades da população braslle1ra 

A pnroc1pel conclusão do semlnáno foo a de Governo, trabalhadores e empresános devem diSCu-
que, sem a nMSio da realidade trabalhista, 0 818811 br e definir as d1ratnzes resuttantes de um grande 
não tem COIIIfiç6el de atendar às novas eXIgêiiCIBS diálogo sor.~al. 
do mundo lacnológoco que enfrenta 0 perad'llma do A caminhada será árdua, como JIÍ pudemos 
aume->to da produllvldada sem necessidade da con- perceber pelo relato do em1nante Senador Romeu 
trataçio de pessoal, dlama da proporç&!s murld-. Tuma, na reu111io da CCJC nsal1zada hoje, a respei

to dessa relonna, que é o contrato tamporano 
Na abertura do ssminlino, o M1mstro Paulo Pai- Lembro-me, neste 1nstante. das 1nlonnações 

'• detalhou 0 que sena wn programa da modem- do Professor José Pastore de que, nos paisas que 
1~2Ç~<' da '"' trabalhiSta, alertando para a necesslda- passaram pela reforma trabalhista, os embates Iam-
de •naa•avel da adequação de nosso modelo de rela- bém envolveram grupcs corporatiVIStas liderados por 
ções de trabalho a uma SOCiedade que consolidou pessoas que se sanbam propnetãnas de seus pos-
seu processo de democraiiZSÇio numa aconoml8 

• 
1 

e ...... .,,N:::!tllive~. tos de trabalho e dos pnv1leg•os "conquistados" em 
datnmento de uma grande ma1ona de excluídos 

O pnrn...ro ponto que nortalll as reformas é a o Professor Pastore a1nda advene que, no 
M"ra de um espaço ma~or para as relações cola- Bras1l, o Governo Federal deve preparar-se para 

'e de trabalho Isso se dana pela autonomoa e aluar pedagogocamenta JUnto a população, pois esta 
• •l3 bberdade slrldiCals, com a pluralidade da sirld1- sará bombardeada com ldé1as comranas dos d~n-

.atos. a el1m1nação da cantnbuiÇão Slrldocal compu!- gentes das corporações de empregados e empraga-
•ona e o amparo legal. hoje IneXIStente, para 1nclu1r dores, asSim como de JUizes togados, class1stas e 
as centra1s s1rldiCBIS em nossa estrutura assoc1abva advogados trabalhistaS. Esse embate determinara a 
dus trabalhadores. real capacidade do Governo em promover reformas 

O segundo ponto é a ampliação da negocl8çlo BOCIBIS de alcance Vamos às relonnas soc•a1s1 
::o1at1•a. com a definiÇão dos nlveiS nos qua1s dava- Era o que eu linha a diZer, Sr P-es1dente 

-·-•"· removando-ss as restnçõas 1mpcstas O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma1 -
. ~•.oa CL T Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda 

O tema está relaciOnado, a1nda, com o prD)IIIo O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO Pro-
r<o •eforma do Poder JudiCiéno, d1SCUbndo-sa os llm1- nunclll o seguinte d1scursc Sem reVIsão do orador 1 
'• ~o podar nonnaiiVO da Just1ça do Trabalho a eu - Sr Presidenta, Sr"s e Srs Senadores, ao retomar 
•mpacl<> sobre o nosso SIStema de compcsiÇio dos o mau conv1v1o com esta Casa e com os nobres co-
, ·ofln<os econõmiCos e salana1s, resultado da cuttura legas, após um perlodo da l1cança em que 11ve a 
da 'JUdiCIIlllzação" desses conlldos, em desacorda honra de ssr subs•duldo pelo Sanador Alb1no Boa-
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venlura, obedeço a um dever de·consc•êrx:oa e de 
grat•dão ao homenagear a memóna do amiQO Bene
ditO Ferreira, um homem publiCO que 1mpnm1u com 
cores v1vas a sua passagem por este Senado e que 
serv1u ao povo go1ano com a mesma brawra que 
marcou toda a sua ex1stêrx:~a. Em toda a ITIInha vida, 
conheci poucos homens combatiVOs, IBIIIS e corretos 
como Benedito Ferreira. Ele morreu como sempre VI· 
vau, escravo d'> trabalho e da luta por Ideais nem 
sempre compreendidos. 

Conheci a grandeza do caráter de Benedtto 
Ferrena num dos momentos miUS dramá~cos de 
nossas d•ferenças poht~eas Seu partido fora denota
do por lns Rezende nas eleiÇ6es de 1982 para o Go-
~mo de Go1ás Em tnrx:he1ras opostas e a1nda sob 
·aJor das tensões pos~. o advamáno anlo

wSO recolheu as armas e ve•o em nossa d1raçio, 
oferecando a1uda para aprovar as maténas de Inte
resse do Estado. Foi ass•m que ele se transformou 
em grande aloado do Governo lns Rezende, voablll
zando os emprest•mos para o grande programa ro
dovláno que IIVEI o pnvllég•o de conduzir na d1reçlo 
do Dergo 

Devo advertir, porem. que essa postura cons
trul•va não esmaaceu a natureza oposiCIOnista de 
Bened1to Ferre~ra Ele exercrtava essa aloança, pen
sando no Estado, sem abandonar as preocupações 
critiCas com o Governo adversáno. JamiUS presen
c•e• uma alrtude menor guoada pelos Interesses pea
soa•s. e fo• essa coe.lr.nciB que o fez sempn! adm•ra
do entre os oposttores, como eu. Quem resum1u com 
rara feliCidade a natureza polêmiCB e 1ndependeme 
desse grande go•ano lo• o Governador de Tocantins, 
nas uR1mas homenagens que lhe foram prestadas. 
Segundo S1que1ra Campos, Benedtto Ferre•ra 101 o 
politiCo que ele ma1s combateu e IYIIIIS respeitou. 

Be'ledrto Ferreira foi um apóstolo da tenacida
de Seus ob1et1V0s bnham dn·eções ngorosameme 
def1n1das. A lealdade part1dána não 1m&rferia nas 
suas conviCções. Aliado 1Mrans1geme dos governos 
mllttares no campo políbco, basta consultar os diS
cursos memoráveiS que ele pronunciOU nesta Casa 
para comprovar que não fOI um •ncondiCIOfiBI. Crib
cou com veemêrx:1ats polfbcas fiscaiS que onera
vam a produção e 1 pedoam o desenvolvimento da 
agncuRura, f01 profé o ao antever as ddiCuldades 
VIVIdas pelo setor rural na uR1ma década. 

Não tenho dúVIdas ao afirmar que Benedtto 
Ferre•ra esta fazendo laR& ao Congresso Sua orató
na candente. seus estudos consiSiemes, suas pro
postas tão bem fundamentadas fizeram escola nesta 
Casa Sua capacidade para 1lum1nar e 1ncend1Br os 

debates estana valonzando hoJe as discussões so
bre a reforma tnbutána lmag1no as dimensões de 
seu 1nconform•smo com uma carga de tnbutos que é 
a malDI' de toda a nossa h1stóna e que representa 
ma1s de um terço do PIB. CreiO que seus estudos e 
seus diSCUrsos são fontes de excelêrx:1a para onen· 
ter e aconselhar as nossas dec1sões no encam•nha
mento da reforma tnbutána. 

Benedito Ferre•ra merece todas as nossas ho
menag- pelo homem 1ncomum que soube ser, 
pela natureza verbcal de sua vida púbiiCB, pela f•del•
dade aos pMCIPIOS e crenças que adotou na 1ntensa 
VIda parlamentar de 16 anos, como Deputado e Se
riBdor, e pelos exemplos de correção pessoal que 
deucou como promotor de desenvolvimemo nas suas 
atiVIdades de comen:oanre e rndustnal. Empresáno 
bem-sucedido, ele não usou a política para melhorar 
os negóciOS Quando abandonou as ativldades p!)bl•
cas, desencantado com os rumos do Pais, escolheu 
a f~amropoa como o seu novo campo de luta. Cnou 
uma fundação para amparar idosoa carentes e de
senvolveu um amplo trabalho SOCIBI em Goiás e To
cam•ns Benedito Ferre~ra VM!U os úlbmos momer~
tos da viCia a bordo de um aVIão, numa voagem de 
trabalho como muttas que realizava nos úh1mos me
ses, como serv1dor de causas soc•a•s. A morte o le
vou no começo do ulbmo mês de dezembro, aos 64 
BriOS, 1Merrompendo prematurameme uma vida ple
na de •dea1s. de realizações e de exemplos 

Ele desapareceu de nosso conviv•o. mas de•· 
xou a 1magem •morredoura de um homem de verda
de como am1go, como chefe de família e como politi
co. Por ludo o que lo•. quero de1xar aqUI consignado 
o meu pretto pessoal de admiração e de saudade 

Era o que eu bnha a d•zer, Sr Pres1dente 
O SR. JOSJJ! FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 
O SR. JOSJJ! FOGAÇA (PMDB - RS. Pela or

dem Sem reviSão do orador) - Sr Presidente, em
bora o meu voto não venha a ser comado para efeoo 
da votação, declaro que a m1r.ha pos•çio é favoravel 
ao Requenmemo de U~I'ICIB 001/98 para o proJeto 
que acabamos de votar. Também deseJO reg1strar a 
m1nha presença no plenláno. 

Murto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha l.1ma) -

A Ata reg1strará a manifestação de V. Ex' 
Corx:edo a palavra ao Senador Guilherme Pal

rnetra. (Pausa.) 
Concedo a palaVI'B ao Senador Waldeck Omelas 
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O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA Pro· 
nuncta o segutnte dtscurso Sem revtsão do orador.) 
- Sr Presidente. Sr"s Senadores ded1que1 parte do 
curto recesso que tiVemos neste l1nal de ano. para 
venl1car in locu as condiÇõeS de desenvolvimento 
da reg1ão cacaue1ra ba1ana 

Como se sabe. aquela reg1ão vem enfrentando. 
há algum tempo. uma grave cnse. já que caracten· 
zada pela monocultura do cacau. vem-se ressentin
do não apenas das baDCas cotações de preços no 
mercado InternaCional. que se prolongam há murto 
tempo e CUjO processo de recuperação recomeçou 
recentemente. como lambem pela 1ncldênC1a do fun
go conhecido como vassoura de bruxa. o que fez 
com que a produção da região ca1sse extremamente 
e. por v1a de consequência. a produção nac1onal. tor
nando o Bras111mportador de cacau. Tal fato parec1a 
Improvável ha vánas decadas. uma vez que a produ
ção da cacau foi uma das a!Mdadas maiS unportan
tes. InclusiVe na pauta de exportação. tendo gerado 
toda uma cwd1zação. tão bem descnta nos lwros da 
Jorge Amado. que tem aquela região por tema 

A cnse do cacau fez com que o Senador Anto
nio Carlos Magalhães estabelecesse corno pnonda
de de sua ação. de seu trabalho no Senado Federal 
a abertura de uma linha de credrto. objellvando o 
combate a vassoura de bruxa 

Sr Prestdente, Srs Senadores. hOJe, com sa
tisfação. e poss1vel observar que ha uma nova a~er
natiVa. uma nova poss1b1lldade para a recuperação 
da lavoura cacauetra Com efetto, ttve oportuntdade 
não apenas de VISdar propnedades rura1s. onde o 
trabalho da adensamento e de utilização de arvores 
com ma1or produbvldade demonstram a v1ab1l1dade 
da atiVIdade cacaue1ra. como também de observar 
que a Ceplac. por me1o do Centro da PesquiSas do 
Cacau. por meto dos pro)etos de pesquisa que se 
desenvolveram paralelamente a execução da linha 
de cred1to para o combate a vassoura de bruxa. pro
cedeu a KlentdiCIIÇão de clones res1stentes ao lungo. 
a praga e. s1muHaneamente. com produtiVIdade ele
vada Neste momento. constrtuem-se em vánas pro
pnedades os chamados Jlltdlns clona1s. com eseas 
novas vanedadas de cacau que deverão substrtUir 
essas arvores de menor produtiVIdade. sobretudo 
nessas areas ma1s afetadas pela vassoura de bruxa. 
tomando ~nclus1ve. <lesnecessano o trabalho de er
radicação porque e poss1vel aprovertar as ra1zes da 
planta preexistente Abre-se. ass1m. uma nova pers
pectiVa para a rag1ão 

O Governador Paulo Souto esteve ontem em 
reun1ão com o Secretáno-Execut1vo do M1n1steno da 

Fazenda. Dr Pedro Parente. trazendo a proposta de 
redef1mção dessa linha de crádrto antenonmente vol
tada para o combate da vassoura de bruxa e agora 
dest1nada a recuperação da la11011ra cacauBira no sul 
da Bah1a E necessáno assinalar que os do1s prlna
ros anos desse programa podem ser custeadoll com 
os recursos já alocados no programa antenor. de lru
CI811Va do Senador Ant01110 Carlos Magalhlee. 

De resto. também o Governo do E81ado J6 fir
mou convêniO com a Coogtap, uma coopenllftlll da 
reg1ão. para a Implantação de uma biDfábrica. que 
envolvera 1nveshmentos da ordem de R$2 mlhlies. 
poss1b1lrtando a mult!pllcação desses clones, desse 
matenal. tornando-i) acess1vel aos produtoras. Essa 
mu~1phcação se faz exponencialmente, de modo 
que. começando de modo ma1s lento. o programe ra
pidamente se acelera. tornando possível que a nt
Qião reencontra a purança e o diiiBmsmo que um
pre a caractenzaram, até porque a pesquiSa também 
1dentd1Cou que. mesmo nas propnedades afeladas, 
ex1stem plantas que se mostraram I'IISis..-. Estas 
plantas. agora tratadas como plantas matnzee para 
a geração de mudas. pi'BCisam ser trabalhadas peloa 
vanos propnetános runus da ragüio, de marara cpt o 
tna1s rapidamente se faça a recuperação da ra-n. 

Dessa forma. é prec1so agora que o trabalho 
desenvolvido pelo Cepeq. pelo Cemro da PesquiSBII, 
CUJOS pesquisadores de1xaram os seus gabilllltes e 
!oram para a as propnedades ruraiS. passe a envol
ver toda a área de extensão da Ceplac. bem como 
envolva os s1nd1catos ruraJs da região para que pos
samos. acelerando o passo, lazer. no m&IS curto lap
so de tempo. um trabalho de recuperação da lavoura 
cacaue1ra do sul da Balua 

Isto e extremamente Importante. mas é pr8CI80 
ass1nalar que. paralelamente. vem ganhando rtlmo e 
peso a d1versdiCBÇio da econorma na teglio, nio 
apenas em algumas atMdadas agrlcolas. como a 
pupunha e o palmrto. que IMI a oportunidade de VISI
tar. mas. sobretudo. a atiVIdade do tunsmo. ~ PftiCI· 
so reg1strar-se que. neste momento. a Cidade de 
llheus. que é a capotai reg10nal JUnto com ltllbune, 
concentra um grande afluxo de tunstas. prlnc!plll
mente da Reg1io Centro-Oeste. daqUI de Brasllia. de 
Go1as. de Tocant1ns e de Mato Grosso. porque, com 
a Implantação da ligação Corrant1na-Posse, llh6us 
tomou-se o cam1nho maiS cuno para a pra•. 

O Governo do Estado vem. por I"RIIIO do Prode
tur - Programa de Desenvolvi"**!! do Turiamo no 
Nordeste -. Implantando 1mra-estrutura de a.tradas. 
de saneamento da agua e da esgotos. de cenbos de 
convenções etc Neste parllcular. é pracaso que se 
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assinale que em todo o litoral baoano, da d1v1sa com 
Serg!pE! até a diVISa com Esp•nto Santo, há aeropor
tos Já Implantados ou em fase de Instalação, como o 
de Porto Seguro. )a em operação, 1nclus1V8 com 
v6os 1nlemaaona1s, ass1m como o de llheus e o 
novo aeroporto que va1 seiVIr a Valença e a Morro 
de São Paulo, em fase de Implantação 

Do mesmo modo, na reg1ão, Implanta-se o 
Pólo de lnlorrnát•ca de Ilhéus, uma expenênciB pro
rriOVIda pelo Governo do Estado, mas Já com êxrto, 
tendo cerca de uma dezena de unidades Implante
das ou em 1mplanteção 

Tambem, a1nda ontem, o Governador Paulo 
Souto teve a oportunidade de anunc1er o estabelec•
mento de uma 1ndustrta de matena•s esportiVOS, com 
Wlldades a serem Instaladas em c1nco muniCÍPIOS da 
reg•io caucaue1ra: ltabuna, llaJuipe, Uruçuca, Jcoa
I'IICI, ltapa Isso vem JUntar-se às fábncas de calça
dos, que Já têm suas localizações definidas em lta
buna, Canav1e1ras, como também em ltapet•nga, Je
qu•é. Amargosa e Santo Arrtõmo de Jesus. contor
nando toda a area cacaue~ra ba1ana, gerando em
pregos em larga escala, o que, no momento, é tão 
mportante para o PaiS e para a reg•ão cacaue1ra em 
partiCular, dev1do a cnse do cacau. que desempre
gou tanta gente 

É preciSO reg•strar, também, o desempenho 
que tem tido a UniVerSidade de Santa Cruz A avalia
ção do seu curso de D1re1IO. no provão realizado 
leio MEC, apreserrto4. pelo segundo ano. a class•l•
..ação A, mostrando $ua qualidade do ens1no E a 
uniV8rsldade vona-se ' para a questão ambiental e 
para as questões reg1011B1s, demonstrando que tem 
se transformado num Importante 1nstrumerrto de de
senvolvimento regiOnal 

S•nto-me particularmente reconfortado com 
ISSO porque t1ve, por determ•nação do então Go
vernador Anton•o Cartos Magalhães, a responsabi
lidade de elaborar os estudos que levaram a esta
duallzação da Un•vers•dade de Santa Cruz, sed•a
da no e1xo llhéus-ltabuna A cr~se da reg1ão era 
tio paterrte e tão flagrante que Já na decada de 
1980 trabalhava eu no sent1do de est1mular a sua 
diVerslf•cação Como Deputado, chegue• a publicar 
uma separata com o titulo ·o Sul da Bah•a tem so-
lução•. 1 

Vep, hoje, com $t1Siação, que as teses defen
didas por m1m estão-se demonstrando v1ave•s. e. 
embora a diversifiCação esteJa ganhando terreno. 
sempre f1z questão de destacar que o cacau cont•
nuana sendo a nossa pnnc1pal at1v1dade econôm1ca. 
a nossa pnnc1pal lavoura Dessa forma, Sr. Pres1-

dente, reg1stro com sat1sfação que a região sul .a 
Bah1a está em mov1mento Os produtorpco rur::us 1 

cacau Já têm hOJe novo âmmo Alem d1sso, a é.~ro•a
ção da redefiniÇãO dessa linha de créddo va1 permitir 
acelerarmos o processo de recuperação econôm•ca 
da região 

Por falar em recuperação da economl8, quero 
registrar com alegna a palavra do Presidente da Re
pública em seu programa rad10fômco de ontem, 
quando Sua Excelência fez relerêr~~:1as ao programa 
do Banco do Nordeste - o Cred-Am•go - a ser lan
çado com recursos propnos do banco Saliento o pa
pel •mportarrte que o Bar11:0 do Nordeste tem desem
penhado na recuperação da economiB das reg1ões 
agncolas do 5811'11-ándo nordest1no, seJB com o algo
dão, se)a com a mamona, no caso da Bahl8. fruto de 
um convên1o entre o Governo do Estado e o Bar~~:o 
do Nordeste, o pnme1ro prestando ass•stênc•a tec
niCa e o Bar~~:o do Nordeste entrando com o credi
to, ut1hzando recursos do fundo constduc1onal 
Essa não é a pnme~ra vez que o Pres1dente da Re
pública se relere ao Banco do Nordeste, como 
exemplo, para cnid1to ao m1croprodutor rural e para 
geração dos programas de emprego e renda No 
entanto, é prec•so que fortaleçamos cada vez ma•s 
essa •nst•tu•ção, que tem l1do um papel •mportan
tíss•mo e estrateg1co para o desenvolvimento da 
nossa reg•ão, em particular para o sem•-árldo Para 
o lortalec•merrto do Banco, e necessano o aumento 
cont1nuado do seu capdal, o que poss1bll•tara melhor 
desempenho no apao ao pequeoo produtor e a miCro
empresa, no trabalho de geração de emprego e renda 

Sobretudo nesse momento, quando Já determi
namos o f1m da pohtiCB de •ncent1vos f1sca1s. que 1a 
tem o seu cronograma del1mdo ate 2013, é prec1so 
não so fortalecer as polit•cas de geração de empre
go, de apo1o ao pequeoo produtor, ao miCroempre
sano, mas também ter claro que a politiCa para o 
Nordeste requer também uma par!IC~pação atiVa de 
outros agentes finance•ros do Governo Federal. par
tiCularmente o BNDES, porque. se e verdade que o 
Nordeste prec1sa de uma politica para atender ao 
pequeoo produtor, ao m1croempresano - e o Banco 
do Nordeste vem fazendo •sso - a Reg•ão requer 
lambem a •mplantação de empreendimentos de me
diO e grande porte em escala e em volume ~t•
vetS com suas poterK:IBIIdades econõmiCas, com sua 
capacidade e dinamismo, para que possamos ter um 
Pais cada vez ma•s equ1~brado em seu desenvolvi
mento. 

Era o reg•stro que eu quena faz a· ~ .. F"'e~ 
dente 
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O Si\. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lrma) -
Concedo d palavra ao Senador Roberto ReqUião 
(PBL:.Ci \ 

;:;cncedo .a palavra ao Senador Julro Campos 
(Pausa) 

Concedo a palavra a Senadora Manna Srlva 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Sr Senador leomar 
Oumtanrlha 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO 
Pronuncra o segurnte drscurso Sem revrsão do ora· 
dor) - Sr Presidente. S,.s e Srs Senadores, rnrCI8· 
mos este penodo ex!raordrnano com rnaténas da 
ma10r s•gmfteânciB, relevo e Interesse para o Pais 

Ho1e pela manhã, na Comrssão de Conslrtur· 
ção Justrça e Crdadama. trvemos a votação do pro
leiO de ler que conlempla o contrato temporáno de 
trabalho Teremos arnda, Sr Presrdente, maténas 
rmportantes como a reforma admrnrstratrva e tantas 
outras que eletrvamente haverão de absorver o rnte· 
resse dos nobres Pares, que para ca acorreram na 
defesa dos Interesses ma1ores da Nação. 

Mas, com relação ao contrato temporáno de 
trabalho. Sr Presidente. entendo tratar·se de um es· 
forço, de uma mandestação por parte do Poder Exe· 
cutrvo. do Govemo Federal. de amplrar a oferta de 
trabalho e a absorção da mão-de-obra ocrosa neste 
Pars ConSidero, entretanto. uma rnrcratrva murto li· 
mrda, Sr. Presrdente. porque o desemprego e o fan· 
tasma que assombra a grande marona dos lares bra· 
srlerros Aleta não so os 1ovens que atrngem a Idade 
apropnada e procuram o mercado de trabalho. mas 
lambem murtos pars de familra, murtos homens e 
mulheres que perderam seu emprego e que estão 
hoJe a buscar alternativas para sustentar sua tam1lla. 
Essa srtuação tam levado murtas pessoas ao deses· 
pero, provocando conseqüêncras nefastas Não e 
por acaso que o rndrce de vrolêncra atrngru patama· 
res nunca antes conhecidos neste Pais Assakam-se 
pessoas nas vras publrcas para se tornar um tãnrs, 
para se tomar um tostão Assakam--se õmbus como 
se os passagerros transportassem somas e~r· 
vas de drnherro Em Estados pobres, de população 
rareferta, os usuanos de õmbus. na sua marona, tra· 
balhadores modeslos, com recertas lrmrtadas, estio 
sendo alvo permanente de assattos, certamente por 
aqueles rndrvrduos enfraquecidos, encurralados, que 
não tendo attematrva para mrtrgar as agruras e os 
sofnmentos que lhe rmprgem a srtuação aluai, quars 
•eram , fome da tamrlra. dos frlhos. e, desequrlrbra· 
aos J:ãrlem para a VIolência, v1olênc1a que tem as· 
sus1aao e preocupado a todos vrolêncra que tem tr· 

rado a tranqürlrdade dos pars de lamilra, que se 
preocupam ao verem seus lrlhos sarr sem saber qual 
o t<po de segurança de que vão dispor para rr il es· 
cola, a um bar ou para qualquer lugar de lazer. Prao· 
cupação que tem um par de lamiha ao se deslocar 
para o seu trabalho, Já que também corre o naco de 
ser abordado, assaltado e agredido e, quem sabe, 
não poder vokar para o seu lar. 

Sr Presrdente, nobres Pares, é rmperalllla a 
reflexão sobre esse problema nesta Casa e no Con· 
gresso Nacronal, que e o grande foro, a carxa de res
sonãncra dos sentrrnentos da população braslerra, 
que não tem a quem recorrer e que não sabe o que 
fazer d~ante de srtuaçio tão pengosa e nefasta como 
a que se apresenla nos dras de hoJ'I 

O contrato temporáno de trabalho. como men· 
croner, é um esforço, mas murto limrdo, murto peque· 
no; var resolver murto pouco - se resolver - o proble
ma do desemprego J: precrso que o Pars, a equope 
econômrca, o Govemo, por rntermédro de saus drver· 
sos setores, busquem aftematrvas palpávers, rmedl8• 
tas, urgentes. para resolver esse problema da soc:ra
dade Alrnal, o que e o Govemo sem a socredade? 
Afrnal, o que e o Govemo sam o seu povo? 

O Sr. R-u Tuma (PFL - SP) - Permote-me 
V. Ex< um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)
Ouço com mudo prazer o nobre Senador Romeu 
Tuma 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador 
Leomar Ourntanrlha, estou atemo ao pronunciamen· 
to de V E.. Na passagem do ano, temos oportuno· 
dada de fazer elgumas reflexões. V Ex< e eu, asSim 
como todos os membros desta Casa, tiVemos um 
perrodo de estn>sse total nas drscussões finaiS do 
perrodo legrslatrvo que se findou e, por - razio, 
não consegurmos racrocrnar em tennos pontuais so
bre o que vem ocorrendo no Pais, pnncrpalmente em 
relação ao tema abordado por V Ex<: o p!Oblema da 
segurança vrnculado ao aspecto socral Normalman· 
te drz·se o segurnte. "trabalhador desempregado não 
é bandrdo' Isso é verdade Não acedo a tesa de que 
a pessoa de boa tormação venha a assaltar em ra· 
zão de estar desempregado, mas. quanto il vrolên
cra, o aspecto é outro. O homem desempregado, no 
seu desespero, é uma pessoa viOlenta pelo estado 
de necessrdade em que se encontra Talvez, o proJ8o 
to do conlrato temporáno de trabalho SBJa uma rnr· 
cratrva um pouco timrda drante do que ocorre no 
Pars V Ex< acompanhou a drscussio na Comissão 
de Constrturção. Justrça e Crdadanra sobre esse 
tema que abnu a porta para o debate a resperto do 
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emprego. O Govemo, o Estado e Í1ós não podemOS 
fiCar a rebOque dos aconteCimentos V Ex" doz bem: 
hoje o c1dadão é pnaone1ro do rnecl<-; se ele esbV8r 
desemp~egado, p!Or .,nda. Se V. Ex" fizer uma pes
qUisa nas favelas, onde, em tese, os llllliS humildes 
conseguem morar dentro de um banaco, buscando 
um pouco de luz por 111810 de bgaç6eS clandestinaS, 
correndo o nsco de IIIII"Bm seus barracos mcendla· 
dos, velá que eles têm medo da rnarg1nalldede que 
age dentro da favela. O !avalado é pns.,..e1ro desta 
medo. Por quê? Porque as quadnltas que 1é mlilam, 
se escondem e escondem o produto de seu roubo, 
mpõem o medo. E essas CllcuniiiAnc18S vêm estran
gulando a SOCiedade. Senador Qu1ntan~ha, V. Ex", 
prabcamente no pnme1ro diB de sessão ord1nána 
nesta c.asa. levanta um dos temas maiS mportantes 
que teremos de cfiSCubr o llllliS urgentemente possí
vel. Quero pareben~zá-lo por levantar essa questio e 
VInculá-la "" asoecto sociBI. Gostana que V. Ex" 
trouxesse a este planáno outros dados sobre o as
sunto para podermos avançar na diSCussão, como 
tem ledo o Senador Pedro S1mon, e debatermos te
mas m~portantes como a mudança da legiSiaçio, 
pnnc1palmente no que diZ ~espano 11 pollciB JudiCána 
e aos mecan1smos que possam, talvez, trazer um 
pouco de tranqü1lldade 11 socl8dade. Cre10 que, se 
não gerannos empi8IOS, a viOiêi'ICIB crescerá e não 
haverá expectatMI alguma de proteçio do Estado. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Senador 
Leomar QUintanllha, V. Ex" me pefmlle um aparte? 

O SR. LEOM=QUINTANIL.HA (PPB- TO)
Nobre Senador Ped S1mon, aguarde apenas um 
m1nuto po,que eu ana de tecer um pequeno co
rnentáno a respeito das colocações do Senador Ro
meuTuma. 

O Sr. Pedro Sl•on (PMDB- RS)- PoiS não. 
O SR. LEOMAR QUINTANIL.HA (PPB -TO)

S. Ex" fez observações, Senador Tuma. parbnentes 
e abalizadas que collo como a ~ de sua 
preocupação com tal sduação Entendo que, hoje, 
no BrBSII, a pnondade é o combate ao dese~ 

Ouço, com mudo prazer, o nobl8 Senador P• 
dro Simon 

O Sr. Pedro Sl111011 (PMDB - RS) - Gostana 
de feiiCdar V. Ex" e agllldecer a gentileza da raferên· 
CIB do Senador Romeu Tuma. S. Ex" tem debatido 
mudo essa questão~ hé, no entanto, como dei
xar de niCO!Ihecer pesqu188S - e n6s as -
venfu:ado - 1ndiC8m q e em todos os Estados a pnr~
Cipal preocupação da povo para este &riO é o de· 
semprego Quem nio tem emprego- preocupa-se 
com sua !afta, quem o tem preocupa-se em mantê
lo Quer dozar, ha duas ansiedades, duas angúiii8S. 

o dasamp18go a a preocupllção com a manutenção 
doa a....,ragos. Estamos VIVBnck' uma sduaçio na 
qual o dasemprago é a grande questão Tenho d~o 
que o dasr f10 do Presidente Fernando Hennque Car
doso é manter a situação atual. Graças a Deus, o 
danobsmo de alguns que afinnavam que a racasslo 
la explodir, que os IndiCaS de desemprego IBm es
tourar, não se venficou. Os indiCaS não estio boriS -
não vamos dizer que estão -, mas não houve a ,. 
cassio nem o dase""rego que se mag1nava. Va
mos ser sinceros: esta País está importando uma 
séne de buglgllllgas desnecessánas. E para cada 
buglgllllgl Importada ou contrabandeada um empre
go deixa de ser cnado. No Natal do ano lelrasado, 
fui llquala tnbuna e charne1 a atenção para o fato de 
que, no RIO Grande do Sul, a em todo o Bras1l, corn
prévamas, com nota, 1 00 lêmpadas de Natal por 
R$5,00. Neste úlbmo Natal, era passivei complá-las 
por R$1,99. Pagava-se R$1,99 por 100 lâmpadas 
colondas que apagam e acedem. É uma COISa fan
tésbcal A IITlpOIIaçio é mportante, mas acredito que 
o grande desafio do Govemo esta exatamente nesta 
ponto: m~portar quando necesséno. Há momentos 
em que o Govemo tem de Importar po,que temos 
ernprasénos mel acostumados, que se acostumaram 
a ganhar, a fazer dumplng, ~r~elus1ve determ1Mdos 
setores do1T11Mvam o mercado e aumentavam os 
preços das meiCIIdonas quando bem entendiam. 
Nesses casos, o Govamo tem de Importar: no entan
to, não pode destn11r a 1ndústna nac1onal É o caso 
da llllliOr indústria de confecção do R10 Grande do 
Sul, que produzi& um temo por R$300,00 e agora 
está Importando tarriOS e vendendo-os por 
R$150,00. A a....,resa demd1u 2.500 dos 2.800 em
pregados que 11nha. Essa questão do desemprego é 
mudo maiS séna do que se pude 1mag1nar. Em pn
meuo lugar, gostana de d1zer que raspado o Gover
no pala sua sincenclade, mas não se1 até que ponto 
podamos acreditar no seu piOjelo. O &.v<: .10 Bntto 
apresentou um proJIIIo no sentido de fomentar ~ 
qUBfiOS e....,~egos. É impressiOnante o que acontece 
no RIO Grande do Sul. Lá, com R!Cursos do Banco 
do Estado, o cidadão, com R$5 mil ou R$10 mil, 
monta uma pequeriB empresa, compra uma máquina 
da fazer lnc6 a dé emprego a três pessoas. É im
prassM)riBnle o cresamento das pequenas e das ml
cromdústnas, que astAo sur111ndo a um custo ins'!l"'· 
fiCBnla. O mais 1mportante é que é prallcamente zero 
o número dos que não pagam o amprésbmo. É fafto 
rigorosamente em diB o pagamento das prestações, 
as quaiS sio mudo pequenas, po1s, na verrtada, os 
JWOS são ultra-subsldlados Esse é apenas um 



exemplo do que pode ser feoto auanto a osso, faço 
JUSfoça ao Plano de AgrJcultura Famohar adotado pelo 
Governo Esse projeto começa a saor do papel, le
vando o pequeno agncultor a pagar arnpléstmo pra
tocamente sem JUros Isso possobohtara que ele SBf11 
um agncultor e não rnaos um desempregado. Esse 
debate é estomulante, omportante e necessáno, mas 
não se pode depender apenas de urna leo feda pelo 
Governo Neste caso, o Senado deve debater e bus
car onformações para contnbuor efocazmente. O Se
nador Onofre Quonan contou-me o que esta ocorren
do em seu Estado. Lá o Governador está tomando 
algumas medidas para levar trabalho aonde pratoca
mente não exoste essa possobthdade Meus cumpn
rnenros a V Ex" paio pronuncoa:nento 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)
Senador Pedro Smon. V Ex' traz uma grande con
tnbuoção a este debate 

Entre os aspectos negatovos cotados, eu me 
atena a omportação, que tem sodo uma das causas 
da amploação do desemprego em nosso Pais. O de
semprego e resultante de omossão e de ações equo
vocadas, como acontece quando fazemos as ompor
tações O Brasol, com essa logação maos estrada com 
as doversas nações. so aprendeu a omportar; esque
ceu-se da omportãncoa da exportação e do potercal 
enorme que tem para produzor bens que onteressem 
a outros países Como V Ex' relatou, passou a un
portar de tucfo· bugogangas, super!Juos, coosas que 
não onteressam, no doa-a-doa, ao povo brasileiro, pn
volegoando o parque ondustnal estrangeoro, pRIJUdt
cando o nosso trabalhador, torando o ganha-pão de 
cada doa dos braslieoros 

As omportações equiVOCadas têm, de faro. sido 
um dos pasos pesados na contnbuoc;ão para o caos 
que se abale sobre o Pais O Estado de V. Ex". Se
nador Pedro Somon, o Ato Granoe do Sul. é conheco
do como um dos maos produtovos 

Outro problema que too agravado fot o dos agn
cultores A agncultura do A10 Grande do Sul e dos 
Estados ontenoranos, como o Tocantons e o Mato 
Grosso. tem de vencer a vantagem dos Estados que 
têm facohda<.te de acesso a porto, que têm comunoca
ção llloránea com os demaos paoses. mas lodos têm 
solndo as consequêncoas dessas omportações equo
vocadas e moportunas o empresanado brastleoro 
estava desprevenodo e despreparado para essa on
vasão, essa avalanche das omportações, que des
nortearam nosso setor produtovo 

O setor agrícola, repoto. não estava preparado 
para esse topo de omportação Ele não recebe subsi
doo do Gove:ro "" "~ntrano paga as exotbdáncoas 
que a leg1sl~·- -. C' J. -.rno lhe 1mpõem Os tnbu-
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tos e encargos são escorchanles O preço dos servi
ços do Governo e dos combustíveiS está subindo 
lodo doa. No entanto, abre-se a omportação para a 
agncultura substdoada do mundo tntelfo, numa con
com!tncoa desleal para com o nosso ernpresanedo 
modesto. Essa rrnportação é predalóna. O êxodo ru
ral vorou canbga, too decantado em prosa e verso. O 
homem foo expulso do campo pela tneXISiêrtCIIl de 
condiÇão de alo trabalhar para produzor o seu susten
to, dar emprego ao nosso povo e cnar nquezas e do
vosas para nosso Paos. 

O Sr. Leonel Paiva (PFL - OF) - Pemute-me 
V Ex" um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)
Cum prazer, ouço V. Ex". 

O Sr. Leonel Paiva (PFL- DF)- Sem dúvoda 
nenhuma, a questão da segurança, como Já 101 ddo e 
entabzsdo, está estntamente ligada ao problema do 
emprego, que, por sue vez, está logado a uma séne 
de atdudes que o ExecutiVO Federal devena ter to
mado. Como dosse o Senador Pedro Somon, agora o 
Governo esta fazendo alguma coosa nesse senbdo. 
Cdo a adloção do Somples, que oncentova a pequena 
e a médoa empresa Mas enfatozo s necesstdade de 
encontrar uma solução omedoata para esses proble
mas A cnse da economoa brasoleora não foi tao de
vastadora corno promeba por causa das medtdas to
madas pelo Governo Federal, apooado pelo Con
gresso Nac•onal Ta1s med1das rrumm1zaram as con
seqüêncoas da cnse econõrrnca. mas, de qualquer 
forma. o desemprego no Pais promete ser o maoor 
de IOdos os tempos Brasoka e a campeã brastletra 
do desemprego Enquanto em São Paulo, consode
rada a locomotova braslieora em vortude de seu gran
de parque ondustnsl, a taxa de desempnago foca en
tre 15 e 16%, em Brasoloa ela uKrapassa 18%, com a 
agravante de que aquo o desemprego não é ratatovo 
O operáno de São Paulo hofl! trabalha em uma em· 
pnasa, daqu1 a três meses, em outra, passa doiS me
ses recebendo o seguro desemprego, trabalha maiS 

um temporada acolá, e despedodo, vao para outra 
empresa e assom por d1ante Em Brasdoa, o desem
pregado de hOfl! e o mesmo de dOIS anos atrás. Isso 
provoca um desgaste rnaoor na ares socoal, porque o 
desespero pode levar o desempregado a comater 
voolêncoas Para osso só ha uma solurão tmedtata. lf: 
lógiCO que todas as medodas aquo utadas, como a 
conteroção das omportações desenfreadas, o oncenb
vo a pequeroas e medoas empresas, a adoção de 
medidas maiS JUStas para com a agncuKura brastlet
ra, pnncopalmente a dongoda para a exportaçlo, são 
omportantes Contudo encareço se1a consoderada ou-
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Ira medida O Fundo de Garanba por Tempo de Ser
VIÇO do trabalhador bras1le1ro diSpõe de recursos. 
Tenho a lllfonnação de que esses recursos já ultra
passam R$8 bilh6es. Segundo os dados que tenhO, 
que busquei, porque me 1nteresse1 pelo assunto, se 
adotedo um programa IIIICIOnal amplo, para aquiSI
ção da casa pr6pna, pnnc1palmente para os traba
lhedoAIII de balu Rlnda, para aqueles que estão na 
economia 1nfonnal ou temporanamente empragadO, 
a cada unidade em construção. cnam-se sete em
pragos d11etamente e outros Cinco 1nd1ratamente. 
Pollanlo, com um plano para construçio de casas 
popula1811 em todO o B18S1I, pnnc~PUnente nas re
giÕeS maiS cerantes, lntenorar~as, 01stnto Federal, 
GoiiÍII. Tocanbns, Mato Grosso e Amaz6n1a, teria
mos a geração de empregos medl&los; dentro de 30 
ou 60 di&S, estariiiiTQS gerando, para ceda un1dade 
habllac:IOnlll, sete empregos d1181os, a um custo muo
to barato, porque o alcance soc1al da medida é mullo 
grande e llllevante. Isso provocana o aqueamento 
de economia de urna lonna geral e o emprasanado 
brasileiro usufru1na do dinheiro que estar~& cllcularo
do em todo o Brasl. ParabsniZo V. Ex' pela lem
brança de terna tão ralevante, que engloba toda a 
problemállca brasileira em ralação à segurança pú
blica, segurança do cidadão, segurança da cldada
nlll, segurança do patnm6mo. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)
Agradeço ao nobre Senador Leonel PaNa pela con· 
tnbução que traz a esta diSCussão Concoldo que o 
Simples foi maiS um' esforço do Governo para dmo
nu~r o desemprego, 'l18S um esloiÇO mullo t1m1do em 
razão da demanda jlcentuada existente Concoldo 
também quando diZ que uma das eftemalllllls vléve1s 
sena um IIIYIIsllmento rna1s expressiVO na constru
ção CMI, pnnc1palmente na construçio de casa pró
Pria para tantas famOIIIS que não a têm. Dessa for
ma, atendarlamos à demanda de mcxadias, repnmo
la e -ntuada. e gerariamos empregos para aque
leS que desejam trabalhar e produZir. 

Eu augenna a1nda que o Governo Federal se 
preocupasse com um programa ma1s abrangente 
para a agncuftura, tendo em VISta a quantidade de 
tanas férlels e o noao cl1rna. ~ pi8Ciso resolver o 
grave problema de alimentação da nossa população 
cerante. 

Então, um projlrarna finne e abrangente na 
área da construçiO cjvll. atendendo às necessidades 
da casa própna, naj á~aa da agncuftul8, modem
IZBndo-a e dNeraJIIC8I"Ido-a, e também nas ái&&S de 
ganmpo contribUJnam para a solução da mudos da 
n- graves problemas. Por que não abnr os ga-

nmpos novamente à exploração manual, natural? À 
época dos ganmpos. à época em que se ganmpava. 
o problema do desemprego não era tão agravado, 
tio acentuado, como agora. 

Em1m. preCisamos buscar uma solução para 
asse problema que, no meu entendimento, não é 
emergente. é emergencoal, é urgente e que PAICISII 
ser atacado de frente pela sociE!dade bras1le1ra. 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT- SP)- V. Ex' 
me concede um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANiutA (PPB- TO)
Ouço, com prazer, o nobre representante de São 
Paulo, Senador Eduardo Supllcy 

O Sr. Eduardo Supllcy (BiocoiPT - SP) - Se
nador Leomar Qulrdarnlha, concoldo com o seu 
diagnostico de que este proJeto é t1mldo ralatMunero
te à flax1bl11zação do mercado de trabalho e aos seus 
obJeiiYos e 1nstrumen1os, sobretudo com respello ao 
obJetiYO de se conseguir o crescimento das oportuni
dades de emprego no Brasil. Falart!l a respello des
se assunto am segu1da, mas eu gostar~& de reaseftar 
que V. Ex' coloca com propnedade que o piOJBIO 
nio é sufK:Jenta para resolver o problema do daserro
prego no BraSil. Podena o p10)81o ser mudo maiS ou
sedo, podena o Governo Fernando Hennque CaRio
so ser mullo ma1s cr~at1vo e está peldendo a oportu
nidade da sã-lo. As axpenêi'ICI&S nos d1veraos pai
do mundo denotam que se se qUISer cnar oportulll
dades da emprego, de rendimento, ser~a Interes
sante caminharmos na d1ração da umversalizaçio 
de um d1ratto a uma renda bás1ca, uma renda de 
c1dadan1a, uma randa mimma garantoda Poder-se
la cem1nhar na d1reçio de Instrumentos como Im
posto da Renda NegatiVO. como créd1to fiscal, 
como aqueles que na Europa. nos Estados Um
dos, no Canadá têm s1do Introduzidos. Entratanto, 
o Governo brasileiro tem-se colocado de lonna ex
tremamente tímida na sua cnsiiY!dade. V. Ex' tem 
razão ao qualificar como tim1da a 1n1C1ativa governa
mental. 

O SR. LEOMAR QUINTANiutA (PPB - TO) -
Agradeço, nobra Senador Eduardo Supllcy, pela 
contribuiÇão que traz a este debate, que considero 
da rna10r SIQndicAncoa. Trata-se de um debate que 
precisa ser estendido e preciSa contar com o envol
VImento dos dema1s membros desta Casa, para qua 
possamos, quem sabe, oteracar algumas sugestãaa 
ao PIBSidente Fernando Hennque Cardoso, para qua 
o Governo não cuida somente de eslabillzaçiio da aco
nomlll, mas também dos aspectos SOCIIliS e dê um 
norte, um fio de espeiiiiiÇII à brava gente braSileira. 
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Sr Presoaente Srs Senadores. por estar con
vencido de que o desemprego e um dos rna1oras 
problemas que a socoedade brasoleora esta hOJe a en
frentar, conclamo a todos a estendennos este deba
te. procurando apresentar como sugestão ao Presi
dente Femanao Hennque, ao Governo Federal. al
ternativaS que venham mollgar os problemas que afli
gem a população brasoleora. 

Mudo obngado, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Loma) -

Seguondo a lista de onscnção, com a palavra o Sena
dor Eduardo Suplocy 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. 
Pronunc1a o segu1nte drscurso Sem revrsão do ora
dor ) - Sr Presodente em pnmeoro lugar. gostana 
que tosse regostrado também, a exemplo de outros 
Senadores. o meu voto relatiVamente ao requen
mento sobre o Projeto de Leo do Contrato T emporá
no de Trabalho Acompanhando o Bloco da Oposo
ção. reg1stro meu voto contrano à urgêncoa, porque 
acredoto que o projelo de leo que rege o contrato tem
porano de trabalho oonstotuo medoda onsufocoente para 
o entrentamento da questão do desemprego, tão 
grave em todo o Paos. conforme acaba de ressahar 
o Senador Leornar Ouontanolha e outros oradores 
que aQUI expuseram sobre o assunto 

O Governo Fernando Hennque Cardoso e o 
Mornstro Pa~lo PaiVa. neste prOJeto que dospõe sobre 
o contrato de trabalho por prazo determinado. trata
ram maas de d1m.nu•r algumas ahquotas relativas, 
por exemplo. aos recolhomentos para o Sesc. Senao, 
Senac. Senato alem de domonuor a allquota do Fundo 
de Garantoa por Tempo de Sennço, propondo que 
convenções e acordos coletiVOS de trabalho possam 
onslduor contraoos de trabalho por prazo determonado, 
com menores allquotas nos encargos socoa1s Toda
vaa. penso JUStamente que poder1a haver mUltO ma10r 
avanço nessa area, a exemplo do que vem oconren
do em outros paoses 

A1nda recentemente v.snou o Bras1l o Drretor 
da Organozaçao lntemacoonal do Trabalho, Professor 
Guy Standong, responsavel JUStamente pelo Departa
mento de Relações de Mercado do Trabalho - orgão 
onglês sedoado em Genebra Presodente da Rede Eu
ropeia da Renda Bas•ca e um dos pnnc1pa1s ~ntelec
tuaos que tem aasenvolvodo a lde1a de se 1nsbtu1r 
uma renda bas.ca 

O Professor Guy Standong, a respetto JUSta
rnente oe se construir um novo consenso soc~al. de
DOIS d& uma anal1se bastante cr~toca relatovamente a 
medodas raos como as que o Governo Fernando Hen
nQue no)e propõe. sugere um novo consenso socaal. 

procumndo a c:nação de nqueza, a redução de desi
gualdades na produção, por Intermédio, de um llldo, 
de sostamas de parcena roa dw!São dos rasullacloll e, 
sobretudo, medl8llte conlnltos colabvos que vtebifi
zem fonnas partiCipaiiYBS para os traballadoN8 pa,... 
!olharem de melhores resultados em cada segmento 
da econornoa, onstrumento que podena ~ 
combonar o aumento da produtividade com o aumen
to de oportunidades de 111V&Siíi 18nlo a de i~ ao 
trabalho, dlrnnullldo-se, porém, as dellgnalcladel 

Outro ponto fundamental 6 a cnaçlo de ,... 
renda báSICa garantida para todas as p UJQIIS na ao
Ciedade, Instrumento que pode - llllroduZJdo por 
ontermedoo de cnidoto foscai, de Imposto de Renda 
Negatwo ou do concetto de uma renda básoca oncon
docoonal 

Sr Prasodente, cont1nuareo a desanvolver -
terna em outra oportunidade. 

HoJII, doaJogue1 com o Sr. MiniStro Paulo PIIIYB, 
pnncopal autor dessa propoBIÇáo. a raspado da con
tnbuoção do economosta James Edward Meada, au
tor de ·o Plano Emprego ReconquiStado", que jUSta
mente ass1roala, corno propos!Çio lillldanwltal, a 
odeoa de urna renda de cldaclenoa como lonna ele se 
garantorem aumentos de opollunKiades ele rendi
mento e de emprego numa socoedade 

A equope econ01T11C8, consliluida pelo .- doe 
Monostros da Fazenda, Pedro Malan, do f'laneJamen
to. Antõnoo Kand1r, e do Trabalho, Paulo PIIIV8, as
som corno os demaiS M1mstros ainda nio bVelllm a 
sensobolldade para peiCBber a oportumdade que es
tão daoxando de lado ao nio consideraram como 
eoxo centml de suas proposções a garantiS de uma 
renda momrna universal para todos os bra811BIIOII, no 
que se relera a garanlla de pleno emprego e melhor 
d1stnbu1ção da renda. 

Eram essas as considerações, Sr. PI8Sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) -
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebel 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS Pronun
coa o seguonte discurso Sam 1'8111Sio do orador.) -
Sr Presidente, S~ e Srs. Senadores, bVe a honra, 
hore pela manhã, em subsliluiÇão eventual ao P1'811-
dente-Tdular da Comosslo de ConstduiÇáo, Justiça e 
Cidadania deste Senado, Senador Bernardo Cabral, 
de presodlr a pnmeora sesslo da refenda Cclrnsdo 
neste per1odo de convocação 111Cba0rd1116na do Con
gresso NaCJOn&L E 6 com J1)bdo que quero 18SJ1á8r a 
presença rnacoça dos componentes da oelerida Co
mossiio a debateram, desde fá, mportanlll8 ~ 
para os qu81S o Congresso NacoonaJ 1oi ~. 
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O seu Relator, o Senador Rdlnero Jucá, Já pro
fenu o seu relatono, tendo s1do concedido VISta cole
IIVa, sem preJUIZO desta convocação extraord1nána e 
do conVIte fetto ao MiniStro Bresser Pere1ra e a emi
nentes tnbutanstas e Junsconsultos desta Pais, para 
no prox1mo d1a 14 real1zarem um debate públiCO com 
os membros da ComiSsão de CoriSittuiÇão, JustJÇB e 
C1dadan1a sobre o palpttante teme da refonna admi
nistratiVa 

Adl&ntou-se o que se p6de e, em segu1da, a 
Com1ssão aprovou o parecer do ermneme Senador 
Romeu Tuma, que se encomra aqu1 presente, diSCU
tindo amplameme a maténa. obj81o do d1scurso JUdl-
.oso e oportuno do Sanador Leomar Cu1ntanllha, 

profendo nesta tan:le, que deu continuidade ao pro
nunc""""mo feito peb Senador Leonel PBIVa, com 
apartas de vanos dos Srs. Senadores. Todos demons
traram InqUietação com o grande problema que assola 
hoje as nações do mundo: o fantasma do dessll'lpl"&
go, a assombração que rodei& e pJeOCUpa as naçOes 
mBIS adiantadas do nlJndo no comexto da economa 
globalizada e de uma evolução tecnológiCa J1111181S VIS

ta no mundo. Nesse comexto, gerando desequ1líbno 
nos postos de trabalho, está o nosso País. 

Felizmente, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
doras, está o nosso País preocupado, estamos 
nós, os homens públicos, d1scut.ndo e debatendo 
esse contrato temporano de trabalho apresentedo 
pelo Governo, pelo Poder ExecutiVO, como uma 
das ferramentas capaz de realmente dar uma con
tnbuiÇio para m1n1m1ur o problema de desempre
go no País. Sou daqueles que estão se .ncorpo
rando ao debate de tão palpitante assunto, bus
cando dar também •a m1nha contnbu1ção, JUnto 
com outros Senado~s, para o encontro das ver· 
dade1ras soluções qu afligem as famHIBS brasilei
ras e milhares de J ens anualmente a!Jrados no 
mercado de trabalho praticamente sem nenhuma 
perspectiva É como 1 se d1sse aqu1· aqueles que 
não lêm emprego es!ão com medo, mas o medo 
também está 1mpregnado na mente daqueles que 
estão empregados, po1s têm rece1o de perder a 
fonte de renda para o seu sustento e da sua famí
lia. Sou daqueles que entendem, como os dema1s 
Senadores. que a proposta do Governo por SI só 
não resolve. o problema. Sou daqueles que enten
dem que a solução não está postt!Vamante só no as
pecto legal do problema. Que sorte teríamos todos 
nós se os problemas ~OCI&is deste Pais. se os pro
blemas que angustl&nl os bras1ie1ros e a humanida
de pudessem ser resohndos tão-somente no debate 
no campo JUrídiCO! 

O problema transcende a ISSO, Sr Presidente, 
Srs. Senadores. O Bras1l é um Pa1s de d1mensão 
conbnental e é eVIdente que passa por constantes e 
profundas transforrnaçiies, mas quando V8JO que al
gumas medidas estão acontecendo neste Pais, pas
so a acredttar que, sem dúvida nenhuma, podemos, 
em adotando algumas politiCas, maiS do que promo
ver mudanças na legislação, contribUir e asSim arne
n.zar o grave problema do desemprego que assola 
todos nós. 

Sr. PR!Sidente e SIS. Senadores VBJO o quê? 
Que há possibilidade no nosso País de Incrementar
se uma política de incentiVO à construção CMI, po1s 
esta preciSa ser esbmulada e sempre fo1 geradora 
de urne quantidade 1mensa de empregos Na agncul
tura, com a redução dos JUros para o sator agrícola, 
sem dúvida nenhuma vamos contnbUJr - quando o 
Governo adolar essa med1da - para a geração de 
II'IIIIS empregos no Bras11. Sr. Presldeme, Sr"& e SIS. 
Senadores, no setor do tunsmo, que é o que II'IIIIS 

emprega no mundo, não temos uma polibca para de
senvolver efebvamente a potencialidade turístiCa do 
Brasil, veJO que mutto pode ser fedo para a geração 
de empregos aqu1 no País. 

Sr. Presidente, Sr"& e Srs. Senadores, quandc 
llVemOS que enfrentar a cnse que VI!IO lá do mundo 
asiático, o que aconteceu entre as medidas adota
das pelo Governo Federal? A taxa de emba~que fo1 
para R$90.00 e, depo1s, nós mesmos, o Governo 
Federal a nsduz1u para R$27,00. 

Sr. PreSidente, Sr"& e SIS Senadores, estão 
sendo adotadas medidas pelo DAC para reduZir o 
custo da tania do transporte aéreo neste País, um 
dos maiS altos do mundo. Há mutto tempo que a so
cl8dade bras1le1ra vem dizendo que a passagem aé
rea no Brasil é uma das maiS caras, senão a maJS 
cara do mundo, e fazer tunsmo no extenor é maiS lá
cD do que fazer tunsmo no Brasil. E agoJB vejo que o 
DAC edota providências para o barateamento das 
passagens aereas. Sem dúvida alguma, se baratear
mos elatJVamente o preço das passagens aereas. se 
aconteCer com os v6os chllrter realmente o que 
está p18VISio para acontecer, dando-lhes liberdade 
para baixar o preço das refendas passagens, não te
nho dÚVIda de que vamos 1ncrememar o tunsmo no 
Brasil. Nlo posso acredttar que uma só companh1a 
aérea do BIBSII, a Vang - como tornei conhec1memo 
-, realiza 42 v6os semanms para os Estados Unidos 
da América do Norte! Isso por quê? Po~que fazer !u
namo no extenor é rneJS fácil do que !azar tunsmo no 
Bnlsll. Estamos conhecendo outros palses do mun
do sem conhecermos nosso piÓpno BIBSII. 
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Sr Presidente, Sr"s e Srs 'Senadores, como 
me sonto entnstecodo quando veJO que o meu Estado 
perde a oportumdade de receber contongentes de 
brasolelros - e quero brasoleoros mesmo - para co
nhecer a beleza do Pantanal, dos Estados de Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso. esta reprMentedo 
nesta tarde pelo Senador Júlro Campos, para conhe
cer nossos tuouoús, nossas capNBras, nossas amas, 
nossos f~S. a beleza de nossos nos É pracoso 
tomar ecessoveos os preços das passagens. cnar on
tra-estrutura para que possamos conhecer nosso 
propno Paos e lazer com que as dovosas loquem aquo 
HoJ8, todos sabemos que o donheoro que o bras1leoro 
reserva para o tunsmo é gasto maos no extenor do 
que no própno Paos. Vamos benefoc1ar as regoões 
maiS poboes do Paos, não lenho diNida alguma. as 
Regoões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Estado de 
Mato Grosso do Sul 

Cno l>ll a&ãuntc aos que me ouvem nesta tar
de, apenas para demonstrar que é possfvel oncre
mentar politicas, que aonda temos polihcas a adotar 
para elornonar, ou ao menos monomozar a cnse de de· 
semprego que assola o Pais. Não é possível que es
teJamos sob essa ameaça, que não é tio grave as
som como a prevosla nos meses de outubro e novem
bro de 1997. Naqueles meses os economostas anun
coaram uma catástrofe para o Brasol. no pnmaoro ln
mestre havena uma onda de desempregc Jarnaos 
vosla no Paos Nlio quero acredotar, Sr Presodente, 
Sr"s e Srs. Senadores, que osso va acontecer Nlio 
quero acredotar porque estou vendo que nós, ho
mens publocos do Brasil, estamos vogolantes e uno
dos na medida em que doscutondo aquo essa maté
na, o contrato temporano de trabalho, cu1o parecer 
too aprovado hoJe na Comossão de Constnuoção, 
Justoça e Codadanoa, na medoda em que estamos 
clamando por outras pohtocas, como acabeo de co
tar algumas en pilsaant, somente para exampllfocar 
que a par das medidas legaos e maos do que medo
das legaos, precosamos de pohtocas efetovas, de agor 
corretamente, de operacoonalozar açães que, temos 
certeza. o Brasol pode adolar em benelicoo da sua 
população, do seu bem-estar e da sua qualidade de 
vida. 

SW essas. Sr. Presodente, Sr"s e Srs. Senado
res, as rápidas considerações que dese)8va tecer 
soboe este assunto que é o contrato tempon!lno de 
trabalho, e que aonde vao me trazer a esta tribuna do 
Senado para doscuto-lo convenoentei!Miflte antea de 
prolenr o meu voto. Já que não pude mandestar o 
meu posocoonamento hoJe, porque poesodoa a Comos
slio de Constnuoçio. Justoça e Cldadanoa. e também 

para propor e dlscutor JUnto com outros Senadores 
essas polotocas que, acredno, se forem adoladas es
taremos, sem duvida nenhuma, reduzmdo, ITWII!nl· 

zando, el1monando esse fantasma que hoJB ronda os 
lares bras1le1ros. 

Sou um homem que tem cordoança. fé e acredi
to, Sr. Presidente, que estaremos à frente de pilfses 
como a França. Alemanha que estlio debatendo so
bre a cnse do desemprego ha munos e munos anos 
e não têm solução para ela. Mas esses pai- não 
têm a potellCialldade e a grandeza do nosso BIBSII, 
do Brasil que confoamos e para o qual lodos Miamos 
aquo para trabalhar e cumpnr o mandato e a miSSão 
que o povo nos confoou 

Durante o diSCurso do Sr. Ramez Te
bel, o Sr Ronaldo Cunha Luna, 1• Secretá
no. deuca a cadeira da presldencJa, que é 
ocupada pelo Sr. Romeu Tuma 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Tem a 
palavm o Senador Júfoo Campos 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT Pronuncoa 
o seguonte doscurso Sem revosão do orador.)- Sr. 
Presodente, Sr"s e Srs. Senadores, há exatos três 
anos, precosamente em novembro de 1993, ocu
peo esta trobuna para enaltecer o trabalho do Pro
Jeto Rondon. Ao mesmo tempo, deplorava o tér
mono dessa lehz omcoatova que, colocando jovens 
un•vers•tar•os frente a frente com a realidade do 
onteroor do Brasil. controbuía de maneora notável 
para a formação de pessoal quaflfocado e compro
metodo com a busca de soluções para os problemas 
brasoleoros. 

O que dosse àquela época mantenho: "lnleloz
mente, a partor de 1989, o Pro1eto Rondon foi exton
to. deoxando dossemonada nas regoões orlde aluou 
uma clara sensação de mossão não concluída, 
mossão nlio esgotada e aonda não substituída" As
som. retomo ao terna na certeza de sua omportãn
coa e convocto de que ho1e. talvez atê maiS do que 
antes, o Brasol não pode prescondor do trabalho dos 
rondonoanos 

Lembro-me das palavras do Coronel SérgiO 
Pasquah - Secretáno Geral do MEC àquela época -
que 1mpnmou a sua marca quando do exaR:Icio de 
tio omportante função e um dos maoores reaponsé
veos pelo P10)81o Rondon Ao comentar sobre a ex
penêncoa rondonoana na Regoão Norte. escnweu: "A 
troca cuRural. o retomo com a mente ornpragnacla 
por uma realidade ddererne, as oporuões, as diSCus
sões dentro da equope onterdoscophnar e a contarmna
ção' da onstrtuoçio e da propna comunodade peta pro-
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blemét•ca amaz6niC8 e1am simplesmente emociO
nantes e pmlundarnante valonzadas por observado
res atentos• 

Afinal, em que cons1stia essa expenênc•a 
que, por pouco ma•s de duas décadas, fez o Brasil 
conhecer-se mais e melhor? Tendo por lema: "In
tegrar pala nio entregar", o ProJetO, babzado com 
o nome do Ilustre nato-grossense Marechal Cin
dido Mariano da Silva Rondon - slmbolo de pionei
rismo, destemor, c1vlsmo e amor ao próx1mo - era 
COndUZido por unNSrsldades, que espalhavam 
campl avançados pelo Pais afora, especialmente 
nas áreas desprovidas de profiBSIOIIBIS e de Infra
estrutura. 

Esses campl funciOnavam como pólos que re
cebiam jovens uaiVBrsllános normalmente em fase 
de conclusão de curso Esses jovens estagiavam na 
regllo e conheciBIT1 suas carlnaas a sua gente a 
quem prestavam os maiS vanados seMÇOs. Que nin
guém duvida: estudantes v~ndos de grandes e diS
tantes centros u~. de mesma que ofarec1am o 
melhor dos seus conhaamentos àquela gente que 
de tudo necessitava. deste recebiam preciOSOS ens•
namentos, a começar pelo exemplo heróiCO de so
breviVBr em ma10 a tantas advars•dades' O PIOJBio 
era, por IISSIIII diZitr, pedagógiCO por definiÇão, tendo 
no conhiiCimanto da realidade b18SIIa1ra sua lição 
111111s Importante. 

Posso assegu~ar, Sr Pr8Sidente, Sr"s e Srs. 
Sanado111S, que u~ração de urwersllános braSI
leiros formou-se te uma noçlo pi'I!Cisa e aprofun
dada do que seJa o rasll, compreendendo melhor 
suas diferenças a respeitando sua realidade tão he
terogénea. Isso lhas fOI poss•b•htado pelo ProJIIIO 
Rondon. 

Se voltarmos nossos olhos pala o canáno bra
ailelro dos diBS aiUBIS. comparando-o com o do tem
po em que Rondon estava aluando, claro que cons
tataremos transformações. Tenhamos, no entanto, 
tam!zém a certeza da que assa processo da trans
formação modern•zadola não f01 sufiCIBnle pa1a apa
gar as man:as piOfundas da dasi!J•IIlldade - quer ao
cal, 'quer rBgiOI1IIl -. do atraso. de rnséna e de tanlaS 
oubl)6 rnslas. . 

Permanecem Vlt todas as cond1ções e ne
cessidades que dela 1na1am a cnação do Pro)lllo 
Rondon. Em pnme1 lugar, porque Integrar este 
nosso Pais continental sará sempre tarefa pnrnor
dlal de todos nós que o amamos. Na Amánca do 
Sul, que se fragmentou no momento da •nde
pendlnc•a. consegu1mos a façanha de nos manter-

mos umdos, garant•ndo a 1ntegndade do nosso •man
so temtório. Ummo-nos em tomo do 1d10ma que, la
lado de norte a sul, fo• e é mstrumento de fundamen
tal relevlnciB pa1a os senbmentos coletivos da Pá
tna brasileira. Fomos capazes de construir uma cul
tura ao longo do tempo, sendo tnbutános de um 
mesmo legado. 

Entretanto, Sr. Presidente, a preservação des
sas conquiStas requer esforço continuo de toda a 
nacionalidade. Ac1ma de tudo, 8XIga que ampl•emos, 
cada vez ma•s e sempre, as lronte•ras do saber, do 
bem-estar, do acasso à educação, das condições ra
zoáveiS da atendimento na saúde, de oportunidades 
de emprego. Isso Já sana o bastante para JUstifiCar o 
retomo do PIOJIIIo Rondon às atMdades que o con
sagraram. 

Como os tampos são out10s, nada maiS natu1al 
que o PIO)eto volte reciClado, translonnado, modifi
cado nesse ou naquele ponto. O Importante é que se 
dê oportunidade aos Jovens estudantes brasile110s 
de concluírem seus cursos de g~aduaçlo com um 
algo ma•s de suma imporllnc•a. tanto para a forma
ção acadlllllco-plofiSSIOnal, quanto para a COMidul
ção de verdadeiros c1dadãos. RefilO-me ao contato 
direto com a realidade brasdl!lra, a qual, seguramen
te, murto poucos bveram acesso verdadeiiO, para 
entender, na prátiCa, as necessidades maiS premen
tes de uma 1mensa parcela de nossa população e ter 
a chance de com ela partilhar o que se aprendeu 
nos bancos eecolares. 

Rertero, po1s, neste momento, a pos1ção que 
sempre defendi em relação ao ProJeto Rondon· 
que essa expenênc1a tio posrt,.a, sob todos os 
aspectos, possa de novo florescer entre nós. Com 
ela, ganham os estudantes, ganham as populações 
maiS desassiSIIdBS, ganha O COnJunto da Nação bra
Siiella. 

Tenho certeza de que o PIOJato Comun•dade 
Sohdana, presididO por Dona Ruth, tena o ma1or su
cesso se JUnto a ale asbvesse a aqu1pe do PIOJelo 
Rondon ag1ndo no 1ntenor bras•le110 Por ISSO, neste 
Instante, apelo ao Presidente Fernando Hennque 
Cardoso, que vem conduZindo a Nação blas1le1ra 
rumo ao seu desenvolvimento, para que estude com 
cannho a poss1bllldade de lazer com que o PIQJIIto 
Rondon volte a fuiiCionar em nos• .o Pais. E1s um ca
mrilo segu10 para a edificaçiio da SOCIIIdade que tan
to almepunos: llllegrada, próspera, damocrábca e leHz! 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor JúliO Campos, cumpnmanto V. Ex" por rememo-
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rar o que representou o Pro,ero R011don e o grande 
trabalho do Coronel Pasquall na configuração do 
Projeto Rondon até sua extinção Gostana de endos
sar o pedido que V. Ex" faz ao Sr Pres1den1e daRe
publica para estudar o restabelecomento do Pro,eto 
Rondon. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tumal - Não há 
maiS oradores 1nscntos. 

Os Srs. Senadores Odacor Soares, Lúcoo AI
cintara e Emandes Amonm envoaram doscursos a 
Mesa para serem publicados na forma do dosposto 
no art 203 do Regomento Interno 

S Ex"s serão atenclodos 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - ROl - Sr 
Presidente, S,.., !I Srs Senadores, o Governo Fer
narldo Hennque Cardoso precosa fazer, com urgên
cia, as pazes com o trabalho Em fevereiro de 1995, 
mal ele havoa começado, o M1nostro Paulo Pa1va, res
pondendo a perguntas sobre reovonclocações apara
nas, afirmou. •. eu sou mon1stro do Trabalho Não 
sou Trabalhador' 

Na semana passada, diSposto a afastar o seu 
governo do retrocesso soc1al que se está armando 
no conturio 1ndustnal de Sio Paulo, o Presodente 
Femando Hennque Cardoso, falou na mesma linha 
de seu MonJStro do Trabalho. • eu não sou trabalha
dor, nem dono de empresa" 

As af1rmabvas fe~as paio Monostro do Trabalho 
Paulo Pawa e paio Presodente Fernando Hennque 
Cardoso estão de~>rando os trabalhadores de todas 
as categonas. ondostontamente. onseguros. rece1osos. 
de que do atual Governo mu~o pouco podem espe
rar, na forma de enfrentar o ma10r desafoo dos nos
sos tempos que é o desemprego 

Mullos, analiSando o quadro do desemprego 
no Brasol, encontram-se tranquolos porque a taxa de 
desemprego no Bras1l é de 5.5"'• de sua População 
Economocamente Atova (PEA). menor do que a me
dia dos paoses europeus, equovalente a dos Estados 
UnodoS e ma10r do que a do Japão 

Na União Européoa o numero medoo de desem
pregados era. em 1994. de 18.4 molhões o que cor
respondoa a 11,8% da população economocamente 
abva O pa1s com a ma1or taxa de desemprego era a 
Espanha com 22,4% o que s1gmfocava 3,3 milhões 
de desempregados A Alemanha com 4 milhões de 
deeempregados estava com uma taxa de desempre
go de 12,11%; a Hál1a com 3 mdhões de desemprega· 
dos ostenbSVe uma taxa da deSemprego de 12,8%, a 
Ffança com 2,8 molhões de desempregados exoboa 

uma taxa de desemprego de 11,7% e a Grã-Brete
nha com 2,8 molhões de desempregados bnha uma 
taxa de desemprego de 9,8% 

Mas não posso de1xar de ass1nalar que no con
turão ondustroal de São Paulo Ja ultrapassa os 16,6% 
e que em Brasoloa esse numero e ate supanor, com 
18,2% Os ultomos acontecomentos de São Paulo, 
quando as montadoras ameaçam com demossões e 
de redução da 10rnada de trabalho e de salanos, e, 
quando em Brasolla, por força da dem1ssão doS hln· 
coonanos publocos não-estaVBIS (dentre 33 mollunciO· 
nanos, estoma-se que um terço deles estanam local•· 
zados na capotai federal), a taxa de desemprego au
mentará Com osso o Brasol, locahzadamente, se 
aproxoma rapodamente do recorde mundoal de de· 
semprego, da Espanha. com 22,4% 

A Umão Europeia. como locou dm, Já conta 
seus "excluodos" aos milhões São 18,4 molhões de 
homens e mulheres pnvados de trabalho. de digni
dade soc1al e do consumo numa epoca radiCalmente 
materoallsta mas 1ncapaz de manter as garanbas do 
Estado prevodencoano Parece palpavel o mal-estar 
causado por c;esogualdades e ressentomentos, os pá
roas e desabngados nas ruas das cldades-~nne da 
CIVIliZaçãO OCidental 

Não ha como atender às necessidades de to
dos os desempregados. aposentados, pens•oms
tas O caso espanhol e olustratovo O Governo de 
Fellpa Gonzalez, decodou certa falta, tocar o plano 
reJeitado pelos smd1catos e aprovou le•s que facili
tavam e estimulavam as empresas a contratar esta
goanos e temporanos reduzondo pensões. PolítiCaS 
semelhantes são aplicadas em toda a União Euro
paoa O mecanosmo da exclusão também é comum 
Sobretudo nas ondustroas, empresas enfrentam a 
concorrãnc•a moclemazando equipamentos ou se 
deslocando temtonalmente, sempre com diSpensa 
de passeai 

O M1mstro John MaJOr expõs o ponto de VISta 
hberal ·o•ssem•na-se o sent1mento de que os pro
blemas do desemprego de longa duração resultam 
da falta de flexob1lldade do mercado do trabalho, do 
entrecruzamentc de regulamentações. do custo ex
cessiVO da proreção socoal e das contnbuiÇÕeS prevl
denc.anas que os europeus cnaram nos ulbmos 40 
anos• 

Comudo. em 17 anos de aplocação do racooco
niO, os 1ngleses não reduz~ram sogndiCBIMirnente o 
desemprego nem alcançaram taxas de CniiiCimento 
bnlhantes Mas nio são os unocos que vêem a ne
cessidade de mudar o econormsta Celso Furtado 
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lembra que o problema Ja e estrutural e remonta há 
maos de dez anos. "Na Inglaterra lo• uma dec1são de
liberada, mas na França e na Alemanha as econo
m•as são forçadas a gerar desemprego, para manter 
a competrtiVIdade. É prec1so tocar na organ•zação 
soc•al, orgamzar o trabalho de outra mane~ra para 
manter o emprego. O que esta em questão e o mo
delo de SOCiedade". 

É Importante trazer ao conhecimento desta 
Casa o que vem acontecendo em alguns países da 
Unidade Européia no que se relere à politiCa da ge
ração do desemprego e no desaparac•mento das po
líticas ass•stenc•alistas que outrora laz•am das clas
ses trabalhadoras da Alemanha, ltalia, França e Grã
Bretanra, agrupamentos pnVIIeg•ados 

A nova pobr,eza esta assustando os alemães, 
acostumados a decadas de prospendade de uma 
das ma1s abrangentes redes prev•denc•anas do mun
do Mas a recessão e o desemprego - 4 m1lhões de 
desempregados -parecem ter colocado um ponto 
f1nal aos tempos de vacas gordas 

Os gastos crescentes para l~nanc1ar o de
semprego tncham a•nda mats o pesado deftctt de 
ca1xa do Governo. causado em grande pane pela 
un1f1cação das duas Alemanhas No ano de 1993, 
após meses de penosas negoc•ações, part1dos. pa
trões e trabalhadores consegu~ram montar o Soh
darpakt, pacto soc•al, que en•ugou ma1s de 
US$13,5 bilhões dos programas soc•a•s oferecidos 
aos Cidadãos 

Os cortes at•ng,ram tnumeros beneftctos auxi
lio-escola. auxtho"i11oradta auxtho-desemprego, as
Sisténc•a SOCial, auxfl1o para •m•grantes estrangeiros 
e mUitos outros Um exemplo lam•lias de ba1xa ren
da que raceb1am un subs1d10 mensal de US$300 so 
terão reaJustes de 2:'Ao, contra uma 1nflação de 3,6% 
ao ano. Novos cortls nos programas soc.ats e au
mentos de Impostos estão programados para os pró
xtmos anos As co nbUições prevtdenctanas serão 
elevadas de 17,5% ara 19.2% do salano (metade e 
paga pelo empreg dor) Quem recebe auxilio-de
semprego por mot1vos de estudo so lera 60% do sa
láno antenor, em vez C:e 63% 

Por tudo tsto. a mats recente palavra .ncorpora
da ao d1a-a-d1a dos alemães e Sozralabbau. que 
equrvale a desmontagem soc1al 

No caso Italiano as notrc1as publocadas no 
The Washington Poat e Le Monde Dlplomatlque 
que foram reproduzidas na omprensa brasole~ra, 

panocularmente no Jornal do Brasol. Informam que 
maos do que reduzir seu papel hegemõmco ao esto-

lo anglo-saxõnoco o Estado otahano prelerou lacdrtar 
onteresses provados. A Intervenção estatal domonuou 
em detromento da qualidade dos servoços públicos. 
HoJe a ltaloa é um dos paoses europeus-ocodentaos 
com os poores correoos. telefones, hospotaos e es
colas. 

"A pan1r da segunda metade dos anos 80, a 
panocopação do Estado na economoa too condocoo
nada pelo entrelaçamento entre negócrc.s e polítr
ca, que reduzru a capacrdade estatal de se tomar 
o propulsor do progresso", doz o economrsta Stefano 
Patnarca, l1gado à maoor confederação sondocal do 
paos 

O maror atongodo pelo neo-hberahsmo à rtahana 
!01 o mercado de trabalho No rmcro dos anos 80. a 
rndústna reestruturou seus processos de produção, 
reduz1ndo consoderavelmente o emprego sem lazer 
qualquer adaptação de seus produtos, que em mur
ros casos bnham-se tomado superados, antoeconõ
mocos ou de qualodade onlenor. 

Não houve um novo ciclo de onvestrmentos que 
mudasse a produção A maror manobra hberal dos 
uhomos anos na ltaha too cumpnda com polítocas mo
netanas. Em 1980 o Govemo decodou separar o Ban
co da ltalia (banco central) do Tesouro, para evdar 
que o délrcrt público contrnuasse a ser lrnancoado 
pela emossão de papel-moeda, mas aumentou o en
diVIdamento público. 

A pan1r desse dovorc•o. reforçado com abas ta
xas de Juros e ngoda pol1toca monetana, a divrda rn
tema cresceu de modo oncontrolavel. O que devena 
ser um remédiO tomou-se uma droga desenvolveu
se uma economra de papel, estomulando o onteras.e 
crescente dos otal~anos- racordrstas europeus de 
poupança- por atMdades f1nanceoras 

A mrstura de políbca neoliberal e assostencoalis
mo explodnJ no orçamento públrco, sem determinar o 
desaparecomento do Estado prBVIdencoáno, mas a 
detenonzação da sua qualidade a partir de 1992, 
quando os srndrcatos foram obngados a renunc~ar a 
Importantes conquistas SOC1a1s dos anos 60 e 70, 
como a famosa escala-móvel (gatrlho) de salános 
Sob a pressão do governo e das empresas, os sondr
catos otalianos assrnaram acordos. sacnlrcando as 
garantoas automatrcas para manter o drrerto de nego
coar contratos e salános 

Quando Edouard Baladur for nomeado Plimeo
ro-Monrstro da França. em março de 1993, o Presi
dente Françoos Motterrand prometeu defender as 
conqurstas socraos. caso fossem atacadas pelo neoh
beralrsmo A promessa chegou tarde, pors nos úho· 
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mos ollo anos o dna1to ma1s quesbonado no país 
tam sido JUstamente o SOCIBI 

A politiCa salanal, a cobertura das despesas da 
sauda. o dnallo de greve, a aposentadona, a dMsAo 
de podares entre Slnd1C810s e empresános, o pleno 
emprego perderam o caráler •nalll!nável que o poder 
publiCo lhes garantiR. "Nenhum setor escapou do ti
roteiO neoliberal", lamenta NICOie Notai, secretária
geral da Conferênc:IB Francesa do Trabalho (CFDT), 
o sindicato SOCIBIISta. 

A racessio, os défiCitS da PIBVIdlnciB e o de
sempnsgo provocaram uma reviSão das conquiStas 
SOCIBIS Algumas resuharam de di!CISOes do Estado 
ou dos empresaROS, outras. de renúnc1as dos pró
pnos assalanados. O desgaste mBIS Importante 101 o 
que abng•u o •no m•n•mo É certo que a1nda se 
mantém como relelênciB, mas seu questionamento 
é permanente. Uma com1ssão nomeada por Baladur 
prop6s •ndaxar o m•n•mo pelos preços e liberar as 
empresas do õnus do salano mln1mo, sempre que 
contratassem desempregados 

O argumento ara seu custo real para o em
pregador, duas vazas ma1or por causa da carga 
fiscal. A gnta lo• geral e o projeto, arquivado. Mas 
o dasraspetto pelo mlmmo é comum nos contratos 
de desempregados ou JOvens sem axpanênc1a. 
Ainda em 1993, dOIS decretos IndiCavam que o •••· 
tema de aposentadorias não sena ma•s sagrado, 
Vlhma de nnperatrvos demográfiCOS e econ6miCOs. 
A partn da então, os assalar~ados passaram a pa
gar ma•s a durante ma1or tempo para sobreviver 
dapo•s dos 60 anos, 1dade da aposentadona com
pulsóna 

Ate 2040, os descontos amprasana•s e sala
na• para os fundos da aposentadona passarão de 
t 7% a 40% por mês As pensões d1m1nunão de 8% 
a20% 

A liSta dos d1rattos SOCIBIS que encolheram In
du• a1nda rtens como prêm•os por ant•guldade na 
empresa. duração das fénas-<:1nco semanas anulllll
pagamento do t3" saláno a d1retto de grave. Alguns 
setoras foram submetidos a regra do "trabalho míni
mo obngatóno nos diBS de grave" para nio aumen
tar os problemas I111811C81ros de pequenas e médias 
empresas. Nesse comalCio, os protestos dos sJndiCB
IISias são compraans•ve•s. "Mas, em epoca de re
cessão, nossa capacidade de mobiliZação está se ll-
11111ando ao mesmo ntmo que as conqu1stas SOCiaiS", 
conclUI NICOie Notai 

O trabalhador bniAn•co lavou ma1s da 100 
anos para conqUistar o melhor pacote de ass1stên-

c1a SOCIBI do mundo a manos da 20 anos para per
der a rna1or parta da seus benallcoos D1retnzes m
postas pelo Fundo Monetáno lntamllCional ao Go
verno do Part1do Trabalhista, em 1976, a a llloeol18 
neoliberal adotada a partir do Governo da Marga
rat Thatcher al1m1naram parte dos ganhos trabalhiS
tas. 

Segundo o JOrnal mensal Le Mande Dlptorne
llqua. a Grii-Bratanha é o país da União Eu1Q11618 
"p101181ro no desmantelamento do Estado previdan
c•áno". A 18V1Sta Tbe E-1st, pOlia-voz da ideo
logiB neoliberal, defenda a redução dos beneflcios 
com base na tase de que o envelhecimento progres
SIVO da população a o desemprego tornam a 88818-

lênc:•a social cara demaiS 

Uma das pniTHIIras mudanças ocomda PIUB os 
trabalhadores bntiiniCOS aconteceu em 1981, queri
do os seguros da morta, Invalidez e rassarcmanto 
da despesas com parto passaram a ser reajusta
das pala •nllação, para logo dep01s saram nivela
dos pelo padrão ma•s banco e, em alguns caeos, su
pnmldos. 

O Governo John MaJOI' deu os úlbmos golpes 
na tesa do Estado lilarttropo com um arsenal de leis 
que reformaram a pollbca slfldlcal a a protaç&o cor~
tra dam•ssõas sem Jusblicabva. Estabeleceu 81nda, 
uma ampliação da data-hmtta para a aposentadoria 
das mulheres. que a psrllr de 2010 trabalhatlo, 
como os homens, até os 65 anos de Idade. 

A reação dos trabalhadoras 101 dduída em parta 
pais apiiCBÇio em doses homeopátiCBS dos -· 
O mov1mento neoliberal para a "redução das lrontat
ras do Estado", um dos "slogans" de Margaret That
cher, rasuhou numa tandêncra é prohssiOnabmção 
dos s•ndiC8tos bntiniCOS, que ho!a são os 1'111118 '"" 
fluentes da Europa, controlam o Partido Trabalhlllta 
e mantém um ascntóno de "lobby" JUnto ao Parla
mento Europeu em Bruxelas 

A retrospectiVa que fiz tem a 1111anç.iio de aler
tar esta Casa para os prenúnciOS da adoção de poii
IICBS assemelhadas às sdotadas por pai- da 
Unliio EuropéiB. É certo que Jé começam a ser datt
naadas moddiC8ÇÕas no quadro desenhado com a 
ascensão da políbcos da alinhamento é esquan:la 
como o trabalhiSta Tony Bla~r, na Gnl-Bratanha a 
Josp•n na França. 

É certo que o Governo do Pras1dante Fernando 
Hannqua Cardoso tam adorado algumas medidas 
com as qua•s tenho que concordar a aplaudir. A 
substanc10sa propaganda publicada nos JOrnais, VBI
culada nas rádiOS e TVs, dilo conta das aç6es do 
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Govemo de FHC. em lavor da geração da empre
gos O programa "Bras11 em Ação: lnveSbmentos Bá
siCOS para o OesenWIIVImento", gerêncoa 42 proJeiOS 
de onvasnmento, nas áreas socoal e de onlra-estrutu
ra, num montante de R$80 bolhões, capazes de ge
rar, uma vez concluidos, ma.s de um molhão e meoo 
de empregos. 

Vosando aumentar a oferta de empregos, a 
capacidade produtova e a qualidade de voda dos 
trabalhadores, o "Programa Nacoonal de Fortaleco
mento da Agncuftura Famoloar - PRONAF" já liberou 
1 4 bolhão de rea1s, benelicoando, maos de 414 moi la-

mas. 
Outro programa a destacar e o que se destona 

à quahlocação e formação de maos de 2,5 milhões de 
trabalhadores, que esta preparando o Brasol para um 
mercado cada vez maiS competrtovo. Cumpre crtar, 
aonda, a atraçio de grandes lábncas de automóveos 
em CUJO setor estomam-se onveSbmentos da ordem 
de US$21 bilhões até o ano 2000, o que sognoloca 
maos de 60 moi empregos doretos. 

O Presodente da RepúbliCa tomou a omcoatova 
de propor ao Congresso NaCional o "contrato de tra
balho por prazo deterrmroado", em tramrtação no Se
nado Federal, e que selá obJBio de análise e vota
ção na convocação extraordonána promoVIda pelo 
Presodente Fernando Hennque Cardoso. O ObJeiiYO 
da medida e promover uma domonuoção nos custos 
dos encaogos SOCiaiS na geração do emprego. Segun
do estomai!Vas os custos que hoJ8 alcançam 102% na 
geração de cada emprego, domonuonam em 19%. Essa 
domonuoção resuftana de redução em anqüenta por 
cento das alíquotas das contnbulções socoas destina
das ao SISIBma S domonuo de 60% para 40%(por siSte
ma S emenda-se as contnbuiÇ6es para o Seso, o Sesc, 
o Sest. o Sanai, o Senac, o Senat, o Sebrae. 

Será reduzodo de 8% para 2% a alíquota da 
contnbuoção para o Fundo de Garantoa do Tempo 
de Servoço-FGTS. O proJeto permote que as em
presas contratem luncoonános provosonamente, 
po1 ate doiS anos O custo da demossão também 
cao porque o pagamento de avoso prévoo e a multa 
resciSOroa não oncodem sobre o contrato por prazo 
determo nado. 

O Monostro do Trabalho Paulo Paova em entre
viSta de 5 de 1anenp de 1998, ao Jomal do Brasol, 
dsse • .esse novo pstema sara omportante para as 
ahVodades de coclo ~~ produção onlenor a doos anos, 
como a construção cMI.Tambem atenderá às em
presas que querem expandor produção. mas não têm 
segurança quanto ao custo de Produção" 

Com a adoção do "contrato de trabalho por 
prazo determonado", o já saindo trabalhador brasolel
ro, mal remunerado e ameaçado a lodo o momento 
da perda de sau bem maior, o emprego, ficará pnva
do dos maos sagrados dorertos trabalhiStas adquiridos 
ao longo do tempo. Será monomozado o benelícoo do 
Fundo de Garantoa do Tempo de SeMÇO, não terá 
dorerto às lénas remuneradas, ao aVISO prévio, etc. 
Focará desprotegodo, cerceado em seus dorertos e 
conquiStas que nortearam ao longo de sua hostóna a 
ação programátoca do Partido TrabalhiSta Brasdeiro
PTB. desde a sua fundação. 

Murto abrogado. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, ensma uma 
leo da socoologoa que uma covollzação deve ser tul
gada a partor do lugar que nela ocupa a mulher. 
Desde os tempos maos remotos, o mrto da queda 
ongonal sombohza, de certa forma, a pnmeora expe
nêncoa de onsucesso da vocação lamonona Nas so
coedadas pagãs posteroores, a condição da mulher too 
ora a de escrava, ora a de déspota, raramente aureo
lada pelas luzes que elebvamente realçam sua condi
ção de mulher. 

A grandeza da Grecoa antoga tem sua expres
são em Penélope, em Andrõmaca, em Antígona, 
tenra e forte, talvez a omagem maiS afta que a anti
giiodade pagã tenha concebodo da mulher. 

A decadêncoa de Alexandna, com suas corta
sãs em pnmeoro plano na VIda socoal. pstenteoa cla
ramente a perda de todas as vortudes que consto
ruem o fundamento de uma covolozação 

Análogas observações podenam ser fartas so
bre a cMhzação romana, que conheceu o esplendor 
enquanto manteve o resperto pela mulher. Quando 
esse resperto começou a delonhar, expresso na lre
qiiêncoa descompromossada das unoões entre ho
mens e mulheres, a grandeza de Roma onocoou sau 
declíniO 

Analosando os acontecomentos apenas do pon
to de VIsta SOCIOiógoco, uma das BVIdêncoas maos 
transparentes da penetração da mensagem dos 
Evangelhos na cuftura medoterrânea too a restaura
ção da dognodade da mulher 

Ao longo da hostóna, Senhor Presodente, Se
nhoras e Senhores Senadores. a condoção da mu
lher too ora de dognodade, ora de humolhação, ora de 
mescla entre essas duas realodades e de esforço. de 
mulheres e homens, para a descoberta de novos ho
nzontes, correspondentes esses ao ressurgor de no-
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vos tempos, maos Justos no reconhecimento das ca
racter~stocas e dos valores da mulher. 

Parece ser essa última também caracterisbca 
do nosso tempo. Prova-o a real1zaçio peri6ci1CB das 
conferências 1ntemac10na1s sobre a mulher, que 1111-
duzem, sem duvida, esse esforço por SituaÇões e 
panoramas novos, para emerg.r de Slluações depri
mentes e cnar uma cnril1zaçAo ma1s conse~ 
com os valores do ser humano, da mulher e do ho
mem G18Ç11S a esses encontros e à própna dmrno
ca dos aconteCimentos, a humanidade está recons
truindo suas relações. 

Fenõmenos faltes e eloqüentes vem provo
cando essa realidade O êxOdo rural e o Intenso 
processo de urbanização pelturbaram o ntrno e o 
modo de v1da das famílias. com grande carga so
bre as mulheres O desenvolvimento aumentou 
s1gmflcat1vamente a quantidade de assalanados 
obngados a permanecer fora de casa na maJOr par
te do tempo. As guerras cnaram a necessidade da 
mão-de-obra fem1mna Aliás. as duas guerras mun
diais da pnme.ra metade do século VInte repre
sentaram ocaa1ões de vastos mov1mentos socaos 
que provocaram a paltiCipação das mulhe.es nAo só 
nas ofiCinas e nas un1versldades, mas em todas as 
profissões e ITllsteres antes exclusNamente ocupa
dos por homens. 

As apliCações do progresso lácniCO, que se di
fundiram mUlto ma1s na cidade do que no campo, fa
Cihtaram o trabalho dentro de casa. A necessidade, 
po.em, levou a mulher a trabalhar fora, dobl1lnc:to
lhes as exlgênc1as em um contexto ma1s alargado de 
obngações Tal fato ocorreu antes da trensforrneçio 
cuHurel da SOCI8dade. e do mundo maacul1no em 
paltiCular, quanto à necessidade de ledlmensiDnB
mento das obrigações doméstiCas e parentaiS, de tal 
forma que o trabalho acabou se constrtu1ndo em car
ga dobrada para a mulher 

Ho1e, pode-se af~rmar que a mulher se encon
tra entre o ontem e o amanhã, em termos da estrutu
ração cuHurel da SOCiedade para a conv1vênc1a e a 
pa1t1lha. Ex1stem snuações de modernidade, de um 
hote alv1ssare1ro, mas coexiSte um ontem r1e esci8VI
dil.o e m1séna pare rmlhões. De acoRia com dados 
da OrganiZaÇão das Nações Unidas pare a Culturd e 
a Clêncl8 - UNESCO, publiCados pela rev1sta Fon
tes - Unesco, número de 1ulho - agosto de 1995, 
do1s terços dos ma1s de onocentos m1lhões de ansl
tabetos do mundo são mulheres. Anualmente, mor
rem qu.nhentos md mulheres dev1do a problemas 
relacionados a grav1dez Das pessoas deslocadas 

ou refug1adas por causa de conflitos, onenta por cen
to são mulheres e Cflanças O fundamentaliSmo e 
onentações rehg1osas conservadoras, em vánaspar
tes do mundo, pnvam as mulheres de seus dmlilos 
bás1cos, mu1tas vezes conquistados por meio de 
mUlta luta, corno o d1reno ao emprego, à liberdade 
de expressão e ao controle da fecundidade. 

Não falemos da questão da prostnu1ção, a ex
pressão úHma do dom1mo do homem nas socl8da
des humanas, o ma1s velho cnme do mundo, na ,_ 
são das paltiC~pantes da Reuruão lntemac101181 de 
Pentes sobre Exploração Sexual dos Seres Huma
nos, ocomda em Seul em JUlho de 1995, promoVIda 
pelo lnstnuto de Desenvolvimento das Mulheres Co
reanas. 

São de todos conhecidas os chamamentos da 
propaganda turístiCa que utiliZam e oferecem mulhe
res. É o tunsrno sexual que abnge 1nclusNa nosso 
Pa1s. São as "func10nanas pare as relações com os 
ciiBntes" ou a "1ndústna da hospnahdade" como se 
denom1nou a questão nas F1llp1nas. Enfim, trata-se 
de uma séne de IniCiativas, de promoções a da 
componamantos que refletem o que uma especiB
IIsla da refenda reun1ão de Seul chamou de "rela
ção prostttuc1onal" escondida na mentalidade das 
pessoas 

Ao lado das mazelas. porem, temos, felizmen
te. de reconhecer, Senhor Presidente, Senhol8s e 
Senhores Senadores, que grandes avanças tB forem 
fartos Dados da mesma Unesco dão conta de que a 
"med1a de VIda das mulheres a nascença aumentou 
SlgnmcatNBmente em todas as reg1õas do mundo. 
Esse aumento for de oito e nove anos nos pa•ses •n· 
dustnaiiZados. 

Isso sogmflca que, atualmente. nas reg1õas 1n
dustnal1zadas as mulheres VIvem em med1a seiS 
anos e me10 ma1s do que os homens. Nas rag1ões 
em desenvolVImento, a dderença é de cinCO anos na 
Amenca Latina e Cara1bas, três anos e ma1o na Afn
ca e três anos na Asra e no PacrtiCO• 

Outro avanço de fundamental 1mportánc18 deu
se no campo da educação 01na que desse avanço 
decorram os dema1s, po1s uma população fem1n1na 
educada ena vantagens para todos. trazendo 
como conseqüência menores taxas da natahdada 
e moltalldade 1nfant1l, melhores padrões de saúde e 
de bem-estar geral das famílias, crescente olelta 
de emprego para as mulheres Instruídas e desem
penho de um papel S1gmf1cai1VO no processo de 
desenvolvrmento soc•oeconõmrco dos parses Na 
terce~ra Conferência da Nações Umdas sobre as 
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mulheres, ocornda eni Na1rób1 em 1985, uma das 
pnondades l1xadas para melhOrar a srtuação das 
mulheres no mundo fo1 o 1gual acesso à educação 
e à formação. 

A1nda exiStem giBndes diSpandades, particular· 
mente em algumas partes da Áfnca, nos Estados 
Álabes, na ÁsiB do Sul, em reg16es da Aménca Lah
na e no Brasil. É •negável, porém, o avanço !é farto 
A consclênc~& da socl8dade, dos governos e das 
propnas mulheres haveré de vencer o cam1nho que 
81nda deve- peiCOmdo 

Em síntese, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, hOJe, as mulheres estão cami
nhando a passos largos para a modem•dade, para o 
progresso: casam-se mais tarde, preocupam-se an
tes com a proiiSSJOIIahzação, têm menos hlhos, têm 
melhor saude, Vlvém maiS tempo. 

Os desafiOS a vencer tocam tanto a mulheres 
quanto a homens. O desalio da redescoberta dos 
valores lntegi'Bis e harmoniOSos da sexualidade, do 
superamento da COisiiiCBção, da estabilidade da fa. 
mH•a. Em relação à famHIB, aliás, estud1osos ha que 
afirmam depender o aeu futuro da capacidade de ho
mens e mulhe~as de passarem de uma situação de 
subordinação das últimas para urna situação de 18CI· 
proc1dade 

Enf1m, superar o grende desabo: descobnr e VI· 
ver, a SOCiedade como um todo, o perfil 1deal e real 
da mulher, elevando e, portanto, dlst1ngwndo nossa 
cMIIZBÇio. Nada, portanto, de VJOiinc1a, de submiS· 
sio, de escraVIdão, de 1noportun1dade, mas s1m, a 
grandeza propoiCionada pela CIVIlização. 

Elll o que linha a d1ze~ 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- AO) - Sr. 
P18s1dente, S,.s e Srs. Senadores, quero comum
car que recebi hqe, em meu gabinete, como sem
pre o faço, poiS as portas de meu gab1nete estão 
abertas a todos os b lle1ros, um Ilustre cidadão de 
Rondõn1a. o Preside da AssociBção Comumlána Ji· 
Paranaense, o sen Ronan Almeida que pediu-me, 
em nome daquela e apoK> palll a aprovação do 
ProJBIO de le• da ra n" 50, de 1997, que InstitUI o 
S8IVIÇO de radK>ddusã comunitária 

O p10f810 encorrtre·se na Com1ssão de Educa
ção, da qual sou membro e quero pedir aos llust~es 
pares o mesmo empenho que sempre demonstram 
em assuntos dessa 1mportânc1a, pare que tJI8mos da 
clandest1mdade red1os que ho1e operam em carda de 
doiS m1l muniCipiOs, tegulamentando e tegulanzando 
o fullCionamento dessas em•ssolllS, pare que se 
possa efellvarnente, de forma democrátiCa cnar uma 

rede específiCa onde sej8 possível a partiCJpação da 
comunidade num canal de debates onde o Cidadão 
poderá se Informar e expnm~r seus pensamentos e 
sua vontade cumpnndo a função de lodo canal de 
comuniCaçãO. 

Ass1m. quero deixar reg1strado aqw o meu 
apo10 à JniCIBtiVa dessa regulamentação e conclamar 
as SenhOillS e Senhores Senadores a partiCiparem 
na construção de ma1s um degrau da democracia 
neste Pa1s, aprovando o refendo projeto. 

Era o que t1nha a diZer 
Multo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Nada 
ma1s havendo a tratar, a Pres1dênc1a va1 encerlllr 
os trebalhos, lembrando as Senhoras e Senhores 
Senadores que constara da sessão deliberat1va ar· 
d1nána a realizar-se amanhã, as 14h30mln, a se· 
gu1nte 

ORDEM DO DIA 

Item único 
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N• 39, DE 1997 

Segundo di& de discussão. em pnme1ro turno, 
da Proposta de Emenda à ConstitUIÇão n• 39, de 
1 997 (n• 338196, na Cãrnara dos Deputados), de 1m· 
c:IBIIva do Presidente da RepúbliCa, que d1spõe so· 
bre o reg1me constrtuc1onal dos mll1tares, tendo 

Parecer favorével, sob n• 860. de 1997, da Co· 
miSsão de ConshtUição, Justiça e Cldadan1a, Rela· 
tor: Senador Romeu Tuma, com voto contrano do 
Senador Roberto Fre1re e, em sepallldo, do Senador 
Jose Eduardo Outra 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está 
encerrada a sessão 

(Levanta-se a Sessão as 18h10mm) 

AGENDA CUIIIIPRIDA PELO 
PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MAGALHÃ.ES 

1011 - Despacho 1ntemo 
1 5h30min - Sessão Delibellltlva Ord.nana do 

Senado Federal 
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Ata da 2i Sessão Dellberativa Ordinária 
em 8 de janeiro de 1997 

3D Sessão Legislativa Ordinária da 5QB Legislatura 

Presidlncia dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio 

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

Anlono Callos Magalhies - An<lnio Callos Va
ladanls - Belo Parga Ela lecila da Siva - Callos Pa· 
trocno - C8SIIdo Maldaner - Edson Lobão - EduMio 
Supicy- Élclo Alvll.- - Epdáclo Cafelara - Emandas 
Amorim - Espendiilo Anun - FlaVIIUIO Maio - FIBI1CIIi
no Pelara - F- Neto - Geraldo Melo - Genlan 
c-r-- WbertD Mnnda-Glvam Bo!ges- Gullw· 
ma Palioi&IIB- Hwnbarto Lucena -Joio França.- Jael 
de Holanda - Jonas Pinheiro - .lusiiolliid Malooho -
José Ag~ - José Alves - José Bianco - José 
EduaJdo - José EduaJdo Dulra - José Fogaça - José 
9*=io Ferrara -José Robel1o Anuda- José Sarnay 
-José Sena - Júk) Campas -l.aulo ean.- - Lao
mar Qu.....,.ha- Leonel PIIMI- Lucldio POitela -l..ú
dlo Coello - Mama Slhta - Mauro Miranda - Nabor 
..-.- - Odacr Soales - Osmar Dias - Olonolll Ma
chado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Aa-

-"'11Çiio - Renan Calleoros - RabertD FIBire - Raber· 
"'RecJJoão- Romero Juc:á- Romau Turna Roloaldo 
Cunha Lma - Sargoo Machado - Vlson KJaonubong -
Waldack Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (G8f81do Melo) - A lista 
de pniS8fiÇ8 acusa o co~ de 58 Srs. 
Senadores. Ha-.do número ragiiTIIIIII.al, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, onociiUIIOS ~ Ira· ...._ 
O Sr 1• Secratáno Senador Ronaldo Cunha 

Lma, p~ocadaoá à lettura do Expediente. 

~ lido o seguonte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES N.ao 8 E 9, DE 1188 

Sabnt O l'rall*» dilUI da CAiiWB ILI48, 

ele 1917 (ILI 1.7151116, .. - de Ollglm). 
de .. I IEM\11 elo PN;II .. de Rtp BU , 
que ·......- Mlln a pnr' ;la de_.... 
dlla;ol ;iade-•que•...,...• 
Lei n.• 8.742, de 7 de dr mbi o de 11111, e 
cM oulraa providlnclaa". 

PARECER N.1 a, DE 1188 
(Da Comi·- dll Conatllu191D. .lueliple ClciMironiL) 

Rallllar. Senador Bani Vens 

1-Ae~R6rto 

O Excelantíssmo Senhor Presodenle da Repú· 
bloca, no .-ciclo da c:oq181ênaa que lhe é outor
gada pelo art. 61, ceput, da Const11uoção Federal, 
madlllnle a Merwagem n.• 318, de 11196-CN, IUbrne
tau à apniCIIIÇAo do Cong.-so NIICIOMI projelo de 
lei que 01ap11e IIObre a prallla0io de conlaS dll aplo
caçlo de -a que se oafere a Lei n.• 8.742, de 
7 de dezerilro de 1993, e clé OUiiaS providências. 

Em exposçio de~ --.te da Mansa· 
gem supoacdllda, o Sr. ~ de Esledo da p,..... 
dênca e Ase dU:r& SoCial justifica a piapolla 811! ... 

rando que, após a -çio da Fundação LBA, a drs
canln>li•aç!'l • de recureoa das açiles de asagttoaa so
CIIII c:oncl.IZiu a respoo......,... pela apl• açin ragular 
a alicie! de desses I'IICUniOII para as omdadas da lede
ração. ArBim, a presente poopoela propõe a .,.,..... 
çio dos proceclirnentor conceme.- a - pres1a
çio de --· sem prejuízo das a1nbuoçiies do Tn
bunal de Conlas ela Unolo- TCU. 

A proposta, den1ro do mesmo esplnto, 1am aon
da por desldelalo pos· Wotar que o repasse das ver· 
bas do Fundo Naaonel de Assistência Social possa 
ser elab'ado de forma BIIIPfilicada, ~~~-- aos 
~ Fundor Estaduais, ondepeoodelotemente 
de convênios ou outros onstrurnenlos burocoábcos, 
de aorta a agilizar 08 procedinaEtoe operaaouais. 

Por fim, a paposoçio propõe suapeo lder a IIXI
glnaa elaluade pela L8l n.• 8.742, de 7·12-93, con
doaonando 08 rapuaes à exislênc:oa de Fundo Es1a· 
dual. Isso, objelivando nio pnlluclicar 88 populações ca...- dos estados que encon1ra1am ddicUdades 
ou demoras em sau processo legosla1nlo. 

O prOj8ID de lei ancamnhado palo POder Eu
c:ubVo, em seu art. 1•, _.balaca que a P'8Paçto 
de con111s dos racureoa financeiros onundos do 
FNAS serio feikle pelo beooaficiário dlralariaU ao 
raspec:tivo órgão aUXIliar de controle de conlaS, bem 
como ao TCU, quando por es1e unimo delermonada. 
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O Órgão Cenbal do Sistema' de Controle Inter
no dO Poder ExecutiVO da Unoão, precedua o § 1°, 
poderá celebrar convênio com os Tribunaos de Con· 
tas Estaduais dO Dislnlo Federal, Municlpeos e com 
08 Coroselhos de Contas dos Munoclpoos, com o li1o 
da complementandade de suas ações, a troca de on
fonnações e a atuação conJunta nas aiMdades de 
onte- comum 

O § 2" Dispõe que o TCU e o S"ostema de Con
tmle Interno dO Podar Executivo da Unoio aoessanlo, 
a qualquer tempo, a docuiTIBillaÇão c:aoop.obalóna da 
ela:UÇão da desp asa e 08 regosbos dos programas. 
bem asam toda a dDcumenlação pelbnente à BSSIS

tênaa SOCial custeada com recursos do FNAS. 
O art. 2" detenrnna que, na hopótase de o Esta

do cnar seu Fundo Estadual de Assislflncoa SOCIIll, 
os recursos poderão ser repassados autornat
ocarnenta mdependentemente de celebração de con
vãnoo, ajuste, acordo ou contrato. 

O art. 3" suspende a eXIgência eletuada pela 
Leo n.• 8.742, de 7·12-93, condocoonando os repas
ses à SXIS!êncoa de Fundo Estadual para o exercicoo 
de 1998. 

Na CAmara dos Deputados, o proJeto too inocoal
rnente apracoado pela Cornossão de Segundada so
coal e Famnia, quanto ao ménto Postenormente, 
pela Comossão de Rnanças e Tnbutaçio, quanto a 
adOquação fonanceora e orçamentána e ao tonal. pela 
Comossão de Constduoção e Jusbça, quanto à consto
tucoonalodade, JUndocldade e técnoca legoslatova Nas 
trãs comiSSÕes o proJeto 101 aprovado, embola com 
pareceres dovergentes, o que conduzou à decosão dO 
Plenàno da Casa dos Representantes do Povo. 

No Plenáno de Câmara dos Deputados too 
aprovado o substdutlvo da ComiSSão de Finanças e 
Tnbutação, com emenda da Comossão da Constrtuo
ção e Jusbça, as dernaos emendas foram re~&rtadas, 
bem como pre,udocado o projeto onocoal. 

Após a decosão da Câmara dos Deputados. o 
art 1°, passou a possuor a seguonte redação. estabe
lece que a prestação de contas d<.S recursos fonan
ceoros onundos do FiliAS serão fartos pelo benefocoa
no doratamente ao T~ unal de Contas dos Estados 
ou Dostnto Federal, caso desses entes federados, 
e à Câmara Munoco I, auxoloada pelos Tnbunaos de 
Contas dos Estados Tnbunaos de Contas dos Mu
nocopoos ou Conselhcj de Contas dos Munocipoos. e 
também ao Tnbunall de Contas da Unoiio, quando 
por este determonado. 

O panlgrafo lkuco dispõe que o TCU e o Slslama 
de Controle 1ntamo do Poder Executovo da Ulllão aces
sarão. a qualquer len1XI. a doCumentação comprobato-

na da execução da despesa e os ,.......,os dos progra
mas. bem assm Ioda a docurnerCação perlle 1111 à as
sostênaa scoal custeada com recursos do FNAS. 

O art. 2" e seu parágrafo olnico determinam 
que, cumpnda a exogiincoa de que os recursos do 
FNAS sejam aplocados consoante as pnoridadas es
tabefecodas nos planos de assiSiêncla social aprova
dos pelos respectiVOs conselhos e a persec~l9llo, no 
que toca à transferêncoa aos fundos muniCipais, do 
pnncipoo da equidade, os recursos poderão ser re
passados automatiCamente ondependenternente de 
celebração de conviinoo, ajuste, acordo ou contrato. 

~ o Relatono. 

11-v- do Relator 

O projetO em analose possuo elevado ménto, visto 
que procura agolozar os procedornentos de descenlrall
zação dos recursos para Assosléncoa Social, perse
guondo assom aterldornento maos célenl das nec osslda . 
das das populações maos calenles do Povo Braslailo. 
Cna onstrumentos para que tal ocorra sem a perda 
dos necessános onstrumentos de controle que 1M
tem a má aplicação destes recursos por ges101as pú
bliCOS sem conscoiincoa de suas responsabolidades. 

Adernaos. ena onstrumentos para que a descon
centração da ação pública alcance o nlvel rnumcopal, 
onde mora o codadão e local onde a assoslêncoa so
coal pode ser admomstrada de forma rnaJS cntenosa. 

Entendemos que as alterações promovidas 
pela Càmara dos Deputados não somente rnanllVe
ramo esponto do proJeto encamonhado pelo Excelen
lissomo Presidente da Repúbloca, mas também o 
ape!leoçoaram quanto " """ redação, sua dareza a 
sua adequação aos tons collrnados. 

No que concerne a legalidade do projelo de leo, é 
de se notar que o texto encontra-se compativel com as 
dosposoções da Leo Maoor e demaiS norrnabvos onfra. 
cor.sblucoonaos. Sendo assom, voto pela aprovação do 
pfOJelo de leo, com a redaÇão aprovada pelo Plenáno 
da Câmara dos Deputados, quanto a sua c:onslrluclo
nalldade, legalidade e 1undocldade e conc:lamo os No
bres Pares a emprestarmos efocáaa a rnaJS um dspo
sdiVO legal tão omportanta para o povo brasieiro. 

Sala da ComiSSão, 12 de novembro de 1997. 
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PARECER N" 9, DE 1998 

(Dtl Comiasio de Assuntos EconómicosJ 

Relator: Senador Jose Fogaça 

I - Ralatóroo 

O Excelalllissorno SenhOr P18Sidente da Republi
ca, por llllermédlo da Mensagem n• 318, de 11 de abril 
de 1996, no uso da alnbuiÇáo que lhe conle111 o all 61. 
caput, da Consblur;ão Fede~al, submeteu a aplaCIB

ção e delibeiBÇAo do CongAISSO NaCIOnal o proJ81o de 
lel que "Dospõe soble a prestação de contas da aplica
ção de recuiSOS a que se 181811! a La~ 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e dá outras pi'OVIdêiiCIIIs" _ 

Na ExposiÇão de Mobvos n• 35/MPAS, que 
acompanha o mencoonado pro1eto. o Sr. MoniStro de 
ESiado da Pn!VIQêncla e Ass1Stêi1CI8 Social argu
menta que, com a descentrahzação das ações de 
asSISiêncoa social pala as unidades da Federação. 
passou também a ser dessas Unidades a responsa
bilidade pela boa aplocação doS recuiSOS que lhe se
,am l9pllSsadoS para assa fonalodade Jusllloca-ee. 
asaom, que a pn~~~tação de contas seja feota também 
de forma descentiBhzada. sem p181uizo das all'iluo
ções e competências do Tnbunal de Contas da 
Unoio 

Esclaoece a refenda ExposiÇão que a proposta 
wsa U1da permlllr que o repasse das verbas do 
Fundo Nacoonal de Asso&lêncoa Soctal possa ser feito 
aos ES1ados de modo sompldocado e agiliZado, onde
pendentemente de convêniOS ou OU1ros onstrurnentos 
bumcrábcos. aspeQalmente pai& os Estados que pi 
tenham alendodo as exogêncoas do art 30 da Let Or
ginoca da AssiStàncla Socoal 

Consodellll'ldo que vanos ESiados, por ddocul
dades ou demol& no .,u processo lllgoslatovo, aoroda 
não pudel8m atender as exogêncoas do art. 30 da lei 
n• 8. 742, propõe o proJ&Io a suspenslio dessas exo
gêncoas no exemocoo de 1996, de modo a permdor 
que as populações desses Estados possam lambem 
se beneficiar da &JUda de recursos da Umão 

O proreto de leo encamonhado pelo Poder Exe
cutiVO, em seu art 1°, dospõe que a poestação de 
contas da aplicação de recursos onundos do Fundo 
NaciOnal de Assostêncoa Socoal se1a leota pelo benelo
coano doretamente ao respectovo Tnbunal de Contas 
do Estado, do Dostnto Federal ou Conselho ou Trilu
nal de Contas do Munoc1poo e também ao Tnbunal de 
Cordas da Untlo quando por ele detenronada 

O § 1° estabelece que o Sosteme Central de 
Controle Interno do POder ExecutiVO poderá celebrar 
cem os Trtbunaos de Contas Estaduais, do Dostnto 
FIICMral, MuniCipaiS e com os C0118111hos de Contas 

aos 1\/ounocopoos, obJ&bvando a complementanedade 
de suas ações, a troce de onlormações e a atuação 
COIIJUnta nas ahvldades de Jnteresse comum. 

Assegura mroda, no § 29, que o Tnbunal de 
Contas da Umão e o Sostema de Controle Interno do 
Poder Executovo terão acesso. a qualquer tempo, 
aos regostros dos progiBmas e a toda documentação 
pertonente à assostêncoa socoal custeada com recur
sos do Fundo. 

Dispõe o art. 2" que, na hipótese de o Estado 
atender as exogêncoas do art 30 da Le1 n.• 8.742, de 
1993, os recursos poderão ser repassados automal
rcamente pata o respectiVO Fundo ondependertle de 
celebração de convênoo, aJUste, acordo ou contrato 

Finalmente, no art 39 , o relendo ProJ81o, esta
belece que as condoções loxadas pelo an. 30, da lei 
n.• 8 742. de 7 de dezembro de 1993, focam suspen
sas durante o axemícoo de 199õ 

O Pro1e1o t1amotou onocJ&Imente pela CêmaiB 
dos Deputados, sendo apreCiado pela Comossão de 
Segundada Social e FamDJ&, quanto ao manto e pe
las Comossões de Ftnanças e Tnbutação e de Cons
btulçáo e Justoça, quanto à consbtuCIOnahdade, JUri
docodade e tecnoca legoslallva. Nas ttês collliSSÕeS a 
proposta foo aprovada embola com pai8C8res par
CJ&Imente diVBrgentes, o que motovou a IIBCIIS8Idade 
de decosão pelo Plenano daquela Cãrnata 

Ao tonal foi aprovado pela Câmara dos Deputa
dos o substolutNO da ComiSsão de Finanças e Tnbu
tação, com emenda da Comissão de Consblutção e 
Justoça, sendo 18J8dadas as demaiS emerodaos e pre
IUdocado o proJBto tnocJ&I, embol& a concepção desse 
não tenha sido substanCialmente alterada. 

Apos as aHerações ontroduzodas pela CArnal& 
dos Deputados, o conteúdo do P10)81o de Leo pas
sou a ser o seguonte 

O art. 1° dispóe que a prestação de contas da 
aplocação dos recursos lonanceoros onundos do Fun
do Nacoonal de ASStstêncoa Socoal será Ieda pelo be
neltcoáno doretamente no Tribunal de Contas do Es
tado ou do Dostnto Federal e à Cãrna1a MuiiiCiplll, 
auxohada pelos Tnbunaos de Contas dos Estados ou 
Tnbunaos ou ConselhOs de Contas dos Munoc•poos, 
quando o beneiiCiáno for Munocipoo. e também ao 
Tnbunal de Contas da Umio, quando por este deter
monada 

O paragrafo IJniCO assegu1a ao Tnbunal de Con
tas da Unoão e ao SIStema de Controle Interno do Po
der ExecutiVO da Unoão o aoesso a qualquer tempo, da 
documentaçào ~da execução das despe
sas e da assostênaa social custeada. assm como aos 
oegostros dos pmgtarnaS pertinentes 
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Já o art 2" permrte que os recursos seJ8m re
passados automaticamente para o fundo estadual, 
do D1stnto Federal ou munocopal, Independentemente 
de celebração de convênoo. aJUSte, acordo ou contra
to, desde que atendidas as ex1gênaas do artigO pelo 
respectiVO Estado, Dostnto Federal ou Munocipoo 

O parágralo llnico estabelece que os recursos 
do Fundo Nacoonel de Assostêncoa Socoal recebidos 
pelos fundos estaduais, munocopaos ou do Distnto Fe
deral, na forma prev~sta no caput do erllgo senlo 
aplocados segundo as pnopndades definidas nos pla
nos de assostêncta soc1al aprovados pelos respecb
vos conselhos, buscando, no caso de 

Aprovada, ass1m, a nova redação do Projlllo 
pela Câmara dos Deputados fot esse ermado ao Se
nado Federal, mediante o Olicoo n.• PS-GSE/156197, 
de 16 de setembrO de 1997 No Senado Federal, too 
aprecoado pnme1ramente pela Com1ssão de Consti
tuição. Jusbça e Codadenoa, a qual posocoonou-se fa
voravelmente à aprovação da proposta com a reda
ção dada pela Câmara dos Deputados O ProJ&tO fot, 
em seguida, envoado a esta Comissão de assuntos 
EconómiCOS, para anal1se e parecer 

É o relatono 

11- Voto do Relator 

Inegável o elevado manto do ProJ&tO de Leo em 
análise, o qual possib1htará uma maoor ag1lozação no 
:epasse de recursos pela Unoão para Estados, Dosln
to Federal e Munocipoos, vosando atender as necess~ 
dades m1n1mas e básocs de populações carentes, 
mediante a SlmpldJCBç.!iio dos procedimentOS buro
cratocos. Perm~orá, assim, a consolidação da des
centrallzaçêo para Estados. D1stnto Fedem! e Muni
cípiOS da prestação de servoços ass1stenc1aos 

Além do ma1s, a proposta Introduz moddicaçõ· 
es benelocas para a prestação de contas de recursos 
aplocados pelos !undbs de assiStência SOCial, que po
derá ser feda d1retarnenle aos Tnbunaos de Contas 
EstaduaiS ou, no caso dos munocípoos, às Câmaras 
Munoc1paos. auxoloada• pelos respe<:11vos Tnbuna1s ou 
Conselhos de Contas Munocopa1s, sem preJUIZO do 
controle do Tnbunal de Contas da Un1ão, sempre 
que esse consodere necessáno, e do Scstema de 
Controle Interno do Poder ExecutiVO da Unoão 

Por outro lado, o ProJetO em analise não apre
senta qualquer d1sposoção que possa aletar a receota 
ou despesa da União. ou que contenha conll~o com 
as Leos do Plano Plunanual, das D1retnzes Orçamen
tánas ou do Orçamento Anual. Dessa forma, voto 
pela aprovação do presente ProJeto de 1.e1. com a 
redação aprovada pela Cãmara oos Deputados e 

pela Comossão de Consbtuoção, Justoça e Cidadanoa 
deste Senado Federal. 

Sala da Com1ssão, 28 de jane1ro de 1998. -
Bello Parga; Pres1dente eventual - Joú Fogaça; 
Relator - Gilberto Miranda - Romau Tuma (sem 
voto) - Joel de Hollanda - José Eduardo Dutra -
Lauro Campoa - Jonas Pinheiro - Francellno 
Pereira- Waldeck Omelas- Regina AasunP\)ão
Gerson Camata - Eduardo Suplicy - Eaperldlão 
Amin - Elclo Alvares. 

PARECERES N.00 10 e 11, DE 1998 

Sobnt o ""'feto de Lai da Cimara 
n.• 68, da 1997, (n.• 3.8141!17, na Ca• de 
origem), da Iniciativa do p,..;denla da 
República, que autoriza o lllnlat*lo dos 
Tranaporles, por lntennécllo da Compa
nhia Braalleira da Trena urbanos - CBTU, 
a repa-r à Companhia de Trena llalro
politanos da Pemambuco-COPERTRENS, 
recursos para pagamanto de pessoaL 

PARECER N.•10, DE 111!18 
(Da ComisaiD de Constltulçio, Justiça e Cidadania) 

Relator: Senador Roberto Freire 

I - Relatório 

O ProJeto de Le1 da Cãmara n • 68, de 1997 
(ProJ&IO de Le1 n.• 3 814, de 1997, na Casa de on
gem) - PLC n.• 68197, de autona do Poder Executi
vo, trata da autonzação para transferêncoa de leCUr
sos, da ordem de RS45,0 m1lnõeslano, da Un1ão 
para a Compant11a de Trens Metropolitanos de Per
nambucO - COPERTRENS, dasbnados à cobertura 
de despesas com a folha de pagamento dos empre
gados efetovamente translendos, por sucessão Ira· 
balhosta, da Supenntendência de Trens Urbanos de 
Recrie - STUJAEC, vonculada à Companhoa Brasila
ra de Trens Urbanos- CBTU, para aquela compa
nhia estadual, cnada especlhcamenle para operar o 
Sistema de trens urbanos de Recde 

As despesas em tela oncluem o pagamento de 
salános, encargos socoaos e dema1s beneficoos, o 
qual se eletovará medoante recursos a serem repas
sados mensalmente, a partor da data da eleliva as
sunção do siStema de trens urbanos pelo Estado de 
Pernambuco, até JUnho de 2001, da cordormdade 
com os termos da L.et n. • 8.693. de 3 de agosto de 
1993, que dosc1pl1nou o processo de descentraloza
ção dos serv1ços de transporte lerrovoano colativo de 
passage1ros, urbano e suburbano, da Unoão para os 
Estados e Mumcíp&os. e e:n yCnsonãnc&a com as 
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cliusulas da campatente convêniO firmado entre a 
União e aquele Estado, em 19 de runho de 1995. 

Ao PIOJ810 nio foram apresentadas emendas 
no prazo ragmental. 

É o ralelóno. 

H-Aruilise 

Conforme a ExposiÇão de Motivos lntennnoste
nal n.• 012-A/MTIMFIMPO, de 12 de runho de 1997 
que acompanhou o enVIO pelo Poder ExecutiVO, da 
PLC n. • 6IJN7 ora em análiSe, a Umão. para vl8boll
zar a transfarêncla dos sennços de t~ansporte feno
VIIlno colebvo de passaiJ"'ros para o Estado de Per
I'Uirdluco, cont~atou operação de credito externo, 
JUniO ao Banco lntemacoonal para Reconstrução e 
Desenvolvmento- BIRD, no valor de US$102,0 m
lh6es, e garantiu recursos de contrapartida naciOrllll, 
equiVBiente a US$101,8 milhões, paiB execução da 
projeto de modemiZBÇiio e ampii&Ção da SIStema de 
Trens Ulbanos de Rec~e-METROREC, no períOdo 
de 1997 a 2001 

O Aliando piOJ&Io, uma vez executada, onglna
nl um seiViço de trens ulbanos devidamente Integra
do com outras modalidades de transporta e possibllt
tará que o siStema, hoJe operado pela STUIREC -
CBTU, atende a uma demanda da oRiem de 350 mi 

~· em 2 002, quando deverá ser abngldo 
o ..-lbno ecal6niiCO-financ&lro da SISiema. Entralan-
10, alá que 1818 alcançado esse equllibno. há roec a IS I
dade de aparta de recursos da Uniio, de forma que a 
CoperiJaiS, I8CIIIIIemente cnada paiB ad....-ar, 
...,. e operar o SIStema de Recife, possa ter con
dlç&ls de mnorar o seu défiCit operacoonal. 

Em tal conteXIo, os estudos realizadas e apro
vados pelo Conselho D1retor do Convênoo de Trans
ferência. ólgio partldéno que congrega repre-
8allantes da Estada de Pernambuco e dos MlniSié
nos do. TIBIISpOrtee, da Fazenda e da Planer&r1WIIo 
e OIÇIIIIIIIIIIO, Klent~IC8ram que o alUai custo de ma
nutenção da SIStema de Rec~e alcança ceiCB de 
R$61,7 ......,ano, ao passo que a recerta foi esti
mada em R$12,3 mlhões/ano. 

Dessa fonna, faz-se necessano, até que 5111a 
alcançado o eqwlfbno econõmiCO-hnanc&lro da em
praMdmento, que a Unão, por 1ntennéd10 da 
CBTU, continue an:ando com o pagamento da folha 
de pessoal, encargos SOCIBIS e benefíciOS, 1ncluSM! 
a c:onlrDaçio patronal para a Fundação Rede feno
viária Federal de Segundada Socllll - REFER. dos 
ernpragadas elebvamente transfendos, por sucessio 
trabalh&a. para a Copertrens 

Para tanto, a CBTU deverá alocar anualmente 
em aeu IIIÇIIIIIBfllo, asSim como J8 o fez em relação 

ao OIÇSm&nto de 1998 rec:ém-aprovada pelo Carl
grasso Nac1orllll, recursos de oldem de R$45,0 bi
lhões a sanam transfenclas à Copertrens, em paiC8-
Ias mei'ISBis e alá o mês de JUrlho de 2001, na fonna 
estabeleCida no PLC n. • 68197. 

Eln s1ntese, o PLC n.• 68. de 1997, ena as con
dições legais, para que o repasse dos recui'BOII fi
nancaros da CBTU para a Copertrens poBIS8 ser 
etetuada, para atendimento exclUSIVO das c'BISP 1 e• 
18fei80CI&das no art. 1• da PIOJ&IO, ao passo que a 
autonzação do montante a ser rape••ado, estimado 
em R$45,0 m~hõeslano e computado no total das 
despesas geraiS com peesoal e encargos da CBTU, 
estara conSignada no cxçamento dessa 11f11118S8 
aprovada e cada exercíciO. 

RessaHe-se, por fim, que somente após a san
ção de lei em que VIer a se transformar o PLC n.• 
68197 poderão ser adolads as pRMdênclas finPIII 
para a PSSinalura da tenno de elebve assunçAo pela 
Copertrens, de operação da SIStema de trena ulba
nos de Recife, o qual enquanto 1880 não acorrar, 
contmuará a ser genda pela STUIREC-CSTIJ. 

III- VOID 

Dl8nte da exposto nos Itens antenores, mani
festamo-nos favoravelmente à aprovação da PLC n. • 
68/97, na forme em que 101 encamnhada ao Senado 
Federal, de mOda a peiiTiibr que, no caso especffico 
da siStema de Recde, S8f8 dada continuidade ao 
processo de descentml1zação dos S&MÇOS de trans
porte lerrovláno colebvo de passage~ros, ulbano e 
suburbano, nos tennos da LBI n • 8.693193. 

Sela da Comissão, 7 de JBIIIIIrD de 1998. - Re
mez Tebet, Presidente - RoberiD Fnlire, Relalor -
Sérgio Mac- - Beni v- - Elclo .AJ,.. -
Joeé Bianco - ..._.. Pelve - LPDIIW' OuinWII
... - Antonio Carlo8 v ...... - Joeé ~ 
Dutnl - Jallé Fogaça - Jaeephalllarlnho - Allgl
na Aseumpçiia - "-T- - Bello "-118 -
Casilda Mal ..... 

PARECER Nl11, DE 1898 
(Da Comieaãa de Auunme ECDII6micae) 

Rel1tor: Senador Joeé E.-.. Dulnl 

1- Ralalárla 

O PIOJ&IO de LBI de ctrnara nl68, de 111117, de 
autona da Poder ExecubVO foi apoovada pela CAme
ra dos Deputados em r&g~me de urgência e recebeu. 
em Plenano, pareceres favonave• dos Deputados 
João Coser, pela ComiSSão de VI&Çiio e T1'11118p01'
tes, Salvador Zimbeld1, pela ComiSsão de Finanças 
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e Tnbutaçlo e N1lsan Glbson, pela Comissão de 
Consblulçio e Justiça e de Redação. 

Na Comsslo de Constituição e Jusbça do Se
nado Federal, o pe,_r favorável proferido pelo Se
nador Rober1D Fretra recebeu 8piOV8Çio unAmme. O 
parecer demonstra o pleno conhecimento do Relator 
quanto 11. situaçAo do transporte colelivo no Municl· 
poo do ReCife, razão peta qual rapnxluzimos aqui a 
análose ctaenvolvida pelo Senador Roberto Frainl. 

R-An6U.. 
Conlonne a ExposiÇão de Mobvos lnterminisle

nal ri' 12-AIMTIMFIMPO, de 12 de junho de 1997, 
que ~ o envio, pelo Poder Execullvo, do 
PLC ri' 68197 ora em anáiJSe, a Uniio, pera viabilizar 
a transferênCia dos 88MÇOS de transporte 1enoviário 
colatiVO de passageiras para o Estado de Pemambu· 
co, con11a1ou operaçêo de crédito extemo, JUnto ao 
Banco lntaiiiBCIOIIIII pera Reconstrução e Deeenvol
wnenlo - BIRD, no valor de US$102,0 milhl5es, e 
garantiu racursos de contrapartida nacional, aquiva· 
lentes a US$101,8 milhões. para execução do proje
to de modermzaçio e ~ do Sistema de 
Trans Urbanos do Recile- METROREC, no perlodo 
de 1997 a 2001. 

O refendo prqe!D, uma vez executado, ong ... 
ré um 88""90 de trans urbanos devidamente lnlagra· 
do com outras modalidades de transporte e possibili
tará que o siSiama, hoje operado pela 
STUJRECICBTU, atanda a uma demanda da ordem 
de 350 rral passagaR181dl8 em 2002. quando deverá 
ser abngldo o equdibtlo econlKnlco-linanoe1ro do 1118-
tema. Enlrelanto, atá que S8J8 alcançado esse equl
libno, há necessidade de aporte de racursos da 
União, de forma que a Copertrans, recentemente 
cnada para admilliS!r!u, manter e operar o siStema 
do Recife, possa ter dondlçõas de mnorar o seu dé-

licd 'r~~·k:estudos realizados e apro-
vados pelo Conselho 1rator do Convênio de Trans
lerênca. órgão pe que congrega repra
sentantes do Estado de Pernambuco e dos Ministé
nos dos Transportes, da Fazenda e do Planejarnento 
e Orçemento, ldenblioaram que o aluai custo de ma
nutenção do siStema de Recde alcança cerca de 
R$61, 7 mlhõeslano, ao pesso que a receita foi esb
mada em R$12,3 m~hiieslano. 

Desse forma, faz-se nec:essáno, até que seja 
alcançado o equ1libno econOmiCO-flnanoelro do em
preendimento. que p Ulllio, por intennéd1o da 
CBTU. continue arca~ com o pagamento da folha 
de pessoal, encargos SOCI811 e benefícios, lncluSMI 

a coniiiHIIÇAo patronal pera a Fundação Rede Fer-

rowlna Federal de Seguridade Social - REFER, dos 
empragados eletiV&mente transferidos, por sucessão 
trabalhista, pera a Copellrans. 

Para tento, a CBTU devenl alocar anualmente 
em aeu cxçamento, assim como já o fez em l8laçio 
ao orçamento de 1998 recém-aprovado pelo Con
greseo Nacional, recursos da oldem de R$45,0 ml

lhlles a saram transferidos 11. Copemens, em pen:e
tas mensais e atá o mês de JUlho de 2001, na fonna 
eetalleleada no PLC n.• 681!17. 

Em síntese, o PLC n.• 68, de 1997, cria as con
dlçiles legais pera que o repasse dos recursos flnan
OSIRIS da CBTU pera a Copemens possa ser afetua
do, pera atendimento exclusivo das despesas raler
enaadas no art. 1° do PfOielo, ao passo que a auto
nzação do montante a ser rapessado, estimado em 
R$45,0 mlhõeslano e computado no total das dea· 
pesas geiBIS com pessoal e encmgos da CBTU, es· 
tará consignada no OIÇ8IIIIInto dessa emprasa apro
vado a ceda axen:lcio. 

Reaalfe.ee, por fim, que somente apóa a san
çlo da lei em que vier a se transformar o PLC n. • 
681!17 poderio ser adotedas as provldênci8S finaiS 
pera a assiiiBIUra do tenno de elebva assunçio, pela 
Copertn!fiB, da operação do SIStema de ln!ns ulba
nos de Recife, o qual, enquanto ISSO rlão oconer, 
collbnuará a ser gendo pela STUIREC- CBTU. 

m-vota 
Dl8nta do axposto nos Itens antenoras, manl· 

leslamo-nos favoravelmente 11. aprovação do PLC n.• 
68/!17, na forma em que foi enc:81111nhado ao Senado 
Fedend, de modo a pennitir que, no caso específico 
do SIStema de ReCife, 8818 dada conbnu1dade ao 
pmo so de descentralização dos serviÇOs de trans
porte ferroviário colebvo de passageiros, urt>ano e 
sub111bano, nos termos da Le1 n • 8.693/93. 

Sala da Com1ssio, a de janeiro de 1998. - Bel
lo ...... PI8Sidente Eventual - Joaé Eduardo ou
tra, Relator- Joaé Fogaç-a- Gilberto Mlnlncla
Joe1 da Hollanclll - Gei1ICHI Camate - Walcleclc Dr
nelas - Elclo Alv- - ~lino Penlra - Jo
na Pinheiro - Laura Campos- Esperldlio Amln 
-Eduardo SupRcy- Regina A•umpçilo. 

PARECER N" 12, DE 1998 

Da Comissão da Assuntos Econ6-
mlcos, IIObnt o Olfclo n" "S"/85, da 1997 
(n" 2.!M3197, na origem), do Banco Can
tral do Brasil, encaminhando psncer da
quele 6rgio relativo ii solicitação do Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul 
para elevaçlo temponirla elos limites pra-
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.,--.no .n. .P,Inc'-1• I de Rnalu-
91o Jtl -·do S.•do Fallual, .-. 
que poeee ,...._. apan~çla ct. •••a 
no nlar ct. RS3112UIIII.00 (trila a Dilo 
... Baa, •la a :doa e vlnlll • nove mi. -·a& .......... , Junto-..._ Neclo
... ct. DnanwoMnwndo Ec0116mlco a a. 
c*l - BNDES, deellnedoe a tlnencler ,_. 
.. elo Projela de R-•V~D do 1'1'111 111 a.-. 
.. C lo:llvo por Onibua- Callliii
NOI-. • NDI'lle- de Reglla illlllnlpciiiiM 
de Parla Alo:gle - RIIPA. 

'W ' r Senallar ~TIIIMt 

1-Relo:tWia 

O El cslantfsalmo SenhorGCMimlldordo Esta
do do Rio Gl'llnde 'do Sul, par intannédlo do OfldD rf' 
"S"/85, lle 18117, soi'ICila autorização do Selado Fes 
denll panl • llleval,;ão 18ql0nlria doa llmiles pnwia
- na art. 41, lncila8 I a 11, da Rasaluçlo rf' 881115, 
da Sanado Fadaral, pan1 .-lizar OIIBI'IIÇio lle cridi
to na valor da R$38.1129.8110,110 (lnnta a oiiD 11...aes, 
saiscantoe a vinl8 a nave 11111, - ruill),;.... 
to ao Banco Naaanal da o-nvolvmenlo EcoooOnr 
ca a Social - BNDES, dasbnadoa a financiar paJ1a 
da PIOJIIIO de Ranovaçio da Tnonsparta Colallvo por 
Olllbus na1 Conadocas Norte a Nuldasbs da Reglla 
Metrapolilana da Porto Alegra - RMPA. 

A CJII8I'IIÇIIu da cnkito p!8l8ndoda davanl. aer 
realiZada com u aaguintas CBI'IICI8IIIIIcas: 

a) ,.,. piial&ldido: R$38.629.91111,110 (lrinla a 
0110 milh6as, sa ac'Mdos a Vll1le a nova mil a,_ 
uantoe .... ); 

b) -da jurua: 6% ao ano; 
c) inda"'Sdot. Taxa da Juros de Longo Prazo

TJLP; 
d) d8lllnação dos t&CUtsOS: execução do Plo

J810 da Renovação do Transpurta Colativo por Ont
bus ,_ Culnldol• Nurta e Nuldasla da Regrãu Ma
lrCipalltana da Porto Alegra - RMPA; 

a)~FPE; 
I) COI~ da pagameniO: 
- do plw!Cipal· em 911 (I'ICMK1Ia) parcelas "*'" 

SBIS, 8jiÓ8 311 (trinta) ~ da cartncoa; 
- dos JUIUS: tri~nus na CBJtncia e maRSBII 

na 1UT10111ZaÇãu. 

11- Vala ela Aallllar 

Em conlormldada com os BJis. 11 , 2" a 4• da 
Resolução n" 69, da 1995, da Senado Federal, a 
~da quBIBqU8r garanbas por paJ1a da -
dos e munclpoos cunaspunde a operação da cridilu 

que onera UI seus hmlles da endividamento, aujal
tandu-a, 811111111, * prévia autonmçãu da SllnmD Fes 
denll. 

o p.- do Banco Cenlral do 81'11811 - Da
dip/Diara n" rmans. anexo ao Oficio 8IICIIInWiaclo 
ao Senado Federal, daoliiAWba que a IIIBvaçiD dos 
~ em alé 25% (vinte e ClllCU por cal!O) do valor 
antariormanla alribuldo, da aconlu cam o ... DR> 
na art. 10, § 11 da RIIIIUiuçlo n" 68t'95, não ,. ...... 
o anquad- da operação prvl8ndida, que Iam: 
bém eJdl&pUia o art. :fi da cilada raeolnçãu. 

Quanto k c'8s! nas com pua cal na -leio 
da 1995, o Estado llbllglu o parcantuel da 71,53'JI. da 
Receda Comlnl8 Liquida, não -ldaoldo, paalanlo, 
à IIXlgênca oonal&nl8 do art. 13, inclaa VIl, da Raea
lução rf' 6MI5, eo~ilonne o,_,.,~-

Conclui, finalmante, o c:dado parauar que o e. 
fado do Rio Grande do Sul finnuu aconlu cam o Go
~ Federal, na unlldo de men111r saqn dacnl
.-mt a ralação d~ COiiiPiomalal~ 
igU8Imenla em não cun1ra1ar ,_ dlvidall -. 

Dado o ala\ ado alcanoa social do jWOjalo, prin
clpalmanle na que aa nilera - benallcioe aigullca
liYus que tará a população na tocan1e à radu;lo do 
tampo da tranaporl8 a lls melhonas IIIRlbiai IIII, ma
d18111e a naduçãu da poluição 11011018 a almi allrica, 
davamua fazer aqui algumas pui ldaiaçllaB. 

Em ralaçãu - hmilaii lixados ,.. Rn •IÇãu 
69195, 1amOS a illlonnar que a PiaPUIIB astll daVlda
llllllh autonzada pela Assembléia Laglalalrla do Elas 
lado do Rio Gl&llda da Sul a UI dlapêiidloa -'a 
canaidaradua são baseados na poiiÇio aluai do ae
lado. 

No entanto, o raescalonamanlo global de dlvis 
da da ~. cujo protocolo de aconlu lll lai apcowa
do por - Senado. 88lil em Yias da se -o:vllliZar 
daftnilivamenbs, o que modilicanl. IOID1wlla o pallll 
dos ciapêndioa .,... 01'11 canaiCiarados. 

Allim diaso, COiifOIInB O próprio quadlo &pftl

sen1aclo pelo Bldln, nua ~ 111 (dez) &na~ aos 
manta 1998 ab&paliri o limile. 

O a-n aponta, tarrQim, que o aalado tam
bém não se anqusdl& na disposto na lll1igo 38, do 
ADCT, a da lei Cumplarnaiibir n" 82195. A~ 
o Baoan anexa ao alicio em q.-.ão a ralaçãu de 
procadin18ul0 que o estado vem adolando para se 
enquadrar na1 lndices m'all ala ciclos nua dllj: iaili 
voa acima. 

Quanto ao Caclip, o Bacan lllforma que a divida 
paudenle se anquadl& na Resolução n" 2.386, de 
17-3-97, do Cunsai10 Monetário Nacional; a que a 
1ranslalêncla da mesma ..... a Caoca Ecooilliuca 
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Federal Jé toi ap.......m pela ca-:::zão da Assuntos 
Econ6mici)S (OIIao n" S/81 da 1997). 

FlnaJmanta, em ralação ao protocolo da acordo 
de ranegociação de dividas do estado, fedo pela 
Unila a o Rio Grande do Sul, ~que assa 
acordo se viab111zanl após a BSSinatura daf1nillva dos 
conllatos, quando se talá afetMUnSnta o acompa
nhamento de dlvidall'eceita, aspecto nlo levantado 
nessa momento pelo Bacan. 

Aaaditamoa que os pegamentos menSBIS afa
bados atualmanta runto aos órgãos ledenus, bem 
como a amlllllzaçio de 20% (R$1,1 bilhão) pnMSta 
na assinatura do contrato da renagoCJação das divi
das, raspaldam o ora solicitado. Vale destacar que o 
dJipêndio de um mês com dívida é supenor ao pre
..-pleilo. 

Quanto às dan-ais condiÇÕIIS a SJOgência esti
puladas pala RasoiiÇio n" 69195 o paracar as consi
derou plenamente alendidas pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, confonua documentos que acompa
nham o aliCIO em~-

Somos, portanto, pela autorização pleiteada 
pelo Govamo do Estado do RIO Grande do Sul, nos 
termos do segulllle PIO)Sto da Resolução· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1, DE 1998 

•ua 1111 o E8llldo elo Rio Glande elo 
Sul ................. loilnMIB .. I ....... .... 
...,.no.,.4',Jnclaa.lel,daR '*"' 
çiD rt' 1111115, elo Senado Fed iii, da fanna e 
........ que o E8llldo poaa n r r .,..... 
çiD da criclllo juniD ao Bllnco "r ela .. de 
D I MIIVIII~IIto e-.llmlco e 5oc:W -
BNDES, no ....- de Fl$38 629.ll00,00 (lrlnla •a_., - I 1111111 e vlnlr e-mil . .....). 

O Sanado Fade resolva: 
lul. 1• é o do Rio Grande do Sul autoriza-

do a elevar tamporaJiamente os irnl8s pnMSios no 
IIII. 4", incisos I a 11, da Resolução n" 611/95, do Senado 
Fedrial, de forma a pemlllr que o astedo posra raali
DI operação de cn!dllo JUnlo ao Banco NIICIOnlil da 
DaniMIMmanto Ecoro6111CC1 e Social - BNDES, no 
valor da A$38.629 900,00 (trinta e olo mlhõas, sais
calloS e vi'lle a nove md e novecentos 1811111). 

Parágrafo ilnJOO. Os recursos raferidos no ce
pai dalte arbgO senil' desbnados ao linai'ICIBmento 
de parte do Pª Renovação do Transporte 
Colabvo por Onb. Conedore8 Norte a Nonles 
1e da Região Mel na de Porto Alegre - RMPA. 

lul. 2" A o de cládllo rafenda no arbgO 
antenor tará as sagulllleS condiÇ6es f1na11CS1ras: 

e) valor ~ R$38.629.900,00 (tlinte a 
ado mlhõas, saisCS'110S a VJnta e nova mi a nove
cantos reais); 

b) t&Ya de}UtOS:6'llo ao ano; 
c) deslinação dos racursos: axecuçio do Pro

J810 da Renovação do Transporte Colelivo por Onl
bus nos Conadolaa Norte a Nonlaste da Rag1ão Me
tropolitana de Porto Alegre; 

d) mdexador: T JLP; 
e) gatanfia: FPE; 
f) condições de pagamento: 
- do ptlncipaJ: em 90 (novanta) pan:elas rnarJ

S81S, após Clllência da 30 (trintS) mesas; 
- dos~ trimestiBIS na carência e mensais 

na amorti28Çio • 
Ait. 3" A praaante autorizaçAII davaré ser -

ciCia no prazo milamo de duZentos e setenta dias, 
contados da data da sua publicaçAo. 

Ait. 4° Esta rasoluçAo entra em vigor na data 
da sua pubiiCilÇio. 

Sala da Comissão, 8 da )811e110 da 1998.- Bel
lo Parge, PIB8Idante Eventual - ...,_ Tebel, Re
lator - Joeé FllgilÇII - Gilberto Mlninde - Joeé 
Edlilirdo Outra - Llluro Campos (Vencido) - Ger
_, Cllmetll -Jonas Pinheiro- Welclack Omelas 
- Eduardo SUplicy - f'..,ICel'.'lO Pereh - Eepert
dllo Amln- Eldo Alv-.- Regina Assumpplo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O Expa
diSflta lido VBI à pubiiCIIÇÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobna a 
mesa, alicias que serão Idos pelo Sr. 1• Secnatário. 

São lidos os sagu1ntas: 

OFÍCIOS 

Sr. PIB8Jdenta do Congi8SSO NaciOnal, 
IndiCO, em substituiÇão à daaJ!Inação deste 

pnasldlncia, os aenadonas do PSDB que comporão 
a comissão especial mista desbnada a apn&Cillr a se
gume medida proVISÓna: 

MP III" 1.580-05 Publnç:iio DOU: 12-12-87 
"-ta'iiD: Auloriza a canlniiS Elélricas Bla.sl '1as 

s.A. - EI..E'mClBRÁS a a União a lllfcJlnam açi5as da 
~a aayéla:a da AlagoE- CEAI., da Compa
rha Enatgébca do PIIWI - CEPISA, da CanllaB EléiD
cas da Rond6na SA- CEAON a da Coilll&.ie de 
Elalnudada do kta - EI..ETROACRE, pana aleito de 
inclusão dessas erJ1liiiS8S no PJO!I181118 NaCional de 
Dasastemação- PND, bem 8SSiil\ o aumento da capo
tal SOUBI das Con-..nlnas Docas do RIO da Janaro -
COAJa Docas do Estado de São Paulo- CODESP, a 
dé OUinas pRMCiênuas. 
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Tllul&r: Taotonoo VIlela F11ho 
Supl&lll&: Coutinho Jorge 
llnlsAia, 16 de dezembro de 1997 - Sanador 

IWrglo llacllado, Líder do PSOB 
Sr. P18&Kiante do Congresso Naaonal, 
Indico, em subsblutçio à deSignação desta 

prasidência, os Rn8dofas do PSDB que comporia 
a c:omssAo aspaaaJ rmsta daslrnada a aprac1Br a se
gunta medida provis6na 
MP N' 1.587-04 Pubhc:ação DOU: 12·12-97 

AaMmlo: II"ISIIIUI as Grablicações de Daaam
penho de Função E.anctal à JusllÇB - GFJ, de Ali
VIdade de lntonnaçõas Estratégicas - GDI. da Alivl· 
dada Fundillna - GAF, a PI'IMS6na - GP e dã oullas 
pruvldêiiCIBS 

Tllul&r: José lgnéclo Femt~ra 
Supl&nl&: Osmar Dias 
Brasilla, 16 de dezembro de 1997. - Senador 

S6rglo llachedo, Lidar do PSDB 
Sr. Pl8&idenla do Congrasso Nacional 
Indico, em aubablulçlo à designação desta 

PI8Sidêncla, os Senadores do PSDB que comporio 
a Com 'o Espeaal Mista destinada a api8CIIIr a 
sagulrlla Medida PIOVIS6na: 
MP N' 1 588-03 Publicação DOU: 12-12·97 

Aaaunto: Cna carratras no ãmbdo do Poder 
Execubvo Federal, ena as Grabfocações de o..n
panho a EfiCiêiiCIII - GOE, e da Desempenho de Ali· 
Vldade de Dalasa Agropacuãria - GOA, e dã outras 
pnMdêriCIBS 

Tllu._: Lúdoo Coalho 
SUplante: Jallerson Péres 
llnls018, 18 da dezembro de 1997. - Senador 

S6rglo llachedl:l, Líder do PSDB. 
Sr. PI'8Sidanla do eongr.so NaciOnal, 
IndiCO, em aubsbtuiÇão à designação desta 

Pnlsldãnaa, os Senadores do PSDB que comporão 
a Con ssão Espanal M1sta dest1nads a apreaar a 
88IIUWif8 Medida Provisóna 

MP N' 1.592-o2 PubliCação DOU: 12-12-97 

Aaaunto: Exbngua a Companhia da Navega
ção Uoyd Bras1leoro - LLOYDBRAS, a dã outras pro
VIdências. 

Tllulu: Coutmho Jorge 
SUplanle: José lgnácoo Fene1ra 
llnlsflla, 16 de dezembro de 1997 - Sanador 

IWrglo lllachalb, Líder do PSDB 
Sr. Prasldenle do Congresso Nacoonal, 
mdiCO, em subslilutção à des<gnação desta 

P-ldênaa, os Sanadoras do PSDB que comporão 

a Cormssão EspaCial MISIB destinada a api8CIIIr a 
segu1nte medida. piOVIIIÓna: 

MP rf'1.593-02 Pubhcação DOU: 12·12-97 
AaaOJnto: Isenta do Imposto de lrnportaçlo e 

do Imposto sobre Produtos lndustriaiiZlldos, partas e 
peças destii1Bdas à 1ndustnallzaç.io de bens de infor
mática a sarem adqUindos pelo Tnbunal Superior 
Eleitotal - TSE. 

Tllular: Osmar 0185 
Suplente: Cartas W1lson 
BrasAIB, 16 de dezembro de 1997. -Sanador 

SMgio Machado, Lidar do PSDB. 
Sr Presidenta do Congresso NIICIOrl&l, 
IndiCO, em substiiUIÇio à des1gnação deal& 

PrasldêriCia, os Ser~&dores do PSDB que comporão 
a ComiSSão Espaaal MISta desllnada a api8CIIIr a 
sagu1nte medida proviSÓria. 

MP N' 1.599-39 PubliCação DOU: 12·12-97 
"*-do: Dá nova nsdação a dispoadlvoa da 

l.al ffl/42, da 7-12-93, que diSpÕe sobra a Clfii&IIIZ8-
çio da Asslstênaa Social, a dá outras pi'OVIdênclas. 

Tllul&r: SérgiO Machado 
SUplenlll: José Robario Arruda 
BrasiliB. 16 de dezembro da 1997. - Sanador 

Sérgio Mac:fledo, Líder do PSOB. 
Senhor Presidente do Congresso Nacoonal, 
lndrco, em aubstiiUção à designaÇão deal& 

presldãnaa, os Sanadores do PSDB que comporao 
a Cormssão Espaaal MISI8 destinada a api8CIIIr a 
segu1nte medida piOVISÓria: 

MP N' 1.604-27 Publicação DOU· 12-12-97 
Aaaunto: DISpÕe sobre as medidas de fortale

comanto do Sistema Fin&riCSIIO Nac1onal e dá outras 
providêi"ICI8S. 

Tllu._: Ben1 Veres 
Suplente JBHerson Péfes 
BrasiliB, 16 da dezembro de 1997. - Sanador 

S6rgio Mechada, Lidar do PSDB 
Senhor Presidente do Congnssso Nacoonal, 
IndiCO, em aubstl!ução à designação deal& 

pre&ldêriCIB, os Senadores do PSDB que comporão 
a ComiSSão Espeaal MISta destlrl&da a .-r a 
segu1nte medida piOVISÓna: 

MP N" 1.605-18 Publação DOU: 12-12-97 
Aaaunlo: Dá nova nsdação ao art. 44 da 1.81 rfl 

4.771, de 15 de seternbro de 1965, e cliapõa aobnl a 
pwiboção do oaanll!f"IIO da conversão da é,_llonla
lals em éraas agncolas na raglio Nol1e e rl8 p8lle nor
te da IBglão Canlro-Oesta, e dá outras providências. 

Tllular: Lúdoo Coalho 
Suplenl&: Jefferson Péres 
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Brasiia, 16 de dezembro de 1997. - Senador 
S6rglo llachaclo, Lidar do PSDB. 

Sr. Pnlsldanla do Congrsao Nactanal 
Indico, em Subllbluiçlo à deaignaçlo clesla 

Prasldência, os Senadoras do PSDB que compolio 
a Comissão Espenall Mista desbnada a ~ a 
IIIIQUI'IIa MedKI& Provisóna: 
MP N.1 1606-15 Publicaçlo DOU: 12-12-117 

"-do: Diap6e sobre a exiiiÇAo de ClllgOS 
no lrnbolo da Adminiallaçlo Pública Federal dirata, 
autárquica e fundacional, e dá OUbas p!UVidlncias. 

Tllulllr: Carlos Wlsoo 
Supll ..... José lgnéclo Fenaira 
BnlsOia, 16 de dezembro de 1997. - Senador 

S*glo lllachaclo, Uder do PSDB. 
Sr. P1881denhl do Cong- NaciOnal, 
Indico, em Subslilulçlo à Designaçlo desla 

Prasidência. os Senadoras do PSDB que compolio 
a Con · 'o EspeaaJ M181a destinada a apraciar a 
aegul'lla Medida PnMB6rla: 
MP N.1 1807-12 Pubi!CBÇlk' DOU: 12-12-117 

"-nto: Altera a legislaçlo que rege o Salé-
no-Edncaçio, e dá outras pRMdêlocras. 

Tllular: Artur da Tévola 
Suplenlilt. Coubnho Jorge 
BrasO~a, 16 de dazembn:) de 1997. - Senador 

!Wrglo llachaclo, Lidar do PSDB. 
Sr. P1881dente do Congrauo Nacional, 
ldico. em Sub&lilulçio à Deslgnaçio deola 

Presidência, os Senadores do PSDB que~ 
a Comlsslo Espeaal M181a dall1lnada a apniCIIII" a 
segulllle Medida Provisória: 
MP N.": 1608-09 Publlcaçao DOU: 12-12-117 
~ DI&Pile IIObnl IIIIIIIIIIZIIçl e paroala

rnaniD de dividas DrUidas de CCII'IIriluç!le aaciais e 
cxmu pooondlnaas devidas no lrailuiD Nacional de 
Seguridade Social - INSS. e dá outras piUVIdênclas. 

Tllular: I.Jldlo Coelho 
Suplanlilt: Carlos Wilson 
Brasiia, 16 de dezembro de 1997. - Senador 

S6rglo Machado, Lidar do PSDB. 
Sr. Prasidenle dO Cong- NaCianal 

Indico, em=-Eiçao à deaignação deola 
Prasldêncla, os do PSDB que comporiiO 
a Comlsslo Especial MISta destinada a .-r a 
segwnte Medida p na: 

MP N.1 160!HI :d Publicação DOU: 12-12-117 
.u.unto: - sobnl o 1811Jusle do salário 

minamo e dos benefl da Prawllnca Social. 
Tllular: Osmer Oras 
Suplenlilt: L.úcllo Coelho 

BrasO... 16 de dezerrao de 1997.- Senador 
S6rglo llachaclo, Uder do PSDB. 

Sr. PrasKiente do~ Nacional 
lndoco em aubltllulção à designaçlo c1ea1a Pta

Bidência. os Senadores do PSDB que compolio a 
Comissão Especial MISia destinada a ~a -
guinte Medida PIUVII6na: 
MP N.1 1610-04 PubJJcaçAo DOU: 12-12-97 

Aaunkl:: Cna o Fundo de Garanlla à Exporta-
ção - FGE, e dá outras providênCias. 

Tllulllr: José Serra 
Supl••· José lgnácio Ferreira 
Bnls018, 16 de dezenDo de 1997.- Senador 

IWrglo Machada, Uder do PSDB. 
Sr. Pnlllidente do Congresso N8CIONII, 
lndoco, em Subslitulçêo à dll8ignaçAo c1ee1a 

Presldênaa, os Senadoras do PSD8 que -•oporia 
a Comissio fspada! Mista deslinada a apoaciar a 
seguinte Media Provisória: 
MP N.1 1611.(13 Putofi! ação DOU: 1i.12-87 

Auunto: Allera disposilnlos da La n.• 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991, e dá outras PiOWidlh· 
CIIIS. 

Tllula": Coubnho Jorge 
Suplenllt: JelfeiSOn Paras 
BraaAia. 16 de dezembro de 1997.- SenadDr 

IWrglo llacluda, Uder do PSDB. 
Sr. Pnlllidente do Congrasao N8CIONII, 
Indico, em Subalituição à Daeignaçlo deola 

Presidência. os Senadoras do PSDB que compolio 
a Comissio Espeaal MISia deebnada a apreciar a 
seguinte Medida PftMS6na: 
MP N.•1612-18 PubllcaçAo DOU: 12-12-117 

Aaunto: Estabelece mecanismos objeiMindo 
Incentivar a redução da presença do selar pjlbl"oco 
Sllladual na atividade financeira bancéna, diapOII -
bnl a pnv•li•açin de II1Siiluições financaiiM, e dá 
outras prowllncias. 

Tllular: Carlos Wilson 
Suplanlilt: Wdio Coelho 
Brasllia, 16 de dezembro de 1997.- Senador 

S6rglo Mact.da, Uder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congra 11 o Nacloi ai, 
Indico, em Subabluição à deSignaçio c1ee1a 

Presidência, os Senadoras do PSDB qua -•oporia 
a ComiSSIIo Espeaal Mista deshneda a apraciar • 
segwnte Medida PnMsóila: 
MP N.1 1613-02 PubiiCaçllo DOU: 12-12-117 
~= Aliem procedimenlas ......_ ao 

Prognuna NaCianal de O.HSJalqação. de que 1n11a 
a Lei n.• 9.491, de 9-9-97, e dá outru prowdlnciaa. 
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T"llular: Jose Sena 
Suplanta: COIIIlnho Jorge 
Bras1l1a, 16 de dezembro de 1997. - Senador 

!Wrgio Machado, Uder do PSDB 
Sr. Presldenle do Cong18Sso Nacional, 
IndiCO, em SubstitUIÇão ii deslgflaÇão <Iam 

Pres•dênc•a. as Senadores do PSDB que comporão 
a COrTIISsão Espeaal MISta deshnada a &pi'8CIIlr a 
segu1nte Medi& Prov•sona 
MP N 9 161 Hl3 Publicação DOU: 12-12-97 

Asaunto: Altera dlsposdlllos da I.BI n.• 6.313, de 
23 de elezen-bro ele 1991, e dá outras piOIIIdênaas. 

Titular: Coutinho Jorge 
Suplente: JeffeiSon Peres 
Brasília, 16 de dezembro de 1997- Senador 

.>árglo Machado, Líder do PSDB. 
Sr Presidente do Congresso NaciOnal, 
lnd1co, em SubstitUIÇão a Des1gnação desta 

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão 
a ComiSsão Especial M•ata dest1nada a ap111C111r a 
seguinte Medida PIOVIsória· 

MP N 9 1612-18 PubliCação DOU: 12-12-97 
Assunto: Estabelece mecaniSmos obJBbVendO 

1ncen11Var a redução da presença do setor públiCo 
estadual na aiMdade l1nance~ra bancana, d1spõe so
bre a pnvatiZaçào de InstituiÇões financeiras, e dá 
outras pFOVIdénci&S 

Titular: cer1as Wdson 
Suplente: Lúcllo Coelho 
Bras01a. 16 de dezen-bro de 1997 - Senador 

Sérgio Mac:hlldo, Líder do PSDB 
Sr Presidente do Congresso Nac•onal, 
Indico, em SubstitUição a das•gnação deata 

P~e&KiênciB. as Senadores do PSDB que comporão 
a Comissão Esp8CIBI MISta destinada a api'8CI8r a 
segu1nte Medida PIOVISOn&. 
MP N • 1613-02 Publicação DOU: 12-12-97 

Assunto: Aftera pmc:edmentos ralabvos ao 
Programa NBCIONII de DesestabzaÇão, de que tra1a 
a Le1 n • 9.491, ele 9-9-97, e dá outras pi'OVIdências 

Titular: José Sena 
Suplente: Coubnho Jorge 
Bras1l1a, 16 da dezembro de 1997. - Senador 

&Wgio Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidenta do Congtesso NaciOIIal, 
IndiCo, em SubstitUição a des1gnação desta 

Presidência, os Senadores do PSDB que comporão 
a ComiSsão Espac~&l MISta destinada a apreaar a 
seg111nte Medida Prov1sóna 

MP N.9 1.614-13 Publicação DOU: 12-12-97 
Assunto: Delme d11etnzes a •ncentiYOS fiSCaiS 

para o desenvolvimento reg1onal e dá outras piOYI-
1énclaS 

ídular: Ben1 Veres 
Suplenle: Carlos Wilson 
Brasfll&, 16 de dezembro de 1997. -Senador 

S6rgio MacMdo, Lidar do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso NaciOnal, 
IndiCO, em SubslltUIÇio ii des19nação desta 

Pr&sldêncl&, os Senadores do PSDB que c:oqiOrào 
a ComissãO Espeaal MISta destinada a &pi'8CIIlr a 
seg111nta Medida PIOYisóna. 

MP N.• 1.615-23 PubliCaÇão DOU: 12-12-97 
Assunto: Dispõe sobre a emiSSão de Nolas do 

Tesouro Nac.onal - NTN, deshnadas a aumento da 
capital do Banco do BraSil S.A. a dé outras pnMdên
c•as. 

Titular: José lgnác10 Fene1ra 
Suplente: Lúdio Coelho 
Brasiha, 16 ele dezembro de 1997 - Senador 

S6rglo Machado, Líder do PSDB. 
Sr. Presidente do Congresso Nac1onal. 
IndiCO em SubstituiÇão à das1gnação desta 

Presdênaa, os Senadores do PSDB que comporão 
a ComiSSão Espeaal MISta destmada a &p1'8C111r a 
segu1nte Medida PI'OVIsóna 

MP N 9 1 616-13 PubliCaÇão DOU: 15-12-97 
Assunto: DISpõe soble o número de Cargas 

de Dlreção e Funções Gratificadas daS lnsbluiÇÕas 
Fedetals de Ensmo Supanor e dos centros FederaiS 
de Educaçio Tecnol6glca, e dé outras provldllnci&S. 

T"dubw:ArturdaTã~ 
Suplente: José Roberto Arruda 
Brasll1a, 16 da dezembro de 1997. - Senador 

Sérgio Mllch8do, L1der do PSOB. 
Sr. Presidente do Congresso NaciOnal, 
IndiCO, em substitUIÇão à des1gnaçio desta 

P18Sidêncl8, os Senadores do PSDB que compollo 
a Comissão Espectai M1sta destmada a api8CIIIr a 
segu1nte Medida PIOYISOn&' 

MP N' 1 618-48 Publicação DOU: 15-12-97 

Aaunto: D1spõe sobre a Nota do Tesouro Na
ciOnal - NTN e sua utiliZação para aqu181Çio de 
bens e d•rertos alienados no émbiiO do Programa 
Nacional de Desastabzação - PND. da que trata a 
Le1 n• 9.491, de 9 de seterltlro de 1997, COF80hdan
do as normas sobre a rnaténa constantes da Le1 n1 

8.1n. de 19 da março de 1991, e da Le• rf' 8.249, 
de 24 da outubro de 1991, e altera os alts 2" e 3' 
da La1 rf' 8 249191 

Titular: Teoton10 V1lela Filho 
Suplente: Geraldo Melo 
BraslliB, 16 de dezembro de 1997. -Senador 

SérgiO Machado, L1dar do PSDB 
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Sr. Presidenta do Congresso Nacional, 
Indico, em subslllulçlo à designação desta 

Pnadêncla, os Senadores do PSDB que comporão 
a Ccr 1 •o Especial Mista dealinada a apraciar a 
seguinl8 Medida PIOVI86ria: 
MP N" 1.619-39 Publicaçlio DOU: 15-12-87 

AAunto: Displie sobre a participação dos Ira· 
balt-.dores ,_ IUCI"IIB ou resultados da empresa. e 
d6 outras pnMdêncles. 

Titular: Berl Varas 
Suplentll: Geraldo Melo 
Bras018, 16 de dezemblo de 1997. - Senador 

S*glo Macll8dD. Llder do PSDB. 
Sr. P111t1idenle do Congrasso Nacional, 
Indico, em subelilulçlo à desognaçlo desla 

?N8111êr.cia, as Senadores do PSDB que comporto 
a CoT"ssio EspeCial MISta desbnada a apreaar a 
Hguinle Medida PI'OIIIsórta: 
MP N" 1 .820-32 Pubi"ICIIÇio DOU: 15-12-97 

Aaunto: Olsp&t sobre medidas c:omplemen-
-do Plano Real e dá outras pnMdências. 

Titular: Lilclo AlcAntara 
Suplenlie: Jelleraon Pénis 
Brasll"a, 16 de dezembro de 1997. - Senador 

......., Machado, Lfder do PSDB 
Sr. Presidenta do Congnssao Nacional, 
Indico, em substituição à desognaçAo desta 

pniSIIIIIICIII, os 8MBdoras do PSDB que comporto 
a CoT saio Especial MISta desllnada a &pniCIBr a 
1111g111nte Medida Provisóna: 
MP N.• 1.621-30 Publicaçio DOU: 15-12-97 

Aaunto: Dispõe IIObns o Cadastro lnlormatJvo 
dos cnlcldos não quitados de 6rgAos e entidades le
dllnlls, e dá outras providências. 

Titular: José Roberto Arruda 
Supla-: Teotonoo VIlela Alho 
Brasil"•, 16 de dezambra de 1997. - Senador 

......., Machada, Lfder do PSDB. 
Sr. Presidenta do Congresso Nacional, 
Indico, em 8lblbluiçio à deslgnaçlo desla pres~

dlnca, os Ballldorell do PSDB que compooia a Co
milalo Especial Mista destinada a &pAICIIII' a saguonle 
medida provisória: 
MP N.• 1.622-30 Publocaçio DOU 15-12-g7 

AAunlo:: Dispéie sobre o nllmero de cargos de 

Natureza Especial~cargos do Grupo-Direçio e 
~Su noresedeFu~deCon-
ftança axiatenlall ,_ da MP!inia1raçlo Pti-
~ Fedend dnla, oquica e fi. dacional e dá ou-
traa piUV!d6rDM. 

Titular: José rto Arruda 
SupleniB, Gensldo Melo 

818S,.S. 16 de dezembro de 1997.- Senador 
S6rglo Machado, Uder do PSDB. 

Sr. l'nl8idente do Congresso Nacional, 
Indico, em 8IDtiluiçlo à des9laçlo desla presi

dlncoa. os seo oadacas do PSDB que C0f1110riio a Co
~ Espeaal MISta destinada a apAICI8f a seguon-
18 ITI8dida provisória: 

MP N.•UI23·21 Publiceção DOU 15-12-97 

AAunto: Dispõe IIObns as contriuç6as pana 
os Programas de lntegnsção Socl81 e de Formaçio 
do Palnmc'!nlo do SeMdor Pllbllco- PISIPASEP, e 
dá outras pnmdêncoas. 

Tllulllr: Jefferson Peres 
Sufl!-: Bani Ve18S 
Bnsslba. 16 de demmbro de 1997. - Senador 

S6rglo Machada, Uder do PSDB 
Sr. Presidente do Congrasso Nacional. 
Indico em aubstituiçio à deslgnaçlo desta Pre

sidência, os Senadores do PSDB que compcrio a 
Con · lo Espacial Mista des!Jnada a apniCiar a se
guonte medida provisóna: 

MP nR 1.624-311 Publocaçio DOU: 15-12-97 

A-nto: Cola a Gra1ilicação de Dasampeuho 
de Abvidade de Fiscalozaçio- GDAF, a Gratificação 
de Desampeo•'lo de Alivldade de pooteçio soo Vllo -
GDACTA. e dé outnss providêncoas. 

Titular: Bano Venss 
Suplanla: Llldlo Coalho 
818SIIa, 16 de dezembro de 1997.- Senador 

S6rglo Machado, Udar do PSDB. 
Sr. P-.dente do Congntsso Nacional, 
lndoco, em subs1dulção à dasognação desla 

PniSidêncoa, os Senadoras do PSDB que compooão 
a Corms&ão Espaaal MISta destinada a &pniCIBr a 
segumte Medida Provisóna. 

MP ri' 1.625-38 Publocaçio DOU: 15-12·97 

Aaaunto: Cna a gra1dicaçlo de Desempenho e 
Produtividade - GDP das aiMdades de finanças, 
COIIIIola, orçamento e plarle!amenlo, de Desempe
nho ~nábco- GDD, de Desempe.-.ho de Atlvida· 
de de a..-lana - GDC, e de Desa....,..,ho de 
Alividade de Cilncla e Tecuolog•- GDCT, e dá ou
traa poovidlncias. 

Titular: 8en Venss 
Supllfllle;: Lllclo A1cAn1ara 
Brasllla, 16 de dezembro da 1997. - Senador 

S6rglo llacMda Lidar do PSDB 
Sr. Plllllldente do Congressoo Nacional, 
Indico em 8llbelllulç6o à desognaçia deela Pns

aldlnc:ia, os SenadoN8 do PSDB que co1"111Cri0 a 
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Con niio Eapec:'BI M- deshnada a api8CIIII' a se
gulllle Medida Proviaóna: 
MP N" 1 1126-47 Public:açlo DOU: 15-12-97 

MIIUIIID: Organiza a ciJiqJIJna oa Siatemu dll 
Controla 1,_ e de Planejamanlo e dll ~ 
do Poder E-=uiMI e d6 outras piOVIIIIncas 

Tllulr. a.n. v-
au.,._..., Teolonlo VIlela F~ho 
Braslha, 16 de deZembro de 1997. - Senador 

SWglo llaallado, Uder do PSDB. 
Senhor P-.denlll do Cong- Nac!clnm, 
Indico, em II&DbluÇio l deslgneçilo della 

P18Sidêi'ICIB, 08 Senadoras do PSDB que comporlll 
a Comissão Espeaal Mista deslmada a ~ a 
HgUinte Medida PIOVI86rla: 
MP N"1.627-30 . Publicação DOU 15-12-97 

AaauniD: Alleta a legiBiaçio nlfeoente ao lvfr. 
CIOnlll ao F,.. para a RemwlçAo da Mannha Mer
canta- AFRMM, e 110 Fundo da Mannha ~
FMM, e Cl4 oubaa p!OVidênaas 

Tllulr. Bani VIIIBS 
au..-..: eanas W1leon 
Braslla, 18 dll dezamblo .. 1997. - S.IBib 

SWglollaa ... da, L/dardo PSDB. 
Senhor PI8Sidenle do COI~graaao NacoonaL 
IndiCO, 11111 aubslhuiçio l daaignaçlo della 

PI8Sidênaa, 08 Senadoras do PSDB que comporlll 
a Comlllllio Espeaal Mista clesbnada a apraclar a 
aeguinte Medida PIOVIS6na: 
MP N" 1.6211-18 PubiiCBÇio DOU: 15-12-97 
~ Autoriza o Poder EIIIICUiivo a llbrlr 

ao OIÇ8nl8f*l FiKal da Unilio, em favor do M.,.._ 
no dos T,.lliPC)des, cridilo llldraOidnéno _. o 111'111-

te dll R$108.000.000,00, para oa fina que npeclk:a. 
Tllulr. Bani VIIIBS 
Supl1••• Jelle~ Péras 
Braslha, 16 da dwelubro de 1997. - S.aador 

lWrtlfo III I ada, Uderdo PSDB 
Senhor P-.denle do Cong181180 NaciOIIBI, 
IndiCO, em IIUbllliiLII;ão l dllllignaçAo deata 

Prasldii'ICIB, 08 S.iBdooea do PSDB que CQiiljllhto 

a ComiSSio Espeaal Mca deabnade a apnrciar a 
aegu1nle Meclida Ptovlaóna: 
MP N" 1.621H18 Publicaçio DOU: 15-12-97 

Ali' nlo: Diap6e sobre a 001 canlo de finan
camento WICIIIado fl axportaçlo de bens DU IIIIVi
çoe--.. 

Tllulr. Joaé Sena 
Supla ii11: Olmar Dias 
Bl88iia, 18 de clezarnblo dll 1987. - Senador 

S6lglo III ... da, Uder do PSDB. 

Senhor Prasidenla do Cong181180 Nacoonal, 
IndiCO, em subatltlnçlo l dea~gnaçlo desta 

PIWidênaa, 08 SenadoiM do PSDB que~ 
a Colnaslo Fspeaal M- deabilalla a apnrciar a 
aegulhla medida p!OVISÓfll: 

MP N"t.63047 Put*açln DOU: 15-12-97 
M.unto: Disp6e sobnt I'IOflla8 e CQIIIIÇõee 

garars de prolaçio ao babello portuério, ,-.; mul-
181 pela lhObBarviinCia dll seus priiCillloll, e cM ou
rr. provieMo ICias. 

Tllular: Lllcoo Alclnlara 
8upl1•: Oamar Dias 
BiUiha, 18 dll dezembro dll 1987. - Sanador 

IWrglo llaalradn, Uder do PSDB. 
Senhor P-.denle do Cong-.o Nacional, 
Indico, em IUbaliluiçiio l deal!lnaçlo della 

Pl88idlncia, 08 Senadolas do PSDB que ~ 
a Ccnf •to Fspec:lal M- desbiiBda a apnociar a 
MgUrll8 medida proviaóna: 
MP N" 1 .831-<17 Publicaçlo DOU: 15-12-e? 

Aaaunlo: Dispiie sobnt - rçAo dos 6lglioa 
que meo ICioiiB, e d6 oubaa pruvid6ncias. 

Titular: Oamar Dias 
........... CouiJnho Jorge 
Braalla. 18 da dezambro dll 1997.- S.aador 

INiglo lllahada, Uder do PSDB. 
Senhor PniSidenle do CongAISso Nacional, 
Indico, em IIUbsllluiÇio l deBignação deala 

PIWidlncoa. 08 Senadoras do PSDB que COII'IpOIAo 
a COin in Espeoal Mista dasCinada a~ a 
&egllll1l8 meclida piOVI86na: 

MP N" 1.632-G7 PubiiCIIÇin DOU: 15-12·97 
Aeeunln: Allera a .-ção dos arts. 2", 8", .,., 

11 e 12 da Lei n" 8.829, dll25-2·93, BCieaoe diaposi
tiVo l L8i n" 8.437, dii3Q.6.92, e Cl4 oullU pruvicllr .. 
CIBS. 

Tllular: Oamar Dias 
Suplenlal: Coutinho Jorge 
BrasDIB, 18 dll dezembro dll 1997 - Senador 

S6rgln lllclllll~t. Uderdo PSDB. 
Sr. P1881dante do Cong-.o Nacional, 
IndiCO em substlluçlo l delllgnaçio desta Pr&

aidlncla, 01 Senadonls do PSDB que ~ a 
Cormsslo Especai Mista deabnade a &pi8CIIII' a ... 
guinla Medida PIOVI86na: 
MP n"1.633-04 Publicaçio DOU: 15-12-87 

AMunlo: Autonza a Urlliio a receber em valo
- mabili6rloa os dividendos e JU10S sobnt o Cllpllal 
pnlprio a 8818111 pegos por enbdades de cujo capilal 
o TBIOUIO Nacional perbclpe. 

Titular: Joaé Serra 
Suplanta' Lúc10 Alc6ntara 
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Brasllla. 16 de dezembro de 1997. - Sanador 
S6rglo Machada, Uder do PSDB. 

Sr. P~ do Conglella Nacianlll 
Indico em SIDIIIIuiçia ê deaignaçAo derlla Pnt

lldêncla, 08 Sanadores do PSDB que CDII1pCirAo a 
Cominio Especial MISta daSiinacla a apraclar a H
gulllll!l Medida PIDVIS6ria: 
MP N" 1.636-16 Publicação DOU: 15-12-97 

Aaaunto: DIIP6& sobre a novaçio de dlvldlw a 
responsabilidades do Fundo de CouiPIIfiiiiÇio de 
V~ Sa1an11is - FCVS. altera o Declab-llli n" 
2.406, de 5 de JIII'Biro de 1988, e as Lea n" 8.004, 
8.100 a 8.692, de 14 de março de 1990 e de 5 de 
dezembro de 1990 e 28 de julho de 1993, oupacti
varnante, e dá outras prtllfidências. 

Tlluler: ~Wilson 
Suplent8: Beno VIH8S 
Brasnoa. 16 de dezembrO de 1997. - Sanador 

INrgiD Machada, Lidar do PSDB 

OFiciO N" 2.027-L-PFU97 

BrasOoa, 16 de dezembro de 1997 

Senhor P....--. 
Nos termos regn-.&, indico a v- &ce

lêncal 08 IIOIMS dos Deputados do PFL que fenlo 
parte da Comossio Mosta destoroada a emillr ê Medo
da Pnmsória ri' 1.531-13, de 11 de ~- de 
1997, que "Altera diSpOSibvOS das Leis n"s 8.666, de 
21 de JU11ho de 1993, 8.987 de 13 de feltallilo de 
1995, 9.074, de 7 da julho da 1995, 9.427, da 26 de 

~oblo de 1ªª o Podar Exacutivo a poo ncMtr a l'88lllnllu da Centrais Elêlricu Bra-
Sileiras SA - OBRÁS e da ..- subaicl'li-
rias, e dá outras •, em subslilutçio -
antanonnente ondocados. 

Elllllvw: 
Deputado José Carlos Anucla 
Deputado Paulo Bomhausen 

Sup ........ : 
Deputado Raul Belém 
Deputado Osvaldo Coelho 
Alllncoosamente 
Deputado lnoclnclo Ollvah, Lidar do PFL 

OFICIO N" 2 03111.-PFLI97 

eresnoa. 16 de dezembro de 1997 

Senhor Presoderte, 
Nos termos regilnenlaos, indico a v- e-

lênc~~~ 08 ~ dos Depulaclos do PFL que fario 
parte da Com não Mista destinada a ernibr pma..
*Medida PIOVISÓI18 n" 1.579-15, de 11 de dezembro 

de 1997, que "Aibtra a reclaçlo dos 811s. 14, 18, 34, 
44 • 49 ela La n" 9.082, de 25 de JUlho de 1895. dos 
11118. 19, 34, 35. § 4" do art.. 53 da Lei n" 9.293, de 
16 de JUlho de 1998, que disp&Hn, raspec:tlvament, 
aobra as dlralrims para a elabolaÇio da lei OIÇII
rnenlária para 08 ~ de 1996 e 1997", em 
aubllllluiçio- anlanormenle ondicados. 

Elallwoe: 
Deputado Sarney Filio 
Deputado Raul Belém 

Suplvll: 
Deputado Mussa DeiMS 
Deputada Laura Carneiro 
Ate~. - Deputado lnaclncla 011-

wlnl, Uder do PFL 

OFicio III" 2.03311.-PFU97 

Brasil&, 16 de dezemlllo de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos ragimenlals, Indico a v- e-

llncla 08 nomes dos Deputados do PFL que faria 
perta da Cottduilo MISta destinada a ernibr paiK8I' 
ê Mecfoda Provis6ria n" 1.5111).5, de 11 de dezembro 
de 1997, que "Auloriza a Cerllra. EIMricaa Brasllal 
ras - aETROBRÁS, e a Ul'llio a adqulrhm açllels 
da Companhia Energébca de Alagoa8 - CEAI.. da 
Companhia El•gébc:a do Paul - CEPISA. das Can
lnlis El6bicas de Ronclllna - CERON, e da Campa
nha de Elelriodade do /ltt:ra - EL.ETROACRE, para 
eleilO de lni*Mio deaaas empresas no Pcograma 
NaCional de Das 1 • limçin PND, bem como o au
.....m do capital social das Coqlanhlas Docas do 
Rio de Jllftlliro - CDRJ, e Docas do Estado de São 
Paulo - CODESP, e dá outras provicNuciu". em 
sublllilulçio-~indiCados 

Efwlluoe: 
Deputado Benedoto de Lira 
Dapulado PBIIII Landim 

..... mae: 
Deputado Expedito Jllmor 
Deputado Osrnr Lima 
Alenc:loaamenle, - Deputado lnaclncla Qll. 

w1n1. Lidar do PFL 

oFICIO N" 2.0351L-PFLI97 

BrasDia, 16 de dezembnt de 1997 

Senhor Praaidenle, 
Nos lllnnoS raglrneniiUB, oncico a v- Exce

lência os ,_ dos Dllputedoa do PFL que falio 
parte da Com'ssão Mista destinada a emlllr ~ 
ê Medida PIOVI86ria n• 1.587-4, de 11 de dezembro 
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de 1!1117, que "Institui as Grallllcaç1les de Dn11 upe
nho de Função Esaanaal à JustiÇa - GFJ, • Alivl
dada de lntonnaç6ea EslndégiCU - GDI, da Alividll
da Fundána - GAF, e PIOVISÓna - GP, a dll 111111'1111 
piOVIdênclas", em subsldução aos autariomiiilllllln
diCados-

Eflllivoe: 
Deputado CliudiO Ca,ado 
Daputado Joaé Santana de Vasconcelos 

Suplanl88: 
Deputado Malcos Vll'llaus de~ 
Daputado Maulo FecUtY 
Allnnciosarnanl, - Deputado lnaclncla 011-

wlra. Lidar do PR... 
OFÍCIO N" 2.037-L-PFL197 

Brasília, 16 de dezembro de 11187 

Senhor P18111darU. 
Nos lermos ragornenlals, IndiCO a VOIIIIII E-. 

lênCia os nomes dos Deputados do PFL que falia 
parte da Comi&sio M- desbnada a emillr ~ 
à Madicla PIOYIIÓIB ri' 1.588-3, de 11 de dwemlloo 
da 1!1117, que "Cria CIIIIIIIIBS no lmbiiD da Podar 
EII8CUINo Fedalal, ena aa Grabi"ICIIÇilell da Dellllr 
panho e Efic141naa - GDE e de Da I mpa.:.O da Ati
VIdade de DeiMa AgmpecuéM - GOA S dllllllll'llll 
provdnaas", em subsblwção aos antenonnanl8 ... 
diCados. 

Deputada Menlu GullT1Srãas 
Deputado LuiZ Durão 

Suplan-.: 
Deputado Costa Fenatra 
Daputado CaJios Allerto CampiSta 
Alancoosalnenle, Daputado ln a clnclo Ollwl-

ra, Líder do PFL 

OFICIO N" 2.039-l.-PFL/97 

Braslba. 16 de clllzenDo de 11187 

Senhor P18111dante, 
Nos IIHinOs iiPglll&nlais, IndiCO a V0111111 E:Eallllln

CIB os Deputados da PFL que !alio parta da Cou 'o 
Mista~ a emibr pa;acar à Medida PiOVIalldll ri' 
1.58U. de 11 de dazambiO de 1!1117, que ·~ a 
c... ......... de Navegaç:io ~ Bnlslleao - IJ.D\'D
BRAS a dé ow. pi0VId6nclas", em .. .....,IÇiio aos 
&iMIIDiii& .. li I ar&.. ,.......... 

Daputado l.ulz Duião 
Daputado Lma Nallo 

SUplez ts 
Deputado Malquiadea Nato 
Dapulado Augusto Fariaa 
Alanciaallmanbl, Deputado lnacl~ ela Ollwi

IJI,UdardoPFL 

OFICIO N" 2.041-L-PFL/97 

BrasOia, 16 de dezambio de 11187 

Senhor PII6Sidenle, 
Nos tannas i8gliiiiKIIala, IndiCO a Vosaa e.. 

llncla os Dapuladoa do PFL que lallo parte da Co
nnsslio Misla da&bnada a - ~ à Maclida 
Pnms6na ri' 1.593-2, de 11 de dazembiO de 1887, 
que "IMflfa do Imposto de 1mpoi1ação e do 1q1oa1o 
sobra PIDdulon lnduslrializadon partas e peçaa daetl
nades à induslrlalizaçlo da bens da Inlormildica a 
se~ adquindos pelo TrQmal Supenor Eleilonll -
TSE", em subsldwçio aos antenonnenle indicados , 

TllulaNa 
Dapulado Anl6nl0 Jorge 
Depulado Ma~a~~~ Viniclus Campos 

Suplanl88 
Dapulado Robson T~ 
Dapulado Augusto Farias 
A~. Deputado lnodnclir Ollwi

IJI,UderdoPFL 

OFiciO N" 2.043-L-PFL/97 

erasn.., 11 c1e dazambiO da 11187 

Senhor Pi16111dente, 
Nos tannas ;ag1menlals, ndiCO a Voeea E-. 

lênCia 08 Dapiiacloe do PR. que tanio paliO da Co
n..ao ~ dniill_. a emibr ~à Medida PIO
VI86na ri' 1.5118-<19, da 11 da dezaiDO da 1!1117, que 
"dé nova iadaçio a dali caillvm da IAI ri' 8.742, da 7 
da daZSnlbro de 19113, que dispi5e sabia a OIQiiiwza. 
ç6o daa 11 ICi8 Soaal, e dll - p;ollldlnc:las", 
em .. ..,..,çio aos Bi118n0nuallllodcacloa 

Tllu ..... : 
Deputado Joaé loU1'811Ç0 
Deputado A111ndo Va;gas - PTB 
&up...-.: 
Deputado Alexandre Ce181110 
Deputado Rogéno Slva 
Atenaosarnante. Deputado IIICiclncla OllveiN 

UderdoPFL 

OFiciO N" 2.045-L-PFLI97 

BrasOIB, 16 da dezembro da 11187 

Senhor PI8Sidenle, 
Nos lermos rag1menlais, IndiCO a Vosaa E-. 

llncla os nomes dos Daputadoa do Parbdo da F;an. 
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la Liberal que falflo parta da Ca<IISSão M.a dssti
nada s amibr ps.-r à Medida Provisóns ri' 1.604-
'ZT, de 11 de dezembro de 1997, que 'dispõe sabre 
rnadldas de fortaladmento do Sistams F"I'IBIICIIiro 
Nacional e dll outras providlncias', em substlluiÇAo 
- anlerioma1te indicados. 

Ehllluoe: 
Deputado Msnael Castro 
Deputado l..uc&lo PIZZIIIIO 
SuplaniN: 
Deputado RalrnJndo Santos 
Deputado Ciro Nogueila 
Atenciosamenla, - Depurado lnoclnclo 011-

...n, L/der do PFL 

OFiciO N• 2.047-l.-PFL197 

BrasRia, 16 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos raglrnantais, WKIICO a Vossa E-. 

llncia os nomaa dos Daputados do Parlldo da Fran
le I.IJeral que faria psrte da Comsslo Mista dssti
nads a amtir pa.-r à Medida Provisória rt' 1.605-
18, da 11 de dezembro da 1997, que 'dll nova rada
çlo ao art. 44 da LBI n1 4.771, de 15 de aatarrmro de 
1965, e dispõe sobre a proibiçio do incramenlo da 
COIMifllão da liraas IIDraslals am 418118 agrfcolas na 
nlglão Norte e na paJ1B norte da Ragiio Cantro-Oes-
18, e dll OUIIall piOVIdênaas', em substituiÇão -
anhllionnenle lndiCIIdos. 

Efetlvoe: 
Deputado Rogério Silva 
Deputado Osnur Lima 
Supla,._: 
Deputado Murilo Pinheiro 
Deputado I.JJc1811D PIZZBUO 
Alenclosamanla - Deputado 11111 alnclo Ollnl

.., L/der do PFL 

OÁCIO N.• 2.041111..-PR./97 

BrasDIB, 16 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tarmos 18111 ntaJs, 1nd100 a Vossa e--

llncla os nomes dos do PFL que !aliO 
parte da Comissão M desbnada a emibr ~r 
à Medida P-.óna I 1.606-15, de 11 da dezem-
bro de 1997, que 'D sobl8 a extinção da car-
gos no lnmllo da .,181r&Ção PllbiiCB Federal di-
.-, autálquiCB e lu , a dll outras provldln-
ciiiB", em sublllllulçiio aos antarloiiMftle 1ndiC8dos. 

EWiv•: 
Deputada v._ Fellppa 
Deputado Magno Bacelar 

~= 
Deputado Raimundo Santos 
Deputado Silvamana Santos 
Atenclosamenta, - Deputado ln a alnclo ou

VIIInl, Uder do PFL 
OFfCIO N.1 2.0511l-PRI97 

Brastr18, 16 da dezembro de 1997 
Senhor Presidenta, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Elu:e

llncla os ranes dos Deputados do PFL que !alio 
psrte da Comssio Mista destinada a erndir paraoar 
à Mecflda Provisória n.• 1.607-12, da 11 de dezem
blo ele 1997, que 'AlieiS a leg!Siaçio que rega o Sa
llirio-Educação, e dll outras providlnaas', em subs
llluiçlo aos antariormenla mdicados. 

El'wtlvoe: 
Depu1ado Clliud10 Chaves 
Deputado Elton Rohnelt 
Supllràa.: 
Deputado Aldlr Cabral 
Deputado Ja1ro Carneiro 
AtenCiosamente, - Deputado lnaalnclo 011-

...n, Lidar do PFL 
OÁCIO N.1 2.05311..-PR/97 

BIBSOia, 16 de dazenmro ele 1997 
Senhor P18Siclenta, 
Nos termos reg1mentais, Indico a Vossa Exce

lênCia os nomes dos Deputados do PFL que fario 
parte da Comssio MBm clestmada a emitir psi8CI!r 
à Medida PIOVIS6ria n. 1 1.608-9, de 11 da dezenmro 
da 1997, que 'Oispõa sobl8 arnort1zaçio e psreela
rnenlo de dlwlas onundaa da contribuições IIOCIIIIS e 
OUbBS unportAncias dtMdas ao lns1llulo Nacional do 
Seguro Socl8l - INSS, e dll outras pRMdlnci8S, am 
aublllibnçio-~nte Indicados 

Tltu......, 
Deputado José Carlos V1811B 
Deputado UrsiCino Queiroz 
SuplentH: 
Deputado Sérgio Barcelos 
Deputado Rogéna Silva 
AtencioSamBnle, - Deputado lnaalnclo Oli

veira, Lidar do PFL 
OFiciO N" 2.055-L-PR/97 

BraaDia, 16 da dezembro de 1997 

Senhor Presidenta, 
Nos termos ragimanlais, incf100 a Vossa e-

llncla os nomes dos Deputados do PFL, que fario 
parte da Connio Mlllla daallneda a ernlllr ps.-r 
à Medida provla6ria rt' 1.6011-8, da 11 de dezernblo 
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de 19f17, que "Disp6e sot>te o I'88JI'8I8 do ....., mr
nimo e dos bet oelfc:ios da PI1IVIdêncla Social", em 
suballluição aos an11tnom1en1e mdlcados.. 

11lularw: 
Deputado Joio Mellio Neto 
Deputado aw-1 Caabo 

Suplan•: 
Deputado Vllldomno Meger 
Deputado Hugo Rod~ da Cunha 

Alencloaanlenl8, Deputado lna lr:cla oav.l-
ra, Llcler do PFL 
OÁCIO N" 2.057-l-PFL/97 

Brasília, 16 de dezenmlo de 1987 

Senhor PIMidente. 
Nos lelmo8 lagin-IS, indico a V0118 Exce

llncla os Deputadoa do PFL que fario parl8 de Co
miaaio U.. ~ a fllllllir ,.,_,. à Medida 
Provia6na ~ 1.81H, de 11 de~ de 1987, 
que "ena o Fundo de Gantnba à ExporlaçAo - FOE, 
e clll outru pruvidlnclas", em subsllluiçlo - 111118-
ramanra hidocedol 

Tlu ..... : 
Deputado Pa~lo Gouvêa 
Deputado Joio Mellão Neto 

lluplelâ8: 
Deputado Lima Nelto 
Deputado FIIIIICISCO Horta 
Atenaoeamame, Deputado lnacl elo 0....._ 

111, Ucfer do PFL 

OFfciO N" 2.0S9-l-PFIJ97 

BrasAIB, 16 de dezenobn> de 1887 
SenhorP__..., 
Nos lermos ragimenlllls, inc:foca a V01111 Ex

celência os Deputados do PFL que lerlo parte da 
Comissão Miela destinada a amdlf paracer à Medi
de PI'OVISÓna rf' 1.611-3, de 11 de dezambra de 
1987, qua "Altera diSPO&diYO de Lei rf' 8.313, de 
23 de dazembro de 1991, e cl6 outraa prowlln
c-·, em subslduiÇAo aos arde~ inclca
dos. 

Tllulerw: 
Deputado Jllllo C*ar 
Deputado Jame F-.de8 FHho 

SuplaMe: 
Depuledo Paulo Uma 
Deputado Raul Belllm 

Alencloeamull8, Deputado lnacl1cla O..... 
ra, Lidar do PFL 

OFICIO N. • 2.061-L-PFU97 

Brasllla. 16 de dezembro de 1997 
Senhor PniSidenla, 
Nos tennos ragmerDI8, inc:foca a Vosaa e-

llncia ca Depuladaa do PR. que farlo padlt de Co
n..ao Mista daillll8da a alrilir .,.,_. à Madicla Pro
VI86ria n.• 1.612-18, de 11 de dazalrDo de 1997, que 
....... I X na:ansmoa objetivalldo lnC8I1IIvar ... 
cluçio de pru a IÇII do saklr IJilblico ""'ada1al .. ellvi
dede financeira bancéria, dispõe sobra a prMIIiza
çlo de nstitulçile8 financeiras, a cl6 outras piOiridêr.
cias", am substiluiçlo - anranormente indiC&dos. 

Tllulerw 
Deputado Paulo Cordeiro 
Deputado Manoel Castro ...,....._ 
Deputado Dalâ Coelho 
Deputado Saulo QueiiOZ 
Alanaosamanle, - Daputado lnaclnclo a. 

Wlra, Lidar do PFL 

OFiciO N.• 2.063-l-PFIJ97 

BrasAia, 16 de dezembro de 1997 
Senhor PI8Siderde, 
Nos termos regimenlal&, inc:foca a Vosaa Exce

llncla oa DapOactos do PFL que IBiao parla da Co
rr-.ão Mista deslll8da a amibr .,._- à Medda Proo 
viaória n.• 1.613-2, de 11 de dezernblo de 1997, que 
"aliara jllocadiiiBIIIDS 1alaliwa ao Programa Naciol81 
de Deaa I IV wãn, de que traia a Lei n.0 9.491, de 8 
de selal•lbro de 1997, e clll au1ras piOVIdlnclaa", em 
8UblltltuçAo - arde!ICHIIIBI de lnc:flcadoa. 

Tltu .... 
Deputado Manoel Castro 
Deputado Ellzeu Rezande 
Supla:aw 
Deputado João Mellão Neto 
Deputado Mussa Damas 
lndoca, 811111a, para a ndalore o Deputado Ma

noel Castro. 
Atllnclosarl*lla, - Deputado lnaclnala Ofl. 

....... Lidar do PFL 

OFICIO N.• 2.065-l-PFIJ97 

Braalia, 18 de dezembro da 1987 
Senhor Pn!Sidenla, 
Nos lermos ragmenlaiS, inc:foca a Vossa e-

llncia ca 1D1'1B11 dos Deputados do PFL que fario 
parla de eom· ·•o Mista dasbnada a emtir ....
*Medida PRM86ria n.• 1.814-13, de 11 de~ 
bro de 1987, que "Daf11111 dnatnzes e ~ fis
CIIIS para o desenvolvimento l8giOnBI e cl6 out-
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providências", em IIIDsbluiçio aos antenonnente in
diCadOS. 

Efallvos: 
Deputado v•mar Rocha 
Deputado Júlio Cesar 
Suplaullla: 
Deputado César Bandeira 
Deputado Expecfdo Júnoor 
Atenaosamente, Deputado lnocluclo Ollvel

.,., Uder do PFL. 

OFICIO N" 2.067-L-PFU97 

Brasllia, 16 de dezembro ela 1997 
Senhor Presidente, 
Nos tenms regimentais, mdlco a Voesa Exce

lêncta os I'IOCI8S dos Deputados do PFL ~ farlo 
parte da Comls&lio MISta des1inada a emitir piiiiiCIIr 
à Medida Provisória n" 1.615-23, de 11 de dcanbra 
de 1997, que "DiSpi!e sobn! a em não de NcDs do 
Tesouro NaCional (NT"N) deStinadas a aumanto da 
capdal do Banco do Bras• S.A. a d6- provldên
CIBB", em substituiÇão aos ani811011111K118 ndicadOS. 

a.a-: 
Deputado Saulo Queiroz 
Deputado Uma Nato 
Suplentea: 
Deputado Carlos Magno 
Deputado Sarney Rlho 
Indico, ainda, para presidente o Deputado Sau

lo Queiroz. 
AtenCiosamente, Deputado lnacloclo onv.l

.,., Lidar do PFL. 

Olfao n" 2.069-L-PFLI97 

a ... nia, 16 de dezamlxo c1a 111111 
Senhor Prasiderte, 
Nostennoa oagoMidaiS, i1dlcoa V-Ellcalln

aa os nomaa dOS DepulacJae do PFL que failo parte 
da Con 1 ão Mista clalllinada a emlir paiiiCI!I" à Maci
da PnMsória rf' 1.616-13, de 12 ela dezarrilro da 
1997, que "Dispile subia o lllmero ela Calgos ela Dire
çilo e FW1Çilas Gratificadas das lnslitno9'las Federais 
de Edncaçlo TacuolóGJoca, e d6 outras providênc:as", 
em soblbluição aos anteo IUilooenle ondocadas. 

Erwtlwoa: 
Deputado CléudJI, C8!ado 
Deputado P-lland•m 
Suplentn: ~-Deputado Cora Sobrinho 
Deputado José endonça Bszarra 
Indico, Blnda. l1llalor o Deputado ClAudio 

CaJBdo. 
Atenciosamente, Deputado lnacl1 ela Ollwl

.,., Lidar do PFL. 

OFiciO N" 2.071-L.f'FI./97 

Blasfl"oa. 16 ela dezernblo de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos tenms regimenteis, oncflco a Voesa Elcce

llncia 011 l'lCIINII dOS Deputados do PFL que fldo 
paJ18 da Comlsslo MISta destinada a emitir piU8C8I" 
à. Medida PIDVI86ria n" 1.617-46, da 12 da daHmbro 
da 1997, que "Diap6a sobre a base da cálculo da 
Contribuçlo para o Programe ele lntegraçilo Social 
- PIS devida palas pnsaas JUrid(cas a que se relera 
o paJégrafo 1° do IUl 22 da Lal rf' 8.212, da 24 da 
julho ele 1991, a d6 outras providências", em aubsli
tuiçAo aos anteriormente ondocadoa. 

Erwavoa: 
Deputado Paudemey Aveino 
Deputado Luiz Moraora 
Supla; III: 
Deputado ArDida de Olivatra 
Deputado An!Oniu u-
lnd"ooo, Blnda. para prasoclante o Deputado Pau

damay Avallno. 
AlanclosaiMnte, Deputado lnoclnclo Ollvel

.,., Udar do PFL. 

OÁCIO N" 2.073-L-PFLI97 

Brasnoa, 16 ele dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos te~ regomeniBis, indico a Voesa Exce

llncia 011 nomes dOS Deputados do PFL que larãa 
parte da Cca1 lo MISta claslinada a ernibr JIIIIIIC8I" il 
Medida Provisória rf' 1.6184. ela 12 ele daanobro ele 
1997 que "Disp15a subia a Nora do Tesouro Nacoonai
NTN a.,. .,..zaçio para aquisção de bens a dorailos 

' oados no êmbdo do Prognma Nacoonal ela Desaa
Jali çl9 PND, lnalituldo pela La rf' 8.031, da 12 da 
at111 da 1990, CCII*IIdando as nonnas sobnt a malléria 
constan1aa da Lao n" 8.177, ela 11 ela mlllÇO da 1991, a 
da Lei rf' 8.249, ela 24 ela oubbo de 1991, a lllllla 011 
llds. 1!1 a $'da Lei rf' 11..249191", em SllbS'Iliçin aos .,. 
taiiJITI& .. i••~ 

Erwaww: 
Deputado Augusto VMIIIOII 
Deputado Abalaldo Lupoon 
Suplamaa· 
Deputado Clro Nogueira 
Deputado Jaime Fernandes 
Indico, ainda, para relaiDr o Deputado Augualo 

VMiiroa. 
~. - Deputado lnaclncla 011-

...._UdardoPFL. 
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OFICIO N" 2.075·L·PFL/97 

BrasD1a, 16 de dezembro de 1997 

Senhor Prealdente, 
Nos tannos regnnentaJS, IndiCO a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que talão 
parte da CoiiiiSSáo MISta deslmada a arnt1r pa18Cer 
à Medida PfOVIIIÓna n• 1.619-39. de 12 de dezembro 
de 1997. que 'DJSpÕe solxe a par!K:Ipação dos Ira· 
balhadores nos lucros ou resultado da empresa e dá 
outras pnMdênaas'. em substituiÇão aos antenor· 
mente IndiCados. 
E~: 
Deputado Manoel Castro 
Deputado Osmtr l.Jma 
Suplentes: 
Deputado Atila L1ns 
Deputado João Mellão Neto 
Ate11C10S81111!nte. - Deputado lr.acinclo Oli

..., ' •der do PFL 

... "i' ..... ..., NR 2.077-L-PFL'97 

BrasDI&, 16 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos regimentais, IndiCO a Vossa Ellce

lênciB os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da ComiSSio M1sta destinada a envllr pa18Cer 
à Medida PI"OVISÓIIII n• 1.620-32. de 12 de dezembn> 
de 1997. que 'Dispõe sobre medidas complementa· 
res ao Plano Real e dá outras providênaas'. em 
substduiÇio aos antenonnente IndiCados 

E,__: 
Deputado FranciSCO Horta 
Deputado Bet1nho Rosado 
Suplentes: 
Deputado Lu1z B~aga 
Deputado Coi8UCI Sobnnho 
Atenaosamente, - Deputado lnocinclo Oli

veira, Uder do PFL 

OFICIO N" 2.079-l.·PFLI97 

BrasDI&, 16 de dezembro de 1997 
Senhor Preaiderde, 
Nos te...- regnnenlals, IndiCO a Vossa Exce· 

lênc1a os nomes dos Deputados do PFL que fario 
parte da ComiSsão MISta IIM!IIIada a erndlr pai8CBI" 
à Medida PIOVI8Õna n• 1.621·30, de 12 de dezembro 
de 1997. que 'Dispõe sobre o Cadaatro InformativO 
dos crédilos nio quitados de ó'llioa e entidades fe
deraiS, e dá outras pi'OYidênc~as'. em suballluiÇio 
aos anhlnonnente Indicados. 

a.tlvaa: 
Deputado Saulo Cu81roz 
Daputaclo JoH Sanhlna de Vaaconcallos 

Suplenlea: 
Deputado Raul Balem 
Deputado Mauro Fecury 
Indico, 111nda, pare relator o Deputado Saulo 

aue1roz 
AlenCIOSamente, - Deputado lnocinclo Oli

veira, L1der do PFL. 

OFICIO N° 2.08H.·PFU97 

Bras1ha, 16 de dezembro de 1997 

~anhor Presidente 
Nos tennos A!gllnentaiS, IndiCO a Vossa EJoce.. 

lêncl& os nomes dos Deputados do PFL que fanio 
parte da ComiSsão Mista destinada a emdll pa~~~eer 
à Medida Prov1sona n• 1.622·30, de 12 de dezembro 
de 1997. que •D•spõe sobA! o numero de cargos de 
Natureza Especl&l. de cargos do Grupo-D1111Ção e 
Assessoramemo Supeno~es e de Funções Gratihca· 
das eXlsterdes nos órgãos da AdminiStração PUbi"ICII 
Fedel81 diAIIa, autalqUIC8 e fundiiCIOnal, e dá outras 
pi'OVIdêncl&s', em substitUição aos anteriom18rde in
diCados. 

Efativos: 
Deputado Roberto Fontes 
Deputado Leur Lornanto 
Suplentes: 
Deputado Adauto Pere1ra 
Deputado Lael Varella 
AlenciOSSmente, - Deputado Inocêncio Oli

veira, L1der do PFL 

OFICIO N" 2 083-L·PFLI97 

Brasiha. 16 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente. 
Nos tennos regnnentaiS. IndiCo a Vossa Exce

lincia os nomes dos Deputados do PFL que latão 
parte da Com1ssão MISta destinada a emdir pa,_r 
a Medida PfOVIIIÓrta ~ 1.623·27, de 12 de dezembro 
de 1997. que •D•spõe sobre as comnbuiÇéies pal8 os 
Programas de lrdegl&ção Socl&l e de Formação do 
Patnmiimo do Servidor PúbliCO - PIS·Pasep, e dé 
outras provldánCias'. em substitUIÇão aos &rdenor· 
meme 1ndiCIIdos. 

Efetlvos: 
Deputado Lael Va~ella 
Deputado José Rocha 
Suplenllls 
Deputada Vanessa Felippa 
Deputado Expaddo Jún10r 
lndtco, ainda, pala relator o Deputado lael Va

rella 
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Atancoasamante, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Lidar do PFL 

OFICIO N • 2.085-L-PFLJ97 

Brasíha, 16 de dezenmro de 1997 
Senhor Pres•dente. 
Nos tennos reg11nenlllls, IndiCO a Vossa Exca· 

lênc•a os nomes dos Deputados do PFL. que talão 
parte da ComiSsão Mista destinada a emtt1r parecer 
à Mad•da ProviSOna n • 1.624-38, de 12 de dezem
bro de 1997, que •ena a Gratihcação de Desempe
nho de Alrndade de FISCBI•zação, a Gralrhcaçiio de 
Desempenho de Atmdade de Proteção ao Vôo, e da 
outras providênc•as', em substttuiÇão aos antenor
meme 1ndiC&dos 
T~: 
Deputado Aroldo Cedraz 
Deputado Antõn1o dos Santos 
Suplentes: 
Deputado FranciSco Horta 
Depurado José Carlos Cout1nho 
Alenaosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Uder do PFL. 

OFICIO N 9 2.087-L-PFLJ97 

Bras~1a, 16 de dezembro de 1997 
Senhor Pres1dant':!, 
Nos termos reg•menta•s. 1nd1C0 a Vossa Exce· 

lênc1a os Deputados do PFL que falão parte da Co
,,ssão MISta dest1nada a enullr parecer à Medida 

,-'roVIsóna n •1 625-39, de 12 de dezembro de 1997, 
que 'Cna a Gratff1C8Qão de Desempenho e ProdutiVI· 
dada - GDP das abvldades de flllanças, controle. or
çamento e planeJamento, de DesempenhO Diplomá· 
tico - GDD, de Desampenho de AtMdade de Chan· 
celana - GDC e de Desempenho de AbVIdade de 
C1ênc18 e TecnologiB- GDCT, e dá outraa provldên
CIBS', em substrtuiÇâo aos antenormente IndiCados. 

Titulares: 
Deputado Rubem Med1na 
Deputado Euler1 R1be1ro 
Suplentes: 1 
Deputada Vanef.!SB Fet1ppe 
Deputado Aden11r Cunha 
AteiiCIOSIIIIII!ntG, Deputado lnociUCIO Olivei-

ra, Líder do PFL ' 

OFICIO N • 2.089-L-PFU97 

Brasiha, 16 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente. 
Nos termos regimentaiS, IndiCO a vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da CoiTllssão MISia desbnade a emrt1r parecer 

à Medida Prov1sóna n.• 1.626-47, de 12 de dezem
bro de 1997, que 'OrganiZa a diSCiplina aos SISie
rnas de Controle Interno e de PlaneJamento e de Or
çamento do Poder ExecutiVO, e dá outras providên
cias', em subsllluiÇiio aoa antenormente IndiCados. 

Efellvoa: 
Deputado Augusto VIVeiros 
Deputado FranCISCO Rodngues 
Suplentes: 
Deputado Arolde de OI1VB1ra 
Deputado Jul10 César 
IndiCO, Blnda, pare relator o Deputado Augusto 

VIYBirDS 
Atenc10sameme, Deputado lnoc:incio Olivei

ra, Líder do PFL 

OFÍCIO N • 2.091-l..-PFLJ97 

Bras~IB. 16 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos tennos reQimertt&ls, indiCO a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que talão 
parte da Com1ssão MISta desbnada a amrllr parecer 
a Med1da PIOVISoria n • 1.627-30, de 12 de dezem
bro de 1997, que 'Altere a legislação relerante ao 
AdiCional ao Frate pare a Renovação da Mannha 
Me.,ame - AFRMM, e ao Fundo da Mannha Mar
• .,,,,. - FMM, e dá outras provldênci&S' 

Elelivos: 
Deputado Abelardo lup1on 
Depurado Ja1me Mart1ns 
Suplentes: 
Deputado Raul Belém 
Deputado Sérg1o BarcelloS 
IndiCO, a1nda, para relator o Deputado Abelardo 

luplon. 
AteiiCIOS8lT18nte, - Deputado lnocinclo Oli

veira, Uder do PFL 

OFICIO N.• 2.093/l-PFU97 

Bras~ia. 16 de dezembro de 1997 
Senhor Prasldenle, 
Nos tennos reg•mertt&IS, IndiCO a Vossa Exce

lêTlCIB os nomes dos Deputados do PFL que talão 
parte da ComiSSão Mista desbnada a emrllr paracer 
à Medida ProviSÕna n.• 1.628-18, de 12 de dezem
bro de 1997, que 'Autonza o Poder ExecUbVo a abnr 
ao Otçamento Fiscal da Umão, em favor do Mlntsté
no dos Tnmspolles, crédtto extraordináriO até o ~nu
te de R$106.000.000,00, para os liriS que especdi
ca'. em substllulção aos antenonn&llle mdlcados 

aeu-: 
Deputado João Callos Bacelar 
Deputado Benedho de Ura 
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Suplet.._: 
Deputado Jaa6 Santana da Vaaconcelloll 
Deputado Mauro Fecury 
~.-Deputado lnaalnclo 011-

wlnl, Lidar do PFL. 

OFICIO N.1 2.0851L.PFLI97 

Brasllia. 16 da daZambro da 11187 
Senhor Prasldenle, 
Nos tarr.- n~g~~. llldiCO a Vossa "*»

llncoa os nomes dos Deputados do PFL que lido 
parte da eo- sio Mlllla daahnada a 8mibr ~ 
à Mecida P-.óna n. • 1.629-8, da 12 de dazeldlro 
1a 11187, que "Diapije aobnt a COlO: nsio da tilwi
C1&11111111o mcullldo à exportação da bens ou ..,;.. 
ços naaon&JS", em subsbiUJção aos antenomJenl8 
lndr:ados 

I!!Eior.tlftvw•,.: 
Deputado Jollé Carlos Aleluoa 
Deputado Paudamay Avelno 
SUplam.: 
Deputado Franc11100 Horta 
Deputado Augusto \llvairos 
lndioo, lllllda, para llllalor o Deputado Jo11é 

Caflos Aleluia. 
Atanaosamanla,- Deputado lnaclnclo Oli

veira, Lidar do PFL. 

OFICIO N" 2.097-L-PFL/97 

Braslba, 16 de dazembro da 1897 
Senhor Prasldante, 
Nos termos l8glmllfllal8. Indica a Vossa ~ 

llncle os nomes dos Deputadoa do Partido da Fnln-
18 Liberal que farlo pat1a da Com'rslo MisCa dad
nada. a enillr ~à Medida PICMB6rla rf' 1.631).7, 
de 12 de dazanmro da 1897, qua "Dospõe sobra nar
mas e oandçilea genus de proleção ao lraballo par
tuéno, mstflu• rnuflas pala IIIObservAncla da - PI&' 
c:eilaa, e dé outras prcmdêncoas", em suballluição 
aae anteriormenla inãr:ados 

Efllllvoe: 
Deputado Joaé Car1os Alellll& 
Deputado l..ilna Nelto 
Suplllàe: 
Deputado Augusto Viveiros 
Deputado Marcos Vlnlcna da~ 
AlencloSamante, Deputado lna clnciD Ollwl-

... Lidar do PFL. 

OFICIO N" 2.099-L-PFU97 

Brasilla, 16 da dezembro da 1897 
Senhor Prasldante, 
Nos...,_ l8giii\Brllals, indico a Vossa El I' .. 

CID os nomes doa Deputados do Parhdo da Fnanla 

Llleral que farlo parta da Co- uio M- desllnada a-pa- à Madlda PIOVI86na rf' 1.631-7, de 12 
de clazanDo de 1897, que "Dilp6e eabra a llldinçlo 
dos 6rgioe que nam • e dll 01111as ptOVIdências", 
em IIUbalilulçio - anlarlolmente indicados 

Ehlll-: 
Deputado Átila Uns 
Deputado Rogério Silva 
SUple.a.: 
Deputado Roberto Paa
Depulado Robson Tuna 
A-..-a. Deputado lnlldnclo Ollvoal-

1'11, Lidar do PFL 

OFiciO N" 2.101-L.PFU97 

Brasftia. 16 de dezembro de 1897 
Senhor Pl8llldenle, 
Nos 18nnoa rag1mantais, 1ndiCO a Vossa E-. 

llncia os nonas dos Deputadoa do Parhdo da Fran-
18 l.ibMal que laJio parta da CoT uão ~ dasb
nada. a .mtir pBJaa" à Medida PltMaó<a rf' 1.832-7, 
da 12 da clazatDo de 1897, que "Altera a radaçlo 
doa ar1s. 2', 6", 7', 11 a 12 da 1.a1 no 8.629, de 2S de 
laveleiro de 1993, acr-=a dispositiw à 1.a1 no 8.437, 
de 30 da JUnho da 1992, e dé outJas )IIOVIdlnciaa", 
em subsllluiÇio aos antanonnente llldiCados. 

a-avo.: 
Deputado Abelanlo Lupon 
Deputado Carlos Melles 

SUple.a.: 
Deputado J08é Menclo!IÇ& Bezerra 
Deputado Banedllo de Lira 
Indico. ainda. para pi8Bidenla o Deputado Abe

lardo L1.1p1011. 

Atencklaamenla, Deputado lnoclnclo Ollwl
ra,UclerdoPFL 

OFiciO N" 2. 103-L-PFI..J97 

Brasllla, 16 de dezembro de 1897 
Senhor Prasiclante, 
Nos tarr.- ragmenta!S, indtco a Vossa e-

lllncia os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da Comssio Mis1a daabnada a amdlr pa
à Medida Provlsóna rf' 1.~. de 12 de dezenlbro 
de 1897, qua "autonza a União a racaber em Wllonls 
rnobillérios os dMdendos e JUIOB aobnt o capdal pró
prio a aeram pagos por enhdadaa de cuJO capital o 
T_,.,ro NIICIOII&I part1cipa", em subsbtuição - an
tenormente Indicados. 
~= 
Deputado J08é Egydlo 
Deputado Coraua Sobmho 
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eu.-.-: 
Deputado Joaé Carlos Vlllira 
Deputado Joaé Carlos Coutinho 
AtenCioaamanlll, - Dapulado lnaaln~la 011-

wlra, Uder do PR.. 

OFICIO N" 2.105-l-PFL./97 

BrasOia, 16 de dezembro de 1997 
Senhor Prasidanle, 
Nos tarmos ragimanlaiS, inclco a Vossa E ! I' l

eia os IICIIIa doa Depuladoa do PR. que faJAo parla 
da Con · ·o M- ~nada a enilir paniCIII' ê. Macl
da P1uvis6ria ri' 1.635-16, de 12 da dazanlbiu de 
• !197. que 'Dispõe IClbnt a llCIIIIIÇiu da dividas a ras-

·-' • :ades do Fundo de Compansaçlo da Vara-
9Cies Salanals - FCVS; aliara o Dacnllo-l.ei ri' 2.406, 
de 5 de janeiro de 1 SIB8, a as Lais rl's 8.004, 8.100 a 
8.882, de 14 ds III8IÇU ds 19911, 5 da dazambrD de 
1990 e 28 ds JUlio de 1995, raspeciiVamllnl, a dlou
.._ pnMdlnclas', em subatituiçlo IUIII anleliDin.,.._ 
la indicados 

Elwllv•: 
Daputado César Bsndeira 
Daputado ArDido Cedraz ......... : 
Deputado Bsnedi!U de Ura 
Deputado Rugénu Silva 
Atanciusamenl8, - Deputado lnoclnclo 011-

.....,.,UderdoPR... 

OFICIO N" 2.109-l-PFL./97 

BrasOia, 16 de dezembro de 1997 
Senhor Presidenta, 
Nos termas ragmenlais, 1ndicu a Vossa E-. 

lêriCia os nomes ~ Dapulados do PFL que faJ6u 
parta ds Ccr aa'o M- dasbnada a amillr ~r 
ê. Medida PIDVIIIÓria ri' 1.636, de 12 de dltzai1DD de 
1997, que 'dlspiie Bll8R:B de • udlucla do Imposto 
de Rancla na funta sobra randimantos de aplicaçllas 
financeiras e d6 outras providências', em substiluP. 
çlo aos ante- 1ndocadus. 

Elell-: 
Daputado Joio Melliu Neta 
Depulado Franlilscu Horta Suplel_, I 

Deputaclo =110 Júnior Dapulado João Carlos Bacalar 
AlanCiusallla , - Deputado lnoclnclo Oli

veira, Lidar do PR.. ' 
OF. PSDBIN" 4 1021117 

BrasOia, 17 ds dezembro da 1997 
Senhor PIIISidalle. 
Nos termas raglll'lllfllals, Indico a Vossa E-. 

llncla os Sanhonls Deputados LuiZ Carlos Hauly, 

como mambru titular, a José de Abrau, como rnam
bru auplenta, para lnlagraram a Cun • alo Malta des
tinada a lllllllllar a Medida Pruvlaórla ri' 1.633-<W7, 

em sublllilwçlo - antarionnal ola '"" adua 
Al8nclusamanta, Oaputado Aiic:lu rw-, Udsr 

doPSDB. 

OF. PSDEINN" 4.100197 

Brasll'a, 18 de dszamlllu da 1997 
Senhor Prasidenta, 
Nos termos ragimanlals, indico a Vossa E-. 

llncia os Sanhuoas Deputados EduBido Coalho, 
como mambru titular, e EIIBII Murad, como membro 
auplenta, para integraram a Cumissio Mista dssbna
ds a analisar a Medida Ptovisóna ri' 1.611-3197, em 
subsbtulçlu - antenonnanta indicados. 

Alanciosamenle, Deputado A6clu "-. Uder 
doPSDB. 

OF.PSDBIIIN" 4.103197 

Brasllia, 18 de dszamblu da 1997 
Senhor Prasidanle, 
Nos tannus rag11nanlais, indico a Vossa Exce

llncra os Sal~ Deputadoa Max Ruaanrnann, 
como mernbro btular, e Paulo MoutAu, como rnam
bru suplanta, para integraram a Ccrn"a aio Mista des
tinada a analisar a Medida Provisóna n" 1.61Cl-4197, 
em subslilwçlo - antanurmenlll • Olicll!lus 

Alancluaamenla, Deputado Aiic:lu "-. Uder 
doPSDB. 

oFICIO PSDBIIIN" 4.104-97 

Brasllia, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Prasidenta, 
Nos tarmus raglrnerwais, indico a Vossa E-. 

llncia os Sanla. Depuladus Salumiu Cruz. como 
membro lilular, e Wlaon Braga, como membro su
planta, psra inlagnaram a CumiSSiu Mista deabnada 
a anahlar a Medida Pravisória ri' 1.587-4J97, em 
subsliluiçiu IUIII anlerionnente nlocados. 

~.-Deputado Aiic:lu ~. U
derdoPSDB. 

OFiciO PSDBIIIN" 4.105-97 

Brasnia, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Prasldenle, 
Nos tannus ragirnentaJs, indocu a Vossa E-. 

llncoa os Sel•'lonas Deputados Anl6nlu Fetjlo, como 
membro lilular, e Carlos Alberto, como membro su
planta, psra l'llagranam a CulniBSio MISia desbnada 
a analisar a Medida Pruvisórla n" 1.580-5197, em 
aubsbtuçiu - antariunnante niiCBCius. 

Atencioaamente, - Deputado A6clu Nnaa, U
derdoPSDB. 
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OFICIO PSDBIJ/NII 4.106-97 

BrasOia, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidenta, 
Nos I8IIMs ragunentu. ll1dlco a Vossa E-. 

lênCia os Senhores Dapulados Arnaldo Madaila, 
como membro tdular, e Veda Crusous, como rranbla 
suplente, pan1111111grarem a Com ss'o MISta desbna
da a analisar a Medida Provisória n' 1.579-15197, 
em subshluiÇio aos anlerionnenle 1nd1CIIdos. 

Alenciosamante, - Deputado Melo Nftw, U
derdoPSOB. 

OFiciO PSDBIJ/NII4.107197 

BnlsBia, 18 de dezembro de 1997 

Senhor PrMidente, 
Nos termos n~g~menlals, indiCO a Vossa E-. 

lênCia os Senhores Depu1ados José Anlbal, como 
membro titular, e João Fausbno, como nanbro 1111-
plenle, para lllhlgnuem a Comsslo Mista dellllnada 
a analisar a Medida PRMSóna ri' 1.612-18197, em 
substituição aos antenormante ll1lk:ados 

Atenaosamante, - Deputado A6c1o Nftw, U
derdoPSDB. 

OFICIO PSDBIIIN' 4.138N7 

81BS1118, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regmenlals, indiCO a Vossa E-. 

lênaa os Senhoras Deputados Veda Crusus, como 
membro tdular, e Silvio Torres, corno membro au
plenle, para 1nleglam a Cornssão MISta desbnada a 
analisar a Media PIOVIS6rta n" 1.f!JIJ4-27197, em aubll
lduiÇão aos antet 10rmente Indicados. 

Atenciosamante, - Deputado Melo Nftw, U
derdoPSDB 

OFicio PSDBIIIN" 4.141197 

Brasftl8, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos temos regimentaiS. 1nd1C0 a Vossa E-. 

lênaa os Sal"- Deputados Dando de Casbo, 
como membro tdular, e Edson Silva. como n18111boo 
suplente. panll"llegrarem a ComiSSio MISta destina
da a analiSar a Medida ProviSÓIIII n" 1.6116-15197, 
em subatduiÇAo aos entenormente indicados. 

AteiiCIOSBmente, - Deputado A6clo Nftw, LI
dardo PSDB. 

OFICIO PSOB/1/N. • 4.142197 

Brasftl8, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente. 
Nos termos regmenlals, 1ndlco a Vossa E-

lêncla os Sei •"lotes Deputados Salvador Zimbaldl, 

corno membro blular, e Itamar Serpa, como n••lboo 
suplente, panllntegnuem a Com1811Ao Milita deatina
da a anelilar a Medida P101Vi86ria n.• 1.531-13197, 
em 111 lbslibiiÇIIO aos lllllenoi88 indicados. 

Absnaosamante, Deputado A6clo ...... Uder 
doPSOB. 

OFICIO PSDBIIIN"4.160197 

Brasnia, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimertaJs, indiCO a Vossa E-. 

llncia os Sero"'ores Deputados Jovair Arardes, como 
membro titular, e Luci8no Celllro, como merrao su
plente, pan1 llllagrarem a Comossio MISta d1111llneda 
a analisar a Medida PRMSóiB n. • 1.6011-11197, em 
subslituiÇão aos antenonnante indiCSdos 

Atenciosamente, Deputado A6clo Nftw, Llcler 
doPSDB 

OFICIO PSDBIIIN.• 4.161197 

BrasBIB, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Pnssldenle, 
Nos termos regimenlais, indiCO a Vossa E-. 

Nlncia os Sa •'lares Deputados Ranaldo Cezar Collho, 
coma nB'I'Do tilular, e Ezíclo P'lnhairu, como n••lbn:t 
suplenta, pam.llllegrarem a Corma alo Mista dlllllinada 
a analisar a Madida PIOWIÓIIII n.• 1.629 8197, em 
substituiÇão aos anterlormenta llldiCIIdos. 

Ate11C101181118111e, Deputado A6clo Nana, Lidar 
doPSDB. 

oFICIO PSDB/IIN. • 4.162197 

BrasniB, 18 de dezembro da 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos reg111111111aia, indico a Vossa e-

lêncla os Ssnhores Deputados Pedro Henry, como 
membro titular, e Paulo FIIIJÓ, como n lllll1bro suplan
te, para ll1leglarem a Conussio Mista dellbi_. a 
analiSar a Medida PIOWIÓIIII n.• 1.630-7197, em 
subsbtuiÇão aos entenores indicados. 

Atei'ICIOBIIITIIInte, Deputado A6clo Nftw, Lidar 
doPSDB. 

OFiciO PSDB/IIN • 4 163/97 

Brasft18, 18 de dezembro da 1997 
Senhor PI8Sidenle, 
Nos termos reg1menteis, 1ndlco a Vossa e-

lêncla os Senhores Deputados Dalila FlgUIIinido, 
como merrao titular, e Rommel Feijó, como...,.._ 
bro suplante, panal"llegnlrem a Comissio Milita des
tinada a analisar a Medida Provisóna 11.0 1.631-7197, 
em subabluiÇio aos enteiiCHn- indiCedos. 

Atei'ICIOBIIITIIInte, Deputado A6clo .._, Lidar 
doPSDB. 
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OFiciO PSOBIIIN I 4 164197 

Bras018, 18 de dezernblo de 1997 
Senhor Prasldente, 
Nos termos regimentais, Indico a Vossa e-

llncla os Senhoras Deputados Nércoo Rodrigues, 
como membro titular, e LUIZ PI8Uhylll10, como mem
bro suplente, para negrarem a Comosslo Mista de8-
1Jrada a analisar a Medida Pnwisóna n.1 1.632-7197, 
em subsbluiÇio aos entenonnente 1ndlcados 

Atei'ICIOII8In8nle Deputado A6clo Neves, Uder 
doPSDB. 

OFiciO PSDB/114.1115197 

BrasOoa, 18 de dezembro de 1997 
Senhor PIMidante, 
Nos termas ,regimentaiS, 1ndoco a Vossa e-

lêncoa os Senhores Deputados Roberto Brant. como 
membro titular, e Luoz Carlos Hauly, como membro 
suplente, para integrtuam a Comissão Mista destina
da a analisar a Medida PIOVISÓroa n.1 1.1136197, em 
subslituoçio aos anh!lnormente ondocados. 

Alei ociosamente, - Daputado Melo Neves, Ll
derdoPSDB. 

OFICIO PSDBIIIN I 4.186197 

BrasOoa, 18 de dezermro de 1997 
Senhor PrasKiada. 
Nos termos reg1mentaos. 1ndoco a Vossa e-

àncoa os Senhores Deputados Max Rosenmann, 
como membro titular, e Salomão Cruz. como mem
bro suplente, para 1nlegrarem a Comossão Maa das
tonada a analosar a Medida PIOVISÓroa n.1 1.834197, 
em substituoçio aos entenonnente inclocados. 

Alenciosamenle, Deputado A6clo Neva, Uder 
doi"SDB. 

' OFiciO PSDBIIIN.1 4.1671'iT7 

BiasOIB, 18 de dezetN)ro de 1997 
Senhor Prasodente, 
Nos termos ~ntais. 1ndico a Vossa Exw

lêncla os Senhoras Deputados Ronmel Fei(ó, como 
membro lilutar, e Fétima Palaes, como membro su
plante, para integraram a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n.1 1.5119-39197, em 
aubslrluiçio aos anteriormente indocados. 

Alencoosarnenle, - Deputado Atrelo NftM, 
UderdoPSDB 

OFICIO PSDBIIIN. I "i 188197 

Botaslia. 18 de dezembro de 1997 
SenhorP~. 
Nos termas regloJIMiais, indico a vossa e-

llncla os Sal•.._ Deputados Max Rosenmenn. 

como membro htular, e Ademor Lucas, como membro 
suplente, para ontegrarem a ComiSSão Mista desllroa
da a analsar a Medida PIOVISÓria n.• 1.613-2197, em 
subsbtuição aos~ indocados. 

Atencoosamente. Deputado A6clo N-, Lidar 
doPSDB. 

oFICrO PSDBIIIN.• 4.169197 

BrasOoa, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Prasodente, 
Nos te~ regimentais, Indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Max Rosenmann, 
como membro tllular, e Tuga Angerami, como rnam
bro suplente, para Integrarem a Comosslo Mista des
bnada a analosar a Medida PIOVISÓria n.• 1.593-2197, 
em substituição aos antenonnente ondocados. 

Atenc;oosamente, Deputado A6clo ....,_, Lidar 
doPSDB. 

oFICIO PSDBIIIN.1 4.170197 

BrasOIB, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Prasoclente, 
Nos ~ regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhoras Deputados Villóno Medooll, como 
II'IIIITtwo tilular, e Itamar Serpa. como membro su
plente, para integrarem a Comslo Mista destinada a 
analisar a Medoda Provisória n.l 1.592-2197, em 
substituição aos antenonnente indocados, 

Atancoosamente, Deputado A6clo Neves, Uder 
doPSDB 

OFICIO PSDBII/NI4.171197 

BrasOia, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Prasodenle. 
Nos ~ regomentaiS, 1ndoco a Vossa Exce

lência os Senhoras Deputados Joiio Leão, como 
membro bllllar, e Femando Tonas, como membro 
suplente, para Integrarem a Com s•o MISta desbroa
da a analisar a Media Provisória n' 1.6211-18197, em 
substituição aos antenonnente 1ndocados. 

Atanciosarnente, - Depurado ,....... Neves. Li
derdoPSDB. 

oFICIO N' 2.107-I..·PFL/97 

Brasiloa, 18 da dezembro de 1997 
Nos ~ reg1mentais, apnosento a Vossa 

Eloralêncoa os nomes dos Deputados do PFL que la
rio parte da ComiSsão MISta deSI1roada a emibr pare
osr .!l Medocla PIOVISÓnB n' 1.634, de 12 de dezem. 
bro de 1997, que 'Dá nova redaçlo ao art 11 da Lei 
ri' 9.530, de 1 O de dezembro de 1997", em aubsblul
o;ão aos anterionnente indocados. 

Elllllwae: 
Deputado Carlos Melles 
Deputado Abelanlo Lupoon 
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Suplentes: 
Deputado Antõn10 Jorge 
Deputado AntOn•o ' Iene 
Indico. amda. o O.."'Putado Carlos Melles para a 

relatona da matena 
Atenc~osamente. - Deputado Inocêncio Oli

veira, Uder do PFL. 

OFICIO N° 5198-LPL 

Bras111a. 6 de 1ane1ro de 1998 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de •ndK:ar a V. Ex" o Deputado 

Wel1nton Fagundes como suplente. em substiiiiiÇão 
ao antenormente des•gnado, para Integrar a CoiiiiS
são relerente a Med1da Prov1sona n• 1.606-15 (eXbn
gue cargos na Adrrumstração Federal) 

Na opottumdade, rertero a V Ex" meus protes
tos de elevado apreço e d1sbnta consideração. - De
putado Valdemar CoRII'.!IIIO, Lidar do Parbdo L.lletal. 

OFICIO N" 6198-LPL 

Bras1I1B, 6 de J&ne•ro de 1998 
Senhor Presidente. 
Tenho a hora de 1ndK:ar a V Ex' o Deputado 

Pedro Canedo, como suplente. em substrtuiÇio ao 
antenonnente designado, para Integrar a Com1ssio 
relerente à Med1a Prov1sona nO 1 613-2 (altera pro
cedimento relat•vo ao Programa NBC10nal de Deses
tatlzação) 

Na oportunidade, redero a V. Ex" meus po.-..s 
de elevado apreço e aiSIIma consideração. - Deputado 
Valdemar Co.- Neto, L1der do Parbdo LiberaL 

OFICIO N" 7/98-LPL 

Bras•ha, 6 de Jane•ro de 1998 
Senhor Presidente. 
Tenho a homa de •nd~ear a V Ex" o Depulado 

Elo;eu Moura. como suplente. em subshtUição ao an
tenonnente des•gnado, para •ntegrar a ComiSSão re
ferenle a Med•da PIO\'Isona n• 1 620-32 (medidas 
complementares ao Plano Real) 

Na opomlllld&oe .edero a V Ex" meus Jll\liB le& 
de elevado apreço e distinta r.aiiSideoação - Depilado 
Valdem&r Costa Neto. lidar do Partido Liberal. 

OFICIO N° 8198-LPL 

Brasll1a 6 de J&nelro de 1998 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de 1nd1car a V Ex" o Deputado 

Rem• Tnnta. corno suplente em substduiÇio ao an
tenonnente deslgl'l&do, para •ntegrar a Comtsslo re
lerente à Med1a ProviSOna n• 1.627-30 "Mannha 
Mercante (Frete)" 

Na oportunidade, redero a V Ex" meus p~.-..s 
de elevado apreço e distinta consideração - Deputado 
Valdemar Costa Neto, Uder do Parbdo Uberal. 

OFICIO N" 9198-LPL 

Brasília, 6 de ]ane•ro de 1998 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de IndiCar a V Ex" o Deputado 

EuJácK> Simões, como suplente, em substlluiÇio ao 
antenormente deSignado, para 1ntegrar a Com asão 
referente à Medida Pr<MSOna n• 1 634 (dá nova re
dação ao art. da L1B1 n• 9.530197). 

Na oportumdade, reitero a V. Ex" meus protes
tos de elevado apreço e dlsllnta consideração - Depu
lado Valdemar Costa Neto, Lidar do Partido I.Jberal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão 
fedas as substduiÇÕeS sollatadas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro
J81o de LIB1 da CAmara n• 46, de 1997, CUJO parecer 
foi lido antenonnente. ficará perante a Mesa durante 
c•nco di&S úteiS, a IIm de receber emendes, nos ter
mas do art. 236. 11, d, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4" da Resolução n" 37, de 19116, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Lembra 
ao Plenário que o PrDJ91o de Le1 da Câmara n" 68, 
rle 1997, cu ]OS pareceres foram lldoe antenormente, 
constará da pauta da sessão dellberallva ordlnána 
de amanhã, em reg1me de urgência, quarldo pode
râo ser oferecidas emendas até o encerramento de 
sua diSCussão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Pro
JBtO de Resolução n" 1, de 1998, (Ohao n• S/85, de 
1997), resultante de parecer lido antenormente, IICB· 
rá perante a Mesa durante Cinco diaS uteiS, a fim de 
receber emendas, nos termos do art. 235. 11, f, do 
Regmento Interno. oombJnado com o art. 4° da Re
solução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 70, de 1998 (n" 
1.636197. na ongem), de 23 de dezembro lilllrno, 
pela qual o Senhor PreSidente da Repúbllc:a, nos ter
mos do § 1° do 1nc1S0 11 do art. se da lei n" 9.069. de 
29 de 1unho de 1995, encarn1nha a prograiTIIIÇio mo
nelána relativa ao pnmetro tnmestre de 1998. 

A maténa va1 à ComiSSão de Assuntos Econ6-
miOOS, em neg1rne de urgência, terldo em VISta o § 2" 
II1CISO 11 do art. 6° da Le1 n• 9.069, de 25 de JUnho de 
1995, que diSpõe: •o Congresso Nactonal poderá, 
com base em parecer da ComiSsão de Assunlos 
Eoonõm100s do Senado Federal, nBJBdar a programa
ção monetana a que se refere o ~ deste arllgo, 
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madrante decreto legiSiabVo, no prazo de dez dras a 
contar do seu racebmento. • 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores ln&cntoa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
RequiiO, por permuta com a Senadora Benedlla da 
Silva. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Pro
IIUIICia o segu1rlla diSCUrso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Prasidenle, Inicialmente, agradeço à Senadora 
Benadlla da Slva a oportunidade a m1m concedida 
de iniciar os pronuncaarnantos nesta sessio. 

Quero trazer ao Plenário do Serrado Federal e 
ao Brasft a minha Indignação. Há momentos, Sr. 
PI8Sidenle, em que a paaincia é a VIIIUde Em ou
tros, a VIrtUde é a paclênca Mas há momentos em 
que a 111dlgnação é sarlla, como foi santa a indigna
ção do Cnsto ao expulsar os vendilh6es do Templo 

Assomo a este tribuna, hoja, p&Ja trazer ao 
Congresso Nacional a minha indignada rn&rllfesta
çlo contra a corrupção que toma conta do Govemo 
e que quer definitivamente abduzir o PMDB através 
de manobras sónlldas, corrupção eleitoral pura e 
simples, C8pllaMadas. Sr. PRISiderlla, pelo Govemo 
do Preslderlla Fernando Henrique Caldoso Nio são 
acusações flltels; silo acusações documentadas 
alraVés de grav&Q6es ielefeniCBs. 

A mampulaçio da wntade da OposiÇio, a ten
labVa de controle da BariCBda do PMDB pelos Parla
mentares abdUZidos que p181endem subordinar o 
Parbdo à .....teiÇão do PRISiderlla, o p~t~casso de 
compra de - durante a votação da raele1çio Já 
foi um doa PltJCBBsoa maiS sórdidos e infames que 
este Congresso NactonaJ assiSbu. Pareaa que tudo 
bnha acabado ali - mal expliCado. mal esc:larecldo, 
sem nenhuma 18Spoate -, mas o proc • sso ocnbnua. 

Os abduzidos p dem depor o honrado Pre-
sidente Paes de And de do Parbdo do MOVImento 
Democrábco Brasilei , queA!m subordinar o Parbdo 
aos seus 1rlla- a manpulam a mesqu1nhana, a 
miSéna das orçamentánas fedas pelos 
Parlamenta18S. I 

A tentabve de erlquadramento é clara e despu
dorada. Mas, 111111s dd que as m1nhas palavras, tal
vez S8Jllm esclarecedoras as palavras de um diálogo 
entre o Deputado da meu Parbdo, e meu irmão. 
MauriciO Requlâo, ao chefe de gabinete do M1111S11t1 
da Saúde, que foi gl"llYildo e que tentar&~ reproduz,., 
neste momento, colocando o gravador drante doa 
II'IICtO!ones do Serrado Federal. 

·- Corno vai o senhor? Tudo bem? 
-Tudo bem. 

- Dr. Marcelo, estou tentando, numa 
JOrnada 1ntensa. acompanhar a libei&Ção 
das m1nhas emendas orçamentánas e das 
emendas do Senador Requião também. E 
ISSO tem me levado a estar em contato per
manente com o Min1sténo; primeiro com a 
D,.. Carm111ha, com o Dr. Bajas. E soube 
agora, allavés da secralána do Dr. Bajas, 
D,.. lza, que todos os meus convêniOS, as U
berações, enfim, estenam agora pi para se
rem rodadas, IIICIUSMI, ou seJB, a parte téc
mca toda resolvida; dependendo, segundo a 
secretána lza, de uma conversa com o pró
pno Mlr11Stltl Que o propno M1mstro estena 
talvez dispOSto até a ligar para m1m para que 
eu resolvesse alguma COISB que ela não me 
d1sse exatamente o que é. 

-PoiS não. 
-Ela me cdou o nome do Sr. Sandra, 

do Sr. Paulo Ma~ques. 
- Sr. Deputado, o senhor tem um celu

lar para que eu possa entrar em contato? 
- Pois não. É que meu celular Já pas

sei tantas vezes e as pessoas l1gam para cá 
e acabam não conseguindo pelo celular. 
Mas é 976-5854, 041. 

- E o outltl telefone? 
- O oulltl telefone. que é este em que 

estou conversando agora com o senhor, é 
323-2901. 

- Retomo ao senhor dentro de 5 IT1IliiiOB. 

- Aguardo, então, ao lado aqui do tele-
fone. Mutto obngado, então. Até logo. 

-POIS não. 
(Pausa) 
(Nova ligação) 
-Aiõ! 
- Alõl POIS não. 
- 01, Deputado, é Marcelo Azal1m, do 

Mimsténo da Saúde. 
- 01, Marcelo. 
- De1xa eu falar com o senhor, na reali-

dade. o que está acontecendo, o senhor tem 
que conveiS8r com o Lu1z Callos Santos, da 
art1culação polítiCa, polque a 1nlonnação que 
a gente tem aqu1 é que tem um problema 
politiCO lá no PaláciO do PlanaKo 

-Com relação às m1nhas emendas? 
-Isso. 
- E com relação às emendas do Sena-

dor, é a mesma COisa? 
- É a mesma COISB. 
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- Mas que coosa. o senhOr veja só, eu 
COIM!nlel com o M1niSirO há cerca de 4 me
ses a~. conve1'881 com o Dr BeJBS há cer
ca de 30 d18S, e perguntei a ele se as emen
das sanam liberadas; eles me d1SS818111 que 
se e-.sem tecmcamente corratas não te
ria problema nenhum. O senhor 118111 só, Dr. 
Me~celo, as emendas OIÇ&mentánas não po
dem estar sujeitaS a mgelêi1CI8S politiCBS, é 
o 01Ç8m8nto da União, foi aprovado pelo 
Congresso Naaonal 

- POIS é, Deputado, o senhor há de en
tender a mnha posiÇão. 

-POIS não. 
- Sou seMdor do ExeaiiiVO, cumpro 

ordens rn~niSienBIS. Então, a oldem dada é 
essa. Esse problema politico, o senhor con
versando com O MiniStro LUIZ Carlos Sa.
OU MaiCO Aun!llo Santoro, ele passe um fml 
para nós e liberamos 1med1atamente. 

-Qual é o nome da outra pessoa? 
- Marco AuréliO Santoro. é o chefe de 

gabinete do MII'IIStro LUIZ Carlos Santos 
- O senhOr Wlf&, Dr Maroelo, não wu 

lazer ISSO; honestamente, não 11011 lazer 
ISSO Não 11011 me sUJ811ar a esse tipo de ln
JUI1Çáo Agonl, lamento mudo que o Governo 
se preste a esse t1po de situação. Honesta
mente, é depnmente ISSO. Depnmente. Mas 
agradeço a sua atenção e a sua Informação. 

- POIS não. O senhor me desculpe por
que o senhor há de -ender que ISSO não 
depende de m1m. 

- Entendo lnle11Zm8111e. 
- Se eu descumpnr uma ordem, o se-

nhor sabe que palCO o meu cargo. 
- Po1s não VeJ& so Eu só acho que o 

Kleano do Par!ldo, do PSDB. do PreSidente 
da República .. o própno PSDB 101 construido 
para acabar com esse tipO de co1sa. O 
PSDB surg1u, como Partido, com o propósi
to, pelo menos declaRido, de acabar com 
esse fislotog1smo que SICIStla dentro do 
PMDB, que é o meu Partido 

-POis não. 
- Agora, 1nlellzrnente, parece que hoje 

esta capllaneando esse t1po de ação. 
-POIS não 
- Mas está bem. Ag~adeço a sua genb-

leza 
- Deputado, um Fel1z Ano Novo pa1a o 

senhor 

- Murto Obngado. Igualmente pala o 
senhor e para a sua 1111111118. • 

Este é o Gowmo do Pnlsldenle Femando 
Hennque Cardoso, e dessa !arma, Sr P1aaidenta, 
querem cooptar o PMDB Dessa forma, querem ga
nhar a convenção Dessa lonna, quel8m evitar can
didaturas à PI8Sidênaa da RepúbliCa. Dessa 1arma, 
querem conduzir o processo politiCO, da forma SÓidi
da da compn1 de votos que presld1u a votação de 
reeleiÇão 

A m1nha Indignação é enorme, pni1Ciplll.
quando as Lideranças, abdUZidas pelo Presidente de 
Republica, diZem que o PMDB não tem candidato. 
Querem evller a converiÇão. Querem levar a quesllo 
no tapetão, na comp1a de votos e na diSCUssão das 
m••uéWIIS varbas 01Ç81111!111ánas votadas pelo Carl
grasso NaciOIIIII 

Esta hiSiona começou quando recebi uma co
rnuniCIIÇio do M11wlláno dos Esportes, do MIIIISiro 
Pelé, de que uma emer!da de minha aurona não po
dena ser apnwada po~que faltava urna sáne de do
cumentos. 

Quero esclarecer que não laço emendas. Sou 
o segundo Senador m8IS votado do BraSil; supellldo, 
por um pequeno percenbl, pelo MiniStro lns Rez.~
de. FUI o vencedor da eleiÇão para o Senado em 
100% das umas do Estado do Paraná. Nlo seria 
com 20 emendas que soluc1onena as expectabvas 
do meu Estado. Mas, como eles eXIStem, cedo-u 
aos Deputados FedelliiiS e EstaduaiS da Bancada do 
velho MDB de guerra do Paraná, cl8dsnc1ando, Plllll 
ISSO, um lunc10nano do meu gabinete. Nem sabia 
que essas emendas tlalnllavam e nem as acompa
nhava 

Recebi uma carta do M1n1sténo dos Esportes, 
diZendo que laltavam dez documentos. O Prelello de 
Campna Grande do Sul, Elenan do Roao Zanelll, 
desespeRido, procu1a-me pedindo para que fala88e 
com o M1n1stro Lu1z Carlos Santos. Disse-lhe que 
procurasse o relendo M1111S1ro e, em meu nome, dis
sesse a ele alguns desaforos. po~que não admitia 
esse hpo de negoaação. 

O Prelerto procurou a Llde1ança do PSDB e li
berou as emendas. com a 1ntervarlção do Udsr do 
Partido Aéc10 Neves, evidentemente, para trocar o 
8pOIO do Deputado FedeRII que tomou a 1niCiatMI de 
fazê-las por um Deputado Federal ligado ao PSDB 
do Paraná. 

Logo depoiS, o Prelerto de Perobal diSS8 que li
nha recebido de uma tal Sr' Carm1nha, do M1n1sténo 
da Saude, a mesma proposta: "Procure o Sr. luiZ 
Carlos Santos. porque há um veto pollbeo conlra as 
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emendas do Senador e do Deputado Maurfao Rs
quão" 

Nio me subonlnei a esse processo. No entan
ID. o Prafeilo também procurou as Lideranças do 
PSOB, procurou o Ministro Lulz Carlos Santos, que, 
apavorado naquele momenlo, declarou que haVIB 
um engano, que n&o liberava emenda alguma, que 
eles bnham uma fiblnção técnoca. Medo da denún
cia que eu fana, como estou fazendo neste momen
to! A emenda fo1 libersda pelo secralário do Mln1stro, 
numa demonstração clara de que sua função é o 
men:ado de emendes e de votos no Congi88SO Na
aonal, porque se ele pod1a liberá-las, como as libe
rou, é porque realmente o Governo estava negoct811-
doc:om elas. 

Isso tudo é o pano de fundo da tentativa de evi
tar que o Parlldo 'do Movmento Dernocnüico Brasi
leiro lance candidatos à Prasodêncla da República. 
Mas nós temos cendilatos, SIRI. O meu nome está à 
disposiçAo do Parlodo e, atnis dele, uma admnslra· 
ção exemplar na Pretailura de Curitiba e no Governo 
do Estado do Paraná. À dillposiç'io do PMDB está o 
nome do ex-Presidente José Samey, que jé declarou 
que pretende disputar a Prasodincia de Repúblca e 
nlo á homem de froUXIdão, de meoas palavras. Não 
é um politico leso e 1nconfoável. À dosposição do Par
lido está o nome do ex-PI'8Sidente Itamar Franco, 
que entrou no PMDB, que remg1 • asou nos noseoe 
quadros com a mandestação expllcda de que preten
dia dosputar a c:onverção. Agora, quenam oemover o 
obstáculo maoor, qual á a figura limpa e coneta do 
nosso Prasodente, Palas de Andrade. Não podemos 
aceitar ISSO. Não podemos acailar a corrupção palro
GIIIBda. smo, pelo PIIISKfente Femendo Henrique, 
porque esta não é a promeora denúncoa. E a esta 
também não darlo atenção, tentando mnirnozá-la, 
como se não fosse diretnz explicila do Governo Fe
deral a compra de Partamentares no Congresso Na
cional. 

Essas questões, no entanto, vão cawando ln
dignação e noJO, nio só a mm, mas a figuras irnpor
lllntes da socoedade brasileira. 

Vou ler aqu1,~que conste definitivamente 
doa Anais do Cong Nacoonal, o aotigo do )Omll-1-. poeta e eecntor eran:lo Mello Mourão, funda
dor do PMDB, hoje t ra das Iodes partodánas, publi
cado na Tribuna da I prenea de hoje, que se IntitU
la "Arrabaldes de •. Com a palavra o poeta, 
Geraldo MeDo Mouriot 

·p- foca". Com esta brvve sentença 
de duas palavras, o Senador José Samey 
bancou o martelo na cabeça dos neuróticos 

lileriletros que pnlllendoam manopular algu
mas suspedas manonetes, emeogodas doa 
porijes do Congi'IISSO, e inslsladas em duvi
dosas lideranças do PMDB. Dizan os JOr
nais que um bando dessas desfruláw. no
viças nobeldes, dispostas a destiluir o Depu
ledo Paes de Andrade da p~Midêncla do 
partido, 8111aria sendo "c:apdaJWado" por um 
Sr. Gedal ou Geddel V1111ra Lima. TIIIIIHe do 
alualllder da bancada na CAmara. o que pou
ca gente estava sabendo. Parece que já não 
se fazam rnaos lideras como anbgsmente. 

Para começo de c:o.-rsa, perece que 
o Sr. Gedel ou Geddel está mesmo caprta
neando a empratlada. É, ass1m, rnaos o capi
tlo do que o líder da sua bancada. Capitlo, 
no sentido gilano da palavra Pois "capitão" 
é o tftulo que se dá. nos acampamentos ci
ganos, ao c:abeclha que IISIIUrna, sem lei 
nem ra, o comando da tnbo. Um lidar é ou
lia coisa: é alguém que tem ~mssos 
com a VIda e a tradição do psrddo, com a 
rapresentaçlo pal'lanaDr que aventuaJ. 
menla cooodena. e com os conalogioroános 
que lhe confiaram a defesa de sua idenbda
de parbdária. E afinal, a bancada da Ctmara 
não é um BJUntamenlo da coganos. • 

Acredito, Sr. Presidente, como o poeta Geraldo 
Mello Mourio, que realmente não 811111. e espero que 
isso 1111J8 demonstrado na Convenção Naaonal do 
Parlldo. 

Continua o poata: 

"Nio quero nem acreditar que estão 
querando brar o Paes. Isso nunca ocomsu 
na hlslóna do PMDB e não vai aoontecer 
agora" - exclamou o ex-PIIISidente José 
Samey, em indognada declarsçio à "'11fttn
sa. Na verdade, é diflal saber a quem lnle
- o Hicilo polibco em que se empenham 
os empreiteiros da demoliÇão da p1118idênaa 
do parlldo. 

Enganem- os que pensam estar BJU· 
dando a reeleiÇão do Prasoclente Fernando 
Henrique ao pretenderem decapllar o preso
dente do PMDB, repelindo, no ànDio parli
déno, as famosas "degolas" do chamado 
"niCOI o'oecimaollo" de mandatos da Prlrna1-a 
Flep"oblica, cu as cass=çt\es do oegme militar. 
Farnaudo Henrique, onundo do PMDB e das 
hAas contra a incfecêiiCIB do oegme lllbilnl.no, 
sabe clsso. Como sabe lambám que o p
denlll do PMDB nio é seu nrngo, como não 
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o são os aulênllcos haeras do"parlldo, os ex
pn!Sidentes José Samey, Itamar Franco e o 
S. ador Robal1o Requilo. Nio sio nmo
gos. São adwlnlános, nulos deles rilo ne
C11SS8111111*11 do I1Siilulo da rs a' •ção 1118-
Sidenaal, mas am da adoção ..t hoc com 
que fOI proposto no Bnlsi e da mácula da nu•
dade turfdica de que ficou entado, com a 
IJaudulanta aprovação na CAmara. 

Todos se lembnun do flagrante de cor
rupção upllclta naquela Casa com a com
pra e venda de votos da Deputadae banl!OS 
e venais. É uma lásbma, aliás, que o Supre
mo Tnbunal Federal se lenha omitido no 
caso. quando podena ter marcado a grande
za da sua p~esença. A fraude sacramentou
se. de 18S!o, homologada pela cumphadade 
de todos os gedéls da CAmara e do Senado. 

Os compradon!S e vendedoras de vo
tos não foram úteiS ao PriiSidente da Repú
blica SaiPIC8flllll de lama sua honradez po
llbca pessoal, que não pode &IBr quesiKmeda 
- essa é uma QJIIfllão do Gedel, podena ler 
sido a mnha até tomar oonMCimento dessa 
gravação que reproduZI nos mcrofones do 
Senado da RepúbliCa -. e genuarn um ddícil 
contenCIOSO que lhe pode ser cobcado nas 
umas das piÓXIm&S eleiÇiieS por eledoras 
menos BVISedos, eventualmenta lavados a 
contund.r o candidato com o bancO clero de 
campanha. 

É nos mesmos anabatdes em que vça
ram os anões do Ooçamento. que tennenta. 
...... o levedo podl8 da degola do p
do PMDB. O hímen complacente de certas fai
SBIS ~ranças p;ulamanlaJes, que nas peaqut
SBIS de opll1lio publica situam, desglaçada· 
mente, o Congi8SSO quase nos mesmos índi
ces de najelção e eaecração dos bandas de 
seqüestro e IIIIJCOiráfico, está ameaçando a 
própria eslabildade das lllSIIfuiÇÕBS-

A blandiCiosa h!pOCnSIII dos bajulado-
185 profissionais, que engawtanun o cnma 
de coiTIIpÇio dos negoclllflles de votos na 
Câmara. é a mesma dos que quantm levar a 
cabeça do Paes de Andrade ao Fernando 
Hennque. E, com ela, a cabaça do naK>r 
partido da RepubliCa. E o que é J>101: a llllan· 
lona dos 1111111netos, que conta com a rapul
sa das baseS do partido a de 118Us non.a 
m&IS 1'11J)111SadaiiVOS, como OS três ~ 
dldatos à Prasldêncoa. 'lfrorda a própna 11111· 

----
tóna do PMDB. Pois o Sr Paes de Andrade, 
a quem o saudoso Uhsaas Gumariias consi
derava a II1BIS limpa, a maiS lúcida a a mail 
cornpatenle das lideranças pallamenlaraa 
do -.. leqlo, tem um saldo de sarvi9ae 
prestados à CArnara, à legenda e à clemo
cracra que '*1hum dos seus a .-rogos pode
rá contestar. 

Eles nlo sabem que estão armando 
um mundéu para quebrar as pamas do pró
pno Famando Hennque, na 1oca1a das umM 
de outubro. Para quem não sabe, V8Jil o cli
ciOIIáno: - mundéu, no Ceará, é umB armB· 
dllha, para denubar caça grande e nobre. E 
ISto é tanto maiS grave, quando se sabe que 
o Paas da Andrade, o Samey, o Itamar, 
como as1e pobre escriba. também fundador 
do MDB e do PMDB, aslão todos diSpOSIOs 
a 11a1ar no presidente que 11181" a 8IBf Indicado 
pela ~- Pata ~ - nlo 
pato gedéis e badéiS que nlllguém sabe cfon. 
de ..-m. Mas lodos sabemos aonde que
ram chagar: aos tapeies e à copa do Poder. • 

Esla rrnnha manifestação llldignada deva servir 
ao n1IBIIOS para despertar o "vaaho MDB de guena• 
da prasslo e das nagoaatas de um Govamo conup
to a con-onlpldo; um Governo que silencia a Hllpren
sa naCIOIIIII nvsmo quando vende a Vale do Rio 
Doce por R$3 bdhiias e, logo depoiS, numB concor
rtnaa séna no RIO Grande do Sul, vende 60% do 
decadente SISiemB de diStribuiÇão de 8ll8flll8 elélri· 
ca local, nBgiONI~ estadual por R$3,2 mdhiies. A cor
rupçio está ~Ieda nas negoaações. no pnoço das 
obras públicas a. fundamentalmente, na rallerada
mante comprovada m&nelra com que o Ellacutivo 
nagoaa com o Congresso Nacional o cnme da cam
pra da votos na -'tlição, as denúi1CI8S que se su
cedem à docurnentaçio que trouxe. transcrita em 
n"IIBIO magnébco, à lnbuna do Senado Federal. 

~ por ISSO, Sr. PI8Sidenle, que a lndlgnaç6o é 
santa n11111as vezes. É venlade que a lndignaçlo. aJ.. 
gurnas wzes, é VIrtude, outras vezes a wtude 6 a 
pacéiCI8 e a tolerêncla, mas há momentos em que 
a Indignação é santa como foi santa a ~~!dignação do 
Cnsto ao exptAsar os vendilhões do ..,._ E os 
VWidJhões da República, os rnampuledoras do Con
gresso são, sem a n"IIBnor sombra da dúwla, os ho
mens comandados a d1ngldos pato PniBICienbt Far· 
narldo Henrique, os aBus M....-. os seus méto
dos, a sua ma11111111 mdecente da govarnar na medi
da am qua esquece de todo o seu passado da firme
za, de lisura e da dignidade. 
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É pii!CISO que o velho MDB 1evants e <:::lccua 
um candidato a disposiÇão ao povo c:l:1 \.li.::.. ;;re
posta séna de manulenção da establlldaa:e mone.c
na, proposta de um homem que não tenha vergonha 
de ser brasileiro. Que o MDB coloque un1 homem 
que se envergonhe, que se envergonhe deflndwa
rnente com esse tipO sord1do de manipulação e con
dução do Congresso Nacoonal 

MudO obngado, Sr. Presodente 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Conce

do a palavra ao Sanador Ronaldo Cunha Lima por 
cessão do Sanador Lúcoo Alcântara. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Pronuncoa o seguome doscurso. Sem oevosão do ora
dor.)- Sr. Poesodenle. So"s e Srs. Sanadores Não. 
Eu não vou falar, hqe, sobre o pacote econõmoco, 
que busca R$20 bolhões. atoavés de algumas medo
das duras, mas, certamente, necessanas 

Não. Eu não vou falar sobre o Proer. que, com 
recursos do Sistema l'inanceno NaciOnal, on]Biou R$22 
bilhões em bancos que falooam ou ameaçaram falir. 

Não. Eu não vou falar sobre o Sovam, com seu 
custo 1io alto quamo diSCUtido, mas necessáno a 
defesa e à segurança do nosso espaço aereo 

Não. Eu não vou falar dos R$8 biliões que o Go
verno conqosamente sacou de suas reseovas. para om
pedor que a quede das Bolsas nos derrubasse 

Não. Eu hOJB nio fala181 de oboas já fedas nem 
de eções mesmo que maHedas. Eu falare• sobre 
urna obra que amda não loo feda, mas já too estudada 
e concebida. doscut~. planejada, progoamada e 
prometida. Eu l=lareo de uma obra bem maos barata. 
de custo bem I. tecnocamente voavel. econo
rrucamente rentável socoalmente louvavel 

Uma obra sobnl a qual eu Já faleo muotas uezes 
e mudas vezes mullas Já falaoam Sobre ela soboam 
doscursos e sobram propostas; soboam cobranças e 
sobram promessas e so uma coosa falta: a decosão 
de fazê-la. 

Essa obra. Sr. Prasodente. e uma obra que " 
Nordeste clama e reclama, pela urgêncoa e pela sua 
omportincia. E oboa delmdova e perene, tão oerena 
que omortabzara quem a fozer. 

Falo e todos Já sabem que falo sobre & t"'no
posoção das águas do no São Francosco 

O custa da obra e est1mado em apenas r-, ~ ,;: o 
nulhões, ou sej8, 1:td' l'rtlJI!Ul E.vnrr. 100!1 -~ Su· 
que i&llO en1 razao a queda d&, Boi~ ae. e G.t •C nf r 
4% do que o Proer • snu r.cb bancos 

O pi'O]Bio não cuida apenas de trans~<.; aous• 
mas, também, de correção de trechos :lo .• ,,a· , •• , 
suas matas c1llares. Ob]et1va, a1nda o u.nea~lllll;.niO 

daE ~·t- 3S :1·1' &IS se.ce.s, uerrnrtnldo a recomposiÇão 
c.::.. .~;L:. ~ •Ja .::. .. ;-o:.. i.:S.íi"a.i C, aem ass1m, o aprovei· 
tci. •• 1.s.ntc as SL.SS •arzsas palas pequenos produto-
res RJrBIS. 

t: "m .-roi'!IO oue desencalha sonhos e extin
gue angústoas. Eslabelece uma ação sócooamboental 
que há mudO não se realoza no Nordeste. Sara a 
moldura da L!ma pa1sagem nova 

O "Velho Choco" andani rnaos. aumentando be
nelícoos e redUZindo despenlícoos. As baCias dos nos 
Jaguanbe, Pora.1has-Açu, Apodo e Paraíba estarão on
terlogadas E elas dorão maos laJde que a sede de 6 mo
lhões de ooaslls·:-os as umu Vale dozer que a metade 
da poculação do sam~ando vao ter agua de beber. 

O açude Poções, em Monteoro, e a Lagoa do 
Arroz. em CaJBZeoras, deoxarão de ser apenas mar
cas geopoafocss Serão lambem, maocos hostóncos. 
Em ~~oxoto, Pernambuco, sua adutora selá redento
ra para o csnn da Psraíba. E, no Ceani, a benagem 
de Aurora se;á paoa a Paraíba o amanhecer de uma 
00'18 h1StC,I8 

O que esta faltando? Por que retardá-la? O 
que esperar ma1s? 

r-!ão :-etc ca.::~c:1aamente não c"Sio que as pro
o-nessas aa toansposo;ão loquem submersas nas 
aguas da u1dderenca ou que se afoguem nas profun
dezas de uma acomocada ondellnoção pollllca. Não. 
Não r.reoo, porque creoo no Governo que apóoo e 
apooo um Governo que é corajoso, que é :usto e e 
humano 

E um õoaeuki c.e c.spera E. F01 preciSamente 
em 1 ã8.5 ~-tt.~ o 19ngenh~1ro cearense Tnstão Franklin 
Alen=ar de uma .;lailorou o pnmeoro projBio de 
transoosoção üaS aguao Daquele momento até esta 
aata bilhões ae r.eurõn1os foram consumidos e m1· 
lhares a~ aolaoas toram gastos em estudos e proJe· 
tos, lJ as ob.as n&o começaram. 

E como .a tnste. Sr. Presodente, saber que o so
nno de Tnstão 91nC:S habita o omagonano, a procura 
de qt.em o raca iea! 

E. é f2'cll toma·lc ret.l As C"'ltiC&S que se fazem 
Ja 'Ião r.a~ ·: sos!E- ;, ao c;nvc. :je qualquer análise E 
ur.. s;:;.:, •• c;, .:1~ .::. "01-t-=.e: :, dS'ujc~. Os rnaJS recentes 
co.n~r·: 1 • OJf E. \ nz:to a ;er denvada do no não 
J,;"i,Ja•-:., .i. L.i. ta.: a. "~o4. ~ue a transposiÇão em es· 
...... • da D..=n ,f .lG .net.os cúbicos por segundo, o 
.. u soqnnoca a reboaaa de 60 metros em cada 2000 

- >IUe e a vaziio natural do São Francrsco. Os 3% 
qua aeoxarão de or paoa o mar correria pelo Noroes
te Htora em busca do aboaço solidário e redentor. 

Um outro aspecto da omprescondobllodade da 
.b."t. e pennmr a redução das paRlas de água por 
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evaporação nas grandes açudes da região, que ha!e 
correspondem a ma1s de 50% do volume de égua ar
mazenada, além, IMdentemente, de aumentar a -
gurança hldnca regoonal, perrmhndo a garantia de 
égua perene para as aiMdades econ6miC8S assen
CIIliS, mesmo em período de saca, fato que, na lin
guagem modema, se denorrvna desenvolvimento 
sustentável. 

A transpDSIÇão das éguas do São Francosco se 
não resolve o problema da seca. resolve o problema 
da sede. 

No Nordeste, sempra que ocone seca - e a 
seca ocone S11f111re ·, o Governo corre e socorre. 
São mlhões e mlhões de reaiS gastos com aç6es 
quase sempre lransllónas O que o Governo gastou, 
por exemplo, na últoma seca, Já era o sufic1ente para 
a construção da grande e dehrot1va obra da transpo
SIÇão. ASSim, neste caso, é maiS baraiD construir do 
que não construir. E é menos oneroso para o Enlno 
construir as obras do que 1nvest1r nas sobras, para a 
compensação do flagelo. 

No Noldeste. a voz rouca das ruas e a voz lou
ca das éguas Já se confundem num gnto a favor da 
transposiÇiio. 

É a solução dehmiMI, que Já não 111a1s -da a 
transllonedade das frentes, chamadas "frentes de 
emergência", a despeito de alguns resultados posdl· 
vos maiS recentss, frutos de novos cnténas e de 
mentalidade nova. Mas nessas frentes se aliStam, 
geralmente, aqueles aos quaos o deshno deu as cos
tes e, por ISSO, se encoshlm nas ombros do Governo 
em busca de uma candade selvagem. 

Queremos a obra defonotova e não maos holllllnS 
e mulheres cavando valas e desmontando rochas, 
como operános de obras que nunca tennonam. por
que são soluçiies que JlllT1IIIS começaram. 

Ou se transpõem as águas. para salvar o Nor
deste. ou os noldeshnos continuarão a transpor suas 
fronteiras, numa tonente de reboantes que saem das 
nascentes da msena em busca do sonho da codade 
grande, à ptOCUra da paz, do pão e da VIda. 

Na solen do século XXI, ante o atõnllo teste
munho da Pálna, Já não se aceita a VISão dolorosa, 
desumana e cruel de seres humanas acocorados à 
beora dos IJ090S secos, a ped~r "água. pelo amor de 
Deus". 

Repugna a persistência do quadro atenador de 
mulheres camponesas, frlhas da estJagem e mies 
de anJOS llvidos e desidratados, arrastando potes de 
bano e lates de ftandre, sumondo na poe1ra tormen
lllu de deslluslo, corroo assombraçiles serta118J118 
na jjiiO\ji llfill de tnlgédla. 

O Governo não quer ISSO. O Governo é corap
so e JUsto E o Governo que cnou o Proer va1 fazer a 
transposiÇão. Alia&, eu não combato o Proer. Até o 
denfendo. Mas, se há nos de drlhelro para salvar 
bancos. deve haver d1nhe1ro para um no que va1 sal
var VIdas. 

O Governo é coraJOSO e JUSto. E o mesmo Go
verno que cnou o SIVBm va1 lazer a transposiÇão. 
AdemaiS, eu não combato o SIVam. Até o aprovet. 
Mas se o Bras11 tem d1nhe1ro para proteger seu espa
ço aereo, deve ler donhe1ro para proteger os que ha· 
bllam o seu chão 

O Governo e COIBJOSO e JUsto. O mesmo Go
verno que leve a coragem de brar Dilo bilhões de 
nossas reservas, há de reservar pelo menos dez por 
cento desse valor para preservar o São FrallCIIICO 

Mas o Governo não e somente coraJOSO e JUS· 
lo É tanilém hurr~ano E JUstamente por ser humano 
é que ele vao mudar a paosagem das caabngas de
sertas, onde carcaças e rebanhos se enfileiram ao 
longo das estradas, compondo a sonfon~a do siêncio 
e da desolação, regida por barracos toscos de ta!pB, 
nurr~a parl1b.na de potes de bano emboroados nos 
lerreoros abandonados 

0 Governo é COraJOSO. COI8JOSO e JUSto. Justo 
e humano e, acoma de ludo, ~- Ele va1 cun.,nr 
o que prometeu. Tenho certeza de que ele v&l cum
pnr Ai as almas que se levantaram em p- para 
pedor as aguas se ergueriio em louvor agradecendo 
a Deus e se muJioplocarão nos aplausos da grabdlo 
1monedoura. 

E Já não ouv1remos ma1s a descrença nem o la
mento da poes1a po:>Uiar, como a que é cantada 
pelo poeta Lu1s Nunes, o Sevenno Sertanero: 

Sobra ondderença a tudo, 
Sobra diSCromonação, 
Fana vontade politoca, 
Quando o tema e a região 
Encravada no Pohgono 
Das secas do meu patrão. 
E teremos finalmente aptendodo a liÇão canta-

da por Luoz Gonzaga. 
A esmola que e dada 
A um homem que e são 
Ou lhe mata de vergonha 
Ou VICia o adadão 
Mudo obngadol 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a 

palavra o Senador Carlos Pabociroo, por cssão do 
Senador Francelono Pere~ra. 

O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL·TO. Pro
nunaa o segu1111B dlacuiSO. Sem I8VISão do orador.) -
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Sr. PIBSidenle. Srls e Srs. Senadales, contranando 
as expectativas dos contratantes, os planos e segu
ros de Sllllde, ao ii'Mis de solução, lêm-se ravelado 
um tormento para ~ de brasdelros. Olarlan8t
te os rnaoos de comunocação relatam dramas de pes
soas que não consaguem acompanhar a evcfução 
das mensahdadea ou dos prêmoos contratados, e 
que, tomando-se 1nad11r~tes, peldem o d1redo à 
assiStência médica supleiiVa; ou que, no exalO mo
mento em que necessruun do tratamenlo. desco
brem estar mesmo au:luidos da cabertul8. nos oon
tlliiOS. 

Em numerosos casos, a ass1stãnc18 méd1ca su
pletiva tem Sido mais um fator de patologia do que 
de cul8. dos 1nfellzes contratantes. 

A relevãnc1a dessa maténa se pode med1r pelo 
número de proposi!Uras que t111111rtaram ou t~&milam 
no CongA!SSO NaCIOnal, regulamentando os planos e 
seguros ou diSPOndO 'sobre os aspectos especifo:os 
dessa modalidade de BSSIStài'ICie médica 

O Plllfamenlo brasdelro, senslvel ao desamparo 
de sagUI8dos e beneficlános. mas COIISCIIII1Ie de que o 
setor Pf8C1S8 ter no1'1118S claras para loltaleeer-se e 
prestar bOna seMÇOS. tem-se empenhado em fazer da 
mediCIIIB supletiva uma Wldade~ra allemaiiVa à pmcá
na 8SSISiênaa oferecida pela rede públo:a de saúde. 

No momento, praparamo-mos pera aprec18r o 
PI'OJeiO de lei n• 93, de 1993, do então Senador 
Iram Saraiva, ho1e M1mstro do Tnbunal de Contas da 
Un1ão Vamos apreCiá-lo na forma do substllubVo da 
Câma1a dos Deputados, consubstancl8do no PL n" 
4.425-E, de 1994. Deli nosso empenho e da nossa 
capacidade de legiSla~ depende o bom funcionamen
to de um Sistema queE a partiCipação de 20 segu-
radoras, 300 ent1dad de autogestão, 330 coopera-
tiVas médo:as e 670 resas de mediCina de gru-
po, as qums ~eúnem IS de 40 rmlhões de benef~ 
c1ános e segurados. 

O protelo que em breve vamos votar, de auto
na do Senador Iram Sa~awa, 101 apresentado a esse 
colendo Plenáno em J~ho de 1993, quando o meiC8· 
do dos planos de seguro de saude jã cresc1a espan
tosamente, dada a insufo:lêi'1CI8 de BSSistênCJa méd1· 
ca proporaonada pela rede pública 

Já, então, as reclamações dos contratantes 
concentravam-se na exclusão de doenças 1nfecclo· 
sas e g~aves, além d~utras de tratamenlo comple
xo e oneroso da co rtu1a PJeVISta nos planos de 
seguro de saúde Alg ns anos antes, em 1987. o 
Conselho Reg•onal de d1c1na do R10 de Jane1ro já 
se 1nsurg1ra contia tal roced1mento. dando ongem à 
forte polêmK:B nos me10s de comunK:Bção e nos 
meiOS jundlcos. 

Em taiS CIICUnstâncias, O pi'OJeiO buscava basi
camente proibir •a exclusão de cobertuiB de despe
sas com t~atamento de clelermonadas doenças em 
contratos que assegu111111 atendunento médico-hos
prtalar pelas empnesas pnvadas de seguro-saúde ou 
~hadas" - - era o projeto ong1nal do emi
nente Senador Iram Sarawa 

Faz-se m1ster, aqui, abnr parênteses para lem
brar quais têm Sido, com algumas vanaç6es, as ex
ctus6es m&IS freqüentes nos contratos dos planos e 
dos saguros de saúde" gravidez, parto, abortamento 
e suas conseqiiênclas, doenças e defertos congênl
tos; doenças lnlecto-<:OntagiOSas, como AIOS, me
ningite, hepatite ou decorrentes de epldem18; doen
ças profiSSIOnaiS e acidentes de trabalho, c:Ancer. 
transplantes e 1mplantes; acidentes, lesões e molés
tias provocadas pelo uso de álcool, entorpecentes e 
psiCOtrópo:as; hemodiálise; ass1Siêncl8 odonlol6gica; 
fomecimento de órteses e próteses, entre outras. 

t: nol6no que, nessas COIIdi;õee, os planos e se
guros de saúde não alendern sequer 18ZD8velmellle 
às necessllfades dos c:ontratantes. o .. __. que o bsl
nelicláno ou segurado pn!Cisa gozar de saúde pefleda 
e J8I11BIS ficar doente, uma vez que até uma ...,. 
gnpe, sendo moléstia utfecto-<:anlagiOSa, pode, teorica
mente, ser excluída da ass1slêi'ICI8 suplebva. 

O Sr. Gerson Camata (PMOB-ES)- Pennite
me V Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL-TO) -
Concedo, com murta honra, um aparte ao emnente 
Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Cemata (PMOB-ES) - Ilustre 
Senador Carlos PatrocíniO, V. Ex", na condiçio de 
médiCO, tem freqúenternente diSSertado no pfenáno 
sobl8 os assuntos relativos à saúde públiCa. V. Ex" é 
um estudiOSO do assunto, dediCa-se e preocupa-se 
com o mesmo. V. Ex" laz agora uma revelação mul
to ll'lleressante sobre a anteVISão do Senador liam 

• em relação a um problema que podena 
• e e com o qual vamos lidar agora durante 

.ste penedo de convocação extraord1nána. V. Ex" 
expõe bem o assunto quando faz uma rad1119rafia 
dos problemas que, pnmtllro, a ComiSsão TécniCa e, 
depoiS, o Plenáno terão que enl~entar para dlsc~p&
nar a ação dos planos de saude, mas também para 
fortalecé-los, para aumentar a conlumça daqueles 
que procuram os planos e para melhorar o ~elacK:na
rnento daquele que se assocl8 ao plano de saúde, 
que lhe será ut1l na hora da dificuldade. O grande 
problema que está por trás de tudo ISSO, na verdade, 
é a questão da falêriCia da saúde públiCa Ela aca
bou e está capengando com dest1no à sepuftura. A 
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escola publoca no Braslltam:Jem 2!C8bou Há P<>Uco 
lempo, estava o Governo diSCrplmando DOr l"'ed!das 
PIOVISÓnas o problema das eV-olas Dart•culeres. 
Agora. sa estamos aqur diScrphnando 'lS planos de 
saúde COitado do brasrlerm que ~ão ""er um plano 
de saude e que, na nora da ORICUidede, oepender 
dos hosprtars públiCOs "a saude publ•ca' Ele e um 
pobre de um rnlelrz. perardo nesse munc.o de Deus• 
Então, acredrto que o pnncrpal - e V Ex' tocou exa· 
lamente neste ponto - e fazermos um~ rad o11ra~? 
nesses planos - como arrecadam. em que gastam 
11'11118; como lunc100am. por que tantas vezes esses 
comratos têm letras mrudas, coMO os ~ntrgos e ve
lhos comratos dos pianos de llnancrarnemo ae habi
tação popular. Ouer drzer. ludo o aue se fizer aqur 
deve ser no sentido de pnonzar o tonalecrmento dos 
planos de saude, ·porque eles estão subsuturnac, a 
essa altura, a sa.ude puouca. quE: faliu C.r•r eegundo 
lugar, faz-se necessano melhomr o nalacronamento 
do ctoente com o plano de saude. E aeve-se contrar 
rwsse nalacoonamento até com a classe "TK!drca '1. 
Ex", na condiÇão de médrco. se !!nlecrpa a essa diS
cussão. deixando claro aqur no poenano os temas 
que vamos ter de debaser os temas sobre os quars 
vamos preciSBr nos debruçar para e~ahsar, no sentr
do de oferecer a população um melhor l!tendn1'1ento 
dos planos de saude, o que possrbrfrtena o aumento 
da credibilidade por pal'll' do clrente soble os seus 
serviÇOS e um melhor relac1onamoento corn a classe 
médrc:a brasrlarra. Cumcnmento V E .,O, que mars 
uma vez. se dechca ao terna Pelo 1ntenl'lr ao Brasil 
pelo rntenor do Tocantr~s V E-:" semore e~erceu ~ 
Med~ewna em favor dos maiS humildes g c-os ma1s co
bras Tenho certeza, pela sua coloc•ção. que V Ex" 
quer apenas fazer com Que o J:>lanc de saude tam
bém cumpra a sua mrssão ern f.l!wr do ~ra:sde1ro no 
momento em que ele mars precrsa da ooenr;a. da dr
ficuldau.. " dos problemas que enlrema no dra-a-dra 
com a saude Cumpnmento oJ Ex' pele. cport•-•ntda
de das suas palavras 

O SR. CARLO~ PAITROCÍNIO IPFL-TOi -
Agradeço o lucldo e tnr.,anta =.o?rte de V '::r-', no
bre Senador Gerson C:mat'! V E::'-, mesmo não 
sendo médrco, lambem se "tem ao problema. sem
pre for um dos grandes •nter~c:satY.ts "J'!IPs causas 
SOCI&IS Durante o per1odo d2 ~ollV<:'Cacãú 'Oo~raordl
nana, estaremos tratan1c dessa matene. 

Trvernos a oportun•dade de partr~loar ae orver
sas entreviStas na Com1ssào de Assuntos ':':x:1a1s 
de ouvar os dtversos segmentos 1nteressaaos e sem1: 
mos que aqudo que V Ex' precomza que é maror 
cradrbrhdade dos planos de saude D<!rente os St!t.s 
assrstrdos, perante a populaçao bras1tetra, e o que 

estamos procurando. Com a parbetpaçio brilltanle 
oe V Ex", procuraremos apnmorar - pllljeto, 
para que o povo brasrlarm detxe de ser sempre en
ganado Temos a obrigação de procurar estabala1:81' 
esse elo de confiança entre os contratantes e 08 di
ver;os :>res1adores de servrços de saude. Portanto, 
agra:!eço o aparte de V Ex' 

Não sem razão, a Imprense e a oprnião pllblrca 
conclurram que, rra ãnsra do lucro ou no rasgualdo 
~ evf!r'•.! .. •-: ore 'JÍZOS, as seguradoras e as empre-
.... o..=.... c'.: .• .ec.ll\..108 reseNaram para sr o filé, deixando 
o osso para o sennço públiCO - servrço publico que, 
como V Ex" acentua, está definitivamente -tea
do. rmpossrbrlrtando a prestação da asststêncra mé
drco-rosprtalar publrca 

As querxas contra a exclusão desse amplo rol 
de rnolestras se somanam outras nactamaç(ies, que 
congesu.:manam as rnstâiiCias pJdrciais e os órgãos 
de aetesa do consumrdor Esses novos p~ re
ferem-se quase sempre a rmposrção de longO& pra
zos de caréncra para assrstênctB a dete~das 
doenças, 1'88justes abuSNOS das menseltcfades e 
prêmiOS contratados e "armadilhas" nas cliusulas 
contratuaiS com evrdentes Pretulzos para 08 contra
tantes mars rrrc:autos 

O Prtl!Sio de 1et do Senador Iram Saratva, 
como salrenter, não vtslumbrava todo esse painel de 
oescontentamentos; apenas proibia a exclusão de 
cenas moléstras nos contratos de asslslêncoa mácll
r;a. excetuando tratamentos clíniCOS ou cinlrgiCOS 
e"penmentars, crrurgras pléstrcas estétH:as n1o res
taured:>ras da lunçlo, tratamentos de retuverteacr
memo e emagrecimento com frnalrdade estábca, le
sões e quarsquer conseqUênCias da mgestão de bebi
da alcoólrca ou do uso de drogas psiCOIIIivas, além de 
doencas e regiÕes rntencronamente auto-o r.1tgidas 

Embora tenha tramttado na Comtssio de As
suntos Socrars em carater term1natrvo, o PLS n" 93, 
por naouenmenlo do então Prasrdeute daquela Co
mrssão lor rnclurdo na Ordem do Dia e apractac1o 
pelo Plenáno desta Casa Leg1slabva Aprovado em 
tevererro do ano segurnte, lot então encaminhado à 
Câmara dos Deputados, onde tomou o n" 4. 425, de 
1994 Desde então. teve apensado um S8IIHlÚmiiiO 
de outros profl!los que tratavam dessa malária. Des
se conturllado processo naumndo 17 P1'018108 apre
sentados a Cãmara - um, lnclusrve, de 1rnciabva do 
=:xecutr\10 e três desta Casa Legrslabva -, ,_ultou o 
substnutrvo do Relator da Comissão Especial, Depu
:ado Prnherro Landrm 

SeiS outros projelos que tratam da medrcma 
;upletrva arnda tramrtam no Senado Federal. Como 
caractenstiCa comum, há que se observar o llata-
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manto parcial que dlo à rnaténa; NgUiamenlando, 
quase sempra, um úmco tópoco- an geral, a ad !São 
de c:abertura de cariaS doeuças, os reajuslas lnipOSIDS 
aos OOI'IIralanl88 ou os pniZIOS de Clllência. Além cisao, 
_, os planos de seguras de saúde como se p8111!n
casem à mesma categona de serviços. 

Embora functOIHifTI de forma quaae idêntica 
para o consull'lldor, o seguro-saúde é operado por 
seguradoras e reglãmentado por normas legaiS 
própnas desse segmento, enquanto os planos de 
saúde, baseados em COiibatos de BSSIS!êi'ICI8 méd•
co-hospotalar, não são regulamenladoa. 

O Substitubvo de Câmara ao PLS n" 93, que 
brevemente estaremos votando, regulamenta a me
docma suplementar an sua tolalodade, isto é, com
preendendo os segurDS e os planos de saúde em to
das as suaa roodáiM:*Ies Por condição de substitu
tivo à propositura anuncia do Senado, esse projeiO, 
de acordo com as cfJSpOSiç6es regimentais, somente 
poderá ser mocflficado por emenda supi8SSiva. Afora 
tal hipótese, restam ~. como allarnalivas, sua 
aprovação ou nojelç6o pelo Plenário desta Cua. 
Esse cond1cionamenlo, ~ e Srs. Senadoras, cfotalá 
nossas decisões na apreaaçio do p!OJ8Io an tala. 

Ent~e outros aspectos mportantes a saram 
considerados, o PLS n" 93 deveré suscitar polêmiCa, 
por permrt1r, não obstante Ioda a aYBianclie de crlb
cas e protestos, a exclusão, nos contraias, da cober
tura de determ1nadal doenças. Ao ..-mo tempo, 
prevê a hii)Óiese de Vl!lêi'ICI8 de planos e seguros 
com cobertura apenas de 11881S!ência ambulalonal, o 
que, delinrtiVIUIIIInle, A~Piesenta um logro, VISio que 
esse tiPO de alei idlmento carace de resolublidade 
na grande I'IIIIIOna dos casos. Sobfe enganar o con
sul"llldor, esse tipo de contrato desVIrtua a plábca da 
MediCina. 

Slo também pravislas, no subsldubvo, duas 
aexceçoe-'"'"""s de 9':., em Situações de cataclis-
mos, guenas e - Internas e em epidemias. 

Ora, Sr"s e S . Senadoras, essas exceções 
atendem perleitamerte às antidadsiS de prestação 
de serviÇOS, mas deeatandem ao consumidor, S8J8 
ate beneficiáno dos planos de saúde, em qualquer 
modelodade, ou segullldo. Vale lembrar que as em
pniSBS de saúde esbpulam os praças de serviços a 
parbr de estalísticas llastante ~ é que, em
bora nmguém dese!B lar PA!IUIZIOS, o risco faz parte 
da BIMdade men:antl. Em úlima análise, se os na
cos se tomam prabcanente inexistanteiS, os ganhos 
deverão ser s~gmhcabVamenta menores. 

A esse propósiiG, é vérldo lembrar que a ado
ção do IeSseguro - Instituto ré exiStente para as em-

prasas que operam com seguro-saúde - meA!OS ser 
melhor estudada pelas p~esladoras de atendimento 
médico-hospllal. Todas essas ponderações, afinal, 
objebvam dar urna rasposta à Indagaçio que se m
põe: como fica o usuáno dos planos e seguros de 
ssúde em caso de cataclismos, comoções, ou guer
ras, ou ainda em h!p6tases 111a1s próXIInBS de epide
mas. Nesses momentos, sabdamente o Poder Pú
blico d1spile lllnda menos de A!CUISOS para llSSistir à 
população. 

Outras exceções ou exclusões que constam do 
proreto e que praJUdiCilm os consumidoras referem
se ao torneamento de mediCIUiientos para tratamen
to ambulatonal ou dormcillar e assistência odorrtoló
goca. O mesmo se dá com o reajusta das mensalida
des ou dos plámiOS em ralação à Idade do bel illliclá
no ou segurado. O subshtulivo pnJVê tal hipótese 
desde que praVIsla no contrato •n•coal. o que segu1na 
critérios a Beft!m fiXIldos pelo Conselho NllCIOIIBI de 
Seguros Pnvados. Essa nlio é absolutamente a so
lução raMndicada pelos contralantes de seguro de 
planos de saúde, embora rapA!S8nte um avenço em 
comparação com a situação de quase anomia hoJe 
8XIStante. 

Há que se destacar ainda que, a exemplo da 
grande I'IIIIIOna das proposiÇÕes apresentadas ao 
Congresso, o subsblutivo trata como se IguaiS fos
sem as empresas prestadoras de assiSiêncra. médica 
e as seguradoras; e, pior, submete ao reg1me e às 
autondades que regulam seguros as emprasas de 
prastação de ass1stêncra médiCO-hospitalar em todos 
os seus segmentos - autogestão, mediCiflll de grupo 
e cooperabV&s, além das socll!dades flanlrópocas. O 
proreto em questão desconsidera, nesse caso, que 
as seguradoras não garantam o atendimento médi
co, mas, sim, o reembolso pecuniário dos gastos 
coma saúde. 

Esse tratamento reprasenta um 1ebocesso 
para o coope.aiMsmo no Brasil, poiS descaracteriza 
a opeiiiCIOfl8llzação dos planos de saúde das coo
perabVas. Com razão, dingentes das cooperabV&s 
qUBixam desse tratamento, que consodara a saúde 
um assunto meramente hnance•ro e subordina suas 
enticlades às i8Sintas regras do M1niSiéno da Fazen
da. Alegam ass1m que o projeiO, tal como está, pras
bgia o lado financeiro em delnmento de assislêi'ICI8 
médico-hospitalar 

Além diSSO, lembram esses dirigentes que as 
cooperativas são regidas por legislação espec:Hica -
Lei n" 5.764, de 1971 -que o cooperatMsmo deve 
ser estmulado, em atenção a precerto constituCIOnal. 
E IICA!SCentam que a ConstituiÇAo Federal veda a 111-
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l8rfenlncla ..-1 no luncionamefllo das coopelllli
vas; além diSSO, ao autonzar a parllelpiiÇio da ncla
hYa pnvada na IISSISiêncoa à saúda, dalerrmna cpt 
.. dê poafarêncla ils antJdades filanbópicas ou a.n 
hns lucratNos. 

Todas essas poo ldenlções, Sr. PI8Sidenta. ob
)81Jvam esc1aracer alguns aspectos que devem aar 
contllderadas na aprecoaçãn do PLS n" 93. AD valar 
tão of1110rtaml maténa, além da rellabr sobra -
aapectos maos polilmocos, devemos ter am manta 08 
preceitos bésiCOS da ética medoca. que condena o 
exarcícoo dassa abvidada 001110 maoo oomércoo a 
acentua a reaponsabdodada de quantos se dedicam 
à Madtcma am l8lação à saúde da colaiMdade. 

Mudo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgola· 

do o~ de811nado ao Expediente. 
Passa-à 

ORDEM DO DIA 

lllamllnlco: 

Segundo doa de doscusslo, em pnmei
oo tumo, da Pooposla de Emenda à Conlb
tuoção n" 39. da 1997 (n" 3381116, na Clmara 
doa Deputados), de oniCIIIIIva do P18111C1ente 
da Rep(obloca, que diSpõe sobra o ragrne 
cor.Mucional doa mdilaras, lendo 

P.- laiiOiáwll, SOb ri' 860, de 
1997, da Con iode Conslltuoção, Jusllça 
e Codadenoa, Relator: Senador Romeu 
Tuma. oom voto contrário do Senador Ro
berto Fraora e, am sepemclo, do Senador 
José Eduardo Outra. 

A Presidência esclanlce ao Plen6no 
que, nos termos do dosposto no 111'1. 358, ln 
tine, do Reg1maroto lntemo, a maténa cons
tará da Ordem do Doa duranle conco dias 
~)~aos consecutivos, em t.e de c!ISCI•Io, 
qUIUido poderio ser oferecidas Miei Idas-
sonadaa por um lefçO, no miiWIIO, da~ 
SIÇAo do Senado. 

Transcorre 110)8 o segundo dos de di8Ciosl'io, 
em Prm&IIO tumo. 

Em cllac==sio a proposta. (Pausa.) 
Não haVWldo quam queora luar ImO de pele

vra. a !WaiSSio da maléna terá JIICII&gUmeniD na 
-ao deliberabva ordinária de amanhA. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgola
da a maléria constante da Ordem do Dia. 

Há oradoras onsc.-. 

ConceGo a palavra ao Senador Joel de Holan
da. (Pausa.) 

Cancedo a palavla ao Senador CaMdo Msldaner • 
O SR. CASILDO IIALDANER (PMDB SC. 

Poonuncoa o segurote discono. Sem nMSio do 1118· 
dor.) -Sr. PI'BSidalu, Sl"s e Snl. Senadores, a lodo 
ons1an1e JlllfliWIIa-Se o que eslaloklSiazando no Sena· 
do. em janeiro, durante a convocaçAo extraoRionéria. 

A reapoata é SEIIT1)n! a ..-ma; 1an1am0s -.. 
çar ,_ rsloon-. concnlbZando o cpt o Gowomo 
anuncoou am 1994, durante sua c:arr..,anha à Pllllldên
coa da Rep(lblica. bem 001110 a maona dos C&lodidalas 
ao Senado Fedellll e à Cimara dos Deputaclos. 

Agonl. em J&neooo de 1998 - ano eleiloral, em 
que aa renova um teoço da comp 1111çiio do Senado e 
em !PI 116 novo pleito à Prasodêncla da R8pllbllca -, 
a magem que se tem aonda é a de que preolt -os 
mplanlar as reformas, pois, do contráno, o Plano 
terá sua .-Ilação ameaçada. 

· Na rnnha opmiio, se liYésaanKifi agido II'IBIB 
em 1995 e 1986, se o Governo.......,_ oolccra a 
sua tropa de choque no Cougrau a NaCional a a dis
cussão soboa raelaçlo tivesse sido adlllda. '* •rta· 
moa ~ euas raforrnas- pnMdencldrla. ad-
1111111S1ndMl. fiscal e trllutána ·, e agona aatarfam08 
colhei Ido seus frutos. Se IUISIIII tosse, nio larfamoa 
sido pegos de surpresa pelo que ~ ,. Állla 
e na Álnca e não tarfamos que jé aatar aplicando 
corlas num Orçamento que too SIII'ICIOI'Iado 116 pou
cos doas, para dar garanbaa ao Plano. 

No -roto, aonda eslam08 tantando llqllanlar 
essas reformas numa OOfMICIIÇio exlr80idlnllna, 
mas, 001110 doz o dilado, "antes 1arde do que -·· 

PIIICisamoa buscar asses poojelos, esaa 8llfa. 
blloclada e as malloras saldas para o Pais, "- 01111-
leaso -r cansado, poos a sM!1açlo é sempoa a 
.-na: "wwra a chapa e toca a maame•, como se diz 
... giria. 

Sr. PI8Sidenla, se não implantarmo& 8818 na
forma, o Plano não agilentaré, pois não ....... 8llfa. 
~*!ade, nem~ CRIBCimaniD 80QIIOmico. 

EIS que ncwamanl8 o Congraso Nal:oo..-1. no 
Inicio de JIIHIIIoo de 1986, em urna ~ u
traorclonána, quarlllo davarlarnoa aatar clah 1 Ido 
OUila8 qneet6as, OUira8 saldas para o BniiAI, cá -
tamos eniiOnhados para ver se~ aa na
formas para que o Plano 581'1ha durabilidade, -
têncle para segunnoa 08 melhooes carnrn. para 
enl~ a globalização, a compeiliiVIdada 11'118r
II8CIOnlll. 

Por ISSO, Sr. Prasldente. quando !é se promova 
cortes, e em valonls elevados. no O~ que 116 
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pouco votamos, éo......ÇO a pensar qua o nosso pla
najamenlo não está fuiiCIOnando, pois em uma eco
noma eslab1lizada, hé apenas dez dias após sancio
nado o 01Ç811111nto, Ji promovemos oortea elevados, 
oomo estamos p111S811C1811do. E aqu1 estamos deba· 
tendo sa devemos ou não iTiplantarmos refonnas 
que de há nwdo deveriam estar em plállca. Deveria
mos s1111 estar colhendo os frutos dessas relonnas. 
InfeliZmente, Sr. Presldenle, estamos aqw, retidos 
nessa convocação para darmos oonbnUidade a um 
Plano, para darmos estab1lldada e oondiÇÕeS de 
avanço ao Pais, poa sem essas medidas não há 
condição de cont1nu1dade. Então, parece-me que hã 
um paradoxo em tudo ISSO -aliás, Sr. Pn~sldente, há 
outras pessoas que pensam dessa fonna - ,entendo 
que poderíamos esta" debatendo e votando questõ
es mpottantes. tanto no Plenário oomo nas Coms
aões Técnicas- na Câmara hé problemas para com
por a comiSsão que Y8l analisar a questão da 18for
ma pA!VIdeiiCiéna. Qler dizer, ISSO está sendo lello 
agora. quatro anos depoiS, quando um novo piado se 
llVIZima, quando linha de haver popostas dos cancll
daiDs à Pnlsldênaa sclbra oomo colocar o Pais em ou
troe ~. em ou1n1s modalidades. Ent181anto, ..,.. 
de estamos tentando obter garantias, tentando votar 
essas l&lonnas que IIi anos estamos a debater. 

Sr. Presidente, para finaliZar, entendo que esse 
sena o momento de estarmos colhendo os frutos de 
uma relonna que Jll. t1nha de estar produZindo os 
mesmos; mas esramos Blnda tentando Implantar me
didas para não se1 quando, para que daqui a maiS 
um ou dois anos IniCiarmos a colhada desses 18Sul
tedos. 

Sr. Presidente, parece-me que hé, de cello 
modo, uma oontradiÇio em tudo isso. Em todo caso, 
estamos convocados, confinados, relidos para ten
tarmos dar uma resposta para esses questões FICa 
difíCil quando as COisas não andam, e a SOCI8dade 
oobra com razão. 

Por ISSO, trago essas oonslderaç6es nesJa tar
de, Sr. P18Sidente, ~m dencar passar esse momen
to tão mportante em que estamos a quesbonar es
- problemas que anos estão em pauta. 

Em o que eu t1nha a diZer, Sr. P18Sidenle. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao noble Senador Emandes Amonm. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobl8 Senador Otomel 
Machado. (Pausa.) 

S. Ex" dec~na da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher

me Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF. PIO
nunaa o segu1nte diSCurso. Sem riMSão do orador.) 
- Sr. PI8Sidente, Sl"s. e Srs. Senadoi8S, os diversos 
peliars, os diVersos mveiS em que a reafldade eco
nOrmca-soclal se apresenta permitem que alguns se 
sabsfaçam no nível da aparênca, dos fenOmenos 
1a1s oomo eles se apresentam aos nossos olhos no 
darismo, no oobd1ano, no JOmaiiSIIIO que, obviiUII&n
te, não pode se deter para aprofundar-se em cama
das maiS profundas da 111alldade. É por ISSO que, 
também ai, a diSCUssão traz oons1go, na maior parte 
das vezes, não o esclarec1menlo, mas oontnbUI para 
dNUigar e 1nadl8r o caos, a oontusão, as lnterpi8Ja
ções dúbias, polfllcas, 1nte~essadas mudas vezes em 
obacui8C8r ou em fazer esquecer hoje aqu1lo que se 
aflnnou na semana passada. A 18alidade - na 
sua superficialidade hé dez das agora é 18oobsrta 
por uma outra versão 'llualmente SimpliSta, mas es
perta dos fenômenos tal oomo eles se 8pi8Senlam 
na superfície aluai. 

O JOmBIIsmo é ISto. É esta procura oolldlana de 
transmitir o nfvel possível de VISão dos p!oblemas. E 
é mslo que ele se dlfen~naa de um outro bpO de ali
viCiada que p181ende at1ng1r nlveiS m8IS profundos, 
pallen maiS aprofundados da 18alldade SOCial e 
econõrmca p18S8nte. E depende, portanto, de uma 
série de elementos, InclusiVe do instrumento de aná
lise que se utiliZe. Alguns são propícios para se al
cançar esses niVBIS maiS profundos da IBBfldade, e 
outros apenas penndem aflol&r a superficialidade 
dos fenOmenos. 

FOI, sem dúvida alguma, Kart Marx quem sou
be melhor dife~enciar esses nfveiS: o nfvel da apa
rênCia daquele outro da essência dos fenômenos. 
Os eoonom1stas, diZia ele, costumam dar uma pi8CI
são apan1nte aos fenômenos. A representação que 
eles fazem dos fenômenos. ou se)ll. a falsa magem 
que eles fazem parmlle que o núcleo l8al e oculto, 
ponlm latente, fique 1ntocado, não analiSado, lnat~n
gldo por essa a!Mdade Intelectual. 

De modo qua, não é de se estranhar que de
clai&ÇÕe& 188lmente SUIJII88ndentes. alguns diZen
do, afinnando e perguntando, oomo eoonteceu, por 
exanplo, há das oom o JOmaiiSia oonespondente da 
TV Globo em Londres ao lançar a segulllle pergunta: 
Selá que estamos dante da cnse final do capdaliS
mo a que Marx se relenu no século pamn-'o? 

Realmente me assustei quando, ao invés de 
escutar essas pergunras de Partidos da esqualda, 
de Partidos SOCial1sJas, VI pela TV Globo o 18Cel0, a 
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pergunta temerosa de que talvez esteJamos doante 
da cnse final do caprtahsrno, que se manlfesla, Ob
WifiiiKIIe, nos tremores de terra das Bolsas que 
ocorrem no Sudeste Asoábco 

Marx JS11181S alinnou quando sena a cnse final 
do caprtaltsrno, mas diSSe, s1m, que os fenômenos 
da Bolsa, os len6menos rnonetános e especula!Nos 
s6 podensm ser compreendidos na medida em que 
s análise deles os relaciOfiSSsem às condiÇÕeS rea1s 
da produção, às contradiÇÕeS ex1stentes na oecono
ml8 resl, contl8diÇÕes que se mandestam no Arnbllo 
das turbulências especulativas e dos aconteclmen-
10& que sacodem as Bolsas - acontecimentos anll
gos A Bolsa ds V~ena, em sua cnse, &VISOU apre
sença da grande cnse de t870. A cnse de 1929, 
para aqueles que não conseguiBm vê-la, ainda se 
manifestou no grande cnosh de outubro daquele 
ano Por que em 1987 novamente há um~ 
bursát1l que mostra a grBVIdade da situação? ObVIa
mente, a explicaçlo que se pode dar a eSMS fan6-
menos que se manifestam com - lfltenSidads 
crescente nas Bolsas do rroJndo s6 pode ser devida 
às contradições que eXIStem na economiB -'· 

As crises que se desenvolvem, que se comple
tam, JUntamente ao processo de cresc1mento capota
'-. se manifestam em cnses ma1s completas, 111818 
globais e mais 1nlensas que de tempos em tempos 
sacodem e Jazem tremst" os graus cada vez IIIIIJS 

elevados da escala RIChter dos terramotos capdaJIS
tas a presença dessas cont~adiÇães 

Nio há dúVIda alguma de aue essas cnses se 
apresentam, a rroJ•os olhos. de uma mane1ra sur
presl !dente Uma semana antes do g~ande estouro 
ocomdo em 1929, nos Estados Unidos, um dos 
ma- economstas ameriCanos afirmava que a 
economiB -.rnencana havia abng1do um peta
mar de prospendade que dul8na mudoS e muitos 
anos. O laboratóna econõmiCo de uma das rnBKiniS 

UIIMirsldades norte-amencanas apontava na dlfiiÇio 
do desenvolVImento e de prospendade. A UniVersi
dade de H-nl. com o seu labolalóna IICOII&nico, 
Qlnbnuou .-Ido e persistindo, por bãs anos, no ar
glmllnlo de que a cnse não -.a, quando a rTI8IS 

profunda das cnses manifestava a sua Vlllllêncta e a 
sua lfltensldade aos olhos de qualquer um. Mas as n-de Havanl. com o seu labolalóna I!JCjlOilldioso, 
não COfiSII!IWIIrTI enxe~g~~r um palmo adiante de seus 
nanzes. Pollanlo, não é de se estranhar que muiiDS se 
swplllllndam cem o que está acontecendo hOJe na 
mundo e na Bnlsd esta surpresa parece ser geral. 

Poucas dl8s antes de começar a turbulêfiCIB no 
sudeste IISiébca, os pollcymala!rs bras1la1ros, os as-

sessores do pnme~ro escaJiio, os MiniBIIos da Fa
zenda e do Planej8fflento e o P1'1181dente do Banco 
Central assoalhavam que essas cnses e turbulên
CI8S não 8bng11isrn o 818811, que havia sido __,rui
da aqu1 uma muralha 1ntransponlwl e que, portanto, 
a nossa 1lha de prosperidade, destacada do reato do 
mundo. poderia contmuar lnlnqDdamenta a sua mar
cha tnuntal em d11eção à 1881e1Çáo p18Sidanclal. 
Nada at~apalhana essa maroha tnurdal. Portanto, 
tudo já sa preparava pa18 que, pela "VVa Apoa brasl
le118", desfilasse César, o vdorioso. 

Antanormente, foram feitas demiSsões, abertu-
18 da econamiS naaonal, proteçio às ~ 
est~&ngens, sucateamento deliberado de atMdade 
acon6miCS, fechamento de oporturudades de empre
go na lndiÃstna e no csmpo, mportaçAo de mliqu11• 
e aqu1pamentos desampregadoi8S de mão-de-obra, 
subsidiados com nossos RICI.Irsos, proteçio numa 
ecanomiB de meroado, em que o men:ado Jll havia 
apontado os inefiCientes bancos e banqueiro& que 
deveriam ser punidos pela mão inVIsível do merca
do. O Governo ena o Proer, ao nvês de fazer como 
fez, por exemplo, a Taillndl&, que delmu falir 56 
bancos, ao InVés de BOCOrl8r os banqueiros incapa
zes de mostrar a sua efiaiiiCIB, a sua cepecldade Ju
crabVa no mercado que se decompunha. 

POIS bem, de repente o MiniStro 8.- Para
ra, que haVIB promebdo desampregar no SeNip) Pll
IIIICO 107 mi fufiCIOI1ános, percebeu o óbvio, que ee
ses e os outros não vota~am na Governo - oe fali
dos deVIdo a essa polibca que, em nome da concor
lêncla, tomou mpossivel a conconênca das empre
sas fi8CIOfllllS com os piOdutos subsidiados, com os 
produtos mportados a uma taxa de câmbio que tor
nava a concorrência entre nactona• e estrangeiro& 
ImpossÍvel de eXISbr 

Portanto, a cada momento, o deaampago 
CIBSCIHlle também apontava aqueles que, IMabsfei
IOS com o Governo FHC, não votariam neste Gover
na Parece que apenas banquevos protegidos pelo 
Proer 1nsrn canablulf o g~ande BJCéiato de braaileinls 
entUSIBSmados que lnam, obviamente, apollll" a 1118-
JeiÇáo e a recondução deste Governo que aflllllá. 

Portanto, dlz18, no da 19 de junho do ano pas
sado, na GaziBIII lleranlll, o P18SIIIente Fernando 
Hennque Csrdoso que, se não houvesse aJguna tur
bulênciB externa, se não houvesse alguma força n
controlével externa, nada perturbaria o Plane Real e, 
como Sua Excelênc18 é filho do Real, obvlllmenle, o 
sau renasc1rnento atnmls da reeleiÇão. 

POis bem, de rapema, o Governo. colhido de sur
presa por &qUilo que era óbvia para mudaS FBUDIIS, 
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n:lusM! havia sido prognostiC&do·por Alan Graens
pan, PI8Sidenla do Fed - Banco Cenbal dos Esta
dos Uridos. Alan Grwspan disse, diarm do pnmeuo 
momenlo da queda das Bolsas, que aquela queda 
havia sido benéfica para a ecouorma capilaJisla por· 
que as Bolsas se encontravam eu:ess1V81T11!r11S 
quentes, IIXCeSSIVBll18n valonzadas, e que, portan· 
to, aquela desvalonzação era salUiar. OIMamenla, 
ale não esperava que aquele fosse apenas o 1nlclo de 
um pooc e so de desvabnzações ncontroláveos e que os 
recursos, os anqüenta e poucos bilhões de dólares 
que o FMI fomeceu à Conioa do Sul não senarn capa· 
zes de aplacar a VIOlência dessa turbulênCia. 

No Brasd, os R$72 bilhões que aqu1 estavam 
domundo, como exéréllo de reserva, para sanem Ub· 
lizados em casos de emergência, ca1ram rapldamen· 
te para US$59 bilbões. O Governo, em seguida, ele
va, dobra a maJOr falia de JUIO do mundo, pata ali
menlar esse capital espaculabvo voraz e volátil que 
equ1 se encontrava, não apanas nas neservas, mas 
na Bolsa. calçando a tliv1da polbllca bl'llSIIe1ra etc:"De 
modo que, então, o que o Governo fez f01, l1llliS uma 
vez, tal como ele ha\lla fedo na ocasilo do P1011r e 
nos auxfllos de dezenas de bilhões de dólares pas· 
sedos à rede bancária. o que aconteceu foi que Iam· 
bém dessa vez os especuladores foram os privlegla· 
dos, os benefiCiados e o objeto das pn!OCUpações pno
rilánas do Governo. Por quê? Porque o Governo do
brou a taxa de JUIOII e depoiS diSse, pen:ebeudo que o 
dobiO da maiOI' taxa de JUIOII do mundo llla ln&uportá· 
vel ao povo boasrlel10, que bnha que pagar, além das 
dezenas de bilhões de dólares do P~t~er, lambém os 
US$20 bit1iies que es 51 rnadldas parversas, a carxa 
de Pandora, o saco das perversidades, de acordo oom 
o Pnesldente do Banco Central - um Governo que 
adota as 51 perversidades declara que essas medi· 
das são perversas e as lança contra o depauparado 
povo bl'llSIIelltl, para extorqu1r US$20 bilhões para 
os banquellllS, os especuladores 1ntemaaona1s, 
para alimentar essa VQraadade especulatiVB. 

Ora. dlanla de ;.€ sduaÇão como essa, pode 
haver alguma dúvida que esse Governo tem uma 
pnondade declerada ra os ncos, para os especule· 
dores e para os blloná falidos? Os pequenos e me
dias falidos são esqueados, mas as grandes falênCias 
se transfonnam rapodamente em oonquiSias e vitórias 
renovadas. For ISSO o que aconteceu, por 8Xefl111o, 
oom O Banespa. Quando BqUI estelle O Governador 
Covas diZI!ndo que não quena apenas os R$7 bilhões 
para salvar o Banespa, desoonfiei, porque ele sabe 
que pode brar mudo II1IIIS do que R$7 bilhões. 

Na realidade. quando o programa do Sanespa 
voltou a esta Casa, Ji se encontrava na ahura de 
R$19 bdhões a diVIda do Estado de São Paulo para 
com o Sanespa e as necess1dades para soerguer e 

preservar a eXIslêncra desse banco até a sua pnvab· 
zação. 

Nessa sdUação de lalêncJaS e conconlalas, de 
quebra da Bolsa de Valores, de Cl"llllh, em escala 
muncial, as ações do Banespa se valonzaram em 
3.512%, em um ano. As ações despencando. o mundo 
deeabando, e um governo de pauliStas para oom pau· 
listas consegue fazer com que as ações do Sanespa 
se elevem em 3.512%, no espaço de um anal 

Portanto. para nos salvarmos da cnse, nada 
melhor do que transformarmos o Brasil todo num 
grande São Paulo - São Paulo da proteção; São 
Paulo dos grandes favores; São Paulo da efiCiêl'lCIB 
-, a grande locorno!IVB que nos devora a todos, que 
consome as nossas energJaS e que, sorndente, con· 
tinua a lançar. aos quatro ventos, os grandes feitos 
de seus bande~rantes modernos. 

Portanto, dessa vez não é preaso grandes 
mergulhoS para entaldennos o que está na raiZ e nas 
camadas lntei'IOI8S desses pocblemas bres1leoros. Qb.. 
wunente, o que ai se encontra é o mteresse pnontáno 
que protege bancos, especullmerde bancos pauliSias, 
que protege, s1m, e evda, Sim, falênciBS e grandes 
falêncJaS, pnnc~palmente de 1nduslnB1S paulistas. Um 
governo de paulistas para paulistas. 

Desse modo, está mudo VJSivel o que se pra
tende fazer. E lá, em São Paulo, somos todos ami
gos: Covas pode esperar um pouco o nosso abraço, 
enquanto abraçamos, pnme1ro, o Sr. Malul. Tudo se 
consente, tudo é pennlbdo. todo donhe1ro é pouco 
para garantir a sad1slação daqueles que reelegerão 
Sua Ma,estade, o Preslderde do Brasil 

Po1s bem, o Governo d1z1a que o grande ano
cho provocado pela aba taxa de JUIOS era uma ne
cessidade con11ngenc1al e que, em pouco tempo, ela 
sena reduZida. 

Os pmaiS de ontem d1Z1Bm que é preciSO ele· 
ver a taxa de JUIO a1nda ma1s E ISSO ocomerá por
que, obviamente, a cada momento esse capdal es
peculatiVO percebe que uma s1mples ameaça de 
abandonar o nosso Pais, de rebrar·se das reservas 
nacionaiS, de não alavancar maiS o nosso défiCd co
meraal, de de1xar de comprar e canegar as ações da 
divida pública, deixa este Brasi espaculabvo óofão. 

Cada vez que ISSO accrdece - a prábca Já de
rnonstltlu -.basta elevar a taxa de JUIOS, remunerar 
melhor o capdal especulatiVO mtemac10nal e engor
dâ·lo a ponto de ele não conseguir mBIS levantar vão 
do Brasd, de tão obeso, tio gordo, tão cevado e bem 
tratado se encontra. 

Agora. o Governo af1nna. e os JOrnais de ontem 
notJCIBram que vamos elevar de novo a falia de JUIO 
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que o Governo. hé 1 O dias, promalla reduzir. Quem 
governa o BI'UII? Quem governa o Governo? Quem 
dala""'na a nosaa taxa de JUro? Quem delarmona o 
noaso volume de emprego? Quem detemina quarto 
vai crescer o PIB bras1le1ro? Quem delarmma qu8J8 
são as condições rea1s da populaçlo bnlslle11a? 
Quem delermona onde serio ledos os imlesbn6'110s 
pnontãnos, se na saúde, na educaçio ou se na In
dústria de luxo, na 1ndustna do automóvel. na ndús
tna voltada para os noos. m1honanos e super rtcoa? 
Quem detenmna ISSO? Se é o nosso Govemo que 
determina, ele IISiá cometendo um crime con1n1 a 
colatMdade braSileira Mas, se as deteminaçiles 
não sio dele, se ele não governa as biX8s de JUro. 
se ele não governa o volume de empn190, se ele 
não governa as allquoras de 1mportaç1o, que o Sr. 
Presidente da RepúbliCa prometeu e1av11r hé OIIR:8 

de dois meses para prolagar os - e 
sobfavlwnles na econorrua braslle11a, e se nada do 
que fala e promete ele pode fazer é pcxque, na·rwli
dade, ele não consegue governar, ele é governado. 
Duco nan *-' transformou-se em w- _, 
*-· Sou govemedo; não governo. Essa é a edçlio 
paulista da atualrdade. 

Portanto, o que me pa.- que 88lá -• 
oendo pode ser demonstrado em doiS equívocos 
quando o P1881dente da França, conwoaando com 
Sua E.xcelêncoa o Presidente Fernando Hennque 
Cerdoso pensou que eBIIVe8se converaando com o 
Prasldente do México. Ora, tanta VJ8118n1 ii FIIIIIÇa. 
- medalhas, cometidas e octldecoraçõea para 
ar:hanem que o PI8Sidenle Fernando Hennque Cer
doso é P111111dente do MéXICO. 

E maiS. um pralessor de 1ngtês , falando em la-
1m, e saudando Sua Majestade o P111111dente do Bra
si oomparou Sua E.xoetêncoa a César. Nêo - qual 
dos Césares. Cerfamenla, O gesto mais OOIII'Iecido 

que ficou para nós, ~gnoranles da históna anbga e da 
hostóna romana, é aquele que ele fiiZIII em 18Sposl8 
aos que diziam. 'aqueles que vão morrer voe s.i
dam'. Ele, ardo, Indicava com o polegar para bmxD 
o gesto da morte. Os brasileiros não sio os rurnanoa 
anbgos, os condenados aos espeláculos do Co!Mu. 
Os brasileiroS nio 181p0nderio ao nosso C6aar 
'aqueles que vio rnonar vos saúdam' para reoebe
rem, então. o gesto condenatóno 

Nas alai.- que se aproXImam, veramos que 
Femando Henrique Cerdoso não é um César lldmo, 
um César caboclo, um César CIIIPira - corno Sua 
Eac alênaa nos chamou a todos -. mas \le&aii/JS 
também que o povo brasileiro não 18m a subn(u'o 
e não se deixará condenar à morte por - medi
das desmesuradaS e absurdas que VImo& soll6ildo, 

llnpo&tas, transmlhdaa, raedlladaB pelo ,_ C»8aa' 
patríCio, mas que oiMamanle sio 18Sullado de ou
tras c:abeças estrangeiiU e acMHsénas da soblew
vtncla e 1ndependêi1C18 da economia -.1. 

Alan Greanspan al6itou duas - -• 
mente !I raspadO do pengo da deflação, da queda de 
praços, e fique~ mudo SllbBfetto ao lê-las. Nada mais 
pengoso do que a queda de preços. o capil r IK) 

nlo suporta queda de preços, a dellaçAo, a nAo -
com custos SOCIIIIs elevadiSSimOB e mullaS - .,.. 
suportaveJs. AJan Gresnspan leme que a da" ~IW 
nos Estados Unidos venha a produzir uma cri8e in
sustentável. E ele, que Já havl8 alertado a ra.peiiD 
do problema das Bolsas. agora alerta a respeilo da 
penculoBidade da dallaçlo. e- que alit11a11 que 
a Vllóna sobra a mflação, que a deflaçio, que a que
da de Pft190B vale o - 6111J1A1110, vale a -
VIda, vale a nossa seúde, vale a - inde
peoldênciiii'18CIOIIIII, vale as nossas falências, -
que fazem tudo em nome do feticliBmo ITIDIIIIIIArio e 
da dellaçlo devem IISCIIIar não o modeslo S.aiclr 
desta República, mas AJan Gnaenapen, que afinna 
não hiMir nada maiS perigOSo que a deflac,;ãa. 

o capitalismo tem que opfllr entre o nMII de tn
fleçlo elevado ou a cnse, o da 1 ,..-ego, aa falln
CIBB e a deaorganiZ8Çio da economia. ~. 
essa vitória sobre a IJitlaçAo 18m um custo ~ ele
vadlsaimo, que estamos pegando e cada - ,_ 
caro. TaiWiz ela nos conduza a uma siluaçlo de 
queda de preços que se tome, como Alan a
pen afirma e leme, 1111111S1antável, navarsMII. 

Em todas as crises da eoononwa espiEI rte, 
houve deflação. Na úlbma, a de 1929, a queda da 
praça durou atá 1937, quando Roosevelt ..._,plccN 
os gastos do Governo, &qi!IOU o cMficd OIÇIIIIWIIit
no, aumentou as oportunidadeB de ernpn1g0 e, em 
1939, a economa ~saia da •MI ... 
sio, da crlee de 1929. 

Portanto, estamos n~ma SIIUaçêo .....,_,.. 
perigosa e tora do nM!I da aparência. No nfvel de 
uma prulundldade 11111101', n6s podefemos lllilllr tam
bém soqeilas a um fen6n181K> rOOIIBIK>, a um tll.om.
no llalano, nuna vitória de P1no sobre a ii~. 
uma V1l6na de PIII'O sobra a quebra de 111890 que po
deré ser mars PRIIUdicral do que b6i lélica - daBII
nosdoPals. 

Muito obngado. 
Era o que eu bnha a drzer, Sr. P1881C1er*. 

Dutanle o disAMso do Sr. ÚIUID ~ 
o Sr. GaBA:*>...., 1° Vio8 p, ..... .... . 
cadala da paWfiLW, que é OCI ...... pelo Sr. 
Anlonoo Cala \fegallfss. Prss • ._ 
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o SR. PRESIDENTE (Ariano Carlos Magallães) para esgotar todo o tempo da sessão. mas vamos 
- Desejo comuaiCar .O Plenéno, amanhã, que tere- tentar fazer ISSO. Mudo obngado. 
~ a discussão da Proposta de Emenda à Cons11- O SR. PRESIDENTE (Anlonto Carlos Magalhães) 
tuição, que trata do regome conshlucional dos Mllda· - Eu estou mformando com toda s•ncendade a 
res e dO PIOjBio de lei dO Contrato Temporário de V. Ex". 
Trabalho, oonlonne Gleliberação na sessao do Sena- O SR. PRESIDENTE (Anlcnlo Carlos Magalhães) 
do de ontem Chamo a atenção para esse fato por- - Concedo a palavra ao nobre Senador Antomo Cer-
que a discussão podara ser encerrada amanhã se los Valadares 
não houver oradores sufiC~emes Se prosseguir a O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
diSCUssão, teremos, provavelmerde, a votação na (Bioco/PSB - SE Pronuncia o segUime diSCurso 
terça-letra. Sem rev1&ao dO orador.) - Sr Presldeme Sr"s e Srs. 

Então, eu queria dar este &VISO para que não Senadores, não S8l se devo. mas o dever •mpuls101"18.-
pareça que hOuve uma manetra menos leal para me a requerer ao Governo uma melhor atenção aque-
oom qualquer dos Srs. Senadores e para que lodos 1es que com ele trabalham os seMdores publiCOS 
soubessem do andamemo dos nossos trabalhos. o serv1dor públiCO. nos ú~1mos anos, tem sido 
Portanto, a d•scussão será amanhã, e, em term1nan- viSto por segmentos do Governo como um verdade• 
do o prazo da sessão, se houver quem que~ra diSCU· ro pahnho feiO O seMdor público. que trabalha d•u-
br, se diScutirá, também, na segunda-feira e a vota- turnamente para coloCar em di& a pauta adm•mstrat•-
ção será na terça-lena. O lato é que a votação será va do Governo. tem Sido colocado em segundo plano. 
na terça-le1ra, seJB 11 áiSCUssão encerrada amanhã até como uma classe marginal do Brasd. tal o despre-
ou na segunda-lena .. l:onlorme a deliberação, ornem. zo que lhe é dewladO Estamos emrando. Sr Pres•-
do Plenáno e a sugestão do nosso e1111nente L1der dente. no quarto ano sem que o serv•dor públiCO fe-
José Edualdo Outra deral18Ceba qualquer maJoração de seus salanos 

O SR. JOSÉ EDUARDO DU1M (BioooiPT- SE) Será possível que durante esse penedo não te-
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. nha havido perda salanaJ. mesmo com a 1nflação 

o SR. PRESIDENTE (Artonlo Carlos Magalhães) balll&. em alguns penodos não abnglndo nem , • ., ? Se 
- Cor!Cedo a palavra ao riObre Senador José Eduar- levarmos em consideração que as taxas de energ~& 
do Outra, pela ordem. elelnca subiram, que as tanfas do tnlnsp0<1e sub«am. 

o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BioooiPT _SE. bem como os aluguéiS - nulo embora não esleJ&m 
Pela ordem. Sem l'8lli&iio do orador.)_ Sr. Presiden- subindo tanto, em alguns lugares deste Pa•s o alu-
Is, v. Ex" está lnfonnando que a votação será na ter- guel subiU -, a prestação da casa prõpna não des-
ça-feira. Mas e se amanhã houver quorum? ceu, enl1m. houve uma perda salanal considerável 

o SR. (Anlano Carlos Magalhães) O Governo ass•m fazendo. não dando bolas às 
_Se houver quorum, será amanhã. agruras e às ddiCuldades daqueles que com ele tra

balham a serviÇO do Brasil. na verdade. esta •mpon-
0 SR. JOSÉ DUmA (BiocQIPT- SE) do, na prátiCa, uma redução salanal. J8 que durame 

- A "'11f85Sâo que tem é que Jé esta se pressu- lodos esses anos. mudo embola tnresse haVIdo pre-
pondo que não have quorum. viSÕeS orçamentar~&s que pos&lb•ldassem as maJOra-

0 SR. PRESIDENTE (Anono Carlos Magalhães) ções salanaiS, o Governo sempre ad10u. empurrou 
- Não. O pressuposto é que numa sexta-le1ra possa com a bamga esse problema. a ponto de lermos rl8 

não haver quoNm. o que quero dizer com ISSO é Imprensa escma ri&CIOnal que o MlniSiéno do Plane-
que, ae V. Ex"s quiSerem contmuar com a dlscus- J&rrlerdo provlderiCiou e o Governo aprovou cortes 
são, lelflo que diSCUtir amanhã para que a mesma substanciais na lei de MeiOS de 1998. E um dos 
PIOSSIQII na segunda e na lefça-felra Se ass1m não segmemos ITllliS at•ng•dos com esses cortes f01 o 
for, IMdenlemenle, eu lerei que encerrar a diSCUS· funciOnalismo publiCo Não ref1ro-me aper~&s ao fun-
são amanhã. Eu estou querendo ser murto leal a V. Clonano publiCO, mas lambem aos setores soc1a1s. 
Ex". Se amanhã faltarem oradores para d1scut~r o como educação e saude que sofreram com esse 
p!OJBio do contrato~ o de trabalho, encerra- corte llr~ear, determ•r~&do pelo Governo e sugendo 
se a cllscussãc e ma -se a votação pelo M1n1steno do PlaneJBmenlo 

O SR. JOSÉ OUTRA (BiocQIPT- SE) De sorte que. Sr Pres1deme. J8 e hora de o 
-Sr. Presodente, n6s vamos estar aqUI para diSCutir. Governo acenar para os seMdores pubiiCOs um au 
Agora, não se1 se seremos em número sufiCiente mento. nem que se1a de 10%, e sena murto menor 



260 ANAJS 00 SENADO FEDiiRAL JANEIRO DE 1998 

do que as perdas venlicadas - perlodo. Sel6 
que 1a não bastam os PDVs que foram executadaa 
em quase toc1os os Estados do Brasil, quando tun
aonános públiCOS foram colocados no "olho da rua• 
e focaram ao "Deus dará", sem uma peraper;1lva de 
conseguor um emprego decente para sua sotmlvi
vêncoa e de suas famHoas? 

O Banco do Brasd colocou o POV em fui ICIDIB
mento e o que howe? Vénos seMdoras qua antnuam 
'leSie Plano de Denussão Voluntána esfão solralldo o 
casbgo de, tendo ongressado na IIIICIBIJVa pnvada. com 
a pequena ou a mocroempesa. não lograram êxdD na 
nova a!Mdade que procuraram buscar. -.aios 
que foram esses tuiiCIOilános pelo próprio Banoo do 
BraSil e pelo Governo de que a econonia ona ampará· 
los na sua ativodade labor:abva pnvada. 

Aqueles que lia aventuraram a montar uma 1111-

croernpress, quantos deles voeram a falir, VIIIIWII a 
qt•ebrar, e as suas famfllas estão passando hoje M
nas pnvações. porque nlo enoontraram o metCIIdo 
:e trabalho que !'- foo prometido pelo Governo, no 
o.mbdo de que se eles saíssem do ..... pagas
: gm aquela ondenozação e a .m•nxam ra rroontagem 
de um pequeno empreendmento tenam sue ao. 

Ora. Sr Prasodente, se as grandes ~ 
..sli'o fechando as suas portas, acelerando o de
semprego, como estomular pobres luncoonánoe poibli
cas a se aventurem numa allVJdade ~ com 
um mercado de trabalho desfavorável, IOITI8IIbl la· 
voravel às grandss OOipOIBÇÕBS rntemac:ionals, -
canqueoros, aos grandes conglomarados que ae 
• ~ ,.,vertam das facolldades dos pnviléglos que llio 

1os pelo Governo a Iom de que aploquem os 
recursos no Brasol? 
Os grandes especuladoras, lá fora e aqua danba, 

sempre ganharam donharo com os seus C8pllaos VOiá
'"'" Eles ganharam dmt..o aos bolbul6es. E~ 
to osso ocoma. no Brastl, as ~ as --... fe. 
chando e o dese~ ia se tomando alarmante. Alto 
suftado eles ganhavam dinheiro e as ••op as do 
91asd e os llabahldoles solrando na came as car.-
qiiêncoas de uma pollbca econõmocai8C88SML 

Agora, quando os especuladores onlerTiaclelr.
passaram a perder donheoro, os trabalhadoras e as 
empresas naaONIIS, que nada têm a ver com .a. 
>stão sofrendo na prõpna pele um casbgo rasullente 
:le urna cnse que não foo oroduzoda por ales, pDiqUII 
nasceu e se ongmou em uma especulação de cepo· 
Iaos na Asoa, e o Brasd loi obngado a despender 
maos de US$8 bilhões de suas reservas. 

Isso sogmloca, Sr. Poesodente, que este pacote 
-:!COilôm•co. que se deshna a uma 8COI KXT1IB para 

c:orr.,. oser as altas faliaS de JUIOS de USS20 biN
es, é IIIJIISID com IDeias r clr·es Reliro-me espe
alicamante neste pnn~IICI8merlm aos .w~ares 
públocoa, poos nenhuma clame 101 maJS apenade do 
que esta. Hqe podamos dizer amm· o servidor pi)
blico é o "paainho feio" da adl1liiiiSII'aÇão pública fe
deral, estadual a munoc:tpal. É malvlsto e I8C8ba um 
saláno de fome. O seMdor público é um mendigo de 
gravala. 

Quando víamos, no alvoi'IICer da Nova Repúbli
ca, os luncoonános públiCOS fazendo movomantoa de 
lorlalecomanto de sua classe; víamos a ConstituiÇão 
Federal garanbr a estabilodada do servidor - que 
agora esté aerldo brada pelo governo -, vlamos os 
eumantos salanaiS para compensar a perda do po
der aquiSitivo. Hoje, estamos 8SSISbndo a - qua
dro de perventldade, como nommou o ptÕpiiO Dlr8tor 
do Banco Centoal a ela ae oalenndo. A cada dia prato
ce-se um ato de pstvenlldade oontra o servidor pú
bloco. Se losae apenas o congalamenlo de a.l6rios 
amda era adm•fwl. ma, além da aubtraçio dll oe
muneoaçlo do aenldor, feda por meio do cooogela
manto, da perda de aeu poder aquillilivo, o~ 
no públiCO VIVB etemamente ~. aem dor· 
mor dii8ilo, com as ameaças que surgem d
por parte do Mmisléno da Adrnnoatração. ~ 
mente, S. Ex" afinnou que não maJS 30 mi e sm 
maiS de 50 milsei'Vidoraa nio-estáveis serilo demito
dos pelo Governo Federal Sabemos que a folha de 
servidoras do Governo Fadeoal não alonga nem 50%, 
ou 581B. mullo abaixo da BXIgênciB constotuaonal de 
60% da arrecadaçiio. 

O Sr. Huonbei"' Luc • (PMOB- PB)- V. Ex" 
me concede um aparta? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(BiocoiPSB-SE) - Concedo um aparte ao nobra Se
nador Humberto Lucena. 

O Sr. Huonberto a..-n. (PMDB- PB)- Se
nador, gostaria de concordar com V. ex- em gtnero, 
m:.mero e grau no que diZ raspadO a essa politica de 
discnmii'IIIÇáo e, porque não dizer, da odiosidade 
com relação aos servidorM públocos. Estes 11m Sido 
ao longo da wrios governos - sobretudo a partir do 
Governo Ferrando Collor, à eaceçiio do Governo 
Itamar Franco - transfonnados no que se costuma 
chamar da bode expiatóno Tlldo que hé de rum 
neste Pais se onculpa o luncionáno públiCO e, com 
ISSO, sabe V Ex", que diZ muoto bem, não s6 118 es
vaziOU a sua remuneração, embora o Governo aquo 
e acolá, alei odon ido às pressões dos servidonls rnlt
lai8S que nlo têm outro metO de VIda que nio asse, 
deci81e gralilocações, que, na verdade, deviam ser 
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I8CIIbodas como reajustes de rem.~RIIRIÇio e, portan
to, estendidas a todos. Agora IIIi uma novidade, o 
Ministro Bresser Perah. II18IS uma vez IIIIUIICI8 que 
havenl1881ustes dilerancllldos para algumas catego
rias, o que me ~ ser inc01 ostilucional. A Consti
tuição é clara e diZ que todo 1881uste da remunera
ção do servidor tem que ser leito no mesmo diS e 
com ogual percentual para CMS e rmldaras. Daí por 
que o Supremo Tribunal Federal, rec:enternente, aco
lheu a 111111nar do mandado de segurança daqueles 
onze luncoonános pubiiCOS, no senbdo de mandar 
pagar os 28% que o Governo Itamar Franco atnbu1u 
apenas aos mldares a tftulo de gratlfiC8Çiio. Então, 
estou de pleno acoldo com V. Ex' e espero que o 
Senhor Presidente de República tenha mais sensibi
lidade em relaçio a esse problema, polque o seM
dor público é um traballador como outro qwdquer, a 
única ãlfenlnÇil é que ele tem um sllld1C81D IIBCO, 
que nio tem o poder de barganha, por ex&r11110. do 
s1ndlcalo dos ~ do secunláno, do barlc:drio, 
porque o seu a· é muito fraco. Eu me congra-
tulo comigo mesmo 1que lui o autor da emanda 
que concedeu sos servidores pOblicos, na Assan
bléoa NaciOnal Conslit111nte, nlo só o d11eito à Sl1dl
calizaçio, mas tambán o clrello de grava que até 
então eles n1o tinham. Na VM!ade, esse cireito 
8IIISie hoje apenas no papel: a não ser quaniD SOS 
ampragados das·~ p!)blicas, não se pode fa
lar, na Vllldade, que o dlnHto de greve a o diredD à 
sllldicai1Z8ção daquelas que c:on.,ciem o 118fV190 pO
bllco da admnlllbação direta eslaplm realmente ga
ranbdos. Era o que linha a diZer a V. Ex'. 

O SR. ANTONIO CARLOS YALADARES 
(Bioco/PSB - SE) - radeço a V. Ex', Senador 
Humberto Lucena, é um P81tamentar atuante e 
um dos grandes bmo 1ros da nova Conslltuiçio Fe-
deral a que essegu a todos os segmentos so-
CIIIIS, incluSIVe, aos s · pObbcos, direitos que 
hqe estio sendo pelo Govamo Federal 

Lamentaval , a astablidade está sendo 
quebrada. Já 101 motnro de delileração na CAmsra 
dos Deputados a agora está em discussão no Sana
do Federal, na Collllssio de ConstltuiÇio, JUSIIÇII e 
Cidadama, tendo como Relator o Sanador Romsro 
Jucé, que 1é. declarou afto e bom som que, di!VIdo à 
pressa com que o Gow!mo Federal desa1a apiOVar a 
Emenda da Relonna Admi111strat1YB, nenhuma pro

posiçio que VIS& a~r a que ve10 da Câmara 
seré. aceda por S. Ou llfll8, o Senado Federal 
atuaré. maiS uma vez corno órgão canmbador das 
dacisõas da Câmara DCB. 0 Sanado Federal está 
sendo 1mpad1do de exercer, em toda a sua plenitUde, 

os dirertos pnMStos na ConsbtuiÇio Federal de dis
cutir todos os pormenores e decld1r, em úlbma ins
llncia, sobre o que deva !azar a respeito de PIOPDS>
çllas que aqui venham a tramitar. Lamentavalmente, 
o cann-bo V8l funcionar mais uma vez, e o Senado 
Federal não exan:eré. o seu veldade1ro papal, uma 
prenogatiV8 do Podar legiSlatiVO que está sendo ne
gada até pelos própnos companheiros que llllegram 
esta Casa. Na Comissão de ConstituiÇão. Justiça a 
Cidadama, em uma reumão de que palticipamos na 
úlbma teiÇB-felra, já foi lido o relatóno sobre assur>
tos polêmiCOS como a quebra da estabirldade, a dlfe.. 
reiiCIIIÇáo de aumentos salariaiS - por meoo da qual 
o Govamo pode discnm1nar classes de funaonános, 
concedendo aumento a umas a não a outras Tudo 
isso esté. nessa tal reforma administrativa. 

Quero dizer, Sr. PI8Sidente, que a todos os 
Drproj810Silllllt:IS polêmcos que aqui tramitaram o PSB apre
saltoU emendas que foram disc:ulldas nas ComiSSÕ
es competantes, mas, em Sinal de proles1o, desde Jé. 
alimoo que o PSB, por mau llllennédio, não apresen
taré. nenhuma emenda à reforma admlnlstrabva, por
que já sabemos que irfamos fazer apenas um papel 
decorativo, para coonastar uma violência que está 
sendo comebda no ãmbdo do Sanado contra o Po
der Legislathlo. Não usarei da m111ha prenogaiiYB de 
apresentar emendas, mas não ma axmi1111 de me 
pronuiiCIBr, em lodos os momentos, para apresentar 
o mau mais veemente protesto contra mBI8 essa ver
dadaira artimanha que estão p&lp8trando contra o 
funcionamanto nonnal do Poder legislativo. 

Convoca-ile exlraold~nanamente o Congresso 
NaciOnal; gastam-se alguns milhiles, pagos pela so
ciedade, por nossa presença aqu1. E nessa particu
lar, reconheço o trabalho do Presidente do Congres
so NaciOnal, Senador AntoniO Callos Magalhães, no 
lllludo de mostrar à Nação nosso trabalho. Entretar>
to, Sr. Presidente, para mnha lrustnção a de mudos 
dos nossos companheiros, esse trabalho poderia ser 
axaiCido de fonna completa se a refonna admllllslra· 
bva, p10J810 tão importante para a nacoonalidade e o 
futuro do Brasl, fosse diSCubda amplamante e se as 
emendas do Srs. Partamantares fossem aceitas ou 
pelo menos discutidas no âmbdo da Comissão de 
ConstituiÇão, Justiça e CKiadaniB. 

O SI". Josaphat Mmnho (PFL - BA) - V. Ex' 
penmte-ma um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS YALADARES 
(BiocoiPSB - SE) - Concedo um aperte ao nobre 
Senador Josaphat Mannho. 

O SI". Joaaphat Marinho (PFL - BA) - Faz 
mudo bem V. Ex" nos comenté.nos que desenvolve 
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Nio bBa que ,.,. COIMIC8Ção 8Xtlaoftflnélla, nio 
basta que ,.,. 1.'8' lo; é preciSO qualdicé las. o 
Coll!ll as 1 a N8CIOIIIII não pode contmuar sendO 6r
glo da ragi8bO da wn1ac1a do Podar Executivo. E o 
Senado Fedenll, por sua wz. nlo pode conbriUar 
Mndo órgão da nlglStTO das dacla6es da CAmara 
doa Daputados. É precBO que se dê quallfocaqão às 
..-sas deasOes. r: por ISSO que. nio obstante o es
lorço Já desenwlvdo paRI melhonlr o func:lorlanallo 
da Casa. a úH•ma pasq111sa da opnlio pubhcada 
pela FoiM não .-- eleva na opmtão públiCa. E.- é 
que é o problema. Nlo estamos dando a devida 
quaJtdada às deci8ÕIIS. O Senado Federal e a cama
,. dos Dapulados não podem apenas falar. Preci
sam falar. decldmdo c:orratamente 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(BiocaiPSS - SEJ- Nobnl Senador, 118111 Casa por 
inleuo tem acompanhado o posiclonameniD da v. 
~. S11t11ft em dafasa das ndllulçõas danmllli 
cas, do bom fuiiCIOII8IIIBIII da Clmanl doa Dapula
doll a do Sanado Fadaral. Da taro, é da rala-. 
rwsta momanto em que o Senado é convacado ax
~. que o pn!pno Nllalor da ielonna 
~ JIÍ daclaiou pai& COI.IIICIIIBim da Na
ção que l*lhumallnWida aanl_.., mas -• 
cau que .. l1!lfoma adn•IISbali .. ,.,- a da ri' 1 
pcxque, seg&ndo pansa, hawtá a llllonna acto•••ati
va 2. IIIID é, Sr. l'laaidanla, fomo& COIMICIIdoa .._.. 
di'a&Milla, rras essa Nluiaaa atrallsb••• nio 
vala; ela é pnNIIÓII8, é leia pan1 atanclar a uma -
gência do ~ FadaraJ: a quabla da • t......,, 
ta1vaz, que ,. pnllica nlo funciona por CCMIIIIia a 
~ da II'IAilos gDWIITIDS I *- • IIIUIID
~~ Elas .. a- .... m6quna da lui'ICKIII6rlos 
púl*m a ago111 qlllll8m o 18SPR'do lagal do s..do 
Fedanli e da Clmam dos Dep,...... pan1 ..._. 08 
fln:lanánDs que alas~ colocaJam. 

O Govemo Federal não preasa da quebnl da 
aslabJidada Jl0111118, c:omo anunciOU o Mimslro Bnls
ser Penlua, .,. daribr 51 11111 MMdonla n IBII!ollllil. Os 
que 1 " cm, Sr. Pniiiidanla, ccnlinualio lnlbalwldo, 
al6s, ..., aalfnUo. san auiiiiiiiiD, san aJISOS da ha· 
tP ;• . sem metuia de SIM. qe•ljrlerfe pror"'"•lonal. 
P8lcce-ma que qu8ICftl acabar não apenas a.n o pa
bii61D -a. camo acaballlm com a Valll do Rio 
Doce, mas tamb6m -.. a méqul,. admiuillliilllvc, 
que 18m bons funcoon6rios, saMim c;om 'a.l ~-~~~ a 
c:om muilo adério à Admlnlslraçlio Federal. 

O Sr. Jal plw Mahl1110 (PFL- BA)- Sana· 
dor AniDnlo ca11oa Valadarcs. v Ex" ma pmnb 
uma 1111118 lillel .. nçlo? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(BiocoiPSB- SE)- Com mwto pn~Zer, Senador. 

O Sr. Joe phet llarft•"IO (PFL - 8A) - Sana· 
dor An1on10 Cailoa ValadaiCS, V. Ex" -.tua a 
acantua mui!D bem o PIQblefna: a sitUação doa aam
donls continua a mesma. Passam da mil clla8 a o 

funCionalismo ledaraJ não IIIC8be '*"'uma -
gem deste Govemo. E 08 fOINliS todos afirmam que, 
nas 18Sb1Ções feitas ao cumpnmento do OIÇIIillllfllo, 
está a iUiatNa ao pagamanlo da malhona lllllanal 
- senndoi8S públiCOS. Quer dizer, contlnualá a 
mesma IIIIUação. É c:omo se 08 lunc10nános n1o roa
sem lnlaglanlss da méqulna govamamenlal e o que 
diZ iespailo aos seus diiBIIos não 1n1cssa mpor!An
aa. Em iUal !Ieda, o que está-se wmlicando 6 o se
guinte astáVIIIC no momsnto sio apenas 08 gover
nantes.- eles. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(Biocclr'PSB - SE) - Sanador Josaphal Mamilo, a 
desculpa do GoWimo ao alatuar coites, liiCiu8Mt so
btll o segtrallo do luiiCIOR8llsmo público, é a ela que 
,_ ano poda aconlccar da a anacadação pnuista 
poda não ... alrilglda. e- c:olfa, segundo o ao--
no, poda valer ou não, dapeudeudo da amKrlaçAo. 
Mas isso é ~uma JUSbriCali.-a para que o saM
dor público não lanha aumanto salanal, para que a 
pobraza, a ITIISéiia a a fiUBiniÇão cont111U81Tl a dDmi
nar ssae -· Em nosso Pais, o II8Mdor Pllblico é 
Slfl6nuno da ITliSéna, da polnza e ela l'lumilhaç:Ao. 

Sana bom que o Gowtmo FadeiBI ••• c 
do 1ec6uddo iiiiiiS profundo do sau pas•ado lln:'P'e 
ta. humanitário e solldéno a idél8 da que o sar."tdor 
plblico, Mndo lambém um lnlbalhador - c:omo u
- o nobre Senador Humberto Lucena-, pi8CI
sa da almenlaÇào, i1IICII8SIIa colocar seus ._ na 
eacola e aliCiar da saúda de sua lamiha. No que tan
ga à actocação, as samdoiCS não podem - cus
teá-la. Qual o servtdor públiCO que poda, ~. 
pagar um colégio paibCular c:omo anbganallll? Qual 
o servidor público que encontiB facilidade para colo
car seus filhos num colégio público'> Nenhum, o que 
ela .. ...., d1a é a VIOiinaa c:omo a que a IUiavl8lo 
llansmltiu, VIOlência provcn- da falia da vagas 
nesses estaba'sci111811los de erano. 

O Sr. JM6 AMa (PFL- SE) - V. Ex--
CIIHnc um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARD 
(BiocaiPSB - SE) - Ouço c:om pn~Zer V Ex". 

O Sr. JM6 AMa (PFL- SE) - Senador Artlo
nlo C8iloa Vallldanls, V. Ex" bmda o Plarálo daMa 
caas c:om uma an6llae piOiunda e bastanle I8CiciMI 
ela •uoç~o dessa categoria ~ para o tun
- e bem eslllr da população blatllllllla. 
,__ úlbmae tn1s anos, oa servidores 11m .ao 
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continuanWIIe punidas pala polfllca ec~~~l&mica elo 
Governo elo Pl8llldenle Femanclo Hanrique Canloao. 
No ,_... pacote -o&nlco da medidas que vtsa
VMI a pm1ege1 o Plano Real, ap8llll8 duas catega 
11M nlo foram prajuclcadas: 08 banquelmB a 08 

agJOtas, isto '· 08 ~ .......--. 08 
sar;,lcloras públicos, a ~ da toda aaoc::adada, 
fonun convoc:ad08 a pagar assa -.ta porque asiAo 
sendo raspollRbilizaclos pelo délicd elo Pais. Sabe
mos que nlo é o samclor púbhco federal nem o -
tadual _,. o ll'llnlcipal o l8llfiOIIIIéll8 por - cléli
cil. P- se ler uma idéia, mantido o alUai pa1amar 
da taxa da JUIOS, em sais ~. a aoouomla da 
R$20 bolliles pn!VISia pab pacote Siri &188Cida à 
nossa Cllvlda. Então, nlo é o servidor Pllblico o -
pDrllléva por ISSO, mas, lim, 08 juloa alias a o dlre
ciOniiiiiiiiiiD da nossa pollbca da ~M~~r ao capllal ex
temo. Pandlanizo V. Ex" por seu clacurso a ma sol
darizo pala anélise aqutllbrada que faz da siluaçllo 

elo~~~IO CARLOS .,...;ALADARES 
(BiocaiPSB - SE) - Sanadao José Alvas. agralai;D a 
sua oalabal..., iallmével ao ....o pranunclanai
ID. V. Ex" ocupou véri08 Clllg08 na &di i Iii illli..,., pllbl
cs ........, .. no Eslado da Sstgipa a o faz - mula 
digl idBda a 118111118 valolizDu o sarvidai plblico. 

Sr. ~lllanle. ao terminar minha intemllçlo, 
eu pediria duas coisas ao Plllllidante Famanclo 
Hannque Cardoso. Ernlora Sua EI'Ce'ência tenha 
mudado ll'llito, nlo é posslval que danba elo seu 
coraçAo nlo -'11 ainda um pouco, por menor que 
HJB, da aalidariedada humana. O Blll".iclor plbllco é 
um ser humano e está pasaanclo por sérias JIIIV89I!
asnoBiaiL 

Senhor êEFemanclo Henrique Cardo-SO, pnrnailo, nlo o polira ..wlor plblco 
com aa demias6as IICilldaa pelo Mlnillléno da 
Admmislraçio, I8SO .-da O ~~ B peco dessa 
classe tndlalhaclola; eagunclo, se VC11188 E> allncia 
- mal acanselhaclo, - lllllé sendo, por Mluiaos 
Nanafvais, leCIIOQaiN da gabiii818B com ar condi
cionaclo - nio tem IUida a percepçao se vai poder 
COI iC8Cieo um aurnanlo de 20% ou ,_ de 10% a 
- tnlbetladonls, pelo manos conceda um abono 
salariaL Asam, VC11188 Elcl: allncia esiiUi prabcanclo 
um ato de JUBIIÇII, r&COio.._lclo, ao manos, a exis
tência del6a classe lliiboi 1088. 

O Sr. Romeu :r- (PFL - SP) - V. Ex" me 
permite um apaJta? I 

O SR. ANTONIO CARLOS YALADARES 
(BiocxJIPSB - SE) - Pois não, E:m allncla. Eu jat -
lava tenninando o mau d1acurso, maa a palavn1 de 

V. Ex", taniD para mim quaniD para o SBMclor pilbli
co,IBm a naor iqJoriAncia. 

O Sr. Roe.!u ,._ (PFL- SP)- SanacJor An
tonio Cerlos Valadanls, tenho rnuiiD orgulho de ter 
43 anos de alivtdade como saviclor pclblico. Dad
qua a (rima vida inteira à tunçio pllblica, que eaco
h porque quis e nio por -'i'dade. Larguei as 
ampraaas de rMU pai e dos meus ll1llios por IICAicft. 
tar que o servidor pllblico sampna sena honrado ,__ 
18 Pais. Tenho orgullo disso. Rapli..,._me na 1unç1o 
pllbiiCL Como eu, hé centenas de rnlhanas de seM
cloraB p&lblicoa que ai estio por voc:açlo. Acredito 
que a funçio pllblca tem de ser naspaltada a dignifi
cada. O grande delaito de alguns adminiatJaclol88, 
de ChelaB elo Exa:utivo é colocenarn em segundo 
plano o seMCior Pllblico· Nenhuma adniiilisbaçlo 
COiaegu& ser aliciante se nAo balar com dignidade 
seu IBrvidor. Eu quana apanaa cumprimentar V. Ex", 
&1-llllr -leslamunho a exigir que o sar.iclor 
p(dllico lacaba 11111 lnltarnilnlo digl iilicaclo das autori
dades elo Poder Ex&Q,tivo. 

O SR. ANTONIO CARLOS YALADARES 
(BIIIcoiPSB- SE)- Sanador Romeu Tuma, si'IID-me 
honrado com - palavra, palavra de um sar;,iclor 
Pllblico padrlo que anilOu na adl••nsbaçlo federal 
c:ondlg(lamente, -•iplo da dignidade e que -
cau com CIIII1IBiêi icla a hoi ir8dez todas aa funçiies 
qualwfolam~. 

Sr. P188idenla, quantos ~se pnapara
nun, pagaram CUI808, compraram livros, "quarna
ram IU8S pestanas", dedicaram-se cliulumemente 
para anfnlnlllr um concul80 púbico, mas hoje pas
sam por uma deiApçio, apesar dos sacrillcios que 
llzaram, das filas que auhentanam, das pnaoaqli!Çii
• que tlvaram, da lamDa que debcalam de Jaclo na
qualas -iiDB da tanslo, da ..-ismo a de 
emoçlo para naa•zaçlo daquelas provas. L.amenla
valmanle. o servidor ptlblico hoje nio é VIIID como 
diMina, ou seja, um ser humano, um trabalhador 
como outro qualquer, que manace o nosso I1!Spllilo e 
a-consiclaraçio. 

Mullo obi~aclo. Sr. Pnasulante. 

,.,.,. o dlst:ur5o do Sr. AnfGnlo Car
los Valadales, o Sr. Anlunro Callos Maga
,_, P,BIIidenle, d8ilra a cadainJ da ,_ 
dlncra, que • OQipllda pelo Sr. Carlos Pa
IJOCI'IIIO, 2" Seci elll.'io. 

O &R. PRESIDENTE (Carlos Palnx:lnio) -
Concaclo a palavra à nobna Senadora Baiilldiôa da 
Silva, por permuta com o Senador Robel1o Requilo 

A SRI BENEDITA DA SILVA (BiocxJIPT - RJ. 
PIDnullCia o saguonle discurso. Sem I8VIIIão da ora-
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dora.) - Sr. Pnlsiclante, Sr"s e Srs.·Senadores, o Se
nador AntoniO Cados Valadaras, que me precedeu 
MSta lllluna, com propnedade enfocou vános as· 
pec108 do pacote ecoo oOnuco do Governo e das re
fonnas por ele prapoetas. S Ex" esvaziou em 90% 
as argumenlaçiies que eu apresentana na análise a 
quemap~s~r~ 

Além de IISSinar embaiXO de toda a Intervenção 
do Senador Antonio Carlos Valada18S, IIICIUIIICio OS 
apartee, quero, .-a tarde, como JIÍ fiz em outras 
ocaeões. pronunaar-me a laspeito da alltude do 
GCMtmo Federal com relação à socltldade CIVil erga· 
ruzada e carente. o Governo Federal precisa encon
trar uma salda para a cnae em que está mergulhado 
o tlllbalhador brasileiro que está desempregado, 
uma saída pare a cnse em que esllio mergulhadas a 
saúde, a educaçlo e a reforma agrána. É preciSO 
811C01dlar uma solução pare os problemas dos sem
talo, doe sem-p1110, dos sem-ernptagO, enfim, de to
dos aqueles que nlo 11m absolutamente nada. 

Tenho lido o cuidado de nlo fazer qualquer ln
le~Wr~Çáo IIMana no que diZ raspado à legdlll'lldade 
do mendelo do P .. 1dente Femando Hennque Car· 
doeo, mas não poeeo, de forma nenhuma, aceitar 
que alguém, que conhecemos pllfiedamente, ao 
chegar ao poder, detem11ne uma polito:a que, além 
de encurtar o dálogo, encurta as posSibilidades e 
enterra os eonhos. Primeiramente o Governo enter· 
rou os aomos daqJ eles que acredllaram nele e lhe 
derem aau voto, esperando que ele fizesse algo para 
melholar a 81luaçiD do Pais Depois entenou o so
nho dequeles que, ~ não tendo votado nele, 
eodelldlam que - Governo mplamentana uma 
politica nos moldes da socl8ldemocracla, a IIm de 
que não pMCiste 1 ros comnver com as des~gualda· 
des SOCIBis que haja e>astem. Entndanto o GCMtmo, 
na éraa SOCial, está cortando do OIÇBRIBnto aqulo 
que panaamos sar fundamantal. 

Nlo vou aprolunclar-me no eame dessa ITIIIIá
na, po~que sena cansativo tanto para os OUW1Ies da 
Raldlo Senado e os teleapectedores da TV Senado 
quanto para aqueles que estão hoje no Senado Fe
deral e= lindo àa nossas 1ntervençiies. Não quero 
ser nlpalibva, ~ deS8IO lembrer que o Governo 
Federal disse que nlo cortana, de forma alguma, ,.. 
CUISOS na é1811 SOCIBI. Disse também que ISSO so
mente sana feito no caso de não alcançar seus obt&
'-no que ciz ~a~pailo aos 1mposloS 

Ore, pergunto: o GCMtrno Federal, que diZ n1o 
estar cortando recursos na éraa soc:IBI, podena expl1· 
car-ma o que está acontecendo na Volkswagen? O 
GCMtmo podena 9J1PIIcar-me por que as pesqUises 

fedaS dizem que o cresamento ecoo16m100 do País é 
de apenas 1%, lndiCe bem lllfenor aos ~ pa
Ios seus técniCOS? 

O Governo Federal podena expliCar-me por 
que fez esses cortes na éraa da saúde e da -
ténc:IB SOCIBI, pnBjudiCBndo a população carente e os 
trabalhadores? 

Sabemos que cerca de 50% dos 85 mi infecta· 
dos com o vírus da AIOS ficarão sem os remédios que 

devenam I8Cilber graluilamenle. Nesse -· os cor· 
te& chegaram a 70% dos previStos pare 1998. Quem 
deixar de tomar o coq~Sel de d10g115 ficaré sem opção 
de balamenlo, e o risco de VIda passaJá a ser tu llllai,. 
ta. Na Vllldade, o Governo tarmna decralando a morte 
lenta e gredual de mlllares de p anoas sob o argu· 
mente fno de seus economstas de plantão. 

Jé OUVII1IOS o suficl8nte. o que ~r diante dls· 
so? Não posso delliBr de ser repet.1Ml .--te mo
mento. Jé ouvmos o Senador AntoniO Carlos Vala· 
dares e Jé ocupei, vénas vazas, esta tribuna em de
lesa do seMdor público, mas hoJe lenho de valar a 
esse assunto, poiS o lunaonahsmo público, pelo 
quarto ar10 conaecubvO, nlo talá reaJ.- saJanal. 
Forem retirados do Orçamento R$2,2 bilhiies, que 
senarn aplicados em 1'8Bjusles. Mala uma vez os ser· 
Vldores estão pagando a conta O Governo está co
locando nos ombros deles a culpa pelo déficit públ· 
co E Blnda oconariio demiSSÕes nesse setor. 

Gotdana de chamar a atençAo desta Casa pan1 
uma brecha que o Senador AntoniO Cartoa VUida· 
res deiXDU. Reino-me ao falo de que no Orçamento 
foram preservados apenas os programas do Prest
dente Fernando Hennque Canloso - BrBBII em Aç6o 
- e o da Pnrne~re-Dama, Ruth Canloso - Comunida
de Solidéna Em pleno ar10 eledoral, o Presidente 
não 1na rebrer recursos de sues obnls SOCIBis. É pre
CISO dizer isso, é preaso lar a coregem de aponlllr o 
porquê de ludo ISSO. 

O Presidente Fernando Hennque Canloso se 
sente magoado e até cfalse que as pessoas 8llllo fa.. 
lando que ele n1o ;..-e no social, mas que ele m
veste s1m. Meu Deusl Se o Governo irMIIIIII no so
cial, por que os caries I1'IBIOI8S foram -• 
nessa é1811? Ele cortou recursos destinados ao 
transporte, ao meio enDenle ele. V9JB111 os pamn-
1Uals dos cortes faloa na éraa soaal: os progrernas de 
saude sofreram um corte de 14,3%; 8SSISiêncla e pre
VIdãnaa SOCIBI, 19,7%; educação, 14,3%, e todos Ba· 
bemos que a educação selá o carro-chefe de cam
panha pare a reele1çio do Presidente da República. 

O Governo sempre 111S1Sbu em d1zer que a re
forma aglána estava sendo feda e que eslévarnos 
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convivendo com um IT1DVImento ·politoco-tdeológoco 
dos sem-terra, que nada tonha a ver com a vontade 
de lazer assentamentos e retonna agrana. Esse 
Presidenta que disse que assom está fazendo retorou 
11,5% do pouco que restava da relonna agrána. 

No Mtnosténo da Cultura. PfOI'! Eu Já dosse eqw 
desta tnbuna e repilo, paoalazer rustoça ao Presoden
te Femando Hennque Cardoso, que o F'res.dente da 
República estava onveslondo. por ser o or.telec:ual 
aue ~ õlt:' produção cultural do !:'n•s. e IS~j ,os d.:-1-
xou contentíssmos. Mas a alegna durou pouco, por· 
que os cortas no Of981Tlento começaram; alem des
ses cortes, o Momsteno da Culluoa peldeu 33,5% do 
valor ongonal de seu Orçamento Essas eções trarão 
sénos preJuízos para a população brasoleora. 

Sr. Presodenle, por maos sohdános que queora· 
mos ser, por maiS que queooamos mudar o nosso 
doscurso, não podemos, pooque não podemos mudar 
as nossas ações doante desta srtuação. 

Foqueo me perguntando, quando soube dos cor· 
tes, o que estana pensando o Senador Eduardo Su
plocy, que é economista S. Ex' sabe peofedamente 
que esses cortes vão trazer preruízos. Mas eles têm 
uma únoca ontenção: dar sustentação a um pro)l!lo 
econ6moco que não desbna onvestomentos paoa a 
área socoal. Tambéjhouve um corte de 5% na folha 
de pagamentos pa que o Governo possa atongor 
sua meta. Parece o t1ro de m1sencord~a no serv1dor 
públoco. Eu não pojlena deoxar de me mandestar, 
nesta tarde, em ralaÇão a esse assunto. 

Sr Presidente, outro assunto chamou-me tam
bém a atenção Pense~ até que não tinha OUVIdo do
redo pelo lato de nio estar, naquele momento. no 
espaço em que a televosão estava hgada, quando o 
Jomalosta dozoa exatamente isto· • Aconteceu uma coo
sa onedda" Quando ele dosse •onedda", pereo e corri 
para a flente do telavosor para poder ouvor o que ele 
estava dozendo e ver quem estava falando Ouvo e VI 
peta lV Globo. Eu não havoa lodo os JOrnaos, pooque 
havra me submetido a uma dilatação de pupda e es· 
tava VISualmente p""udocada, mas OUVI comentarem 
algo sobre o que qu'ro aprolundar·me. 

Gostana, tamim, de ouvor a Seroadora Manna 
Solva. Tenho certe de que S Ex', nos próxomos 
doas, ocupará esta I una paoa comentar o lato, por
que e uma defensora e urna estudoosa do assunlo 
Com S Ex' tanho lodo um goande aprendozado em 
relação à questão da preservação do melo amboen
te, da defesa de nossas florestas Creoo que a Sena· 
dora Manna Silve terá muoto a dozer 

Sabem o que eoa onéddo? Vão pnvatozar as re
servas de TapaJOs, no Para, urna área ae 470 moi 
hectares' 

O Sr. Romeu Tu11111 (PFL- SP) - Concede-" · 
V. e...- um aparte, nobre Senadora Belllldlla da Solva" 

A SR• BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- i" 
- C?"1CIIdo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. RoiMU Tuma (PFL - SP) - Senadc 
Be"~1~ ':1a Siva. eu tarrbém fiquei -.lado ao c.· 
VIr t-1re a notiCiáno. Dizia o repórtel que apenas ur. 
partP. será pnvatozade. Assustei-me pato lato c!c cu 
r;uando aqw esiM!ram as ~ do ,.c,
llouve uma VIOlenta reação quando a Governador 1<:1 
tou oferecer, como garantoa de um e1111résbmo or.:,
nacoonal, urna paroela da floresta amaz6nica. Que; 
acompanhar V. Ex" na busca da realidade dessa no. 
tocoa hOje veoculada também peja R.._, Se11ado e qu 
mudo me preocupou. Vou seguor os pasaos de V. Er 
no aprofundamento dessa investogação. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- f',•J 
- Agoadeça o aparte, Senador Romeu Turna. V. E. · 
e tantos quantos -.un hoje vendo talelllsãr ou 01.'
VIndo o rádoa locaram peoplexos. 1sao nlo é posslvel 

Quero e precoso entender, Sr. P..tclenle, Sro 
Senadores. Pnvalizar para melhorar a fiscaLzação 
da exploração das florestas, para atender melhor a3 
rnadeoreoras? FOI osso que ouvo? Se foi Isso I'IIIISI1ll~ 
se não é outra coosa - espero que essa jamalosta e 
eu eslefamos equNOC&dos -, está pegando logo na 
floresta. a floresta está conenda um grande nsco. o 
JornaliSta aonde diZIB que havia outras ãreas a sereno 
pnvabzadas, Iodas para a atandimento de nossas 
madeoreoras. Fiqueo multo preocupada. IIIICialmant<', 
penseo na Senadooa Mama Silva, grande estudoosa 
do assunto. PellSBI também que poderlamos popula· 
rozar um pouco mais a doscussão sabre a pnvatoza
ção das nossas florestas, chamando os povos dr.~ 
florestas, as ~teto. as desempregados, as tavelw· 
dos para partocoparem das conconênr::oas. Onl, ,;o flu 
resta faz parte da natureza, Deus tez llorasta, a no· 
tureza se encarrega de conservá-la, e nós a dt:aliiJ• 
mos ou entregamos. 

Estou people>ca. Não possa entender o que tem 
levado a essa polítoca econõ1111Ca de privabzar oa 
nossas florestas pcxque não hã mous o que pnvalt 
zar Não posso acradllar no que OUVI. Espero que o 
Senado Fedeoal possa levantar-se a lavor, agora 
som, das nossas VIdas. Não sio maos os estrangeorcs 
que estão nos ompondo que não queomemos nossa~ 
florestas, paoa que acana a fatossím.& e o mundn 
possa respll"ar Não, nlo são eles. Somos nós br-so 
leoros, no Senado Federal, que Já estamos nos r:>l<• 
cando contránas a osso que está acontecendo. p,.,.,. 
ce-me que seoa daquo a urna semana ou a quonZo. 
doas Não temos tampo sequer para doseubr. Desco
nheço totalmente esse proJetO, essa medida. 
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Sr. PresKienle. eu gostana de, como brasolatra, 
morando no R10 de Janaoro, resporar rnaos tranqüila 
após uma rasposla para assa sotuaçiio. 

V8JO que eetá adentrando ao plenáno a Sena
dora Manna Solva. Pela angústia que todos sento
mos, estamos pedindo um SOS aos -.ciJOSOS deS
ta rna111na, pois nlo sabemos o que eallll &Wid8Cen
do, verdadetramenle com o Prasldente da Reptlbli
ca, que permdlrá a pnvaiiZaçio das nossas ftorastas, 
em espeaal da -rva de TapaiÓ5. Essa notícoa me 
surpl8aldeu. 

A Srl ...,_ Sllvll (Bioco/PT - AC) - Pannte 
V Ex" um aparte? 

A SRA.. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ) 
- Ouço a Senadora Manna Solva. 

A Srl ....._ Silva (Bioco/PT- AC) - Senado
ra, nio llSSI8b il JllpOrtagem veoculada hoJI! pela ma
nhA, mas as informa9i!es que tenho dão conta de 
que ee bala de uma proposta do Monost6rio do Meio 
Ambienla, por intannédoo do lbama, de IK:itaçio para 
explooao;ão ~ nas florastas nacoonais, tendo 
a ftorasla do Tllplljós como expenlncoa poloto. V*
ONGs adrnoestlu8m o Gavemo no eenlldo de que a 
forma propoela - altamenta danosa para o ,., 
ambad& a pera a Amaz6nia, nio se consbluondo 
em um P"l c soo educalovo, por mais que o Gavemo 
do.- toatar-se de uma proposta demonstrativa, 
nciUSMJ com a ontanção de, mediante plano de ma-
111110 ftalastal, buscar regular, de fonna adequada, o 
meocado de ......., .. Por que a proposta era onade
~? Polque nlo houve uma dalcussiio com a ao
coadade CMI, com as popolaçl'as locais, que rasodam 
neE:sas éraas, e lllmb6m porque o Govamo estaria 
abnndo ..--. ,_ urna 1181118 de axplorac;Ao rna
deoreora, a.n dlscubr com a soc:oadade a utolizaçlo 
dos ,__ fluo alma do - Pais, pnncopalman
te no caso da Amaz6noa. As onfonnaçiles que obiMI 
siio de que o Govamo tena RIIMlliado a sua poso
ção. por intermédio do F'rasodenla do lbama, em 
uma reuniiia com v6rias ONGs- Amogos da T-. 
GTA, WWF- que -vam pressoonando e cribcan
do o Gowemo em função dessa proposta Quanto il 
r10iic:ia da que aatou tendo conheamento agora, 
houve um oebo orno com Nlaçlio ils d1SCUSSÕ811 
reabzadas oor parte do movomento socoal, pooque o 
Governo se ::omprornetera em fazer a reavaloaçiiO, 
em dlscutor r-om a socoedade Ha um questoonameniO 
"o sentido de que, ao onvés de locttação. se1a fatta 
•Jrna concessão, que pennttona que o plano de ma
nejO sustentável fosse concluodo pela concessooná
~a Na fonna de bcttação. a empresa faz apenas a 
"ICPiooação, sem ter a responsabolodade de levar a 

cabo o man&JO. Aonda maos ha- apenas uliliza
çio de recursos ll'llldem!lros, sem utolozação dos ci
farantes recursos, sem uma proposta de uso l'lllllbplo 
dos recursos nrtturaos. Eu sohcileo il monha assasso
na que venfoque o que está acontecendo. Se -. 
rem_,_ as onformaçães que IIICtlbo- não assosb 
il raportagem -, é um oeto oc a a o, poos o Governo ha
Wl se cornprornebdo com as ONGs a com a soe• 
dada de que noavaliana a sua posiÇão nos termos da 
propostaamanor 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Agradeço o aparte altamante esclarecedor de V. 
Ex", Senadora Marina Solva. AssiSto, hoJ8 pela ma
nhA, il nollcoa obJeto de maus comentános nesta tar
da. É urna notlcoa que traz preocupação, pooqua, se
gundo o aparte de V Ex", Já havena um emendimen· 
to, uma discussão e a1é ,_mo urna possibHidade 
de oaforrnulação. Mas, nesta manhã, o que pude ver 
e ouw deixou-me surpresa, como também o Sana
dor Romau Tuma - pelo fato da que estariio privab
zando niio ~ uma érea: hé possobolodada de 
que outras 6raas também seJIIITI pnvatozadas. Como 
niio tenho domlnJO d- maténa, fiz o apelo a V. 
Ex", que é urna estudoosa do assumo. Espero estar 
contnbuondo, com o mau pronuncoamanto, pena o as
clarecmanto do assunto a vou buscar o apoio dos 
demaos Sanadon!s pena que possamos receber um 
esclarecomanto do Govemo Federal. 

Vou aprasantar um requenrnento de onlonna
çio para que o lbarna esclanlça que programas es
tará mplemenlando, na macide em que os~ das 
lb- niio foram OI.Mdoa, bem como outros.....,._. 
sados. Gostarlarnos de saber se as llon!slas fazam 
parte do programa de pnvatozaç6es do Govemo. 

Sr. P-odanla. Sr"s a Sns. Senadoras, acnldtto 
que conseguuamos trazer a nossa pequena e hunnf. 
de contnbuoção aos debates das malénas a serem 
aprecoadas durante o periodo de convocação ex
traordonána do Congrasao Necoonal. 

Mutto obngada, Sr. Prasodente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Golvam Bor· 
gas (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júloo 
Campos 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT Pronuncoa 
o seguonte doscurso Sem reviSão do orador.) - Sr. 
Prasldenle, Srls e Sra Senadores, ocupo a tnbuna 
desta Casa para mandestar a monha grande preocu· 
pação com relação ao cumpnmanto de metas urgen
tes para monorar as defocoãncoas estruturaos que o 
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nosso Pais apresenlll em maténa de saneamento 
básoco. 

A grave a.& no& meroadcs ="h os, que deaa
bou loJI&li&llla sobre a nossa ecoo- alada
desequllbnos ~que já se acumulavam em 
nossas contas ll'llamas e extemas. estiio lavando o 
Governo a adolar pollbcas auslaiiiS de coubale de 
gasto& púbhcas para avilar, de qualquer manaora, o co
lapso do Plano ReaL 111feiznaD, - mamen1D de 
grandes turbulências e mcertezas, os programas so
CIIIIS são os pnmenos a receba~&m os cortes de recur
sos mpos1os palas emergêt ICIBS que pn!CISaR1 ser 
adoladas pelas autondades da ál88 ecoo m IICB. 

Lamentavelmente, devemos admibr que os 
programas de sar-nento básiCO e de haiHiaçio 
pcpular já estão duramente praJUdocados pela nova 
conJuntura. • 

As operações de cn!dito dos órgãos e entida
des do - público para 1IMISiimentos em ..-
manto básiCO e habdação pcpular, desde o lltttmo 
dia 17 de novembrO, estilo •mlladas por foiÇII de re
solução adolada pelo Conselho Monetário Nacional. 
Assim, por exemplo, tanto os recuiSOS do Fundo de 
Garantia do Tempo de SeMÇO- FGTS, que é a 
mais 1mpo1tante fonte de al1mentaçio do setor, 
quanto os recursos oriundos do OIÇIIm&nlo Geral de 
Un1ão, que também ru~&m os programas e aio ca
talogados na rubrica 'fundos perdidos", com a nova 
realidade, tomaram-t1nsulicientes pai& cobnr as 
necessidades I'IIICIOII IS. 

Pollanto, a falta recursos e as limtações de 
crédito ag~avalão a1roda ma1s o quad10 sarutário do 
País e pnvalão a pcpulação brasileira de uma me
lhor qualidade de VIda. E V. Ex", Sr. PI8Sidenta Car
los PaiiOcímo, que é médico, sabe o quanto é deii
CJente O saneamento básiCO no mtenor bi&SII&IIO, 
pnnc~p~~Jmente nos nossos Estados da R&glio Cen
tro-Oeste. Além do rraJS, o déliat em seMÇOS de sa
neamento será ampliado e o desemprago aascerá em 
vortude dos cortes e das resbiÇÕ&S eslabelecidas 11!
centemente pelo Conselho Moneláno lntamac1011al. 

Sr. P18Sidenle, Sr' e Srs. Senadores, lamenta
velmente, o 818811 apresenta ao mundo uma Inste e 
vergonhosa realida=soaal. Os 181at6rios ofiCIBIS 
dos orgamsmos 1nta IOIIBIS atestam esses dados 
e revelam que as abaixo de m&IS de 60 paí-
ses. quase todos bem menos desawolvidos econo
miCamente do que o nosso em maténa de qualidade 
de VIda Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que 
ocupamos o lugar da oitava economl8 1ndustnal do 
mundo, com um Produto Interno Bruto da quase 900 
bllh6as da dólares, ITIIIIS da 1 o mdh&ls de lamíiiiiS 

brasdairas - apn!Xlmadamenta 40 rmlhõaa dos 160 
milhões de habitantes do nosso País - ostentam 
una coudiçio de VIda miSBrável. Habitam banaoos, 
favelas, rnocambos, palalitas, choçaiS a convovem 
permanentamenla com a promiscuidade, com a falta 
de h1g,ene, com a desnutnção, com a YllllênciB e 
com o abandono. 

Para tnstaza minha, Sr. PI8Sidante, no meu 
Estado, aJja pcpulaçlo sampre teve um niWII de 
VIde de qualidade razoável para boa. também Já se 
constata a presença dessa chaga soaal. Há multas 
favelas nos anadoi8S de Cuiabá a Várzea Glande -
que comp(je a Gl&nde Cul&bá. Multas pessoas mo-
18m em sduaçio lamentável am RondoiiOPÓiis, Cá-
0818S e Barl8 do Garça. que são as adadas da 
maior população do mau Estado Também na zona 
ru~al a SIIUaÇAo nio é melhor. Em detenninadas re
gKiaa, O quad10 é chocanta. 0 CldadAo &ai do RIO 
Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catanna, de 
São Paulo a de Minas à p10eura de uma nova quar .. 
dada de vida, arn busca do novo eldorado que pensa 
BIICOIIbar na Amaz&na brasilana, na Amaz6nl8 
rneto-grosaanse. Chagando lé. ale é abandonado. 
Nos projaiOS de colonização do lncl&, nos assenta
mentos feiiOS pelo Incra. a qualidade de VIde das 
mmadiBS é abaixo da hnha de pobreza. São YIHda
daoiOS caeebi8S. São aquelas barrac6as cobertos 
com plúbcos pratas que são lfpocos das moradiiiS 
1rnpiQIRSIIdas nas IIIYBSÕeS comandadas pelo MST, 
mas que lá são resldênciiiS pennanentes. A Situação 
de abandono em que vove o homem pobre do meu 
Estado de Maio GIOSSO nos choca bastante 

Neste BI&Sil de contrastas, que também regis
tra anualmente uma das maioi8S produções mun
diBIB de glãos, continuam a aumentar assustadora
menta os casos de c61era, da tuberculosa, de tifo, de 
sa~ampo, de dengue, de ooqualucha e também da 
hepatde, que 110J8 é uma doença muito freqilanta na 
Raglio Amaz6niC8 e no Estado de Mato GIOSBO. A 
presença da hapatita naquela ~&glio dos muniCÍpiOS 
de Anpuanã, Cotnguaçu - área coloniZada pelo Incra -
, Corua, Juruena eslá muito elevada. É bastante pra
santa a hapati\a no noaso VIZirl>o Estado do /lere e no 
Estado de RondõniB. Além de malána, a hepatite 
também acomete a população da Amazõnia 

A mortalidade infantil Iam taxas assustadol&s. 
mobvadas por causas banais como a d18rl818. Vale 
reeaaltar que tudo ISSO ~ porque a estrutura sa
nllána do Pais é dalicl&nte e polque os pmg1amas 
até agora ampraendodos pelo Baroco Nac1011al do De
senvolVImento Social - BNDES, e pela CaiXll Econõ
miCB Federal foram multo tímidos a paliatiVOS 

Aliás, no BNDES, é mudo lácd consagu~r recur
sos para mcenbvar a ,.nvabzação, a 1ndustnai1Zação 
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- o que é rihdo -. mas é mudo dlhc~ o acesso a re
• ursos para os programas ISOCIBIS 

Não podemos esquecer que 1a t1vemos dl8s 
..,..lhores em maténa de politica de saneamento bé· 

oiCO no BlaM, pnnclpB)mente na gestão do entio Ml· 
ustro do lnlenor, que comandava o BNH. o saudoso 

Sr. Mano Andreazza, que deu pnondade a constru
~ão de casas populaleS e de estrutura de sanea
-nanto béaiCO no MmiSiéno do lntenor 

TodaWl. com as metas abandonadas e com a 
-lesestrutu18Ção do siStema f1nance1ro do saneamen
.o que es1am0s percebendo agora, o futuro IIC8 real
mente sombno. 

É um dever do Estado bras11etro convoc. • os 
olrof1SSIOI181S do setor. que estão d1spersos, para ela
:>orar com ulgii1Cia um Programa Nacional de Sa
oleamento Básico 'e construir um novo SIStema que 
.>eJB efiCMKIIe. Para ISSO, o M1n1sténo do Plane)Bmen
'o e a Caaca Econ&nlc:a Federal estão aí como órgii
>s importantes para •npulsiOOer soluções que envol
-em tambllm ume conqosa mudança nos padrões 
.e ~ por metO de concessiio e tercem
açilo das obras e IIIINÇQII do setor a nvesbdores pn
-ados. como bem 1acomeuda o Banco Mundial Mas 
;so deve ocorrer em Cidades onde o nfvel da renda 
i e bastante elevado, nio no 1ntenor bras1le1ro. 

Do J8dO que esta, nós nos vemos diante de !JM 

ardadelro cnme quando anahsamos o quadro ~3 
aneamento básiCO em nosso Pa1s Nada menos 
,ue 70% da população brasileira não diSpõe de sar
.ço de esgo10 e de égua encanada e tratada. Como 
11nos antal-. o Pa1s tomou-se um ve.-1-
" VIVIIIro de doenças endêmiCBS que Já. abngem ate 
.-..,smo as classes IIOCIIIIS mBIS abastadas. 

Sr. Prasldat de, a... e Srs. Senadores, segu~
, dados elo Calélogo Bras1la1ro de Engenhana Sa

•llana Anlblental -Cabes. os números alam>antes 
·as doenças SCICIBIS prosperam exatamente nas 
·reas onde talam co1eta do lixo, tratamento da 

-•gua, rede da esgotos. comida e habitação d1gnas 
• nlehzmente, é preciSO acrescentar que a ma10na 
Jos nossos polfbCOS nio gosta mudo de cuidar de 
"gua, dos esgotos, da educação e da saúde, por se 
·ratar da obras que dão poucos votos ou nenhum. 

No 0n;amento da 1988, ume das emendas c<>
.ebVas que a Bancada de Mato Grosso apresentou -
emenda. aliás, por rmn defendida e patrocinada - VI· 
sava JUstamente ao saMÇO de abastecimento de 
agua dos pequenos muniCipiOS daquele Estado 
Graças 11 benevolêncl8 dOS membros da Com1ssão 
do Orçamento e do Relator-Geral. consegu1mos In
cluir no On;amento da União de 1988 recursos de 

R$8,5 nulhões cara abasteciTTIIInto de agua nos mu
niCICICE de Mato Grosso. Espere qua o M1n1stro do 
Plane1amento. AntoniO Kandll', tenha sensibilidade e 
não corte essa verba destinada ao abastec•menlo de 
agua das pequenas cidades do Mato Grosso 

Ternos de dar apotO 11 população da longlnqua 
Amazõn1a Mato-grossense. Mudos dos muniCfpios 
daquela reg1ão têm Prefadura e Câmara funCIOnlln· 
do Mudos têm agncuHura a pecuana relatiVamente 
desenvolvidas. Mas não contam com abastecimento 
de ag!.la como é o caso de Cana Brava do Norte, de 
Juruena, de Cotnguaçu, de Anpuanã e de tantas ou
tras Cidades do meu Estado 

A1nda segundo os estudos realiZados pelo Ca
bes, para vencer o desafio do saneamento básiCO, o 
Bras1l deve na 1nvest1r cerca de I% do PIB por ano, 
ou se:a. aprol<lll13damente US$9 bilhões, o que sena 
hoJe moiNo de nsada para mudos É pratiC8mente 
1mpossivel consagu1m10S, no Otçamento-Geral da 
Un1ão de 1998, que estejam 1ncluídos U$89 bilhões 
para o saneamento bésiCO do nosso Pa1s. 

Apesar dOS grandes obstaculos. Já asté maiS 
do que na hora de delirar para Iras as obras de fa
chada. que demandam bilhões de rea1s, e de elimi
nar, ae vez por todas, o aesperdiCKI do drnhelro pú
bhco, pnnc!pBlmente a corrupção que a1nda genn1na 
em vs.no& segmentos da AdminiStração PúbliCa bra
elleua am lodos os níveis de governo Está na hora 
oe empregar con-etamente essa montanha de d1· 
nr.a1ro pardiOO em outros setores da aiMdade púb•· 
ca deste Pa1s e 1nvesllr no saneamento béaoco. em 
areas CUJBS defiCiências condenam, a cada ano, mlhõ
"" de braslll!lros à morte, à doença e à 1Qnorâncl8 • 

Tenho certeza absoluta de que o Prasldente 
Fernando Hennque Cardoso. um homem sensível 
aos problemas nBCIONIIS e aos problemas do Interior 
brasileiro, tara do seu Govemo, do seu uH1mo ano de 
mandato, a pnonzação dos recursos do M1nlslério do 
Planll)Bmento, da Ca1"'" EconômiCB Federal, elo 
BNOES e dos orgãos paralelos do Governo. para 
que se)am bem destinadOS a ume pofibca de sanea
mento do nosso Pa1s. 

Era o que eu bnha a dizer, Sr Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carias PatrocíniO) -
Concedo a palavra ao arrnnenle Senador Eduardo 
Suphcy 

O SR. EDUARDO SUPUC'.' (dlocoiPT - SP 
Dronuncla O S8QU1nt8 diSCUrse fem 1'8'/ISãO dO Qr&a 

tJor ) - Sr Presidente. na Lolt1n1a ug.••lda-faua o 
Jwz Substllulo da 6' Vara Federal. Anl<)l'oiO Oswaldo 
Scarpa, resolveu tomar estranha dec1são no sentido 
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de permdir ao ex-presidente Fernando Collor de Mel
lo de se candldalar às pr6ünas ela1ções. 

Na ~o de que se habJidar a exeJCer 
um cargo eleiMI assim é um din!tlo polibco decor
l8flle da Cidadania que não se confunde com o mero 
exeR:íCIO de funçio plbllca, lena o Senado inabilila
do o ex·praadente para o exe~~:lcio de função pllbli
ca, e nio de cargo elebvo. Trata-611 de llllerpretaçio 
esdrúxula, abeurda e que men!Ceu a condenação de 
junstas do INIIS notório saber e de grande destaque 
I800llhectdamen p111r todos os bra&ileiRIS. 

Assim, por exemplo, o Dr. lves Gandra Martins 
aduziu com clalem que todo aquele que recebe do 
Estado, inclusM! o pemante, exeroe cargo púb~
co. O emnente Pldessor Calmo de Abreu Dalan 
observou que houve a suspansio do cargo e a sus
pensão, por oito anos, do& direitos polftlcos. o Bml

nente Professor e Jurista Celso Bastos obseiVOU 
que não há cistaiÇI.:~ posslvel ent111 funçio pública e 
o exe~~:ício do cargo de Presidente de Rep(ibhca. 

A dlfelença 8lllnl um faxmeiiO do Palácio do 
Planallo e o Presidente da RepúbliCa é que o segun
do tem atnbuiÇiles e poderes amplos inelenles ao 
mais alto cargo do func:ICII1ÚSR10. Por ISSO meemo, a 
figura do cnme de I8SjiCift88birldade se w1ta contra o 
Presidente e INIIS ullls poucos ocupantes de cargos, 
como o Plllllidente do Supn~mo Tlilunal e outros. 

O professor Goffredo de Silva Telles obseiVOU 
que é eVIdente que todo cargo eletnro é função pllbll
ca, apesar de que nem toda furiÇio pllblica é elebva. 
E o professor AntOniO Carlos Mendes mencKinou 
que o Senado apliCOU-lhe urna sanção, a inabilitação 
por oito anos para o exe~elcio de função públiCa, e, 
portanto, ele nio pode ser candidato. 

Fernando Collor de Mello, em entrevista à Fo
lha de S.Paulo, ho]a, bem corno ao ]OmBIISia Man:a
lo Tognozzi, em O Dia, fala de sua esperança a ex
pectativa de ser candidato à PI8Sidênc1a da Repllbll
ca Já em 1998. 

Tenho a ~o de que, de rnaneora alguma, 
o povo brasileiro riria outra vez a Pn~sldênaa 
da RepúbliCa a Fe Collor de Mello. Em certo 
sentido, sena IntereSsante vê-lo .-amante ser Jul
gado pelo povo, rMS, no caso, há que se respenar 
aqu1lo que está previsto na ConsbluiÇio. 

Fernando Collor de Mallo, por desrespellar a 
COISa publica e por ter &ido, confonne a ComiSsão 
Parlamentar de lnqllénto desbnada a exammar as 
denunci8S de Pedro Collor de MeHo e as ações do 
Sr. Paulo César Fanas, chagou à conclusão de que 
ale feno o decoro, agKA contra o interessa públiCO, 
pndiOOU atos de corrupção. Então, naturalmante, foi 

punido, a acredito que com razão, pelo Senado , e
deral. Fw parbclpante da deciSão a, dessa rnane1ra, 
sena de esperar que o Presidente Famand<. Collor 
de Mello, tendo enado, pudesse aprender com os 
anos que cometeu ao longo de sua vida e, p~l
mente,no exereíao de Presldénaa da República. 

lembramo-nos de que Fernando Color de Mal
lo consegu1u ser eleito PI'IISidente da Rapública na 
primeira eleição dlrata após os anos de diladura mili
tar. Desde as eleiÇÕeS de 1960 até a de 1989, não li
nhamos eleiÇÕeS dln~tas para a Pnlslc:Jêncl8 de Re
públiCa. Elas acabaram ocorn~ndo depoiS das gran
des manifestações por "d1181aS Já", depois das gran
des mandestações democráticas pelas" ruas deste 
Pais. E foram ]USiamerne manifestações em dei
da ética na VIde políbca - manifestações que lava
ram o Congi8SSO Nacional a lavar em CCXISideraçio 
a 1nd1gnação da opimão pllbiiCB bi&SIIalra, do& JO
vens, de segmentos de todo o País - que fa11018Ca
ram o afastamento do Presidente Fernando Collor 
de Melo. 

Aaadllo que a decisão do Juiz Subslltuto de 6" 
Vara da Jusbça Federal. AntCXIIO OswaJdo Scarpa, 
terá VIde curta. 

O Procurador-Geral da República talá certa
mente que tornar a deciSão de oontestar assa posi
ção, pnncipalmente levando em coma a decisão to
mada no f1nal de 1997 pelo SuPIVIIIO Tnbunal Fede
ral, quando deu razão a decisão do Senado Federal 
de pun1r por 0110 anos o ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello. 

Assim, Sr. Presidente, ceba &qUI O 18giSiro de 
que o que se espera do Proa.~rador-Garal de Repú
blica é que a,a da mat1111ra oonsiSienta a que esta 
deciSão, portanto, tenha VIde curta de tal maneira 
que o Sr. Fernando Collor de Mello curr.,.. a punção 
paios graves falos que caractenzaram seu mandalo, 
1nfei1Zmente à tes1a da Presidência da República. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -
Concedo a palavra ao em1nante Sanador Gllvam 
Borges. 

O SR. GILVAII BORGES (PMDB- AP. Pro
nuncia o segwnte discurso. Sam revisio do orador.) 
- Sr. PTesldente, Sr"s e Sts. Sanadonos, um.....,_ 
n~lance na pauta da conwcação extraonlinária do 
Senado Federal, CUJOS llllbalhos se miclaram na se
mana cor~Vnte, IndiCa a ex1111ma 181avii'ICI8 das rna
ténas a serem apreaadas e JUSbfica. com sobras, a 
IIIICIBbva de sua Instalação 

Alem das reformas adlllln-IYB e pAMCien· 
Clána. submetidas, respecbvamente, ao Senad<> e à 
Câmara dos Dolputados, J8 amadurecidas para vota-
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çiD em um lltmlla de três anos por II08II8S CaAs 
l..agllllabvas, COIIS1am da pauta do Sanado temu da 
1mpor1Anaa. como a regulamenlaçAo da pia.- a u
guniS da as&lstênclll ii sallda; a --.çAo 18f1110-
rária de trabalho por dois anos, sem IIICidlncia da 
IIVISO préVIO a .... llldanlzaçAo de 40% do FGTS, 
para dasonarar o empregador da ancargaa Inibido
laS da oferta de postos da !Jabalho; o projeto da lei 
sobra lavagem da dinheiro a ocullaçlo de bens a va
lo18S por maoo do sistema linancawo, que crirnnlllla 
esta prática; o PI'OjBio de La Palé, que ravoluc:lona a 
OIIJWIIZBÇio dos eliDis da fulabol a a ralaçlo de tra
balho dos atletas; o prqalo de 1at que p8l 11 ila a que
bra de Sigilo bancéno diratamanta pala Racalla F• 
deral, em certos casos. o proJBIO da lei do .....,. 
que dlsp6e sobre a protaçlo de prop118dada lnlalac
tual da progi'IIITIII& de computadoi8S a - comarcla
kzaçio, entra OUIJ08. 

Na CAmanl. por sua vez. esperam dalibalaçlo 
malérias como a Emenda Consliluclonal da Raloma 
Triluléna; a -Ida conabluciOI'IIII restritiva da -
diçlo da medidas proviSÓriiiS; a emenda instituidora 
do aleito VII'ICIIIanla das dacls6as do Supramo Trllu
nal Federal; a aRalda consbluciOnal que p!8V'6 a 
1.-lação de Assembléia Nacional Constilulnta ..... 
!ada em 1999; o prqato de lei que modifiCa a La 
Kancir para reduz.- pardas da racadaS 8llladuaia a 
murwopa1s ralabvas ao ICMS; o projeto que aatabe
laca puniÇ6as para inlraloras da lat ambialltal; o 1110-
JBIO que 1nstilu1 o Banco da Terra, além de mullos da 
lglllll porta e inla._. 

Ora. é lécil constatar dessa anumaraçlo ca
sual das proposiÇilas submetidas ao exame dos Sra. 
Pmtamantai8S que se releram todas a providlncias 
normabVas ~-.árias a urgantas, desbnadas, em 
suas éreas raspac;HdS de alicécla, a aportaram con
Sidarével Inovação JUrídica, rapan:ubndo, de moclo 
posi!No, na forma de mudanças aconllmcas a so
clllis reclamadas pelo Pais. 

Ainda que foaaa apenas para diiiCIIbr a wtar as 
reformas adrnmlrallva a pnMdai'ICiána, astana pia
' llll8nle ieglbrnada a convocaçio, dado seu CSJátar 
nadlévet e consensual, nAo obslanla seu teor poii
IIIICO em tomo da ~ssibilidada da manutançlo do 
RI!Ua quo nos doml.- de 111C1dênaa de ambas as 
relonnas 

Assm, nio tem cabimento a versão maliciosa, 
difundida por parta dos 11181011 de c:ornncaçio so
cllll, da que a convocaçAo VISIIria somente a banaiJ
aar os própnos Partamantaras com a 8JUda da cuato 
pacurúna conaspondenta. Com ISSO pateuda sa ln
dispor gratudamanla a Optl'llio pública contra o Po-

der Legillativo, que, por ancamar a lunçãc. ..-:..: 
mais franquiada li fiscaMzaçlo popular, 8lCil ~ 1 sa, 
com freqliênaa, a aa1~ levianas e mlundedas 
dasasllpo. 

O Sr. Jlillo C8mpW (PFL - MT) - v. ex- ma 
pennila um aparta, nobre Senador GUvam Borges? 

O SR. GA..VAII BORGES (PMOB - AP) -
Ou9o v. ex-. nobre Senador Júlio~-

0 Sr. JllHo campoa (PFL- MT)- E1111nenta 
Senador Gilvam Borgas, estamos acompanhando 
atantamanta o seu pronunc~amento. V. Ex- faz 
uma anéllae da convocaçlo axtraon11néna do Con
gresso NIICIOnal, que fo1 pedida pelo Excelentlsai· 
mo Senhor Presidenta da RepúbliCa, contrariando 
até mesmo a vontade Intima a pasaoal da grande 
m1110na dos Srs. Senadoras a dos Srs. Deputados, 
que gostariam da cumpnr, pelo manos uma vez, 
- legiSlatura conslllucoonal, um recasao parta· 
mantar que nAo tivemos desde a nosaa poaae. 
Desde o dia em que os novos Deputados.& Sena
doras assum1rarn, nesta 56• Legislatura, a partir da 
1" da feverBIRI de 111115, durante todos os -
- parlamentares, lomoa convo c sidos extraordi
nariamente por dacllllo do Poder Executivo e nlo 
por vontada do própno Poder LagiSiaiNO. E o ~ 
rlodo das convo caçC!es sempre foi da multO lraba· 
lho a diSCUIIIIio, da aprovaç6es da inúmeros praJB
tca da lats a emendas constJtuc10nais da ont
do Pala. A pauta que o P111S1danta da RepllbRca 
encaminhou para apreciaçio, nesta COIIVOCIIÇio 
exlraOrdllléna que vai até o dia 13 da leverao10 
p!ÓXIIIIO, também tem 1ncluldas maténas da maus 
ala ralevlncia para o Pais, conforma V. Ex" aacla
racau muito bem. Trala-ee da algumas emendas 
aobra as quaiS o Pala asté aguardando uma decl
lllo da CAmara ou do Senado. ~ o caao, por 
lllltlqllo, da reforma adrnnistrabva, que, aendo 
&pRIVada pelo Senado Federal, mudará o panora
ma adminlatralivo do seiVIdor públiCO federal, -
dual a municipal, bem como o da relorma pnwi
denciéna, em cliscullllio na Clmara dos Deputa
dos, que mexaré na situaçlo pravldanciéria de 
todo cldadlo bras11atro, de norta a sul ou de leste 
a oeste do nosso Pala. Datermln&dos 6rglos da 
imprensa naCIOnal - a alguns recebam lncena
llscaiS aprovados por esta Casa, concessiles e re· 
novaçileB - só sabem cnticar o Congresao; consi
deram que estamos aq111 porque recebamos a aju
da financeira de RS 16 mil a maiS. lsao é ndlculol 
lsao SignifiCa nlo ter assunto de maJOr mportAncla 
para se d1scubr nesta Pais. ~ lamentéval que 1sao 
aconteça com deterllllnados JOrnaiS a am1SS01811 da 
llllavoslo a de rédio; mudos raco.bam mlhiles da 
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rea1s do Governo Federal, com anOncoos da Patov
bnls, dos Minoslénos a da outros órgãos. Vários 
,omalostas servem ils duas Casas do Congressso 
a s6 sabem cnticar e desmoralizar a figura do Par
lamentar e o Congresso Nac1onal. Tenho a certeza 
de que o pronuncoamento vorulento a sério que o 
Senador Anton1o Carlos Magalhães, digno Preai
dente desta Casa, fez no doa da reabertura deste 
Congresso lo1 mu1to vál1do e necessáno. Até cer
tos arnpresános que recebem concessões, banelf
coos, oncentrvos f1sca1s e aumentam seu patnm6noo 
financeiro pessoal também s6 sabem cntocar o 
Congresso. Portanto, neste Instante, nobre repre
sentante do pvem mas progressista Estado do 
Amapá - por s1nal, o ma1s jovem Parlamentar des
ta Casa, em termos de Klade -, quero cumpnmen
tá-lo, Senador Gllvam Borges, pelo seu d1scurso, 
pela sua delesa séna do Congresso e d1zer a es
ses codadãos, que se d1zem porta-vozes da no
prensa roacoonal, que ales têm da respeitar maos o 
Congreaso. Neste perlodo em que multaS pessoas 
estão fazendo o seu veraneio roas praoas brasilei
ras e até no extenor, estamos aqui trabalhando 
para ajudar o BrasH, para lutar por este Pais e nio 
aceotaremos esse tipo de crftoca desses Cidadãos. 
Meus aplausos e meus cumpnmentos a V. Ex" 
pelo seu pronunciamento. 

O SR. GILVAIII BORGES (PMDB - AP) -
Agradeço o aparte de V. Ex", nobre Senador Júlio 
Campos. 

O problema é que não se devem deocar sem 
respostas taos 1 - s, não por espfrito de corpo 
ou outra oazão co oatova, mas para restabelecer a 
vaidade dos fatos por estar em J0110 não s6 a repu-
tação pessoal dos bros do Congresso Nacoonal, 
mas a poópna 1bilidade da insbtuiÇio, que, ao 
reumr-sa extoaoomnenamente, está meramente curn
pnndo o seu dever leg1slatovo e de assento consbtu· 
ClOnai. 

Multo ma1s somples e provertoso sena, em um 
ano de renovação de mandatos, estar a classe politi
ca toda voltada pare suas bases eletloraos, cuidando 
cada qual de seu futuro polítiCO medoato, no gozo do 
periodo legal de recassc parlamentar. 

No entanto, a representação polítoca acud1oá. 
~nho certeza, maçoçamente ii Brasma. como aqui 
estamos, exaunndq, se possí\181, toda a pauta de Ira· 
balhos que ense!OII a presente convocação do Con
goesso Nacoonal I 

Nio há, ~. neste aspecto, qualquer 1nten· 
çio de Kleal1zaçio abstraia e autocomplacente de 
nossa classe pollbca 

Pelo contrário, o sentido de oportullldade do. 
convocação mais se oavela quando se sabe - um 
saber de expenêncoas fedo - da tendêncoa com
p....,sfvel de q~oalquer candidato de evitar temas 
a~ e deciSÕeS irnpopularee às vésperas 
de plailo. Aqui eslarnos nós, Sr. Presidente. 

Deete modo, quanto mais oápido se votarem as 
reformas adm1nistoatova e previdenciáne, de conteol
do ma1s explosNO, melhor será, por prevenltern-se, 
quanto possível, comportamentos ditados menos 
pelo inteleSSB ptlbloco geral que por medo de des
gastes eventuais em redutos polftocos parbcUiares. 

Estas considerações sobra a oporiumdade e a 
conven1incoa de convocação extoaordináne. não as 
teço como observador neutro e desinteressado do 
quadro politico, ao contráno, como detentor de ·1m 
mandato e, portanto, corno parbeipante diret 10 
processo, com a responsabilidade de decisão e aeli
rições pessoeos. 

Aasm, adoanto desde Já qÚa, quanto ii relonna 
adrnmístoatova, tenho posoçio firmada, não Obstante 
enlender as preclCUI)8Ç6es do Presidente Femando 
Henrique Cardoso com o problema fiscal, sobretudo 
neste momento de especoal 11181abilidade linanceooa 
em nlvel planeláno, e monha posiÇão é de respeito ii 
estabilidade e ii manutenção dos direitos adquuKios 
do servidor ptlblico. 

É bom deixar claro que não nos amma a esse 
raspado nem mesmo o ma• lewo sentimento oposi
C1011Isla. uma vez que temos aplaudido o Presidente 
da Repúbloca ~ que loma 1111CoaiMI de nature
zas racoonalozadora e progressiSta, e não poucas ve
zes metaceu nosso epo1o. 

Neste sentido, sua condução da políbca rnonetá
ne é 11~ ISível, com repstCUSSÕeS óbvias e positi
vas no plano SOCIBI, com O C:OIItlllle do lfl.,asiO onilaclo
rllino, que alongava o mês e encurtava os salános 
do conbngente mais expressivo de nossa população. 

Medidas modemozadoras na área de educação 
Já se fazem notar com a ameaça concreta de des
credenCiamento das chamadas "faculdades de lm 
de semaroa", hoJB submebdas ao cnvo do "Provão", 
fndoce de controle de um padriio mínimo de efocácoa 
educacional das onsbllloções pnvadas de ensmo su
penor. 

Sua politica de direitos humanos é a de rnaoor 
contetldo, alcance e senedade entre todas as congê
ne- poatocadas no País deSde a implantação da 
RepúbliCa. 

Enlom, é um Governo do qual se pode discor
dar, é evodente, mas não se pode condenar sumana-
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mente por faltoso aos seus compromssos béBICOB 
com a Cidadania brasil81ra. 

No entanto. a preocupação govemamantal com 
o déficit público, 81 nbora j.-, palas suas pol8nclaia 
saqüalas na astabildada da rooada, nlo poda re
dundar na sollção aimplosta da sanear as conlall pú
blocas à custa da reputação a dos arnpegos dos _.. 
Vldoras. 

Quebrar a estabilidade dos lurlCIOilános aqut
vale a romper com a estabilidade elo saMÇO público, 
poos assa garantia não é b&nesea a ocupante elo car
go, mas c:onsbluo onstrumento voltado à nagurança 
da própna admonllllração. que, com ISSO, fica salllo 
de dasconbnuodadas adml'lostratovas pouvocadas por 
meras onjunçõas politocas. 

Ninguém ognora que, rompoda a baiTI!Ira da es
tabilidade. astariio os serVIdoras ladaraos, estaduais 
a munocopaos à man:ê da vonganças a ~ 
políticos dos govemantas de plant6o. 

É avodenla, portanto; o rosco de colocar- a 
oco opaçlo e a daeoco opaçlo da cargos públiCOS ao 
sabor da picuinhas politicas locaiS, ragionals ou 
mesmo nacoonaos. 

Assom, por uma razão de pnncipoo a de c:oerên
coa pessoal, anteCipo aquo meu wto ..-a matéria, 
nem deucar de acompanhar o Govemo em dive.
OUiros rtens da própna ralonna adminostrallva, e, 
mesmo, quanto à oalonna da poevodlncoa, que m&AI
ce, a nosso ver, um tratamento rneos na hnha da hlc
noca atuanal de compatiblozar raceotas e despeosaa, 
em nome da eaüde linanceora e da manutenção ope
racoonal cto sostema. 

Reaflnno ao encerrar, Sr. Presodente, nAo ser 
passivei da qualquer censura o Poder Legosla!No 
pato simples falo da curnpnr sue dasbnação conslilu
coonal de pnwer o Pels da onlenamento legal com
petfvel com u exlgêncoas da conjuntura, no caso, 
reunmdo48 extraonlonanamante, sob e conduçio fir
me de v Ex" e da S. Ex", o Poesldenta da Câmara 
dos Deputados 

Poder foscalozador por natuoeza, o l.eglslaiNo 
não pode ser ele mesmo omune à '•sca•zaçlo e à 
crítiCa, mas nunca a critiCa pala crfbca, cribce PAI
c:onoaotuosa que vise a dasacoeditar a onstituoção-aln
lase do poder pollbc:o, o qual, como sa sabe é o únt
co legitimo a abeoto à codadanoa e sem o qual nlo 
resta alternatova sanlo o poder da looça ou a força 
elo podar econllmoc:o, amboa onacessíveis ao controle 
soberano cto povo. 

Sr Presodente, Sr"s e Srs. Sanadores, congra
tulo-me aquo com a Presodenta elo Congresso Nacoo
naJ, Senador Ant<..mo carlos Magalhães, por sua au-

toridada dernoclábca; S. Ex" tem procurado dalan
dar a lnM* IIÇio por declarações púbhcas e aberlas, 
fazendo as corJ89ÕSS davodas a a dalaa do Con
gresso Nacional, que é a grande ~ cto 
povo brasoleoro. 

Sr. Prasodanla, agradeço a V. Ex" pala aten
çlo e o nobra Seroador Jlllo campos pelo aparta; 
veterano pollbco e exímio adrnonostrador,. Brave
menta, S. Ex" estará deixandlo esta Casa para urna 
nova rnossão, convocadlo que too pelo bravo povo 
de Mato Grosso. 

Era o que eu tinha a dozer, Sr. Presidenta. 

O SA. PRESIDENTE (Caotos PatrocíniO) - Nio 
hé maos oradores onscntos 

O Sanador Ernande& Amonm anvoou diSCUriiO 
à Mesa paoa ser publicado na forma do dosponiD no 
BIL 203 elo Regimento lntamo. 

S. Ex" sará atendido. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 

PI'SSidante, Sr"s e Sra. Senadores, as novas ,. 
gras do contrato da trabalho por prazo determina
do que estio sendlo aprovada& no Senado Fede
ra~ aproXImam a legoslação trabalhosta da raalda
de brasolaora. 

Estas IICMIII ragras, no entanto, aonda nio 
atandem os anseoos de relormutaçlo da legialaçlo 
prevodencoária a lrabalhosta. t: precoso que a socieda
de tenha conscoéncoa doslo, a que se conbnue a bus
ca do apelfeoçoarnento. 

Esta legiSlação too criada hé 40 anos pelo Esta
do Novo da Getúlio Vargas, 11111a enfrentar o 8WWI90 
da odeologoa comunista no Brasol, a hoje está com
pletemante dossccoada da nlllhdada. 

Hota vovemos uma conjuntura mundial _. 
nio hé maos a guerra Iria, e o desampoego e a cnsa 
da previdênCia sio acentuado& com o choque de 
realidade VIVIdo pela globalozação elo Brasd. 

Esta desemprego e a cnse da prevodência de
claram o fracasse da legislaçAo pnMdencoána e toa
bahsta, para deliror oelações de trabalho e diraitos 
de trabalhadores. 

O que precosamos, é de Iaos que ordenam as 
prátocas dasanvolvodas lovoamente na sonedada, nio 
de leis d,__das da oealldadle. 

Não hé rneos espaço para Iaos que mponham 
modelos desenhados de coma para baiXO, modelos 
totaldár.os, sepunlascostas ou comu1'1181as. 

Precosamos de ordenar as poátx:as da realida
de, a estas prétocas s6 podem ser apnmoradas a 
partor de lovre negocoação. 
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No meu entendomento, este é o Hnlido que es
tamos mplernentando oorn a libeRIÍlcle para a nego
ciBÇio de contratos de trabalho let'I1Xririos-

Agora. as partas deverão decidir previamente 
sobre a nlenlzaçio pela garantia do tempo de seM
ço, e outras condoções. 

Com a nova lei, o contrato de trabalho por pra
zo detenronado não depende maJS de natureza do 
seMÇO ou sua transl!oriedade, como p18Y1Sto na 
Consolidação das leiS do Trabalho. 

No modelo ant1go era uma exceção, mas na 
proposta nova apliCa-se a qualquer alnlidade, sendo 
negoaado colelivamente pelos SlndiCBIOs, exceto 
para empresas com até 20 lnlballadores, ou aonde 
não - organiZBÇão Sindical, quando poderá ser 
dehmdo dlrelamenle ent~a os trabalhadonls e os ern
pregadoi&S. 

Também a lflden1zação para a I'IISCISão anteci
pada sen1 definida pelas partes, nio se aplicando o 
aluai d1Sp0811JV0 da CL T, que determina a lndeniza
ção de 50% (anqQenta por cento) do valor preYISio 
para pagamento dos seMÇOS durante o prazo nio 
cumpndo. 

Por outro lado, a nova la reduz lel11p0<11narna'lle, 
para anqQenla por cento do valor v.gente, as alíquotas 
das canbiluções sociaiS cleslll&das ao Sesl. Sesc, 
Sest. Sena!, Senacop, Sena!. e Seblae; e para doia 
por cento a alíquota da conb'ixliçio para o Fundo de 
Garanlla do Tempo de SeMÇO - FGTS, sendo previslo 
que as partas decidam depóSIIos mensais vinculados, 
pelo ~. em favor do ernpagado, com peri
odiCidade deten'lllnada de saque. 

Nio vejo ~a ternpcxanadade, acradito 
que esta redução a ser definibva; e no casa das 
contrilwçiles c1es11 as ao Ses1, Sesc, Seet, Sanai, 
Senacop, Sena!. , e Incra, deve ser total. 

Na realidade estas lfiSIIIul(lõe8 também se on
gmaram no f8SCIIIfno que 1nspnou a CL T, para o en
lrentarnento do ~nto SOCIIIIIsla. que encontra
vam nas demandas SOCI8is supndas por estas IRBII
tuções, o pni'ICip&l foco de moblhzaçio e propagan
da da ideologl8 cornun- entl& os trabalhadores 
brasiiBIIOS. 

Hqe, em um mundo glohalmdo. nio hé mais 
senbdo que a manutenção destas enbclades 118111 ob
rigalonamenle da pelas ton.s de pagamento, 
pesando o custo do trabalho no Brasil, mesmo por
que não alo 1nslltu - plbiiCBB, mas insbluiÇÕBB 
pnvedas às que1s a legiSiaçio, equivocada, destina 
recu.- I&COihldos através de aparato públiCO, a 
contnbuiÇio SOCIBI. 

Ass1m, para a aperfeiÇOar o Pr-'!oillo, p.31ose1 
em encaminhar emenda para reduz~r em 100% a 
conbibuiÇão social destinada a estes orgãos, mas 
acedei os argumentos que fosse ma1s adequado o 
estudo de pro~&to especifiCO para reduz~r gradual
mente este contribuição, não apenas nos casos 
dos contratos temporários, mas em todos os ca· 
SOS. 

Esta pauta deve ser 1ncluida na agenda desta 
Casa. Não se pode manter pm~~lég1os que acarretem 
o aumento do custo Brasil 

Multo Obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocln10) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência va1 en
cerrar os trabalhos, lembrando às Senhoras e aos 
Senhores Senadores que constará da sessão dell
berallva ordinária de amanhã, as nove horas, a se
guinte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 39, DE 1997 

Ten:eiro diB de discusslo, em pnmetro tumo, 
de P!oposta de Emenda à ConstituiÇão n• 39, de 
1997 (n" 338196, na CAmara dos Deputados), de inl· 
ciativa do Presidente de República, que diSpõe so
bra o regime constituCional d'ls rn~lures, tendo 

Parecer favorável, sob n• 860, de 1997. da Co· 
miSSão de ConSIIIUIÇAo, ..lusbça e CidadaniB, Rela
tor: Senador Romeu Tuma, com voto contráno do 
Senador Robefto Freire e, em separado, do Senador 
José Eduardo Outra. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 68, DE 1997 

(Em reg1me de urgênc:IB, nos termos do 
Requerimento n• 2, de 1998 - aJt. 336, b) 

Dlscussio, em turno úniCO, do PI'Ojl!lo de Le1 
da CAmara n" 68, de 1997 (n" 3.814197, na Casa de 
ongem), de inlciatMl do Presidente da RepúbliCa, 
que autonze o Mlmsléno dos Transportes, por mter· 
rn6dio da Companhia Brasileira de TI&IIS Urbanos -
CBTU, a rapaasar à CompanhiB de Trens Metropoli
tanos de Pemarnbuco-COPERTRENS, I&CUISOS 
para pagamento de pessoal, tendo 

Pareceras favoráveiS, sob n"s 1 O e 11. das Co-
111188iies 

- de ConsbtuiÇAo, JusbÇe e CldadaniB, Relator 
Senador Roberto Fre1re; e 

- de Assuntos EconOm1cos, Relator: Senador 
José Edualdo Outra. 
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(Poderáo ser oferecidas emendas até o encer· 
ramento da discussão) 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 93, DE 1996 
(Em regome de urgéncoa, nos temoos do 
equenmento n" 1. de 1998 - art 336. b) 

(Tranutando em conJunto com os Projetos de 
leo do Senado n"s 239, de 1995, e 42, de 1996) 

Doscussão, em turno Qmco, do ProJeto de 
Leo da Cãmara n• 93, de 1996 (n° 1.724196, na 
Casa de ongem), de onocoatova do Presodente da 
Republica, que dospõe sobre o contrato de traba· 
lho por prazo determonado e dá outras provldên· 
CI&S, tendo 

Paoeceres, sob n"s 2 e 3, de 1998, das Cornos· 
s6es 

-de Assuntos Socas, Relator: Senador Wal
deck Omelas, favorável ao PIOjeto, com Emenda n" 
1-cAS, de redaçio, que apresenta. e pela p18fudo
coahdade dos PIOjelos de Leo do Senado n"s 239, de 
1995, e 42, de 1996, que tramotam em conJunto, com 
votos contrános dos Senadores Sebestoão Rocha, 
Ademor Andrade, e, em separado, das Seroadoras 
Manroa Solva e Emnoa Ferroandes; e 

- de ConsbluiÇão, Justiça e Cldadanoa (em au
doãncoa. nos temoos do Requenmento n• 400, de 
1997), Relator: Seroador Romeu Tuma, favoravel ao 
ProJBio, nos termos do parecer da Comossão de As
suntos SociiUS, com votos contrános dos Senadoraa 
Antõnoo Caofos Valadaras, Roberto Fre11e, em sepa
rado, dos Seroadooes Josaphat Matonho e Jos6 
Eduaodo Outra. e com abstenção do Seroador Espe
ndoão Amon 

(Poderáo ser oferecidas emendas até o encer
oamento da dosc:ussão) 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 239, DE 1995 
(Em regome de urgência, nos temoos do 

Requenmento n" 1, de 1998 - art. 336, b) 
(Tranutando em conjunto com o Projelo de 
leo da Cãlllala n" 93, de 1996, e PIOjeiO de 

leo do Seroado n9 42, de 1996) 

DISCUssão, em turno unoco, do Projelo de Leo 
do Seroado n" 239. de 1995, de autoroa do Seroador 
Juh<l Campos, que dospõe sobra a contratação de 
empregados por temporada em localidades turísbcas 
e dá outoas J)IOIIIdênclas. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 42, DE 1986 

(Em regome de urgência, nos termos do 
Requenmento n" 1, de 1998 - art. 336, b) 

(Tramotando em conJUnto com o P10]81o de 
Leo da Cêmara n' 93, de 1996, e Projlllo de 

La do Senado n• 239, de 1995) 

Doscussão, em turno único, do PIOjelo de Lei 
do Seroado n' 42, de 1996, de autoroa do Sen.dor 
Anl&loo Certos Magalhães, que altera diSpositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras pro
Yidêncoas 

O SR. PRESIDENTE (C&rlos Patroclnoo) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão à 18h10mkl.) 

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL 

VOLUMEI E li 

RETIF/CAÇÃO 

Na numeração da edoçlo do Suplemaoolo "A" 
Volumes I e 11. ao número 230 quonte-leora. 11 de de
zembro de 1997. 

Onde Mil: 
Ano Lll- Sup. "A" ao N" 230 Quonte·leua, 11 

de dezembro de 1997 Brasllia-DF 
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Ata da aa·sessão Deliberativa Ordinária 
em 9 de janeiro de 1998 

61 Sessão Legislativa Extraordinária da 5Q! Legislatura 
Presidlncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhiles, Geraldo Melo e Lucidio Portela 

As 9 HORAS, ACHAM-BE PRESENTES OS 
SRS SENADORES: 

AntoniO Carlos Magalhães - AntOniO Carlos 
Valadares - Bello Parga - Ed1_, Lobão - Eduardo 
SupJIC)' - ÉlciO Alvares - Epllãc10 Cafete1ra - Aavra
no Melo - Freftas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ce
mata - Golvam Borges- Guolherme Palmeora- Hum
berto Lucena - Joel de Hollanda - Jonas Ponheoro -
José ~ino - José Alves - José Boanco - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José Roberto AmJ
da - José Samey - José Serra - Lauro Campos -
Leomar QuontanHha - Leonel Paova - Lucídoo Portel
la - Nabor Jllnoor - Odacor Soares - Osmar Dias -
Otoniel Machado - Regina Assumpção - Roberto 
Requoão - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunhalma. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A losta 
de presença acusa o corr.,arecornento de 37 Srs. 
Senadores. Ha..endo nolmero ragomantal. declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçio de Deus. onocoamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 11 Secratário. Senador Ronaldo Cunha 
Lma. procederá à lelura do Expedtento. 

É lodo o seguonte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 1.192197. da 11 de dezembro olftorno. do Mo
nostro da Estado da Fazenda. encamonhando as on
forrnações referentes ao Requenmento n• 950. da 
1997. da autona do Sanador Espendoão Amon. 

N" 1.564197. da 11 da dezembro olftorno. do Mo
nostro da Estado da ~Ode. encam11hando as onfor-
mações referentes Requanmento n• 616. de 
1997, da autona da ossão de Assuntos Socoaos. 

As onto prestadas pelos Monostros fo-
ram encamonhadas. m cópoa. aos requerentes. 

Os requen vão ao Arquovo. 

O SR. PRESID (Geraldo Melo)- O expe-
dJenle lido V81 à publrcação 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se ontem o piBZIO para apresentação da emen-

das ao ProJetO de Resolução n• 173. de 1997, que 
autonza a Repolbloca Federatova do Brasil a contratar 
operação de crédito extemo com o Banco lnterame
ncano da Desenvolvimento- BID. no valor aquova
lenta a até trezentos molhões de dOiares norte-ameri
canos de pnncopal. destonando-se os recursos ao fo
nancoamento parcoal do Programa de Restauração a 
Deacentralozação de Rodovias Federaos. 

Não lendo recebido emendas. a maténa sará 
oncluida em Ordem do Doa oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das aos ProJBIOS de Resolução n"s 174 a 175, de 
1997. de autona do Senador Carlos Pabocl1"110. que 
aftaram o Ragomento Interno do Senado Federal. 

Aos PIOJelos não foram oferecidas emendas. 
As maténas vão à Comossão de Constiluoção. 

Justiça e Codadanoa para serem anexadas ao PIOjelo 
de Resolução n• 66. de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores onscntos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
SupiiC)'. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP. 
Pronuncoa o seguonte doscurso. Sam revosão do ora
dor )- Sr. Presidente. Sanador Geraldo Melo. Sr"s e 
Srs. Senadores. o art. 50 da Const~uoção Federal 
axplocota que. 

"A Câmara dos Deputados ou o Senado 
Federal. bem corno qualquer de suas Comos
sões. poderão convocar Monostro de Estado 
para prestar. pessoalmente. onformações so
bre assunto pravoamenle determonado. om
portando em cnme de responsabilidade a 
ausãncoa sem JUsllfocação adequada. • 

Sr. Presidente, doente da denolncoa !afta, ontem. 
pelo Senador Roberto Requoão. a respe~o da proce
domentos de responsabilidade do Monoslro da Coor
denação Polítoca. Luoz Carlos Santos. no que doz res
peito à liberação de verbas aprovadas pelo Congres
so Nacooroal na Lao Orçamentána. considero ondos
pensável que laçamos a convocação do refendo Ml
nostro para. aquo. prestar esclaracomentos a resperto 
daqueles graves procedomentos. 



~76 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 
------------------~~~~~~~~----------~~~~~ 

Por essa razão, estou dando entrada a raquen
mento de convocação para que, com base no arl 50, 
e nos termos do RegimentO, se)a convocado o MiniS
tro da Coordeuação Pollbca, LuJZ Callos Santos, 
para prestar os asclarecmentos devidos perante o 
Sanado Federal nolallvamente à ITillll8tr8 corno, se
gundo documento cornprobatóno, hoiMI precedi
mantos Indevidos Pelo menos. são esses os Indí
CIOS graves conbdos nas Idas aqu1 reveladas ontem 
- Idas onde hé conveiSIIS gravadas entre o Deputa
do Maurlao Requião e um func1onáno do MiniStério 
da Saúde. 

Com lnd1Qnação - que, certamente, e a llld!g
nação tall'bém do CoriQresso NaciOnal -, nollehndo 
o estado de espínto do povo bras1le11o, o Senador 
Roberto Requliio menciOIIOU ontem que esse PIOCII
dlmento é algo que não pode passar sem ser melhor 
asclareCido. Tlata-se de um procedimento que, con
forme lodos nós sabemos, é condenado pela opll'lilio 
pública brasileira. Quando houVe neste Pais enor
mes mandestações, seja duranta a campanha pelas 
dlretas. 8eJil durante a campanha por II'IIIIS ética na 
VIda pollbca brasdalra, o Pres1denta Fernando Henn
que Cardoso esteve presente Por ISSO, a nossa 
COIMcçiO era a de que S. Ex" condenava tal tJPO de 
prábca. Imaginávamos que ISSO fosse parte da hiS!ó
na passada da VICia politiCa brasde11a. 

O Sr. Genon Ca11181a (PMDB - ES) - Permi
te-me V Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Concedo o aparte a V Ex'. 

O Sr. Gerson Cal1l8la (PMDB - ES) - Ilustra 
Sanador Edualdo Suplo:y, é claro que é um d118fto 
Nglmental e constiiUCIOnal de V Ex" Jequenor a pr&o 
sença, o compai8Cimento do M1111S!ro, embora ele 
alé agora não tenha t1do nenhuma oportunidade de 
se apresentar em públiCO para se defender das de
claraç6es de um fui'ICIOnáno sabre uma gravação 
Mas, se o MiniStro VJer, eu lambem tenho algumas 
queoras a fazer. Por OC8Sião do con!lngenaamento 
do ano passado, eu obse1V81 que mudos Parlamen
tares dos Partidos que s~ o Governo bVeram 
maiS verbas contngenaadas do que aqueles que 
s!Siernabeamllnte votavam contra o Governo, no 
caso dos Partarnentares do Esplnto Santo. Um cia 
eu até reclamei com o M11'11S!ro e d!SIMHhe o seguin
te: quem lidera, quem manda nesse MlniSiéno é o 
pessoal do PT ou é o M1n1111ro? Acho que o corte de
vena ser equênme, linear Não se1 se para não ha
ver cortes na érea socllll alguns Parlananaras que 
SISiernatJCamenta votavam contra o Governo foram 
maiS favorecidos do que outros. Então, entendo que 

ai o Governo teve um comportamento coneto. Ele li
nha o compromisso de não cortar verbas na área so
CI81. Ass1m, aqueles Deputados que tinham colocado 
ITIIIIS emendas numa anoa soc1al, embora não tos
sem do Governo, toram maiS contemplados. Por ou
tro lado, tenho observado aspeclos ll'lleressantas e, 
no caso, cdo um Estado que conheço, poiS acompa
nho todos os di8S as liberações de verba que teniOS 
no computador. o Estado do Espírito Santo. V. Ex" 
sabe, a1é pouco temro. o Governador daquele Esta
do era do seu Partido e 101 eledo pelo seu Partido. É 
um Governador que. SISiernatJCamenta, tem bdo po
SIÇÕeS contra o Presidente da RepúbiiC8 POIS foi O 
Governador, na tnstóna do Esp1nto Santo, que mais 
recursos nscebau do Governo Federal., entre ales o 
para supnr folha de pagamento, o que nunca ocorre
ra antes no meu Estado. Esses recursos toram rece
bidos pelo meu Estado, o Espínto Santo, cujo Gover
nador não é Slmpético ao Presidente da República, 
ou seja, não pertence ao Partido do Presidente, nlio 
é seu aliado. Ainda recentemente, tem declarado 
que rnarchalá com a candidatura que une as esquer
das. Quer dJZar, é uma mostra da impaJCialidade do 
Presidente da RepúbliCa quanto a essa questão. Ou
tra COisa rr~.~do 1ntaressante: nenhuma obra federal, 
no meu Elllado, ficou paralisada., mesmo rliio sendo 
o Governador I1Jíado ao Partido do Presidenta. Pelo 
contláno, novas obras começaram e obras que to
ram parahsadas em govemJOS all8dos de Pr&Siden
tes, bem antes, toram 181ornadas e conbnuam sendo 
executadas paio Governo Federal. De modo que en
tendo que pode ter havido qualquer COIS8 e o Min•
tro terá oportunidade de esclarecer, mas pode tam
bém ocorrer essa sitUação que mencionei, de racla
mação que eu Já haVIII fedo uma vez a um nunistro 
do Governo· que eu, que Sllllemabcamente, por ser 
de um Partido que sustenta o Governo, bnha menos 
verbas bberadas do que alguns parlamentares que 
SllllernaOOamente votavam contra o Governo. A ex
pliCaÇão que nscebl: e que daquelas emendas na 
área SOCial urnas rliio haviam Sido conbngenaadas e 
outras sim. Por ISSO, as mlllhas emendas solreram 
maiS cortes do que as de outros Parlamentares. 
Quer diZer, nessa época, o Governo 101 tão .,_.. 
que preJudiCOu parlamentanos da sua base e favore
ceu outros, porque quena ser 1mparc181. Estranhei o 
acontecK:Io, nunca VI, nunca OUVI e nunca pen:abi 
ume açio desse 11po do Governo partindo de alguma 
autondade ou de um miniStro Agora, de qualquer 
rnane1ra, penso que, depoiS de atendida a COIMICII
çêo do MiniStro e dada a devida exphcaçio, _,._ 
mJOS melhor asclaracldos. Estranhei o falo, é uma 
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gmvação, é um documento eletRinico, como esclare
ce o Senador Romeu Tuma, uma prova muilo cllllll; 
mas, de qualquer ma~~e~ra, temos de aguardar por
que todas as allludes que vr alé hOJ8 ~Governo 
pmvocaram reclarnaq6es, até de mnha parte, que 
-.. de um Parbdo de sustentação. Cilo maiS um 
eurnplo: toda a coordenaçilo doe programas socia1s 
do Governo Federal no Esplnto Santo são fellos por 
gente do Governo do PT- alguns saíram do PT, ou
tros nio. Desde o iniCIO, eles dirigiBITI cestas, ali
mantos, obras SOCiais, escola e outros benefícios 
para os muiiiCiPIOS de sua escolha, passando por 
cma de um Senador aliado do Governo e do Uder 
do Governo, que con.'lecem o Estado. Entlo, essa 
lllilude do Governo fa tão 1mpai'CIIII que lavoreceu a 
OposiÇão e pl8judicou os seus aiiBdos, até pelo ci-
1811o que terfamos também de dar urna op1nlão e 
nunca fomos chamados para fazê-lo. Mudo obngado 
a V. Ex" 

O SR. EDUADO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Pntzado Senador Gerson Camata, será, portanlo, a 
oportunidade piUll O Mil"lstro da Cooldenaçio Polfti· 
ca explicar quBIS os cnténos que levam o Governo a 
lberar 18CUISOS ou verbas relativas a emendas apro
vadas no Olçamento da Unlio, se sio critérios -
belecidos raCIOnalmente em defesa do 11'118-esse pcl
bllco que possam ser trariSparantemente explicadoe 
ao Congresso NBCIOI1al, a toda a Nação, ou se hé. 
porventura, formas da aprovação ou de liberação de 
verbas que consula~ a outros 1nterasses que rlão 
aqueles que guardem raCIOnalidade. 

O Sr. Elclo A rn (PFL - ES) - Penn.18-me 
V. Ex" um aparte nob"" Senador Eduardo Suplcy? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Com mulla honra. 

O Sr. Elclo AIYII,.. (PFL - ES) - Hoje bVe a 
aportul"ldade de ler o que ~e~~resentou o pronui'ICIB· 
nallo do Senador Roberto Raquláo, )li que ontem, 
por mobVoS outros. r6o me encoubawa no planéno 
quando s: Ex" proleriu seu discurso. V. Ex" compa
rece hoje à trlluna inclusiva anui"ICIIUido a convoca
çio do MiniSbo Luiz Cartas Santos para prestar es
clanlcmentos. Que fazer algumas colocaçilea, 
dllntro do ragme de munho e de ponderação. O 
pnrnalro testamunho ue quero dar - e ai me cinjo 
ao Senado da R ICa. sou Uder aqu1 no Senado 
- é da l8laçio mo-Senadoras. o ~-
nw110 do PI&Sida Fernando Hennque Cardoeo 
em nenhum pode ser colocado em dúvrda. 
Sua ExceliiiCIB tem conduZido a PI'IISidêncla da Re
ptlb!ICB dentro de uma VISão em que se coloca na 
posiÇêo de P18Sidente de todos os b1881181ros e tem 

lido urna consideração muilo grande 1ncluSIV8 com 
Integrantes do Bloco de OposiÇão V. Ex" sabe me
lhor do que nmguém que o Pn~sldente, sempre que 
pode, dé demonstração desse diélogo permanente. 
E essa rlio é a prática do PI'8Sidenle. Todas as va
zes quã perbclpel de 18Uni6es 1mportanles, em mo
mentos em que cflsculíamos aqu1 matérias da mais 
alta l8levincla PBill o Governo, JIUIIIIIS o Presidente 
adi'TIIbu qualquer tipo de politica que CIUliCienzasse 
a polibca do toma lá dé ca. O Pres1dente Fernando 
Hennque Caldoso tem Sido ngoroso nesse pronun
c181118nto: ele não permite, de mane~ra alguma, que 
assunlos do Governo, assuntos de Interessa de to
doe S8JIUII tratados em condiÇão de submiSsão aos 
problemas peltldénos. E aqu1 posso diZer a V. Ex", 
com toda llanqQilldade: não lemos no Senado, gra
ças a Deus, nenhum bpo de negoci&Ção que envolva 
inleresses pollbcos submebdos a Interesses da Go
verno. As volaç6es que se fazem aqu1 são prolunda
RII8nle marcadas pelo posiCionamento paltldério, o 
Bloco de OposiÇão 18m um comportamento qus 188· 

peilamos e os Senadores que IIOiam - lenho certeza 
absoluta diSSO - o fazem na COI1VICÇão de que estio 
volando em lavor da melhor causa. E avanço. Sena· 
dor Eduardo Suplicy: o que aconteceu f01 a conversa 
de um assessor do MmiBiro da Saúde com o Depu
ledo. Nio foi OUVIdo Blnda o M1n1stro da Saúde; rlio 
foi ouvido o Ministro LuiZ Cartas Santos. E eu d1na a 
V. Ex" que eu mesmo. como L1der do Governo, mul
tas vezes. na área burocrábca do Governo, encontro 
que pessoas que rlio seguem a filosofia de compor
lamento que é a de todos nós. que é exatamente a 
de I8Spedo a todos os Integrantes do Congresso Na
CIOnal. Nesse ponto, quero louvar - e V. Ex" sabe 
diSso - o empenho do PI&Sidente Anlol"lo Cartas 
I\Aagalhies, que, apesar de ser um homem com po
siçiles mudo firmes, conqosas, rnan:adamente for
tes, 1em estabelecido uma l1nha de condula aqu1 de 
respeito a todos, que é, de resto, a linha adoleda 
pelo Governo PBill a relação com o Congresso Na
CIOflal. Quero deixar claro, de saída - logiCBm8nte 
deseJO, como Senador e como Uder do Governo, os 
esclaraclrnentos dos Ministros da Saúde e da Coor
denaçio Polibca -, que, em nenhum momento, o 
Presidente Fernando Hennque Caldoso perrnte 
comportamento desse tipO Sou hã tlês anos Líder 
do Governo e 881 como o Presidente Fernando Hen
nque Cardoso age. Sua Excelê11C18 age com o 1111110r 
ngor e a Dnha de comportamento do seu Governo 
18m sido essa. Se aconteceu. por acaso, um pronun
ciamento ou uma laia que rlio eslá denlro dessa li
nha, ela é inteuamente exceção na regra geral que 
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IOdOS cuftNamos, pnllCIPBimente aqueles que têm 
respcli1Nbolodade de sustantar o posiCIOriBII18nto do 
Governo nesta Casa. Portanto, no meu modo de 
senbr- como Llder, evodenta,_, vou me pronun
coar a poalllrlorl sobre o requenmento de V Ex" -, 
deveríamos OIMr o que vio falar O MiniStro luiz C&r
los Santos e o Monostro C&~os Albuqueoque, panl, 
depois, tomarmos uma posoçio. E não, beseadoe 
somente na fala de um assessor, talvez um -
sor mal avi8Bdo, com o Deputado. cnarmos dúvode e 
respeoo do comportamento do Governo. Tenho e m
pressio de que está havendo uma precopotação. E, 
com todo o raspado ao Senador Roberto Requoão, é 
omludNelmente clara a posiÇão de S. Ex' como um 
possovel candidato à Preaodêncoa de Repúbloca. Ele 
está se posoc:oonando polotocamente No entanto, nós, 
que temos a oesponsabolodade de, além do tratamen
to polftoco, ver a coosa públoca com oeapedo- e V. Ex". 
Iam toda razio, há uma tradoçio de VIda do P18111-
dente Fernando Hennque C&rdoso -, queremos es
claoeamento total do falo, sem usar, perdoem-me, 
um topo de longuagem que é desabnda, às vezes 
ofensN& Hoi8 fi uma nolfcoa no jornal que queoo ,. 
pelor com veemência. Não seo se entendo mal. O Se
nador Roberto Requoão falou ao iC)malosta que ne
nhum canalha teve oportunodade de oetrucar as suas 
oalavlas na tnbuna. Esse toatamento não é compatí
vel de modo algum com o oelac10namento que temos 
em plenáno Se nlo lo mal - lo hoje de manhã -, se 
realmente o Senador Roberto Reqwão diSSe osto, ate 
cometeu uma grave ofensa aos colegas que o res
pertam. A linguagem do Senador Requoão é desabri
da. lodos sabem, há exemplos de falas do Senador 
Requoão, todos conhecem Agora, de modo algum 
S Ex' pode fazer essa ahnnação Se eu es-se 
aquo lena doo uma palavra de ponderação Não sou 
açodado, não fana a defesa de um fato que desco
nheço Fomos tomados de surpresa. Quando aquo 
vim e tove oportunidade de conversar com alguns jor
nahstas, e• o não conhecoa o teor da denúncoa. Tenho 
a impoessão, Senador Edualdo Supllcy, den!IO de 
sua lmha de ractOCínoo, de que temos de escla18011r 
os latos Tenho certeza absoluta. por conhecer o 
comportamento íntegoo do Presidente Fernando 
Hennque C&rdoso, de que Sua E..,.lêncoa tem o 
maos profundo resp&OO à osenção que deve ter o Pre
sidente da República, ao espfnto de estadista, e não 
permdlna, de manetoa alguma, que se fizesse qual
quer bpO de arranJO poliltco com a concessão ou nio 
de vertia Portanto. eu dona a V Ex", se me pennibs
se. que deveríamos espeoar até teoça-letra, paoa os 
esclarecomento daqueles que supostamente estio 

envolvidos no fato, para depoos tomarmos uma posi
ção. Tenho certeza de que a posiÇão do Presidente 
Fernando Hennque e de total esclarecimento dos la
tos. pooque essa não é a norma de CQn1K11tam8nf0 
do Governo Posso afonnar osso apooado na condição 
de Lidar, há três anos, nasta casa. e no convfvlo 
com lodos os Senadores. Há vànos colegas aquo. 
Jamaos se propôs qualquer bpo de vantagem ou de 
concessão do Governo para se obter votos nas vota
ções que fooam aquo oealozadas. Portanto, devo dizer 
a V Ex', como líder, que estou na expecta1Na do 
pronunciamento dos Monostros da Saúde e da Coor
denação Politoca, e depoos me poonuncoareo sobre o 
requenmento de V Ex". Dentoo da linha de conduta 
do Poesodente Fernando Hennque C&ldoso, se algu
ma dúvoda houver, não tenho dúvoda que o requen
mento é saudável 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Prezado Senador Elcoo Alvaoes, com respeoo à cle
núncoa do Senador Roberto Requião - quando do 
poonuncoamento de S. Ex', como havoa uma comos
são de artostas, corno Fernanda Mo-negoo e ou
toos, doalogando com o Poesodente Antonoo C&rlos 
Magalhães sobre a questão dos doi&OOs tratoat.ms, 
p101eto de leo que o Senado examna hoje, e eu os 
acompanhava, eu não estava no plenáno, portanto 
não o aparteeo -. onclusove bVe oportunodade de con
soderar com S Ex' que ela é extoemamente séria. 
Por esta razão estou tomando a onocoatova de propor 
o requenmento de convocação Bem assonala V. Ex" 
que o esclarecimento deve ser dado por ambos os 
Monostoos. O requenmento que estou finalizando de 
oedogor deve ser, portanto, para ambos os Moo-os. 
o Sr. Luoz Caoos Santos. da Cooldenação Política, e 
o Sr C&rfos Alluquerque, da Saúde, para que te
nhamos aquo o eselarecomento maos completo. 

EstNSsse eu na f'resldêncoa da RepúbliCa, eu 
sena o pnmeooo a solocdar que ambos os MrAbOS 
comparecessem ao Senado Federal, a casa onde 
too formulada a denuncoa. Acreddo que o nobnl Se
roador Roberto Requoão terã, então, a oportunodade 
de um esclarecomento em profundidade. 

O Sr. Roberto Requilo (PMDB- PR)- Permo
te-me V Ex" um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP)
Com muita honra, Senador Roberto Requoão 

O Sr. Roberto Requllo (PMDB - Pn) -Nobre 
Senador Eduaodo Suplicy, é precoso que se aaclare
ça que esta não e a primeora vez que denúnaas con· 
creias de compra de voto pelo ExecutNO aconteosn 1 
no Congoesso Nacoonal. Nós temos na memóna, am
da. as denúncoas da Folhlo de S.Paulo - nada too 
apurado por parte do ExecUINO Em função de oede-
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raçio das denuncras, que culminá com a paquena 
gola d'água da denllncla que fiz ontem neste Plené
no - gota d'água que espero que laça lnlnsbordar a 
taça -, suportada an uma fila gravada, ninguém 
pode d1zer que essas denúi'ICI8S e esses laloa nlo 
slo do cont.c1mentD do P1811dante da República. 
No que doz oespeito à gravação que apresentet, hé 
antecedentes. Ela só foi feda depois que uma suces
sio de p!9fetlos procuraram o meu gabmele para di
zer que 11nham sido aconselhados, pelo pessoal do 
Ministéno da Saude, a sugenr, a pedir aos Senado
ras e Deputados que procurassem o MmiS!ro Luoz 
Carlos Santos, porque haVIa um veto pollbco do Pa
lécoo do PlanaHo A ins1stência e a oapebção foi tão 
grande que nos levou a provodenciar uma gravaçAo, 
para demoriS!rar q_ue essa é a poática comum. ~ as
sim que poetendem evdar a Convençlo do PMDB, é 
assom que pretendem cooptar os Pallamentares do 
Parbdo, abduz1r, raptar, com a voolêi'ICIB do suborno, 
e oponoão dos Pallamentaoes do velho MDB de guer
ra e retioá-lo delinrtovamente de diSPUIB eleitoraL Pa-
18Ce que, na verdade, tudO converge para uma prãtl
ca que se donge no senlldo de se evotar a disputa 
presodenc1al pela supressão de posslveiS advenlá
rios lançados por partidoS de Oposoçiio. Isso tudo 
está demro de um conteldo mudo claro: a La EledO
ral, a diminuiÇão do tampo de campanha, a subordi
nação da mídoa nacoonal aos onteiiiS&eS pessOBJs do 
Presidente da República, Interesses de reeleiÇão. 
Mas sempre encordramos brecha, e hé um momerdo 
em que a gola d'água transborda o cáloce. A llld~gna
ção da 1mprensa, o i: duro de GerardO de Melo 
Mourão, na Tribuna lmpran88, ontem, e o abngo 
que a grande mídoa acoonal deu à denúi'ICIB mos
tram que, a partir de um determinado ponto, a opi
nião públrca nac.anal não tolera maiS o processo da 
conupção. Quero concordar com o Senador Elcoo Al
vares Nunca VI de sua palie qualquer medida ou ati
tude que lllduzosse, ela ma1s leve a l1geora forma, a 
Imaginar que V. Ex" controlaria, suganna ou Insinua
na um processo de corrupção no Senado da Rapú
bloca. Mas esse procasso, na C"'.Amara, e esse pro
cesso da emenda nos M1n1sténos levou 1nclusove a 
um veto da emendas, liSSin&das por rmm e feotas por 
Deputados FaderaiS.~IS uma vez msosto que não 
laço emendas. Gan a eleiÇão em praticamente 
100% das umas do P raná. em todos ot Municípoos 
e em todas as umas. onte emendas oleoeadas aos 
Parlamemares não ""lhoranam a m1nha posiÇão. 
No pnme1ro ano, olerec1 as emendas ao Govama
dor; no segundo, olerec1-BS aos Deputados Esta
duais e Federaos e das1gne1 um lui"ICIOnáno do meu 

gabinete para assiné-las por m1m. Nilo as acompa
nhei, n10 sabia como estavam. De repente, os Pre
faiiD8 começaram a chegar em meu gabinate e a di
zer que as emendas só HnBm liberadas depois de 
uma conversa com o M111181r0 Luis Carlos Santo:: •. 
guns Psrlamemaras do valho MDB ela guerrp 
Cêmara Facland cizem que hé urra 1osta de P 
mamares que se opõem ao Govamo, hé uma 
de ParlarnantarW que talvez se oporiam - e o 
transformo ISSO numa afirmação minha. Mas ~so 
ao Plenéno uma mlonnação que recebi, de que ss 
oporiam à recondução do Deputado Gedclal V1atra 
Luna à Loclarançe do PMDB, que estenam vetados 
em qualquer conts1o com o Govemo Feclaral, paoa 
que fossem pedir o lavor, que sena retnbuído, de
poiS, pelo apoio ao Luoz Carlos Samos, ao própno 
Gaddel. Avanço um pouco maos: os vetos alc:ança
oam o Deputado MIIICelo Elalboen, aJcançanun o De
putado MIIICOS Lima, alcançaram o Deputado Ar
mando Costa, alcançaram o Deputado Zan Rezan
de. E, em delenninado momemo, o Deputado Mar
celo Barboen cobra da Lideoança do Pallldo do Ged
del: "Como é? Como é que ISSO pode estar aconte
cendo? Que lista é assa? O Lidar Gaddel nega a 
axistêncoa da lista a ma alinna pessoalmente que 
está tomando provodêncoas para que o veto SIIJII le
vantado". Ss o veto pode ser levantado é porque ele 
eXISte, a assa é uma msnaira sórdida da fazer pol{b
ca, Sanador Eduardo Suplocyl Foi por osso ou, pelo 
manos, com assa JUSiolocaçAo que, em cfatenn1nado 
momemo, surg1u o PSDB fazendo a crfloca, a llsoolo
goe do meu Partido, o PMDB. Sou obngado a admbr 
que ela axislla e 8XJSia derdro do Pallldo ainda. E 
surge o partido da Ioga boanca, o partido dos purita
nos, o PSDB, que vina oedomir a politica -.L E 
o que vamos hoje é o Presidente da República coen
te de tudo ISSO. Quando o luncoonárlo diz: "O IIVID 
VIIIO do Palécoo do Planalto", ISSO sognilica, sem so
fisma, sem maoo tenno, sem medo de dozar a verda
de que o veto veoo por deteomonação do PRISidards 
da Aapúbloca, porque quem manda no Palécoo do 
Planalto a no Governo é o P-odente da Rapc.otolica 
E as denúncoas reiteradas Impedem que ss justlfoqua 
a situação com clasconheclmerdo do Presiclanla da 
Repúbloca. Mudo obrigado Senador Eduardo Suploc:y. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)
Senador Robsrlo Requilo, é em nome rustamsnte 
do passado hlstónco do PreSidente Fernando Hanri
qua Cerdoso que asse assumo ganha ainda maior 
relevincoa. lembro-me mudo bem - a aqu1 já regiB-
1181 - de artigos publocados do então Senador Far
rwldo Hennque Cerdoso cnticando a política do "é 
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dando que se racebe". Entio, é rMI8 do que ]USbll
cával que possam os seus Mlii1Siros - e acradiiD que 
o Praadaute diiYerá ser o pll'lllllro a concordar -
~ ao Senado Federal para o esctaraci
mento co111Jielo. 

O Sr. EleJo ..,_ (PFL - ES) - V. Ex" me 
pelllllle um novo aperte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Concedo um aparte a V. Ex". 

O Sr. Elcio Amra• (PFL- ES) - Sanador 
Eduardo SupllC)', agradeço a V. Ex" o aparte, ao 
qual ratomo, am virtuda da Intervenção do Sanador 
Roberto Requlio. Quero raderar, a da mane1ra .-.. 
lismllval, que o Pl"llllldanla Fernando Henrique Car
~ nio participa a não aceda da forma nenhuma 
- l1pO da p~111111nto. O Sanador ROberto Rs
quilo tam razão em ralaçio ao seu poa1C101181'111111 
politico, mas afirmar, como está afirmãndo aq111, am 
plenérlo, que o PIHidarde é quem comanda -
tipo de alftude, quero ralutar de maneira ~eemanle! 
Dou meu -.rnunho passoal V. Ex" pato manos ra
coo•'1aceu a atuaçAo do Govamo dentro do Senado. 
que é latia com a maior lisura. V. Ex" 18m uma lula 
polillca danlro do seu Parlldo. I!XISie, no ~. 
corrarde de 11p010 ao PrasKierde jã deli111da: uns aio 
SUI'1pllbZantes, outros não. Mas não se pode genenl
lzar as abludas do PresKiente Fernando Hannque 
cardoso, volto a rapebr, antas de se OUVIr os aacta
racmantos do MiniStro lu1Z Carlos Santos a do Ul
IIISirO Carlos Albuquelque. Considero !emendada fa
zer um rac:IDCÍnlO a priori. A denúiiCIB do Senador 
Roberto Requ1lo está Ieda e merece resposla. Dan-
110 da linha do Governo, da não deixar dúvida sobre 
nada, tenho certeza da que vamos esclarecer os ta
u.. Porém, deva se raga;trar III81S uma vez - a en
dosso lolalmanta as palavras do Senador Gelaon 
Camela - o procedunento do Governo, UlCiuslW no 
meu Estado, que Iam sido da ISIInÇiio. O Governo 
nio busca aliados polílicos para criar obras ou favo
recer ~-: o Govemo tem agido da 1111111111-
ra ftal- eqíiidlstante desses problemas polftl
~- A nunha parllcip&Çáo, Senador Eduar
do Suphcy, no seu p1011U11C18mento, é para deixar 
claro, de forma Iniludível, que o Presidente Fernando 
Hannque Caldoso não aceda da 1T181"181ra nenhuma 
- bpo da pol/bca que lhe estão quenmdo atribuir. 
O Sanador Roberto Requlio tem todo o meu apreço 
pessoal, ale sabe diSSO, mas nllo IIC81Io de forma 
nenhuma a sua afumaçio de que é o P-.danle 
q&BI1 comanda dete1TT11118das açõas. porque, am to
das os conlai08 que l1ve com Sua Excelilnca - são 
trestangos anos da liderança-. as pos1ÇÕIIS adala-

das pelo Prasldenle Fernando Hannque Cardoso 
sempre o caracterizaram como estacrlllla, como ho
mem preparado para a Presidilncaa da R&pl)blica. 
Sue Excaltnca é n:apaz de lançar mão de qual
quer tipo de alblícao, politico ou nlo, para obter re
sultados em favor do Governo, em Iodas as causas 
que tem defendido. E para nós, que ~ a 
base do Governo no Sanado, - aio causas que 
11'118-.n ao País. O Presidente r1io é honwn de 
lazer com que a C01S8 públlCB 88J8 conduZida pato 
VIés p a uoal. É asse o reg1s110 que eu gostaria de fa
zer na manhã de hofe. Logicamenla, vamos ficar na 
eJcpeclabVa do pronuncmnento dos doiS 11111111tr0s 
que IISIAo envolvidos na denúnca do Senador Ro
berto Requlão. E não tenho dúV1Cia nenhuma, 111818 
uma vez, a exemplo do que oconau em lato antenor, 
que licalá claro que Sua E III: elêuaa não tem qual
quer llpo de parllclpaçlo - questão. O Presi
dente nio - ISSO, S8J8 ellallés de 00 ranlllçio 
que IIII BIOS Sns. Lideras, àquelas que o apóiam, S8J8 
lllnlvéa, conlonne V. E>." d18S8 mudo bem, de uma 
longa hislóna de Vlda, que merece o respeito do 
País. Muito obngado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Eu leria 1'I1IIIS alemanlos para ler a COIMCÇio da V Ex" 
a rasperto do Prasldenle Fernando Hennque Cardo
so se eu bVasse a calleza de que Sua Excellnca 
segu1u as racomandações de Alaxls de Tocqueville, 
que alertou qua o Cheia do Poder Executivo se 811-
volve tanto com a sua própria reelelçio que é gu•n
daldo a lazer tudo com a máquina do Governo É 
melhor que o P18111dante Famando Hannque Cardo
so Siga o exemplo de Nelson Mandela, que, tendo o 
dnilo de reeleger-se, decld1u não candidatar-se no
vamente. 

O Sr. Roberto Requllo (PMDB- PR) -V. Ex" 
me permite outro aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Ouço V. Ex". 

O SR. PRESIDEtm: (Geraldo Malo)(Fazerxto 
IKIIIr a _,.,nhaJ- Senador Eduardo Suphcy, ape
,_ para V. Ex" tomar conhecimento de que j1i ultra
passou em sete minutos o seu tampo. 

O SI'. Roberto Requllo (PMDB - PR) - Um 
ITllnuto, Sanador. Só quero daoca claro que r1io , .... 
IIUfll o enwMmanfo do Prasldente da Repclblica. 
Ali1111111, com pureza d'alma e certeza absoluta. que 
Sua ExcelêiiCIB está no comando do proc B LIO. Só 
podena ma convencer do contnlno se o Pr-.dente 
clan1IMse •med181amenta os M1111111r0S envolvidos e, 
além diSSO, deseutonzasse o Lidar do PSDB, na Cl
mara Federal, o Deputado Alicio Neves, que radllllU 
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uma carta pub&cada hoje pelo jornal O E.-lo de S. 
Paulo. determnando a llberaçio de recursos ao Mu
nocípiO de Campina Grande. Tal &OIICitaçlo foi feita 
por m1m e a mm negada pelo MiniStério Exlraordlnll.· 
no dos Esportes, do MIIIISiro Pelé A ralenda carta 
foi recl1glda e assmada. mostrando que a pábca do 
Govemo Federal, na liberação das verbas, é a pniti
ca fiSIOlógiCa da negociata pollbca. 0 comando d
se prc c "0, em função elas reiteradas denúncias 
fedaS na 1mpransa, coroadas pela pequena danlli'ICIB 
que faço naete momento, é do PNsldanta da Rapl)
biiCB, que não pode negar que está Cllll1l8 do que lá 
loi denurocl&do um nllme10 enorme da vazas. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)
Sr. Presidenta, tudo que foi axplocitado reloiÇB a ne
cessidade da OOI'WOCBÇão dos Mmistros de Estado 
para o esclai&CIInanto. 

Portanto, vou dar anilada - collVIdo os Sena
dores presentes a eilslnll.-lo - no requerimento da 
convocação dos M1nistros Luiz Carlos Santos e car
los AlbuqU81qUe para M&ta Casa prastal8ll1 os es
cla18Cmentos devldoa. 

Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Conce

do a palaVIll ao nobre Sanador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncia o 

segu1nte diSCUrso. Sem 18Vlsão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. a SIS. Senadores, prelimiii8IITI8flla 
di!IO que a denllncra trazida a este planéno pelo Se
nador Roberto Requillo é séria e merece o debata e 
a reflexão dos SIS. Sanadores. O papel do M1n1SIIO 
luiZ Carlos Santos é, da fato, o da fazer uma ponta 
entre os Parlamentares e o Govemo. Essa é a fun-
ção do M1111Sténo. I 

~1011181~, nesta Casa - ontem pela 
manhã fallll com o nadar Ped10 Simon a IIISP811o 
-, a fazer um b hiStórico e a defesa do ITIIIIOr 
Santo da lgref& CatóiiCB, CUf& méxima asbl. sendo 
deturpada pelos polítocos: São F1811C1S00 da Assis. A 
sua expi88Sio "é dando que sa racabe" Slgl'ldica o 
ofereCimento da todos os bens matenais a aspin
tuaiS am banelfao do piÓXImo. Isso não diZ raspado 
a uma troca malanal. O Sanador Pad10 Simon .,. 
IIIC8nbVOU a tomar essa abluda. Assim, Senador Ro
berto Requlão, fan11. na próxima semana, a defesa 
da São F1811C1SC0 da AssiS, porque - repilo - a sua 

max1ma está sendo~rpada. 
TIOUxe-rne a ta trtbuna IIOfa o debele aoen:a 

da entrada am v1gê da 1111 relaiMI aos transplan-
- Fale1 também em com o Sanador, em_, 
gab1nele, "'bre a II8C8SSidade da sa trazer aqu1 o 
Pres!Cianla do CRM, para que os Sanadores, prina-

pünante os que são médiCOS, pudessem trazer à 
luz as afllç6es e preocupações do sa10r médico a 
raspalto da doação pnasunida. Isso pcxqua, IXliiiO os 
11léclicua dizem. p8I'8Cia que a doaçio ficou obrtgatóoia. 

Srs. Sanadores, no mês da m1110, fiz um discur
so ralallvo a esse assunto, dapoos da participar da 
um Simpósio na Esoola PauiiSia da MediCina, que 
contou com a presença da pl0fes"0188 da Faculda
de da Mecfocina da Slo Paulo, da Esoola P111hel10. 
Lá comparaoau também o Dlretor da Ébca do Hospo
tal das Ctrnicas. 

TIOIIX8 aqu1 hoje algumas das expressões por 
ala usadas a que aqui piOnUriCIBI durante o debata 
sobra o problema. EntAo, sa me permitiram, rouban
do uns CIIICO 111111utos deste Planll.rlo, gostaria da lar 
alguns lr8Chos sobRI essa problema, que diZ: 

"Também unAn1mes am consiCierar que 
a atual nialldada brasillllra, ainda plana da 
anallabebsmos, da carêiiCIB da 111formaçlo, 
de buroci8Cla a da insegurança, não conD
na com uma rrulança legal que lnUISforma 
os brasiaiiOS em doadores naiOS, Isto é, que 
transforme todos nós em doadores até rnan'" 
lastação individual am cantréno, c:u•Jooma sa 
poalallda neata Casa a foo apovado asun. • 

Cito ainda outJo trecho da adveilêroca do COIPO 
médiCo daqueles hospllais - e era a pi80Cupação da 
V. Ex', Sanador, ontem, quando convaiSévamos em 
seu gabinete: 

•o Podar PllbiiCO deve corocentiBr es
foiços para 1mplementar uma lllfra-estrutura, 
condizanta com as neoeasldades 118C10n81S, 

da maios para realizar mais transplantas, a 
nio apenas para aumentar as doaç6as, poos 
essas lá IIXBiam, em lesa, em polaliCial 
adequado. O que rlão I!XIslam sio racuiSOS 
blaiCOS, equipamentos, lillllOS de transpor
ta, instalaç6as e pessoal quantitabvamante à 
aflui& das possibilidades da colela da llprovet
tamento dos (Hgãos e tecidos diSponlvais." 

Vimos ontem, Sr. PrasiCienla, SIS. Sanadoras, 
pela televisão, o caos da alguns hospitaiS pl)blocos 
no atancimanto iiOiillal à sallda a as dificuldades a 
deficiências para a colata, transpor1e e manutenção 
dos ótgAos mnda am condições da salvar u ... VIda. 

~ nobra o pRifiiiO, é nobra a lei, mas faltou pu
bhcldade. Dava-se levar ao públiCO o conh8Cimento 
de que ISSO podar.l trazer alguns beneflciOS êquales 
que esperam dois, três, qualro, CII1CO anos para que 
um órglo possa ser transplantado, PIOPDICiOIIBndo
U.. uma vida mais t1811q111la e i1l8IS sadia. 
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D12oa a época, relatando o qoa diSSe o coorde
nador da Central de Transplantas da Secratana de 
Saúde da São Paulo, que ontem lo1 à talavlsão: 

"Podana d1spor tá. com a alUai legiSla· 
ção - a antanor - de três mi doadoras por 
ano, número maiS do que condizente com 
as atuals -.Idades naciOnais Ela a 08 
demaiS eepacia11stas revelaram as gntantes 
deficlêi'ICIBS de que se ressente o setor para, 
em boas condiÇões técniCas e tempo hllbil, 
sUSCitar a doação, retirar os órgãos doados 
a levá-los até o receptor. Essa á a realidade. 
Nada adllllltaroa somente aumentar o núme
ro de doadores, poiS a pardurar a falta de 
empanho governamental e de 11po10 de Bllb
dades públiCaS e privadas, num SIStema de 
saúde ca6bco e vergonhoso, aquelas deli· 
clêi'ICIIIS e empecilhos conbnuarão a BXISIIr, 
dllicultando e tomando lliS8gUID o ap10Y811a
mento de órgãos e IBCidos doados. • 

É ISSO o que agnde a ConstituiÇão, poiS no seu 
arl 199, § 4", ela dllljiÕe 

"Art. 199. .. .................................... .. 
§ 4° - "A lei d1sporá sobre as DDIIdi9õ

es e os requiSdos que facilitem a remoçlo 
de órgios, tecidos e substlnCias humanas 
psra fins de transplanta, pssquasa e tnlla· 
merda, bem como a coleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus denvados, 
sendo vedado todo bpo de come!CIIllizaçio. • 

É ISSO, Srs. Seroadores, não estou cntiCIIJ'Ido o 
estudo, o trabalho, a dediCaÇão e o aprofundamento 
que o médiCO desta Casa, Seroador LÚCIO Alclntara, 
dediCOU à elaboração do relalóno S. Ex" diSCUtiu, 
aguardou, compareceu onde foi CCIIMlC8do. E o es
palho do resultado é esta. 

Ainda ordem, Seroador Lauro Campos, recebi a 
1rdo1'11'aÇão do Dlrelor do Banco de Ollos de Soloca
ba. de que CBJU o número de transplantes de~ 
Alguns hospdais públiCOS, como o Hospdal da Esco
la Paulista de MedlciiiB, a Facu~ de MediCina de 
São Paulo, a Faculdade de Sorocaba, cornaçaram 
trabalhando aos sábados a dom"'90S. com a colabo
ração da ernpRISBS pmllldas, no llllnsplante 1J1Bf11*1 
de c6maa o Banco de Olhos -a fui'ICionando a 
plano vapor, cm..-nc~o condiÇÕIIS para que -
acontacasse. Pol8 saibam, Srs. Senadores, que,
iazão da VIgência da lei, CBIU O nÚm&IO de doaç lles 
de córnea. A populaçlo fiCOU surpresa com as diS· 
cussões a passou a entender manos o que Wlha a 
ser ume doação Os que BSSISbram ontem aos IIOb-

aanos de televisão constataram, medoante as pes
quiSas de rua realizadas com Cidadãos comuns, a '9' 
norincia que temos - nós também- sobre como se 
dá a morte cerebral. P&riSBmos: "se o meu coração 
está batendo, como é que mom"? Quando eu estava 
na Policia, verificava, através dos atestados de óbi
to, que era comum a morte por parada cardi __ A 

parada cardíaca é Sinal &VIdente da morta HoJB, 
com a evoluçio tecnológiCa, diZ-<18 que a primeva 
rnone é a cerebral 

Ontem, o médiCO Adlb Jatene dava uma expli· 
car;io clara sobre - sduaçio. Não vou rapallr 
suas palavras. apesar de lê-las erdandldo, po~qua 
acho que aquelas, aqu1, que são mediCOS teroam me
lhores condçiles de absorver e llansmdlr as p1110CU· 
pBIÇÕIIS do ex-MmiSiro Adlb Jatene, grande médico e 
hoje D1retor do lnsblulo do Coração. mas destaco a 
oporuão de S. Ex' de que a lamnoa deve ser ouvida e 
de que acradda que a 181 de doação presumida pode 
nio VIgOrar no Blasd. Alravés da entnMsta ao JDmB1 
O Glabo, o ex-M1niSiro Jatene, grande cardiOlogista 
braSileiro, de fama lnfemac1onal, rederou suas preo
cupações a respeito do -unto 

Ontem, também fOI veiculado na talavlsão - e, 
hoJ&, em O Globo a em outros toma• - que o Go
vemo estuda panrissio para doação a parentes e 
que o corpo médiCO braSileiro deCidiu que a consulta 
A famlha VBI prevalacar, como um pnncíPIO ético. As
Sim, fazemos um apelo ao Governo para que forne
ça aos hospdaJs maoos técniCOS e condições de 
aproveitamento dos órgios que possam ser doados, 
polque, ontem, V. Ex" - que tem conheCimento de 
causa por ser médiCO e mddar no sator hospdalar de 
Goiás - alertava-ma sobra isso: como o Estado po
derá 1nvasbr em satoras espaaallzados para extra
ção, manutençlo e transporte de órgãos, se n1o 
consegua pagar em da hospdaiS que estão em esta· 
do pré-falimentar? 

O Sr. JoW Eduardo Dulnl (Bkx:o/PT - SE) -
Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PR. - SP) - Com pra
zer, Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. Joe6 Ed....-clo Dulnl (Bkx:o/PT - SE) -
Senador Romeu Tuma, durante o debate, r10 Sena· 
do, daquela PIDJBio de IIII que acabou se tomando 
IIII, tantos 08 autores dos piOJBIDS envolVIdos - e fui 
um delas -. como o Senador LÚCIO Alclnlara, Rela
tor da maténa, lazoamos q.-ão de diZBr que a lei, 
por SI só, não era sufiCI8nle para melhorar a situação 
dos tr&riSplantes no BIBBII. Ela era uma .,...-,. do 
legiSiabvo no Sllllbdo de aperfeiÇoar a lagiSiaçio 
braSileira, colocando-a no mesmo patamar da 1111110-
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na dos países desenvolvidos do mundo. No entanto, 
ela só lena ehcac1a se tosse acompanhada de medo
das que arem atnbução do Execuhvo, no sentido da 
melhona da estoutura do soslema de saúde brasoleooo 
com relação a transplantas. A le1 PI'8WI. num prazo 
de doos anos, a onstalação de cenlreos de captação 
em todos os Estados do Brasol, pare que se apeofei
çoasse e se omplanlasse melhor estruture nesse 
campo. Esse artogo foo vetado pelo Presodenle da 
Repúbloca, alegando lnconstotucoonalodade - poos não 
sena alnbuoção do Legoslatovo estabelecer esse obn
gatonedade -, mas houve o compoomosso do Monos
téno da Saúde de, na prá!Jca, omplantar aquolo que 
esleva estabelec:IGo na lei, ou SfiJII, a onstalação de 
cenlreos de ceptação em todos os Estados brasoleo
ros. O esclareco~JM~r~~o da população, pnmeore obnga
ção do ExecubVo estabelecoda na lei, não 101 ledo. 
Num de seus arbgos, a leo doz que cabe ao Executo· 
vo, atrevés do Monosláno da Saúde, poomover cam
penhas penódocas não apenas paoa esclarecer a po
pulação a respeito da legislação, como para oncenli
var a doação de órgios. Essa lei too apoovada pelo 
Senado em levereooo e sancoonada em março. Caboa 
ao Execubvo regulamentá-la, mas ela enloou em vo
gar e duranle dez meses nada foi fedo no senlido 
desse esclaoecomento. Agora, o Monosténo da Saúde 
está dizendo que vai fazer campanha e que vao es
clarecer a população. Queoo, inclusove, louvar a ono
coatova tomada pela Rede Globo onlem, no Jomal 
Nacional, quando apresentou respostas pare uma 
sane de ondagaç6es da população, tentando supnr 
essa falha do Executovo. Outra cnbca Ieda pela area 
médoca doz raspado à doação ontervovos, que permdo
na a comercoalozação dos órgãos. Isso também é 
responsabilidade do !ovo. A leo apoovada no 
Senado estabelecoa a doação ontervovos só po-
dena ser feota entre remes ou, nos outros casos, 
com autonzação jud oal. Não seo por que mobVO o 
Executovo velou esse artogo, possoboldando esse co
mercoalozaçio. Agore, cabe ao Congresso Nacoonal 
derrubar esse veto do Presodenle da Repúbloca. 
Continuo convocto de que estamos numa fase de 
transiÇão e essa polêmoca era espereda, mas ela se· 
na mudo menor se o Governo !ovasse cumpndo com 
a sua obngação de fazer a campanha de esclaoeco
menlo. Relembrando uma comparação Ieda pelo 
saudoso Senador Darcy Ribeooo, da mesma forma 
como houve polêmoca• quando Osvaldo Cruz omplan
tou a vaconação obri!liatóna - o que hoje, passadas 
algumas décadas, talhou-se até nslvel -, não lenho 
dllvoda de que, com o decorrer do tempo, essa leo 
lerá plena validade, mas desde que acompanhada 

-
por medodas de caráter estrutural. Do conlráno, onfe-
lozmenta, será maos urna leo bem inlencoonada que fo. 
cará apenas no papel. Mudo obngado. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Agredeço 
Sanador José Eduardo Outra. Não posso dencar de 
reconhecer que V. Ex" e a Senadora Benedda da 
Solva trabalharam poofundamenta no estudo e na 
elaboração deste profl!lo E não posso esquecer a 
tranqiiolodade e a serenodade com que o Senador Lú· 
coo Alcântara elaborou seu relatóno, concluondo pela 
apoovação desse pooJeto. 

Talvez, Senador Otonoel Machado, não seJa 
este o fórum própno pare se questoonar o ménto da 
doscussão médoca, mas é o fórum pr6prio para se 
debaterem quaos pressões deve o Governo receber 
para estabelecer a onfra-estrutura necessãna ao 
alendimento dessa leo, moãmcando-a de maneora a 
que a famnoa deva ser consultada antas dos trans
planles, decisão étoca que, repilo, os médiOos já to· 
maram. 

O Sr. Otonlel Machado (PMDB - GO) - Per
mde-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Anles de 
lhe conceder o aparte, gostana de lhe agradecer 
profundamenle a toleriincoa, ornem, em seu gabone
te. Sou leogo em maténa rnédoco-hospdalar e V. Ex" 
tranqiiliozou-me a respedo desse assumo, enconqan
do-me a fazt.r este poonuncoamenlo 

Ouço o aparte de V. Ex". 
O Sr. Otonlal Machadlo (PMDB- GO) -Nobre 

Senador Romeu Tuma, Sr. Presodente e Srs. Sena
dores, é com muda satosfação que, neste momenlo, 
percebo o onteresse de Senadores não-rnédocos por 
assunto tão omportante. HoJe, onfelozmente, o pro
blema dos transplanles precisa ser mudo debatido 
e precosa de uma solução rapoda, vosto que molha
res de brasoleoros morrem doariamente por falta de 
urna estrutura e de urna leo a resperto do assumo. 
Vemos, em todos os Estados da Federação, a pra
toca de trensplanles. É bem verdade que, em al
guns Estados, contamos com urna excelenle onfre
estrutura. Ho1e, o Brasol se encontre entre os paí
ses maos avançados na prábca de transplantes. 
Senador Romeu Turna, temos, em vários Estados 
da Federação, molhares de casos de renaos crõno
cos que, além de onerar o Governo são víbrnas de 
um sofnmento terrfvel, tanto para o própno pacoen· 
ta como para sua famiha Atualmenle, a corurgoa 
nesse campo avaluou mudo, e esse topo de corurgoa 
vem ocorrendo com muoto sucesso. Nobre Sena· 
dor, o que nos assusta é a falta de onformação a 
esse raspado, causando-nos grandes pooblemas. 
oo• a pooulaçic I"· ~s,•- ~a não tem conheCimento 

•• "" ''"" de tran ille Precosana que houvesse 
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um preparo JUnto à população, levando-lhe conheci
mento, através dos meiOS de comuniCação Isso, ln
feliZmente, não ocorreu. Ontem, em meu gabinete, 
converse• durante algumas horas com o Senador 
Romeu Tuma que, di!JB·Se de passagem, é uma 
pessoa mu1to mteressada no assunto, e chegamos à 
conclusão de que devenarnos consultar países onde 
a ptatiCB de transplantes ocorre ha maJS lempo para 
vennos o procedimento adolado para essas Cirur
gias, a recepção do matenal utilizado nesses trans
plantes a f1m da adotarmos um caminho correto 
AgradeÇo o aparte a V Ex", fel1z por vermos que ou
tros Parlamentares lambem se Interessam por essa 
matena 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Eu e que 
agradeço o aparte de V. Ex", esperando o requen
menlo que V. Ex" fará à ComiSSão da Assuntos So
CI81S, para nos onentar nesse debate 

Sr. Presidenle, para conclUir, quero fazer alu
são ao que foo ddo pelo Senador Jose Eduardo 
Outra quando da m•nha gestão na PolíeiS Federal, 
oportumdade em que houve urna denúncl8 gravís
Sima, que. 1nclus•ve. envolv•a Juizes •tal1anos, em 
que d1z1a que uma parte das adoções eram volta
das para o aproveitamento de órgãos de cnanças 
portadoras de del•c•enc1a físiCa ou mental. FeiJZ
rnenle, as 1nvest1gações nos levaram a negat1va 
Inclusive determine• a um Delegado de Políc1a que 
tosse pessoalmente a llaha para lazer essa 1nves-
11gação Na França, houve lambem essa denunc1a 
contra o governo 1tahano, que lambem lo1 desmen
llda Mas, caso não se COlblr. por deciSão JUdiCial, 
o transplante em 1nteN1vos. podemos correr o r•s
co de um abuso nesse selor Onlem, alguns JOr
nais 1a anunc•avam a venda de orgãos - ahás, 
essa denuncl8 fo1 fe1ta pela TV Globo, que fez um 
papal 1mportantíss1mo, esclarecendo alguns pon· 
los, onde o Cidadão, com a venda de orgãos, utili
za-se desse dinheiro para o pagamento da suas 
d1v1das. 

Era o que eu 11nha a d1zer, Sr Pres1denle 

Durante o diSCurso do Sr Romeu 
Turrl8, o Sr Geraldo Melo, 1• VJCe-Preslden· 
te, deuca a cadeira da pres«<encJB, que é 
ocupada pelo Sr. AntoniO Carlos Magalhles. 
Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, raquenmento que sera hdo pelo Sr 
1• Secreláno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o segUJnle 

• REQUERIMENTO NO 7, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Reque1ro nos termos do art 397 do Regimento 

Interno do Senado Federal combinado com o art. 50 
da ConstitUIÇão brasiiBira saram convocados os Mi
niSiros·LuiZ Canos Santos, de Coordenação PolftJCB, 
e Carlos Alluquerque, da Saúda, a prestar esclarea
mentos perante o plenano desta Casa a 1espeilo das 
denúncl8s tonnuladas pelo Senador Roberto Requliio. 

Juatif"IC8ç6o 

Tendo em VISta as graves danúnc1as apnlsen
ladas pelo Senador Robedo ReqUiio que têm como 
base urM conversa telefóniCB entra seu Irmão, De
putado MauriciO ReqUJão e o assessor Man:elo Aza
llm, do Mll\llltério da Saude, ocomda em dazembn> 
de 1997, onde o assessor Azallm rnforma que as 
emendas de Requliio so podanam ser liberadas com 
a autonzação do M1n1stro da Coordenação Polfbca, 
luiZ Carlos Santos. Esta gravação constitUI grave n
diclo de procedunento 11111dequado e contráno ao 11118-
rasse públiCO que poderia caractenzar a troca da 110106 
e de apo10 de parlamentares a ob)81NOS do Governo 
pela liberação de vaibas orçamer4ánas. Em ,_ da 
graVIdade das IICIISaçiies envolvendo o Podar Execult
vo e o Parlamento é fundamental a presença dos Mi
nostros LuiZ Carlos Santos e Carlos Albuquerque para 
prestar os esc1arecmentos à soaedade BraSIJaua. 

Sala das Sessões 9 de JBIU!Iro da 1998. - Se
nador Eduardo SUpllcy - José Eduardo Dutno -
Lauro Campos 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaNas) 
- Esse requenmento sera publicado a 1nclu1do, opor
tunamente, na Ordem do DIB, nos termos do Reg~ 
manto Interno 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magallães) 
- Sobre a mesa, oiiCIOS que serão hdos pelo Sr. t• 
Secretãno, senador Ronaldo Cunha Lma. 

São hdos os segu1ntes. 

OFICIO PSOBIIIN" 4 101/97 

Bras1l1a, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos reg1mente1s. IndiCO a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Mo1sés Bannesby, 
corno membro titular, e NIC18S R1belro, como mem
bro suplente. para 1nlegraram a Comssão Mista des
tinada a analisar a Medida PI"OVIsona n• 1 588-3197, 
em subsi1IU1ção aos antenormente lndJCados 

AtencJOSBmente, - Depulado Aok:lo "--, LI
der do PSDB 
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OÁCIO PSDBNfooiÕ 4.1M7 

erasn~a, 18 c1e dezembm c1e 1997 
Senhor P18SKIBnte, 
Nos termos regimentais, indiCO a Vossa E-. 

lêncla os Senhoras Daputados Nicias Rlbalm, como 
membro titular a Ant61110 Feijlo, como membro su
plante, para Integrarem a ComiSSão M1sta destinada 
a analisar a Med1da PIOVISÓna n" 1.605-18197, em 
substituiÇão aos anllenormenta IIIIIK:ados. 

Atei'1ÇK)S&mante. - Deputado A6clo NftM, LI
der do PSDB. 

OFICIO PSDBIIIN" 4.140197 

Bras018, 18 ele dezembro ele 1997 
Senhor PI8Sidan1e, 
Nos termos .ragmentm, 1rld1C0 a Vossa Exce

lênciB os SanholeS Deputados Edson S1lva, como 
membro titular, a Nelson Marchuan, como membm 
suplente, para lnlegraram a Comissão Mista destina
da a anaiiBBr a MSdida PJOY1sóna n" 1.635-16197, 
em aubsbluçio aos antenormante irldiCBdos 
Ate~.- Deputado Alicio N-. LI

der do PSDB. 

OFiciO PSDBIIIN" 4.143197 

Braslka, 18 ele dezembJO de 1997 
Senhor Presldante, 
Nos termos rag1mentais, indico a Vossa E-. 

lência os Senhores Deputados Mansa Serrano, 
como mambm titular, e RobertO Santos, como mam
bro suplente, para 1ntegra~em a Cormssão M1ste des
tinada a analisar a Medida ProviSÓria n" 1.616-13197, 
em subsldu!Ção aos antenormente lndiCBdoa. 

Alenclosame'f• - Deputado A6clo NftM, LI-
der do PSDB. 

1 

OFICIO PSDBIIIN° 4.144197 

BrasiiiB, 18 ele dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos reg1manta15, 1rld1C0 a Vossa Exce

lênciB os Senhoras Deputados BasH10 VHian1, como 
mambro tdular, e Feu Rosa, como memblo suplente, 
para megraram a ComiSSão Mista destmada a anali
sara Medida PI'OVIsória n" 1 617-46/97, em subsblui
çio aos antenormente indiCados. 

AtenciOSBlllllnte, - Deputado A6clo N-. LI
der do PSDB. 

OFICIO PSDBIIIN" !4 145197 

~rasn.a. 18 c1e dezembro ele 1997 
Senhor Pres.dente, 
Nos tennos rag1manta1s, IndiCO a Vossa Exce

lãnciB os Senhores Deputados Roberto Brant, corno 

mambm lltUiar, e Danilo da Castro, como membJO 
suplente, para integrarem a Comissão M"ISia destina
da a anaiiSIII" a Medida PIOVISÓIIB n• 1.618-48197, 
em subslduição aos ardenormente 1rldiCBdos. 

AtenciOsamente, - Deputado A6clo "-· U
derdoPSDB. 

OF .PSDBIIIN" 4.148197 

Bras01a, 18 de clezemb10 de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos r&glmaniiiiS, IndiCO a Vossa Exce

llnciB os Senhoras Deputados F1rmo ele Castm, 
como mambm blular, e Wilson Campos, como mam
bJO suplente, para integraiBITI, a Comissão MISia desti
nada a anaiiSBI" a Medida PI'OVIs6na n" 1.619-39197, 
em substituiÇão aos antenormente 1rldiCBdos. 

Atenciosamente, - Deputado Mrclo Neves, 
Lidar do PSDB 

OF.PSDBIIIN" 4.147197 

Brasila, 18 de dezembro ele 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentaiS, indiCO a Vossa Exce

lênCia os Senhores Deputados José Anlbal, como 
memblo titular e Amaldo Madara, como mambro su
plente, para llllegraram a ComiSSão Mista desbnada 
a anaiiSBr a Medida Provisória n• 1.620-32/97, em 
substituição aos ardenonnente IndiCados. 

Atenciosamente, Deputado Aén:lo Nevee, U
derdoPSDB. 

OF. PSDBIIIN" 4.148197 

Brasfha, 18 de dezembm de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos rag1manta1S, 1rldico a Vossa Exce

llnc.a os Senhoras Daputados VICente Arruda, como 
mambro titular, e FláVIO Ams, como membJO suplen
te para integraram a Com1ssão MISta destinada a 
anaUsar a Medida PI'OVISÓria n" 1.621-30197, em 
subsbluiÇilo aos &rdenormente 1rldiC8dos. 

Atenciosamente, Deputado A6n:lo Neves, LI
der do PSDB 

OF.PSDBIIIN" 4.149197 

BrasHia, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, 1nd1C0 a Vossa Exce

lência os Sanhoi8S Deputados Adelson Ribelm, 
como membm titular, e OdH10 Babnolti, como mem
bro suplente, para ntegrarem a ComissAo Mista desti
nada a anaiiS8I" a Medida Provisóna n" 1.622-30197, 
em substituiÇão aos antenormente ll'ldiCBdos. 

AtenciOsamente, Deputado A6clo tteve., Uder 
doPSDB 
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OF.PSOB/IIN" 4.150197 

BrasHI8, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente. 
Nos tennos ragmentaJS, indiCIO a Vossa e-

lêncla os Senhores Deputados Luoz PIIIUhylino, como 
membro trtular. e MaiCDI1I Penllo, como manou au
plante. para nagraram a Comissão Mista destinada 
a analosar a Mad1da Prov1sóna n• 1.62:J..Zll'i17, em 
substituiÇão aos antenonnante 1ndiCildos. 

AtenciOS8mante, - Deputado o\Kio Nnn, LI
der do PSDB. 

OF.PSDB/11 N" 4.151197 

BrasH~a, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente. 
Nos tennos atg1menta1B, Indico a Vossa e-

lêllCIIl os Senhores Deputados João Leio. como 
membro trtular, e Sebastião Madeira, como memboo 
suplente, para 1ntagran1m a Comssiio MISta destina
da a analosar a Medida PIOVISÓna ri' 1.624-311197, 
em substituiÇão aos antenormente IndiCados. 

Atenaosamente, Deputado A6clo Nnn, Lidar 
doPSDB. 

OF PSDBIIIN" 4 152197 

BrasH~a. 18 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos tennos ragmentaiS. indico a Vossa e-

lêncla os Senhores Deputados Arthur V1rgD10, como 
membro blular, e JovaJr Arantes, como membro su
plente, para lllagrararn a ComiSSio MISta deebnada 
a anall88r a Medida PIOVISÓna ri' 1.625-39197, em 
substituiÇão aos antanonnente Indicados 

AlenciOeamanla. Deputado A6clo Nens, Lidar 
doPSDB. 

OF PSOBIIIN" 4.153/97 

BrasH18, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos rag1menla1s, IndiCO a Vossa e-

lêncl8 os Senhores Deputados Silvio Tonas, como 
membro blular, e Alexandre Santos, como memblo 
suplente, para llllegraram a ComiSSio MISta daebna
da a analosar a Medida PIOVISÓna ri' 1.626-471!17, 
em subsbluiÇão aos antenormente Indicados. 

AtenciOS8menle, Deputados A6clo Nens, LI
dardo PSDB 

OF PSDBIIIN" 4.154197 

BrasHI8, 18 de dezembro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos tennos ragmentu. IndiCIO a Vossa e-

lêncla os Senhores Deputados Paulo Fllljó. como 

membro titular, e Feu Rosa, oorno membro suplimte, 
para 1ntegran1m a Comssão MISta deslmada a anal!
- a Medida PRMsóna n• 1.8Zl-30/97, em subabtui
çlo aos antenormente 1ndlcados. 

AtenCiosamente. Deputado A6clo Nnn, Llder 
doPSDB 

OF. PSDBIIIN" 4.1551!17 

Brasll18, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente. 
Nos tennos n~g1menta1S, 1nd1co a Vossa Exce

lêncl8 os SenhoniS Deputados Luoz Carlos Hauly, 
como membro titular, a Veda CIUSius, como memboo 
suplente, para 1ntegrarem a Conussão MISta desbna
da a anahaar a Medida ProviSÓria ri' 1.615-23/97, 
em subsbtuiÇão aos antenormente Indicados. 

AtenCIOaamante. - Deputado ~o Nnn, Ll
derdoPSDB. 

OF PSDBIIIN" 4.156/97 

BrasHIB, 18 de dezembro de 1997 

Senhor PreSidente, 
Nos tennos r&glmenlals, indiCO a Vossa Exce

lênCia os Senhonls Deputados Femando Tonas, 
como membro titular, e Olâvlo Rocha, como membro 
suplente, para Integrarem a ComiSSão Mista desma
da a analosar a Medida ProviS6na n" 1.614-13/97, 
em substituiÇão aos antenormente Indicados. 

AtenciOsamente, - Deputado A6cio Neves, Li
derdoPSDB. 

OF. PSDBIIJNII4.1571!17 

Bras1l18, 18 de dezembro de 1997 

Senhor PniSidente. 
Nos termos rag~men181S, 1nd100 a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Octávio ElíSIO, como 
nwnblo hlutar, e Alexandre Santos, como membro 
suplente, para 1nlegran11n a CoiTIISSão MISta deslma
da a analosar a Med1da Provl86na ri' 1.607-12197, 
em substituiÇão aos antenormente Indicados. 

Atenciosamente, - Deputado A6cio Nnn, Li
derdoPSDB. 

OF. PSDBIIJNII 4.156197 

BrasDia, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Pn1Sidente, 
Nos tennos regnnenlaiS, IndiCIO a Vossa Exce

lênCia os SenhoniS Deputados Luoz PIBUhyhno, 
como membro titular, e Flávio Pai!TMf da Vetga, 
como membro suplente, para Integraram a Comas
aio MISta destinada a anal188r a Medida PI'OVISÓna 
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~ 1.5ã9-9197, em sub&titulçlo aos antenormente in
c'":wtos 

AlenciOSIIIII8flla, - Deputado Melo ,..,_, LI
der do PSDB. 

OF. PSDBIIIN" 4.159197 

Elnlsflla, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos reglmenlals, indico a Vossa Exce

llncoa os Senhoras Deputados Roberto Rocha, 
c:amo membro titular, e Welson Gaspam1, como 
llllllriliD auplenle, paJB inb!graram a Can lo MISta 
desli ada a lnllsar a Medida Plovis6ra ~ 1.1108 9197, 
em subsbluoção aos llllenonnente indicados. 

Atenciosamente, - Deputado A6clo ,..,_, U
derdoPSDB. 

OÁCIO N" 2.029-Í..-PFU97 

Elni&Oia, 18 de dezembro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indiCO a Vossa Exce

llncoa os nomes dos· Deputados do PFL que faiAo 
parte da Comi&Sio Mista desbnada a emibr parecer 
à Medida provl86na ~ 1.569-9, de 11 de dezembro 
de 1997, que "Estabelece multa em operaçiies de 
~o e dá ou1ras providênCias". 

Efallvoa: 
Deputado Luiz Durão 
Deputado Saulo 01181roz 
SupJetMs: 
Deputado Magno Bacelar 
Deputado Mussa Demes 
AteiiCIOSBmente, - Depulado lna c inc:lo 011-

...n, Líder do PFL 
O SR. PRESIDENTE (AIConlo Carlos Magelhlas) 

- Senlo 'em;=iç&ls soliCitadas. o SR. {Anlllrio Carlos Magalhiee) 
-Esgotado o tempo nado ao Elip8CI-. 

p--à 

118m 1: 

ORDEM DO DIA 

Tercetro dia de dmss"o, em primeiro 
rumo, da Proposta de Emenda à Constitui
ção ~ 39, de 1997 (~ 338196, na CêmaJa 
dos Deputados), de II1ICiativa do PI8Sidente 
da República. que dispõe sobra o regome 
conshluciOnal dos mlilanls, tendo 

Paracer faVOiável, sob ~ 860, de 
1997, da Comosslo de Constituiçlo, Juatoça 
e Cldadanoa, Relalor: Senador Ron.u 

Tuma, com voto contnlno do Senador Ro
berto Freore e, em separado, do Senador 
José Eduardo Outra. 

TIIIIIIICOinl hoje o ten:erro doa da dMssio da 
meténa, em primeiro turno. 

Em doscusaão a proposta. (Pausa.) 
O SR. JOSé EDUARDO DUTRA (BiacD'PT- SE) 

- Sr. PreSidente, peço a palavra para uma questão 
daon:lem. 

O SR. PRI:SIDENTE (Anlonoo Carlos MagaNes) 
- Concedo a palavra ao Senadnr José Eduardo Ou
tra, para uma questão de on:tem. 

O SR. JOSé EDUARDO DUTRA (BiocaiPT- SE. 
Para uma questão da ordem. Sem nMSio do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, essa 
mesma questão de on:lem too formulada 118 Comis
são de Consbtwção, Ju8tlça e Cidadania, oportuni
deda em que o Senador Bernardo Cabral, Prasoden
te daquela Comsslo, alertou-me para o falo de que 
easa questão de on:tem só podena ser formulwla em 
plenário. No meu entendimento, essa proposta de 
emenda consblucoonal colide com uma deliberação 
Já tornada pelo Plenéno desta Casa quando da dia
cussio da PEC da PI'8VIdência. Todos se I8CCin:fam 
que houve urna votação em plenário de um desta
que, de mroha autoria, naquela mesma sessio, que 
acabou com os pnvilégoos da MagiStratura. fiou> • 
um destaque relativo a um dos diaposibvos re ""' 
à possibilidade de ragme especoal de prew._. 
pare os molitares. Ora, essa Proposta de Emanao. .. 
Constituoção, que ora está em doscussAo, cria um re
gorne especial para os militara, que deixam de ser 
consoderados servidores públiCOS mlilares e passem 
a - c:onSiderados simplesmente c:amo mlilarM, o 
que vai, sem dúvoda alguma, abnr a porta para a 
cnação de um regoma espec:oal de pravodlncra. 

Sr. Prasidente, a mnha qo le&lão de on:lem é com 
base no art. 334, do Regmanlo Interno, que diz: 

"Art. 334. O PreSidente, de olfcoo ou 
mediante consulta de qualquer Senador, de
clarará pn~~udJCBda matéria dependente de 
deliberaçio do Senado: 

a) por haver perdido a oportunidade; 
b) em virtude de pn~~ulgamanlo pelo 

Plenéno em outra deloberação. • 

Portanto, com base no art. 334, b, a mlllha 
questão de on:lem é no sentido de que - maléna 
S11J11 declaJada prejudiCIIda. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carlos Magallles) 

- Sabe O lespeiiO que temo pelas Op!IIIÕIIII de V. ex-. 
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EniiBianto, a questlo de ordem de V Ex" peca pelo 
lato de - matéria Já haver transitado na Comis
são de Consbluçiio a JUSbça a de Redaçln da Clma
ra 8, ~irada, na COI i BSÃO da Consftluçio,.lla
IIÇB a Cidadana. do Senado Federal E eu nliD poderia 
.,.,.,_r a 1 .. LIBIIÇ8 da achar qua as qua ~ a 
Coml8llio de ConabtuiÇio, JustiÇB e Cldadana nio 
b-.. V1Sio esse problema. E como tal. deram 
voto laVOiáWII à matéria que fot IRCiulda em Ordem 
do Dia há três dias. Contudo, só hoJ8 v. Ex" fez -
raclarnação, certamente porque achava que, tendo 
paPado pela eo-- "o da Consllluçiio, Jusbça e Cl
daiBIB estara ap1a pan1 o Plenano. Daí por que não 
posso defenr a qUM!Io de oldem de V. Ex". 

Entratanto, lllvando em conta o apreço que te
nho por V. Ex", ainda .._mo aaa1m, contii>Ualldo em 
dlscusaio, lavaAII· o assunto. postenormente, à Co
msslo de ConsllluiÇio, Jusbça e Cidadania. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BJocaiPT- SP) -
Sr. P!Widenta, paço a palavra pan1 diSCUtir. 

o SR. PRESIDENT1E (Anlorw> Carlos MagaNas) 
- Concedo a palavra ao Sanador Eduardo Supllcy 
para dlllcubr. S. Ex" diSpÕe de 10 mnutoa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Biooa/PT- SP. 
Para discutir.) - Sr. Presidente, gostana de ragislrar 
o voto em separado. do Sanador José Eduardo Ou
tra, à Proposta de Emenda à ConsbluiÇio n" 39, da 
1997 (n" 338, de 1996, na Câmara das Deputadas). 

"Consoante a ExposiÇão de MoiNO& n" 
1 52, de 25 de março de 1996, doa Srs. M .. 
lltSirOS da Estado da Justiça. da Mamha, do 
Exército, da Aeronáutica. do Estado Maior 
das Forças Armadas e da Adrmi"IISIIaçlo Fe
daral e Relorrna do Estado, •a prasenta PIO
posta Pllllende dar aos membros das For
ças Armadas, donlvante denominados mob
taras, por suas c:aractenstJcaa própnas, um 
-..enio diSbnlo no que COIIC8ITIII a dewanle 
e dnliloa a outras ptat 1ogallvas que .aão 
nas adequadamente diSpoBioS no Capitulo 
part~Mnta ao Titulo V - Da Daleaa das Esta
do e das II'IIIIIIUIÇ6es Oamocrábcas" 

AdiiZIIm a1nda S. Ex"s que "ruslifica-ae 
a altaraçio do dlsposdMI proposto, V1Sio 
que os mildaAIS não são sannclores das Ml
nlllénos MIIIIBAIS; eles pallallcem àe IRSiilul
ções II8CIOI'I8IS permanentes, que são a Ma
nnha, o Exén:do e a Aeronáutica. O perfil da 
ptohas ão rru11tar é a defesa da Pétna, tendo 
por isso pacuhandades 1n1!1ualévets com ou
lia catagonas". 

Arrolam, logo após, as "caractarf8bcas 
s1ngularas" que levanam a considerar que a 
natureza rundiC8 do sennço mldar sara con
SICie<ada áiV8rsa do que se convai'ICIOI'IOU 
chamar sennço públiCO, a, ao arrarnata, sus
-m que "a Situação do m1lrtar enquadnl
do como luiiCIOflãno ou saMdor público é 
prerudiCIBI tanto ao exercíao de sua profis
são como às próprias lnsbtu1ções Mlllaras 
que, dessa tonna. fiCam 1"1105Sibddadaa de 
dar aos seus Integrantes a rusta contraparti
da por 1rnposoç6es e elevaras, nOITI'IIÜIIente 
pesadas Enlla ambos, pode haver alguns 
pontos comuns, ponJm totalmente dlabntos 
na essênaa e na finalidade, de\'erldo, por
tanto, ser encarados e tratados de lonna di
ferente. consoante legiSlações específicas". 

Vê-se, portanto, que o obj81ivo da PR>
pOBIÇilo é dascarac:tanzar o rmlltar como ser
VIdor públiCO, para que, no dizer da &Xpolll

ção de motiVOS •ntermniSienal, a ele saram 
defendas Justas contrapartidas por suas pe
nosas funções 

Saliente-se, de IFIÍCIO, ser Irrelevante 
denonunar tACHIOmente como militar, aqu1lo 
que a ConsbluiÇio Federal chama 110J11 da 
seMdor públiCO mlilar, ao nofenr-ae ao 
membro das FOIÇBS Armadas, das Políaas 
Militaras e dos Corpos de Bombatros Milita
res. Diogo F1!1U81rado More1ra N-. em seu 
lesleJ8do CUISO de 0118110 AdmniSinltniO, 
1ra1a essa classe. 18SUR1idamenta, como ,.._ 
tar e nem por ISSO cleDca concat1uar o ne1ilro 
de corporação nihlr como um seiVIdar púbi
co. (RIO da Janatro, Foranss, 1989, p.269) 

O lato de não estar o agente vmculado 
a um órgão rrumstanal nio tem o condão de 
descaractenzá-lo como servidor público. 
Com aladO. pa18Ce-11111 que, prestando os 
proliSSIONIIS castrenses - devldarralta or
ganizadoS em classe espacial, sob depan
dêncl8 hlllfárquiCB - S1!fY1Ç0S Inerentes àe ,,. 
nalidades do Estado. em caréter permanen
te, ragular e tmntenupto, consoante funções 
atnbuidas a cargo, na forma de rag- esta
tutánas própnas e percebendo consecténos 
oriundos dos cofres públiCOS, não ss pode 
deixar de consldelá-los seMdores públiCOS. 
T8f1110UCO cn110 ser adequado al11mar que o 
S8IVIÇO ll'lldar não é sennço públiCo. Lem
bramos José Cretella JúniOr ,que "8eMço 
públiCO é toda atiVIdade que o Estado exer-
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ca, dilata ou 1ndiretamente, para satisfação 
do Interesse público, medl8nte procedimento 
de dire1to público." (Curso de Direrto AdiTII
nl8trat•vo, R•o de Jane1ro, Forense, 1993, 
p. 409). Não concebo como se possa negar 
o enquadramento da alividade m1111ar nesse 
concedo e, por conseqüêncl8, ot.Jetar no 
sentido de não ser um servidor publiCO 
aquele que o exerça, submetido a um rag•
me JUrídiCO própno, em decorrênCI8 da rala
ção de Adll'llniStração. 

O servidor público ciVil e o servidor pú
bliCO mdltar slo espécies de um mesmo gê
nero. Ninguém desconhece as dderanças, 
as pecu•andades, as característiCIIS s•ngula
ras dos seMÇOS prestados por cada um A 
ConstituiÇão Federal, aliás, sabl8mente, Jâ 
admrte as diSI~ dentre esses servido
ras, tratando-os, por ISSO, em seções sepa
radas e dispondo, em alguns aspectos, da 
forma ass11nétnca a respa~o de seus d1re1tos 
e obngações; na leg•slação lnlraconstlluCio
nal, as respect•vas normabzações são diS
postas em estatutos diSbntos. Nem por ISSO 
deixam de ser ambos ramdiCBÇ6es de um 
mesmo tronco. Basta atentar para as vânas 
nmvssões do texto aprovado na Cãmara 
dos Deputados a nonnas Incidentes sobre 
os seMdores públicos ciVis, que também se
riam apliCáveiS aos m111tares, para que se dê 
conta da •mposs•b•lldade de dar tratamento 
absolutamente apartado ao que e asseme
lhado. 

Tenta-se, Jjor essa proposiÇão, reforçar 
os elementos e$pacíficos, em preruízo das 
semelhanças genencas. Busca-se, para 
eleito de rustd1C8Ção da pretensão, ressaltar 
que o SBMdor públiCO CMI presta seMÇO ao 
Cidadão, enquanto o m111tar prestana seMÇO 
à Pâlria. Isso, contudo, nêo e suficlllrlle para 
que se afirme que o militar não é seMdor pú
blico. Na vaidade, o argumento dos exposito
ras apenas traz à ba1la a consagrada seg
rnentaçio do saYIÇO públiCO, para l1ns clas
slficatónos, entra os seMÇOs prestados de 
modo Singular, voltados para cada IndiVíduo 
(IIII s•nguli),~rviÇOS prestados urwersal-
mente para a coletMdade (UII UniVBISI). 
Celso Ribeiro stos ess•nala que, em se 
considerando a garantiS de segurança na
c101181, "um serviço públiCO, este sena o me
lhor exemplo de prestação ub un1VBrs1" (Cur-

ao de D1redo Adl!llniSirabvo, Slo Paulo, Sa
IBIVIl, 111114, p. 163). 

Dar realce às funções de delsa da 
Pétna apenas reforça a natureza Ull ui'IMIIIIi 
desse bpo de S8MÇO públiCO. A Pállia não é 
abstração: é senbmeniO CÍVICO que não se 
desvencilha do ente estatal que lha dé ori
gem. E não hã Estado sem um povo assen
tado SObra delenn•nado temtório, dotado de 
capaCidade de .auto-orgamzação pollbca 
para sabslação de obJebVos fundamentaiS 
que se lot]am ao longo de uma lrajelóna hiS
tónca, cultural e &OCIOBCOn6miC8, c:orY1J8rli
lhada paios que compõem esse mesmo 
povo. Tudo ISSO é que faz com que se del1na 
a Pétna como "o lugar onde se sente bem" 
(Patna est ub~eumque est bane). 

Para mm, permanecem vélldos os 
pressupostos que levam à conceltuação ea
boçada por AntoniO Pere1ra Duarte, em seu 
D1redo Adm~niSirabVO M1111ar: "solll!dor mldar 
entende-se todo o Integrante do Exército, da 
Mannha e da Aeronâubea, ocupante de car
go ou função ll'llldBr, na respacbVa gradu• 
ção ou posto, conlonne a escala contida nos 
diVBrsos clrculos h•erârquiCOS pi8Vistos nos 
Estatutos Militaras. O art. 42 da aluai Carta 
PolítiCII explicita que os se!ll!doi!!S mljlares 
federaiS são os Integrantes das Forças Ar
madas. ao passo que os saoodgres mllrtare• 
dos Estados e do 01strilo Federal são aque
les que compóllm as suas Polícias M1lüres 
e seus Corpos oe Bombeiros Militares" (RIO de 
Janewo, Forense, 1995, p. 37, grilos meus). 

Não hã razão plaus1vel para a mudan
ça que se procura mplementar. ~ notóno 
que a motivação da emenda constltuciONil 
encontrava-se no propósito de, modificando
se a redação do •nc•so X do art. 37, tornar 
possível a cor.cessão de raarustes dileran
cl&dos entra mlllares a CIVIS Penso, a pro
pósito, que, para eleito de coneção de dis· 
toiÇiles e InJUStiças no quadro ramuneratóno 
das corporaçOes njlllaras, esse não seria o 
camnho adequado. Aquele diSposdivo diz 
raspado à I1IVISão geral de remuneração, 
que não se confunde com aumentos reaiS. 
REMsão, nesta caso, é sm6nmo de reaJUsta, 
de reposiÇão de valor de compra, da remu
neração em lace da Klllação. Dai, a genel'llll· 
dada e Identidade de índices previstes peta 
ConsbtuiÇão". 
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Adema1s, as modificações de m611-
to(além da questão pi&VIdenCIIIna) conrem
pladas nessa proposiÇão podenam perlella
mente 111Cid1r sobre o art. 42 da ConstiluiÇio 
Federal. Vê-se que multo do que passana a 
constar do art. 142 é mera transposiÇio do 
conteúdo do art. 42. 

Por IOdas as razões retro-expostaS, e 
pad1ndo vêniB aos que dwergam dessa op
mão, voto contranamanta à proposiÇão, por 
considera-la II'IConven~&nta a Inoportuna. • 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magahlas) 
- Continua em d1scussão. 

Com a palavra o Sanador José Eduardo Outra. 
S Ex" diSpõe de 1 O mmutos 

O SR • .J()IÉ EDUARDO DUmA (Bioco/PT- SE. 
Para dlscubr Sam I'I!VIsão do orador ) - Sr P11181-
dente, S,Os a Srs Sanadoras. quero fazer um alerta 
a esta casa. 

Recentemente, e 1sso fo1 objelo 1nclusive de 
campanha na teii!VISão promovida pela Conladara
ção Naaonal da lndústna, começou-se a - pas
ssr para a op1nlão públiCa a magam de que a Cons
llluiÇio braSileira é causs de todos os malas por que 
passa o Pais a a nosss população. E ISSO tem pro
vocado uma avalanche de Propostas de Emenda à 
Consllb.ução. sendo que grande parta delas tem on
gem no Poder ExecutM> a silo, mudas vezes. até 
contiBdttónas entre SI, tocando em pontos que se 
chocam E o Congresso Nac1onal tem sido provoca
do no sentido de tomar deCisões que, muttas vezes, 
acabam conHttando com dac1sõas tomadas pouco 
antes. 

No Cong"'sso Naaonal estilo tramttando as 
Propostas de Emenda a ConstttuiÇão que reforma o 
siSiem8 pnsvldencléno a a área admmstratNB a que 
estabelece o reg1me aspec181 dos m1lttares. Elas têm 
1ntarhgação em alguns pontos O CongNSSO NaCio
nal pode acabar, num espaço de um a dois m&SISS, 
tomando uma dMamunada posiÇão agora, a dai a 
doiS mesas adolando outra. contradttóna àquela, a 
dai a maiS doiS meses reafirmando aquela posiÇão 
tomada ha quatro meses. 

Tudo ISSO a mutto nnm para a nossa damOcla
aa. porque se a ConsbluiÇão, que é a nossa lal 
ITIIUOI', adota o que f01 votado por úlbmo, reduzlns
mos a ConstttuiÇão ao ~. da le1 ordlllána. a uma 
fel que pode ser modifiCada, revogando-se as diSpo
siÇÕeS em contráno, passando a VIgOrar o que fo1 vo
tado por uH1mo 

Jé OUVI essa argumento em relação à quesliio 
da magistratura. O Semedo votou, na refonna da 

PI&VIdêi'ICIB, que os magiStrados teriio o mesmo tra
tamento, no que diz raspa11o à aposentadoria, dos 
demaiS saMdoras públicos CIVis A proposta de ns
forma da PI8VIdêi'ICI8 está na ctmara. O Semedo 
agora está debalendo a ratonna admlhiSirabVa. Na 
proposta de emenda coriSittUCIOnal que trata da ns
forma admnlstratiVB está estabelecido que os JUizas 
a membros do Tnbunal de Contas da União tario dl· 
11111o à aposantadona Integral. 10 uma flagrante con
tradiÇão com aqUilo que o Planáno do Sanado deli
berou antanonnante 

A alagação que estamos tendo na lrnpnKISS, 
por parte do Relator, no sanbdo da rlão modificar a 
proposta que trata da reforma administrativa, é de 
que, como a da PI&VIdêi'ICIB será votada depoiS, va
lará a dal1baraçiio do Senado em relação à Mag18tra
tura. Nilo teremos problemas em votar a rafOin• acf
mimstraiiVB como está, porque como a da PI8VIdên
CI8 sará votada na Cêmara depoiS e o proJ111o da ns
forma da Pl8llldêncla, que S8lll do Sanado, aslabelaos 
que os Juizas teriio tratamento lgUIIl ao dos saw1o1as 
púbioos civiS, não há problema, poiS, no final, valará 
a proposta do Sanado a raspallo da MagiStratura. 

No entanto, gostana da alertar para um 11800, 
multo provável, inclusM!, de acontacar. Plo118110 ns
lembro o debate aqu1 travado na reforma da PnM
dênciB, quando se tratava da questão dos pnvilé
!IIOS Toda Informação que 881U daqui era da que o 
Sanado havl& acabado com todos os pnvléglos; 
acabou com os dos JUizas, com os dos mlilaras a com 
os dos p1ápuos Partarnenlanls. axbng111ndo o IPC e 
_,tele cendo um novo SIStema de pravdêuaa. com 
regras samallantas as dos dan1llls S8Mdores avis. 

O nsco, caso o Semedo aprove a emenda em 
diSCUssão, caso aprove a reforma adnllnlslratiVB 
como está e ai embutida a quastiio da Magistratura, 
é da votanmos a reforma admlnlslratiVB COIISidaran
do que rlão eXIstem problemas, conSiderando PAIJU' 
diCilda a quesliio da Magostratura, porque será vota· 
da dapo1s a reforma da Pnsw:lênaa, a a CAmara não 
adolar assa posiÇão. 

Vamos votar a ralorrna admlniStrabva astabala
oendo que a MagiStratura tem aposentadoria Inte
gral. A CAmara, ao anai1S8r a proposta de ralonna 
da PreVIdêi'ICI8, onunda do Semado, podará conside
rar que a parta relatiVB à Magistratura está pl8jlldlca· 
da, porque, quando a CAmara votou a reforma admi
hiStrabVa, astabalaoeu que os fUizes terão aposenta· 
dona 1ntagral, a portanto considerando pnlfudicado 
aquele arbgo, promulgando a emenda - a pronto, ns
solvldo o problema dos Juizas, que conllnuariio ten
do aposenladona llllegral. 
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Como vamos votar aqu1 a piOpOSIII que VBI b· 
VTar também os militares, é bem posslvel, com toda 
a legltmidade, que algum Parlamentar proponha 
que, se a lf1lenÇio ara acabar com todos os pnvilé
giOS, mas se resolveram o problema dos Juízes e o 
dos militares, &eJII racnado o IPC. Se a mtenção era 
acabar com todos os pnvllégiOS, e se acabou com o 
pnvllégiO dos Parlamentares sob a alegaçio de que 
se estava acabando também com os dos JUízes e 
dos m1litales; se os dos militares vão ser ressuscita· 
dos por esta proposta de emenda à ConstrtuiÇio, se 
os dos juizes vão ser ressuscitados pela proposta de 
reforma adm1nlsbabve, está dado o caldo de cultura 
necessáoo e sufiCiente para ressusatar o pnvilág10 
dos Parlamentaras, ou pela racnação do IPC, ou 
pela modiiiCBÇio daquela lei que nós mesmos vota· 
mos; enfim, está aberto o cam1nho para fazer com 
que aquela sessão hlstónca do-Senado Federal, que 
votou a reforma da PnMdêncla e que acabou com 
todos os prMlágiOS, fique apenas nos arquivos da 
TV Senado e nos Anais do Senado, mas não -
balecldo e escnto na Const1tu1ção. Vai fiCar apenas 
como uma sessão h1111ónca. mas que não teve eleito 
prábco, devido a deliberações posteoores - porque a 
conjurrtura mudou, 1111rque o ExecutiVO tam pressa, 
porque as ralormas têm que ser fartas. Então vamos 
votar as reformas a IDque de cauca, vamos transfor· 
mar o Senado em u""' espác1e de linha de monta· 
gem, onde a efiCiêrda e a prodLIIMdade são medi
das pela quanbdade de pateras que saem pela outra 
porlla, mas o resuhado l1nal na ConstituiÇão errtra 
em profundo confronto com deliberações antenores. 

Portamo, Sr. PMSidente, Sr"s e Srs. Senado
res, esse é um aspecto que me preocupa nesta 
emenda. O outro aspecto, e nesse eu lenho certeza 
que aos militares não 1rrteressava - d1go 1111btares do 
Exército, Aatonáubca e Mannha - dessa Proposta 
de Emenda à ConstrtuiÇio, que va1 na contramão de 
toda a evolução do pensamento brasileiro oo que diZ 
respeito às polidas rrilltares, e o que estabelece que 
as políci8S rrulllares passam a ser COIISideradas 

como militares dos~' dos. 
Ora, Ioda a d ssão que se VInha lendo em 

relação às poi!CIIIs m11tares é exatemerrte oo sentido 
da sua des1111l1tan o A respeito dessa mrlitanza· 
çlo das polícias militares dos Estados Já houve 
quem dissesse que políCia militar é uma contradição 
em te,_, porque ou é políc1a ou é mrlitar. É l6goco 
que ISSO é decorrerrte do período que nós passa· 
mos, de autorrtansmo, de ditadura, de mlrtanzação e 
que, lel1zmerrte, estamos agora num sentJclo total
merrte corrtráno, 1nclusiVI! com a concordAnaa dos 

m1klares. Eu não tenho a mlmme diMda de que esse 
aspecto da Proposta de Emenda à Cor-..ção, que 
não constava da proposta orig1nal do Execubvo mas 
que foi lrllroduzlda pela Câmara dos Deputados, oo 
que diZ respeito à questão da COI1Sidenlçio da Poli· 
cia Militar como mihtares dos Estados, não agradou 
os mlitares Eles acabaram coii'!Ordando, engolindo, 
porque era a forma de ter aprovado aquilo que lhes 
1rrteressava. lnc:lusiVI! pretendo lazer deetaque des· 
sa parta, quando da votação para a supressio, por· 
que penso que não fazia parte da proposta ong11111l 
do Execubvo, não 1rrterassa - militareS atr1cto 
-.. e, portanto, não tem senbdo algum o Senado 
votar a meténa como ve10 da Câmara. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, por essas considerações, votarai contra esta 
proposta de emenda à Constituição, que na próxima 
ten;a·felra, se não me engaoo, errtrará em votação. 

O Sr. Jollé Roberto Arruela (PSDB - DF) -
Perrn111Hne V. Ex" um aparte, Senador? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiooaJPT- SE) 
- Concedo o aparta ao Senador José Roberto Anu
da, com mudo prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Artcno Ca11os Magalhias) 
- Solicito a compreensão do Senador José RobaiiO 
Arruda, poiS o tempo do orador Jll está lindo em três 
mnutos. 

O Sr. Joaé Roberto Arruela (PSDB- DF)- Sr. 
Presidente, gostana de, então, ped1r a palaVTa em 
seguida para d1scubr, se for passivei, apóe o térm1110 
do pronunaamento do Senador Outra. 

O SR. EDUARDO DUTRA (Bioca/PT - SE) -
Concluo, então, Sr. Preslderrte, a minha 1ntenrençio 
na manhã de hoJI!. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callos Magalliies) 

- Conbnua em discussio. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 

- Sr. PI8Sidente, peço a pa1aVTa para :liSCUIIr. 
O SR. PRESIDENTE (Artcno Ca11os Magallães) 

-Tem a pa1eVTa V. Ex", Senador José Robarlo Arruda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 

Para diSCUbr. Sem reVIsão do orador.) - Sr. Prwi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Senador José 
Eduardo Outra, oo bojo da d1scussão desta raloma 
consbiUCIOnal, toca num assunto tratado pela rnldia 
hoJe com grande repercussão, que é um piOjelo de 
1et de 1993 sobre mudanças na forma de indlcaçlo 
de autondades da área de segurança púbiiCB da Ca
prtal do País. 

Como pallamerrter alerto pelo Distrito Federal, 
Senador José Eduardo Outra, cabe-me colocar aqu1, 
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de forma mudo clara, uma posiÇão. Tenho a comnc
ção - e dosse ISSO dnetamente ao Governador de 
BrasíiiB, com quem tenho ralações COidiBIS de &mi· 

zade, emboiB IIIIIIII"'S de parbdos diferentes - de 
que nunca Bras018, nesses seus quase 38 a~. fOI 
lio mal servida ra área de segunonça PJ)biiCa como 
81Uelmente 

É 1nJUSbljcawl que o Governo da Capotai do 
Pais permta que haja mvasaes de prádiOS públicos 
- e não 1mporta as diferenças parbdánas •• raehza· 
das por ITIOVImanllls organiZados e anteclpada1'11111118 
declaladas à 1mpransa, fomec:endo-"- alimenta· 
çio, e sem que o seMÇO fedenol 8J8, prewniMUnan· 
te, P8l8 cu...,tr uma IT1IIlSio que nio é partldána, 
que não e poUbca; é 111Sbluc10r1BI, ou &ej8, e manu
tenção da on1em pública ra Capital do Pais, que, 
além de abrigar os órgãos da AdmmiStnlçio Pllbbca, 
dos Poderes Execubvo. Legislativo e Judicláno, abn· 
ga lambém ae ~dos paiaes estranga
ros, creditados, no Brasil. 

Essas falhas sio absolulamente IIIJustilicá-. 
a- diZBr que, em dois anos e me10 de Governo, ,III. 
estamos no 511 Comandante da Poliaa M1ldar; baste 
d~ar que o tenente da PolíCia Militar que Ndzou o 
seqllestro que foi manc:f*e de )0111815 em todo o 
País, há doiS .-a, I'IIISienosamen, fugJU da C8· 
deiB e mnguém 111111s fala a respe11o Tudo 111110 ,_,.. 
teoe ra Capital do Pais e é ~njUSIIIicável! Consodaro, 
portaniO, que a torma como esta sendo genda a 
lirea de segu1811ÇB públiCa de Brasilla confunde po
SIÇÕBS poiiiJco.pelt1dánas oom pos!Ç6es lnstiluci0-
111118, tenndo a autondade da Cllpdal do Pais. 

No entanto, oonsldero que a corração des8es 
equlvooos deva se dar de outl8 forma. PIUileular
mente, não estou de acoldo com a poposta deste 
J1111J1110 de lei, por uma razão __, bésca. O 
Governo do n- Fedenal, quer seja do Profallsor 
Cnstovam Bualque ou de qualquer outro governa
dor, é, por delii"IIÇão, tnansdóno, e rnoddicar as ra
!11118 de 1ndiCIIÇão dos oomandos da área de segu-
1811ÇB públiCa IaM a autonomoa polítiCa de BrasiiiB. 
que deve ser, por dellll!Ção, perrnanante, por nao
ras que sej8m os erros na condução da área de se-
9111811Ç8 públiCa da Capotai do Pais - e, ra m1nha 
opllllio. eles são graves. 

O Sr. ~ .... (PFL- DF) - Permde-me 
V. Ex' um 8plllle? 

O SR.. JOSé ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
-Ouço V. Ex". com pn12er. 

O Sr. ~ Paiva (PFL- DF) - Nob,. Sena· 
dor Jos6 Roberto Anuda, oooiCORio com V. EJtll no 
tocante à autonomia poi11Jca do DIStrito Federal e 

concoldo também que este Govemo nefasto no se
tor de segurança que temos em BrasiliB é tnmsilóno 
Quero pedll" pac1ênclll as autondades federaiS nesse 
senbdo. P8l8 que agualdem um pouco INIIS. Daqu1 a 
pouco, essa lnefiCiêllCIB VBI embona, e Brasllia vala
rá a ter uma segurança ll'llllS ei1C18111e. Mas, gostana 
de enfatwor um outro aspecto. O setor de segurança 
do Dtstrllo Federal, que I8C8be a verba de manuten
ção do Governo Federal, tem a Polícl8 CMI, a Poli· 
CIB M1l1tar e o Corpo de Bombe1ros M11Rar. que não 
11m nada a ver oom - questão da 1neha611C18. 
Nenhum de seus comandantes, riB realidade, pode 
comandar tropas sem a voz do oomando geral de 
seus comandantes I"I'I8IOAIS O Governador do Disln
to Federal é o Comandante em Chefe da Pollcoa Mili
tar do Dllltrllo Federal e o seu 1med1B1o é o Secretá· 
no de Segunança, esse senhor que diZ que, em 
Golas, o IIICra fo1 1nvadldo e nada aconteceu. Mas, 
em GOiás, o Governo estadual é quem paga o Siste
ma de segurança e aqu1, em Bras018, quem pega á o 
Governo Federal. Um pouco de paaincle, por genb
leza, po15 já está llldo embofa a uNIIiciêtiCIB. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
- Concluo as mnhas alirrneç6es, Sr. Prasldenle. di
zendo que, na mnha oponião pessoal, a solução 
para ISSO está riB emenda de redaçia que propus ao 
proJE!Io de emenda contlbiUc:IOI\al da rafonra adiTI· 
niSirabve, dando responsabilidade da gerência. finan
ceira do pegamento da área de segurança pílbla 
ao Governo Federal E gostana de deucar claro que 
uma questAo é a 1naflclêncla atual, a outl8 é a per
manênCia do Governo do Distnto Federal e ela sua 
rasponsablhdade de manutenção da segurança pú
blica da Capital do Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Anklnlo Carlos MageHm) 
-Continua em c'ISCII&são. 

O SR. LAURC CAMPOS (Biooo/PT- DF) -Sr. 
PlliSidente, peço a palevna pana ciscubr. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MaUIIfllães) 
- Com a palaVI'II., para diSCUIU", o Senador Lau10 
Campos 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Pera 
diSCUtir. Sem I'1IVISio do orador.) - Sr. Pn181denle, 
S.-s. e SIS. Senadoras, realmente sio doos 11118UIIIDS 
tratados aqu1 e que 11m uma 1nter·relação p!VIunda, 
de tal maneira que, tanto o processo em cunso. que 
VIIB separar a cond!Çio de funaonáno púbico CMI 
de funclonáno mldar, oom o objetNo de anular o pre
ceiiO da Consblwção de 1988 que conseguiU p6r ler
mo aos prMiágiOS herdados da ena mlllar. 

Qual o obrebvo. qual a estl8t6QIB do Govwno 
Federal ao sepanar a oondlçio de mhter da condlçio 
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de func1011áno públiCO CMI'? Não pode pa1rar dÚVIda 
de que o que aqu• se trata é de dnlld1r para govemar. 
A velha técniCB de dMdlr para govemar. Temos 700 
mi luncionános pllbllcos, uma parte "IIISigmlante• 
da população economiCBmente abVa no BIBSII. Slo 
700 md funcionános pllbiiCOS apenas, enquanto que. 
nos Estados Unidos, eles são 17'% de - popula
ção econom1C81111!111e ativa; e não vamos citar os ca
sos da Suécl8, por exemplo, em que ultrapassa 50% 
da PEA. Portanto, o que é de estanacer é que Brasí
lia, o centro das decisões, não esbVatllle agdada dia
namente, as praças Incandescentes, o povo 18Y01ta
do, depoiS de !lês anos de Governo, sem um real de 
reposiÇão das perdas 1nflaclonánas. 

Recoldo-me de que, na Espanha, hã poucos 
anos, o governo pntlendiS oferecer aos trabalhado
res espanhóiS 2%·a menos de ntpOSIÇão selanal em 
relação à inflação do período, e a Espanha pegou 
logo. 

Recoldo-ma, também, de que o p!ÕpriO gover
no militar, em 1983, env10u ao Congi8SSO Nacional 
um projeto no qual a ~aposiÇão de salános e veiiCI
mentos IK:ana 20% abaixo da 1nflação do perfodo. A 
revolta do Leg•slatNO diSnte dessa proposta de arro
cho salanal fez com que o governo n11htar voftasse 
atrás, arrependido da sua Intenção. 

Agora, é 6bv10 que podemos suspeitar que o 
Governo Federal, que já prometeu mais um ano de 
sacrifício para os lunc10nános, ameaçados de de
llllssão amda por c:4'na, deva contar com um grupo 
de aliados bem 18mUnerados, trazendo a c1z.inia en
tre os ciVis e os m1litll11!s e colocando como suspeda, 
como uma lertura que a população brasileira podeni 
lazer, que se pretende obter a cooperação subser
,_ daqueles militares que passanam a ter uma 
remuneração capaz de pagar essa sua atMdade de 
c:ontençio, de n!pl"essio das agdaç6es que obvia
mente terão que w diSnte dessa Insuportável situa
ção em que nos enoontramos. MaiS de 60% de nspo
s!Çiio devida e o Governo ahnna, sem saber qual 
será a Inflação deste ano, que nós deveremos per
manecer qwetos, calados, sdeiiCIOSOS e obedientes, 
sem 1nvad~r pnldiOS pllbiiCOS, sem ocupar as estra-
das e as avenidas• BrasOia, o culpado por essa 
agitação, que não só brasde11a, que se encontra 
em Buenos AI18S, e se encontra no Peru, que se 
encontra hoje em P ns, é o governo do PT. 

Pois bem, eu ro hã 37 anos em Bras018 Mu•-
tas vezes acompan e• nas ruas e partiCipei desses 
movimentos de 18MndiC8Ção e só acredito na rua, 
só acredito nas estrades. Se de lá não sal~am as 
translormaçiies fundamentais e as mudanças que o 

Brasil praciSB para enl~entar uma verdadeira moder
nidade, uma democracl8 na diStnbuiÇiio dos bens; 
uma democrac•a na distnbu1ção do saber, uma de
mocraca na distribuição do poder, uma democraciB 
em que o povo pai!IC!p8 188lmente e não seja aliJBdo 
das cooqu1stas da Clênc:IB; uma democracl8 na dlsln
buição da tena; uma democrac•a habdaciOnal, não 
eei de onde SBirá. Sem essa democracl8 real, ten!
mos este democi&Cia m1ne1ra, democraciB das 
ldéiBS, democraciB de cabeça, uma democrac•a que 
não chega ao bolso, que não at1nge o patnmômo de 
n1nguem. 

Portanto, nós, que pl8tendemos o apiOfunda
merllo 1881 de uma sociedade democláiiC8, não po
demos concoldar com medidas que rebram poder do 
Distnto Federal e voltam à anhga süuação de sub
seiViêiiCIB, de fazenda, em que os coronéis, ma'lda
dos, nomeados, indiCados pelo Planalto, venham 
aqui estabelecer os seus mandos e desmandos. 
Portanto, não vamos atribuir a culpa dessas l88ções 
tio ciVilizadas, tio mongemdas que têm ocomdo ul
bmamente em BrasOia ao Governo, que lechana os 
olhos e 1ncanbVana essas I88ÇÕ8S subveiSNBS. Sub
veiSIVO é o piÕprio Governo que leva ao máximo, 
além do lmde da tolelânc18, o anocho contra func:IO
nános e trabalhado18S, que quer. obviamente, conb
nuar a fazer com que os eleitos da globalização re
duzam salános e venamentos, transfonnando con
tratos de trabalho por te"1X! ondatenn1nado em con
tmtos te"1X!rários, 18duz1ndo também a contnbu•ção 
ao INSS de 8% para 2%, diminUindo, ass•m. o cha
mado custo Bras~ e aumentando o custo FHC, o 
custo SOCIBI da apliCação dessas medidas dilas glo
baiiZBntes. 

O Sr. Joeé Eduardo Dutra (Bioco/PT - SE) -
Pemute V. Ex" um aparte, Senador Lauro Campos? 

O SR. LAURO CAIIPOS (Bioco/PT - DF) -
Ouço V. Ex" com prazer, se ass1m pennitir a """SI
dinciB. 

O Sr. Joeé Eduardo Outra (Bioco/PT - &::.1 -

Se181 mudo bi8V8, PI8Sidente Senador Lauro Cam
pos, no debate dessa emenda acabou entrando a 
discussão sob1e a segurança em Brasília, que fo• 
classdiCBda como inehc1ente. Já tiYe a oportunidade 
de extemar a m1nha op1nlão a lideranças do movi
mento social sobre ocupação de pnid1os pllbl~eos. 
Eu, paiiiCUiannente, acho que ela tem, do ponto de 
YISia politiCO, um efeito contráno a quem a faz. Uma 
COISB é ocupar a terra 1mpl0dui1Ya que esté lá à dis
posiÇão e que deve, s1m, ser ocupada e que •nclus•· 
ve conta com o apo1o da op1n1ão públiCa, de ecoldo 
com vánas pesquiSBS de op.,1ão Em relação aos 
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prédiOS públicas, acho que o alado acaba sendo 
contTáno. Mas é verdade. s1m, que aoonteosnun 
ocupações em BrasD1a que toram aqu1 ctasslfiCBdaa 
em deoonêiiCIB da •nc:orr.,etênaa e da 1naficlê11C18 
do Govemo Federal NlatiVB ii segurança. Agora. o 
18Sultado dessas ocupaç6es, o desdobramento des
sss negoaações que 8111111 enca1111nhadas foi, no 
méxlmo, um ou outro vidro quebrado, a mesa do MI
IIISiro SUIS por um peru ... PossiV&Imente o que está 
se pratelldendo Implantar aqu1 é eiiCiênaa da segu
rança do Governo do PSOB do Pani, C1J10 18Sulado é 
COio:-oiiCido por todos nós. AI eslá a dlfenlnça en11e as 
COIIIpelênaas e as efiCiênCias cabe ao povo, em ge
lai, pllgar enln! a eliaêiiCIB do Govemo do PT do 018-
tnto Federal, no que diZ n111pedo ii segulllnÇ8. e a efi
CiênCia do Governo do PSOB do Palá. MuiiD obrigado. 

O SR. LAUAO CAIIPOS (BiocoiPT - DF) -
Apenas para lennlnar, e agradeoendo a intellg&nle 
manlfestaçlo de V. Ex", gastana de lembrar que um 
da estávamos &qUI, nesta praça dlanle do Congres
so Naaonal, o s-dor Paulo 81801, eu, o Senador 
MauriciO Conêa e tantos outros, fazendo aqu1 o nos
so prolesto, dentro dos lmdeS maiS tranqüllos e edu
cados possíVIIIS. Estávamos nos retirando, Já tenn
nedo o enconbo, quando 28 tanques, 28 cescavtiS 
foJam mandados contra nós. Os cães da polica, sol
toa, 8111111 allçados contra nós e a mulher do P18S1-
dente da Ca1xa Econ&n1C8 Federal, SérgiO Cutolo, 
ITWiha ex-aluna, C81U a 2 metros de mun e um cAo da 
polícl8 passou a poucos milímetros do seu rosto. Al
guns, ao serem &ICPIJISOS pelos cães e pelos casca
véiS, toram para a rodovlána e, lá então, a sduaçlo, 
~. pegou logo a ulhapessou os li- em 
que deseJIUÍIIlTIOS que a mandestaçiio se manhvesse. 

Portanto, tamo que venha COisa p.ar pela fren
te, polqll8 o Governo se arma e diVIde pan1 govamar 

Mudo obrigado. 
O SR. PRESIJEN11! (Anton10 C8llos Magallãas) 

- Conhnua em diSCussão (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão 
A maténa constara da Ordem do 018 da sessão 

dellberabVa de segunda-tara. 
O SR- PRESIDENTE (AntoniO C8llos Magallias) 

-11111112: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 88, DE 1997 

(Em 111g1me de urgêncl8, nos termos 
do Requenmento n• 2, de 1998 

- ali. 336, b) 

[)eacl "'ãn. em turno únco, do Prqalo de 
La da CênaiB ri' 68. de 1997 (ri' 3.814197, na 

Casa de ongem), de miCI8bva do Presldanta 
da República, que autoriZa o Mlnlllléno dos 
Transportes, por IntermédiO da Compenh18 
Bras1le1ra de Tnln8 Urbanos - CBTU, a re
passar a Corr1)anhl8 de TNns Metropolita
nos de Pernambuco - COPERTRENS, re
cursos para pagamento de pessoal, tendo 

Parecenes favoráveiS, sob rl's 1 o e 11, 
das Com1ssões 

- de ConstduiÇiio. JustiÇII e Cllladena, 
Relator Senador Roberto FAHN; e 

- de Assuntos Econ6mcos, Relator: 
Senador José Eduardo Outra. 

(Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da diSCussão ) 

Em d1scussão o proJeto 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
- Sr PI&Sidente, peço a palavra para discubr. 

O SR. PRESIDENTE (ArtoniO Callos Magalllas) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou
tra, para d1scut1r 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE. 
Para d1scut1r. Sem reviSão do orador.) - Sr. P18S1-
dante, Sr"s. e Srs Senadones, lu• Relator desta ma
lena na ComiSsão de Assuntos EconàmiCOS e gasta
na de lar o meu pa18C8r, aprovado pela Co11111111io, 
para conhec•rnento do Plenáno 

I - Relat6rio 

O Pn>J8IO de Le• da Cirnara n• 88, de 1997, de 
autona do Poder Execubvo, lo• aprovado pela Clma
ra dos Deputados em reg1me de urgência e recebeu, 
em Plenãno, pareceres lavoráveiS dos Deputados 
João Coser, pela ComiSSão de VIIIÇão e Transpor
tes, Salvador Zimbald1, pela Comissão de Finanças 
e Tnbutaçio, e N1lson G1bson, pela ComiSsão de 
ConstduiÇào e JustiÇa e de Redação. 

Na ComiSSão de Constdulção, JusiiÇII e Cida
dania do Senado Federal, o parecer lavorável prole
lido pelo Senador Roberto Fre118 recebeu aprovaçio 
uninme O parecer demonstra o pleno conhecmau
to do Relator quanto à sduação do transporte coleb
vo no Mun~eíp10 de Recde, razão peta qual reprodu
Zimos aqu, a análise desenvolvida pelo Senador Ro
berto FNn 

11-Anãli• 

Conforme a ExpoSIÇão de MIIINOS lntermiiiiBta
nal n• 012- A/MTIMFIMPO, de 12 de tunho de 1997, 
que acompanhou o env.a, pelo Poder Execubvo, do 
PLC n• 68/97 ora em análise, a Unlio, pana Vlllbii1Z8r 
a translelinc18 dos serviÇOS de transporta tarrDVIIino 
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coletrvo de passageiros para o Estado de Pernambu
co, contratou operação de cnldoto externo, JuntO ao 
Banco lntemacoonal para Reconstrução e o-nvoi
V111111111o - BIRD, no valor de US$102,0 mlhlies, e 
garantiu recursos de contrapartida nacional, equJV&
Ientes a US$101,8 m1lhiies, para a IIXIlCIIÇAo do pro
J81o de moclemozaçio e amploação do Sistema de 
Trens Urbanos de Recde - METROREC, no período 
de 1997 a 2001. 

O oefendo projeto, uma vez executado, ongona
rá um servoço de trens urbanos devidamente Integra
do com outras modalidades de transporte e possoblll
tará que o sistema, hoJ8 operado pela ST\JIREC -
CBTlJ, atenda a uma demanda da ordem de 360 mi 
passage1rosfdoa em 2002, quoando deverá ser abngl
do o equdíbno ecou6rnoco-fmanceoro do siStema. En
tretanto, alé que seja alcançado esse equ1líbno, há 
necessidade de aporte de recursos da Unoão, de fOr
ma que a Copertrens, oaceo-118 cnada para adni
nislrar, manter e opetar o sistema de Recife, possa ter 
condições de minonr o seu déficit operacional. 

Em tal contexto, os estudos realizados e aproo 
vados pelo Conselho D1retor do Convênio de Trans
ferência, órgão paritáno que congrega repre
sentantes do Estado de Pernambuco e dos Minoslé
nos dos Toanspootes, da Fazenda e do Plane]8menlo 
e Ooçamento, ldenbficaram que o atual custo de ma
nlllenÇão do sostema de Recole alcança ceroa de 
R$61, 7 m11hões/ano, ao passo que a receita too esll
mada em R$12,3 milhões/ano. 

Dessa fOrma, lllz-se necessário, até que 8818 
alcançado o equolíbo1o econ6moco-flnanceil0 do em
preendimento, que , a União, por 1ntermédoo da 
CBTlJ, cont1nue an:ando com o pagamento da tolha 
de pessoal, encaogos SOCIBIS e benefÍCIOS, 1nciUSIV8 
a contnbu1ção patronal para a Fundação Rede Fer
rovaina Federal de Segundada Social - Reler, dos 
empoagados elabvamente lransfendos, por sucessio 
babalhosta, para a Copeotrens. 

Para tanto, a CBTU devera alocar anualmente 
em seu 01Ç81118nto, ass1m como pi o fez em relação 
ao ooçamento de 1998 recém-apoovado pelo Carl
grasso Nacoonal, recursos da ordem de R$45,0 mi

lhões a serem transfendos à Copertrens, em pan:e
las mensaos e até o ri1ês de JUnho de 2001, na forme 
estabelecKia no PLC 68197. 

Em síntese, o C n" 68, de 1997, ena as con-
diÇÕeS leg~~~s para q o repasse dos recursos finar~
ceoros da CBTU pare a Copertrens possa ser etetua-
do, para atend1me exclusrvo das despesas reler-
encoadas no art. 11 ProJeto, ao passo que a auto
nzação do montante a ser repassado, esbmado em 

R$45,0 molhõeslano e computado no total das des
pesas gereos com pessoal e encargos da CBTlJ, es
tará consignada no OIÇ8I1I8nto dessa ampreaa apro
vado a cada &XM:Icio. 

Ressalte-se, por fim, que somente após a san
çlo da lei em que vier a se transformar o PLC rf' 
68197 podenlo ser adoladas as pruvldêncoas finaos 
para a ass1natura do tenno da afebva IISIIUIIÇ6o, pela 
Copertrens, da opeoação do sistema de trens urba
nos do Recife, o qual, enquanto isso nio ocorrer, 
conbnuoará a ser gendo pela STUIREc-ceru. 

Diante do exposto nos ilans anteriores, man
featamo.nos favoravelmente à aprovaçlo do PLC rf' 
68197, na fOrme em que foi encamnhado ao Senado 
Federal, de modo a permitir que, no caso especffico 
do sistema de Recde, 11818 dada conbnulllar' 100 
p• c e aso de descentrahzação dos serviços de .s
porte ferrovoáno colebvo de pa•age1ros, urbáo10 e 
suburbano, nos tennos da lei n' 8.693193. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Anlrlno Csdoa MagsNas) 

- Conbnuoa em discussio. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a 

discusaão. 
A meténa constará da Oldem do Dia da próxi

ma teoça-teora. em fase da votaçAo. 
o SR. I'RESIDENll: (Anlanio Csdoa Magalhlles) 

-Item 3: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N" 93, DE 1996 

(Em reg1me de urgêncoa, nos termos 
do Requenmento n• 1, da 1998 

- art. 336, b) 
(Trarndando em conrunto com os 

Prqetos de lei do Senado n's 239, 
de 1995, e 42, de 1996) 

,.,., I co, em turno Úl1llO, do PIO(IIIO de 
lei da Cêmera rf' 93, de 1996 (rf' 1.724J96. na 
Casa de ongem), da inicoabva do PrMidente 
da Reptlbloca, que dispõe sobre O COIIbato 
de trabalho por prazo delermonado • doi. ou
tras provodêncoas, lendo 

Pareceres, sob n's 2 e 3, de 1998, da8 
Comissões 

- de Assuntos SociaiS, Relator: Sena
dor Waldeck Omelas, favorável ao PIO(elo. 
com Emenda rf' 1-cAS, de llldaçiio, que 
aprMenta, e pela prejudcoalidade dos F'":)jeo 
tos de lei do Senado rf's 239, de 19~5 e 
42, de 1996, que tramotam em COI'I]untc • ~"' 
votos contrános dos Senadores Setas:.llo 
Rocha, Aderrur Andrade, e, em separado, 
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das Senadoras Manna Solva e Emiha Fer
nandes, e 

- de Consbtuoção. JusiJÇB e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requennwllo 
rf' 400, de 1997), Relator Senador Ronal 
Tume. favonlval ao Prqeto, nos termos do 
parecer da Corrusiio de Assuntos Socas; 
com votos contrános dos Senadores Anl6noo 
Carlos Valadares, Roberto Freinl, em sepa
rado, dos Senadores Josaphat Marinho e 
José Eduardo Du!IB, e com llbstelção do 
Senador Espendlio Am ... 

(Poderio ser oferecodas emendas até 
o encerramento da diSCussão) 

A Ptasldênca esclarece ao Plenáno que pode
riio ser oferecidas emendas à proposiÇio até o en
oerramento da dlscusslo. 

Passa-se à discussão em COIIJUnto do projeto e · 
dlls emendas, em turno úniCO 

O SR. .JOSé EDUARDO DUmA (Bioco'FT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PP •~ENM (Arlona C&llo& Magal'' I 
- Conoedo a palavra ao nobre Senador José Eduar· 
do Outra. pela ordem. 

O SR. .JOSé EDUARDO DUmA (Bioco'FT- SE. 
Pela onlam. Sem I8YISão do orador.) - Sr PI8Siden
le, eu vou, talvez, fazer um apelo inu8itado 11 Mesa 
ou, se não ho!Nar alternatJYa regmenlal, ao Plllná· 
no, que vai na hnha da q.-tão levantada pelo nobre 
Senador Roberto Fre1re na sessio em que foi &piO

vada a urgência. Está constatado que aquele raque
,..._ de urgência valado para esta mllléna, na úl
brna quarta-18118, não linha a mín11na razão de ser. 
POS8MIImenle, apresentou o requerimento de ur
glnc:oa a 1111119111011 que iriamos apresentar emendas; 
- caao, tene que voltar para a Comissão de As· 
suntos Sociais e de ConstltuiÇio, Jusllça e Ciciada· 
11111. Pelo menos, nós, do PT, não &pnl88nlamoe ne
nhuma emende a esse PfOI8Io durante a sua trarnta· 
ção e não é esaa a nossa lrllenÇão, po1q118 vamos 
que - PI'OIB!o não tem como ser emendado; ou é 
1811111ado. ou aprovado. Somos contra a flloeolia do 
pmjalo. Mas a urgência IIII apiUYBda, e 88lamoll na 
aegUIIIIe lllluação: como se enconba em rag1me de 
urglnca e não h6 quorum, a d1SC11ssio 1'11Q111'111111 
mace tana que ser encenada lloje. Na leiÇB·Ielra, 
VIIIIIOS votar um projeto dessa natureza, um p!OI8Io 
pullniCO, a va1 auonteoer uma SlluaçAo que o Sana· 
dor Pad10 Simon levantou uma vez: quem ligar a ta
-llwlllio -* que O PIOIBIO não 11&16 em diSCIIBBio; a 
dllcl•lo está encenada. A votação só pode ser 
IMIC8JIWihada. 

Vénus Senadon!S que parbclpal8m das dlleus· 
sães na Comssio. como, por exemplo, o &ar.dor 
Joaaphat Mannho, que apntsantou um voto em -
parado na eom.são de ConalituiÇiio, Jusbça e Cicia
dama, demonstrando, de forma cabal, que o piOJIIIo 
é lriCOIIIIbluCional, não p6de aslar p....-.te 110111 por· 
que linha BSa~mldo um CC1f11110m1880. Poolanlo, o 
m6xmo que poderá lazer é encaminhar a votação 
dopiO)Bio. 

Faço um apelo à Mesa para que, se hoiNar al
guma altemaiMI NglmBtllal, a di8a IBSio nlio ..,. 
encenada na .-são da 110111. Nio hiMtndo - al
tamaiMI. só tena um apelo a fazer ao Plenlirio, aos 
Senadores laUIO Campos, Eduardo Suplicy, L.aunel 
PBNB, Nabor Júnior, Edlaon Lobão, .luel de Holan
da, Jonas P!nhel10, Lucíd10 Portella, Balo PIIJIIII, 
Romeu Tuma. Otonlel Machado e Ronaldo Cunha 
Urna: a úiiiCB forma de a ciiBcusslo não ser....,... 
da hofe é o planéno fiCBI' com menos de queiJo Se
nadonts. porque, dessa forma, a sessão acaba e a 
diaciiS•io nlo se encerra. 

Eu queria fazer aase apelo peltic:ulannenla ao 
Sanador Bailo Parga. que estava iriiiCiftlo pen1 falar 
pelo menus na llsla arlanor. Se o plenéno - eu gosla
na I'1CIIaw de lar a OOI1CIOidllncia do Selacb Romeu 
Tuma, que é o RalaiDr da malléna -tiver~ qua-
110 Saradores, o Prasdenla lanl que eo::a1ar a _. 
alo, maa a c'l8n ' • nAo aa encana.. A IIWiria que 
apnMIU a wglnaa .., IBr nwona pan1 _.. CI8IO 
que VBI ficar rum para o Senado valar a ITIIIIéria sem 
diaCIIIHa, parque vánus Saacbas 11m asse 11111111s • 

Eu gostaria da saber aa o Relator Sall&dor Ro
meu Tuma caiCOOda com- apelo que 8lloU fazen
do. Se a Mesa _, OUir8 alia.- ragnallal, farei 
aase apeb; se nlo tiver, a ÚIIICB llllamaliva aaia o ple
n6do ficar com menos de quatro Senadonts, a,_,_ 
d6nCia encanar a 88S8io e a diSCIIBSiu conlhlar. 

O SR. Pll 8IDIEifTE (An1Dnio Certos MaQIIIIIrl 
- Sanador José Eduardo Outra. se eu diaser que o 
Raglnwllo nunca foi ftaxlbilzado ..- Caa. nlo 
estou dizendo uma vaidade Já houve fle•ill'b..,..o. 
Mas todas as - que foi flaxlbii!Ddo, IMt o cuida
do lndusiVB de OIMr V. Ex', e V. Ex' algumas
até COI aJI'Ciou para que as '~«•í -,.. tossem encamt
nhadas numa oportullldade dilalente da forma pre
YISia I'B!I'IIllll olalu-. E-. de mntw. parla, 
l1lnho que cumpnr o Regimento, até polque V. Ex' 
me pediu. na quarta-fava. que uolocasaa na -
falra. A Mesa cumpnu o seu dever colocando a ma
ttna ,_ sexta-falra. Mas é óbvio que, se os Lide
nas concordarem com V. Ex', com mudO praar, aca
laral o pedido de v. Ex'. 
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Se bem enfeudo. V. Ex" está'Uizendo que essa 
matána sena dlscuiJda e votada na próx1ma tarça·feo
ra sem adwnanlos outros. De llllllha peita, nio te
nho nada a opor; adratanto, eu teria que ter a con
COidinaa das Lideranças. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (EIIocc>IPT- SP)
Sr. PI8Sidenta, eu gostana de formular uma sugas
tio antas de V. Ex" OIMr as Lideranças. AcllldliO 
que possa o Pras1dente, se houver acordo das LJde. 
ranças, considerar o prazo de dalcussão até tarça-
181ra; ou S8J8, terfamos segunda e tarça·f81ra. .. 

O SR. PRESIDENTE (Man10 c.los Magalliias) 
- Isso não posso luar, po.que, eagotados os orado
ras, encerro a discussão. P- brar a maléna para 
que ela entre na tarça..fetra e S8J8 diSCUbda e votada 
-da 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BioooiPT- SP) -
Enlão, sena transferida para lelça·faua. É isso? 

O SR. PRESIDENTE (AnloniO Cedoa Magalllaa) 
- É. Agora, nio posso, tenho que chamar os oraclor-. 

O SR. EDISON LOBAo (PFL- MA) - Sr. Pre
sidente, peço a palaVra pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (AnloniO Cedoa MagaNas) 
-v. Ex" tema palawa. 

O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA. Como U
der. Sem ..-ão do orador.) - Sr. PI8Sidenta, Srs. 
Senadores. em verdade, tlllla-se de uma maléria de 
grande relevâncl8, e a Liderança do PR. nada tem a 
opor à proposta do Líder da Oposição. Portanto, -
tamoa de acordo com essa aolur;io. 

O SR. NABOR .JÚNIOR (PMDB - AC) - Sr. 
Prasidenta, peço a palavra pela Liderança do PMDB. 

o SR. PRESmENJE (Amno c.los Magali" ) 
-Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. NABOR J0NIOR (PMDB - AC. Como 
Lidar. Sem IW!São.) - Sr. Pl881denta, sendo ewlen· 
ta a falta de m para a dellbenoção a respeito 
dessa matéria, no ,. de hqe, embora ela eslepl em 
ragime de urgênc a Liderança do PMDB quer ma
ndaslar a sua pos lavoravel a que a sua diScus· 
sio e votação seja lransfendas para a próxlll1a tar
ça..faira, quando rtamenta havenl quonun neces
sàrio para a sua votaçi!LO, 

O SR. ROMBI TUMA (PFL - SP) - Sr. P1911i
denla, peço a palavra pela onlem. 

o SR. PRESIDENTE (AnloniO c.los Magali 'os) 
-O Relator tem a palavra. 

O SR. ROMBI TUIIA (PFL- SP. Pela Oldem. 
'Sem nmsio do orador.)- Sr. PI8SICienbl, Sra. Sena· 
dol8s, V. Ex" tem decidido sempre com aqudibno e 
com a anuêi'ICI8 ele prat1C81118nta todo o Plenário. 
Entendo que a sábia eJCpenêncl8 de V. Ex" nio nos 

peiTI'IIta nem argumentar contra ou a favor das decl· 
sões que V. Ex" tem tomado na Pn!Sidêi'ICI8 dessa 
Mesa. 

Eu gostara de dizer, apenas para rallficar as 
palavras do nosso Senador José Eduardo Outra, 
que lo! nc:a a discussão na Cornssio, porque surg1u 
a l"etS'•Idade do debata sobre o emprego como um 
lalor IIIBIS abrangente do que a d'SC:usaio sobre o 
contraio laqlorário. 

Como as Lideranças Já concordaram, tenho 
que endossar. sem dllvlda nanhuma, essa deasio 
que foi Ieda a pecido do ~ coerente Senador 
José Eduardo Outra. Sou lawlável a que ISSO acon
teça. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AnlaniO Cedoa Magallães) 
-Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF. 
Pela ordem. Sem ravisio do orador.) - Sr. Presiden
ta, a manilaslaçio que faço é a seguinte: estamos 
em uma convocaçio extraoldinéna, e lodos n6s, •n
dllpendentemant ele fiii8Ç6es parlidánas, estamos 
lnlbalhando para que todas as malénas sejam discu
tidas e votadas. Parece-me que todos os Srs. Parla· 
mantaras que desejavam diSCUtir a maléna o fiZeram 
na sessAo de hqe. 

Estou em acordo com a rnallllaslação das LI· 
eleranças; eslarat de acordo, desde logo, com a deCI
sAo da Mesa. Mas, pasaoalmenta, unag1110 que, se
guindo a tradlç:io da Casa. o ~ seria encerrar· 
mos a discussão e, oiMamente, de~ a vola
çAo para terça-feira. 

o SR. PRESI:IENT'e (Antonio Callos Magallães) 
-A Mesa delibera translenr a diSCurssão e a votação 
dessa matéria, juntamente com 08 Itens 4 e 5 da 
presenta Ordem do dia, que 1ra11111am em CCXIJUrdo 
para o pr'.meilo item da pauta de taiÇ&..felra, além 
das demais maténas que estarão em VJgOr na pauta. 

Sio OS 88gUintas OS ilans transfendos: 

-3-
PROJETO DE LEI DA cAMARA N" 93, DE 1996 

(Em regime ele urgência, nos tamx. do 
Requerinallo ri' 1, ele 19118- art. 336, b) 

(Tramitando em conJunto com 08 Prqetos ele 
L8i do Senado n"s 239, ele 19!15, e 42. de 11196) 

Discussão, em tumo úniCO, do PIOjelo de lei 
da CAmara ri' 93, de 1996 (n" 1.724196, na Casa de 
origem), ele IIIICIBIMl do Pre&ldenta da República, 
que dlspOe sobre o conbato de lnlbalho por prazo 
detarmlllado e dá outras prowlênclas. 
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-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 239, DE 1995 

(Em reg1me de urgência, nos termos do 
Requenmento n" 1, de 1998 - art 336, b) 

(T18mllando em conJunto com o ProjBID de lei 
da ctmal8 n" 93, de 1996, e 

ProjBID de le1 do Senado n• 42, de 1996) 

Discussão, em tumo úniCO, do Proj81o de lei 
do Senado n" 239, de 1995, de autona do Senador 
Júlio Ca~. que d1spõe sobre a conl18taçio de 
empregados por temporada em localldedes turistiC8S 
e dá 0111188 piOVIdências. 

-&-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 42, DE 1996 

(Em reg1me de urgênciB, nos termos do 
RequeiiiTIIHik) n" 1, de 1998- art. 336, b) 

(T181T111ando em conJUnto com o PIOJ8ID de le1 
da Clme18 n" 93, de 1996, e 

Prqeto de lei do Senado n• 239, de 1995) 

DISCUSSão. em tumo úniCO, do ProjBID de lei 
do Senado .,. 42, de 1996, de autona do Senador 
Antónoo Carlos Magalhães, que alte18 disposdNOS da 
ConsolldaçAo das Lets do Trabalho, e dá outras pJO
VIdêiiCIIIS 

O SR. PAESIDENT"E (Antonio Carlos MagaNes) 
- Corwoco também os Lideres dos Parbdos pe111 

urna reunião tan;a-felra. • 1 Oh30nun, no Gabl.
da Prasodênca, pe18 elabol8rmos um cronograme 
das demaiS matérias, sem p18Juízo, no entanto, des
sa já delibel8da em plenéno Essa maténa já nlo 
rn&JS seni dJSCubde nesta reumão, polqUe nós, os LI
deres e a Mesa, tomamos essa provldêncl8 agon~. 

Ao mesmo tempo, chamo a atenção pera a ne
cessidade da produção da Casa na convocação ex
traon:ln1ána pe111 o bom nome da IIISblulção e acredi
to mesmo que, d-ro desse ernba11e con:liel e de 
pelfella 1nteiJgênc18 dos problemas das llderar1Ç88 
perbdánas, ISSO possa ser feito com maoor produtivi
dade; portanto, dentro do desejo, que é do povo bra
sileiro, de que votamos as rnaténas que estio ne 
peuta da convoceçio extraon:11náne Oeí por que 
alendo, com a concon:llncoa dos Lideres, ao apelo 
do Senador José Eduardo OUtra. 

O SR. PFESIDENT"E (ArlomoCarlos Miyll 'M) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Hé oradoras 1nscntos. 
Concedo a palavra ao Senador Bailo PargL 
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronunc18 

o seguinte diSCUrso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, ecredoto pessa da hora de o Senado 
brasolelro d1scubr com maoor celendade o proble.,.. 

lributéno bras1le1ro, contnbu1ndo, de rnane1ra maos 
dacoSNa, pera a tão propalada oefonna do setor. Es
tranhamente, há duas unanomldadeS quanto a ISSO 
que não se coadunam. Uma delas é a de que é m
penoso qua se faça urna reforma trlbulána. A outra é 
a de que nmguém começa a fazê-la Estados e Mu
noclpoos, que passaram a ter urna bOa faba do bolo 
lnbuténo, com a aluai ordem constotuc:oonal, temem 
haver perdas com alterações nas regras. O Gowlmo 
Federal, descOntente com as excessovas amarras 
consbtucoonaiS, tem penoãocamenla procul8do for
,_ de se sobrepOr a essa reforma. com a ln&tdul
çAo do FEF - Fundo de Estabilização Foscai, por 
exemplo Vez por outra, acusa defasagem de caoxa 
e lança mão de ompostos provosónos, como too o 
caso do IPMF, l~to Provisóno sobre Movimenta
ção Fonance1ra, que, por nossa própria iniCIBbVa -
quando dogo nossa não me nlfiro só ao Congrasso, 
mas também a esta Casa- se transfonnou em Con
tnbiJIÇio Provlll6rlll sobre Movmentação F.,.,_,_ 
ra. Os contnbu1ntes. .•. bem, os contnbiJ1ntes bnssilel
ros ainda não fizeram pnsvalecer o seu ponto de ,._ 
ta que naturalmente é o de pegar menos 1mpoellla. 

Por ser o fórum ITIIIIS prMieglado pe18 essa 
diSCUSSio, a Clmera Afta não se pode dar ao luxo 
de assostor - pasavamente - à verdadeira guena Ira
Incida que os Estados travam em biJeca de _,__ 
mantos, ao concedelam mcentNos fiscais a .-as 
Indústrias. Bem seo que já há diSCussões em anda
mento nos fóruns 1nternos especillcos, mas cn110 

que há necessidade de maoor veloCidade na tomada 
de decosões Seo que, (JJando esta Casa quer, é 
possível avançar com relabVa rapidez, mesmo nos 
assuntos maiS pollmocos, corno foi o caso da piO
posta de emenda constduc10nal alterando ragras 
eleitoraiS. 

Chega de constatar que os altos Impostos que 
oneram os alimentos são co-responsáveis pelo pJO
blema da fome, u.,.. questão que demonstra, de ma
neora óbvia, o problema das desogualdades da diltn
biJoção de renda em nosso Pa1s, as qUBIS nos ele
vam a um dos úlbmos lugares no indoce de desen
volvimento humano 

No meu emendar, Sr PreSidente, nlo é passi
vei ognorar os raslftldos ""-tos da sonegação tos
cal, em grande perta provocada por um sllllema tn
biJténo por demaiS pesado Essa é urna grande con
tnsdoção. Por um lado, afirma-se que, pera cada nta1 
arracadedo, um real é sonegado Mas, ao rn.rno 
~. temos urna carga tnbiJtána considerada mul
to alta Se. de uma parte, admlllmos a -sldade 
de o Estado cobrar 1mpostos pe111 promover o bem 
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comum, de outra parte somos obFigados a reconhe
cer que o peso dos encargos pode simplesmente ln
vl&biiiZllr mudos empreendimentos comerc1a1s e ln
dustnaiS. Nesse caso, sem produção, não há de 
quem cob1ar Impostos. Nesse JO!IO, os que maiS são 
casbgados são os empregados lorma1s, pois sofrem 
o desconto d1reto em seus contracheques. A contra
partida d1sso é o cresc1mento do setor Informal com 
empresas que se organ1zam na clandesllnld&de pala 
sobi8VIV&r. Tal sitUação revela mesmo um paradoxo 
que a socl&dade chega a adm~lf cla~amente, rele
vando a sonegação por ser forma de defender a so
breYIVêiiCIB 

Isso é 1nadrmssivel, Sr. PreSidente, e )O!Ia por 
ten~a qualquer tentativa de se construir um Estado 
moderno, rac10011l e voltado pala o atendimento dos 
lnt&18SHS da população, po1s subverte todos os va
lores ébcos e moi'IUs no que tange à adminiStração 
pública. 

No sentido de resolver essas questOes, con
gratulo-me com o economsta Fernando Resende, 
Professor de Finanças PúbliCaS e PolitiCa FISCBI na 
Fundação GetúliO Vargas e PI8Sidente do IPEA, lns
bluto de PesquiSa EclonômiCS Aphcada, pelas decla
raçlles le~as Esse lustre economiSta, que rá teve 
oportunidade de IBZ~f uma exposiÇão no âmbito de 
ComiSsio de Assuntos Econ6mK:os desta Casa. 
soube expressar mudo bem os pnnclp81S problemas 
que alatam nosso Sistema tnbutário. Naquela oportu
nidade, na Co1T11ssão de Assuntos EconOmiCOS, CI
tou e, com mua matundade, sugenu algumas solu
ções sunples e exeqüíve1s 

T11190 a este Plenáno algumas das questões 
levantadas pelo '!COnom1sta, que causa~am boa Im
pressão em meu esp1nto. Elas merecem a nossa ln

letra atenção, a1nda ma1s porque o professor reco
nhece nasta Case u lorum pnvlleg1ado para desa
tar alguns dos nos d nosso SIStema tnbutáno 

Para o econom ta, são três os pnnc1pa1s pro
blemas que envolve os 1mpostos: a VISibilidade, a 
compleXIdade e a ü1dade 01sculldas essas três 
nuanças, podere trazer soluções para um pro-
blema que aleta toda a população. 

Para o economiSta da Fundação Getúlio Var
gas, os 1mpostos dewm ser o ma1s VISIVSIS possovel 
para aumentar o corCrole da socoedade sobre o Es
tado quando da sua 1nst~uoção a cobrança e tamlloim 
para fiscalozar a aplicação dos recursos onundos 
d- fonte Quanto a esse aspecto, temos no Bresol 
pouca VISibolodade sobre os tnbutos, pOIS eles são 
obj810 de preocupação apenas de certas laoxas da 
população que uma vez por ano fazem seu acerto 

com o Leão - logura sombohca da Recea Federal -
ou recolhem o omposto sobre omóveos urbanos, no 
caso dos tnbutos munocopaos. Mas a verdade é que 
não há operação comercoal. ondustnal ou de seMÇOS 
que não envolva uma gama enorme de 1nadê11C1B de 
ompostos 

O grande numero de tnbutos, sem falar das ta
xas que são especllocas e voncuradas a delermona
dos seiVIÇos que presta o Estado, levou algumas 
pessoas à odéoa de propor o omposto unoco. Um res
peado runsta chegou a perfolar quase sessenta tri
butos, nos quaos, além dos ompostos propnamente 
d~os. oncluem-se as taxas Segundo Rezende, um 
omposto unoco não nosolve em nada o problema, poos 
não é o número deles que toma o sostema complexo, 
mas som o modo como são gendos, o ponto de ca
deoa em que são comprados, etc 

Um dcos pnncopaos problemas a serem resolvi
dos no que tange à cobrança de tributos é o da eqüo
dede, ou Sl!fB, a ma10r onc1dêncoa de tnbutos sobre 
quem pode pagar, ao contráno de generalozação 
dessa oncodêncoa, como é hoje Segundo cálculos do 
IPEA, sobre o prato de feiJão do trabalhador oncldona 
um terço do valor em ompostos, o que é onadmiSSí
vel, Sr. Presidente, num pais como o nosso que luta 
para acabar com a tome. 

Outro problema - grave problema - é o da 
ma10r onctdéncoa de ompcstos sot-re a renda, poos, 
com a 1ntemacoonahzação de economoa, os capllels 
podem rapodamente se transfenr de um pais para 
outro, fugondo das taxações maoores. Para Rezen
de, o novo paradogma para a onstotuoção de ompos
tos deve passar a prevalecer maos centrado no 
consumo, poos, como lembra, mesmo sendo possí
vel esconder a renda , não se pode ocuHar o con
sumo. 

A desoneração da cesta básoca talvez &eJ8 
uma das provodêncoas maiS face1s de serem toma
das Dado o alcance socoal dessa medida, poderá 
passar sem maoores embaraços, sem o entrave dos 
Estados. Na adoção dessa polftoca, o Senado tem o 
papel decosovo, poos, por delegaçllo const~uc10nal 
tem o poder de ed~ar normas sobre tnbutos lnleres
taduaos Bastana que se perrnotosse a redução do Im
posto sobre Corculação de Mercadonas e Servoços -
ICMS, que hoJS gora em tomo de 12% a 17%. Esse 
percentual chegou a ser reduzido em 7%, em São 
Paulo, por exemplo. Mas tal montante não pode ser 
reduzido. devido às alíquotas onterestaduaos. Fernan
do Rezende relata que a expenêncoa mundial aponta 
para uma taxação da cesta básoca em tomo de 4%, 
o que poderoa ser adotado, também, no BI'IISII. 
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O Sr. Ec!Mon Lobão (PFL -MA) - Perrmte-me 
V Ex" um aparte. Senador Bello Parga? 

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA) - Ouço o 
nobre Senador EdJSOn Lobão 

O Sr. Edleon Lllblo (PFL - MA) - Em1nente 
Senador Bello Parga. essa. sem dúvida. é uma 
questão que há de preocupar todas as autoridades 
brasdens. o poder politiCO - e V Ex" o mpresenta 
neste momento -, ass1m corno os estudiOSOS da me
téna. entre os qua1s os economiStas que V Ex" men
Ciona. O 81'111111 é catalogado no mundo como um dos 
países que ma1s cobram tnbutos sobre os produtos 
em CIICUiação Nós contnbUimos com aproximada· 
menta 30% sobre o PIB. o que é. sem dúvida nenhu· 
ma. uma axorbrlânciB. a o resunado d1sso é exala
menta aqUilo a que V Ex" se relere pequenos am
presános PIOCUIBm a Informalidade. quando não a 
clandestinidade, para escaparem axatarnenta da 
pressão dos tributos sobra os seus negóciOS. Ora, 
na mad1da em que pequenos ou médiOS empresá
nos sonegam - e sabemos que a sonegação no Bra
sil é algo descomunal -. não apenas os COfres publi
cas estão de1xando de recolher taiS tnbutos. como 
asses empresános deucam de se desenvolver a de 
gerar ma1s empregos na formalidade, exatamante 
porque se encontram na Informalidade ou clandesb· 
nldade. tangidos pala pressão dos tnbutos exagera
dos Por consegu1nta. quero d1zer a V Ex" que sou 
•nta•ramente solldano com a tesa sustentada pelo 
em1nente companheiro do Estado do Maranhão, por· 
que compreendo que preciSamos rever assa sitUa
ção com uma carta urgênciB. a1nda que com segu
rança Não podemos dar um passo em falso .-se 
rnatena, não podemos errar na tantawa de acartar. 
Cumpnmentos, portanto. a V. Ex' pelo assunto que 
traz ao debate no plenano desta casa. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA) -Agradeço 
ao Senador EdiSOO Lobão pelo apoiO que traz ao 
meu pronunc1amento. pnllCipalmanta porque o faz 
com a autondade de quem governou um Estado 
com graves dd~euldades de natureza hnance1ra. Du
rante seu mandato. desenvolveu açõas multo Impor· 
tantas com VIstas a modam1zação do F1sco do Esta
do do Maranhão. a 11m de que pudesse propo1C1onar 
aos maranhenses os 1nveS11mentos na rntra-estrutura 
que podanam contnbUir para o desenvOlvimento es
tadual 

O Serl&dor EdiSOn Lobão assinala. com bas· 
tante preciSão. que quase um terço do Produto Inter
no Bruto tanga as atnndades daquelas que se dedi
cam às ahVidades empresanaiS na clandesbnldade. 
na Informalidade 

Um aspecto multo grave é o afetlo demOnstta
ção. em que se vê a ahVIdade daquelas que estão 
se estabelecendo clandasbnamente, em oposiÇão 
àqueles que estão na formalidade a passam a eolrar 
a conconénciB dos que não pagam Impostos. Por 
ISSO mesmo os que não sonegavam antes são lava
dos a fazê-lo lambem, motiVados por uma concor
rêncuo de carta forma desleal e que não contribui 
para as receitas estaduais 

Agradeço ao Senador Lobão o aparte, pala lln
portànciB do apo10 que confere às mlllhas palavras. 

Conllnuando. Sr Presidenta, entendo que ou
tra prov1dênc1a a ser tomada e a cobrança do Impos
to no local do consumo e não da produção. Esse é, 
provavelmente, o problema ITIBis grave que temos 
hOJe A me10r parte do 1mposlo de alguem que com
pra uma geladeira no Nordeste IICB para o Estado do 
Sudeste, orlde tal bem too produZido. Isso traz um 
agravante m&IOr aos Estados produtores de alimen
tos. produtores de meténa-pnma, que taxam com ali
quotas me1oras o arroz, o fe1Jão e a cama, por serem 
a fonte de recursos que al1mentam os COfres !)llbll
cos Se a cobrança passar a ser no local de consu
mo, haverá ume me1or desconcentração espaciBI da 
renda A vantagem adiCional é que os giBndes cen
tros. corno São Paulo. deucanam de ser pólo de atra
ção de miQrantes, poiS o 1nchamanto desses centros 
demarlda mudas despesas com habitação, sanea
mento. transportes. todo essa rol de 1nvesbmentos 
que os gestoras urbanos têm que lazer a !1m de sa
tisfazer o crescimento populaCional nas metrópoles 

A1nda outro problema tnbuténo da maiOr graVI
dade é a d1sputa para atrair Investimentos Os Esta
dos buscam aumentar a arrecadação e tentam repe
br o modelo de 1ndustnahzação que teve sucesso no 
passado. o que não necessanamente ocorrerá hoJB 
em diL Isso Iam levado ao que Já se conwriCIOnOU 
chamar de guerra fiSCal. Essa guena fiscal travada, 
princlpalmlw1le para atrair montadoraS de automó1181S, 
pode lavar os Estados a ganhar batalhas a curto pra
zo. mas a perder tal guerra a médiO pi8ZO Hé pengo 
de prejUÍZOS no futuro. poiS alem da renúi"'CCa fiscal e 
dos masli 11e11tos bancados pelo Governo -.:luaJ 
para atrar uma montadora. a simples PI asenç:a dela 
na região pode atra1r gente a procura da~. en
COrajBndo as m1Qrações para os grandes cenlros, o 
que. certamente. demandara do Estado obras de rira
estrutura. moradiB, escolas e Outros benelíaos aocrais. 

O maiS grave d1sso tudo é que, segundo astu· 
do do IPEA, as montadoras v1nam de qualquer forme 
para o Bras11. po1s esta é um dos poucos maiCBdos 
em expansão para o ramo automobllísbco 
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A reforma tnbutána Já _, sendo tratada aqu1 
no Congresso, mas de forma margmel, através de 
pi'OJI!IOS de le1 específiCOS, como foi o ceao de cha
mada Le1 Kandll', que desonerou as exportações e a 
ISSO facou l1mtade. Mas as perdas que os Eslados 
&olaaram com tal desoneração estão sendo cobra
das do ExecutiVO Federal, que, por outras VIBS, 
terá que compensar os Governadores desconten
tes. Ou BeJa, nio é possível fazer uma reforma tn
buténa sem contemplar os 1nteaasses de todos e, 
ao mesmo tempo, sem negociar as eventuaas per
das. Eis porque prec1sam participar das negocla
ç6es os Estados, os Munaclpaos, além de pl6pna 
Uniio. 

Eas o ponto em que o Senado é privllegllldo 
nessa diScussão, por sua condiÇão de rapre
BallaÇão federal dos Estados. AsSim, Sr. P18Saden
ta, Sr"s. e Srs. Senadores, sug1ro que a ComiSSio 
encarregada dessa assunto tome a daantetra - e 
faço esta apelo em espec:aal ao Senador José Serra. 
P18Sidente da ComiSSão de Assuntos Econ6micos -, 
tome a 1niCIIIbva das negocaaç6es, antecape-se à 
chegada, a esta Casa, do p!Oj8to que ainda está por 
ser votado na Câmara dos Deputados, para que 
possamos ter, com a maiOr brevadade, os benellciOS 
dessa reforma lnbufjna, que todos os setoras da so
cllldade reclamam. 

Tenho coi"'SCCêncca de que tal reforma nio po. 
deni ser feita de um dia para o outro, mas, por outro 
lado, não pode ser postergada Indefinidamente, es
perando-se que as outras reformas, como a admnas
tratava e a prevldenciána, Sllj8RI concluídas. 

Quero lembrar que desde o pnrnelro ano da 
adminastração do aluai Pres1denle da Rep~aca Já 
havia sido encammhada ao Congresso urna Mensa
gem de reforma trlluténa. que, no entanto, ainda 
não SIIIU ainda da Clmara dos Deputados. 

Por fim, como diSSe o economista Fernando 
Rezende em paonuncaamento na CAE, 'numa eco
nomaa estabilizada. a 18duçio da elíquota do ICMS 
sobn! a cesta Significará, pnmordlalmente, 
ntaJS arroz, mais -o, rnaas lede e mais carne na 
mesa das famnaas ue ganham até três aalános mí-
lllmos e que m quase toda a renda para a 
subslstênaa. • Cr que, pelo menos, essa medida 
pode e deve ser t msda por nossa Casa, abnndo 
as portas para qu os Estados reduzam suas ell
quolas. 

Essas são as palavras, Sr. Presidente e Srs. 
Sanadoras, que deixo para a ponderação e para a 
rellexão do Senado brasileiro. 

Era o que eu tinha a dazer, Sr. Presidente. 

Durante o dlst:utSO do Sr. Bailo Parga, 
o Sr. Antonio canos Magalhães, Prulrlenfe, 
cte«a a cadeira da pretiiCMnaa, que ~ ocupa
da paio Sr. Lucídio Portslla, 4" S8CIBblno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portena) - Con
cedo apalavra ao Senador Gudherme Pelmella. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL 
Paonuncaa o segumta diScurso. Sem ravisio do ora
dor.) -Sr Presidente, Srls. e Srs. Senadores, quero 
fazer algumas coraslderações sobre um terna que n
clusave aqu~ foi tratado no final da Sessio Legaslabva 
passada pelo Senador Geraldo Melo, que são ea di
ficuldades que permanecam dentro dos governos 
com relação ao e~namento provocado pelo ex
cesso de buaocraca e, às vezes, pelas desnec:eesé
rias exigênciiiS para o andamento das COisas, desde 
ea rrais Simples até as maJs complexas. A burocra
Cia tem empenado ou BJudado a empenar o paoeae
guarnento nonnal das COISas neste Pais. 

Sr. PI8Sidente, já me relen, em - Inter
venção, ao contraste que representa, para o nundo 
supostamente globaliZado em tannos econ6mlcos. o 
aumento de divenlldade políhca, em razio do surgi
mento de ITIBIS de 25 novos países, nos últimos sete 
anos. Jli bVe oportunidade de aludir também a con
traposiÇão que parece exasbr entre os fundamentos 
do capitalismo, CUJO pressuposto é a des~gueldade, e 
o Ideal democrátiCO que se basea na agualdade de 
oportumdades. 

Hqe, desejo lenr algo que noe daz respeitO 
rrais de perto, que é a globalidade das SOiuçi!es que 
estamos adolando, em contraste coma nossa imen
sa dNBrsldade. 

O Brasd é um País cujo siStema federativo é al
tamente desequilibrado. assunéllico, tanto que em 
termos I!COIIÕmiCOS quanto na realidade aoc:tel. Eco
nomc:amante, a renda do Estado ITIBIS desenvolvido 
é, aproximadamente, 17 vezes rnaaor do que a do 
manos desenvolvido. Em tennos demognilicos, B8SB 

dastãnca é a1nda maior, cerca de 30 -· No en· 
tanto, eatabalacemos pela própria Conslltuiçio lnstl
tuações polibcas, prállcas SOCIBIS e siStemas econ6-
micos que pelo manos teoricamente devwn ser lllln
IK:as, s1métncas, unifonnes em todo ta11ilóiio IIBCIO

nel. A estrutura do SIStema fiscal e llfbulllno, por 
exemplo, é por mperatavo constituciOnal, a ..-na 
no muniCípiO que conta com a quarta renda do Pais, 
e a de l'l'lllhares de outros CUJB anecadaçio é insufi.. 
caenta até mesmo para custear a despesa de seus 
poderes constdUclonals. 

O 18SUitado 1nevdé.vel, como Já assanalaram 
tantos analistas da aaelldade brasileira, corno é o 



30~ ANAIS DO SENADO fEDERAL JANEIRO DE 1998 
~------~--------~~~~~~~=-----------~~==~~ 

caso de Tavares Bastos- contanineo meu, com 
muda honra - Gilberto Amado, OIM1118 Vana, para 
Citar apenas três dos maiS conheados, é uma c-
cante distãnca entre as IIISbluoções a o me10 aociaL 
cada medida que tomamos aqu1 em BlaBOIIl, r10 lm
bdo de qualquer dos Podaras do Estado, se ntftata 
de mana1ra 1nllllramenta dM!rsa nas dilerantea ra
giÕaS do nosso Pais. E por ISSO, Sr. PI8Sidante, VI

vamos o contrasta cansabVo, rapetibvo a lntemuten
ta de astannos parmanantemanta prodUZindo ITIIIIB 

leis, enquanto todos reclamam da -.Idade de 
novas a IIIBIS complexas lllls Há um axausbVO refa
zer, uma permanente reconstrução em que a vltma 
é sampnt a mesma, assa unansa parcela do povo 
brasileiro que comove com lnsbiUIÇÕEIS, práticas a 
proc n aos que desconhece a das quBJS, durante 
toda a vida, sequer chaga a conhecer. 

Vamos votar aqu1, por 11nparabVO de abuaos 
que todos cor.:-mos, uma le1 que dispõe sobnl os 
planos de saOda. ~ uma le1 para todo o Brasil. v .. 
atmg1r tanto anonMS &IT1JRISBS como nilh6as de as
SOCiados que clamam contra a violação de seus dl
rados, quanto a pequena coopenlllvs de médicos ou 
o descouhiiCido hospital que atende, em niWII nUlo 
raslniO, mas de modo Inteiramente sabslalóno, no 
lnlanor do Pais, a ma10r parte da população rnui"ICI
pal. Nlio podeudo cumpnr as ragras ~alacldas 
para as grandes eslruturas. devam fatalmente ~
paracer ou ser por elas absorvidas, da lonna Cl.lfOS 
rasullados podem ser sabodamente ~- O 
que estamos fazendo, em úllme enáll88, nio 6 IIIIIIB 

do que -r mudar, através de uma norma JUrídica, 
a realidade social, agravando o COI d1asta de que la
Iam os obsecvadonBs da realidade 118C101181. 

A lei que votamos aqu1 para o meio rural, esta
bel •Ido um ragme JUrfdiOO pn!pno, aem vínculos 
traballistas entre a coopanlllvs a os que lhe prastam 
seMÇOS, está sendo ubiiZilda por empresas lllduB
ITIIIIS para dimnu~r os custos da ~ra r10 in
tanor do Nordeste. O próprio au10r do prqato teve o 
despralldimento da rnsnHestar pubtlcamanta o -.. 
anapand11nanto por ter bdo assa I'IICIIIIML Os 11111111-
catos e as centraiS llllllllcaiS da trabalhedonBs Iliba
nos clamam por - nMigiiÇio BIOb o piSiilicado fun
demenlo de que estamos cnando duas ctassea de 
trabelhadoras: ambas dlsbntas e com as ,_,.. 
obngações e .--. mas, Sr. PrasiCianta, sem os 
mesmos dlrados. 

Dessa forma, tomamos coolllecmento da que a 
Saaillana da Recalla Federal que, em meados da 
década de 60, depois da Emenda Consbtuaonal ri' 
18, de 1966, estabeleceu e cnou o Cadastro de Pes-

soas FísiCas e 1nstdu1u a obngatonsdade do Cartio 
de ldanbllcação do Contnbu1nte, racadastrando to
dos os brasileiros que lanham qualquer bpo da ran
da, poiS, em saus ITIIIIB da 100 mlhões da ragiSiros, 
cerca de 8 mlhões de daclaraçõas da lmposkl da 
Renda da pessoas lísiCBS, contam com 55 mollões 
da horn6o nn lOS. ITIIIIB de 300 mi oiSCIIIos com mais da 
100 anos da Idade e, pelo manos, 80 mil cadaslrados 
sem qualquer lllallllficação, vale diZer, sem nome, 
sexo ou Idade Para que o controle S1!J11 efebvo, lodos 
os brasde1ros, 188rdos ou não, terão que lazer dada
ração anual da suas rendas ou propnedadas. 

EVIdentemerde, Sr. Pnssldente, louvo a 1111CIBtl
va do Secratano Everardo MIICiel, que, com sua co
nheCida competênca, em bom momento, procura 
mn1mzar, com esta e outras medidas que tem toma
do ao longo de sua ad1111n1Stração, o 8VIdants das
coubole em que se encontra o nosso pnncopal 6rgão 
anac:adador. Não posso daucar da mandestar, no en
tanto, a mnha estranheza pelo falO da que ISBIO só 
aslaJ8 sendo lado I11IIIS da tnnta anos depois da cna
ção desse Cadastro. 

Há, no Brasil, uma locação do Estado em con
trolar a ragular tudo e mudo pouco conseguir em ma
lána da resultados. Em 1994, com enorme diSpêndiO 
da recursos, raaiiZOu-se, pela taiCBira vaz em tnnte 
anos, um cadastramerdo funcional dos ll8fVIdonss fe
derais. Os resultados, n1nguém conhece. 

A PrevidênCia, todos estão lembrados, Já raca
dastrou os MUS segurados pelo menos três vezes, 
desde 1960. a agora está procedendo ao recadas
tramanto dos senndores aposentados, aos quais da
SBJB..,. prodHr que tenham contas COTIJUntas, para S8 
_,. fraudas ~ o Estado d1Zerldo aos que o seM
ram como davam ter conta comente e em que ban
DOS, quando, numa economs de IMII I'IIBR:IIdo, da
_, ser os sanndofas apoaentados e pariSIOIIIslas 
os que davanam llldiCBI" os bancos da sua preferên
cia, onda dasaJBIIIUTI receber seus venamentos, pro
ventos a pensões. 

N6a cnamos aqUI o IPMF, hOJe 'ranslormado 
am CPMF a que na proJ&Iada ralorrnE fiscal passa 
da pi'OVISÓno, ou passana, Já que nós I'8JIIIIIUnOS a 
malána: a parrnsnanta. Quando se trata de btular da 
mesma conta, que transfere dlnhe1ro de um a outro 
banco, ciz a lei, não havani. oiCidênaa do trtluto. 
Para essa translarêTICIB, hé doiS lllslrumentos: o 
chamado TB. chaqua da transterênca bancéna, a o 
chamado DOC, documemo da translarênca bancá
na. O pnme1ro, em alguns bancos. é gratudo, mas 
dava ser raquando com uma semana da &lllecadlln
aa; am outros, custa RS 0,50, enquanto o DOC cus-
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la RS 9,00. Mas os bancOS que cobram, só vendem 
um TB da R$ 0,50 de fonna avulsa, um de cada vez 
8 para O própno COiiBIIbsla. Da lal acrta que, 88 um 
aposentado que racaba por um banco, porque a ISSO 
obnga o Estado, de&ejar por comoclldacla transferir 
seus proventos para um outro, parto de sua raaidên
CIB, é obngado a ir, uma vez por mês, pessoalmente, 
comprar um cheque de transfarência bancána para 
raaliZBr a oparaçilo. Mas, como o Poder ExecutiVO 
paga em duas parcelas, uma no diB 25 a outra no 
dia 5 do mês sagu1nte, maJS cu manos em torno dlflo 
so, o benaflaário terá de ir duas vazes ao banco a 
despender R$ 0,50 por transação. 

Pelo novo esquema da Receita Federal, o apo
sentado, mesmo sendo ISBnto do tnbuto, tará da de
clarar sua renda anualmente. Jé sa esclareceu que 
podará fazê-lo por talafona. mas para tanto tará da 
pagar 11mB 1axa. Agora ~. anuncia-se que os 
aposentados do saMÇO públiCO, que racsbam obri
gatonamente pelo Banco do Brasl, tario de sa reca
dastnlr duas vezes: uma para atendar as exigências 
do M1ntslério da Admi'IIS!ração, outra, para cumpnr 
requiSito que é do 1ntarassa BlfCiuswo do própno 
banco. 

Lembro-ma, Sr. Presidente, da que na admms
traçlo do ex-Presidente JA1110 Quadros, uma das 
medidas baixadas par decrete pelo Poder Executivo 
foi aX81arnanta a pannrsão para que sslános, pen
sões e proventos da eposantadoria fossem pagos no 
banco a na agênca da ~- opçio do sanndor, do 
ax-senndor cu do seu dependente. O apeai da buro
crac• term1ncu I'BIIOprldlo, na prática, o decrete a 
dessa medida claconeln lnllmaros abusos. 

Realrnanta, s~ e SIS. Sanedolas, o Cidadão, 
o contnbumte, o homem comum é a última conBide
I&Ção nas cogdaç6as de todos os~-

No caso do racadastramenlo da ~ Fede
ral o que é mais estranho é que assa processo não 
acormça sem infermzar a VIda do contlllumte. Por 
exemplo, o cadastro da Justiça Eleitoral, atualizado 
de dor am dlois anos e que corda com nada manos 
de 101 m1lhllas de IS!ros, até pa18CS que, na era 
da infonnétiCB, num Is que Já é o sexto mercado 
consumidor da p de ~. n1o sa 
pode transfam um ro de um órgão para outro. 
O que llllliS estarrece Sr. Pra&ldanta, no entanto, é 
que todos os dados plCfos pelo M1ntSiério da Fa
zenda Já estão diSIJOIIIveiS am outros ólgios do go
verno. Alega- que a autondade IIIICBI quer saber 
quaiS os contnbumles que compram aUIOI'IIóiiBis no
vos, têm baiCOS da 18CIBIO ou que viajam ao axtanor. 
A propnac:lada de todos os veículos a nlo apenas 

dos autom6var cor!Siam do Ranavam - Registro 
Nacional de Vaículoa Automotoras. Não apanas a 
das ambarcaçllas da racra10, mas de todas astAo 
,.. diferentes Cllpllanias de poltos a nos cartlficadoa 
de seguro, asswn coroo as-têm Q1o8 estar 
malncllladas no Departamento de Aeronéutica Civl. 
Se quiser eabar quar a quantas p assoas posalvea 
contrillllntas morrem a cada ano, basta exigir dos 
cartórios, que exerçam a função públa delegada 
pelo Estado, que comuntquam aseas dados meneai, 
"*'-ree cu S81MStralmante ao próprio Ministério 
da Fazenda por matOS alatrómcos, providência que 
excluirá apenas os pequenos cartónos do llllarior. 
Mesmc nessas casos, cu SBJB, sem recursos infor
matizados, é posaível a prapanoção a atuaiiZIIÇào da 
ralações pauódiCBII que tanto SBMrilo para a Fazen
da quanto para a PI8VIdêncla. Lambl8fl10ofl08 Blnda 
que, em 1994, pala constataçio da contas tantas
mas, todos os conentrstas da bancos olic:iBis a pnva
dos foram obngados a sa rac:adastrar apr8Mnl.~ 10, 
entra outros dados, os da lillaçAo e andaAIÇO e , :.
mero da seu Cartão da ldanbllcação Frcal. Apurou
se que haVIB c:an:a da 45 mlhõas da corranlístas. 
Cotejando - dados com os da seu própriO Ca
dastro da Pessoas Físicas, a Receita Federal teria 
concllçõas da ••mnar da seus Ngistros os outros 60 
rrullõas de contnbullllell que, supostamanta, não 
axrtam. 

No entanto, Sr. Presidenta, 1acone sa sampns 
ao axpadl8flta mais caro para o pn!prio Estado, mais 
oneroso para o conlribumte, palém nas c6modo 
para a administração. VaJIIfll bem que nlo falo desta 
ad1111111Sb'11çio mas das admmstraçõas passadas 

Espero, Sr. Prasldanta, que o 110m - Blllde 
venha a pravalacar. Que todos os órgãos da Admi
nistração PúbliCa, que drpõam da Ngrtros alab6nl
cos da dados, passam se comunocar anl18 81, trocan
do lnfoi'I1IIIÇÕIIS, translanndo dados e permutando 
Ngrlros. 

Quando laço ll3sa afirmação, recordo-ma da 
audiência que tive, ainda há pouco. com ums autori
dade lazandána, relacionada a problemas do mau 
Estado de Alagoas, quando se cobrava ve1ozrnanta 
um 18C8destramanto dos luiiCIOflános; COISII que jé. 
estava em plano andamento. Pad1u- hQJa a sa 
quana ontem, quando a Ulllio, até hoJe, com duzen
tos anos, não consegUiu lazer o seu. A pl6pna Unlllo 
praciS8 se COIIIIJII' para poder cobrar dos Estados a 
MuniCípiOS aii'IIZBÇIO nessas processos. 

Como dizia, jé. - que objatará que dados da 
um órgio nlo podem ser permutados com os da ou
tro, sem alCIStêncla de urna lal que o faculta. E, sob a 
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c6moda desculpa do VBZJO legal, o que maiS pode
mos aspmar é qua sa venha reclamar do Congrasao 
IIIBlB uma lei. Mas sabamoa que essa alagado 111111o 
é ~ violado. Basta lembrar o caao 
das daclaraç6aa da I~ da Renda anual dos 
aeMdoras públicos qua têm que - antragu., 
anualmanta, por cópia, aos órgãos da passoal, para 
aeram submetidas ao Tnbunal da Contas da Unlio. 
como sa através dessa SIStema fossa posslval da
laCtar annqueamat llo olfcoto. Sio declarações de da
doa fiscsJs, sigilosos a pnvatovos do cldadlo qua cor
culam IM&manta pelos órgãos da pessoal por todo o 
Pais. 

O codadio bnuileoro, Sr Presidenta, que Já é 
obngado a ter C81tldio da nascomento; callalra da 
lnlbalho, sa for asalanado; ceriJflcado de alistarra1-
to rn1otsr e de ..-vista, se tor do sexo mascuiiiiO, 
CPF sela ou rolo contrlbuonte, passaporte, ae preten
der saKdo Pais; Cltf1lfocado de propnadade da wicu
lo, ae IIVer um automóvel; titulo da nomeação; apos
tla da benetrc-; a titulo de aposantadoria, ae for 
seMdor público, nlo pode contmuar tendo que cum
pnr axogências absurdas, num pais que não poli8UI 
sequer um registro unrficado da daldos a santanaa
dos, penmtindo a ~a aumentando a ,__ 
gurança que é hoje um dos malas nacoonaos. 

Isso, Sr. Prasidenta, sem talarmos no cartlo do 
FGTS que se penle nos meandros da buroctaCIII a 
numa llllinldada da outras certodões, rag•tros e C&ltl
hcedoll que onternzarn a VIda do Cidadão, ktom•o
tam a do contrtbuonta e atmgem de forma clara a to
doll1111i&tmtamante. 

A ConstituiçAo assegura, em seu art. 5", a pn
wac llade do adadlo, dlanamanle de818Speilada por 
- edmn.trações que, no seu alldusMIIII
*-· obrigam ao fomecmento de dados pesa ••• 
da qua o piÓpnO BaiYIÇO público Ja dispõe. Como ta
lar em dedos, números, índoces a estomaiNas ae o 
próprio Governo Federal alaga a necesSidade da su
e II"IDS cadasiJamentos para dispor de dedos que 
supostamanta deaconhaeem? 

Se no Brasil sobram las, seguramente falta a 
maJB -•ncial da todas, aquela que assegun1 a pn
vacodada, a comodidade, e o doreoto do CldadAo rolo 
- obngado ao que a Leo Magna Ja dalermna: rolo 
lazer ou deoulr de lazer .-.ão aquilo a qua lhe om
p6a a lagllllaçia regularmente votada pelo CongAIS
so. Blll1CIOn8da pelo Presidente da Rapúbhca e legdl
madll por deall6as do Judlcoáno. Nessa rnaMna, Sr. 
PA!IIdenta, lanalla.WIImanta, VMtmos sob o ragma 
do abuso, do arbftno e, o que é poor, da arbibanada
da consenbda e pnlbcada pelo Estado e seus agen-

tas, contra os quaos o cidadão e ompotenta, onarme e 
sempre a maoor vltoma 

Esta, Sr. Presidente, é a razão por que rolo ha-
11110 em dizer que, embora tenhamos IIIStiluiÇÕIIS de
mocoátocas. continuamos com poáticas autontéltas, o 
que sognotoca dizer que aonde não temos, infelozman. 
te, um sostama damocoátiCO em que o pnrnaoro dirado 
a ser tutelado é entamanta o do cidadão e não o m
teresse da autondade 

Era o que eu linha a dozer, Sr. Prasldenta. 
MultO obngado. 
O SR. PRESIOENTE (Lucídoo Portella) - Con

cedo a palavra ac nobre Senador Leonel Paiva. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (BJocoiPT- DF. Pro
nunciB o saguonte d=urso Sem revosão do oraclor.) 
- Sr. Poasldente, Sr"s e Srs Senadoras, o ex-Minis
tro e Embaoxador que ocupou o Mmosténo da Fazen
da alertou, hâ cerca de três anos, em uma raunoão 
que teve lugar em BrasRIB, que é pracoso voltarmos 
à ledura de Karl Marx. se quiS8rmos entender a cnae 
do capotalosmo moderno. 

Rubens Rocupero faz este alerta porque S. Ex" 
naturalmente perc~u que o único pensador da 
economa, da hislona do pensamento ecoul'lloiCO a 
se preocupar, da pnr'll!ooa à úfhma •nha. com 8UB 
omensa obra, com o problema da CriSe do capotais
mo 101 axatamante o tolósolo alemio Karl Marx. O 
Cspttal representa rustamente essa estooço de per
seguor as contradoções que a socoedada onstifa am 
seus produtos, em da'.annonar o caoátar SOCIIII e es
pecifico da lonna da men:adona, do donheifo, das 
contradiÇÕeS entre maocadona e donheoro, do dasaro
volvlmanto desiSas cont'Bdoções que toansleram paoa 
as ccosas produzidas os pJÓpliOS conflitos, as pró
pnas lutas entre as classas SOCIBIS que produzem, 
diStnbuam e consomem esses beriS 

O capotalosmo, com o seu ompulso lantâaloco de 
transloomar o mundo, de n~novar a teco IOiogoa, de 
tentar aumentar o lucro e a lucratMdada, acabe 
cnando obslliculos ao seu propno desenvolvimento, 
cnando a sua cnse como resultado """e sério do 
seu processo de desenvolwnento. 

Por ISSO, a cada fase de prospendade, tem de, 
necessanamente, segu1r o momento oposto da ne
gação do desenvolvomento de cnsa dessa PPII c a aso. 

O problema do capttal e o própno capolal, e, BD 

produzor multO capdal, ao acumular mudo capital na
c:essâno corno rasultado dessa ooganozação BOCIBI, 
polítoca, econõmoca e Jurídica. o capllalosmo eniJB 
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numa cnse de sobreacumulação E. em cada estágiO 
de desenvolvimento das forças posmvas, o que po
demos deduzir de análise da Kart Mane é JUstamente 
que, a cade estágiO de desenvolvimento. a cnse do 
capitalismo é maiS global, é ITIBIS completa e ITIBIS 

profunda. 
A cnse de 181 O era apenas um embnio de en

se atual. A de 1873 Já revelava vános fenômenos 
ma1s próx1mos dos aluaiS A de 1929 jé nos mostra 
como estavam acarrados os problemas e as contradi· 
ções da econorroa capitaliSta, como a produção, per 
exemplo, de 5,3 m1lhões de carros em 1929, só nos 
Estados Unidos. Uma frota Circulante de Z1 milhões 
de automóveiS necessariamente fez com que aquela 
produção mefiSS, aquela acumulação 1mensa de ca
pital tomasse essas 1ndústnas menos rentáveiS, 
essa aiMdade econ6miCS, CUI8S oportunidades de 
1nvesbmento, devido à sobraacumulação, fechavam
se para novos 1nveebmentos. E aSSim é que, de re
pente, 5,3 mlhões carros, produzidos em 1929, 
transformam-se em 900 11111 unidades, produzidas 
em 1931, e em 700 m1l unidades apenas produzidas 
nos Estados Unidos, em 1943. Quatorze anos de
peiS, a produçãc de carros haVIa caído de 5,3 rnllh6-
es para 700 1'1111 unidades. Obv1amente, ISSO só pede 
ser explicado através dessa fantásbca capacidade 
produbVa e trafiSforrnadora que o SIStema capotahsta 
conheca, acima e além de qualquer outra forma de 
organiZSÇio de procl.lção que o haja preced1do. 

e, quando esses 1nvesbmentos se tomam dlfí· 
CBIS, pouco lucratiVOS, O d10he1ro reftUI para a espe
culação, para a Bol&a. As ações que, no momento 
anterior, estavam sendo valonzadas nas Bolsas, per
que as 1ndúslnas estavam dando lucros, estavam 
em prospendade, de repenta, sem que nlflguém per

ceba, conbnua~mrar um processo de aqueco-
menlo, de valo o, que agora rallele não ITIIIIS a 
prospendade da omiB, mas o contráno, ralleta o 
lato de que o cap I, o d1nhe1ro que, não podendo 
se invesbr na produção, necessanamente raloga 
para a especulação e também para os emprésbmos 
aos países pcbres. Isso aconteceu pelo menos a 
parbr da crise de 1873 

Com a cnsa da 1929, uma nova forma monetá· 
na, uma nova organização do governo, uma nova 
forma de ralaCionamento do Execubvo com o resto 
da ecooiOmiB tem que necessanamente surg~r para 
consegu~r dar uma sobrevida ao siStema. 

Roosevelt d:tque estava fazendo, nos Esta
dos Unidos, o mas que Hitler estava fazendo na 
Alemanha, também par1Jr da 1933 Os 44% de de
semprego que atuderam Hitler a galgar o poder lo-

ram absoMdos através das obras fantásiiCIIS. obras 
púbiiCBS baseadas, financiadas per um d1nheno des
póbco, per um dlflha1ro IIISCISia, nazista: o papel· 
moeda. 

A Simples prasença do papefofOOBda no mundo 
mostra o carátar generalizado das relaçOes despóti· 
cas e autorllérias que I!XIstam na SOCIBdade moder· 
na. Hiller perdeu a batalha, mas as 1nsbluiç(ias hlde
nanas ganharam a paz e conquistaram o mundo. 

Keynes disse, no preféc10 da edlçlo alemã da 
Teona Gata( que "as mmhas Idéias têm uma grande 
afinidade com o Estado tolaliláno alemão", a, per 
ISSO, esperava que suas Idéias que Impregnaram a 
abvldade econ6rmca nos Estados Unidos, na Ingla
terra a em outros países dilo dernoa ábeos, encon
trariam no solo germlniCO, lolaliláno, o ambiente ne
cessáno à sua Vllóna, à sua 1~ e à sua di· 
fusão. o 

Schacht, o mago das finanças de Hdlar, que 
consegu1u raabsorvar o desemprego a redUZI-lo pra
bcamente a zero entre 1933 e 1938, escreve em seu 
livro: "Ma1s d1nhe1ro, maiS trabalho, IT1BIS capital". ·o 
Estado lodo-poderosc sopra no papel, na carta a 
alma do d1nhBiro", diz Kart Friecfrich Knopp, no seu &
vro Teona Estatal do Dtnheito. A dlnslla hegeliana 
tio bem expressa em Kart Frieclnch Knopp afiii'IIB o 
seguinte: "Assim como Deus sopmu no pó a lllrna do 
homem, o estado DMno, o Estado totallláno sopra 
no papel a alma do dinheiro, o poder do dinheiro As
sim, com 111111s dinheiro, ou se)B, com mBIS poder 
monetário e trabalho será comandado a 1'1111101' pro
duçio será alcançada; mBIB dinheiro, ITIIIIS trabalho 
e ITIIIIS capital - Bllla será o banefiCiárto f1nal deste 
processo. 

PoiS bem, a guerra não pcdena tefl'lllnar, a, 
agora, leiO, com multo prazer, Gole Vldal, que disse 
ter que SBir dos Estados Unidos e mudar para a IIli.· 
lia a fim de poder entender aquele pais, que convi
veu com as maiOI'IIS autondades nolle-amencanas e 
foi um dos ITIBIS hdos autonss dos Estados Unidos 
neste século. Gore VICiai afirma que está convenci
do, entre outras COIS8S, daquilo que devena ser ób
VIO para lodos nós: sem um Estado beligerante, sem 
o despobsmo e o autontansmo, que em época de 
guerra juSiilicam o aumento dos gastos do governo 
para suprir as deficiências do capdaiiSmo, que, se 
entregue às IMas loiças do mercado, desembocana, 
fatalmente, na CfiBB da 1929 a nas cnses antenores. 
A deflação nos Estados Unidos perdurou até 1938, 
agravando a cnse, contraindo os lucros, redUZindo 

as - I'IIOI1Biánas p10V111118nles das wndas e 
OC8SIOfiBIIdo um aumento do saléno nsal daqueles 
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trabalhadores que continuavam a.nda trabalhando. 
Da John Maynard Keynes que não tinha dúvida al
guma que a deflação é um mal eterno E agora. Alan 
Graenspan. como eu diSse no meu úlbmo pronuiiCIIl
mento. alerta para o fato de que e preciSO sabar até 
que ponlo os preços podem ba1xar sem provocar, 
sem produz" um agravamento da cnse global que 
asta a1 presente. 

PoiS bem, o que acontece, portanto. é que o 
caprtal1smo produz uma nqueza real provemente do 
trabalho humano e de sua organ1zação a, no mo
mento segUinte, produz uma nqueza aspaculallva e 
assa nqueza especulativa fOI ahmentada por essa 
forma monetana. f01 almentada pelo ,._, - mo
ney, pelo d1nha1ro não estatal, um d1nha1ro que da
JlOIS da Segunda Guerra Mundal e depoiS de 1957 
começou a ser produzido sem o controle de qual
quer Banco Central e nem do BIS sequer, um gover
no totalmente desgovernado. E esse dinheiro se 
muR1pi1Ca. e hoje o antiQO dll1he1ro OCIOSO, o dinheiro 
que reflu1a para as Bolsas abnge a impor!Ancla de 
US$41 tnlhõas em escala mundal. É o d1nhe1r0 voll\
hl, descontrolado a mgovamavel, tal corno as men::a
donas - por exemplo, o carro, ao ser produzido hoJI! 
num volume de 50 m1lh0Bs de unidades, sendo 67 
milhões a capacidade produt1va de automóvel por 
ano. Ma1s urna vez, os arbgos da luxo. agora acres
cidos da computadoras, de fax, de fomos de miCro
ondas. de telefonia celular, de teiBVISOIBS fantásb
cos, esses arbgoS de luxo, sobraacumulados em lili
cala mund1al, apelam para a globalização, para ver 
se encontram. uma vez denubadas as ba""'ras al
fandeganas. urna vez d1mnu1das as alíquotas de Im
portação. nos men::ados pobres alguns niChos para 
os quBIS essa produção possa ser escoada. O BIBBII 
fOI 1nvadldo pela 1ndustna automobdisbca em cnse 
mundiBI. 

Em 1957. a produção de carros nos Estados 
Unidos, que ahng1ra 400 m1l unidades. em 1943. su
bira para 8 m~hõas de unidades, provocando uma 
globalização por 111810 do transplante dessas mdús
lnas de carros. da rádios. de ar!IQOs de luxo a fim de 
evrtar o retomo da cnse de 1929. Então. em 1957, 
não fOI Juscelmo Kubrtschak que promoveu mudan
ças econõrmcas substanci81S, porque na Argsnbna 
não hava Juscstmo. no Canada não hava Juscst1no, 
no MexiCo não haVIB Juscelino. na Corál8 do Sul não 
hava Juscelino e para todos esses pai- se trans
plantou. por um n"IOVIrnsnto 1ntemo. as Indústrias au
tomobiistlcaS. 

E agora as 1ndustnas transplantadas também 
ocuparam os meR:ados 1a em escala mundiBI a uma 

ven:lada1ra guerra se trava ~ satoras da produ
ção. Portanto. o que vemos agora é que essa con
teúdo fantéshco a Ingovernável da BCOIIOIIIIB capota
liSta que rallu1 para as Bolsas, agora al1manlado 
também pelos grandes fundos pnvados - fundos da 
saúde, fundos de previdência, fundos da aposanta
donas -.tem que ter uma liqUidez murto grande em 
seu patnmõmo. ancontram nas Bolsas a sua maJS 
adequada apiiCBÇão. Os fundos norta-arnanc:ao. 
diBnta do CI'IUih ocorndo em 1987, VIBram a prajudl
car mlhõas de aposentados ou aquelas que haVIBm 
contnbuido, esperando, um dl8, reosbar os benall
cros da aposantadoM e dos seMQOS médocos ale. 
Portanto, ITIBIS uma vez, podamos ver que também 
agora os fundos pnvados que o Governo tanto IIJU(Ia 
a fortalecer quando a pi"IIVIdêncla públiCa, por exem
plo, é desmoraliZada, alimentam a especulação a, 
portanto, sofrem no momento do crallh, no momento 
da desvalonzaçio que nac sanamente acompanha 
o auge. a prospandada, o aqueCimento da Bolsa. 

A Bolsa de Valores, portanto, confunda os eco
nomiStas. Em um momento, as açõea se valorizam a 
se aquecem pc!rque a aiMdede produtJva está dando 
mais lucro e astá realmanta possiiHirtando a valonza
ção do patnm6ruo ac10néno. Mas, no mon IBI rto sa
gurnte. o rnovrmento continua ascendente, as açõea 
nas Bolsas cont1nuam a se valonzar, mas agom. por
que a economa real se encontra am cnse. 

Há, portanto, um mundo que se deslocou da 
produção, a se deslocou a cresceu de tal man&lra 
que o trabalho humano se toma Slmplesrnsnta des
prezlval. A11da que se reduza da 8 para 2% a ..,_ 
contnbuiÇão para o FGTS, BJnda que os salános dos 
brasllaros se transformem em pó, sepun reduzidos a 
zero ou próx1mo diSSO, como murtos naotiba1818 
aconselham e prevêem, incluSM! Kaynas, &lnda que 
os nossos trabalhadonss saram lavados à misána, é 
Impossível, hoJI!, no mundo. que US$41 tnll16aa apli
cados nas Bolsas - assa dinheiro vollllll macido em tn
lhães que sustenta as II1'1XlrtBÇéias a o délicll COI18CI8I 
dos pa.ses penléucos -,é 1mposslval que assa dinhei
ro. que compra os papéis da diVIda públiCa. que csne
ga os papéiS da divida IJI)b!ICB, possa seriRiglldo. pos
sa ser allrnelllado, possa lar uma lucrativldade '-
da no trabalho humano. Já hé um bilhão da~~~ IP&
gados, que não produzam luciO para assa capital. 

A rentablhdade dos US$41 tnlhõas nas Bolsas 
só pode contmuar a BXISI!r na medida em que maiS 
d1nha1ro aflua para as bolsas, aurnsnta a demanda 
das açõea a aqueça a BSPBICUiaçiO. 

DIZBm que o trabalho hUmano desapareosu. O 
F"tm do Emprego, liVro da Jaremy Rdkln, é mudo co-
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l"'heeedo até emre nós. A modernidade ahrrna que o 
eq~rego desapareceu, porque a modernidade vê o 
trabalhador do ponto de VISta desse capital tantásb
co, que cresceu desmesuradamente, a ponto de tor
nar mposslvel ao trabalho humano, por mais baixo 
que &eJa o salário, criar lucro para sustenJar - di
nherro, maiS o capital produtiVO 111118Stido em equipa
mantos e 11\dústrias. m&IS o capital de coméi'CIO, 
maiS o capital da agricu~ura. 

É oiMamente impossntel sanar, comg1r essa 
conbad1ção cnada por uma sobreacumulaçflo tanto 
no mundo ~eal quanto em seu efeitO colateral, o ca
pital pulsábl, o capital acumulado nas especulações. 

Se o trabalhador já não é maiS capaz de forne
cer lucro sufiCiente jllara sustentar essa montanha. 
essa quanba astronOmica, que se mede em trilhões 
de dólares. então o tiBbalho humano não vale nada. 

Estamos aqu• reduzindo o custo do desempre
go para que as 1ndústnas. os bancos e até o seMÇO 
públiCO possam desempregar maiS baleiO, a custo 
maiS baixo. 

OiMamente, os econoiTIISias não devem en
tender essas co1sas. Tal como aconteceu com o 
IIIBIOr econonusta tahlez dos anos 20. nos Estados 
Unidos, lnnng Fisher, que disse, uma semana antes 
do colapso da Bolsa dos Estados Umdos: a econo
mia norte-amencana abng1u um patamar de prospe
ndade que durará muitos e murtos anos. Uma sema
na depoiS, os Estados Unidos explodiram. Cinco mi 
bancos faliram entn> 1930 e 1935. 

Não há banco central capaz de cnar "proeres" 
para sustentar esse processo. E nós, lnesponsavel
mente, sem saber a profundidade da cnse que se 
mandestou na rede bancána, começamos o salva

cioniSrno "proenanor bancos. Num sábado à noi
te, Sua- Excelêncl8 o residente da República partiCI
pou da cnação desse siStema de socorro a todos os 
bancos falidos, a os bancos quebradOS deste 
Pais. · 

Só o Banco NBd.onaJ jã recebeu US$9,200 bl
lhiies, e o Banespa, UIS$ 29 bilhões. A Coréta do Sul 
prelande que o FMI lhe ernpn>ste, para salvar a sua 
situação, US$50 bilhões, e nós entregamos ao Ba
MSpB US$29 bilhões, e entregamos ao Nactonal 
US$9 bilhõas 
. De modo que a masponsab•lldade BJUda e a 
cegueira auxH~a o agmvamento da cnse. Diante do 
quadro de cnse glObal, a úmca solução é diVidir a en
se am pedacinhos: há a cnse da educaçlo, a crise 
da saúde, etc. Para resolver a cnse da saúde, ena
mos a CPMF, um Imposto para a saúde; a crise da 
educação nós resolvemos aumentado os Impostos e 

pnvabzando a educação; para a cnse das estradas. 
cnamos pedágiO e pnvabZam08 as aslradas; para a 
cnse do SIStema bancáno, cnamos "proei&S" e for
mas de auxilio a essa cnse. Para a cnse do desem
prego, fazemos propaganda capaz de cnar eq~.e
gos 1magmános. 

No serviço públiCO há 107 mil funcionános 
ameaçados pala o.- Cláudia Cost1n e pelo Ministro 
da Adm1mstração A propaganda diZ que todos os 
dembdos, que os desempregados estio se dando 
multO bem montando bancas nos passeiOS e nas 
VIBS públiCaS deste País, 1rwentando alternatiVas •n· 
fonnaiS de emprego, sem contar aqueles que, da ,.,_ 
fonnalldade, toram para a economl8 subtarránea. 
ser trafiCBIIIes de droga, fazer pane de bandos de 
axtennín10, lazer pane da econorTIIIl e da ativldade 
subtam\nea, que, necessanamente, têm que se am
plar nesta quadro em que nos encontramos. 

O responsável por isto não é a falta de força, 
não é a falia de poliCiamento, não é a falta de um 
aparelho capaz de repnmr. De novo o Brasd repete. 
problema SOCIBI é questão de políeiS É ISSO que pre
side também essa 1nte1VBnção no Governo de Brasí
la, nmrando do Governador o di~eiiO de nomear as 
autondades poliCiaiS. 

De modo que, dividindo a grande cnse, a cnse 
das finanças públiCaS, faamos uma 18fonna tributá
na aumentando I"IIC8IIa$ e dlmmumdo despesas, 
pl'lfiCipalmenta no SOCial, que já não berra 1111115. As
snn, dividimos a cnse em pedacinhos, a cnse do 
campo. Essa também podemos maquar, dizendo 
que estamos fomecendo terra e COndiÇÕes de traba
lho, assentando trabalhadores em um número multO 
maior do que a realidade apresenta e esquecidos da 
maqUiruzação, da tratonzação, da 1ndústna a céu 
aberto que 1nvad1u o campo, desempregando milhõ
es de trabalhadoreS numa nova onda que 1rá procu
rar ou o rncMmento dos sem-tena, ou o desemprego 
ulbano. Pol1allto, não adl8nta diVIdir a grande cnse 
em pedacinhos, 1111n181unza-la, reduZindo-a às suas 
Ilações minunas, po~que a doação de racwsos para 
um setor obviamente pode desfalcar outro. 

Para wnped1r que a grande crise se aprofun
dasse, bastaram USSB bi116es vclélels ..--çaram 
abandonar o Brasl para que a taxa de ~o tosse dobra
da. Ao aumentar a taxa de juro, oblliamenle se l8duz o 
consumo. No tempo da Implantação do Plano 
Real, era pecado consurmr: "cUidado com o Dia 
dos Pa1s, cuidado com as compras de Natal, po
dem atrapalhar o Plano"' Agora, esses mesmos se 
regoziJam, porque as compras aumentaram muito. 
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De rapenbl, as lOIÇas exteiDSS 1ntemabzadas, 
o dlnhe1ro 11016~1 que ameaçava saJr do Brasil, o di
nhello volébl que too atraído a peso de ouro, que es
tava em reserva, 18munerado em reserva, o dinheiro 
é n~m.~nerado na sua reserva, e os aposentados sio 
apenas seres humanos. não têm d11'811o e uma reser
va 18muneracfa, a uma aposentadona d~gna. Mas o 
dlnheuo eXISte, porque o dlnhe11o é o grande fetiChe, 
é o grande e real deus desta SOCISdade. 

Ass1m. a solução do Governo para que não 
hOuvesse um desfalque. uma fuga desse d1nhe11o 
vo1é111 para out11111 apiiCIIÇÕElS especulatiVas l1llliB 
renláveJS, para que ele fJCasse aqu1, almentado pelo 
elevad1SS1mo JIIIO- a ma1s elevada lalra do mundo já 
não sat1Bfaz1a esse d1nhe11o -,foi dolxar essa taxa 
de JUro, obvi&ITWIIB bloqueando qo J&lquer posslbllde-

de adk:tcnll de ---· l8duz1ndo drastJCBmente 
o consumo. Cada brasileiro que C011"411"Br um obJI!IO a 
cridiD de médio pniZO deveni pagar uma quanll8 ao 
coman:oante; outra, aoe JUIOS do ~ voraz e 
quase urna aubll quanll8 à Recei1a Federal, que tam
bém pi8CISII I8IIIINer os seus problemas e a sua crise, 
agnwando as OUIIas situaç6es e as OUII1IS cnses, por
que elas se Interpenetram nessa cnse global 

Portanto, o método da totalidade tem que ser 
slbltduido pelo método de Hartung. do IndiViduo, do 
ndntiduo JaCIOIIIII dos neoliberaiS. O governo, por 
delhçio. é excluído do unJVBrso de anéhse neolibe
rala paltlr de 1873, polque d1Z81T1 eles que o gover
no alrllpBJha tudo. Então, para cnarmos um mundo, 
um unJVBrso de análise sem problema, o governo, 
que é ptobleméiJco, é afastado. As classes SOCiaiS 

aio substi!Ufdes por ondJViduos soltos, desgravotados 
do contexto social, porque as classes SOCI8os atrapa
lham. O donheoro é neutralozado, não é IT'I&JS uma 
anna de guerra, como diZIB Colbell hé tantos sécu
los; o dlnheoro não é maos esse onstrumento especu
~. o d111heoro nio tem maos nenhuma qualodade. 
nenhuma tunçio, de acordo com o universo neolibe
ral, a não ser de Jnterrnedt.áno neuiiO das trocas, lu· 
brificante das trocas. Então, o d111he1ro também, com 
as suas pertuibaç6es, é elomonado do unJVBrso de 
anüse neoliberal. Cnam, assm. um mundo sem 
problema, um mundo h1potébco, esquozofrêniCO. 

FI8Ud diZ que. dl8nle dos conflitos gerados 
pelo trabalho, os esquozofrêmcos coitam, condem as 
suas l8lações com o mundo conflduoso e cnam um 
outro omagonéno para o qual se mudam, o mundo 
dos neohberaos, sem alrdo, sem cnse e sem confldo. 

Quando me convenco. há algumas décadas, de 
que, entra outras co1sas, o neoliberalismo era uma 
aiMdade esquozofrênoca, comaceo obviamente a mo-

nha marcha para orocurar out11111 escolas, outras 
correntes e outras formas de entender as ralações 
econ6rmcas e seus problemas Po1s bem, o Preso
dante Fernando Hennque Cardoso nunca esludou 
Economoa, nunca estudou os neolobei'Bis e, talvez, 
por osso, tenha caodo nessa annadolha, acreclllando 
que o útero matemo neoliberal pudesse ser um pon
to de repartoda, de recomeço para uma reeleoção. 

O mundo neololberal ruou em 1929, e Fneclman 
e Hayek. nos anos 50. enconlraram-se na Suoça 
para tentar lazer rassuscdar essas odéJBS, dllll'lle da 
talêncoa prevosivel da dlnãmJCa keynesoana, do au
mento da dovlda publiCa, do aumento das contradiÇÕ
es em suas novas e donãmocas formas keyne&~~~n&s. 

Para concluor, quando não houve maiS motovo 
para manter a estrutura da economJB de guerra, a 
dossopação de parte dessas forças produtoves que 
geram uma cnse sobre acumulação. quando o Go
verno aprendeu a conter essas forças, desVIIIIIdo-as 
para o espaço e para a guerra e. assm, =-guon
do manter um quase auge de décadas na economJ& 
capdalosla 

Mas osso não tem JustdJCatJV&, porque no con
trapólo onventado -Gore Voclal -não haVIB aonda essa 
odéiB de transformar a Unlio SovoétJca no adversário, 
no pólo oposto ao capdaiJSmo 

Mas em Polsdam, som. havoa osso. Lá, Winston 
Churcholl Já pensava em lançar uma bomba al6n IIC8 
contra a Unoão SovoétJCa. Ele prop6s que osso fosse 
ledo. aprovedanclo a supanondade dos pa1ses capo
lalostas no desenvolvimento do átomo e da bomba 
at6mlca. Não tendo Sido executada essa tarefa, 
cnou-se o monstro sovoétoco. o monstro comunosta, 
para que as despesas de guerra pudessem conb
nuar eXIstindo. 

W. W. Rostow, um dos ma1s em1nentes asses
sores de preSidentes dos Estados Unodos allmoa o 
seguonte •a 16gJCa que está por tnis das deepesas 
de guerra dos Estados Unidos cons1ste em obngar a 
Unoão Sovoé!JCa a fazer o mesmo e, com osso, Impe
dir que ata desenvolva as suas forças posdiVas; con
siSte em obngar a Unoão Sovoellca, que p..-ava in
veshr em alomentos. em estradas e em onlra-estrutu
ra, a deSVI&r seus recursos vdaos, pequenos, para a 
atJVodade beloce espaaal, o que unpedou seu des.,
volvlmento. Isso quem dosse e confessou foo W .W. 
Rostow. O autor de Etapas do Desen!IOionmento 
ECOIIÕmiCO comparou o desenvolvomento acon6mlco 
com um avoão, mas se esqueceu do momento da 
pane e do desastre 

Pollanto. quando essa desculpa, que foo a 
Guerra Fna. term1nou, com a queda do Muro de Ber-
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Iom, não havoa maiS JUstificatiVa para que as forças 
produtiVas do capotalismo enconlrassem essa rentá
vel, 1nutd e destrutiva ap!K:ação. Logo, ao aumenta
rem as forças prodUIIVBS, a cnse de sobraacumula
ção fo1 estimulada. 

O M1nistro Rubem RICUpero, com quem con
cordo plenamente, tem toda razão ao afmnar que é 
prec1so voltarmos à lertura de Marx. Para mim, esse 
conselho não serve, porque jame1s abandone~ a lei
tura de Marx. L1 quatorze vezes O Capital e setenta 
e duas vezes A Teona Geral, de Keynes. Portanto, 
não prec1so voltar àquela le~ura. FeliZmente fiz essa 
leitura com ISenção completa, sem parti prla, e até. 
no 1nic1o. com o deseJO de aplicar à obra de Marx a 
mesma capaCidade oritiCB que durante 20 anos d1ng1 
à obra de Keynes E escrevi um IIVI'O que a m1m sa
bsfaz Não teve seg~da ediÇão Eu não quena nem 
a pnme1ra A rrum sabsfez plenamente: ,_-se de 
uma crítiCa, que considero arrasadora, da obra mag
na de John Maynan:l Keynes e que se chama A en
se da /deo/ogla Keyne5111na, publiCada em 1980, 
pela Editora Campos. 

Agora. escrev1 cerca de 900 pág1nas sobre a 
cnse completa, a econom1a poliiiCB do não. Isso me 
levou ma1s algumas décadas de vida. Ainda não o 
completei e tenho a sensação de que não o fare1 em 
VIda. No entanto, esse trabalho me prodUZIU Os pro
dutoras são produzidos e sao comandados mudas 
""zes pelas mercadonas e pelo d1nhelro que eles 
produzem. E assm modestamente não tenho por 
que mudar. não tenho por que passar para o outro 
lado pa1a o lado que aplaude, sem saber. o dinheiro 
ta' ta, aquele que gera a diVIda pllbiiCS e a pros
pendade nela baseada, baseada no endiVIdamento 
publiCO e no endiVIdamento externo que um doa ná 
mostrar a sua face vadade1ra, cobrar o preço do fal
so desenvolVImento. 

Ao longo da rru ha Já cansada eXIstêncoa fUI, 
cada vez maiS, venf ndo o carãter desumano, téc
niCO e mecan~eiSte esse pensamento neoliberal, 
keynes1ano e neo oano· o descomprornsso 
com a v1da, a destru da natureza, a guerra como 
solução, a 1nflaçio corno solução. Keynes fala pelo 
menos dez vezes que a inflação é o eloor que dina
miZa a aiMdade econ6ITIICS. Segundo o autor, sem 
1nflação o capitalismo fiCB sem eliXIr, fica sem vitali
dade, errtra na deflaçlo e na cnse. Mas o capitaliS
mo não pode d1zer que a guerra. esse remédiO 111-
confessavet. é o seu raméd10 necessáno. A 1nllação 
reduz salanos, é ISSO que o caprtal quer; a 1nflaçlo 
aumenta o lucro, é ISSO que o capotai quer; a lrllla
ção, atraves das emiSSÕes de papeJ.moeda, pennrte 

ao Governo, ao Poder Executillo, aJqlllar as suas 
funç6es, ganhar a próxima eleição ou se ITI8III8r no 
poder, como Hitler o tez. O capllahamo não poda 
confessar qUSIS são os seus rarnédiOa, porque são 
todos elas remédiOS paNersos. A inflação é dinãm
ca porque reduz salános; a Inflação é d1nAmica por
que aumenta as racertas monetánas. A inflação au
menta o lucro, perdoa a divida doa equ!pllrnentos e 
méquinas cornpradoa a prazo; aumenta a -'HII· 
dade dos bancos. Não hé melhor remédiO do que a 
Inflação. Só que esse remédio não pode ser confes
sado, e o Govemo tarn que fingir que o combate. 
Alan Greenspan tala: "Olha, cuidado, não acabem 
com a Inflação totalmente, tem que haver um hrnte 
nessa queda do preço que o mundo está fazendo. 
porque, do contráno, a cnse e o desempnlgo vão sa 
agravar". Portanto, o nlval da reerldada é bem mais 
profundo e bem difarante do nlvel da aparênCia. Por 
dever de oflao, como p..m-, aprofundeHIIII além 
do nlvel da aparência. Durante m~hiles de anos a 
Humanidade pensou que o sol ll'r&sse em tomo da 
Terra. Estarlamos, portanto, num -ma geoc:tntn
co e não heliocêntrico. Galileu quase foi para a lo
guelra porque discofdou desse tese, até que foi 
ameaçado pelo Papa -"Pura monl", teria ddo ele -
"Porém move_. -,depoiS que concon1ou com a 
lgra(S -,porque na Blbll8 estava escnto que Deus 
mandou o sol parar para que Josué pudesse ganhar 
urna guerra. Então, aquela verdade não podena ser 
desmentida. O sistema devena ser coiiSiderado 
como esse da aparáncoa, em que o sol g1ra em tomo 
da Terra, e não o de que a Terra g1ra em tomo de SI 

mesma e am torno do sol. 
A aparêncoa nos enganou durante milhões de 

anos e o mundo dos econorTIISias Blnda é geoc;é11b100, 
a1nda é um mundo anterior a Galileu e a Ptolomeu. 

Era o que eu 11nhe a diZer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (luc1cf10 Portella) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador EdiSon l..obiio. S. Ex" 
d1spile de 17 minutos para o seu discurso. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronunaa 
o segu1nte discurso.) -sr Presidente, advertido por 
V Ex". de que tenho apenas 17 minutos para con
clUir a m1nha fala, devo dizer que o farat antes disso. 

Ao retomar ao Congresso, neste ramlc10 das 
nossas alnlldades parlamentares, estou defrontando
me com duas emoções: urna, de Jllblo, e outra, de 
tnsteza. A de tnsteza corra por conta das multidões 
de pa1s e mães de famma que se atropelam nas por
tas das escolas pllbiiC8s, buscando urna vaga para 
seus filhos. Vaga escolar que a ITI8IOII8 doa postu
lantes não oblerã. 
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No entanto. Sr PreSidente • .é a nossa ConSb
tulÇão de 1988, reafirmada pelas emendas posteno
res nela IIISendas, que determrna &eJB da cornpetêt,.. 
aa comum da Unrão, elos Estados, do Drstnto Fede
ral e elos Munrcrpios (art 23. V) "proporcronar os 
llleiOS de acesso à cultura. à educação e à crêncra•, 
acrescentando adiante que a educação é drreito de 
todos e dever do Estado e da famrlra. cabendo ao 
Estado (art 208, I) o dever de garantir o "ensono fun
damental obrigatóno e gratuito. assegurada. rncluai
ve, sua oferta gratuita para todos os que a ele não to
verem acesso na Idade prcpna" 

Cunosa a peculrandade, versada nos dors pn
merros parágrafos do atado artigO 208 da Conslilur
ção, das enérgrcas determrnações de que "o aces
so ao ensrno obngatõno e graturto é dorerto público 
subjetrvo·, rmportando em responsabilidade da au
torrdade competente "o não oferecrmemo do ensr
no obngatóno pelo poder públtco, ou sua oferta me
guiar". 

Ora, BIS ar alguns doS drsposdiVOS da nossa 
Certa Magna óbiiJB e flagrantemente desrespettados, 
desmerecendo a creclrbrlrdade do nosso siStema 
corrstrtucronal e lagal. Melhor que não constasse da 
nossa LegiSlação o que não se var cumpnr, poos tars 
rnc:oeféncras abalam gravemente o concerto das lets 
que regem as rnslllurções brasrlerras 

Contudo, vou além· as nossas cnanças não ob
têm as vagas escolares necessánas não por culpa 
de governardes ou das chamadas "autondades com
petentes", mas por faltarem as admrnostrações os re
cursos adequados para o cumpnmento das drsposr
ções constrtucronars. 

A rmprensa e a televrsão. de ãmbdo n&CIOnal, 
fotografaram as multidões de pars às portas daS es
colas das g.randes cidades do cerdro e do sul do 
Pars, mas ognoraram o que se passa, em condições 
consrderavelmente prores, no Norte e no Nordeste 
brasrlerros. 

É chegada a hora -hora sagurameme tardia -
de se reformularem as programações que compõem 
a nossa polítrca educacronal Se provado pi está que 
o desenvolvrmento de um pars vmcula-se umbeltc:al
mente à educação que se possa oferecer ao seu 
povo, não mars podem tardar as pi'OIIIdêncras que se 
onentem nesse sentrdo 

A marona dos nossos Estados e Mumcipros, 
esta e a verdade. não oem condrçóas para atender 
à demanda cresceme das novas gerações que 
querem o aprendizado qualdrcado. Não tem e nem 
lera recursos. Não se tratam somente de salaa de 

aula e de professooes, mas da qualidade de ansono 
que evote o desastre da chamada "pedagogiB da re
petência". 

Em discurso que proten ~ tribuna, no ano 
passado, crter uma frase do M.,rstro Paulo Renato. 

D'rziB S. Ex', àquela ocasião: ·o gargalo da 
educação no Brasd está no ansrno fundalnenlal. 
Apenas 70% das cnanças que entram na primeira 
sane concluem a quarta Mesmo assim, lavam em 
médl8 sers anos para chegar lé. Só a metade das 
cnanças termona a ortava séne. mas gasta, em mé
dra, doze anos Se melhorarmos a qualidade do en
srno nessa etapa, poderemos dar um salto em todo 
o srstema eduC8CIOnal". 

Esse é o ponto essenc:IBI Garanbr qualidade 
para a educação básrca é o grande desafiO que se 
apresenta ao País. 

O poder federal, por consegurme, preciS8 aluar 
com maiS recursos e melhoras condrç6es técnicas 
nesse setor de fundamental rmportAnc:IB para o futu
ro naaonal. Basta que vrremos nossa bússola para a 
opção educacronal, para ela alocando os recursos 
que senam deslocados de outros setores piOV&vel
mente murto rmportantes, mas não tão r~ntes 
quanto a educação. 

Deve-se ressaltar que o atual Govemo mudO 
tem ferto pela educação, consegurndo alé aqui resul
tados ahnssarerros. A presença do Monrstro Paulo 
Renato no Mrnrsléno da Educação tem srdo da ,...._ 
darnentalrmportânc18, renovando a cada diB o lnrmo 
dos que lutem pela constante melhona do 110880 SIS

tema educaaonal. Contudo, tars esfoiÇOS ainda não 
têm bastado para as soluções delinrtrvas e duradou
ras. É precrso mars, e esse mars só se corrseguná 
pela Bfr11(ração dos recursos que pudermos oferecer 
a esse setor da aclmrniStração. 

Ao assumrr o Governo do Maranhão. em 1991, 
o Estado olerec18 cerca de 285 mi vagas eecolaras, 
total alcançado ao longo de 400 anos de existêo ICI8 
do Estado. Nos !rês anos do meu Govemo, cner 
mars de 315 11111 malnculas e 111111s do que dobrai o 
número de salas de aulas então BXISielrtes. 

Setema por cento das escolas do Estado não 
eram sequer reconhecidas pelo Conselho Estadual 
de Educação Os drplomas que emibam, portanto, 
não hnham qualquer valor legal. Até as escolas do 
Estado não eram raconhecrdas pelo ConMiho de 
Educação Havra professores que racebtam seus sa
lános com a prova das suas ~ssões digitais. 
pors não sabtam assrnar o própno nome 
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Em doloroaa operaçilo, fui obrigado a sublllilul
los por VI& de concu- pilbi"ICO -neehzw!o 8 adminla
lnldo pala Fundação Carlos Chagas, da Sio Paulo -
,o que ak:ançou ce- da 30% do corpo docenle ma
ranhansa. Pnll s.soras foram Jaactados em cu
eapeaallzados a, em pouco tempo, obtivemos um 
corpo da 11111haras de piOiessoraB da II1BlS alta qual,_ 
ficação em todo o Pais. 

Evidente que a extraoldinána qualidade do 
ans1no públiCO no meu Estado logo se fez sentir, 
preparando a juvanluda maranhanse para diBS me
lhores. 

No entanto, Sr. Presidente, sena ilusóno imagi
nar- que todas as p!OVIdênclas asaurndas pala 
mmha adminostraçlo tenlwn raaoMdo o problema 
da aducaçlo em mau Eslado. De tio grave, ala ltllo 
encontra soluçlo ·em uma ou duas administrações 
devOtadas il causa do.......,_ Hé que se ter uma po
litica duradoura a datemoinada. 

O problema, diga-se, nlo é maranhanaa, 
mas diZ respeito 110 Nordeste, que sofra basica
mente a carénc•a da escolas a da professores 
qualificados. 

vamos cxnn.r asa· r do a- aspallk:uto? 
Por ISSO, chss8 a repilo, que ao Poder Federal 

dewtm ser dadas cmidi;Oes para atuar com rnaJS eli
cilncia a 1apã1z .. ajuda llicnlca, criteriosa, que 
dewt ofaracer - Estadoa a Munlclpoos sufocados 
com a carência da -- para curnpnr seu dawtr 
com a ediiCBÇilo 

Sr. P18111dante, s.-a. a Srs. Sanadoi8S, fiquei 
na1Uralrnan18 falz com o daslaqua que a mpranaa, 
,_ 611imos d• da •9117, deu a aprofundado eatudo, 
elaborado paro danllsta pollbco José Luciano da 
Ma11os Dias, da F111ldaçlo Gebllio Vargas. O autor 
mediu o dasan.,.•'lo da 65 aclnwiiSIIaçõas esta-
duais em sa6da, a segurança a parllr daa 
valias o · , no pariodo compraaldido an-
Ila 1982 a 1994, a confinnou -- bnlhante tese 
da doulonldo . 110 Instituto UniWiflllláno a da 
Pesq1 ••as do do Aio de Janewo -os esfor9os 
que, corno , dasarriOM para o apnmora-
IIW1kl da em mau Estado. Como 188UIIa-
do das8a estudo, mau gcMII1IO conquistou o prl
naro lugar no ingallla aafolço em prol da~ 
que, no Maranhlo, tx-. o 81111110 do segundo 
grau. 

Enfim, o~ da p&sqiRBB a um dos 
..,_do na~ parfodo da parno. 

Em o que eu tinha a dizer, Sr. PI8Bidanla. 
Muito abrigadD. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Poltela) -Esgo
tada a lista da Ol&doras. 

A s,e. Sanadora Regina AssuqJçAo enviou 
dllcurao il Mesa para ser pub:'.cado na forma do dia
posto no art. 203 do RagimaniD Interno. 

S. Ex" senl -.elida. 

A SRA. REGINA ASSUIIIPÇAO (PTB- MG)
Sr. P1asidanla, Sr"s. a Srs. Sanadoi8S, IDmO a pala
VI& para, com muita satiafaçlo, ~a 1811hza
çlo, no fim da semana pt6xirno, em Balo Horizonte, 
da -nçlo estadual do Parlldo Trabalhista a
lairo em M1118S Ganüs, quando se raaJizanl a alaiÇio 
da seus dlngantes, ~que, por_. ~sti
cas intrlnsacas, cartamante contribuirf. para o forla
learnanto da legenda a para a raaf•maçlo da seu 
rda6rio a da - tradiçlo da lula em clafaa do Brasl 
• da 88US trabalhadoras. 

Paralelamente se raalza um outro wento. da 
particular significaçlo pas-' a grande ~ 
politica pam o nosso partido, que é a lnstalaçlo da 
cornlsslo provisória do PTB Mulher, uma organi
zaçlo aubpartlcléria que se dasllna ao estimulo 1!. 
partlclpaçlo feminina na politica. O PTB Mulher 
tarf. estrutura semelhante il do partido, lnclualve 
gaográllca, com diratórios nacional, astadiiBI, munl
q:,ar • zonal. 

Pala generosa lndicaçlo da minhas cornpa
nhaii&S, liWI a honm da ser escolhida praeidanbl da 
ComiSSio Provlsóna Nacional, desafio que wm da 
811C01ibo ila minhas corMCÇ6as sabna a nac n l-1ada 
da cnaacenbl pe.rlicipaçAo farnnina na vida polftlca a 
parlid6na do pais. 
I~ rassallar que esta nove OlgiiiiiZII· 

ç1o 1t11o IMIIza com o partido, S&B cdlula mater. 
Mudo pelo contrério, wm a aa constiluir am maill um 
IIIBiiUmanto da açiio do PTB no aantldo da divulgar a 
ideologia tnrbalhisla a seu programa parliddrio, con
quistar novos adeptos a, aaguindo a trlha nalural da 
uma instilulçlo do gênero, ~. consalldllr-aa, 
ganhar espaço em todas as III8IAnclas do podar p;)
blico 111 talacldo. 

A inDrrlrwa da criar-aa o PTB Mulher wm da 
....... o. ainda, • abrlgalaliadada legal da ...-
cher ~ c1aa vagas da candidatos u alalç5ea 
pwpon:loi1818 por mulhenas brullalnla. Daallna .... 

_ ... -ldedlt. a apr•••ar o que, a n.u ver, 6 lne
DIRal: a parlicipaçlo lguallirla an1n1 homana • 
rnulhanas na raprauntaçlo polftlca da - aacla
dada. 

Eaa 6 .- 181idli1Cia ~- a conlla a 
• n1o 1'16 apaall;• da montrL Nlo l88lll duvida da 
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que, com o passar do tempo e a ~te paJtlclpa
çio fem111na na vida econõmoca. social, poll'llca e 
cullural de noaso país, chegaremos ao& 50% dessa 
rapreaentação. 

Que fique bem claro, a1nda, que esta não é um 
mov-mo bpcamente lemwusta. Trata-se, sim, de 
um mownento de caniler políbco, human1sta, e que 
procura apenas acelerar e aperfeiÇoar o s1stema rep
raaa 1tabvo polítiCO nacional. com diStribuiÇão eqilita
bva de poder formal entre os gêneros. 

O PTB Mulher se desbna, amda. a contribuir na 
superação de nacos natunus que a obngatonedade 
cnou. Por ser urna 1mpos1Ção que antecedeu ao au
mento espontAneo da parbapação lemln1na na VIda 
pollbca, I1IIIIOniS serão as d~ICUidades das mulheraa 
em enhentar campanhas e assurmr mandatos. Nlo 
tanto pela falta de prática corno pela persiStência de 
pn!COIICIIIIOS. Que essa aparente lntg1lidade II8Jil 
mobvo suficiente para a superação dos obslécllloa e 
COIIBOIIdação da Justa equidade entra homet IS e rnu
lheras na polbca, raped8das as dMIIBS d~erenças 
de ambos. 

Em uma época em que a loiça flsiCB penle 
ceda vez 1"1'1818 espaço para s tecnologl8 e a veloci
dade da lllformaçlo, c~ naturalmente a cepea
dade compebbva da mulher, em um mundo tecnilice
do e rlonnatizado. Esse cenáno. no entanto, requer 
a redução das desigualdades também entre grupos 
e segmentos SOCIIIis. 

O PTB Mulher, dl8nle desta nova siiUaçla, lu· 
tan1. para o abng1rnento de outros 811S810S, taiS corno 
o fim da JOrnada dupla de trabalho Imposta à mulher, 
~ raponsabdiZBda quase com 
~pelo cuidado com os hlhos e com toda 
a eccnoma dom6sbc:.L E, Slnda, com o fim da diSCn
rnnaçlo que Inflige menores salénos às multa., 
em ralaçio aos homens, mesmo 18811zando as mes
mes tareias e aaum1ndo as ,_mas responsaboh
dadss. 

O PTB Mulher faz questão de sall&ntar que a 
R"lllher é dlferents do homem e que por ISSO 18m 
pago um elevado preço pelo ITIOIIQPÓIIO da maleml
dede, qual S8J8, o de também assumir pnorilalla
rnsnte, e rrutas vezes com exclUSIVIdade, toda e 
responaabolldade para com a famllla. Nas áreas po. 
bras, nas favelas e bols6es de pobreza em tomo das 
ck'w!es, Jâ um quarto das lam118S têm como arrimo 
lln100 a figura da mie. 

• Como a 11'18101111 dessaS mu~ não tem qua
lificação prulisalonal, ganha pouco, trabalha em oon
diçlies d•loals e mudas vezes longe da moredlll, dei-

xa os f~hos desprotegidos ou em sduaÇAo de naco 
por falta de creches e eSCOlas polbiiCBS. 

O PTB Mulher se balenl para rever essa 811ua· 
çio, na csrtaza de que a solução só pode ser pollb
ca. Nic hé outra. Temos a comncçlo de que, com 
ao 1ncrementannos a paltM:Ip&Ção femlniNl na pollb
ca, estaremos ampliando o nllmero de ~ naoas 
preocupadas com os problemas do Brasil e de sua 
gente, aas1m como contnbulndo para o rasgai& da co
dadallla de todos os brasileiros. 

Era o que querfamos COri1IIIIICIII", com multa es
perança. 

Obngada. 

O SR. PRESIDENTE (lucídiO Poltela) - Nada 
maiS havendo a tratar, a Praaldênaa VSI eucarrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e - Selo._ 
SenadonJs que constará da pauta da sessão dellbe
ratJva onlinlliria de segunda-la1ra, dia 12 do conanta. 
a realizar-se às 14h30mln, a segwnta: 

ORDEM DO DIA 

118m linlco 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTfTUIÇÃO 

III" 39, DE 1997 

Quarto dlll de diScussão, em primeiro tumo, de 
Proposta de Er1111nda à Conslltuçio rf' 39, de 1997 
(n.• 3311196, na Cimara dos Depulados}, de l'liclabva 
do Pre&ldente da República, que d1Sj16e sobre o re
game constituciOnal dos militares, tendo 

Paracer favorável, sob n.• 860, de 1997, da 
Com1aslo de ConstituiÇão, JusbÇB e Cidadania, Ra
lalor: Senador Romeu Tuma. com voto contréno do 
Senador Robarto Freore. em sepemdo, do Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídlo Poltella) - Está 
&rl08rrada a sessão. 

o.-nta-se a sessão és 13112 mlfiUIDS.) 

AGENDA CUIIPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS IIAGALJtlEs ., .. 

SUta4lllrll 

.. - Sesão Delberabva OnlnMa do Senado Federal. 
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Ata da 41 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de janeiro de 1997 

611 Sessão Legislativa Extraordinária da 5011 Legislatura 
PresldiJncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Ronaldo Cunha Lima 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS SENADORES 

Antonoo Carlos Magalhães - Antõnoo Carlos 
Valadares -Artur da Tavola - Bello Parga - Benedo
ta da Solva - Bemardo Cabral - cartas Bezeora -
Edoson Lobão - Élcoo Alvares - Emoloa Fernandes -
Epotacoo Cafeleora - Fernando Bezeora - Flavoano 
Melo- Fre~as Neto- Gerson Camata- Guilherme 
Palmeora - Hugo Napoleão - Jader Baobalho - Joio 
França -João Rocha- Joel de Honanda- Jonas Pi
nheoro - Josaphat Mannho - José Alves - José 
Boanco - Jose Eduardo Outra - José Roberto Anuda 
- Junoa Mansa - L.auro Campos - Leonel Paova -
Lucídoo Pootena - Martuce Ponto - Mauro Moranda -
Nabor Júnoor - Osrnar Doas - Otonoel Machado - Re
gona Assumpção - Roberto Freore - Roberto Re
quoão- Romero Juca - Romeu Turna- Roneldo Cu
nha Loma 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha uma) -
A hsta de poesença acusa o comperecomento de 42 
Srs Senadores Havendo número regornental. decla· 
ro abena a sessão 

Sob a proteção de Deus. onocoarnos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha uma) -
A Presodêncoa recebeu o Avoso n• 1 223. de 1997, de 
19 de dezembro úlbmo, do Monostm de Estado da Fa
zenda. encamonhando, nos termos do ali. 3" da Re
solução n• 57, de 1995, do Senado Federal, Relato
no da Execuçio do Programa de EmiSSão e Coloca
ção de Totulos de Responsabilidade da Repúbloca 
Federabva do Brasil no Extenor, referenta ao perío
do de agosto a outubm de 1997, com onforrnações 
relatovas aos pagamentos de pnncopal e 1uros ocom

dos no relendo !nodo 
A maténa, nexada ao processado do Doversos 

n• 34, de 1997, , em cópia, ao do Pm)81o de Reso
lução n• 112, d 1994, vao à ComiSSão de Assuntos 
Econõmocos 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presodêncoa recebeu, do Govemo do Estado de 
Mato Grosso, Ofocoo s/n°, de 18 de dezembm últomo, 
enc:amonhando, nos termos do art 21 • § 2", da Reso
lução n• 72, de 1997, a documentação referente a 

59', 60" e 61° emossão de Letras Fonanceoras do Te
souro do Estado- LFTE-MT. 

O expedoente, anexado ao processado do Pro
JBto de Resolução n" 94, de 1997, vao à ComiSSão de 
Assuntos Econ6mlcos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha l.i'na) -
Encenou-se, --letra últma. o prazo para api'S'Bntr . 
ção de emendas ao PIOJBio de Resolução ri' 179, de 
1997, que autonza o Munoclpoo do Rio de Janam a 
erndlr, através de ofertas públocas, Letras F"onanceoras 
do Tesouro do Munocípoo do Roo de Janeoro - LFTM
RIO, desbnando-se os 18CUISOS ao goro de sua diVIda 
rnobioaria vencível no 1• semestre de 1998. 

Ao proreto nlo foram oferecidas emendas. 
A maténa seré incluída em Ordem do Doa opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lma) -

A Presodêncoa recebeu a Mensagem n• 78, de 1998 
(n° 10198, na ongem), de 8 do corrente, pela qual o 
Presodenta da Repúbloca, nos termos do art. 52, ,,..,_ 
ao V, da Corostotuoçã.o Federal, solocrta &eJB autonza
da a contratação de operação de credoto extemo, 
com garantoa da Unoão. no valor equovalente a treze 
milhões e quatrocentos moi dólares nolle-amenca
nos, entre o Fundo Fonance•ro para o Desenvolvi
mento da Bacoa do Prata- FONPLATA e o Estado 
do Mato Gmsso do Sul, destonada ao fmanaamento 
parcoal do Pooteto de Consbução de Ponte sobre o 
no Paoaguao, Rodovia BR-262, no trecho Mooanda
Corumbá 

A maléna, anexada ao processado do Oliao ri' 
S/90, de 1997, VBI à Cou ão de Assuntos Ecoo IÔII ltOS 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
A Presodênaa recebeu a Mensagem n• 79, de 1998 
(ri' 33198, na ongem), de 9 do corrente, pela qual o 
Presidente da Repúbloca, nos lannos do art. 52, onco
so V, da Conatlluoção Federal, solocrta &eJB. autonza
da a contralação de operação de credoto externo, 
com garantoa da República Fedeoabva do Brasol, no 
valor equovalenle a até oitenta molhões de dólares 
norte-amencanos, de pnncopal, entre o Governo do 
Estado do Maranhão e o Banco lntemacoonal para a 
Reconstrução e Desenvotvomento - BIRD (Banco 
Mundoal), destonada ao fonancoamento parcoal do Pro
reto de Apooo ao Pequeno Produtor Ruoal. 
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A matana, anexada ao processado do Oficio 
n" S/6, de 1998, va1 à Comissão de Assuntos Eco
n6m~eos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha I.Jma) -
O Senhor Presidente da RepúbliCa eiMOU ao Con
gresso Nacional a Medida PIOVIB6ria ri' 1.463-21, 
adotada em 31 de dezembro de 1997 e publicada no 
diB 2 de pliii!IIO de 1998, que "DIIIp«<a""sobre o raa
IUste do salano mlr~rno e dos benefíCIOS da Previ
dêncaa Social, aftera alíquotes de contri>uiÇAo panl a 
Segundada Socai e IOSII!ul conlnbuiÇio para os ser
VIdores 1nahvos da Unoão" 

De acordo com as 1nd1caçõas das hdaranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica ass1m consblu1da a ComiSSão 
M1sta IIICUmblda de emtt1r parecer sobre a matéoa· 

SENADORES 

T"dulares Suplenlille 
PFL 

Francelino Pere1ra José BI8IICO 
Waldeck Ornelas Vllson Kte1nüb1ng 

PMDB 
Jader Baltlalho Gerson Camate 
Nabor Jun10r Certos Bezerra 

PSDB 
Geraldo Melo Lúd10 Coelho 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSB/PPS) 
Jose Eduardo Outra Sebaslliio Rocha 

PPB 
EprláciO Calete1ra Leomar Ou1ntanilha 

DEPUTADOS 

THulares Suplllntea 
PFL 

Jose Cartos AlelUia V1lmar Rocha 
João Mellão Neto Saulo Queiroz 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Sandra Mabel Albénco FHho 
Nelson Harter Jorge Wilson 

PSDB 
Nelson Oloch 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Jose Machado 

PPB 
Benedtto Dom1ngos 

PV 
Femando Gabe~ra 

Adroaldo Slrack 

Alc1das Modesto 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o segu1nte calendáno para a tranu
tação da maténa· 

OIB 12-1-98 - designação da ComiSSão M1sta 

01a 13·1-98 - 1nstatação da Comissão MISta 

Até 7-1-98 - pnozo para recebmanto de emen
das e para a CortiiSsão MISta emdlr o parecer soble 
a admiSSibilidade 

Até 16-1-98 - prazo final da ComiSSão MISta 

Até 31-1-98 - prazo no Congrasso NBCIOnal 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldlo Cunha Lima) -
O Senhor PreSidente da RepúbliCa env10u ao Con
gresso NaciOnal a Madlda PIOVIs6na ri' 1..-.... 
adolada em 31 de dezembro de 1997 e publicada no 
diB 2 de JBII8110 de 1998, que • Autonza a ubiiZIIÇIO 
da recursos do Fundo da Mannha Marcante - FMM, 
em lavor da CompanhiB de Navegação Lloyd BraSI
leiro - LLOYOBRAS, e dá outras pi'OIIIdênciBS". 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, IICB ass1m constttuida a Corrusaiio 
MISta IMCUmblda da ei'TIIIJr parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Tllulares Suplante& 
PFI.. 

Hugo Napoleão José Agn111no 
JúliO Campos Bemardo Cabral 

PMDB 
Jader Balbalho Gerson Can"ala 
Nebor Jún1or Certos Bezena 

PSDB 
Coul1nho Jorge Geraldlo Melo 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Reg1na Assumpção 

DEPUTADOS 

THulares 
PFL 

Suplen1118 

Roberto Pessoa Rubem Medll8 
José Certos Cout1nho José Cartlos Alelua 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 
Ant6n10 Brasil Paulo Lustoaa 
HéliO Rosas Mauro Lopes 

PSDB 
Jova1r Arantes AdelsOn Ribeiro 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 
José Machlldo Alcldes Modealo 

Laprovda VISir& 

I.Jndberg Fanas 

PPB 

PSTU 
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De acordo com a Resoluçio-n" 1, de 198~N. 
fiCa estabelecido o segUinte calendáno para a tramr
taçio da maténa: 

Dia 12-1-98 - dasrgnação da Comisslo Mrsta 
Dia 13-1-98 - nstalaçio da Comrssão Mrsta 
Até 7-1-98 - prazo para recebimento de emen-

das a para a Comssão Mrsta a111111r o parecer sobre 
a admrsslbrlrdade 

Até 16-1-98 - prazo final da Comrsslo Mrsta 
Até 31-1-98 - prazo no Congresso Nacronal 
O SR. PRESIDENTE (Roneldo Cunha Uma) -

O Senhor Presrdenta da R&pllbrrca enVIOu ao Con
gresso Nacronal a Medrda Provrs6ria n" 1.475-35, 
adotada em 31 de dezembro da 1997 e publrcada no 
dia 2 de 1anetro de 1998, que • Altere as leis n"s 
8.019, de 11 de abri de 1990, e 8.212, da 24 de lU
lho de 1991, a dá outras provrdêncras'. 

De acordo com as 1ndrcações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolu
ção n" 1189-CN, fica assrm constitulda a Comsslo 
Mrsta .,cumbrda de amrhr parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

TllulaftHI Suplenlea 
PFL 

Jonas Prnherro José Branco 
Joel de Hollarrda José Alves 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Junror Car1os Bazena 

PSDB 
Jefferson Peres Ca~os Wilson 

Bloco Oposiçlo (PTJPDTIPSBJPPS) 
José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PPB 
Eprtácio Cafeterra Leomar Qurntanrlha 

DEPUTADOS 

Tllulares Suplentes 
PFL 

César Banderra Antõnro Geraldo 
Ursrcrno Queiroz Augusto Vrverros 

Bloco (PMDBJPSDIPRONA) 
Lldia Qurnan , Sererva Fel!pll 
Elcoone Barbalho • Teté Bazena 

!PSDB 
Sebesbão Madarra Mán:ra Mannho 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
José Machado Ak:ldas Modesto 

Chico da Pnnceaa 

PPB 

PTB 

De acordo com a Resolução n" 1. de 1989-CN, 
frca estabelecido o segurnta calendário para a trami
tação da maténa. 

Ora 12-1-98 - desrgnação da Comssão MISta 
Ora 13-1-98 - rnstalação da Comrssão Mrsta 
Até 7-1-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Coltllsslo Mrsta emrtu o parecer sobre 
a admrssrbrlrdade 

Até 16-1-98- prazo final da Cornrssão MISta 
Até 31-1-98 - prazo no Congresso Naaonal 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima)- O 

Senhor Presrdenle da Repúbl"rca amnou ao Congresso 
NaciOnal a Madrda Provisória n" 1.477-44. adolada em 
31 de dezembro de 1997 a publrcada no dra 2 de J81181-
ro de 1998, que 'Dispõe sobre o valor lotai anual das 
mensalidades escolares e dá outras provrdêncras'. 

De acordo com as rndrcações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolu
ção n• 1189-CN, fiCa IISSim consldUida a Comissão 
Mista IIICUmbrda de enutrr parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares 

Gurlherms Palmerra 
Júlro Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Júnror 

PR. 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
RomeroJuca 

Gerson Camata 
Car1os Bazena 

Cou!Jnho Jorge Artur da Távola 
Bloco OpoSIÇão (PTIPDTIPSBJPPS) 

Jose Eduardo Outra SsbaSbão Rocha 
PTB 

Regrna Assumpção Odacrr Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Paes Landrm Belrnho Rosado 
José Lourenço Manlu Gurmarães 

Bloco (PMDBJPSDIPRONA) 
lvandro Cunha Lima Oscar Goldonr 
Zé Gomes da Rocha Marquinho Chedid 

PSDB 
Mansa Serrano Osrnêno Parerre 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
José Machado Alcrdas Modesto 

Fausto Martello 

Gonzaga Patnota 

PPB 

PSB 
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loca estabelecida a segu•nte calendano para a tram
taçãa da maténa 

Ola 12-1-98 - designação da Com1ssãa MISta 
Ola 13·1-98 -Instalação da Comissão M•sta 
Ate 7 ·1·98 - p<aZO para receb1menta de emen-

das e para a ComiSSão M•sta emrt1r a parecer sabre 
a adm•ss1bthdade 

Até 16-1-98- praza hnal da ComiSSão MISta 
Ate 31·1·98 - praza na Congresso NaciOnlll 
O SR. PRESIDENTE (Ranalda Cunha L1ma) -

O Senhor Presidente da Republoca envJOU ao Con
gresso NaciOnal a Medida Prov•sóna n' 1.479-36, 
adolada em 31 de dezembro de 1997 e publocada na 
dia 2 de )llneuo de 1998, que "DISPÕ& sabre a paga
menta dos eeMdores CIVis e mlllares do Poder Exe
cutiVO Federal, IncluSIVe suas autarqUIBS e fundaçõ
es, bem como dos empregados das empresas publi
cas e das sacl&dades de econam1a msta, e dé au
tiiiS pi'OVIdênci8S". 

De açorda com as •ndiC8ÇÕes das lideranças. e 
nos termas das §§ 4' e 51 do art 2" da Resolução n• 
1189-CN.IICB asSim canstrtu1da a ComiSSão M1sta In
cumbida de emlbr parecer sabre a maténa. 

SENADORES 

Titularee Suplenles 

PFL 

Gilberto M1randa V1lsan Kle1r1üb1ng 
José Alves Hugo Napoleão 

PMDB 

Jeder Barllalha Gerson Carnata 
Nabar Jún1ar Carlos Bezerra 

PSDB 

José lgnéc10 Farre1ra Lúaa Alcântara 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Jose Eduardo Outra Sabasbia Rocha 

PPB 

Epdácla Catet111ra Leornar Ou•mandha 

DEPUTADOS 

PSDB 

Edson Siva Mannha Raupp 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Jose Machada Alc1des Mocle8ta 
PPB 

Ja~r Bolsanaro 
Pl 

Valdemar Costa Neta 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
loca estabelecida o seguulle calendáno para a Iram•· 
tação da rnatena 

Ola 12-1·98 - deSIQMçâa da ComiSSão Mrsla 
D1a 13·1·98 - Instalação da Camssãa MISta 
Até 7 ·1-98 - praza para recebimento de 

emendas e para a Cam1ssãa M1sta em111r a parecer 
sabre a admiSSibilidade 

Até 16-1·98 - praza l~r~al da Carrussãa Mlsla 
Até 31·1·98 - praza na Congresso NaciCinBI 

O SR. PRESIDENTE (Ronalcla Cunha lima) -
O Senhor Pres1denta da RepúbliCa anv10u ao Con
gresso Nac•anal a Medida PI'OVISÕna n• 1.480-38, 
adatada em 31 de dezembro de 1997 e pubhcada na 
diB 2 da Jllne•ra de 1998, que • Anera diSpOSibvas da 
le• n• 8.911, de 11 de JUlho de 1994, e dé outras 
pravldênciBs". 

De acorda com as 1ndocaçóes das lideranças, e 
nas termas das §§ 41 e 51 da art. 2" da Resoluçio n' 
t/89-CN, loca ass1m conslllu1da a ComiSSão MISta •n· 
cumblda de em111r parecer sabre a rnaténa 

SENADORES 

TitUlares SuplantH 
PFL 

Jose BIBOCO José Alves 
Vlison Kle1nübmg Francelina Pere~ra 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Jún10r Carlos Bezerra 

PSDB 
Jefferson Peres Lúdio Coelho 

Bloco OposiÇãO (PTIPDTIPSBIPPS) 

Jose Eduarda Outra Sebastião Rocha 
Titulares S~ PTB 

PFL 

Arolde de OIMIItll ROberto Pessoa 
Casta Ferre~ra SérgiO Ban:ãllas 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

José Aldem~r 
HéliO Rasas 

Nael de OINelra 
Albénca F11h0 

Odac1r Soares 

Titulares 

C•ro Nogue•ra 
Carlos Magno 

Reg1na Assumpção 

DEPUTADOS 

PFL 
SuplentM 

Roberto Pessoa 
Ra•munda Samas 
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. 
BloCo (PMOIWSDJPRONA) 

Zaire Rezende 
Marcos Lima 

PSDB 

Pedro lruJO 
Orcino GonçalveS 

Marcus VJCente Adroaldo Streck 
BloCo (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado José Modesto 
PPB PPS 

Adhemar de Barros Filho SérgiO Arouca 
Da acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o segUinte calendáno para a trami
taçio da maténa: 

Dia 12·1·98 - des~gnação da ComiSSão M1sta 
Doa 13-1·98 - 1nstalação da Com1ssão M1sta 
Até 7 -1·98 - prazo para racebmento de 

emendas e para a Conusão Mista emdir o parecer 
sobra a admossib~1dade 

Até 16-1-98 - prazo hnal da Comossão Mosta 
Até 31-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -

O Senhor Prasodente da ReptlbiiCB erMOU ao Con
gresso Nac1onal a Medida Provisória n" 1 482 44, 
adotada em 31 de dezembro de 1997 e publocada no 
doa 2 de 1ane1ro de 1998, que "Disp&l sobra as ali· 
quotas de oontnbuoçio para o Plano de Segundada 
Socoal do servidor públiCO civil atovo e matovo dos Po
deres da Unoão, das autarquoas e das fundações pú
blocas, e dá outras provodênc1as". 

Da acordo com as 1ndocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, foca ass1m constrtuída a Comissão Mosta m
cumblda de em1tor parecer sobre a matena. 

Tltu ..... 

José Bianco 
Frarta• Neto 

Jader Baobalho 
Nabor JúniOr 

SENADORES 

PFL 
Francel1no Pereora 

Hugo Napoleão 
PMDB 

PSDB 

Geoson Camata 
Cartos Bezerra 

Artur da Távola Jeffeoson Peres 
BloCo Oposij;:ão (PTIPOT/PSB/PPS) 

Jose Eduardo Out, Sebastião Rocha 
PPB 

Epotácoo Cafete1ra , Leomar Ou1nlan11ha 

Titulares 

J&Jro Came1ro 
Manlu Gu1maoães 

~EPUTADOS 

PFL 
SuplenteS 

Laura Came1ro 
Sérg1o Barcellos 

BloCo (PMOIWSDJPRONA) 
Sanuva Febpe Ud1a Quonan 
Luis Dantas Regina Uno 

PSDB 
Ra1mundo Gomes de Matos Candonho Mattos 

BloCo (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcodes Modesto 
PPBPMN 

N11ton Baoano Bosco França 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o segu1nte calendário para a tramo· 
tação da matéria: 

Doa 12·1·98- des1gnação da Comissão Mista 
Doa 13·1·98- instalação da Corrnssão MISta 
Até 7-1·98- prazo para oecebomento de emen

das e para a Comissão M1sta emrtor o parecer sobre 
a admoss1bilodade 

Até 16-1-98- prazo f1nal da Com1ssão Mosta 
Até 31·1·98- prazo no Congresso NaciOnal 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha I.Jma) -

0 Senhor Presidente da Repúbloca erMOu ao Con
gresso Nacoonal a Medida Provosória n" 1.512-18, 
lldotada em 31 de dezembro de 1997 e publiCada no 
doa 2 de janeiro de 1998, que "Dá nova radação aos 
arts 2" da Leo n" 9.138, de 29 de novembro de 1995, 
e 1°, 2" e 3D da Le1 n• 8.427, de 27 de mBJO de 1992, 
que dispõem, respectovamente, sobra o crédrto rural 
e sobre a conoessão de subvenção econ6moca nas 
operaçOes de cn!d1to rural" 

De acordo com as mdocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n" 
1189-CN, fica assim constrtuída a ComiSsão M1sta In
cumbida de emrtor parecer sobre a maténa. 

Titulares 

Jonas P1nhe110 
Joel de Hollanda 

Jader Baobalho 
Nabor JúniOr 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

JúliO Campos 
Foertas Neto 

Geoson Camata 
Cartas Bezerra 

Lúd10 Coelho Geraldo Melo 
Bloco OpoSição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 
PTB 

Odacor Soares Reg~na Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares 
PFL 

Hugo Rodngues da Cunha 
Jose Rocha 

Suplentea 

Adauto Pereora 
Ja1me Femandes 
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Bloco (PMDBIPSDIPiõiONA) 

Solas Brasoleoro 
Moacor Mocheletto 

PSDB 

Oscar Goldono 
Valdir Colatto 

B Sá Ezodll Ponhelro 
Bloco (PT JPDT IPCdoB) 

PPB 
Mano Cavallazzo 

PV 
Fernando Gabeora 

De acoldo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
toca estabelecodo o seguonte calendáno para a tramo
tação da maléna. 

Dia 12-1-98- desognação da ComiSSão MISta 
Doa 13-1-98- onstalação da Comossão Mosta 
Até 07-1-98- prazo para recebimento de emen

das e para a Comossão MISta emotor o parecer sobre 
a admossibohdade 

Até 16-1-98- prazo final da ComiSsão Mosta 
Até 31-1-98- prazo no Congre&IIO Nac:oonal 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lma) -

O Senhor PI8Sidenle da Repúbhca emnou ao Con
gtaSSo Nacoonal a Medida Provosóna rrl' 1.$35-13, 
adotada em 31 de dezembro de 1997 e publicada no 
doa 2 de JIIII8II"O de 1998, que "Dispõe sobre o Plano 
de Caoreora dos senndores do Banco Central do Bra
sol, e dá outras provodêncoas" 

De acoldo com as ondocações das lideranças, e 
nos teomos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, foca assom constituída a Comossio Mosta on
cumboda de emdor parecer sobra a maténa· 

Titulares 

Calfos PatrocíniO 
Bernardo Cabral 

Jader Baobalho 
NabOr Júnoor 

SENADORES 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Edlson Lobio 
Bailo Parga 

Geoson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson José lgnácoo Ferraora 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

José l;duerdo Outra Sebastião Rocha 
PPB 

EpiiBCoo Caleleora Leomar Ouontanolha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PFL 

Saulo Oueoroz Augusto VIVtllros 

Manoel Castro Euler Ribeiro 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Gonzaga Mola DJBima de Almeocla Casar 
D1andor Dalpasquah Barbosa Neto 

PSDB 

Ademor Lucas Candonho Mattos 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

PPB 

Fetter Júnoor 

PSTU 

Londberg Fanas 
De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 

hca estabelecido o seguonte calendano para a tramo
tação da matena 

Doa 12-1-98 - desognação da Comossão Mosta 
Ola 13-1-98 - mslalaçao da Cormssão Mista 
Até 7-1-98 - prazo para recebomento de 

emendas e para a Comossão Mosta emotor o psracer 
sobfe a admiSSobolodade 

Alé 16-1-98 - prazo tonal da Comossio Mista 
Até 31-1-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha I.Jma) -

O Senhor Presidente da Repúbloca emnou ao Con
grasso Nacoonal a Medoda Prov~sóna n• 1.54N8, 
adotada em 31 de dezembro de 1997 e publiCada no 
doa 2 de Janeoro de 1998. que "Dospõe sobre a orge
nozação da Prasodêncoa da Republoca e dos Monoste
nos, e dá outras provodêncoas•. 

De acordo com as ondocações das loderanças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2" da Resolução n• 
1/89-CN, loca assom consllluoda a Comossão Mista •n
cumboda de emttor parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Titulares SUpiMdes 

PFL 

Jose Boanco Francehno Pereora 
Waldeck Omelas Joel de Hollanda 

PMDB 

Ramez Tebel Gerson Camata 
Nabor Junoor Ca~os Bezerra 

PSDB 

Artur da Távola Teotonoo Volela Folho 

Bloco Oposoção (PTIPDT/PSBJPPS) 

Jose Eduardo Outra Sebashão Rocha 

PTB 

Odacor Soares Regona Assumpção 
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DEPUTADOS· 

PFL 

Mlllldoi1Ç8 Filho César Bardeora 
V-mar Rocha Alexandra Caranto 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Gonzaga Mola 
Geráoo Bemardmo 

PSDB 

lvandro Cunha uma 
Confúcoo Moura 

Robel1o Santos Franco Montoro 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcocles MoclesiO 
PPB 

Felope Mendes 
PTB 

Paulo Heslander 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
foca eslabelecodo o 118gUinte calendáno para a lramo
taçio da matéria: 

Doa 12-1-98 - desognação da Comossio Mosla 
Dia 13-1·98 - IFISialaçãO de Comossio MISta 
Até 7-1-118 - prazo para recebimento de 

emendas e para e Comossão MoSia emrtor o parecer 
IObra a admiSSibilidade 

Até 16-1-118 j prazo tonal da Comossão Mosla 
Até 31·1-98 prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha uma) -
O Senhor Prasiderrte da Repúbloca envoou ao Con
gresso NaciOnal a Madocla Provosóna n" 1.&54-23, 
adolada em 31 de dezembro de 1997 e publocada no 
doa 2 de JBn&oro de 1998, que "Ailera os arts. 2", 3°, 
4°, 5", 11", 7" ego da Leo n• 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a c0t11ralaÇio por lampo 
dalennnado para alender à necessodade lemponlna 
de .-pcoonalll"l!el'esse público, e dá oulras provo
dii1CI8S•. 

De IIDOido com as "'* "9'ies das lideranças, e nos 
larmDs dos §§ III' e 5" do ar1. 2" da R as,. ç11o rf' 1/II&CN, 
fica 118111m constilulda a Comissão MoSia oncumboda 
de emobr parecer s~re a maténa: 

-ADORES 

Tllu ...... Suplente• 

PFL 

FJBncelmo Pereira José Agripmo 
Waldeck Omelas Joio Rocha 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camala 
Nabor Júnoor Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúdoo Coelho Bano Veras 

Bloco OposiÇão (PTIPDT/PSB/PPS) 

José Eduardo Du!IB Sebastião Rocha 

PPB 

Eprtacoo Caleteora Laollfllr Ouonlandha 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Osvaldo Coelho Raimundo Sarnas 
Marcos Vinícous de Campos Paulo Lorna 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Paulo Rltzel 
Orcono GoFIÇ81ves 

PSDB 

Noel de Ohveora 
Albénco Folho 

Anovaldo Vale Robel1o Rocha 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcocles Modesto 

Wogberto Tartuce 

Nolson Glbson 

PPB 

PSB 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o seguorrte calendáno paJB a tramo-
taç.io da rnaténa. ' 

Doa 12·1·98 - desig;,ação da Comossio MoSia 
Doa 13-1-98 - onslalação da Comssão Mosla 
Até 7-1-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comossão MISia ernilor o parecer 
sobre a admossoboloclade 

Até 16-1-98 - prazo tonal da Comissão Mosla 
Até 31-1-98 - prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Loma) -
O Senhor Prasoclarrte da Repúbloca envoou ao Con· 
grasso Nacoonal a MadKia Provosóna n" 1.559-21, ado
lada em 31 da dezembro de 1997 e publocada no doa 2 
de janeiro de 1998, que "Aliara a legoslação do omposto 
de renda e da corrtribuoção ~ocoal sobre o lucro". 

De acordo com as ondoc:açiles das IKieiBFIÇils. e 
nos lermos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assim constiluícla a Conussão Mosla on
cumbida de ellllbr parecer sobre a rnaléna· 

Joio Rocha 
José Alves 

SENADORES 

PFL 
Suplentes 

Carlos Patrocomo 
José Boanco 



ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO DE 1998 

Jadar Barballo 
Nabor .lllmor 

Coutinho Jorge 

PMDB 

PSDB 

Genoon Camata 
Carlos Bezena 

Lúcio AlcintaJa 

Bloco Opoação (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduanlo Outra SebasbioRocha 

PTB 

Odaclr Soal88 Reg111a Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentn 

PFL 

Osório Adnano AIOido Cadraz 
EIIIIIU Resende Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPSDI?RONA) 

Hennes Pan:ianallo 
An16n10 do Vale 

PSDB 

Paulo Lustosa 
luiZ Dentas 

F1nno de Castro Roberto Brant 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcldes Modesto 

PPBPTB 

Jllbo Redecker Paulo Heslandar 

De acoldo com a Rasoluçiio n• 1, de 1989.CN, 
fica estEhalecldo o aegumte calendéno para a tram
taçlo da rnaténa: 

018 12-1-98 - designação da Comissão MISta 
018 13-1-98 - lnBtalação da ComiSsão MISta 
Até 7-1-98 - prazo para AICIIblmanto da 

-.elas a para a ComiSsão Mista emt1r o paii!C8r 
80bnt a admlsSIIIIIdade 

Até 16-1-98 - prazo final ela Comissão MIS
taAié 31-1-98- prazo no Congi8SSO NaCIOnal 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor P..sldanta da RepúbliCa enVIou ao Con
gresso Nac10nal a Med1Cia Prov1sóna n• 1.587-11, 
adotaela em 31 da dezembro da 1997 e publicada 
no dlll 2 da ,an&~ro da 1999, que "Oispi!e sobre a 
nsgulanzação, adm1n1stração. aforamento e ahena
çio de bane 1rn6va1s da domimo da União, altera 
diSposrtiVOS dos Decretos-LeiS n•s 9 760, de 5 de 
setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 
1987, regulamenta o § 2' do art 49 do Alo das 
D1spoa1ç6es ConstitUCIOnaiS Transrt6rl8s, a dé ou
tras provldênci8S". 

De acordo com as IndiCações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° a s• do art 2' da Resolução n" 
1/89-CN, fica ass1m constrtuida a ComiSSão M- ,... 
cumboda da emrtlf parecer sobre a maténa 

SENAD9RES 

Titularas Suplenles 

PFL 

RorneuTuma Francehno P818111l 
EdiSOO Lobão Gilberto Miranda 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Jún•or Carlos Bezerra 

PSDB 

Lúd1o Coelho Cout1nho Jorge 

Bloco OposiÇão (PT/PDT/PSBIPPS) 

José Edualdo Outra Sebastião Rocha 

Epilac10 Caleteora 

Titulares 

PPB 

Leomar Ou111ta111lha 

DEPUTADOS 

Suplerdea 

PFL 

Valdom1ro Meger Adem1r Cunha 
Paulo Gouvêa Jame Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

Rrta Camata 
EdiSOO Andnno 

PSDB 

Udson Bandeira 
Hél1oRosaa 

Fau Rosa Alz•ra Ewenon 
Bloco (PT/PDT/PCdo B) 

José Machado Alc1das Modesto 
PPB 

Pedro Corréa 
PPS 

Sérg10 Arouca 

De acordo com a Resolução n• 1, de 19119-CN, 
fiCB estabelecido o segu1nte calendéno para a trami
tação da maténa 

Dili 12-1-98 - des1gnaçiio da Co1111ssão Mista 

018 13-1-98 - Instalação da Comissão Mista 
Até 7-1-98 - prazo para 11!C8b1mento da 

emendas e para a ComiSSão Mista emrt1r o paii!C8r 
sobre a admiSSibilidade 

Até 16-1-98 - prazo f1nal da ComiSSão M1sta 
Até 31-1-98 - prazo no Congresso Naaonal 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -
O Senhor Presidente da República emnou ao Con· 
IJI9SSO Nac1011al a Medida Provl!l6ria 'l'i' 1.586-4, 
adotada em 31 de dezembro de 1997 e publiCada no 
dia 2 de 18ne1ro de 1998, que "D1spõe sobre a recu· 
peração de haveres do T escuro NaciOI\81 e do lnsll· 
luto Nacional do Seguro SociBI - INSS e a utiliZação 
de Títulos da Divida Publica. de responsabilidade do 
T escuro Nac1onal. na QUitação de débrtos com o 
INSS, e dá outras prov1dênc1as" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fiCa ass1m constdu1da a ComiSSão Mista 1n· 
cumblda de em111r parecer sobre a maténa. 

SENADORES 

TitUlares 

Hugo Napoleão 
EdiSOn lobão 

Jader Balbalho 
NaborJumor 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentc~s 

Francelina Pere11a 
Gilberto M~randa 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Osmar D1as Carlos W1lson 

Bloco Opos1ção (PT/PDT/PSBJPPS) 

José Eduardo Outra Sebast1ão Rocha 

PTB 

Reg1na Assumpção Odac~r Soares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Saulo Queiroz Magno Bacelar 
Ja1me Mart1ns Lu1z Braga 

Bloco :PMDBIPSDIPRONA) 

Paulo Lustosa 
Cleonãnc1o Fonseca 

PSDB 

lvandro Cunha Lima 
Mauro Lopes 

Roberto Rocha Ezíd10 P1nhe1ro 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

Jose Machado Alc1deS Modesto 
PPB 

Celso Russomano 
PMN 

Basco França 

De acordO com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fiCa eslabaleclllo o sagu1nte calendário para a traml· 
tação da maténa: 

Dia 12·1·98 - designação da Comissão MISta 
DIB 13+98 - Instalação da ComiSSão MISta 

Até 7 ·1·98 - prazo para receb11nento de 
emendas e para a ComiSsão M"lsla envtir o parecer 
sobre a adiiiiS&Ibilldade 

Até 16-1·98 - prazo final da ComiSSão MISta 
Até 31+98 - prazo no Congresso NaciOnal 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
O Senhor PreSidente da RepúbriCa enviou ao Con
gresso NaciOI\81 a Med1da Prov1sóna 'l'i' 1.591-3, 
adotada em 31 de dezembro de 1997 e publiCada no 
diB 2 de IB"e1ro de 1998, que "Dispõe sobre a quallfl· 
caçâo de emldades como organizações socia1s, a 
cnação do Programa Nacional de Publicização, a ex· 
bnção do laboratóno Nac1onal de Luz Sír.crotron e 
da Fundação Roquette Pmto e a absorção de suas 
abv1dades por organ1zações SOCiaiS. e dá outras pro
vldênciBs" 

De acordO com as 1ndiCBÇÕBS das lideranças, e 
nos termoS dos §§ 4° e SI do art. 2" da Resoluçio n" 
1 /89-CN, fiCa ass1m constitui da a ComiSsão Mista 1n· 
cumblda de emrt1r parecer sobre a maténa: 

Titulares 

RomeroJucá 
Jlllio Campos 

Jader Balbalho 
Nabor Jllmor 

SENADORES 

PFL 

WaldeckOmelas 

PMDB 

PSDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

lúd10 Coelho LllCIO Ak:ãntara 

Bloco OposiÇão (PTIPDT/PSBJPPS) 

José EduardO Outra Sebasbio Rocha 

PPB 

Eplláao Cafete1ra Leomar Ou1manilha 

Titulares 

Rubem Med1na 
RobsonTuma 

DEPUTADOS 

PFL 

Vanessa Fellppe 
Marcos V1niC1W de Campos 

3:!1 
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Bloco (PMDBIPSDIPRONA) 

lvandro Cunha lma 
Ana Catanna 

PSDB 

Pedro II'UJO 
Ricardo R1que 

Alberto Goklman AntôniO Callos Pannunz10 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

JOSé Machado Alcldes Modesto 
PPB 

Ricardo Banos 
PV 

Fernando Gabe1ra 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
llca estabelecido o segumte calendáno para a trarm
taçio da maténa. 

DIB 12-1-98 - des~gnação da Com1ssão Mista 
Ota 13-1-98 - Instalação da Cormssão MISta 
Até 7-1-98 - prazo para A!Ceb1mento de 

emendas e para a ComiSsão M1sta emdu o parecer 
sob"' a adrmsslbdldade 

Até 16-1-98 - prazo l1nal da Cornssão MISta 
Até 31-1-98 - prazo no Cong~esso NaciOnal 
O SR. PRESIDENTE (Aonaldo Cunha Uma) -

Será Ieda a deVIda comumcação a Cãmara dos De
putados 

Ha oradores mscntos 
Concedo a palavra ao Senador Edualdo Suploc:y. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Sanador Otomet Macha

do S. Ex" d1spõe de ate 20 m1nutos. 
O SR OTONIEL MACHADO (PMDB - GO 

Pronuncia o segumte diSCurso Sem rev1são do ora
dor) - Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores, o Ini
CIO deste ano vem fortemente marcado por uma po
lêmca que rr1a1s uma vez coloca a questão da sallde 
no centro do debate naciOnal 

O que se diSCUte de maneira 1ntensa e a apli
cabilidade da lei de Doação P"'sumlda de Órgios. 
aprovada pelo Congresso Nac10nal, sancionada pelo 
P18Sidenle Fernando Hennque Cardoso e que se en
contra em VIQOr desde o d1a 1° da 111ne1ro A nova le1 
procura colocar em prãtiCB propósitoS, aCima de 
tudo, lrrtemos e humanllanos A Idéia centiBI é des
burocrabzar o processo de doação de órgãos, permi
tindo que rmlhares de vidas se~~~m salvas por me10 
de atitUdes conc...ras de solldanedade, uma marca 
prolunda do povo b!Bllllelro. 

ObtebVamente, a le1 transforma todos os maK>
MS de 18 anos em doadoras de órgãos. excefo 
aqueles que manifestem deS8JO contráno em docu
mento de Identidade A doação presumida, dessa 
lorrr~a. 101 adolada como Instrumento fundamental 

para d1m1nu1r o d-pero de 1números pacl8nles 
cr6niCOS que aguarelam angustiados ,_ l1las de es
pera por um órgão que possa restdu~r-thas a espe
rança em continuar desfrutando o nosso bem maiOr, 
que é a vida 

Ass1m, não se d1scutem os propósitOS e os ob
leiiVOS da le1, mas a total ausénc1a de estratégia por 
parte do Govemo no sentido de que a sua apliCaÇão 
se tomasse ~ealmente eficaz. 

O que se v1u a partir de 1° de 1ane1ro 101 um Iní
CIO de pãrnco jUnlo a diVersos setores da população, 
que mediatamente buScaram a segunda VIB da Iden
tidade para se daclarar não-doador. MaiS do que 
nunca, esta atitude revelou a desconfiança da BOCie
dade em ~elação ao Estado e aos seus orgar1111mos 
de saude Munos temem que seu nm ou coraçio se
Jam ~et~rados antes da hora; outros VISualizam um 
campo lert1l para a come1Cial1zação 1ndevlda, e pro
curam, portanto, os matos lega1s para proteger o seu 
COipO. 

Num pnme1m momento. suiJ>reendentementa, 
essa le1, que é s~nõmmo de lratemldade e humams
rno, acaba provocando um e!edo contráno. A pesqui
sa Datalolha, pubbc:ada na úR1ma qu1nta-latra, cons
tata que dm1nu1u para 63% o pe1C8ntual dos que 
hoJ8 cedenam os seus orgão de mane1ra espontã
nea Em 1995, o Instituto apurou que 75% dos braSI
leiros bnham vonlade doar 

Desta forma, 12% da população deucaram de 
ser doadores a partir da VIgência da nova Le1. 

A falta de esclarec1memos fez com que prolife
rasse uma magem negatiVa a respeito da medida, 
que passou a ser avaliada como coeiCibva e auton
tána. 

Mesmo ass1m, apenas 24% dos entreVIstados 
na pesqUISa se declararam totalmente contrános a 
nova le1 Isso Sl!lndiCB que, nos seus objetNOS es
senciaiS, ela tem respaldo popular, mesmo porque a 
1ndule do bras1le1m semp~e fo1 assoc1ada à solidane
dade. 

O que se questiOna basiCamente e se a lamllra 
deve ou não ser consultada ames da rebrada dos ór
gãos. E, neste aspecto, a pesqu1sa lo1 murto clara. 
De cada c1nco entreviStados, quatro acham que o 
procedimento de oUVIr os lamll~ares deve ser nglda
merne observado 

Desta forma, Sr"s a Srs. Senadores, devemos 
nos ater à crua realidade para lazer com que a Le1 
da Doação P"'sumlda cumpra seus obJeiNOS _, 
lenr a cuRura. os costumes e os preceitos da socie
dade brasileira 
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Em pnme1io 1ugar, toma-se llfg8lllíssmo que o 
governo 1madatamente lance uma ampla campanha 
de esclarecimento públiCO, IMtando equívocos e sm
ped•ndo uma reação em massa contm a medida. 

Avaliamos que nunca é tarde pala repamr um 
erro. Mesmo que atmsada, essa campanha cump1e 
ago~a um papel deciSIVO, consc111nt1Z1111do a popula
ção sobra a 1mportâllCia da doação de órgãos dentro 
de um ITIOVImento global em defesa da vida 

Como med1co. posso lhas diZer que meus cole
gas de prof•ssão ellcamente adotam a consulta fam•
llar como um procedimento natural no momento da 
doação da orgãos. Isso com certeza cont10uará &XIS
lindo. mesmo que a nova lei não datann1ne tal pro
ced•mento 

A doação presum•da, portanto, na prátiCa. não 
1rá se traduzir enquanto mecan~smo autontáno Ser
VIrá. 1sto sm. para qwa possamos dar ma1s um pas
so unportante na buáca de soluções para as ddlcul
dadas que afhgem a !saúde bl8sllell8. O que não po
demos a fiCar de braços cNzados d1ante do d~ama 
vnndo por m•lhares de Cidadãos que necessftam de 
um órgão para conbnuar ex1st1ndo 

A Assoc•ação Bras1!e118 de Transplantas de Ór
gãos estima que ax1stam 15 m1l pacHintas na f1la da 
espera por um nm Outras 800 pessoas aguardam 
um fígado. Outras 500 necessitam de um coração 
No 818511. a capacidade de doadores com morte en
cefáliCa é da 9 mil pessoas por ano. 

O que ma1s chama a nossa atenção é que o 
custo de um doente cróniCo renal para o Estado fiCa 
em tomo de R$7 mil reaiS por ano. Mudos fiCam até 
c•nco anos na hla a eiSpara de um nm. Desta fo~ma. 
a raal•zação rap1da ~s transplantes ~ep~esenta tam
bém uma Importante e 18C10nal economiB em rala
ção aos gastos com sallda pública. 

Varam bem que o valor da do•s anos da trata
mento pago pelo Estado corresponde exatamenle 
ao preço de um transplante de nm, com urna d~e~en
ça fundamental: em 80% dos casos. as operações 
alcançam sucesso absoluto, enquanto que o trata
mento prolongado nio rapn!SI!nta solução para o 
problema 

As dificuldades ma10res, entletanto, são obser
vadas, por exemplo, em relação aos transplantas de 
ligado. Custam em méd1a R$1 00 md, bastante ln&
cess•ve•s para a população brasileira. 

São fatores qu~aiS uma ve:r. nos convocam a 
lutar por ma•s ~eeu , tendo em VISta m101m1ZBr os 
dramas que pers1ste em nosso siStema de saúde. 

A AssoCiação Médica BraSileira constata com 
murta clareza que Inúmeras doações da órgãos são 

posslvaiS no Pais, mas que acabem nio sendo -:on
cratizadas pala absoluta falta de estNiura para v•abl
kzar a tarefa. 

Apenas SeiS Estados bras1latros têm as condi
ções necesaánas para realizar transplantas. Poucos 
hospitais pllbllcos sio capazes de Identificar os doa
dores e aproveitar os seus órgãos. A falta da apare
lhamento adequado é um dos aspectos centraiS que 
expliCa a dificuldade de socorrer hora todos aqueles 
que nacessrtam da ação do Poder PúbliCO 

Mas devemos sempre perseve~ar e ag1r. Um 
bom exemplo neste sent•do vem de GOiás, onde 
aluamos prof1ss10nalrnente Somos considerados 
proporciOnalmente o pnme1ro Estado do Bras11 em 
ehcáca nos transplantes de comeas. É praaso que 
essa expenãnaa possa se espalhar por todo o Pais, 
levando a cura e o bem-estar a lodos aqueles que 
necessitam. 

Esperamos que de lato 98 seJa o ano da saúde 
braslle•ra A Intensa polênuca sobre a doação de ór
gãos tem Sido, por ISSO mesmo. altamente posrtiVB. 
Estamos abnndo o Brasil para as suas realidades. 
Estamos despertando consclênc•as a, ao mesmo 
tempo, sendo consc111nt1Zados Estamos unmdo es
forços para fazer da vida o emblema máximo de 
nossas ações. 

O cam1nho é esse 1ncent1var ações hurnanrtá
nas e construir um Bras11 JUsto' Por me10 do trabalho 
de cada um, será possível sonhar com um amanhã 
melhor. pleno da paz e espe~anças. 

Murto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gu1lhenne 
Palme1ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel 
Pa•va. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronunca 
o segUinte diSCurso. Sem IBVIsão do orador.) - Sr. 
Presidente. Sr"s. e SIS. Senadores, o Jornal de 
Brasllla dNUJgou, na sua ediÇão do da 4 de outubro, 
reportagem em que 1rdorma que, oo mês de agostQ, 
IIXlsllam cerca de 155 m1l pessoas sem trabalho em 
BraslliB. 

Esse número concede ao D1stnto Federallasll
mával liderança entre as un1dades da Federação 
que têm maJS pessoas desocupadas. 

Em termos proporc1011a1s, Braslla alcançou na
quele mês um desemprego da ordem de 18% Só 
para comparar, podemos menc•onar que em Sio 
Paulo esse Indicador era de 15.9% e em Porto Ale
gre atwtgiB 14.1% 
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Eegundo lécnocos da Companhia de Desenvoi
VImenlo do P1anano Central (Codeplan), o CAISCI· 
mento conslante deeae índiCe se deve, em p&lla, à 
chegada ao DISinlo Federal de pessoas que vêm em 
~ de emprego, ou &eJa, Braslloa amda conbnua 
sendo YISia, pelos que moram nos Estados próxi
mos, como um local onde se pode encontrar traba· 
lho 

A Capdal da Repubr~ea fo1. realmente, nos anos 
60 e 70, uma espécie de eldorado, onde as pessoas 
conseguoam emprego com relat1va facilidade e, IIIUI· 
tas vezes. bem remunerado No entanto, nos anos 
80, com a falêncl8 do aparato estatal, os empregos 
começam a rarear. 

Agora, com a modem1zação do Pa1s, com o 
enxugamento do Estado e sua ret~rada de toda aiM
dade económiCa, de1xa o Govemo de ser o grande 
empregador de mão-de-obra em Brasiloa, se)& na es-
1818 da Umão S8f8 na esfera do DIS!nto Federal 
Chegamos, portanto, a uma sduação llmde. O 111a1s 
dramátiCo é que o elevado 1nd1ce de desemprego 
sempre tem reflexos negabYos. em espec1al no que 
se refere ao aumento da cnm~nahdade. Isso e mudo 
preocupante 

Quem acompanha a v1da de Bras1l1a sabe que, 
nos anos 60 e 70, o Estado 11nha papel preponde· 
rante na economra do DISinto Federal Só a massa 
de salános pagos pela Un1ão e pelo GDF fazl8 g1rar 
a aiMdade económiCa Entretanto, nas decadas de 
80 e 90, a partiCipação da 1n1clai1Va pnvada aumen
tou mudo. Brasill8 tem agora uma agncu~ura respel· 
tavel, um comélelo mudo abvo e uma ltldustna que 
avança rapidamente, sem falar. e claro. no setor de 
seiVIÇOS. o que ma1s cresce 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, o de· 
semprego é hoJe um fenômeno que at1nge o mundo 
lodo Não poupa pa1ses ncos nem pobres Entre as 
nações me1s 1ndustnahzadas da Europa, por exem
plo, a desocupação a11nge mve1s assustadores, mes
mo com esses paiSBS contando com pol1bcas socoa1s 
bem amplas que o Bras~l 

Dessa lonna, a cnação de empregos tomou-se 
o pn11C1pal desabo a ser enfrentado pelos governan
tes. e as propostas para reduzir o emprego são os 
pontos m&IS destacados nas platatormes dos que 
plede1am cargos elebYOS no mundo todo. Quem con
segue convencer o eledor de que cnara maiS postos 
de trabalho acaba sendo elelro 

E~.~d1o.~s da ~.estão alertam que, em nossos 
:l1as, o desemprego não e ma1s algo conJuntural que 
::>OSsa ser lotalmente resolv1do Trata-se, ISSO s1m. 
:le um problema ma1s que estrutural agravado a 

cada d1a com o avanço acelerado da tea1ologia. O 
que se deve lazer e, com polfiiCBS SOCICI-eCOn6ml

cas, combatê-lo dacldldamente 
No caso do Dlslnto Federal, estou convaucido 

de que o que se tem a fazer é 1ncenbvar a ~rld6stna 
da construção CMI Corno se sebe, essa é a nlús
tna que ma1s emprega a mão-de-obra e não e1119e, 
no seu lodo. trabalhadores allamente qualificados. 

E Importante cons1derar esse último especto já 
que a grande massa dos desempregados brasilien
ses se encontra Justamente entre os que os que não 
têm preparação escolar ou proi1SSIOflal. 

O Pres1dente do S1nduscon-DF afirme, em arti
go publiCadO na Gazltla Men:anU~ que a cada par
cela de R$10 m11, o que corresponde à construção 
de uma hebllação popular de cerca de 35 a 40 me
tros quadrados, empregam-se diretamente sete Ira· 
balhadores. E outros c1nco ou seiS trabalhadores al
cançam o empmgo 1m:l1retamente. Portento, para 
cada casa popular construída. geram-se sete empre
gos d1retos e c1nco 1m:l1retos A1nda e possível au· 
mentar essa med•a 

Como se vê. em termos de pohiiCa SOCIIII, Ira· 
la-se de um 1nvest1mento mudo posrtNO. Em outros 
segmentos da econom1a. apliCação semelhenle ge
rana um numero de empregos sensNBimente lnfe
nor, além de não prop1C18r o alcance da medida da 
moradia, que é uma medida altamente socoal. 

Em texto d1vutgado no doa 6 de novembro des· 
te ano, na Gazela Mercantil, o Pres1deme do Sindi
cato da Hab1tação da ComissãO lmob11lána da Cã· 
mara Brasileira da lndústna da Construç4o CMI, RI
cardo V azbek. mostra outro numero Importante so
bre o setor Segundo ele, levantamento recenle pro
vou que o chamado construbuaineaa - o I'I'IIIXICOm
plexo 1ndustnal da construção - alcança 19% do PIB 
nac1onal. 

O setor de construção é. portanto. o segundo 
segmento me1s 1mportante da economl8 bras1le1ra, 
arras apenas da 1m:lustna de transformação. que en· 
globa os ramos automobiiiSIICO. petroqu1m1CO e me
lalúrglco A 1ndústna da construção CIVIl expolla l118lS 

do que 1nnporta. não pressK>nando a balança de pa
gamentos E gera empregos em massa. 

EBilma-se que, no Bras1l, cerca de 3,5 milhões 
de pessoas esleJ&m empregadas d1retamente na 
construção ciVIl, com outros 17,5 m1lhões 1nd1reta· 
mente, constituindo o maoor men:ado de trabalho por 
categona. Em Bras111a. esses trabalhadores soma· 
nam quarenta mil 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, concluo 
este breve pronunciamento pedindo as autondades 
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federais e do Distnto Federal qua. se dedoquem ao 
estudo do que aqu1 proponho. Não VejO allvidade 
que possa gerar maos empoagos num prazo tão cur
to, pmcopalmente. Como deoxei bem claro, a ques
tio é de decisão pollloca. Trate-se de investimento 
modesto, quando se pensa nos seus grandes bene
fícios SOCiaiS. 

Temos de consoderar que, além da redução do 
desempregc, nossa meta e dever pnncopal, estare
mos também, no caso da construção omoboliana, 
combatendo o défiCit llabdacoonal, que alcança indo· 
ces elevados na Capotai da Repúbloca. Por todos os 
ângulos que olhannos, só veremos pontos posdovos 
no oncremento da construção CMI Está na hora, 
poos. de onvestor macoçamente nesse setor em Boaso
lla, pnncopalmente na construção CMI socoal, isto e, 
na construção de. casas populares, para reatovar a 
economoa local. 

Sr. PreSidente, amanhã abordareo a questão da 
segurança pública no Dostnto Federei. 

Era o que eu ton~ a dozer 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Cam
pos 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF. Pro
nuncoa o seguonte dosa.orso Sem revosão do orador.) 
- Sr Presidenta. Sr"s. e Srs Senadores, gostana de 
levar ao conhecimento desta Casa que, ao contráno 
daquolo que estava em meus planos para o futuro, 
sem antes ter dedo sequer um telefonema, sem ter 
partocopado de qualquer encontro ou reunoão, pes
soal ou colebva, luo convocado de lonna onsostente e, 
ao CC'ntráno do que pretendoa lazer nos anos que me 
rastam, maiS uma vez obngado a tentar, como pré
candidato, o Govemo do DIStnto Federal. 

Tentei, partocul~nte. encontrar um espaço 
intamo dentro do Pa o. que me too fechado, para 
doscutor vanos proble que foram se acumulando 
ao longo de três anos e Govemo. Durante esse pa
nado. encontreo-me duas vezes apenas com o Go
vemador Cnstovam Buaoque. Pedi uma audoêncoa e 
expus a S. Ex" monha onsatoslação doante de um Go
vemo que considero neoliberal, mudo próxomo das 
doretnzes do Govenno Federal, e que, do meu ponto 
de vosta. nio Iam correspondência com o desiderato, 
com os obfebvos e linalodades que trouxeram nosso 
Partido a exlslêncoa e deram-lhe Anomo. coragem e 
votonas 

A pnmeora vez que luo procurado por compa
nheoros do Partido, estava em monha resodêncoa. 
Nunca luo do Doretóno, nunca exerco qualquer função 
dentro do aparelho partld .O no. não tenho nenhum 

representante nas onstãncoas partodánas. Assom, J8· 
mBIS penseo que monha conduta pudesse ser acoo
mada de ambiCICsa ou, ao contráno daquilo que al
gumas vezes escuteo na vida, que estovesse rompen
do com monha conduta antenor, que eu havoa perd'o
do uma_ das maos Importantes qualidades do ser hu
mano: aquela vortude que, no meu ponto de vosta, fez 
com que, na hora da morte. Sócrates. a quem esten
deram a chave da liberdade. prelenu a morte: a coe
rãncoa humana, que. para mim, é a maos omportanta 
das vortudes Alguns colegas e companheoros meus 
toveram a extrema gentoleza de, em certo momento 
da monha apagada exostêncoa, ver na minha VIda a 
coerêncoa como uma companheora permanente. 

Portanto. não é a pnmeora vez que o Partido 
me convoca para ser candodato ao Govenno do Dos
tnto Federal Na pnmeora vez em que osso aconte
ceu, havoa um mandato tampão de doos anos, e aon
de não se decldora se sena preenchido por meoc de 
votação ou do que a Conslduoção de 1988 voasse a 
detennonar. O mandato tampão foo fonalmerde preen
chido pelo onterventor e, depoos, Govemador Joa
quom Ronz. Naquela ocaSião, o meu nome estava on
docado pelo Partido dos Trabalhadores. por unanomi
dade. para ser o candidato ao Govemo. 

Postenonnente. repetou-se e receou sobre a mi
nha pessoa. que nunca tove e não tenho qualquer on
lluêncoa na máquona partodána, a onsostência de que 
me prontofocasse a ser candodato ao Govemo. Por 
motiVOS partiCulares, acabeo renuncoando à candoda
tura, e naquela CX"aSião, perguntado quem podena 
me substduor à frente da disputa eledoral. lembreo o 
nome de alguém que não estava no Partido dos Tra
balhadores, Professor Cnstovam Buaoque 

Sr. PI'IISidente, luteo dentro do Partido > •ra 
que, além do Professor Cnstovam Buaoque. o 1-ro
lessor Paulo Bica. o Dr Saraova e outros voassem, 
onclusove o Choco Vogolante, que uma vez foo pnH:an
dldato ao govemo. Luteo sempre para que a demo
cracoa começasse em casa. para que houvesse vá
nos candidatos dosputando a prelerêncoa dos compa
nheoros do Partido para encabeçar essa chapa. As
som, peneeo que estiVesse contnbuondo para que a 
democracoa partodána não pudesse J&m&is ser abaro
donade pelo Partido, para que as dosputes fossem 
sempre bam acolhidas, com um espinto supenor, 
que coloca os IdeaiS democrátocos acoma dos Inte
resses de gnopos ou ondovlduaiS. Portanto, ao contrá
no do que dese1ava, vou lançar, como pnH:andldato, 
minha candodatura ao Govemo do Dostnto Federal 
Só concordeo fazê-lo em função de onstogações que 
recebo de companheoros do Estado do Pará ao Roo 
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Granae do Sul. Na realidade, o que. me paraca é que 
questões ldaológiCIIS 111"4J0rlantes, questões polibcllll 
fundarnenlals, davam ser dababdas. 

DeseJO que o dasbno afaste da mm - cü
ce e que finalmente eu possa desempenhar 11"1818 

uma vez uma função que consodero altamente poelb
va. garanbndo. contra a vontade daqueles que ae 
sentem ameaçados pelo meu nome, uma colabora· 
ção para o debate ontemo. aberto e sério. cOlocado 
em nível elevado, a respe<IO da postura que deve lo
mar, que deve ter, das d11atnzes polltocas que dewrn 
selar os comprornssos dos Govemos Esteduaos 
ocupados por co...,anheoros do Partido dos Traba
lhadores. 

O Sr. Bemllrdo Cabral (PFL- AM)- Permite 
V. Ex" um aparte. Senador Lauro Campos? 

O SR. L.AUÁO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Poos não. com rnuoto prazer. 

O Sr. llemllrdo C&bral (PFL - AM) - Claro 
que não vou anal11111r nem julgar o problema ontemo 
do Partido de V Ex" Mas da sua manlfeslação co
lho dOis sentidos: quanto ao pnmeoro quero dosconlar 
frontalmente quando V Ex" doz •a mnha apegada 
exostêncoa• V. Ex" não tem nem esmaecoda quanto 
maos o termo forte de "apagada" pelo seu passado 
oablineo e sempre coeoanra. E ai. a segunda parte 
do pronuncoamento de V. Ex" da qual quero discor
dar. A doscordlncoa, porlanto. Já está ao retratada. 
Não posso ouvor V. Ex" dozer. depoos de um convlvb 
de três anos. balalhando, lulando e oncentovando os 
seus conellgoonános, que V. Ex" tenha uma exostln· 
coa apagada polttocamente sequer. porque protoaeoo
nalrnenle V. Ex" tendo herdado as qualidades do 
seu pao, tão grande professor. O segundo ponto é 
que. lamentavelmente, Senador Lauro Campos, na 
vida públoca não podemos esperar oaconheun
dos nossos contemporâneos. A hostona fará com 
que os pósteros, ai som, digam qual foo a sua atMda
de no Senado Federal Ctto. até porque a matunda
de leva a osso. que V Ex" oagostra não um desabafo, 
mas um dascontentamento por venfocar que nesta 
democracoa pollbca, como V Ex" dosse bem. Sócra
tes - V Ex" não qUIS falar na CICula, mas falo agora 
- quando prafenu a cocula. é exatamente essa ciCUia 
que V. Ex" agora, do plenano do Seneclo, fez chegar 
aos seus colegas Regostreo aquo que. lamentaval
mente. V Ex" pan:ebe o que se vê na voda públoca: 
são os onterasses dos grupos ou os onteressesondM
duaos se sobrepondo aos onteresses da coletMdada 
Essa e a maldiÇão do presldencoalosmo. Se nlo b
vessemos o presldencoabsmo, não tenamos esta 
maquona, nem dos Governadores nem do Poaeodanll! 

da Repúbloca:; a como querer prollor uma prá-canao
datura pelo sol que ele representa, porque se 1oase 
apegada até contnbuoria para que aqueles que que
rem conbnuar no poder pudessem se valer disso. 
Não podena focar calado, Senador Lauro ~. 
apesar de termoe colocação em partidos dMIIIIOS, 
mas não somos dHerantes em nenhum oo-.tante 
quando lulamos pelo nosso Paos Nio podoa ficar ca
lado sem lhe dar monha solidariedade. O meu llilên· 
ao sena uma fonna de coonestar a perseguiÇão ob
liqua que V. Ex" está sendo vlbma. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Considero que apenas ter sido alvo do aperte que V. 
Ex" acaba de fazer ao meu pronui'ICI&mento Já sena 
algo que JUStlfocana a monha pré-candidatura. 

Realmente agradeço a comp-nsão de V. Ex" 
e aprovatto para dizer o seguonra· realmente sou 
uma pessoa errada no meoo polltoco. Nos meus 40 
anos da voda unoversllána, eu realmente estava no 
amboenta em que IIBSCI, que VM e onde sa1IJa o 
meu cresc:omento ondMdual, IBRIBIS acetteo o cargo 
de d1retor ou de chefe de departamento; e, quando o 
Prol Edmar Bacha onSIBbu mutto para que eu loase 
Voce-Oiretor do lnsiiMO, disse a S S1 que apenas o 
sena com urna condrção, qual se111, a de JIIIIIIIIS as
sumor a Doretona Quando osso ocorreu. uma semana 
depOis, oanuncoei Nuroca pretendo ser guru, chefe ou 
dlngente de nada. lnclusove, no ano que vem, quan
do talvez haja uma escolha ou um rodíZIO da nossa 
Liderança, lal como aconteceu no ano passeclo, 111 
recuseo desde logo qualquer possll>llldade de ocupar 
esse honroso posto 

De modo que, então, quando ofereceram a Só
crates a chave da lobenlade, em troca do que ale te
na de se tomar um bárbaro, daocando Atenas para 
vover 1unto àqueles que os atenoenses conSideravam 
bárbaros, ele pratenu encerrar alo a sua exostincoa. 
com coerêncoa e com dlgmdade. 

Desse modo, então, tendo em vosla essa sttua
ção em que eu maos e mutto maos e, exclusovamente, 
fuo conduzodo do que conduzo, posto que não deo um 
telefonema, não foz um pedido, não passeo um fax. 
absolutamente nada foz para que os companheiros 
lembrassem. de novo, 1niiiSienlementa, meu nome. 
Chagou a sttuação a tal ponto que não pude recusar 
e, então, prontlfoqueo-ma a damocratocamenta dispu· 
lar a candidatura a Govemador do Dtstnto Fedaral. 

Se voer ser 1ndocado pelo PT, onde não tenho 
poder algum, oaprasenlante algum - não partocopo 
nem da máquona do Partido nem da máquona do po
dar - monha candidatura sara apenas uma oportum
dade de levar o debate politoco nesla sotuaçAo em 
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que 11011 ancontJamo&, numa COIIJUniUra tio c:oqlle
xa, numa coi1UIIIU,. lio abSCU,. em que ~ a 
targiuarsaçãl) dos lideres IHuieKas que, no .._ 
paniD da visla, nlo sabem se posicionar, -.n b
tubelam e sanpnt wllam ahú e se...,.. pnlfe~em o 
mura polqUe perderam a capacidade da enxergar 
com lranlparêncla os nnnos desta SOCIIIdada. 

Nio p!8l8nc:lo trazer luz para esta 8Spll90, mas 
p-.lo que a mrila presença acenderá o debate. 
Do conllirio, seria candidatura llrw:a, sena rapebr os 
exemplos que nós abominamOS de org&liiZIIÇIIea cli
IBIOriaiL Nós que pratendernos ser democratas e 
populers nlo d8vemos nos erguer conba nenhuna 
candidatura Tenho certeza absoluta da que jamais 
fiz 111110. Pelo contrário, estimulei a presença no Parti
do doe futuros pni-candldatos Cnstovam Buarque, 
Saraiva. Chlco VIgilante e Paulo Bica. Para mm foi 
urna grande 8111isfaPo observar que aqueles rniiÍ* 
deseJOS finalmente tenham-se cumprido. 

Fui escolhdo por unanimidade pcxque os dois 
outras COIICOfl8l otes ldasastrram de suas candidaturas 
na hora da Wfll9ão.' Portanto, lu1 escolhido por una
nllnldada, e assa unammdada fo1 espontAnaa e nlo 
bfolçada. 

Sinlo ter trazido este debate a es1a ITibuna, que 
raelmente não é o lacal adequado. Prometo que nio 
dara mais 6idi&Wisl&s.. não lavara mBIS queatões 
partiddrias para o llgora. Trale181 da temas partidá
rios ...,.._ danlra do PIUIKIO. E aapera que o p,.... 
dente do PT lambém o laça e não venha com amR· 
ças. porque, do_....,, poderá exacerbar a minha 
conc1u1a. Em ciiQIIIIIIAnclas como essas - eles A· 
bem- O 11*1 tempecameniO, B nunha formação ina 
levam a dar~ue, mudas vazes, podem pa-
-umpoucoou agressMIII. 

Sr. Jae6 Dutra (Bioco/PT - SE) -
Senador Laura v. Ex' me conceda um 
aperte? I 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -
Com pazer, Senador José Eduardo Duba. 

o Sr ...... Eduardo Dutra (BiocoiPT - SE) -
Senador Laura campos, V. Ex', enquanto Senador, 
embora iniBa em colocar-se como una e&pKie de 
-a.lder tardo da pollllca quanto do PT, ~com 
- pastura que faz queSiio de manter, V. Ex" con-
triU rnulo para o debate, tan1o 1n1emaman1e no 
Plubdo q-.to na ICiciedade, BObra o bpo de ~ 
no. o llpo da $ue q.......,_ constJulr. A 
P"lll B rça da v. Ex" prévia Interna do PT por ai 
8616 damonllba a de noBBO Parlldo em re-
laçllo - OUiraa. Basta laze1TT11111 um lavanlaln8niD 
da ailuaçio em todo o Brasil para verificam.. que, 

erilora em muilos EIIIJ!dos hapl pessoas que gosta
nam da - candidatos a governador, 11111g!Mm ou.. 
colocar seu- à diapoaiçlo porque parte do pnn
clpio de que o candidato tem que ser aquele que Jé 
está ocupendo o cargo. Enlio, considera muito saiu
ter a eXIStência de uma prévia para a esco11a de 
candidatos, não s6 no Dislnto Fedellll mas lambém 
em Vlillos outros EIIIJ!dos. No R10 Grande do Sul, 
por exemplo, onde o PT, pelo menoa até o momen
to, é o lawrilo para ganhar a eleição, ternos dois 
candidatos do 111818 alio gabanto, ambos com poten
cial eleilollll, com ,..,_ntelnndade soc1al e n~pn~
aentaiMdade nerna no PT: OliVIO Outra e TaiSO 
Genra. F&181 agora um apelo à miiiAncla do PT -
porque tenho carteza da que, se depender da V. Ex' 
e do Governador Crlslovam Buarque, o que temo 
niO vai acontecer. MudaS vezes a miliiAncla acaba 
ae empolgando no debate intemo e a -rg• que 
deveria ser economiZ&da para O piOCBSSO eleitond 
acaba sendo gaste na diSputa 1ruma do Partido e o 
..ullado dluo pode ser a derrote eleilollll do Plllb
do. liSO oconeu nas prévias da Dladarna em 96 e 
nas prévias da Santos, po~q~~t~ o debate fugiu do 
campo daa idéias. Tenho certeza da que, ae depen
der da v. &o e do Govemador Cnstovam Buarque, 
18110 nio oconenli em B-Dia. TodaVIB, deseJO lazer 
_.. apelo d11etamante ê mlitlnaa do Partido para 
que I8Simja o debate que terá lugar na prévia ao 
lemlno das idélaa, para que o CDnJUIIIO da miliiAncla 
escolha aquele que, no seu entender, repraaenterá 
melhor a poatura do Partido para a candidatura ao 
Govemo no Dlslnto Fedellll, e que, a palbr do nasul
tado deaAa plávias, todos os mlklenles do Parbdo 
unem-se em tomo do candidato ve~IOBdor, no senti
do de IM!aro re!IOCIISSO do Parbdo no DF, lato, que, 
afinal de contes, murtos d811818111 que ocorra. Multo 
obngado. 

O SIU.AIJRO CAMPOS (Biaco'PT- DF)-V. &", 
llob<e Senador José Eduanlo Dulla, é um dl'igenle 
parlldáno, um Lidar do nosao Partido, um pvem Se
nador com promissora caneira, carreira que nio 6 
,_ pnxmssora po~q~~e é uma raridade engrande
cedora a atuação da V. Ex' corno Lfder do nosso 
Partido. PorlaniD, a comp...naio da V. Ex" da que é 
ra III Alio mantennos - conlllo interno, conftllo 
de lcMiaa, conlllo da pontos da vista em que ae en
lnlehocam aa diiNnas tendências que con!pllem o 
- Pllllldo, uma dlveraidada na unidade pallid4-
rla. t: jualamante por leso que davanoaluter. 

J6 --a duu alaiçliea. Em uma. fui o -
gundo ..... wllldo. Havia três vagaa, ,.... nio tomei 
poaae. Na 0111111, fiquei em segundo lugar. A perda 
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101 como se eu tivesse perdido o cabelo que CI'IISC8U 
dema1s e f01 cortado não s1gnd1C0U absolutamente 
nada. Para rmn niio fOJ uma perda; fOI uma denola 
numa eleição. 

Tendo em VISta essa mnha posção. também 
com ela se afirma algo contláno a algumas correntes 
dominantes Vencer ou vencer, diZem eles. Algumas 
vllollas têm todas as caractenstiC8s de uma denOta 
e de algo que retroage ao 1nvés de avançar. Vencer 
ou vencer JamBIS fo1 e Jamais sera o meu lema. É por 
ISSO que me encontro multo bem situado no Paltldo 
dos Trabalhadores, com os qua1s eu me 1rmano, 
com os qua1s sempre me ldentd1que1, porque sou um 
trabalhador da uniVersidade, sou um trabalhador do 
en&~no 

Portanto, vou utd1zar esse espaço para fazer 
avançar o debate. Se derrotado, sera apenas IJI8JS 
uma derrota que marcara o cam1nho de meu modas· 
to avanço e progresso polibCO e llllelectual nesta 11'11· 
nha modesta vida. 

Murto obngado 

Durante o diSCurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr Ronaldo Cunha l.Jma, t• Sectefll. 
no, dallca a cadeira da presld!JI'ICIII, que é 
ocupada pelo Sr. AntoniO Carlos MagaiMes, 
Presidente 

O SR. PRESilENTE (AntoniO CaJios Magalhles) 
- Soble a mesa, ,.....mllllllo que será ll:lo pelo Sr. 11 

Secn!lano, Senador Ronaldo CU"1ha Una. 
É l1do o segu1nte: 

REQUERIMENTO Nl 8, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Na forma do art. 218, do Regmento Interno, nt

quelro se1a 18Q1strado em ata voto de pesar pelo la· 
leclmento do ex·VK:e·Govemador de Pemambuco 
Jose Antônio Bam11o Gu1marães, bem como nos lar· 
mos do art 221. alínea a, apresentaçio de condo
lênciaS a famna e ao Estado de Pernambuco 

Natural de Recde - PE, Barreto Gu1marlles 
exen:eu diVersos mandatos públiCOs, além de ter ad· 
m1mstrado Olinda. Ele fo1 v1ce-govemador de Eraldo 
Gue1ros Lerte, entre 1971 e 1974- sendo governa
dor 1ntennamente por 4 meses -, s-..táno de Go
verno de Paulo Guerra e de Educação de N1lo Coe
lho Também 101 Deputado Estadual por duas -
e há 4 anos havl& se aposentado como consalhello 
do Tnbunal da Contas do Estado. 

Sela das Sessões, 12 de Janeiro de 1998. -
Senador Joel HoiiMKia. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios Magelhias) 
- Em votação o requenmento 

O Srs. Senadoras que o apnwam QU8118n1 per
manecer sentados. (P-.) 

Apiovado. 
O SR. ~FAÃÍES:SSIIIIEIEIENTE (Anlonio Ca11a8 MagaNn) 

- Sobre. meee, lllqi8WIB'IIDs que..., lidos pab Sr. 
1• Seaaténo. 

Sio lidos o segu1ntes: 

REQUERIMENTO MI 9, DE 1998 

Senhor Prasldente, 
Nos 111m1os do art. 50, § ZO, da ConstiluiÇio Fe

deral e do art. 216 do Regmento Interno do Senado 
Federal. raqueuo 88fii'TI soliCitadas ao Sr Mnstro 
da Saúde, as segu1ntes Informações' 

1. Qual o valor total repassado por esse Minls
téno, IIICiuSNe recu.- da Fundaçlo Nacional de 
Sallde, para o Governo do Estado de Rond6nra, no 
exen:lcio de 1997? Dlscnmnar o valor e ob)e!IVO de 
cada rap&SR. 

2. Qual o valor repassado à Fundaçio Nacio
nal de Saúde, Supenntandêncla de Rond6ma. em 
1997? Dlscnminar o valor e o Ob)8bvo de cada .. 
passe. 

Sala das SeS8iies, 12 de )Bneiro de 1998. Sa
nador.loú mar-. 

REQUERIMENTO N" 10, DE 1998 

Senhor PniBidente, 
Requeoro, nos termos do art. 50, § 21, da Cons

tmnçio Federal e do art 216, do Regomento llllamo 
do Senado Federal, 88JB sohcrteda à Sudam, alriMia 
do Sr. M1rist10 do Plane)Bmenlo e Orçamento, a se
gulllle 1nlormaçio: 

Informar, por Estado, os Mumclpoos com os 
q..- a Sudam firmou CC111Vên10 durante o ~de 
1997, com o 1espectNo valor e finalidade de cada um. 

Sala das Sassiies, 12 de JBn&IIO de 1998. Sa
nador.loúa--. 

REQUERIMENTO N"11, DE 1998 

Senhor Prasldente, 
Requeoro, nos tennos do art. 50, § 21 da Cons

trtução Fedelal e do art. 216, do Regmento lntamo 
do Senado Federal, sepun SOIIcitades ao DNER, 
at ...... do Sr. Mlllislro doa Transportes, as segulll
tas Informações: 

1. Qual o total de recursos •nwstidos na BR· 
364, !racho ROI11161ua, no exen:ICio de 11197? Dlscn
mnar as vMiu de ..uwraç6o e 001188r118Çio. 

2. Qual o IDtal de NCUrsos 1'"1 stlos no DER 
do Estado de Rondl!l is para IIMIIIImaniO na BR-421? 

3. Qual o tata1 de NCUrsos rapes 1ue no DER 
do Estado de Rondenla para '""esbll161'11o na BR-174? 
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4. Qual o wta1 de racursoe "''• •edos ao DER 
do Eslado de Rond6nle.l&lllmi8SIIrnento na BR-429? 

5. Qual o to1a1 de recursos repassados ao DER 
do Estado de Roncf6nla para IIIV8SIImento no anel 
Vláno de J1.f>araná? 

6. Howa algum repasse de verba pare conser
vação de BR-429? 

7. Howa algum outro repasse de verba pare o 
DER de Rond6n.e? 

8. Em relação - convêniOs linnedos, há "res
tos a pegar"? 

9. Em caso positivo, ralabvemente a qi.IIIIS oonvê
nios e qual o valor dos "resiOs e pegar" em cada um? 

Sala das Sess6es, 12 de JPfiPiro de 1998 -
Senador Joeoi Blanco. 

REQUERIMENTO N" 12, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tannos do art. 50, § 2", da ConstituiÇão Fe

deiBI e do ert. 216, do Reg1mento Interno do Senado 
Federal, reque1ro sejam solicllades à Secretena Es
p9CIPI de PolitiCaS RegiOIIPI&, al18vés do Sr. MiniStro 
do P111f18191118nto e Orçamento, as segu1ntes infor-
mações: 

1. No mês de c:Jezembrol1997 f011irmado algum 
convêniO com o Governo do Estado de Rondõn.a? 

2. Se poslllVO, qual o valor e objelivo de cada 
convênio? 

Sala das Sesslles, 12 de J91191ro de 1998. -
Senador Joá Bl8nco 

REQU;;RIII NTO N" 13, DE 1998 

SenhorP , 
Nos tennos do • 50, § 2", de ConsbtuiÇão Fe-

deral e do ert. 216, do Reg1mento Interno do Senado 
Federal, reque1ro se)9 soliCitada ao Sr. MiniStro do 
PleneJemanto a Orçamanto, e segulllle informação: 

1. Qual o vebr repassado ao Estado de Ron· 
dl'ln.a, em 1997, all&vés do Prog1arne PlenafJoro? 
D1scnm1ner o vebr, a data e o obfetnto de cada re
passe. 

Sele das Sessiles. 12 de J91191ro de 1998. -
Senador Joeé Blanco. 

REQUERIMENTO N" 14, DE 1998 

Raqua1ro, nos telmos do art. 50, § 2", da Cons

lllwção Federal e ~rt. 216, do Regnnento Interno 
do Senado Federal, J9 soliCitada à Sufl&me, atra-
vés do Sr. MiniStro Plenejamento a 01Ç81Tlento, a 
seguinte 1nlonneçio: 

Jnlormer, por lado, os Mun~elp10s com os 
qiiPIS e SuiJame firmou COIIIIêno dunlfllll o exactc10 de 
1997, oom o raapeciiVovelor e finalidade de cada um. 

Sala das Sessões, 12 de 1ane1ro de 1998. -
Senador José Blanco. 

O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Megelhlies) 
- Os requerimentos lidos serão despachados à 
Mesa para deciSão, na forma do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao ExpedM!nle. 

Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

Item linlco 

Quarto d1a de discussão, em pnma1ro 
turno, da Proposta de Emenda à Conshlul· 
ção n• 39, de 1997 (n• 338196, na CAmara 
dos Deputados), de 1n1C1allva do Presidente 
da República, que d1spõe sobre o 19gme 
constrtuc10nal dos m1htares, tendo 

Parecer favorável, sob n• 860, de 
1997, de ComiSSão de ConstftuiÇão, Jusbçe 
e C1dedan19, Relator: Senador Romeu 
Tuma, com voto contráno do Senador Ro
berto Fre11e e, em sepel&do, do Senador 
José Eduardo Outra. 

Transcorre hOje o quano dre da drscussão em 
pnme1ro turno 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem que11a diSCUtir, PriCerro a 

diSCUSsão 
A rneténa ent~ará na Ordem do Ora de ama

nhã, para d1scussão e votação como segundo rtem 
de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magal1ães) 
- Está esgotada a meténa constante de Ordem do 
Dia 

Há oradores 1nscntos 
Concedo a palavra ao Senador José Roberto 

Arruda (Pausa ) 
Concedo a palavra ao Senador Ed1son Lobão 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Osmar 0195 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR Pronunaa 

o segu1nte d1scurso Sem I"PIIIsão do orador.) - Sr 
PreSidente, S~ e Srs. Senadores, neste convoca
ção extraord1nána, estamos a aprec1ar e e votar ma
ténas de extrema importãnciP para o Pais. Algumas 
delas referem-se d1retamente à questão do emp19go 
e à preocupação me1or de todos os países do mun
do: o desemprego 

Trago alguns dados do IBGE que deve"' ser 
cons1del8dos pelo Senado da RepúbliCA No mo
manto em que vamos votar e reforma edm~n.stratiVP, 
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' CAmara apracoa pela segunda vez a Relonna da 
'18Vldênaa. Estaremos moddK:Bndo ele forma Impor
ante e aigndicativa as !elações de trabalho com o 
:antrato por tempo detenn1nado. que votaremos 
1manhã. 

Os dados da vanação absoluta mensal de em
Jrego, segundo os setores de a!Mdade econOma 
10 Brasil. llll!lacem uma reflexio profunda não ape
'IIIS dos partidos da OposiÇão, mas talvez até - e 
Jnncopalmanta - dos partidos que dilo sustentação 
!O Govenw e, em espec1al, do Govenw 

AnaiiSBIIdo setor por setor, chegaremos à con
clusAo de que apenas no comérciO, de JUlho de 1994 
a setembro de 1997, abrangendo, portanto, pratiCa
mente o período do plano real, houve uma redução 
ele postos ele trabalho por at1v1deda que, somados, 
chegam a 469.263 postos, sem considerarmos que 
houve um IICiemento da população na médiB de 2% 
ao ano, o que 8XIglna um aumento de mão-de-obra 
- ou da <.nação da postos ele trabalho - de 1.200 m•
lhio por ano. 

Nesses três anos, o BI'&SII perdeu quase 470 
m1l postos de trabalhos, só não perdeu ma1s porque 
o comerciO teve um Crescimento de 102 md postos 
Mas, se tomannos o setor fundamental da abVIdade 
econõmiCB, que é o da lndústna de transfonnação. 
foram 367 moi postos de trabalho a menos Se lo· 
marmos a agncuftura. foram 52 moi reduzidos e, com 
eles, unidades produbvas foram Incorporadas. con· 
centrando a renda no campo Não podamos, portan
to, 1lud~r-nos com os diSCursos que d1zem que houve 
tnlnsfen!incra dos empregos para o setor de seM
ços Não, os dados revelam que, no setor de seiVI
ços. houve uma redução de 27 rrol postos de traba
lho. Se fiZBrmos uma análise um pouco ma•s profun
da desses números, chegaremos a conclusão de 
que algo errado está sendo farto pelo Governo na 
condução da polltiCB acon6mK:B 

Talvez o M1111stro Pedro Malan- que é contra o 
ClliiSCimento do défiCd públiCo, mas emde pareceres 
na calada da node para a contratação de emprásb
mos pelos Estados. sabendo que ales não poderão 
pagá-los - pudesse anal1sar esses números sob a 
6tiCB não de quem quer vender à op1mão públiCa 
aqu1lo que de lato não está ocorrendo, mas de quem 
deseJa fazer uma críbca ao Plano Real no que se re
fere à distribuiÇão de rendas no Pa1s e à geração de 
empregos. porque 1sso é o que 1~rta neste nwJ
mento em que todo o mundo se debate contra o de
semprego. 

Alguns se contonnam em d1zer que estanwJs 
enfrentando o desemprego recnológiCO, apenas 

aquele provocado pala automabzação das BIMda
des Isso e verdade em parte, mas não podemos, de 
forma nenhuma, 19norar outros falores que sio fun
damentaiS COn11J causas da geraçlo do des""""'go 
em mJSSo País, à qual estanws asaisbndo. Um deles 
e o comérc1o entre o Brasil e outros países que sub
sidiam suas abV1dades e têm a mio-de-obra m"~o 
mal remunerada, pior até do que a nossa. Esses p~• · 
ses exportam para cá, na maiOr parte das veze" 
produtos e qu1nquolhanas que poderiam ser disper
sados, se houvesse o cuidado do Govenw em pro
mover a produção e a 1ndústr18 nacional Ao impor
tarmos esses produtos desnecessános, promove
mos a exportação do emprego 

Eu podena cdar uma séne de exemplos, mas 
espec~ICBr&l apenas alguns A cuftura do algodão, 
que fo1 destr1.11da pela Importação 1rrespcns6vel dos 
uH1mos anos gerava um mdhão e duzentos mil em
pregos no campo e perdeu, apenas em quatro anos, 
quatrocentos m1l empregos, duzentos md no meu 
Esrado, o Parana, que det~nha cema de 60% da pro
dução naCional. 

HoJe, ass1st1mos a produtores de algodilo de
sestruturando o setor produtiVO, por não encontra
rem est1mulo para prodUZir, porque, no nwJmento da 
comerc1ahzação da safra, deparam-se com o algo
dão Importado que apresenta preços mudO Inferio
res, Ja que outros pa1ses produtores oferecem subsi
dio e têm mão-de-obra ma1s barata. Esse fator não 
pode ser Ignorado pelo Governo, que deve tomar 
prov1dênc1as Isso esta sendo ad1ado talvez em 
oome da moderrnzação, que não leva em conta as 
consequênciaS do desemprego para as camadas 
ma1s humoldes da população 

Tambem posso Citar como exemplo a destrui
ção da estrutura de produção do tngo: a Importação 
tem sido •ncentNBda e J8 alcança 80% do nosso con
sumo Podenamos parfedamente estar produzindo 
tngo para alcançar a auto-sufiCiêllCia e g-r ampre 
gos. no entanto, nós o estamos compramos por um 
preço alto 

O seror do álcool hoJ8 sofre um d1lema. não se 
sabe se havera continuidade da pohiiCB de apo1o a 
produção de alcool ou se ela se dest~nará a uma ln
dustna estratégica cnada num momento Importante 
da cnse do petroleo e que fo1 abandonada ao longo 
dos anos porque o petroleo voltou a fiCBr relatiVa
mente barato No entanto, lodos os pa1ses do mun
do sabem que a questão do alcool não e apenas 
económiCa. mas estratégiCB e ambiental e deve ser 
analisada sob esses ãngulos AsSim consideram, por 
exemplo. os Estados Unidos, que, num proJeto expe-
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. 
nmental, prodUZIU cerca de c1nco bilhões de lrtros de 
álcool. apenas para mostrar a v1ab1lldade de sua pro
dução e deuca-la como alavanca e ser ut1llzada no 
futuro para o desenvolvimento do pais, caso haJB 
nova cnse do petróleo 

Esses três exemplos dão b9m a noção de que 
não ha .nna pollhea de deseo•w~1virnento sustentado 
para o noss.> Pa1s Segu•a-se s moeda, com o a~o 
custo do desemprego, que a:.nge as reg1ões produ
toras da todo o Bras1l, bem como as áreas metropoli
tanas e mdustnakzadas, onde os '"diC9s 1a são rnw
to alto5. 

O Sr. Ediaon LoDão (PFL - MA) - V Ex' me 
pennrte um aparte'> 

O SR. OSMAR DIAS (PSDI3 - PR) - Ouço V. Ex'. 
Senador Ed1son lobão. 

O Sr. Edlaon Lobio (PFL - MA) - Senador 
Osmar 0185. entendo que polibca de desenvolvimen
to ex18te, com falhas, e V. Ex" acaba de menc1onar 
uma grave, que é a polihCB do álcool. Em verdade, 
todos os dias, Iam-se anunciado nas televiSões mun
diaiS que se extmgwri, derrtro de poucas decadas. o 
estoque de óleo de que nos vaierT".os hOJe para o 
movnnanto dos automóveiS Ora, no 1nstante em que 
ISSO acontaoer - e estamos murto próx1mos desse 11-
mfte, dessa 1rorrte11a l;l'ftica -. se não houver uma al
te-nabva para o mundo e sobretudo para o Bres1l, 
um pais de vastas Fnsões terntona1s, sera o 
caos. E o pnlllllo do lao fo1 um dos ma1s felizes, 
Já elaborados r.este ais, InfeliZmente, está sendo, 
de lato, abandonado. Em ralação a ISSO, não posso 
de1xar de ser solldáno com V. Ex" 

O !:R. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Senador 
L<.llson Lobão, agradeço a correção, porque real
mente há uma pollhca de desenvolv1merrto em v1gor 
M Pais e até nos Estados. A prova diSso e a politiCa 
que lava os Estados a sacn!ICBram 1nvest1mentos 
nos satores basicos lundamarrtais, a fim de transfenr 
prabcamante a to1a1 da dos recursos para a atra-
çao de montadoras Pais. 

Tenho em um romal do meu Estado, de 
dom1ngo, 11 de jana1 de 1998, curo titulo da seção 
de empregos é "Mo doras vio cortar 30 mil em
pregos em ~ anos• IBia-se da manchete de uma 
maténa que '"'~ uma aura realidade- dos 106 m1l 
empregos qu~ ha em nosso Pa1s atualrnarrte, onun-

dos das montadoras de automóveis, 30 m11 serão 
cortados nos prox1mos três anos Segundo a propna 
'nate"a· "os novos 1nvest1merrtos - asbrnados em 
US$2f bilhões- devem cnar apenas errtre 10 e 12 
mil novas vagas, o equNalente ao número de demis
sões que a Volkswagem ameaça fazer na fábnca da 

Anchlela, em São Bernardo do Campo (Grande São 
Paulo)" Esse alerta é dos pesquisadoras da indús
tna automobilístiCa Glauco Arbo< e Mauro Zillovlclus 

Então, Senador Ed1son Lobão, há uma politica 
de desenvoiVImerrto que não leva em conte a voca
ção de nossa economia e que terrta, a lodo custo, 
atra1r montadores Não quero ser cansabvo, mas te
nho de cdar um exemplo o meu Estado está lnv&S

bndo U$900 m11hões para atrair duas ou três monta
doras de automove1s a !1m de gerar três mil empre
gos São U$900 milhões dados a titulo de amprãsb
mo, sem 1uros a correçio monetana, que começarão 
a ser pagos no ano 2006 É uma generosidade que 
não alcança nenhum trabalhador ou empresáno do 
meu ou de qualquer Estado bras11e1ro, porque se 
uma empresa genu1namente brasileira quiSer se Ins
talar no mau Estado terá que entrar na fila para obter 
flnanc~amerrto dos agerrtes hnance1ros nacionais, 1r 

ao BNDES para tomar emprésbmo à taxa de JUro de 
mercado. Mas as morrtadoras, porque estão todos 
os d1as na mfd1a, estão sendo f1nanc~adas com o di
nheiro públiCO que é desVIBda da agncultura, do 11-
nanc~amerrto de pequenas 1ndustnas, da geração. 
propnamenta drta. de empregos no campo e nas CI
dades. As montadoras geram para o Governo mudo 
ma1s taturarnanto politiCo do que gerana o Investi
mento em pequenas propnadades ruraJS, na geração 
de empregos nas Cidades. na Implantação de peque
nas 1ndustnas, como e o caso do meu Estado, que 
tem uma vocação agro1ndustnal. 

Há um proj81o equNOCado de dasenvoiVImerrto 
que nos levará, a curto praza, a chorar os recursos 
que estamos JO!I&ndo fora do Pais quando mporta
mos produtos e lábncas de automove1s desnacessa
narnante Sam os 1ncenbvos concedidos pelos Esta
dos, essas montadoras 1nstalar-se-1am aqu1 da mes
ma forma por uma questão geográfiCa. Essa avalia
ção é terta pelo pesquisador Glauco Arb1x, que d1z 
que grande parte dos 1ncerrtNOS sa111 de graça, ou 
sara. esses recursos e essas empresas acabanam 
se d1ng1ndo para o Bras11 mesmo sem incen11vos 
Uma verdadeira guena l1scal estabeleceu-se entra 
os Estados. lavando-os à loucura de tomar recursos 
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dO Tesouro e conceder emprestomos que, na verda
de. são verdadenas doações, escondendo a sete 
chaveS os acordos formados. 

Neste ponto. lamento que o SenadO tenha to
mado a decosão de não contonuar exogondo que es
ses acordos fossem abertos, para que conhecêsse
mos a realidade dos fatos, ou S8Ja, o que esta sendo 
feoto com o donheoro arrecadado pelo EstadO, por 
meoo dos lnbutos pagos pela população Não serve 

ao Paos um p101eto de desenvolvomento que pnvatoza 
aquolo que o EstedO possuo, mas que estatoza fábn
cas de autorn6veos Na verdade, o que esta sendo 
feno no meu e em alguns outros Estados brasoleoros 
e a construçlo de fábncas de automóvel com donheo
ro públiCO, e ISSO e estatozar as fábncas de automó
veiS Há uma onve'rsão, portanto, nos oncentovos e 
nas abVIdades que devenam ser do EstadO e que 
estão sendo translendas para a onocoatova pnvada. 
mas abvodades que são da omcoaiiYa pnvada e que 
estão sendO assumodas pelo Estado em fonancoa
mentos aHamente generosos 

A questão dO desemprego deve ser tratada 
com maos responsabilidade Não podemos adoar um 
grande pro)81o de desenvolvomento do ontenor do 
Paos A ontenonzação dos onvestnnentos deve ser teo
ta de torma 1111edoata O Brasol onveste hoJe apenas 
t6% do PIB, o que e muoto pouco para um Paos que 
precosa crescer, pelo menos. 5% ao ano, para que 
os empregos exogodos pela população crescente e 
pela população desempregada possam ser gerados 
Não é com dOação de donheoro publoco. não é com 
omportação daquilo de que não necessnamos. não é 
com uma polibca de desenvolvomento que não pnon
ze a geração de empregos que conquostaremos o 
verdadeoro desenvolvomento 

O desemprego e uma preocupação mundoal 
que não esta recebendo, do nosso Govemo. a dev1 .. 
da atenção, Sr Presodente 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Car1os Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Mauro Moranda 

O SR. IIAURO MIRANDA IPMDB - GO Pro
nuncoa o seguonte doscurso. Sem revosão do orador ) 
- Sr Presidente, S,.s e Srs SenadOres, uma boa 
notocoa deste começo de ano e a conclusão das 
obras de eclusa de Jupoa A onauguração esta mar· 
cada para esta qu1nta~fe1ra e sera um dos marcos 
maos omportantes deste tonal de seculo na ontegração 
dOs transportes de Ioda a Amenca Lalona A obra vao 

·---

permnor a Integração defonnova entre os nos Tlelii e 
Parana, avançando aonda maos na doreção dOs pao· 
ses vozonhos do Mercosul e cnandO uma nova escala 
econõmoca nas exportações de Gooas e dO Centro
Oeste 

Uma constatação omportante é que esta é a pn
meora grande obra do programa Brasol em Ação a 
ser onaugurada. Como munas outras obras de wlto 
que toram abandonadas nas últimas décadas, a 
eclusa de Jupoã estava paralosada ha 23 anos, sendo 
maos um daqueles monumantos de nossas gasten
ças sem C0011>R>mtsso com a sua conclusão. Estão 
de parabéns o Presidente Fernando Hennque Car
doso, o Monostro Eliseu Padolha e o GovernadOr Má
no Covas e, atonai, todOs nós, porque estamos 8BBIB
tondo a um País em mudança na valonzação dos m
vestomentos públiCOS 

Corno representante do EstadO de Goiás nesta 
Casa, tenho todas as razões pessoaiS para festeJIU' 
esse acontecomento Os produtos que Já vêm sendo 
escoados para o Brasol e o extenor, através do Porto 
Fluvoal de São Somão, no no Paranaíba, no meu Es
tado, terão um raoo de alcance de maos de 600km na 
conquosta de novos marcados, com uma navegab~o
dade que chega a 1 700km. Gooás e o Centro-Oeste 
passam a ontegrar economocamente uma ntg11o de 
206 munocípoos, oncluondo os de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Parana e Monas Geraos. 

Outros dados mostrados na edoção de hoje da 
Gazeta Mercantil evodencoam a unportãncoa econ6-
moca do novo pelfol da hldrovoa Toetê-Paraná. A,_ 
de ontluiincoa doreta cobre 76 molhões de hectares e 
50 molhões de brasoleoros Com os elevadOs lndoces 
de renda per capita dessa regoão, em tomo de 
US$5 moi, a massa de consumo corresponde a 70% 
do nosso meocado onterno Com base em mkneros 
da Companhoa Energehca de São Paulo- CESP, as 
prevosões de onvestomentos potencoaos chegam a 
US$6 bolhões nos proxomos anos Outras pi'OI8Ções 
1nd1cam que a h1drov1a va1 transportar. dentro de 
quonze anos, 20 molhões de toneladas no trecho do 
Toeté e 35 molhões de toneladas no trecho do Para
na. contra um total de 5 milhões que foram transpor
tados em t996 nos atuaos lomrtes de navegabllodede 

Na verdade. S,.s. e Srs Senadores. estamos 
vrvendo. com a v1tona sobre uma grande barreira su-
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perada. o começo da h1stóna definitiVa da HK1rov1a 
T1ete-Paraná ou h1drov1a de São S1mão, como a Cha
mamos em Go1ás. A partir de agora, desaparecem 
todos os enlraves para a navegação até o Lago de 
llalpu Mas a1nda pers1stem os acessos precanos 
para o transboldo na d1reção do ternt6no argenllno, 
sendo necessãna a construção de novas eclusas 
para a ligação duela entre o Centro-Oeste e o país 
VIZinho. em toda a extensão da BaciB do Praia. 
Como pnnc1pal Interessado nessa etapa l1nal da hl
dro~~~a. o Govemo panmaense vem patrocinando es
tudos con-ntes, na busca de altematiVas de YIB

bdldade. Posse garanbr que eslaremos ao lado do 
povo paranaense nesse sonho de Integração conti
nental. As perspectivas Muras são grandiOSas para 
a reg1ão Centro-Oestll. que dentro de poucos anos 
VBI conf1rmar a sua vocação de pnnc1pal meiCildo de 
commodllies do Pais. Outra v81dade que não tenho 
medo de antecipar é que, a partir do PaiBnBiba, !&

remos, em poucas décadas. um corredor da expor
tações tão 1mporlante para o Brasil como 101 e tem 
sido para os Eslados Unidos o Vale do Tennessea. 

O Presidente Femarldo Henrique Cardoso tem 
insistido na ldentdiCação do transpone fluv1al como 
uma das preocupações rllals imporlantas de seu go
wmo. no setor da lnfra'ilstrutura Não há como ne
gar razão a um preslderte que chegou ao poder no 
ápice do rnovmento mundial pela globaliZação e no 
momento ITI8IS imporlante da consolidação do Mar
cosul. A pollllca nac1onal de transportas e o Progra
ma Brasil em Ação contemplam essa pnondada, 1n
ctu1ndo como metas alcançar os pi'Ojetos hldrovlános 
do Aragu818-Tocantins, do Made1ra e do São Fran
CISCO. J: preaso perseverar nesse obJBIIYO, com a 
m.ma vontade polí11ca que não deve laHar pa111 ou
tras obras unporlantas para o desenvolvimento do 
Pa1s e a Integração de todas as suas reg1ões 

Em Goiás, oonlinuarernos lfiSIShndo na plfon
dada da duplicação do !liXO rodOYiáno Golârua-São 
Paulo. Ao mesmo tem~estaremos ao lado do Pre-
sldanls na luta pela co rução da FeiTOviB Norte-
Sul, pela moclem1zação Corredor Ferrov1ano Cen-
tro-leste, pela 1mpla do Gasoduto Brasil-Bolí-
VIa, com rarna1s que be ~e~em Goulma e BrasH1a, e 
pela recuperação da lha rodovlána ledellll que 
atravessa o Centro-Oeste Temos glllndes ddiCulda
des de recursos, mas temos um Governo sensível 
que está empenhado em adm•mstrar carênc1as com 
honestidade e competêfiCIB 

Esbmular a 1ntarmodalldade e d1rec1onar os no
vos 111V8sllmarms para essas objebvos é uma das 
man:es II8SBI'ICIIIIS da aluai política naaonal da trans
portas_ Os esbldos I'I'I8IS recentes do GE!IpOI mostram 
que ainda passam pelas rodovl8s CBICB de 80% de 
nossas cargas agrícolas contra 16% das leiTOYIBS e 
8pKI8S 3% das hldltiYIBS. De acordo com os técniCOS. 
"ISSO ocorra porque, apesar do estado fíSICO precáno 
do subsislama rcdovláno e da situação compromete
dora de IIOia da veículos ublzada. é, segundo a obca 
do usuéno, o modal ITI8IS flexível e oonllável, apesar 
do custo médio de transporte bastante elevado" 

Esternos no caminho certo, repensando o nos
so modelo da transportes. IMW!SIIr em novos a1xos 
da transporte da longa d1SIInc1a e modem1zar os 
axJSientae, para bandear custos e aumenlar a corn
petdivldada elos produtos agrícolas exportados, é ln
vestir em uma astratégl8 da méd1o a longo prazos 
que V8l beneiJciar um Pa1s onda alllda exiStem mu .. 
taa lrontHas a conquiStar, pnnc1palmente no Centro
Oent. Oa custos do fn!le hldrowlno representam 
50%, em média, dos custos rodov1ános. Com os ln

vas!lmantos pesados das últunas cMcadas, o Brasil 
alcançou uma posiÇão 1nvejával no confronto com 
outros países da Amanca latina. Apesar das distor
ç6as do nosso modelo, é precise reconhecer que 101 
pnnc1palmente graças à grande Infra-estrutura rodo
v~ana Implantada que alcançamos a posição da Dita
va aconom1a do mundo, que estimulamos os recor
des crescentes das safras agrloolas e que multiplica
mos a nossa capac1dede IndUstrial. 

A hora é de reordenar a matnz da transportes, 
dupliCar as rodOVIas essenciBis à Integração nacio
nal, investir nos siStemas da longo percurso para ba
ratear custos, e, al1nal, consolidar o modelo da lrdra
estrutura que va1 proJI!Iar a grandeza da nossa eco
nomia no próximo século 

O Programa Brasil em Ação, em suas l1nhas 
gera1s, eXIbe uma percepção 1ncontestaval da nos
sas realidades alUaiS e futuras. E, nessa d1reção, la
tos fundamentais estão acontecendo. A Inauguração 
da eclusa da Juplá Inaugura o calendáno da latos 
Importantes na d1reção do futuro. Ainda recentemen
te. os melhoramentos Introduzidos nas lmhas da Fe
pasa reduz1ram à melada o tampo da transpone dos 
m1nénos produzidos em Catalão, em d1reçlo à bai
xada sant1sta. Ainda este ano, o M1niSiéno dos 
Transportes espera 1naugurar a ponta rodoleiTOVIan& 
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da Fenonorte, em Santa Fé do Sul, um pouco aama 
de JupiB, nos llmdas entre Mato Grosso do Sul e 
São Paulo. Sera rnaJs um pro)Bio de 1mpoi'IAncla fun
damental para a Região Cenlro-Oesle. São fatos e 
tempos llOIIOS que deitemos saudar com entusiasmo. 

Era o que eu t1nha a dtzer, Sr. Presidente 

O SR. PRESIDENTE {Anlonlo Carlos Magalãas) 
- Esgotada a liSta de oradores 

Sobre a mesa. ~manto que sara Ido pelo Sr 
1° Secre1áno em axen:fao, Senador Joel de Holanda. 

É lido o segulllle 

REQUERIMENTO N" 15, DE 1188 

Senhor Presidente, 
Na foiii'IB do art 218, do Reg1mento Interno, na

quatro seta regiStrado em ata voto de pesar pelo fa
lecmento do compoedor pernambucano Lourenço 
da Fonseca Balbosa, Captbe, bem como nos tannos 
do art. 221, allrwa a, apresentação de coudolêncu 
ii fam018 e ao Estado de Pernambuco. 

Maestro, arran)lldor, 11181rumen11Sta, poeta e 
ptntor, Captba nasceu em Surubnn - PE e deulou 
uma contnbuiÇio cultural de valor tnesbméval para 
Pernambuco e para o Brasil. 

Sala das Snsões, 12 de tane•ro de 1998. -
Senador Joel Hollanclll. 

O SR. PRESIDENTE (Anlomo Cal1os Magalhães) 
-Em votação o tequenmento 

Os Srs Senadores que o aprovam quetram 
permanecer sentados (Pausa I 

Aprovado 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Nada ma1s havendo a tratar, a Prestdêncta va1 en
cerrar os trabalhos, lembrando as Senhoras e Se
nhores Senadores que constara da sessão dehbera
bva ord•nana a realizar-se amanhã, as 14h30mtn , a 
segu•nte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 93, DE 1996 

(Em regtme de urgêncta nos termos do 

Requenmento n• 1, de 1998 - art. 336. b) 
(Tramrtando em con1unto com os Protelas de 

la• do Senado n•s 239, de 1995, e 42, de 1996) 

DISCussão, em tumo úmco, do Protelo de Lec 
da Cãmara n• 93, de 1996 (n° 1 724196. na Casa de 
ongem), de tntetaltva do Prestdente da RepúbliCa, 
que dtspõe sobre o contrato de trabalho por prazo 
deterrmnado e dá outras provtdêncl8s, tando 

Pareceras, sob n's 2 e 3, de 1998, das Cornssões 
- de Assuntos Soaas. Relalor Senador Waldeck 

Omelas. lavoravel ao PltJIBIO, com Emenda n" 1-cAS. 
de redação, que apresenta; e pela pretudtctaltdade 
dos Projelos de Le• do Senado n•s 239, de 1995, e 
42, de 1996, que tramttam em contunto, com votos 
contrános dos Senadores Sebesttão Rocha, Ademtr 
Andrade. e das Senadoras Manna Stlva e Ermita 
Femandes; e 

-de Constrtu•ção, JusiiÇB e Ctdadama (em au
dlêncta, nos termos do Requenmento n• 400, de 
1997), Relator: Senador Romeu Tuma, favorável ao 
Protelo. nos termos do parecer da ComiSsão de As
suntos Soc181S, com votos contranos dos Senadores 
Antônio Carlos Valadares. Roberto Fretre. Josaphat 
Mannho e Jose Eduardo Outra, e abstenção do Se
nador Espendião Amtn. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 239. DE 1995 

(Em reg1me de urgêncta, nos tarrnos do 
Requenmento n• 1, de 1998 - art 336, b) 

(Tramrtando em conJunto com o 
Pro,eto de La• dl!. Câmara n• 93, de 1996, e 
Projeto de Le1 do Senado n• 42, de 1996) 

DISCUssão, em turno úniCO, do ProJeto de Le1 
do Senado n" 239, de 1995, de autona do Senador 

JúliO Campos, que diSpõe sobre a contratação de 
empregados por tamporada em localidades turístiCas 
e da outras pi'OVIdênc18S 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 42, DE 1996 

(Em reg1me de urgêncl8, nos termos do 
Requenmento n• 1, de 1998 - art. 336. b) 

(Tramrtando em conJunto com o 
Protelo de Le1 da Câmara n• 93, de 1996, e 
Protelo de la• do Senado n• 239, de 1995) 
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Discussão, em tumo úniCO, do ProJeto de Let 
do Senado rtt 42, de 1996, de autona do Sanador 
AntoniO Carlos Magallães, que anera diSposdlvos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras pro
VIdênciaS. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N" 39, DE 1997 

Cu1nto e último doa de cfrscussão, em pnme11o 
tumo, da Proposta da Emenda à ConstituiÇão n• 39, 
de 1997 (n1 338/96, na Clmara dos Deputadoe), de 
1mclllllva do Presidente da Repúbroca, que dispõe so
bra o rag1me constlluoional dos molotares, tendo 

Parecer favoriivel, sob n• 860, de 1997, da Co
mosslo de ConstrtuoçAo, Jullhça e Cldadanoa, Rela
tor: Senador Romeu Tuma, com votos conlrános dos 
Senadores Roberto Foe1re e José Eduardo Outra. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 68, DE 1997 

(Em regime de urgêncoa, nos termos do 
Requenmento r{t 2, de 1998 - art. 336, b) 

Votação, em tumo Conoco, do Pro181D de Let da 
Cãmara r{t 68, de 1997 (n1 3.814197, na Casa de on
gam), de lniCIIIIMI do Presodente da RepúbliCa, que 
autonza o M1mstério dos Transportes, por mtermédlo 
da Companhoa Brasileira de Toens Urbanos- CBT\J, 
a repassar à Companhoa de Trens Metoopolotsnos da 
Pernambuco - COPERTRENS, recursos para pega
mento de peesoal, tendo 

Pareceres favoniveiS. sob n"s 1 O a 11, da 
1998, das Com1ssões , 

- de Conslltud Justoça a C1dadanoa, Relator: 
Sanador Roberto Freo ; e 

- de Assuntos ácon6mocos, Relator Senador 
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Antorio Caolos Magallles) 
-Está encanada a sessão. 

(Lsvanta- a NSsão às 16h06mm.) 

ATA DA t• SEssAO DEUBERAnYA 
ORDINARIA, REALIZADA 

EU 7 DE JANEIRO DE 11198 
(Publocada no DSF, de 8 de janeiro de 1988) 

RETIFICAÇÃO 

Na página n.• 00195, 21 coluna, na Comunica
ção da Presldêncoa, 

Clacle se 1&: 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mello) - A Pre

sidência comunics ao Plenário que recebeu os Re
cursos n"" 1 a 2 de 1998, Interpostos no prazo regi
mental, no sentido de que seJB submetido ao Plené
no o PIOJI!IO de Lei do Senado n• 252, de 1997, de 
autoria do Senador José Serra, que extingue a utlli
zaçio da Taxa Referencoal (TR), nos depóados em 
que especifica e dá outras providências. 

Lelll•: 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mello) - A Pre

lldência comunica ao Plenário que rec:abeu o recur
so rtt 1, de 1998, Interposto no prazo regimental no 
sallldo de que S8J8 submebdo ao Plenário o < oato 
de Let do Sanado n• 252, de 1997, de autona ~J Sa
nador José Serra, que extingue a ublização de Taxa 
referencoal (TR) nos depósitos em que eapecdoca e 
dá outras proVIdênciaS. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGAI.HAES 

12-1-98 
Segunda-feira 

15h30mln- Sessão DeloberaiMI do Senado Federal 
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Ata da 51 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 13 de janeiro de 1998 

611 Sessão Legislativa Extraordinária da 5()! Legislatura 
Ptesldlncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

M14~MSE~M~A~ 
PRESENTES OS SRS SENADORES: 

Abdias Naacimanto - Ademr Andrade - Anlo
noo Carlos Magalhles - Antonio Caltos Valadanls -
Artur da Tavola - Bailo Parga - Banadila da Silva -
Beno Varas - Bemaldo cabral - Caltos Bezena -
Caltos Patnx:onoo - Caotos Wilson - Casoldo Malda· 
ner - Coutinho Jorge - Edison Loblo - Eduardo Su· 
phcy - Elclo Alvaras - Emiha Femandae - Epil8clo 
Cateteua - Espetidiio Am1n - Femando Bezeml -
Flaviano Melo - F-lono Pe1111oa - Freitas Nalo -
G.alclo Melo - GeiSOII Camata - Gillarto Yrallda -
Gllvwn Borges - Guilherme Palmeioa - Hugo Napo
leão - Huntlerto Lucena - Jader Barbalho - Jellar· 
son Peres - Joio França - Joio Rocha - Joel de 
Holanda - Jonas Pmheloa - Josaphat Mannho -
José Agnpono - José Alves - José Banco - Joa6 
Eduanlo - José Eduaodo Dutoa - Joa6 Fogaça -
José lgnáclo Femlloa - José Roberto Arruda - José 
Samey- José Sena- Jlfta Mansa -l..auiO ~
L.awnar Clunanolla -l.eonal Paiva - L8wy Dias- Luci
doo Pollela - Lúcio Alclnlara - l..údoo Coello - Mama 
Silva - Malluce Ponto - Mauoa Mloanda - Nabor .klnor 
- OdaCir Soanls - Osmar Doas - OIDnial Machado -
PediO Smon - Rarnez Tabal - Regina ~ -
Renan cahwcs- Roberto F18118- Roberto Raquilo
~ Jucã - Romeu Tuma - Ronaldo Clrila Lima 
- Sebasbio Rocha- Selgoo Machado- Teol6nio W. 
la Flho- Vilaon ~-Waklack Omlllaa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A ._ 
de presa~ÇB acusa o c:oqJBoacimento da n Sra. 
Senadores. Havendo númeoa ragmental, daclaiO 
aberlaa-.lio. 

Sob a poolação de Deus, inocoamos ~ tra
ba"-

O Sr. t• Seclalário em exatCiciO, Senador Joel 
de Holanda, procederé llelluoa do Exped-. 

É lido o seguonte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

,.,. 415/W, da 15 da dezarnbiO llltimo, do Minl8· 
110 de Eslado da PI8Yidlncoa e Asutlucoa Socilll, 

encamonhando as irllormaç6es oelerei- ao Reque
rmaniO rfl 603, da 1997, do Senador Gillerlo Mirai Ida. 

,.,. 1. t 114197, da 12 de dazenDo úlbmo, elo Ml
mallo de Estado doa Transportes, -hando as 
onlannaçiles oafeo- ao Reque~imento rfl 582, de 
1997, do Senador Freilaa Neto. 

As onformaç6es enconlranHie l dilpoo 
8IÇio doa reque...- na Secratana-Genll 
da Mesa. 

N" 418197, de 18 ele dezemblo úlbmo, do Mlllilt-
110 da Estado da Previdência e Asslslêncoa Social, 
ancanunhando as inlorrnaçlles oelerei- BD Reque
rirnanto n" 815, da 1997. da ii"ICIBiiva da Cor ..... 
de 4ssuntos Sociaos. 

As Informações foram ancamnhadaa, 
em c6pla. BD Presodente da eo- ,,lo da 
Aesuntos Socoaos. e anexadas, em cópia, BD 
Prqeto de Leo do Senado n" 24, de 1918. 

O oeque~..- vao BD Alquovo. 

OFfCIOS 

DE lltNISTROS DE ESTADO 

N" 207/f17, de 18 de dezemblo último, do Minlso 
110 de Estado da Educac;Ao e do Desporto, encam
nhando as mOIITIIIÇ6ee raleoantas ao RequerimeniD 
rfl 829, de 1997, do Senador Bemaudo Cabral. 

N" 11821117, de 17 de dazemblo último, do MiniB-
110 de Eslado do ,...,.,.._ e Olçamento. -
rnMalldo as l'"llormaçijes releoeo- BD Rllquelimedo 
rfl 880, de 19117, do Senador José Eduanlo "'*--

,.,. 703/rl7, de 22 de dezembiO último, do Mril-
110 da Estado do Planejemento e OIÇIIIII&IIID, enca
rnonhando as onloi"TTIIIÇi!es raleia- BD ~ 
mento "" 986, de 1997. do Senador Carlos Wlllon. 

As onlormações enconlranHie l dillpo
aiçio doa requerentes na Secnolaria-Genll 
de Mesa. 

AVISOS 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIAO 

,.. BDfllriT. de 10 de dezemblo úlbmo, -
Ilhando cópia da Oecosão n• 884i97, daquele Tribu-
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nal, comunando que detenn111011 a raa•zaçio da 
audllona solicitada alravés do Requenmanto n' 825, 
de 1997, do Senador José Eduardo Outra. 

N" 825197, de 15 de dezembro último, encarn
nhando cópa da Deasio n• 891197, daquele Trllu
nal, comumcando que fo1 sobntstada, naquela Corte, 
a tramilaçAo do Requenmento n• 842, de 1997, do 
Senador Romero Jucá, a f1m de aguardar o rasulla
do de auditoria que está sendo rea11Z8da, por aquela 
Casa, sobnt o .,_mo assunto. 

As Informações foram encamnhadas. 
em cópia, - ntquerentas. 

Os n~querimentos aguanlarflo na Se
crelaria-Geral da Mesa o resultado das audi
torias solicitadas. 

.PARECERES 

PARECERES Nllll13 E 14 DE 1 .. 

.._ n" 13, de 11118, dll Comllllo 
cllt ~ E-.&nlcoL Sobnt o PlajiiD 
cllt Lei clll ~ rt' 7, de 1997, (n" 4 51111110, 
"" ca .. de !Nigoom), de lniclativll elo p,. 
aldente dll "epúbllca, que "dlapõe aobre 
o Transporte Multlmodal de C.rgaa e dll 
outru provHiinclas. • 

Relator: Seneclor Waldeck Omelaa 

1- Relalárlo 

Desl11"18-e o Prqeto de Le1 da Câmala (PLC) 
n' 7, de 1997, que ora se submete à apreaação des
ta Com1ssão da AasW!Ios EconOmiCOS, a disciplinar 
aspectos básiCOS da aiMdade de tllii1SPOI!e mulb
modal de cargas. Entende-e, como tal, o conJunto 
da todas as operações e moda•dadas de transpolle 
envolvidos no deslocamento de men:adonas desde 
a ongern até o destino, ai abtangldoa tanto os par
CUISOS 1ntegralmenta efetuados em tamtório IIBCIOII8I 
quanto aqueles que incluam llgaç6es entnt o Brasil e 
oextenor. 

Tntla pnme1;t o ProJ81o de 1niiOdUZir al-
guns conc811os bala , essai'ICIBIS pam. o periello 
entand1mento da abv e que pretende diSCiplll"l8f. 
Esse é o conreúdo dos l::apftuJos ll"ll:laiS do PLC n' 7197, 
onde se encontra explcltado o conceito de transpor
ta mulbmodal e caractenzada a figura do Operador 
de Transpolle Mulllmodal como agente I8SjiOI18ével 
pala realização do transporte mulbmodal desda a on
gsm até o destino final da carga. Sio ~gualmenta de
finidos os 1nstn1mentos .-sãnos à axecução do 
sennço, quaiS S&JiliTI o Contrato da Transpolle Multi
modal e o ConheCimento da Transporia Mulllmodal, 
sendo esse último o documento que dé elicécla ao 

pnmeiro Juntamente com o recebimento da carga 
pelo desbnatério. 

Na seqOincia. o PIOJBIO define as 11111PCJ..abi11 
dada& legaiS envolvidas na allvidade, tar11o as do 
operador e seus subcontratados, quanto as do con
tratanta. ou do expadldor, além das panalidaclaiS apli
cáveiS. 

Ao final, 1ncluem-se as d1Spos1Çl5es r&lalivas às 
unidades da carga (contlineres), seguidas daquelas 
de caréter gsral e transllório, com as quais se encer
ra o taxto da proposiçio. 

Oriundo da iniCIBbva do Poder Execulnlo, o 
PLC rt' 7197 chegou ao ConglliSSO Naaonal em ja
netro de 1990, acompanhado clll Mensagem Pl881-
dei'ICial n" 959/89, de 20 de dezembro de 1989. 
Api8CIIldo pala CAmaiB dos Deputados, rac:ebeu 
aprovação na forma da Subslilubvo. 

AD longo da sua tramitação na CAmara dos 
Deputados, o PIOJ&IO ntCebeu sucass.- aperfa
çoamentos, os qua1s culminaram com a aprovaçio, 
pelo Plenário daquela Casa do projeto subsblutivo 
elaborado pala Comi&Sio de VUIÇio e Transporte, 
modlfiCIIdo, todaWl palas emendaS que lhe deu, 
postariormenta, a ComiSSio da Constituição e JUSb
ça, e de Redação. 

No Senado Fedallll, além da Conll8são de As
suntos Econ6mcos, O Pro1eto fOI diSinbuldo tembtkn 
à ComiSSio de SeMÇOS da Infra-Estrutura nsta Co
missão de Assuntos Econ6mlcos, à qual ~ 
&Xamlnar os aspectos econ6miCOS e h,.,_,.. &ri
volvidos na maténa, bem como a constlluCionaiKiada 
e a jundiCidada da proposiÇão, não foram aplll8enla
das emendas ao PIOJ&IO até o lénnlno do prazo ragt
mental. 

II-An611 .. 

Concaitualmenta, o lrariSpolle mu1t11nodal ba
seia-e no pr&SBuposto da que com um só ~ 
de transpolle, é possível cobnr todo o trajeto que de
terminada carga deva percorrer entre o local da ori
gem e o seu destino final, Independentemente da 
quantas moda1ldes de transpolle ou quantoe trans
portadoras dllanlntes es1aJam 8IIIIOividos no p8laiiSO. 

No mundo inletro, a rn~ltomoclaloclada no lrariS
porte passou a ser VI8IB como uma 1141CB e 'idade, di
tada, principalmenta, pelo BCirr&manto da COIICOwflr,. 
cia no mercado 1ntarn8CIOnal. Para manter a corr.,a
lllividada de seus produtos, os palses des.wolvklos 
tentam 1ncentJVar, ao mélamo, a pnlbca do transpor
te multunodal na ITIOVImentaçio da cargas. 

Na ~ de, para cumpnr um ~nnlf18do 
II8Jtllo, ser nacesséria a ulihzaçlo da duas ou rn&l8 
modalidades de transporte, o transporte multimodal, 
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canfonne del1nodo no PIOJ&to. substrtu1, com vanta
gens, o ll'ansporte ferio nos moldes convencionars. 
No transporte convencronal, as drversas modalida
des envolvtdas são utrhzadas seqüencraJmente -
mas de forma Independente e segmentada -, o que 
geralmente acarreta sucessrvos atrasos ao longo 
das drversas etapas do tra)elo que a mercadoria 
deva pen:orrer 

Tudo rsso resulta em ad1çào de tempo e custo 
para o rnt~do. com uma séne de rnconvenien
tes partrculannente evrdentes nas operaçiles de 
ll'ansbordo entre duas modalidades distintas Com o 
agravante de que em todo processo produtivo, atra
sos e 6nus adicionaiS gerados na etapa de transpor
ta acabam fatalmente rncorporados ao preço lrnal do 
produto transportedo 

Somos. asa1m, levados a conclurr, Já ..-e 
ponto, que a mu~1modalrdade apresenta-se vantajo
sa para a economra nacronal, porquanto S8jll capaz 
de proprcrar srgnrfrcat1vas reduções de tempo e cus
to. quando comparada ao transporte efetuado nos 
moldes tradrcronars Em espec1al, os custos Joglsb
cos assocrados às operações de transporte de carga 
no Pa1s têm sodo fraqúentemente apontados como 
um dos fatores que ma1s contnbuem para a fomra
ç.ão do charrrado, "custo Brasd" 

Jurrtarnente com o concerto de transporte multi
modal, o projeto rntroduz o Contrato de Transporte 
MuR1modal e o Conhecimento de Transporte Mulb
modal. sendo este utt1mo o documento que, emltrdo 
pelo Operador de Transporte MuR1modal, rege toda 
a operação de transporte de carga desde o momen
to em que se)ll entregue pelo ercpedrdor até o seu re
cebimento pelo dest1natano Com ISSO, assume o 
Operador de Transporte Mult1modal a responsabrll
dade 1rrtegral pelo transporte corrtratado. 

Para dar cumpnmentc ao obfelo da contrato, o 
Operador de Transporte Muft1modal reconerá à sub
contratação de ll'ansportadores, JB que, nos l8rmos 
do p!Ojelo em análrse. o Operador de Transporte 
Mulbmodal não será necessanamente transportador. 
A - subcontratados e que compebrá a execução 
do transporte propnamente drto, nos drvenros seg
merrtos modars prevrstos no tra)Bto que a mercadona 
deva percorrer. 

Embcra seJB o Brasrl srgnaléno de acordo es
pecifiCO sobre transporte mullrmodal no Mercosul, 
pendra a atrvrdade de regulamentação .,.,._, que 
favorecesse a BIIB aptrcação no mercado 1rrtemo, ao 
rrwsmo tampo em que proprc1aase a sua expansão 
no plano 1ntemacronal Já à época em que o Poder 
Executrvo tomara a 1nrc1at1va de encam1nhar ao Con-

grasso Nacronal o PLC n" 7197, era patente a ,__ 
srdade de pmver condrçlles para o dellenvoJvrmant 
da mu~1modalrdade no Pais. Desde antio, tal ,__ 
sidade vem crescendo srgnrfrcatrvarnente, na mesma 
rnedrda em que evotu1 o processo de globalizaçio da 
economra em que, num contexto mars rmediato, in
tensrficam-se as relações comercrars do Brasrt com a 
Aménca Labna. 

Ocorre, todavra, que, arrtre a data da elabora
ção do proJeto ongrnal, de autona do Poder Ellecub
vo, e o de sua 111 recraçio dalinrtrva pela camara dos 
Deputados, o cenério pollbco-ecorr6mrco nacronal ai
tarou-se sullslai'ICialrnente. A neoaSStdede de ade
quar o piO(Bio à nova realrdade levou a CAmanl dos 
Deputados a propor a aprovar PfOIIIIo substilutivo, 
que atualrza a versão antenor, adaptando-se ils cir
cunstincras de hoje e ils demandas que emergem 
da nova ordem econOmJca mundial. 

Nio restam dllvrdas de que as moclftcaçãas ln
tmduzrdas no Prqelo pele Cêmala dos Deputados 
aparferçoaram em nulo a versão originei, notada
mente as de 1nrcrabva de Comsslo de llillçio a 
Transportes, órgão no qual teve 1niC10 a tramdaçio 
do ProjBIO naquela Case. 

Avaliamos que, além da extrema relevêncra a 
oportunidade, a matéria apresenta deatacado rnta
resse para as politicas de redução dos custos de 
transporte, tator com acentuada perlrclpeção na for
mação do "custo Brasrl", ao que multo se deve a bai
xa compartrtrv1dade do produto brasrlerro no comérao 
1ntemacronal 

Pudemos constatar, a1nda, que e proposrçiio 
atende aos requ1srtos de constrtucronal1dacle a JUn· 
drcrdade, a apresenta-se em conformrdade com a 
boa técnrce Jegrslatrva. Do ponto de vrsta da ade
quação financeira, as medidas pracomzadas nlo 
configuram cnação de despesa para oe cofres pú
blicos 

A desperto das vrrtudes do Subsblutrvo enviado 
pele Cãrnara dos Deputados, JUlgamo-lo passivei de 
me1s alguns aperferçoamanto. Com alerto, a an6frse 
cntanosa do ProjBio moatrou-nos que arnda persiSt
em pequenas dafrciàncras. Algumas delas dllvem-se 
à omrssão de aspactos que constderanms relevan
tes. Outras sio fnJto de 1rnprecrsõas ou amblgúrde
des latentes no texto aprovado naquela Cau, e, por, 
vazas, da IMCiuBio de rtrsposrç.;es lmp'óporas ou 
desnecassénaa ao Projeto, S11J11 pata pouca perllnln
cra com os obtetM:IS a que se das-. aera por ver
sarem SObre maténa do domlnro de JegralaçAo espe
cífrca correlata 



JANEIRO DE 1998 ANAIS DO SENADO fEDERAL 339 

Ma• especificamente, conslalamos que: 
a) o Prqeto atribuo exclusivamenla ao Monosté

no dos Transportes a owponsabolodada pelo trans
porte mullimodal, omitindo a possibilidade de pertoco
pação da OUbos selo- govemamantais no proces
so da fonnulllçlo e conduçio da poliloca alinente à 
atovideda (art 4"); 

b) o Projeto estabelece, como regra geral, a 
necessidade de regostro e habildação do Operador 
da Transporte Mulllmodal perante órgão fedaral a 
ser desognado, o que, em principio, sugere oncompa
tibolodada com a ConstituiÇão Federal, que nAo oncluo 
o transporte de carga entre os serviços cu1a presta
ção dapenda de autonzaçio e controle do Poder Pll
bloco (art. 61, caput); 

c) lendo previsto a -ufade de o Operador 
da Transporte Muillmodal lançar ressalvas no Co
nhecomanto da Transporte Mutbmodal, no ato do re
cebimento da men:adoria, se constalada onexatodlo 
na descnçio da carga ou condoções inadequadas da 
carga ou da sua e,.,.lagem, o PI'Oj8lo falha em nAo 
exogor doe transportSdores subcontratados do Opera
dor de Transporte Multomodal, em corcunstãncoas 
análogas, a adoçio de odêntoca provodêncoa (art !I"); 

cl) o Projeto faz uso ondiscnrrunado ou ondevldo 
das desogrla9Ões "contratante" e "expedodor", deocan
do de atentar para as corcunstincoas especifocas a 
que se ralare cada um dos dosposdovos em que fogu
ram (art 1D,IIICISO 11, e art. 20); 

e) o ProJIIIO orocorre em ambogolodade ao empre
gar forma Wlltlal onildequada, a qual sugere que o 
Operador de Transporte Multomodal podana retardar 
a qudação da comprornossos, dacorrentes de sua 
responsebilodada pela execução dos seMÇOS de 
transporte, até que se houvesse acertado com o ver
dadeoro causador da eventual preJUizo, perda, dano 
ou atraso na ~K~tre~~a da rnercadona sob contrato 
de transporte multi" odal (art. 12, parágrafo llnoco, 
e art 16, § 5"); 

I) o Projeto é mosso quanto à possibolodade de 
atraso do dasbne no na retorada da mercadoria 
transportada, após 11ua chegada ao destino, 

111 o Prqeto encamonha onadaquadarnente a 
questão da destinação da contêoneres onundos do 
exlenor, quando lh!ls assegura a possobolodade da 
nacoonallzaçio, com base no valor da marcado, pera 
uso em OUbos tons, sem chance da -"lização no 
transporte llllemacoonal (art. 25, §§ 1• e 2"); 

h) o prqeto repete, desnecessanamente, pro
cad,.,._ da rotina das unodadas da Recaota Federal, 
os qUBIB se encontram devidamente doscoplonados na 

legoslação aduaneora e normas ontemas do Mo .. sténo 
da Fazenda (art. 26), 

I) o Pro1eto não atenta para o fato de c;ue, 
com o advento da multomodahdade, faz-se neces
séno que o regime de trânsdo aduaneoro, atualman
te concedido aos transportadores, passe a benelociar 
doretamente a pessoa do Operador de Transporte 
Multomodal, nos casos em que o dasembaraço da 
carga para mportação ou exportação seja feito em 
local diferente dos pontos de entrada ou saida do 
Pais; 

D ao tratar da responsabilidade solidána relati
va ao pagamento de tnbulos da alçada da Fazenda 
Nacional, o Proreto davena tomar explícdo que, en
tre os diversos agentes atongodos, a preferência re
caorá, necassanamente, sobre a fogura do Operador 
da Transporte Multomodal (art. 27. § 2"): 

k) o ProJeto mcorre em nsco de superposoção 
da penalodades aplocéveos ao Operador da Transpor
te Multomodal pela prátoca de onlrações punlveos 
com as penas da perdomento prevostas no Decreto
Leo n• 37JS6 (art 28); 

Q o texto da proposoção é omosso quanto à 
necessodade de revosão con,unta. por Estados e 
Unoão, dos procedomentos foscaos atualmente apli
cados à abvodade de transporte de carga, com o 
objetovo de proceder a sua compabbBozação e ada
quaçio às condiÇÕes onstduidas pelo Projeto, nota· 
demente no tocante aos efeotos esperados em da
corrêncoa da adoção do Conhecomento de Transpor
te Mulhmodal. 

m) o PI'Ojeto deoxa, onadvertodarnente, de revo
gar duas leos, relacoonadas com a atnndade de trans
porte de carga. CUJas dosposoções. além de desconso
derades no Ambdo da presente proposoção, já se en
contravam totalmente superadas em lace do aluai 
ordenamento constducoonal (art. 33) 

Estas são as constatações que, no intudo da 
contribuor para o aperfeoçoamento da matéria, leva
ram-nos a propor uma séne de alterações pontuaos 
no texto do Substdutovo da Cãmara dos Deputados. 
Taos propostas estão consubstancoadas nas emen
das que Juntemos a este Parecer, acompanhadas 
das raspectovas JUsldocatovas. 

III- Voto 

Sendo o que nos cabe aprecoar, conclulmos o 
presente Parecer manifestando-nos pela apRWação 
do Proj81o de lei da Câmara rf' 67, de 1997. da au
tona do Poder Executovo, na forma do Substdubvo 
aprovado naquela Casa. alterado, todavoa, pelo con
JUnto das emendas, de numeros 1 a IS, que oferece
mos a Hguor. 
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em.ldll n"1 - CAE 

Dê-se ao art 41 do PI'Ojlllo a seguinte radaçio: 

"AIL 4° O Mnsléno dos TlaiiSpOIIeS é 
o 6lgio raaponsável pala coordenação da 
Polibca da Transporta Mult•modal da Cargas 
.- sagmentos naaonal e inta1T18C101181, -
salvada a legiSlação VJgente a os acordos, 
tratados a convenç6as lnlemiiCIOniiJS. • 

Jualltlcaçlo 

A amanda ,.. a garantir a posaibilidada da 
que outJOS II8IOniS da AdmlniSiraçlo Pllbllca, CUJil 
6raa da atuaçlo apn15ente llllerface com o transpor
la mulbmodal da cargaa. possam partiCip&l" da con
dução da politica govemamantal para a aiMdade. 

Este é o caso, por axanplo, do MmiSiéno da 
AamnéutJCa, qua dalém a compatêncta sobnl o 
transporta aérao, uma das modalidades passl- da 
ublaao;:Aoo no lr8nlpOI1e mulbmodal da man:adonas. 
Mantém-se Iodava, a coordenação do procasso sob 
a 18Spo1158bilidada do MlniSténo dos Transportas, 
6rgio ao qual a aiMdade se VIncula rn&l8 d1.- e ln
tansamente. 

em.ldll n" 2- CAE 

Dê-se ao caput do art. 6" do ProJ810 a sagu1nte 
.-ção: 

"Art. f1' Para eledos fiscaiS e tnbuté
.-. O 11X81Cfclo da aiMdade da Operador de 
TrariSporta MuK1modal dependa de prévia 
habddação e regiStro no órgão designado na 
regulamantaçio desta lei, o qual também 
exaJCBrá função da controle. • 

.lustlllca\* 
Convém explicdar qua as aXJgêllCI8S da habili

tação o ragiSirD do Openldor de Transporte Mulbmo
dal, barn corno o controle governamental da sua 
atuação. previSI<IB neste artigo, lmdam-se tio-ao
mente aos aspectos fiSCaiS e tribulános envolvidos 
no exerc1ao da aiMdada 

Do ponto da VISia 1T1818mente opai'8CIOIIIII, não 
faria sentido ~alacer como regra geral, l&qUISikla 
daase natureza O transporta de cargas no BI&Sil é 
aiMdade livre, CUJO exeR:iclo mdapenda de autonza
ção e controle do Poder PúbliCO. 

Sabendo-ee qua o texto de acordo especifico 
sobra transporta mult1modal no Mercosul, do qual o 
BIBBII é SJgnatáno, condiCIOI"Ia o exerciCJo da aiMda
de ao préVIo regiSIIO e habilitação perante OtgiiiiiS

mo IIIICIOnal competente, mantNemos a reasalva 
praviSia no parágndo úniCO do art190, da modo a ga-

1811br qua nos casos da transporte multmodal raall
zado entre o BraSil e o extanor, fica o Operador da 
Tnmsporte Mulbmodal biBSIIelro SUJIIIIO u exigên
CiaS constanleS dos acoldos tra1ado& ou --çOes 
qua os d18CJP11nem. 

Emancla n" 3- CAE 

Dê-se ao art 11" do PI'Ojlllo a segu1nte radaçio: 

"Arl !~" ................................................. .. 
§ 11 O Operador de Transporta Multi

modal. no ato do racebtmento da carga. da
verá lançar 1811S81Yas no ConheCimento se: 

1- ..•.....•...•......•.........................•...... 

§ 2" Qualquer subcontratado, no ato do 
racebtmento da carga do Operador da 
Transporta Mullimodal ou de outro subcon
tratado deste, deverá lançar resaalva no Co
nhecnnento da Transporte Mullimodal ae ve
nficada qualquer das condições daacntlls no 
parágndo antenor, ainda que respaldada por 
outro documento. 

§ 3' Os documentos emdldos paios 
subconl.-dos do Operador de Transporte 
MuKnnodal serão sempre em favor deste. • 

Jullllftca~ia 

Em nome da um ma10r ngor serninlico, a pn
melra das derações propostas subslllu1, no § 1°, a 
palavra quando pala palavra aa, Jé. que os IIICISOS 

qua se seguem tllllam, exatamente, de expliCitar so
tuaçiles hipotébcas, d181118 das quais o Operador de 
Transporte Mulllmodal fiCará obngado a lançar as 
AISSIIIYas corraspondentes no Conhecimento da 
Transporta Mulbmodal e a fazê-lo no própno ..
do recebimento da carga 

A segunda aK&ração decorre da 1nsen;lo da 
um parágrafo novo, entnt o § 1" e o § 2" ongllllllmen
te constantes do artigO O novt> parágrafo pretenda 
estender aos subcontratados do Operador de Trans
porte Muft1modal a obngação pi8VISia no § 1°. Neate 
caso, ficam os subcontratados obngados a lançar as 
devidas 1811S81vas no Conhecimento, no 1nstante em 
que raceberam a carga do Operador da Transporta 
Mullimoclal ou de qualquer ouiJO subconrratado, ae 
venficada qualquer das ootldlções deserdas nos Inci
sos I e 11 do parágndo antanor, 81nde qua raspaldada 
por outro documento. 

F.,almante, a te1C81ra aK&ração caractenza 
mera sunpllfiCSÇâo do texto do Ollmo parágrafo 
constante da versão ong1nal Desae parágndo, a 
nova nadaçio supnme a menção aos "conhecunen-
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a•, por Jé se ancontrararn 8IIIIIS devidamanla 
lllnngldos pala dasltlnação genérica·~·. 

a-11111 ri' 4- CAE 

ScAisbtua-se, no Inciso 11 do art. 1 o do Pllljelo, 
a palavra 'axpedidor' pela expressio 'contralanla 
do88MÇO'. 

Juwllncario 
A ~ baseia-se no pn11111upos1o de que 

.-n llllq)ra o expedldor da carga 6 o conllalllnle do 
senriço. Quando diferente do conlnltanle, o expedi
dor é o que atua por deleg&l:io daquele para aquela 
linaldade IIIPIICIIica. 

Dai po1q1111 ju~ --uente que, jLma"**' com as doa damaia aganiiiS mancionados no 
l8ldD do Inciso, as lnlormaç6es a Mnllll regilbadal 
no Conheamanto raflnun.sa ao contra1an1a propria
menle cfdo, e nlo ao Blipedidoo, considenlndo que, 
,. genendidade doe casoe a figura do pnmeira tem 
prwaléncia sobra a djlsse úllmo.. 

em.iclart>S-CAE 

Subatftua.se, no paJégralo único do 1111. 12 do 
Prqeto, a expn~ss•o 'for obrigado a pegar' pala ax-
111 "o 'houver pego'. 

Ju &espio 

o ueo da forma wrbaJ 'lor obrigado a pegar' 
d6 IIIBig8lll à inlelpnllaç"o equivocada de que o 
()pelador de Trausporte Mullinodal poderia, ft811-
tuemeo ria, nrlarder o pagamento de lndeni2açlo de
vida ao CCIIIlnllanbl até que se tenha acertado com 
seu CCHIIrata.lo ou subcontratado causador da perda, 
dano ou atnrso da . Tal aqulvoco deve ser evi-
tado a todo CU810, • 'lriBta que o Opatador de 
Tranaporte , ao firmar o COI 1111110 de servi-
90• loma-- raspousá solidéno, peranta o conlla
tanla, pelas man:ado · a ele confiadas. 

Com a rnboduzrda pela emenda, ea-
p!SIB-88 dearar claro o pagamento de rndanza-
(llo • parta da rdade do Operador de 
Transpoda Mullmodal a CJJB, nessa CCHidiçiio. tal cam
IJIDnlliiCI diMnl - •ldado llldepetlde.1lemenla de 
~ llCIIItO com o verdadeira causador do pra
JUizo. A nova redaçlo -. BSSHn, a Impedir que o 
Operador de Transpor1e Muftirnodal possa valer-se 
de qualquer outra inlaipiei&Çio para pracraslinar a 
lilpdaçio de compnniasos assumidos. 

E!Mnda ri' 8- CAE 

lnc:lua-illl, após o art. 14 do Projelo, o sagurnte 
BJtrgo, ranu111811U1do-sa os demars: 

'Art. ••• O Opisrador de Transporte M.ll
dmodal infonnari ao axpadrdor, quando soi
Gilado. o prazo previsto para a aclbd\18 da 
marcarlol1a ao deslrnatério e cornrnicanl, 
acn tempo Mbil,- chagada no desbno. 

§ 1• A carga ficará a disposiçlo do in
ternsado, após a conferência de descarga. 
pelo prazo de 90 (novenlll) dias, se outra 
CCHidiçlo nio lar pac:tllllda. 

§ 2" F"rnclo o prazo pr&VIsto no parágra
fo anlefior, a carga podará ser CDnllldarada 
abandonada. 

§ :P No caso de bem peraclvel ou pro
duto perigoso, o prazo de CJI8 trate o § 1• 
deste artigo podará ser nsduzrdo GOnfonna a 
natunsza da mercadoria, dewndo o Opera
dor de Transporte Multimodal informar o lato 
ao &Xp!ldidor e ao deslinatáno. 

§ 41 No caso de a carga estar sujeita a 
"'COI!Inlllbroolela aduaneiro, aplicam-se os procedi
maniOS previstos na legislação aspec1fica. • 

J...utlcar;lo 

A emenda visa a aupnr lacuna deiuda pelo 
Subrditutivo apnwado pala Cêmara doa Deputados 
quanto à possibilidade da eventual demora do dasb
nat6rio na rslinsda das man:adorias, após a chegada 
da carga ao daatino. 

en.nda ri' 7- CAE 

Subalrlua-sa, no § ffl' do art. 16 do PIOJBIO, a 
axpnsaa"o 'for obrigado a pagar' pala exprassão 
'haja pago'. 

Cama no caso do art. 12 (ob)eto da Emanda rf' 
5), o uso da forma V8lbal 'for obrigado a pagar" dé 
margem linterpndação eqUIVOCada de que o Opiara
dor da Tranaporta Mulllmodal podana, ~ 
18, retan1ar o pagamento de indenrmçAo diMcla ao 
contratante al6 que se tenha acertedo com o opera
dor do aagmanto no qual lanha ocomdo a pacda, 
dano ou atraso da carga. Tal equivoco deva ser IM-
18do a todo custo, haJa 'lriBta que o Operador da 
Transporte Mulllmodal, ao limw o conllato da sam-
90. !orna- rasponsai.wl solidério, perante o contra
bante, pelas mercadorias a ele confiadas. 

Com a rrulança rnbOduzida pele emenda. es
paca-aa deixar claro que o pagamento da indaniza
çao 6 parta da reaponsabilldad do Operador da 
Transporte Muhimodal e que, nessa condiçlo, tal 
carr..,orriSBD davall ser saldado nleparrderiiiiiTBrta 
da -rto com o wnladalra causador. A IIOVIl rada-
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ção viu,-. a 1mped1rque o Openador de T,..._ 
porte Mullmodal possa valar- de qualquer oulra 
"*'PP8f8ÇÇo pan1 poa-1111' a hqwdação de com
promissos aasurndos. 

ll!nwlcta n" 8 - CAE 

Substllua-ee, no art 20 do P10J810, a palavla 
"upadldor" pela expressão "contra- do seMÇO". 

Juillllflca~io 

Como no CII80 da Emenda n" 4, a allaraçlo ba
-- no prasuposto da que ran ~ra o expa
didor ela CBigll é o c:onlratanl8 do seMÇO. Quando 
dleranta do contratante, o expadidor é o que alua 
por dalagaçAo daquele pan1 aquela fmaiiCiade eapa
cllica. 

Conslllenl-se, entllo, l11lliS adeq~llldo * sllla
çlo tratada - artigo que o dever da indenizar o 
Opal8dor da T111111p0rte MullimOdal por evenluals 
pniJUizoa a que lanha dado causa SIIIB c:omebdo dl
-...ntlt11Dcontndanl8 do seMÇO, e n6o ao agen
te illeinliidiMo que atua em seu nome. Nio obstan-
111, a refenda 111111J01188bllidade podaré, em qualquer 
cao, racair IICibra o expedldor, quando IIIISim acor
dadocomocontndanl8. 

Enwlela n" I- CAE 

SupnmanHie os§§ t• e 2" do art. 25 do Prqalo 

Juellllcaçlo 

Conslllararnoa estranha aos objabvos do Proje
to a inctusio de disposç5es ralatlvas * naclonalza
çlo de conttinera~. onundol do extenor, com vR5 
a sua utllizaçio para ~ fins - praocupação que •m•uu acolhida no SuballtutiVo aprovado pala 
Cimlnl doi Deputadoa, noa termos doi §§ 11 a 2" 
deelllllllgo. 

Sendo 1111m, tantamos resgatar o vardadlllro 
-•• do Miar transportes com relação ao deett
no doi cordll1111111 que aqu1 chegaram. Vlfldoa do 
llldllnOf. Neae pa111CUiar, o que raalmenta 111110118 
clelellder é a po5llbibdade da ntullizaçio doi contAI
- como equlp81T11ntos da transporte, seja no 
ll8llllpCIIIa claméstiCo, S11J11 no llanlpOII8 l'll8maciallli 

No 10Cinta ao transporte doméebco, a poe1V 
dada de L"'izaçio doi ccxdtnaras Já -va IIIIUgu
rade naa dilpoeções do capul, CUJ& radllçlo -. 
Nlla8 INIIIItllda. Já para o transpol18 mte..-1111, 
08 legmla ~- ela Case da origem cuidaram de 
Vlldi.-, noa tenn01 do 5 t• Tal medida, em eapa
cial, paraceuofiOS IIOCMI ê pnípna atMdade de IJans
porte, VIIIO que coni'!IUra labiÇio opaniCIOIIallnde-

.......,, a qual deve,.. acerratar, IIICfuSIV8, elevaçio 
da custos. 

EIMncla nl10- CAE 

Supnna- o art. 26 do proJB10, ranumerando
se 08 de111111S. 

Ju.urtc.çio 

o diiiPOSIIIVo traia ela procedimentos espacíli
coa de rotina do MulisNno ela Fazenda, 01 qum lio 
objeto da legiSfaçAo aduane1ra e disciplinados por 
IIOfiMS 1111ema1 próprias. ObseiV8-S8 que as dlllpo
sÇõel 11111118 alllgo nada ~ao atualllla
do da COlai, uma vez que a ragra geral anunciada 
no capul (exigência de raclnlo alfandegado pan1 as 
opai8ÇÕIII ela unibzação e desundlzaçio ela carga) 6 
onunda ela legialnçk aduar8ra. enquantD a poaajbjL 
dada da r-r valar a """'ÇiIo pi8VI8Ia no plrigndo 
61D) 6 IY8IIbcla a crürio do Mlflllldrio da FIIZBida. 
IUJIIila aiUIDrização da llllloricBie conipallllb. Sendo 
-. pgarnos ~a pannllllência do art. 
26 e seu panigralo úniCO no - do projeto. 

EIMnda n'11 - CAE 

Inclua-se, no Capitulo VI - Do Controla Adua
n&IIO e da Responsabilidade Tnbulána - do projeto o 
segu1nta altlgo, ranurnerando-se os da111111S: 

• Art .... No caso de transporta mulbmo
dal da carga 1ntaiiiiiCIOnal, na ~~ ou 
na exportaçêo, quando o desembaraço nio 
for ra••zado noa pontos da entrada ou salda 
do Pais, a conceasio do ragme 8llpK8I da 
trinado adU1118110 ll8fá CCIIIIKierada véllda 
para todol 01 ~no l8nit6rio -.ai, 
olllapallda•labdai1IMISWI ••'• 

§ 11 O beneliciáno do Nglma ser4 o 
Opanldor de Tranaporte Multmodal. 

5 2" o ragme espacial da trinado 
~ senli --melo: 

I - na mportaçiio, pala ullldade adua
,..,. com JUnspudêncla IICibra o pan1o de .,.. 
Irada das macado.as no tanióno raDial; 

11 - na expoftaÇio, pala ul'lldada adua-
11111111 em CUJ& JUnsdçAo se procacler o da-
8Mibaraço panl exportação." 

Jwllncapla 
A leglslapio parllnente ao trlnslto adlaaro 

pral/ê 8 CXIUCBISio do ragirne da lrênsllo aduanetro 
aos transportadora~. Com o advento da mulbrnadall
clade, 1om11-se nec nsélio prever que o nogme da 
trlnsdo aduane110 paae a ser COJIC8Chdo * pasaoa 
do Opanldor de Transporte Mulbmodal, lllbenclo-ae 
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daede Jé que eata nio sará nec:aiiSBnamanla trans
portador. 

A pniiCIPIII vantagem das disposições que ..,... 
troduzunos l8lllde no fato de que o transito aduanei
ro concedido ao Operador de Transporte Multlmadal 
pua a ssr Vlilldo para lodo o peocuiSO que a caga. 
dava paCUo181 am 1IBnllório lliiCICnll, • depeo dai~ 
de novas eo> o: 1 sõea, quando o desembaraço para 
importaçio ou exportação nio se fizer nos pontos de 
-.da ou salda do Pais 

Emenda ri' 12-CAE 

Dê-se o art. 'Z1 do Prqeto a segumte raclaçio: 

"Ar!. '0. O contratanla do aaMÇO, o 
Openidor de Transporte MuMimodel ou qual
quer subcontralado para a nralizaçlo do 
transporte mullimoclal são responsá- 8011-
clénoa, perante a Fazenda Nac1011al, pelo 
crécllto lributáno exigival. 

Panigralo único. O Operador de Trans
porte Mullimodel será responsável solid6no 
piafaiBIICial, cabanclo-lhe dnoto de regresso." 

.lullllflcaçlo 

Entendamos que a verdadeira finalcdade do 
disposdivo em queslão é deixar claro que, entre to
dos os agenlel mencionaiS, a responsebilklade 8011-
déria, perante a Fazenda Nacional, pelo crédito lfl
buléno 8XJ11Ivel, hé que allnglr du81amente, pela Pl8-
farênclll, a f19ura do Operador de Transporte Mulb
moclal. Em contrapartida, a nova redaçio assegura a 
este o dcrailo de regraaso para rassan:rnento de ln
bulas e mubs que haja pago. Isso porque, na im
posstlilidade de precisar em que "pemaela" do traae
to teria oconido a inlraçio, esta só sana pen:ebida 
no úlbmo segmento. por ocaslio do clesembanlço al
landegáno. 

O que lu nta essa preferência pelo Ope-
rador é o cnlarasse m no transporte sob contra-
to mullimoclal, ao tempo em que a apenaçlo 
tem por lu • a responsabilidade subsidiá-
ria deste pela "cu em alegando" na falha de 
qwusquer dos seu subcontratados. Ademais, leve
se em con1a também que na hipó!Me de a cnlração 
oconer no exterior, o Operador de Transporte Mulb
modal sena o llmco agenla passcval de ser llCIOnado 
pela Fazenda NaciOnBI. 

Enwnda ri' 13-CAE 

Dê-se ao alt. 28 do PIOJBIO a seguinla raclaçio: 

"Ait. 28. Nos casos de dano ao Eráno, 
aa ficar provada a rasponsabclidade do Ope-

radar de Transporte Mulbmodel sem prajulzo 
da l'llllpofiS8blllllade que poiiS8 ser Imputá
vel ao transportador, as penas de p&~cimer .. 
to, pmtstas no Decnllo-Lei rf' :n, da 18 de 
_.ao de 1986, e no Decrato-Lec rf' 1.456, 
da 7 de abril de 1976, serão COIW8I1idas em 
muMas, aplicáOfeiS ao Operador de Transpor
te Muftcmodal, de valor equcvalenle ao do 
bem passivei de aplicaçio da pena da penli
narto. 

Parágrafo llnlco. No caso de pena de 
perdJrnento de va/culo, a conveiSio em mul
ta nio podena utrapassar lcês vez• o valor 
da mercadoria tranaporteda, à qual aa vincu
le a cnfração. • 

~ 
As muMas previstas neste artigo desbnam-se a 

puncr o Operador de Transporte Multimodal por cnfra-
911es "puniveis com a pena de perdimento". A emen
da que apraaante,_ tem por obJBtivo enfabzar a 
questio da conversão das penaa de perdciTWIIO am 
muMas para fcns de aplicação ao Operador de Trans
porte Mulbrnodal com 188ponsabillllade sobnl danos 
cec.aclos ao eráno. 

Qucsemos, com Isso, eV1Iar que a redaçlo 
dada ao dispositivo pela CAmara dos Deputados 
viease a erwejar a aplicação equcvocada de duas pe
nalidades para o ~mo cllccto. 

Emenda ri' 14-CAE 

Inclua-se, no IIICISO do Capitulo VIl - Disposl-
9iles Gerais e Transitónas - do P101eto, o S8f •'lle 
ar1'90, ranumerando-ae os clemacs: 

• Ar!. ... A documentação fiscal e os 
praceclimentoe atualmenla lllClglllos dos 
tnlnsportadonls deveria adequar- ao Co
nhecmenlo de Transporte Mulbmoclal de 
Cargas cnsldulclos por esta Let. 

Parágrafo llncco Para atender ao dis
posto no caput deste artigo, a Uncio, os Es
tados e o Dcstnto Federal celebraria conv6-
nco, no prazo de 180 (oento e octenta) dcas 
da data da publccação desta Lei. • 

JuBIIIIcaçio 

A efellVa aplicação das medidas pnwislas nas
te PIO(IIIO VBJ requerer dos entea !aClarados um .. 
forço de compslilllczação de procedcmentos e tiXI
glncoas aplccávecs ao transpoltedor de cargas, no to
cante ao controle e fiscalização da arrecadação de 
tnbutos da competêncca de cada um. Com a insbluc
ção do novo Conhecimento de Transporte Multlmo-
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dai a .-sidada da adaquaçio -da docurnantaçlo 
atuaman1a 811111llla dos transportadonls sará ilwvibl· 
VIII. Tal c:ompaiNizaçio ju~ que poasa aer fa. 
cob•- equacoonada no Ambdo da canvtnio anile a 
Unllo, os Eatados e o Distrito Federal, a aer firmado 
especoalna1le para esse fim. 

en-da nt 15- CAE 

01-sa ao art. 33 do PI"Ojelo a sagumte radação: 

"Art. 33. FICIIIII rwogadas a 1..81 rf' 6.288, 
da 11 da clammbro da 1975, a LBin" 7.092, 
da 19 da abril da 1883, e damals dispcllçiMa 
am contnlno. • 

Jusllnc.çio 

Duas oubas Iaos são acoaa:ctu 11 cl6usula ravo
galória do Plqalo. A pinllia delas, a La rf' 6.813, da 
10 da JUlho da 1980, astal:lalace corodoç6és a raqulll
laa para a explonlçlo da alivJdada da transporta 10-

dcMéno da cargas, rastnng1ndo-a - tranaportaclo
ras aulllo 10111011 bnosola1ooe e às ampraaas com l8da 
no BraSil, com pelo manos 415 do capotai socoaJ par
•--a bl"' ' · cw a iil9das a aDI&iiiii....,IIIII:U
... IISIIIa por bl ' JJOS. A segunda. a 1..81 rf' 7.DII2, da 
19 da abnl da 1963, ena o RegiStro NaciCIIIIII dos 
Transportadoras Rodovoo!lrtos da Bens e condlclana o 
8X81Cicoo da aiMdada, 11 obtenção da onacnção no ci
tado RegiStro, ao qual llllilu1 eleito da autonzaçAo 
legal paoa o desempenho da função da toansporlador 
radcMáno. 

No momento am que sa poatenda ordenar, Sim

plificar e modamozar o contexto legal em que sa d6 o 
transporte mulbmodal da caogas no Pais, vosando, 
am aapacaal, a estmular e expandir a palbcopaçlo 
de IIIICialiva pnvada na alivodade, a revogaçio das 
nllendas leia, (lunlamanle com a LBI rf' 6.288f75, 
CUIB IWIIOgiiÇáo p\ BIIIA prevista no Subslilulovo apror 
Y8Cio pala CArnaoa dos Deputados), torna-se partocu· 
larnwú oportuna e convanoante 

Reasalle-se que a ConSbluoção da 1966 não In
clui a explonlção do toanspolla da cargas entoa as 
rnaNr8s aujeilas a coo1bola ou autorização do Podar 
Pllbloco, o que desaconselha conbnuer-se exog~ndo, 
do transportador, ncnçio ou registro peoante órglo 
polbllco corno coollliçlic> paoa o axen:lcoo da a!ivldade, 
IMSIIIvados os naquosilos 1mprescondivas ao contror 
la liscsl e tolbuláno, os quais astAo I'SVIStos ,_ 
PIOJIIIO 

Tampouco sa mantêm coarantes com o alUai 
ordenamento conatilucoonal exogêncoas nalatovas ao 
controla e compoaoçlo aaonána das ampnasas 1nler 
r s adas na exploração da a!Mdade Taos corostata· 

ções vêm nalooçar a neca aSidada de navogaçAo lll(· 
pnassa doa Clladoa diplonu legais, nos mm.. de 
amenda que apnaeentarnoa. 

A psopclsiiD do IIS8UIIID, IISiim se ma M I C" I o 
Exm" Sr. MirBro dos Tllll&pOI!as, em daiija;ho oli
cial, publocado no Dl*lo Ollcllll da Ullllio da 14-11-116. 

"As Laos ,aa 6.286, da 11 da dezembro 
de 1975; 7.092, da 19 de abnl da 1983; 
6.813, da 1 o da JUlho da 1980, que fazem 
ex1gêncoas de autorizaçlo, regiStro, cooobola 
e oompoaoçlio SOCI8biria paoa o axen:lcio da 
lllividada da transporte da cargas alio n
compatlvais com o ordanamanto constituciO
nal vogenle. Por essa oazão, nAo loiam rer 
cepcionadas pela Carta Magna promulgada 
em 1986, davando, pol!anlo, ser exprnaa
mente navogadas. A allvidada de transporte 
da carga é emoroantemante provada a o seu 
exan:lcoo pnasconda da autonzaçio da órgão 
polbloco e será exen:lda lovrementa segundo 
as negoas da livte man:ado, •milada a lnler· 
lerêncoa da edminiS!iação po:ibiiCR ledanal ao 
que disp6e a Consllluoção (ali. 2", 1nciso III, 
do Decnato rf' 99.179, da 15 de março de 
1990) A AutarquiR DNER davanl, donlvan
ba, abslerrae da eleluar o controle, aUIDrlza. 
çfoo e o Regisbo Nacional da T1ausportadonoa 
Rodováioe da Bens, por falta da amparo Ia
gal, consoante enlar1donallo da Consullona 
Jurldoca, consubslancoado no Panacer Conr 
JU01MT rf' 090/96, davidamante aprovado pelo 
Senhor Consultor Juridoco pelo Desta;ho 
eor.,I1MT n" 673196, e por mom ratificado." 

Sala das Conussões, 4 de dezembro da 1997. 
- .1-' s.na, Pnasodanle- Waldaclc Omalaa, Rela
tor - Ed...-do Supllcy - Fnaltas Nato - Glllierto 
111ranc1a - L8vy Dlaa - .hHio campoa - '*-' 
Camata - Jallwaon ...._ - Romero Juc6 - Ner 
141wae"na - Benl v .. - OsmM' Dlaa - E r arl
dllo Amln- Elclo Alvanla- VIl_, K ... dlblng. 

PARECER N" 14, DE 1 .. 
(Da Comossio da Senriços de lnloa-EslnJiuna) 

I - Relat6rlo 

Trate o Proreto da Lei da Cãmaoa (PLC) n" 7, 
da 1197, que ma se submete 11 apnacoaçio daala 
Com1saão de SeMÇOS da lnlra-Estrutuoa, da diiiCiplo
nar a atMdade de tnanspoota mulhmodal de cargas, 
abrangendo tanto as operações que se realozem 1n-
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'legralmante dentnl do terntóng. nacional quanto 
aq~_,aa afeluadas entre o Sraaile o extelior. 

O projeto inlroduz, lniciBin...,.., algun8s defim
çlles bisicu, 88SBiltiais ao disclpli11111118111o deaiM
dade. Como IIII, irduem-se 011 concedos de tJans. 
porte rndllmodel de cargas e de operador de tnlnl· 
porte nUiimodel. 

Enllli ida se por uanapoile mulimodel o conjun
to da todaS .. ClpiiiiiÇ(Mia e modalidades da trans
porte envolvidas no deslocamentO de mercadorias 
dlade a origem até o daabno. Por- vez, o opera
dor de tnmaporte rnultirnodal é o agente único, rea· 
pciiiÚV8I pela realização do lnln8porl8 mulhmodal. 
dlade o momentO do racebimento da carga até a an· 
traga da meama ao daebnatáno. De IICOido com o 
Pf01810, o operador de IIBIISpoll8 ll'lllllmadal podanl 
- tranaportador· ou nlo banapoilador, a alUará, 
,_ llllima hipótesa, por 1111110 da tranlpoil8dolaB 
subcontratadoa, sem prejulzo da - reaponsabllida· 
da liClbNI a carga transporlada. 

São lglllllmente astebelacidos no pmJBto: 011 
~ I'IBI:BII61'10S 11 axec:uçio doa_......,. 
(allftCiuldoa o contraio de tranapoile rnultmodaJ a o 
conheCimento da transporte ll'llltlmodal); .. raspon
llallllidadaa legais envolvidas na abvidada (l8nlll aa 
~ ao operador 8 HUI aubcontralsdoa, 
quaniD aquelas a que se sujeitem o~ ou o 
expadidor da carga); as panalidadaa aplicllvels. 

Em complernentaçio, o teldO do projeto traz 
d11p0111Ç6as relatiYBS 11s unidades da carga (contli· 
118188) a daatina um capitulo especifiCO 11 questao 
do controle aduaneiro a aspectos tribut6nos envol
vidos no transporte JnUitimodal de cargas que se· 
J8lli obJBio da importação ou axporteçAo. Ao fmal, 
aio mcluldas aa diapoiiÇãas da caréter geral ou 
tranaitóno. 

0 proJeto OngK\81, da autoria do Podar Exaculi-
110, teve - tranu1aç1o no Congreaao NIICiOIIIIIIIII· 
Ci8da am JIUIBiRI da 1990. Apreciado pala CAmara 
doa Deputados, recebeu aprovaçAo final na forma do 
aubatltubvo, o qual foi~ 11 nMsio do Sa-
nado Federal am da 1987. 

Naate caaa, a léria jé too obJato da delibara
çlo de Cou 1 io da Assuntos EconOmicos (CAE), 
que laiT1IIM! concluiu pela aprovação do piOfBID na 
lonna do subsbtutivo do pela Clmara. alterado, 
todavia. por um conru de 15 emendas de ii'IICiab-
va do llllator daquela Comissão, Senador Waldeck 
Omalaa. 

Nasla Cornssão de SeMços de lnfra·Estrutu· 
ra. nio loram ~ emendas ao pmJ8Io até 
o t6nnmo do prazo regirnantal. 

U-Anlillaa 

Tio lqiOII8nl8 quanto ampll8r e adequar a ln
lra-lllltnllura da tnlnSportes êll IIIUaia .-idades 
do Pais pasaou a ser a modamzaçAo da operaçio e 
doa procedimentos envolvidos, da modo a poaaibl&
tar gantma da eficiência nos serviços, com ênfue na 
nadução doa custos e do tampo gasto no dealoc:a· 
manto doa produtos transportadoa. 

Esta é a lauvivel inl8nçio consubstanciada no 
projeto de lei que ora ap111Ciamoe, o qual buaca aata
belacar condic;llas para a consolidaçlo a expanslo 
ordenada da pr6bcas muftimodaiS no ti11111iporte da 
carga no Bnlsft. ObseMHe que, pelas facilidades 
e vantagens que piOpiCia, a mulbmodalidada tomou
• plética corrente am todo o mundo del8nvolvido, 
)li ~. inciLIIIMI, objelo de IICOido especftlco fir
mado entre o Brasil a os demais países membros do 
Mercoaul. 

Se, quando originalmente encaminhada pelo 
Poder Executivo, J6 era grande o intereaaa em tomo 
da matéria, maiS pretr.nte ainda ae faz aprov6-la 
agora, depoiS da daconidos praticamente oito ano& 
da sua ap~ ao Congreso Nacional a das 
ptUiundaB transformaçllea por que van paaundo a 
-.omoa bl'llllilalra, 11 maiCê do processo da globali· 
zação. 

AD longo dessa parlodo, com o avanço d8l re
laç6es coman:iais do Brasil com outros palses, nota· 
damante no lntldo do Mercosul, o tranaporte da 
rnen:adonas toiiQi-aa uma questão palliculannente 
crflica no daas...,.nho da economl8 braSileira. Preo
cupa a todoa, eapacificamante, a elevada parbcipa· 
çAo do custo da transporte no preço linal das men:a
dorlas li1llllipotlada, fator que ameaça a pn!pna 
competilividada do produto nac101 181. Exalamante 
por ..... raz6ea, aficilncia operaaonal e llgllldada 
na prestaçllo doa serviços aio hoje tAo ...,..,_ 
quanto a própria diSPOflibi•dada da VIBS, i.,....laçi'M 
a equipllmBntos da transpoile capazes da fazer,_ 
11s necuaidadas da escoamento da produção. 

A mulanodalidada signdica, - CCOI"""dextoxlaO, 
maJS facáidada, segurança e aconoma para o -mt· 
-dos B81VÇ011, haja visla que um ÚriCO COilbilkl da 
banllporte, axec:utado sob a raspo~ ••bllidada da um 
único agente, cobl8 todo o dealocarnarm da carga an
tna a ongem e o dasbno final, u idepanda 11an181118 da 
quantas a quais 18J11111 as modal'idadas que, uliliza1as 
~.propiciam a altemaiMlmaiS vanlllp
sa am termos da ~ da daalcJcaalantO e cuato 1111111 
do banllporte a ser I"IPI'io. 

Estando o PLC n" 07197 em apnaclaçlo no 
Congreso Nacional daada ,ranaiiO de 1990, u madi-
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ficações llllmduzldas ao longo de •ua tramitação na 
Câmara dos Deputados e, ITIIIIS recentemente, as de 
1niCI&IMis do Ilustre Senador WaldecK Omelas - na 
qualidade de relator do PLC n' 07/97 na Com re'o 
de Assunlos Eoon6mo:oa (CAE) do Senado Federal 
-. praticamente •gotaram as po881bi1Kiadee de 
atuaiiZSÇio e apelfetçoamanto do texto que quere
mos ver apiOVado com a méxlma brevidade. 

Com efeito, U SUC8SSIVBS aprec:IIIÇÕeS pellls 
qUSIS passou O projeto antenormente, S8Milllll pala, 
gradabvamente, amadu,_r conceitos e consolidar 
o escopo da diBC!pllna ongmalmente esboçada Fru
to de exaustiVas ciscuss6es e anáf,_, o texto do 
p10j810 foi devidamente depurado, ajustado à I1CMI 

realidade polítiCO-InsllluCional e econôm•ca do País e 
ennqueado com 111Úmeras contribUições Tal como 
se ancont1a neste estágiO de sua tramitaÇão, para
ce-nos perfeitamente apto a cumpnr as finalidades a 
que se destina. 

PIOVB d1sso é que, examinando detlllamente a 
matena, nada pudemos enconi:Iar que Jllsbficassa Nilo
que adiciOnal no leXto do projelo, espaaalmente a par
tir dos lfl8SbmáV81S ganhos de qualidade que lhe ren
delam os ulbmos BJUsles piOVIdenaalmente fellos pela 
CAE, por 1111110 das emendas que apn>vou 

Apraz-nos, portanto, manifestar nossa llllegral 
conooldêncla com os resultados da dehbenoção da 
ComiSSão que nos p~u no exame da maténa 
Reg1stre-se. por oportuno, que tal concoldiiiCI8 •
tende-se. IIICiuSMI, ao texto final da Emenda n• 15-
CAE. em tempo modtltcada pelo própno autor da 
emenda e relator da maténa naquela Comlsslo. Em 
decorrênCia da refenda modificação. '9Ualmente aco
lhida pelo plenano da CAE. fiCOu desde então eiiCiui
da do texto da emenda, por Impertinente, a 181an1n
CIB à Le1 n' 6 81318011l, passando o art 33 do prqe
to, depoiS de emendado. a l•gurar com a segu1nte 18-
dação· 

'Ar!. 33. Ficam lavogadas a lei rf/16.21111, 
de 11 de dezembro de 1975, a le1 n' 7.092. 
de 19 de abnl de 1983, e demaiS dlsposlçOas 
em contráno • 

''J.OIIpõa IDbra o tnllldlpOI18 rodDvléno da cargas, e dé. auns 
~· 

III- Voto 

Sendo o que nos cabe aprec1ar, manifestamos 
nosso voto favorável a apiOVação do PLC n' 07, de 
1997. na forma do Subsbtullvo apiOVBdo pala Cêma
re dos Deputados. com as aheraçOas decomrntes 
das emendas de n"s 1 a 15 - CAE. constantes do 

paracer da ComiSSAo da Assuntos Econ6n IICOS do 
Senado Federal. 

Sala das ComiSSiies, 8 de J11118iro de 111811. -
......._ "-lo, Praslllante em exaR:ICio- ca.-C. 
-'-• Relator- Lfty Dia - Romeu T- - l!lclo 
~ - Antonio c.rta. v ..... - .... 
Edllllrdo Dulrll- Nabor oldnlar- Reginll a-.p
Vio - Emllla Fernandea - .Joel de Hollande - Ro
- .lucll- Otoniel Machado. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL OA MESA 

LEI N" 7.092- DE 19 DE ABRIL DE 1983 

Cria o Aeglatro Nacional de ,....,._ 
portadores Aoclovl6rloe de bane, 111111 
cooldi96ft para o Hetclclo da atMdltlle, 
• 1M outras provldlnclae. 

O PI'8Sidente da República. 
Faço saber que o Congresso NaCIOnal decreta 

e eu sanciOno a segulllle 181. 
Ar! 1° FICB Cnado, no lmbdo do MIIUSiério dos 

T1anaportes, o RegiStro Nacional de Transportado
ras RodOVIános, destinado à mscnção a cadaslra
manto da quantos axe~ellem a aiMdade de tranlpor
te de bens, própnos, ou de ten::evos, com fina _. 
n6mlcos ou come~e,.., por VIa pública ou IOdovia. 

Art. 2" O 8JC81ÇICIO, no Temtóno Nacional, da 
atiYKiade a que se rela111 o ar1'90 11 da lei, é condi
CIOnado à obtenção da lfiSCnção no RegiStro NaCio
nal, que terá alado de autonzaçio lagal para o de
S8f11J1111110 da função de transportador rodcméno. 

§ 11 O M1n1S!éno dos Transportes diScipllnani o 
funcoonamanto do Rag•stro NaciOflal de Transporta
doA!& Rodovlános. 

§ 2" Para inscrever-se no RegiStro, da que lnlla 
11818 la~ dllllerá o tianSportador demonslrar que 

I - J!reenche as aXIgênc~as dispostas na le1 
n• 6.813 (1

), de 10 de JUlho de 1980; 
11 - pos8ui Idoneidade para o exeR:ICIO da siM

dada e que dispõe dos metO& p8la desemlolv6-la; 
III - detém capacidade de transporta ugida 

para a érea da operaçio a 88pBC1aiiZ8Çio pretendi
da, de acoldo com as nonnas baixadas pelo MmiS!é
no dos Transportes 

§ 3" O disposto no Item I do § 2", nlio se aplica 
ao transporte de carga própna. 

§ 4• A obtenção do regiStro habilita o transpor
tador ao exaR:ICIO da atnndade e à assunçio das 
responsabilidades decomrntes do seu eJC81Çfclo, na 
forma das pnrscnções legaiS a dos contratoa que ve
nham a l•rrnar com os usuénos. 
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Art. ~ O Mlnast6no dos Transportes, em função 
das nécessldades 118C10naos de transporte, poderá· 

I - estabelecer quotas anuBIS ou l1m11es penódl
co:: ao ragiSbo de novos transpol'ladonls; 

11 - furar dnedos e deveres dos transportadores 
para com a adnuniSIJação dos transportes e estabe
lecer as comuiiiCIJÇÕIIs às 1nlrações adiTinlstratiVas. 

Art. 41 A fruição de benefícios fiscais ou de 
QUBISI!IM' astlmulos concedidos por enlldade gover
namental à aiMdade só sara permitida a transporta
dor autonzado nos termos desta le1. 

Art. 5' A 1nacnçllo no Reg1stro Nac1onal de que 
trata o artigo 11 desta le1 mtegra as condiÇ6es Impos
tas pela legislação para o IICencamento e tránsrto de 
veiculo de ca111a no Terntório Nac1011al. 

Art. 6' No tocante ao transporte lnlemaCIOnal 
de bens, enl18 Brasd e os palses com redes rodoviá
nas Interligadas, fiCam rassalvados os d1redos de re
cipfocldade assegurados em acordos ou convãmos 
bilateraiS ou mullilatenus firmados pelo Governo bra
silairo. 

Art. 7' A pi8S8nle le1 será regulamentada no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publ~ee
ção, respeitando-se os dnertos dlos que Já exercem a 
abvidade de transporte rodovláno e assegurando
lias 1nscnção no Reg1stro Nac10ral e a conbnuação 
de suas aiMdades eom a observãnc1a das diSpoSI
çêies da presente le1. 

Parágrafo único. Até que 511(8 publicada a re
gulamentação de que tRila este art1110, fiCa suspensa 
a outorga de novas autonzações a pessoas físiCas 
ou JUrldiCaS para o exeroíCIO da atnnclade de trans
porte rodoviário de CBI!IS. 

Art. 6' Esta lei entra em V'!IOr na data de sua 
pub!ICSÇão, 18V0g8des as d1spos1Ções em conlráno 

JOAO FIGUEIREDO - Presidente da RepubliCa 
- ClanllciJno Soem Sewto. 

LEI N1 6813-DE 10 DE JULHO DE 1980 

Dl8pêie sobre o transporte rodoviá
rio de cargas, e dll outras providencias. 

O PreSidente República. 
Faço saber qu o Congresso Nac1onal decreta 

e eu sanc10110 a seg nte Le1 
Art 11 A expio ação do transporte rodoV1ar10 de 

cargas é pnvatiVa de transportadores autõnomos 
brasileiros, ou a e es equ1parados por 181 ou con-
V«tção, e d6 ;JS _ 1und1Cas que tenham 

I -sede no B s11, 
11 -pelo menos 415 (quatro qwntos) do capda/ 

socllll, com dnello a voto, pertencentes a brasiiSiros, e 

III - d1reção e adrr.,lstraçâO confiadas exclUSI-
vamente a brasileiros 

1 

§ 1• Havendo SÓCIO estrangeiro, a pessoa JUrfdiCB 
de que trata este aJ1Jgo será obnga~ OlgBill
zada sob a forma de SOCI8dade anõnma, sendo o seu 
capdal aocllll11!p11!S8111ado por açiles IIOITinaiiVas 

§ ~ Na hipótese do parágrafo antenor, os esta
tutos soca1s não poderio contemplar qualquer for
ma de tratamento especiSI ao SÓCIO estrangeiro, 
além das garantiSs norma1s, preVIstas em lei, para 
proteçio dos Interesses dos aciomstas minontários. 

§ ~ O disposto neste art1go não se apliCa às 
pessoas JUridiCBS que, ra data da publicação desta 
Le1, venham axplorando o transporte rodov1áno de 
cargas, as quSIS f1cam obngadas a 1ntagralizar 415 
(quatro qu1ntos) dos futuros aumentos de capital so
C181 em ações ort11nánas nominatiVas com subscnlo
res bras1le1ros. 

§ 4° É diSpensada a obngação refenda no pa
rágrafo antenor, no caso de aumentos ralat1vos à 
cerração da expressão monetána do capital, ou dBVI
dlos a inco1poração de reservas e lucros (vetado). 

Art. 2' Quanlo ao transporte lnlernaciOIISI de 
CSI!Ias entre o Brasil e os palses com rades rodoVIá
nas 1ntell1gadas, fiCam ressalvados os d1rertos de re· 
C1proc1dada assegurados em acordos ou convênios 
bllatel&ls ou mulblalera1s, f1nnados pelo Governo 
braslle1ro. 

Art. ~ As d1spos1Ções desta lei não se aplicam 
ao transporte de carga propna. 

Art. 41 Esta Le1 enlralá em vigor ra data de sua 
publicação. 

Art. 5' Revogam-se as diSPOSIÇões em contrário. 
JOAO FIGUEIREDO - Pr&Sidente da Repúbhoa 

- lbrahlm Abi-Aclcel - Emane Garva.s - E,_, 
Resende- Ant6nlo Delfim Netta. 

DECRETO N• 99.179 
DE 15 DE MARÇO DE 1990 

Institui o Programa Feclenl ele Des
regulamentação. 

O Pres1dente da República. no uso da atribui· 
ção que lhe confere o art. 84, 1nc1so IV, da Constrtu .. 
ção,decrata 

Art 2' O Programa de que trata este Decreto 
selá formulado e executado com a observãnca das 
segu1ntes d1retnzes· 

III - a atMdade econômiCS pnvada selá regida, 
basiCamente, pelas regras do l1vre meiCado, IIITIIada 
a llllerterêncla da Adm~mslração Pública Federal ao 
que d1spõe a ConstduiÇão; 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expe
diente lido VBI à publicação 

Sobra a mesa, requanrnento que será lido pelo 
Sr. 11 Sacl'llláno, Sanador Ronaldo Cunha I.Jma. 

t: lido o seguorlle. 

REQUERIMENTO N" 16, DE 1118 

Nos termos do art 50, § 29, da ConsbluiÇAo Fa
denll e do art. 216 do Rag1rnento Interno do Sanado 
Federal, requa1ro 5e1am solocotadas à Caixa Econc). 
moca Federal, allavés do Sr. M1n1s1ro da Fazenda, as 
seguintes 1nlorrnaçé!es: 

1. Do resultado global, quanto auferiu a Caixa 
Eoonõrruca nos Bli8R:ICIOS da 1995, 1996 a 1997, da 
1uros cobrados dos Bancos Esladuaos sob Interven
ção do Banco Cantllll? 

2. Os JUros aulandos dessas opanoçõas com os 
Bancos EstadUBJS sob ontarvanção, quanto rapre
sallam, peroarllualrnenta, no montante total da lucro 
dessa lnstttuoçio, nos tlês úft1rnos axarclcoos? 

Sala das Sess6es, 13 de 18f181ro da 1998. -
Sanador Joe6 Blllnco. 

(A Mesa pata decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Galllldo Melo) - O re
quanmanto lido sení despachado à M- para deci
são, nos termos do 1ncoso III, do ali. 216, do Rego
manto Interno. 

Soboe a mesa. ofícoos que seria lidos pato Sr. 
11 Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lodos os sagu1ntes: 

Brasília, 13 de taneiro da 111118 

Senhor Presidente, 
Valho-ma deste para 1ndocar o nobre Sanador 

Laomar Ou1nlanllha a o mau poópno nome, corno ti
tular a suplanta, raspaciMUT1Bnta, para ontagraram a 
Corrssão ~ de Consbtuição, Justoça e Q. 
dadana, em substiluoção aos antanorrnente indiCados 

Na oportun.:lade ranova a V. Ex", maus p!OI8&· 
tos da est1rna e cons1daração - Sanador Epllaclo 
c.tatalra, Lidar do PPB 

OF GLPMDB N" 4198 

Bras1loa, 8 da taneoro da 111118 

Senhor Poellldente, 
Nos termos regornanta1s, comunoco a Vo

Excalêncla a 1ndocação do Senador Mauro Miranda. 
corno membro Titular, nas COITissóes de Assuntos 
SociBIS e da Infra-Estrutura, e corno membro Su· 
plante, nas Com1ssões da Assuntos Eoon6miCOS a 

. . 
da Ra'açiias Extel'i!lras, em substltuiÇIIO ao Sanador 
Abno Boaventura. 

Aprovado a oportunidade pano raitarar a Vossa 
Excelência protestos da -ma a CCIIIBidalaçAo. -Sanador...._ ...._.ho, Lidar do PMDB. 

o- SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sido 
feitas as aubsbluoções soliCitadas. 

O Proj810 de L81 da CArnara n" 7, de 1997, da 
iniCIIIIova do Senhor Prasidenta da República, que 
diSpõe sobra transporta muft1modal da carga11 a d6 
outras provodlncoas, CUJOS paracaraa foram lodos an
tanorrnanta, ficará perante a Mesa durartta Cinco 
doas úteis, a hm da racabar emendes, nos termos do 
art. 235 do Regimento lntamo, combinado com a 
Resolução ri' 37, do Sanado Fadellll. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A P1881· 
dlncoa racabau, do Banco Central do Braaol, o Ollclo 
ri' S/9, da 1998 (ri' 67198, na ongam), da 13 do cor
ranta, ancamonl'ando pa- daquele órgio a -
petto da soiiCIIaçlo do Governo do Estado do Plllll 
ra1erante à poopoata de aquosoção, pela ea- Eco
nómiCB Fadallll - CEF, da débitos daquele &lado 
JUnto a lnabtuoçõas Financaoras, no lmbitD do Pro
grama da ApoiO à ~ruturação e ao Ajusta FIKal 
de Estados, no valor total de vome e quatro dlllas, 
duzentos e onze mil, trazantos e tnnta e dois -as e 
quarenta a sete cantavos, apurado em 28 da._.., 
rode 1997. 

O expedar«e YBI à eo-- são da Aasu.- Eco
ll6n MCOS, que IBní o prazo de q..nza doas para sua 
apniCIBÇiio, nos tennos da Resolução n" 70, da 111115, 
com a radaç6o dada pala Resolução n" 12, de 1187. 

O SR. PRESIDENTE (Garaldo Melo)- A P
dêncoa racebeu, do Banco Car1lral do 8111811, o Ollcio 
n" S/10, da 1998 (n" 70198, na origem), __,._ 
nhando, nos tarmoa da Resolução ri' 69, de 11195, 
do Sanado Federal, manofaatação daquele órglo re
labva à solocotação da Prefeitura Murucopal da loonha 
- ES para que possa contratar oparaçio de c'*lito 
JUnto à CaiXB Econ6rnca Federal, no valor da tre
zentos e noventa e otto ITII e sataceni08 ..... cujos 
recursos salão desbnados à construção de conqOen
ta unidades habotaciOIIBIS no Bairro Jardom Jandora. 
naquele Munocípoo 

A rnaténa VBI à Comssio de Assuntos Econc). 
ITICOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- H6 ora· 
doraa 1nacntos. 

Concedo a palavra ao nobre Sanador I.80nal 
Paova, por cessão do Sanador Edoson Lobão. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 
o segu1me doscurso I - Sr Presidenta, S .... e &a. 
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Senadoras, tramita ra pauta da COIMIC8Ção extraor
dinéria da Clrnara dos Depulados o ProJ&IO ele Lei 
ri' 4.275193, que dlsp6e aabra a IJII!!zaçlio, pelo 
GOF, das Policias Civil e Militar e do Corpo ele Bom
beiros Militar, CUJO taor é O &egUinte: 

"Ar!. 1° - A utillmÇID paiO Govemo do 
Dlstnto Federal da& Policias CivR e Militar e 
do Corpo da Bombeiros Militar do Distrito 
Federal dar ..... á de conformidade com o 
ciBposto nessa lei, observados os princlpiOS 
eatabelac:ido8 na Constfluiçlo Federal e na 
CDfT1181ência de ceda um eles.- órgãos de 
segurança pdbllca, definidos em leis especi
ficas. 

Panigrafo úniço - Os órgãos rafet idos 
IWSie arbgO serão ubflzados em concfiÇÕ88 
consideradas normaiS para a praseiYaçlo 
da ordem p6bi"IC8 e da incolumidade das 
pessoas e do patnml!n10 do Distrito Federal 
e da Umilo nesta capdal. 

Art. 2!' ..., Em caso de grave comprome
timento da ol'!lem públiCa, e durante a Vlgén
CIII de estadol de delaa, estado ele slbo e de 
mteiY8nção no Distrito Federal, a Policia CI
vil, a Pollca Militar e o Corpo de Bombeiros 
M~llar do DIBinto Federal serilo utiHzados 
pelo Governo Federal, mediarlla ato do Pre
slderlla da República, no qual serão Indica
das as subonl11189i* lamporárias para fins 
oparaci0118JB. 

Art. 3" - CorqMI!e ao Govemador do 
Distrito Federal: 

I - -.r o dirigente da Policia CMI 
do DIS!nlo Federal, OUVIdo o M1nistro da Jus
liÇa; 

11 - IKIIII88'" o Comandanta da Pollcl8 
Mlilar do Di'*"to Federal e o Corranctante 

do Corpo~Bombeiros M11dar do Dlstnto 
Federal, os o Ministro da Justiça e o 
MiniStro do rcito. 

§1" - O d1ngerlla da PolíCia C1vd seni 
eacolhiclo en!Jie os Delegados de carreira da 
Pollcl8 CIVil de DIS!nlo Federal. 

§ 2!' - Os Comandarllas, raleridos no 
InCISO 11 do caput desse arllgO, serão esco
lllil*ls dentre os oficiais da abva das respec
bvas Corporações, ocuparllas do úlbmo pos
to de seus Quadros de Oficiais (QOPM e 
OOBM)." 

Começo a ler o teor desse projetO de lei que 
tramita em urgêiiCIII na Câmara, para rustdicar o pro
~"RJncamento que faço a segur 

Os noticiários das úlbmas semanas têm desta-
-cado fatoe inbinsecamante ralaclonados com o Pro

jalo em pauta: a questAo da Segurança Pílbhca no 
Disblto Federal, segurança - diferente da de to
dos os demais Eslados da FederaçAo, haJa VISta a 
Capital .da RapúbriC8 ser. por praceoto consiJtuCional, 
patroCinada financeuamerlla pela Unilo r-a área. 

O assunto tomou-se questlo de ampi"I!Ude na
clonai e até lrllaii'IBCional por causa de aconteclmen
toe que culminaram com duas mvasiles de gabinetes 
de órgãos pdbliços fedenus: a prime1ra oconeu no 
MiniS!éno do Pla118J1111'18f110, e a segunda, no Mlmslé
rlo da Reforma Agrária, assunto que já abordei - sta 
tribuna. 

Esses acontacunentos, por s1 só, demonstram 
a etua1 llleliciii'ICI8 elo comando da Segurança PúbU
ca da CapllaJ da República, que tem, por obrigação. 
merllar a ordem na Esplanada dos Mnstérios e 
áreas adjacerllas. Esse comando a que me ref1ro, 
Sr. Presidente, Srs. Senado-. é do comandante 
cheia, o Governador do Distrito Federal, Cristovam 
Buarque da Hollanda. 

Mas não é somerlla nesse ponto que pretendo 
me deter. Pratando denuncoar, neste jllOIU1Ciamento, 
8CUIIIaCwla1toS de VIOlência que fazan todo o povo 
~~~s•anse padec:ar ciéria e ~ nos últi
mas três anos e que, permdam-rne cizer, demons
tram a verdadeira mcompelêiiCia e ineficiência na 
gestão do SIStema de segurança elo Distnto Federal. 

Na seasio da úlbma sexta-letra diSCubu-se, 
nesta plenéno, assa situação. Sr. Presidenta. Em 
aparta ao Senador Lauro Campos, o nobre Llder do 
Bloco e do PT, Sanador José Eduardo Outra. sabla
merlla condenou a ocupação de prédiOS públiCOS ao 
dizer que: ' .•• sob o ponto de YJSta políbco, produz 
efeiiD contrário a quem a faz. • 

Até aí concordo plenamerlla com o aparte do 
nobre Uder Gostana, entretanto, de apresentar res
salvas ê segunda parte de sua 1ntervençio, onde o 
Senador faz uma comparaçlo 1r6nlca entre a eficiên
CI8 elo Govemo do Distrito Federal, do PT, e a do 
Governo do Estado do Pará. do PSDB, numa alusão 
clara ao lamentével e não menos lndiQno episódiO 
de Eldorado elos Cal'llpis, rassaltanclo que o rasulta
do de taiS ocupaçlies de órgãos públicos gmaram 
•um ou outro VIdro quebrado e a ~ME elo M1mstro 
SUJ8 por um peru .•• •, e que "Cabe ao povo, em geral. 
JUlgar entre a eiiCiênca do Govemo do PT, elo DIStn
to Federa~ no que diZ raspado à segurança e a efi
ciência do Govemo do Pani" 

Pratendo, agora. responder ao nobre Senador 
diZendo que gostana mudo que os fatos ocomdos b-
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...-n detudo _,.nte •um ou outro VIdro quebra
do" ou apenas •uma mesa SUJ8 por um peru•. A res
hdade poliCial brasiliense é multo poor do que o IIIM-
118Cf1! de Cenqés. Reparem, meus nobres colege1, 
que nio dJSCUio 8CIUI IdeOlogias e p....,..ICIBS pollb
cas: diSCuto eapecidade e corupetênCIII admlrtllltnlb
va e gerellCIIII. 

Venho a esta tnbuna para levar ao c:onl-.
mento de v. Ex"s a verdademl Slhlação da seguran
ça pública no DISiniO Federal e constato que a !MI
ma e uma sduação de 111889Urança púbiJca constan
te e. o que é poor, urna sitUaÇão manbda - e muiJD 
bem manbda, aliás - por wllosos racuraos púbiiCDS 
federais 

Pemotam-me descrever o que foi o úlbmo filial 
de semana no 01stn1o Federal em termas de VIOIIn
CIII urbana O ,_. de 8l'ulllll traz uma reporta
gem CUJO titulo é: "'nda de VJOiàncJa vana cidade no 
hnal de semana• 

Assallos. assass1natos, ac1dentes graws de 
tnlnsdo e rabehões de preeos marcaram com o .,._ 
gue de - pessoas o 1111111 de samana bllllll-.-. 
Nem o PaJqUII da Cidade escapou. Lá, na aagunrla
fetra pe••ada. um dos BaJS mBJOres -..rantes too 
assaltado. Tal epl86dto Rio nos 8UIPI-Ide. pois 
para cuidar dos quatro 1111Jhões de ITI8I10a quadrados 
que ~ o Parque só eliiSiem 0110 poiJcJIJS, 
munidos apenas de, pasmem, blclclaiB8 para garan-
111' a segunonça dos usu*los. 

Trago, agora, a V. Ex"s. numeras que mostram 
o que tem sido a VIOlência em todo o Drstnto Fede
ral. Na área dos cm.. contra a paaaoa - homlcl
cflos, - de hotnlefdlo. lesões corporal8 e •
tupros -. durante o Governo Cnatovam, nos anos 
95196 e 97, c:hegou-se ao mpreasiOIIBIIIe número de 
31 191 casos NlgiSiradol pela Secretena de Sagu
rança Públrr:a. E 08 que não lotam ragiBtrados? 

A propriedade privada também fo1 profunda
manta aflnglda, com 23.375 regiStras, entre furtol de 
veiCUlas e roubos em niSICiênclas, em 1995; 29.186, 
em 1996; e 34.957, em 1997. 

A lolalldade dos casos poiiCIB•. durante 08 tnls 
anos do Governo Cnstovam, chegou ao aau•dor 
numero de 210.801, 8M1do que elas vim IIUbhlo 
em proporções pi'80CUI8US. Em 1986, ragllhNm
ae 65.189; Já am 1996, allnglu-sa a cifra de .... ; 
em 1997, o numero de casoa chegou ao palMa de 
76.444. 

Sr. Preardenle, s.-a. a SIS Senadores, o Go
verno do PT se diZ traneparante e, contudo, ~ 
dos tnls anos da gestlo, tem-se ...,.11 ~ OblaUia e 
1nahcaz na soJuçio da que&t6es da ~ lnla-

- para Ioda a IIOCI8dade, vi\;endo peri
odJCBm11111a da eacêndalos. 

Logo apóll a poese do atual GovMiador eálu-
18 o esclnclaJo OAS/VIa Engenhana. Easal erqxe-
188 deram dinheiro ao PT, viabiJZanclo a ~ 
de CrliltOVam. O Parbdo fez um enorme escêndalo 11. 
época. diZendo que sena Ieda uma "vaqu1nha" entre 
08 mddanles para devolver o dlnhatro, o que até hoJe 
nãooconau. 

No dia 22 de março de 1995, tnls meses apóll 
Cnstovam aasumr o Govemo. bademelroa ocupa-
18m a Praça dos Três Poderes p818 protestar contra 
o Presldenle Fernando Hemique Can:loso O Subse
cJaléno de Desenvolvlrnenlo SOCial, EurfpedeB Ca
margo - alUai administrador da C&ndangollndla e 
ex-Deputado Distrital -, provldeiiCIOU alopunenlo e 
rafeções - compnldas da UnB -, .-Ido que ceoca de 
mi "qiBIIInt.&" -.gadaB foram JOII8das em á- de 
PI s rtaÇiio au._Jial. PfÓIOIIJO ao Palácio da Alllora
da. Alé hoje nada too apul8do e IWigUérn too pura, por 
esse cnme de malversaçAo do dinheiro públiCO. 

O Govwnador Cnstovam Buarque acusou o 
Deputado Dlstrifal Manoalzmho de And.- de ser 
trahcante de drogas. O PT abnu uma CPI Depois da 
tudo discubdo. depoiS de tudo mvestJgBdo, nada fi
cou provado contra esse Parlamentar, tendo, IIICiusl
ve, o Supenor Tnbunal de Jullliça se pronutiCI8do 
condenando o Governador do DISiniO Federal. 

E 1111111. o Governador C-.om Buarqua pa
lroanou uma ampla arapongagem contra seu& ad
vensános polfticos por me10 da PM2 - cXgão de es
p10118ge111 da PoliCia M~dar do DISinlo Faderal. Cria· 
da urna CPI para apurar esses latos, o Governador 
manobrou para que a CPJ fosse deseslabiiJZBda, 
consegulf1do seu 1ntento. 

Em 4 de abril de 1996, a estudante Carol1na 
Cardoso too -...nada por vános bras disparados 
por poiiCIBIS, numa barrell8 da PMDF, na BR.Q60, 
BI8SIIia-Anápohs, quando de uma rebal1ão ocomda 
no presidiO Cepa1g0, no Estado de Goiás Na mea
ma OCIISIIo, quase foi morto um desembargador do 
Tribunal da Jusbça. de Goiás, que VInha corno refém 
dos pieiiOB. Pela lmprell8a, o desembargador acu
aou VIQJanlamente o Governador Cnatovam. tachan
do-o de ll1ellpOIIÚINI!, danlre outras aniSaçl'es. O 
Governador too 11. TV e a 0111101 veiculas de comuflio 
caç6o, promalendo pJOVidAncias, e, até fKII8, o in
qu6111D rola pela Delagada do Gama sem nanhuma 
IICifuçlo. EM& "OpBraÇão ao podena oconar por da-
18nna1aÇio do ... Comanclanle-em-hale, o Gover
naldor Crilltovam Buarque, que, aliáB, estava coman
darldo a OpaUIÇiO de danbo do quartel da PM. 
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ermas a 1111118 cnmas nio podem ser atema
rnanllt tratados apenas como reflexos da problemas 
IIOCIIIIS. A maxisl6ncla da uma polhlca da Segurança 
P1lbllca no DISinto Federal acaba por tomar lnopa
- o complexo do orgamsmo das Polícias Civil e 
Militar. bem como do Corpo da Bombeiros Militar, 
tardo por falta da uma d11atnz da trabalho como pela 
ausência da provldãnciB, no santldo da prover todos 
- órgios dos maiOS e adestramentos necessá
noa a seu ampn!gO cperac10nal. 

O que ooone hDII! é que os tlês organiSmos da 
Segu11111Ç8 Púbi!Cil ficam sem qualquer harmoniza
ção para o trabalho da segurança dos Cldadios - às 
vezes até bngando entre s1- provocando, como con
seqiiênaa, um aterronzador aumento de cnmlnal!da
da na Capdal da República. 

O fato de ter o Govemador Cnstovam Buarque 
exonerado anco dilel8nles comandantes da PM no 
cur1o espaço da Cinco semestres Já é uma prova da n
cúria adn*1ISirabva e da falia de sensbUdada polibea 
numa área tio delicada come a da Segurança Públca. 

A questão dos presídiOS, então, está beirando 
as nsias da calamidaale púbiiCB. Tento ISSO é verda
de que o Dr. George~, ex-titular da Vara de Exe
cuçiles Cnm1na1B, e não vendo ser cumpndas as 
~ do Gove ador Cnstovam para eiMar o 
problema da superlotação CIIJCIIrána - onda a viO
lênCia sexual entre presos. a contamnação pela 
AIOS a o tráfiCO de drogas são uma constante -, to
mou a 1niCIIlllva de hbsrtar pn!SCS até mesmo à reve
loa da piÓpna 181. 

CoriStete-sa que parta da população de Brasi
ha VIY8 como que tiBnCSIIBda em pnslo por ela mas
ma construida. ou sera. em suas pnlpnas casas Isso 
cl6 medo. E come se a população- COIJ1llildo o 
seu piÓpi10 iSolamento na c!dada em que VIY8 

Sr. Presidente, SIS SenadoiBS, enceno, repe
tindo o nobl8 Sena José Eduardo Outra· "Cabe 
ao povo. em geral, JUI r entiB a aftclência do Gover
no do PT do DIStnto ederal, no que diZ respelfo à 
segurança e à eficiênc do Govemo do Pará". 

Sobre o Govemo do Pará, faliam-me a V1Vênc1a 
cfléria e a lnlonnaçiio atalhada para saber como o 
seu povo se comportará; entretanto, sobre o atual 
Govemo do Distnlo Federal, tenho a COIWICÇão de 
que o povo ssbsni Julgar e mulfo bem a qualidade 
da se1Y190B que vem ..cabendo. E, por ISSO, peço à 
população, ITIBIS uma vez, que se acalma, po1s, rea
firmo que sará por pouco tempo. 

Era o que eu bnha a d1Z8r, Sr. Presidenta. 

Multo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobl8 Sanador Joel da Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro
nuncia o segulflle diSCUISO.) - Sr. Prasldante, Sr"s. e 
Srs. Seroadores, o terna do trabalho é um dos mais 
Importantes neste final da século, em que o proces
so de globaliZação da economia está levando um 
número cada vez rna10r de empresas, no mundo 
todo, a d1nunu1r seus quadros e a lefeatnZar parte da 
suas atiYidades, como fonna de reduzr custoS para 
se tomarem maJS competlbvas. 

E nessa cenéno de econom1a globaliZada, em 
que a palavra da ordem é rac:IOilalizar os gastos, que 
o desemprego aumenta, o mercado riom1al se am
ploa a as cooperativas encontram campo fértil para 
prosperar. 

E para falar sobl8 elas que ocupo, na ta!de da 
hoJB, a tnbuna desta Casa 

As cooperativas, Sr Presidente, em wtude de 
seu grande potenc1al da geração de emp~agos e da 
diStribuiÇão da renda, são. atualmente, consideradas 
um dos mais adequados Instrumentos de politica 
acon6mica existentes no mundo de co~ aar
rada em que VIVemos. A prõpna Organização lnter
roaclonal do Trabalho - OIT - aponta o cooperativis
mo como uma nova salde para a aglutinação dos rm
lhões a milhões da desemp18gados 8XIstenlas em 
todos os con11nen1es 

Em nosso Pais, desde 1971, está em vigor a 
La1 n" 5.764, que define a PoliiiCB NaciOnal da Coo
peratMsmo a 1nstllu1 o IBglme JUrídiCO das Socieda
des Cooperativas. 

Sam dúvida alguma, no Brasil também, as coo
parabvas são ISCOnhecldas como uma nova altarroa
bva para aquelas que procuram alguma forma de 
ocupaçiio e da renda. 

Nossa Carta Magna da 1998, come bem enfati
zou a Juiza lara Alves Cordeiro Pacheco, em seu 
estudo "Cooperabvas de Trabalho -• lnlarme
doação da Mão-de-Obra", lnc&ntiYa o cooperatMsmo 
quando af1nna, em seu art. 3°, I, que consbtu1 objeto 
fundamental da República construir uma SOCiedade 
IMe, JUsta e solldána a estabelece, no art. 174, § 2", 
que •a 1et &poiBrá e esbmulará o coopandMSmo a 
outras fonnas da associativismo". 

Ent181ento, é toiÇOSO reconhecer que a1nda as· 
tamos engalinhando na senda do cooperaiMSmo 
Para se ter uma !dé1a do quanto esse segmento Bln· 
da se pode ampbar entra nós, baste diZer que, em 
nosso Pais, apenas 3% da população econom1ca· 
mente atiYa estão W1Culados a algum llpo de coope-
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ndlva, enquanto, ,_ Estados Unidaa, - palld
paçlo chaga a 25%. 

Nll- gamil indicam que ar' • m, haja, no 
Brasil, IIPflllll(rnadl 4 11'111 coaparllbv88, com 
l'niiiB da 3 .,..,._a 700 mil-a, 8lu8ndo em 
- da onm difa1811tae ugm&tdOii, lais como 011 
da 181lda, agoopacuiria, cftdilo, eci'açio, tnlbalho, 
nWnaraçio, habilaçlo • outras. 

Entra -· ganha impor1Ancta cada vu 
ITI&Ior, no Pais, o aagmanto das cooparallvaS da tra-
balho, a é 80bnt ala que goatana da falar I'NIIII aspa
ciiiCBITIIIrda. 

Sr Plllllidare, Sr"s. a Snl. Sanadcns, segun
do a Organzaçlo das Cooperativas Braslairas -
OCB -, 8XISIIIm, hoje, no Brasd, cerca da 516 coope
rativas de ll8balho com ma• da 95 m• 8SSOCI8doa. 

A g1811da dllualo deaae aagmento, em nosso 
Pais, ~. pllneipalrnanta, b mudanças que 
vêm OCOIIBI'ido 1'1811 ..... traballialas, ,_ chu 
alUaiS. 

Para ae lljU8I8r aos - tampas de acalara
do daserwolvimenllo teaool6glco a _ _.. glotlai-
zada, as 11\'11"81M se automalizllm, di8pa.-n 
rnio-de-obla a bu8cam tarcaorlzar pel18 da suas 1111-
VIdadas, raduzlndo aus CUSIOS com 08 encargoa ao
CIUI, para ae tomarem mais COI14NiiliVBI. 

Os trabalhadores, em contrapaJ1ida, buscam 
um maoo da ganmtor ocupaçio a renda para o -
lanllo da suulam0188 a rellnam-sa em cocparaiiVBS 
da trabalho 

Trad1C1011818 na Europa - onda surguam na 
França, no auge da Ravoklçio lndulllltal, no aéculo 
XIX, lendo como onaporaçio o 80iodanamo e como 
ObjabVO o arlll'lll'llllmanll da cnM da dasampnlgO 
que auo1ava o Valho Mundo daquela 6poca -, 81 
cooparatoval da trabalho, no Bl'llllll, liwlram pouca 
axpansio e, 1116 quase o final da d6cada da 80, 
111am ~formadas por niUIOrllltaa da tála. 

Nos .,_ 90, portm, - segmanto vem se 
ampliando~. em váiiOii ER8doa da 
Faclaraçio, a o nllmaro da coopandlvaa de traballo 
ligadas • rnuilatl outras aiMdadaa ,., p4JII da cres
cer, poos alas vêm POII8obildando a -.çiio, na ca
daoa produtiva, da um anonna cou .. ~g~~~da da traba
lhadoras que perderam aaus ampMgOI, em -
qilflncoa da um men:ado formal cada vez ma. IIIIICiu
darda. 

Segundo o P_.._ da Conleclarllçlo das 
Cooparallvas da Trabalho do Brasil, Sardo Anl6nio 
Dazonlo, somente ,_ llltlmos dez -· o saiDr ra
gostrou um craacimento da cerca da 300%. 

Hoje, no Pais, as cooparatJvas da trabalho rell
nam trabalhadores a poolisslonais lbaraos os mai& di
...._ a, indapaudantamanta da 6raa da lomiiÇio 
da seus asaocia!los, alas sa têm nwalado uma
lanla allamaiMI para transformar -lanadoa em 
IIÓCIOB, sendo um IR'fiOrtanle onstrumanto da g111.çio 
de ampoego e renda. 

Elas sa ornp6am com um modelo ecteqo-do 
para que o trabalhador brasoleoro também gamnta 
sau espaço da atuação, poos, em nosso Pais, é haja 
nltoda a bu- de allematovas que ltaxobilozam 81 ra
lações da trabalho, am volluda doa paaados -
gos socoaos, llllbodores da contratação fonnal da 
mio-da-obra. 

Sr. Prasodenla. nio lanho d(Mda da qua n 
cooperatiVas da trabalho constrtuam uma alamatlva 
prormssora para a SOlução do grave probJama do da
sampoego em nosso Pais, onda, bem IBt.nx., o 
mlmaro da pessoas trabalhando no maiC8do da 
mio-da-obra formal é equovalante ao das que traba
lham na onlormalodade. 

O cooperatMSmo do trabalho alava a - da 
ocupaçio da mio-da-obra nacoonal, amploa n opor
tunodadas da ganho da donhaoro, gararde uma melhor 
'"tnbuoção de renda no Pais, além da mallorar 
acentuadamente as condoçõas de trabalho, na medo
da am que os cooperados, sendo alas proprx. em
presários. estabelecem em comum suas norn.a da 
aboaçio. 

Nio podana, ant1'818nt0, daorar de regildrar 
aquo a mmha preocupaçio com as danú,.,. da 
aXISiêiiCIB da dls!OIÇI5as - sagmanto. 

Em racenta palestra, o Monostro Almor PBZZIB
notto Ponllo, Couagador-Garal da JIISIIÇ8 do Traba
lho, chamou atenção para o problema da bulia -
doraotos dos trabalhaclo!U, danuncoando a ptélica da 
modalidade traudulanta da ontormahdada, qua con
sosta na adnllsaão, como cooparados, da trabalhado
res que sanam, na verdade, ampoagados nlo NIJIB" 
Irados, burlando a lagoslaçio trabalhiSta bras....._ 

Segundo o Mmlstro, o acréacomo do paMgl8fo 
llruco ao art. 442 da Consolidação das Laos do Tra
balho - CLT, em 1994, segundo o qual "qre'ql• 
que seja o ramo de aiMdada da socoadada coopata
tova, não eXISte vonculo ampregatlcoo entre ala a _. 
assocoados, nem entra e- a 08 tomadores da aar
vço daquela", vem provocando o rapanbno ....-
manto da cooperatovas da prestação da saMÇOB, am 
sua maoona com o declarado propósito da ~lha
car a legislação protatora do trabalho assalaMdo. 

Essa pnltoca, Sr. Presidenta, consosta no ca
daslramanto de lrabalhadcr8s como supostoa mam-
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bras ~ cooperatiVas-fantasmas, .populannente c:>
nhacidas como "coopergatos'. 

e- cooperadas entre aspas são postos à 
diSpOSIÇio da a~rasas para o desempenho de att
VIdadas urbanas a IUrBIS, ao desabngo das mats ele
mentares garanbas da CL T. 

O Mnsténo do Trabalho vem sendo alertado por 
anbdades, srdcatos e por membros da Jusnça do 
Traballo para a necessidade de ftsCBIIzação ngorosa 
para ooilr a 8lCISiêncla dessas oooperabvas-lantasmas 

Tudo tndiCB que essas cooperattvas de facha
da. na verdade, estanam sendo mantpuladas por 
a~rasas que buscam obter lucros ma10res ubltzan
do mio-da-obra tlagalmente, sem pagar dtretlos e 
encargos trabalhistas. 

Sr"s. e Srs. Senadores, algo prectsa ser retto 
para cotbtr e- fraudes e abusos que tanto preJud•
cam os trabalhadores brastle11os Não podemos per
mibr que a ação da pessoas tnescrupulosas lancem 
-mra& tndeSSjáveiB sobns esse Importante seg
mento da nossa economta 

Estou absolutamente conviCtO de que o ccope
rabvl8mo, por seu potenetal de geração de empregos 
e da dl8tnbução da nsnda, pnst:~sa se desenvolver 
em nosso Pais e ter uma partiCipBção mats tmpor
taniB no cnsSCtmanto de nossa economta 

AIJ conclUir esta pronunctarnento, quero lazer 
um apelo ao Governo Federal para que adote uma 
políbca que tnceniiVB a formação de cooperattvas 
em todo o País e ftSCaltze a sua atuação 

Quero ltnelmeniB lazer também um apelo aos 
membros do Poder LegtslatiVO, para que agtltzemos 
a IIOiação dos ptOffllos de let referentes às Socteda
dles CooperatiYBS em tramttação no Congresso Na
ciona~ pots pnsctsamos dotar o País de uma legtsla
çlo modema no campo do caoperattvtsmo, para es
brnular o dasenvolvirrlento desse d~nãm1co setor que 
1aniO Iam a corttnbutrl para mtmmtzar as consequên
cias do grave e preocppante problema do desempre-

go no Brasd d:, 
O Sr. Edu do plicy (Bioco/PT- SP)- Permt· 

ta V. Ex" um aparte, re SenadorJoel de Hollanda? 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) - Sr 

PI8Sidente, com muita sattslação, gostana de aten
der o nobre nsprasentante do Estado de São Paulo, 
Senador Eduardo Supltey. 

O Sr. ~ SUplicy (Bioco/PT- SP)- V. Ex'. 
rnadlanle esse pronunctamento, demonstra entustas
mo pelo cooperattvtsmo, abvtdade que na ulttma de
cada vem se desenvdlvendo no Brastl. No momento 
em que o Senado Federal e, em espectai, o Con
gresso NecK>nlll analisam propostas relatiVBs a la-

g1slacão que regulamenta o coor-eratiVIsmo, m&l'i 

1mportam9 e oportuno a1noa e o f. eu pn:munctamGn
t.o Em pn;..,earo lugar, constelara ·~:-1:-emarr.ante un 
por.~nte que venhamos a :nar ct,.,,-1w;ões i)ara u et:-
tamulo ao aes~nvolvamento oas corepera.tMIS, sobre
tudo pelo lato de nas cooperabva;; l"lclver o BSplrllo, 
conforme sah~r>rou V Ex', do soltclansmo da acordo 
com o ':.!Llr'' ~L,ua& as pessoas que as compõem têm 
aceSS'J ..-s 1.1formaçõ9s, as dec1sões de como, por 
exej""''f .. IO, '9' aastnbUJda e nqueza Portanto, ob\.•a
ment'! estamos cammhando no seni..'do da demúcra
t:zação ~ da dtslnbutção dos benem"IOS do desen~ol
vtmento S<>o torn-a mats adequadn Abordou '/. Ex• 
lambem a questão relattva a llextlll:~ das rel&
ções ao 112baii 10 e ao cooperabvtsmo. E prectso dts
ung•.J~r cs .=E.gl rentes on-=1-:: o ~ooperauv.smo se deu 
de ·arma m::!.uduleqta ~ exatamente ISSO que o Se
nado es1..1 exêliman-:-ndo Houve um nstrumento me
dlê.m:& c O::l!i 1 ~·g•. :nas entadades puderam orgamzar
se em ccopet attvas para contratar trabalhadores Al
gumas cessas cooperatiVas foram cnadas sem exa
tamente otoservar o espínto do cooperabvl8mc. Cna
ram-se r:: t.a'TlacJas ::=topPratave_ ou coopergalos, 
norT'es c ... 'i'IEIS c'J''9fS:l5, que cara~tenzam entidades 
que racnJ • .:"., l-:"'2.o-de--obra, mas não respeitam o pa
garnp·rt'J :".:::= dh'ei!'J.E ri:balh1sta.s Não há nesse tapo 
de ent1oade o "9SDinto do eohdansmo, do cooperati
VIsmo. Por CX'JrT'plo, as pessoas contratadas não 
part•c•pam de reuntões, de assemblétaS para a esco
lha ca ~treção das cooperatiVas Esse é um dos as
pectos em relec · ~ ao qual c Senado Federal pnsctsa 
es:tz.r e.!e-:: .. -.:"'!lO da analase dos pro.retos que se 
refer9m :-.:: :.:-::;~r:t•vas Sou eutor de um pro)eto de 
lei 'lu e re;s•.!lc -·snta as cooperat1vas não apena:. ae 
traoalho 'TiZS: -=. ~~ ;:: redução, as ma1s drversas. Con
foryru~ \' E.~ •2n1festou, sou pertade.rio e entusla9t:J 
das for"'12S c:-jcerat1vas dg prod!.Jção. Portr..:itC\ 
ache IT1'. 1to 1mcortante qu3 possamos dar ma•1r 
atenção '3. el!:sa assunto no sent1do de fazê-las mul
tiplicar na econo'T1•3. bras11e1ra Acho que sena ampo• ... 
tante que nas ·•mdades produtivas caractenzadss 
peln t'r:>o~edao:!e '>nvada. onde há o caprtaltsta, a re
laçã~ ntre proe~~ão e trabalho se caractenze pelo 
esp1:-:+'"' '"0':"'='::";-a••v•sta Exp!aco poderíamos cnar ma
neiras :::eg~ndo as qua1s o capital SeJa, dagamos. só
CIO daaueles que entram com cotas de parbclpação 
pelo seu trabalho Avalio que essa é a lormtS de de
mocrat.zarmos a orodução no sete da economiB bra
SIIe•n: P0rta.,to cumo:1mer•o V EXI por trazer esse 
Rssu""'•c. -:--."! 11SLI"d:) com j::n:1undldade 

O SH. JOEL DE HC'"-LANDA (PFL - PE) -
Nocre Senador Eduardo Supllcy, agradeço as obser· 
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vações que V Ex" acaba de faze• e que, pelo con
teudo, ennquece111 este nosso modasto pronuncia
mento 

Tenho. na verdade, acompanhado a - trajll
tóna polítoca e por osso se1 que V. Ex" é um dos Par
lamentares brasllenos que maiS se praocupam com 
a questão do emprago em nosso País e reconhecem 
no cooperaiMsmo uma lonna modema de se ena
rem oportunidades de trabalho e de dlslnbu!Ção de 
renda para um 1mportante segmento do con,unto de 
trabalhadoras brasilanos 

Concordo quando V. Ex" chama a atenção 
para a nPCeSSidade de se ddundnem ma1s os pnncl
">105 da coopelllbvismo sadio, ou S8f8, aquele que 
preil" a sobdanedade, a partiCipaçãO e a d1stnbu1Çio 
:!:>& rssullados dos trabalhos para o conJunto dos 
trabalhadoras. Vollo a dize• qu'> " Bras1l realmente 
roeces811a de 1'1111101" par1Jc1Paç3<> dos trabalhadoras 
nos ri'IOVImentos cooperatMstas 

Na verdade, como Já ai """' em meu pronun
CI3mento, ..-e Pais. ape.,as 3% da população eco
nomicamente aiJVa estio VInculados a alguma fonna 
do cooperaiMSmo, enquanto nos Estados Unodos da 
.'\'"nénca do Nofle, somente para atar um e1181T1Plo, 
n\l·.ls de 25% dos trabalhadores estão, de alguma 
,,....,.. .. , ·•nculadoll a cooperat:vas de trabalho O Im-
o . ~ """"· CO'TIO V Ex" assinalOU, e diSbngwr quaos 

• · "' verdadeiras cooperaiMIS, aquelas que defan
.!'·• ~'a o:-; diratos dos seus cooperados. d1sbngu1r os 
.. ~~ c:!..tas parbeioam dos que estão sendo obJe1o de 
~:>rt>W~ta'TIIInto 90Dn0moco e bnance1ro por perta de 
c '"::>rosanos 1n11scrupulosos que procuram lomecer 

· -<:11!-<lbra serr. rasguardar os d1re11os dos seus 
dlhadores 

Agradeço, portanto, a genbleza ao seu apane, 
• ::;orporando-o com muda alegna a este meu sm
-'~:10 pronuncwnento. Creoo que este lema deverá 
onstar dos nossos debates em sessões futuras. 

~orqua esta em JOQO a geraçao ae m81s empregos 
;:ara os brasdentos. Se nos perguntassem hoJB qua1s 
são os três 1'IIIIICII"8S problemas do Bras1l, eu dma. 
,JP.&emplllgO, desemprego e desemprego 

O cooperaiMsmo é uma a~emat1va. ao lado da 
1i:S •:'IUtras rJo apo10 a refonna agrana. a constru-

c "" •• , .•• :.: .... crC" .? pcc:•J,:t.n~ e!rnuresanos. O coope-
. . ire. '!' ... ma altematava também mu1to vákda 

-""' gerannos oponumdade de emprego para os mo
,. as de brasderros que estão chegando ao merca

:lP trabalho. preciSalldo desse posto para 11rarem 
• o seu sustento e o de suas lamfhas 

Ponanto encerro este meu pronunc18mento 
d'>lxanao com os companheiros. colegas Senadores, 

a nunha preocupação com essa queetio, e a cerleZa 
de que o Congresso NBCIOIIIll ri agoiiZ8l' o exame e 
a aprovação dos pi'OJ8IOS que lramdam nesta casa, 
relaCionados com o cooperatMsmo em nosso Pais. 

Murto obngado, Sr PI8Sidenle 
O_ SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por 

cessão do Senador Lucodlo Portella, COIICIIdo a palavra 
ao nobre Senador Luao Alclrlara. por 20 rnnutaa. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB- CE. Pro
nunc18 o seguonte doscurso Sem reviSão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs Senadores, BJnda em lua de 
recuperação de um forte resinado, JUlgo-me no de
ver da, decomdos alguns d18s do 1ntenso debate que 
se travou sobre a nova le1 de transplantes de órgios 
no Pafs. fazer alguns r.omentános sobre a natureza 
das questões que lorarn levantadas. 

Em prmeoro lugar. quero diZer que o Congres
so NaciOnal não tem que se racnr111nar da decisão 
que tomaram as suas duas casas, espec18lmenle o 
Senado. de aprovar essa nova legislação que fot 
sanciOnada e translonnada em lat pelo P1'881C1ente 
da República depoos de ampla consuh ao seu Ml
niSténo Essa diSCussão é oponuna a saudável, por
que mostra que o Brasd a uma sOCH!dade em pro
cesso de 81madUrac1mento, que debata os seus pro
blemas e arllrenta as questões que têm d18r118 de sa. 

O Presrdente Femando Hennque Cardoso diz 
que o Brasil é. sobretudo, um pais II'IJUslo. Nao po
damos acrescentar a esse rótulo de país II'IJUsto, que 
queremos remover, o de país medroso, que teme o 
seu futuro e o seu dest1no. 

No calor dessas discussões - nem sempre es
clarecedoras. porque rão fa~a quem que1ra encon
trar o seu meK> monuto de fama e trazer. ao 1nvés de 
luz, c:orllusão ao debate -, todas as pesquiSU de 
op1nião que foram fedaS. &aJB pelo Govemo Federal, 
revelando que 69% da populaçio apo1am a ler de 
doação de órgãos, se1a pelo lnstdulo DataFolha, pu
bliCado na Folha de S.PIIUio. mostrando que 64% 
conhecem a lat e não pretendem mudar a sua cartei
ra de 1dent1dade, se1a pelo Informa Estado, do JOmal 
Eal8do de S. Paulo. 1nlonnando que 57'!1. da popu
lação conhecem e apooam a refenda ler, mostram 
que o umco ponto de contido decorrente da ler 101 
susc1tado pelo ConselhO Federal de Medocona, que 
se 1nsurge contra o pnnc1p10 da doação preaumlda, 
quer dozar, de que todos somos doadores. salvo me
mfestação, em viCia, em contráno. 

O Conselho daseJ8 argürr a lnconsbluCICinllllda
de da leo sob o argumento de que ISSO .-conba 
a loberdade ondMdual e o credo. Não vou dracuttr 
este assunto, até porque. ao formular meu pa,_,, 
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consultei ampla..,.;nte loguras do raundo JUrídico, que 
sustentaram a sua constitucionalidade, bem como o 
plápno Monostro Nelson JoiHm , OUVIdo à época em 
que o Presidente da Flepúbloca IIIIIICIOnou-a. 

A maoor bandaora que o Conselho levantou - a 
de que se ouça a lamlloa - em nada contraria a leo. 
Não V8JO mal niSSO; pelo contráno, acho que a equo
pe medoca Iam esse doredo e faz mudo bem em pre
tender agor assom. Doanta de uma lei exostante, deve
se mesmo expor a situação à lamfioa e, em lugar de 
uma relação conflituosa, adotar uma posiÇão de con
senso. 

A reviSta Veja, que c1rculou ontem, traz, em 
suas Pág•nas Amaretes, uma entrevista com um pro
fundo conhecedor do assunto, o professor Milton 
Glezer, da Central de Captação de Orgãos do Hospo
tal das CllniCilS da Un1V8rsldade de São Paulo, o 
qual diZ telllualmenta que a 1a1 é modema. boa, am
pla. abrangente e atende pelfaitamente aos lllleres
sas da SOCI8Ciade. 

Todo esse debate podana lar sido m•nlmiZBdo, 
ou pelo menos ordenado, se o Poder ExecutiVo 11-
vasse ledo uma ampla campanha de esclareamanto 
da lei, como manda um dos seus artigos: "campa
nhas anuaiS pelos mâos da comunicação pare o as
clarec~merdo da população sobre assas ques!Oes", 
sobre as quaiS, aflés, nunca vamos ter unanmldade, 
pcxs sio malénas sub)8bvas, de profundo apelo 
emoc:t01181, que diZem respeito à VIda a à morte, que 
dizem respedo aos Interesses dos nossos entes que
ridos. Isso não quer diZer, no entanto, que nlo se 
deve procurar o consenso social pare apliCSÇio da 
lei, poiS não podemos ingressar na pengosa área de 
se procrasbnarem decisões 

Vepun V. Ex"s que, em relação ao Código de 
Trinado, já há pessoas Interessadas em adoar a apl•
caçio das multas, alegando que seus valores são al
tos e que a população não está 1nlonnada. 

Nlo podemos ceder a essa tentação de adiar a 
vigênCia das lels,3Eevamos respeitá-las e procu-
rar apiiCá..fu. so o quando V1S8111. como sem-
pre deve sar, ao comum. Sempre haverá 
grupos, sempre haverá lllleressas, sempre haverá 
lobb._ - que pocHtm manifestar-se damocrallca
mante -, mas o •nte,.sse gera~ este. tem da ser pre
servado 

O MiniStro da Saúde, Carlos Albuquerque, 
está-se conduZindo, nesse epiSÓdiO, com equ1libno e 
segurança. Oesde o pnmeoro momento, S. Ex" mos
trou que nada linha em contráno a que as equopes 
mad1cas consult-m as lamnoas, porque a IBI, 
como o decreto que a regulamentou, diZ que a equ1· 

pe médoca "podará" rebrar os órgãos. ou seid. •·~ > 
- está obrigada a fazê-lo sempre. 

Poriardo, se o problema do Conselho é a c.1n· 
sulta à lamRoa, não VBJO nada de ma•s em que se 
proceda a essa consulta, que se conversa com a la
mBia. _ 

Realmente, o apoio que a leo está obtendo nea· 
sas pesquisas de oponião, conduZidas pelo Governo 
Federal e por dois órgãos da Imprensa Nacoonal -
Folha de S. Paulo a O Estado de S. Paulo -. mos· 
Ira que a população, malgrado toda a confusão e a 
1naxiSiéncoa de uma campanha de esclarBCimento, 
aprova maJontanamente a lei. 

O Govamo Federal, por sua vez, promoverá, a 
partir da quonta-le1ra, uma campanha maaça de es
cla18Cimanto à população, para que ela possa e'1!e'1-
der a le1 e compreender que ela não vai atentar cnn
Ira seus diiBIIOS, contra sua bbardade, desraspeo:ar a 
lamlloa e muilo m8lnoB cadáveres. 

O Sr. R.,._ Tebet (PMDB - MS) - Permite
ma V. Ex" um aparte? 

O SR. LOCIO ALcANTARA (PSOB- CE)·
Ouço V. Ex". 

O Sr. AIIIMZ Tebet (PMOB- MS)- Sen->dor 
Lúcio Alcintera, o tema contonua palpitante. Se1 Quo 
V Ex", como Relator da maléna, a esludou exausb· 
vamente, fez pesquisa, consultou entidades, a a de
bateu profundamente; portanto, está coberto da ra
zão ao retomar o assunto Um dos temas que ma 
chama a atenção. Sanador Lúcio Alcântara, é exala
menta esse que V. Ex" agora aborda. Realmente, no 
Brasil, as co1sas acontecem de última ho1a. Por 
exemplo. essa é uma das leos que leva um prazo de 
vacãncoa. O Cong~asso a votou com sabadona e 
nlo quos 1ntroduzor mudanças de forma açodada. 
poos saboa que o assunto ela polãmoco por d1zer res
peilo il vida das pessoas, à cultura de um povo, a re
ligiosidade dos brasileiros. Por ISSO, acertadamente, 
deu-se um prazo de vacáncoa com a hnalidada de la
zer com que a população b1asilelra fosse convamen
tarnente eactai8Cida Dessa forma, no momento em 
que a 181 entrasse em vogor, corno acontece nesse 
onstanta, a população Já estana perfeitamente ascla-
18Coda. Ou SBJB, aó agora que a lei entra em vogor 
que o debate ocorre Os esclarecimentos a debates 
davanam ter acontecido antenonnente; a exemplo 
do que ocorreu quando da elaboração da leo, davana 
lar hBVIdo uma campanha onst•tuc1onal•zada de es· 
clai"BCimanto à oponião publica. V. Ex" cotou, com ra
zão, o Cód1go de Trãnsdo Nobre Sanador, !ove a 
oportunidade, na tnbuna do Sanado, de ressallar 
que o Código Nacoonal da Tránsdo. que está p~astes 
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a entrar em vrgor. í'L .. ~'=',.. .. n.:i 'nrt:- - 1!31 _rTr-
placampanhad (' • - - • .J _, .. _.. -= :_ .~c 

,,.,, falto por qut:m l' .... r·~a~ :1 • .:uem a:r. 1.::. - ='•-r 
uuest10navel de ~:Ue-c ""' ... monmemc:. \' ..:.. .·""""sr.
do um aterta para qu~ ae outrã re••:=. ,.::,c. ....... r.ron
mento da detenn.nac.iv ~a I.;, . .... ;, • .Icac• 
porque, quando se con.:eoe 11acz. • .d 

trnaltdade precrpua de e$clarecer d .... ~~"""'-' ... u 
O SR. LÚCIO ~ LCÂo~TI.t' ... ,,-::;L , - ·-C. I -

Senador Ramez Tebel. no :aso ua Lt:r c . .ar ~.:"rã.n
tes. a ler e determrnar,le manoana"' .... uw::: ·,e, raa.:z~ 

essas campanhas úe esclarecuneu • .:- " .:o.:. ..... dca.: 
0 Sr. Aamez 'l.:~et tFMDA- r~ - · ~ncRa

mente, 0 que nãO fC:.I h?ltO .:Jor f'"UI'""' laOC. r• r' mtO 
dessa tentatiVa ae muaan .... a llfl r~Qif•arao . ..: ' ..... ds 
V Exl, pors penso qtn3 r&s"" nao OC\1... • s. pr=-o: ~.,:,a 
E verdade que não t"la temr::-o arnaa Se ~,., .. _ mal en
trou em v.gor, come e que 1a se pensa em modólca
la? EVIdentemente e preciSO que a soctedade braS I· 
1e1ra tambem tome conhecimento de que a le1 não e 
:mutavet. 

O SR. LÚCIO ALCi.iiiTARA (PSOB - CE) -
Claro 

o Sr. R•mez T111bc: •• r.v1D6 - .... 1s~ - Cr;; ha
vendo transformação ac:::cnologiC.:i. am •18Yendo 
transformação da soc1edade s.e ã le1 r.ao Ca ceno 
tem-se que mudã-la, SE:-Jêil e•a qual tor 1e I, ,;nsplãii
tae, votada pelo Congras!l-ü : 'ac.:r~s.l .,:._. : .:..: :....:Jal-
go NaCIOnal de Tráns1to. !.l1êi.S .: Cc J~<- ... , a~ Oiial da 
Trinsdo corno ak!ne1 rt.t.:-r::.Jas •,• ::.:- .... ~;, ... ·,·,ou:;a 
sob certos aspectos. ~ ttP.::7entc n.::orr. -.; ... "J.-c~un-

aarnente lflJU&to, não ot.. ... -.ame a sua (~ra -.:Je ·,nanda
de de d1m1nu1r o nun.:n,:, da ,:.cld.-::ntc.s = .::.-:, vn.:-nas 
de trãnsdo, que mata 1 ila,s d.:J GUe ,. . .., •!:::: _ joenças 
no Bras1l Agradeço a J [,.' .:a opo:tunl\lac:, e ass.r;,
CIO-me ao pronunc1amer.,v .:~e V E~ no 1ns.c.··h-a err. 
que se percebg que c. _c~edade br.asue.:-s. Jsia 
preocupada com a IIC'i1I1 ·.oJa em v1gar Uã Lei ae 
Transplantes 

O SR. LUCiu "-L. ,..,..-r AFIA 1P5ui> - CEI -
Sr Presidente, Srs Se1 1aaores. não 'JUe1 - ;oe alor.
gar É eVIdente que qudlquc-r 1eq1slaca • ... ':!.:-31'"=~ 
de aclapta.ção, de mudança de apem!•c.: .:.r lS""to C!e 
apnmorarnento. O que .'\ao devenos "-::mc~rc.a· :
com 8SS8 tentatiVa de lob..lleS as 11e;:es, cooroana
dos, &eJ& para acossar o corpo E:-ecur1"" JU c oro 
pno Legislativo para se lazer mudança acco~oa va
mos expenrnenta-la, vamos exam1na-1a c. la se ce--ca 
de garant&aS que não ex1st1am antenormente ..J p.,·.._ 
pno Conselho Federal de MediCina. na r~oura O·> •a" 
Presrdante. Dr. Valdir MesQuita 1em Oolo QuE ,. ceto 
essa art1go 49• do qual discordam :. I~J-1 '= .'LIP"~a ::::ssa 

•'1'1 • , • 1scuuda durante do1s anos no Congresso Na
;, • : m auas oportunidades neste plenário por 

'"'"3.1.:. .:::a um d1a em cada vez 
.- ~ 1so que a •mprensa. no luturo, pode .- BJU

J2• o"'UIIO lazendo a CObertura JOmalisbca no Con
JfE .o!.ü. .'llac1onal, centrando-se ma1s em pi1)J8t08 de 
~ra. ,, " Interesse que aqu1 tramdam do que no tana
m ~a ;.•roca politiCa que, rnlelrzmente. ocupa muiiD 
-1mac :. nos JOma.ts, nas em1ssoras de rad1o e de ta
l.a 11.aa.:r .:> fux~eo, como se diZ popularmente: quem 
•po•a 'L 1ano. que gosta de beMrano. que odeta u:ra· 
I I :. ;; qu.;: não esta ma1s com fulano; e quem liberou 
<erna tal quem va• apo~ar lulano de tal Essas COI· 

.sas Interessam pouco ao povo bras1le1ro. Penso que 
c:. pot= ~1ação se 1nteressa ma1s petas debates ~ ae 
•"r&.-r dQUI sobre assunto de grande relevllncra, 
ccmo por exe11111o. asses que diZI!ITI respeitO ao Cód
go Nac1011al de Trãnsno e à Leo de Transplantaa. 

O Sr Gilvam Borgea (PMDB - AP) - Pennrle
me V Ex" um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSOB - CE) -
Po1s não. nobre Senador G•lvam Borges. 

O Sr. Gllvam Borges (PMOB - AP) - Nobre 
Senado; Lu coo Alcãntara, V Ex". além de polibeo re
conhecidO no Eslado do Ceara. com vános manda· 
tos e assento nesta Casa do Congresso Nacional. 
1eu-nos uma contnburção mudo rmportante, brlhan· 
te na .aua relatona, por ISSO, quero me assoc•r às 
manff:stações de V Ex" Essa le1 chegou em boa 
, 1ora Penso que no campo da espmtuahdade e rell
g•os•cade do povo brasrlerro não ha motrvo de preo
cupação, iX>rque a alma do 1nd1viduo não leva liga· 
.::...:. ,·,err. c.:Jração. a alma é uma energiB que se 
.rar.sforma A Le1 de Transplante e mu11o 1mpa1tante, 
a aquele que não qu1ser ou não concordar com ela 
lem o d1ra1to de se mamfestar em VIda No que d1z 
.-e•pe.:o a essas futncas e lolocas. elas são natui'IIIS 
j1anrc- da néCeSsldade de notic1as 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB- CE)
T ~m que haver o espaço da fofoca também 

Mu11o obrigado, nobre Senador G•lvam Borges. 
pelas palavras de V Ex" que traduzem o aspinto ge
ral do Senado. uma vez que. como d1ssa. por oca· 
.:ão .lOS debates aqUI, as c01sas eram explocaclas de 
torrr.3 mwto clara e transparente. op1n1ões favoráve. 
2 deslavorave1s Nunca est1ve e nem estou mteres
;ado em ganhar d1scussão, mas s1m em contrb.nr, 
1e alguma forma. para uma proposta que srrva para 
salvar ma1s VIdas 

O Sr. Jatferson Péras (PSOB - AMI - Penn1· 
le-me V Ex" um aparte? 
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O SR. WCIO Al.CANTARA (PSDB - CE) -
Ou9o, antes da termnar o meu J'IOnU11C1111118111o, o 
nobre Senador Jeflei'IOn Pénis. 

O Sr • ...,.,_.. Nres (PSOB- AM) - Sena
dor Lúcio Alclnlara, DDmo V. Ex". deve estar lembra
do, tenlel emendar o proJ810 para que a doação los
• exprssa e nio presumida, potque sempre me 
pareceu ext~ernamenle desraspelloso para com os 
flllllilrares o insti!UIO lia doaçio prasumida, a exlra
çAo do 6lgio da um cadãver sob a presunçio da 
que o morto é um doador. Agora surge a polêmiCB, e 
ouço médicos dizerem que, à luz da ética médiCa, 
nilo se deve rat1rar ólgãos da um cadáver sem con
aulla à famllla. Pergunto a V. Ex" se raalmenle a éti
ca médica asSim mpl!e. Por que não se colocar na 
lei que é lndispenoséwl a autonzaçlio da parantee? 
Meu apelle era apenas para fazer esse registro. 

O SR. LI)CIO ALCÃNTARA (PSDB- CE)
Na venlede, V. Ex" ~ apenas manifestou sua opl
nlio conllána nesse nico aspeciD da lei, como tem
bém capllaneou racu ao Plenário, que di!Cidlu en
tendendo contranamehte à opinião da V. Ex". 

O pnlprio Jornal do Brasil moebou que no Có
digo de ~lica Médica nio IIXISie nada que obngua a 
isso. ~ evidente que a ralação do médico com a Ia
mille tem que ser produtiva, raspeitoaa, am~g~~, Ira
terna e nio uma relaçlio da conflito. A la não prolbe 
que se fale com a lamilra. O pl6pno decreto que re
gulamenta diz que "poderé brar", não diZ que daveré 
181irar. Acho que consullar a famlba não reduz o mé
ritO da le1, porque nio há o deseJO, não há o aspínto, 
nlo há o objetivo da prabcar um ato que da alguma 
1111111111ra moleste, hoatiiiZB a familra O que se deseja 
é o que é feito nos s:·ses que têm uma longa tradl· 
çAo nio só da respeft à l1berdada e aos dlrados ln
diYidUIIIS, mas aos di rtos humanos que procedam 
ass1m. Por ISSO mesmo, na Espanha são 40 órgãos 
por um lllllhão, no BIBSII, sio c1nco por um mlhão. 

Temos, realmente, que enfrentar essa questão 
com um pouco ma1s de objetMdade, senão vamos 
ca1r naquele la'- feire, lalaaaz ~~~~-. que Já 
estamos condenando na economra e poderemos 
também condenar, amanhã, nas políbcas SOCI8IS. 

Com essas palavras, concluo o meu pronuiiCIIl
mento, diZendo que a diSCussão é boa, é produbve, 
é fértil, a um assunto que poderia parecer tema para 
miciados, para um ~-ueno grupo de lllcrucos, ga
nhou a dJSCUssio ge no seio das lamlfras, das 
~ a11oas, da op111iio p ICB, onda cada um se 11111111-
feata. cada um tem m entendimentO. E a ampla 
campanha que o Govemo vm lazer certamente ser
vilã para elUCidar todas as questões. 

Concluindo, qUIIIU dizer que o sarrtldo morali
zador que a lei tem, que incll.ve Já está permitindo 
vedar a, em algu ... casoe, deteclar pos1fve1S furos, 
é a lista úiiiCL Ao conlrério do que se quis cfiZBr, 
essa é uma lei para pobre- se há uma lei que pode
lá 8jUdar 01 pobrae, a lei é eesa. Os humildes, 01 
desprutegidos, 01 deevalldos, os que nio ttm di
nheiro, os que não têm poder, os que nio têm quem 
fala por elea, terilo JUSiemente a liSta única, que a to
d0111JUala, que a todOI nivela na Ida da espera e na 
esperança da uma VIda melhor. 

Muito obngado. 

Dunmta o discurso do Sr. Ll1clo Aeln
lanl o Sr. Geta/do Melo, t• VIC8-Presidanta, 
deixa a cadeaa da~ que é ocupa
da pelo Sr. AllfOnio Carlos MagaiMas, Pre
sidenta. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Calla6 Magalhães) 
- CoiiCBdo a palavra à nobre Senado~& Jú- Man
sa. (Pausa.) 

Sobra a mesa, requenmerrtos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secieláoo, Senador Ronaldo Cunha 
Lma. 

SAo lidos os segu1rrtes: 

REQUERIMENTO Nl17, DE 111118 

Senhor P18Sidanle 
Nos tennos da allnea b do art. 336 do RegJ

merrto lrrtemo, raquerernos urgência para o Projeto 
da Lei da Clmara n• 7, de 1997, que dJSPÕ& sobra o 
TraJWporte Multmodal de C8rgas e dá outras provi

dências. 
Sela das Sessões, 13 de fBIIBiro da 1998. - El

clo Alvann - Hugo Napolalo - Odaclr Soam -
Urglo llachado - J6clar Barbalho - Epllaclo Ca
r.e.lra-Joú E~o Dutra. 

REQUERIMENTO Nl18, DE 111118 

Senhor P-ldente 
Requeremos, nos tennos do art 336, b, do Re

gunento lntemo, urgência para o Prqeto de l.el da 
CAmara n" 46, de 1997 (ri' 1. 765196, na Casa de on
gem), da miciativa do Preeiderrte da Repúbi'ICB, que 
disp6e sobre 8 prastaçlo da contes de aplícaçiio da 
recursos a que se relera aLa n" 8.742, da 7 de da
:rambro da 1993, e dá outras providêncras. 

Sala das Sessões, 13 de JIUIBiro de 1998.- El
clo Alvann - Hugo Napolalo - Odaclr Soares -
Urglo Machado - J6clar Barbalho - Epltacio Ca
fwlllllra- Joaé ~o Dutra. 
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O SfL PRESIJENTE (Aiton10_Carlas MagaNas) 
- Easas raquenmantos serão votados após a Ordem 
do Dia, ~a p18C811ua o Regunento lntamo da 
Casa 

Sobre a ,_., proposta de emenda à Consti
tuiÇão que será lida pelo Sr 1• Secratáno, Senador 
Ronaldo Cunha uma 

É ~da segumte. 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 1, DE 1998 

AltMa o Inciso Yll do arL 21 IIII 
Constltulçio Feclllnl. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do § 3" do art. 60 da 
ConsllluiÇio Fede!BI, promulgam a segumte emenda 
à Consbtução: 

Art. 1• O 1r1C1S0 VIl do art. 29 da Consliluiçio 
Federal passa a 111g0rar com a segUJnta 18dação: 

"Art. 29 ............................................. . 
VIl - o total da despesa com o funciO

namento do Poder LegiSlatiVO MunJCIJ)III, In
cluída a remuneração dos Vereadores, não 
poderá ultrapassar o montanta de anco por 
cento da racerta tnbulána do MuniCíPIO." 

Art 2° Esta emenda consbluetonal entra em VI
gor na data de sua publiCaÇão. 

Justlfic8pão 

Os hnutes mpostos pela ConsbluiÇão de 1988 
à remuneração dos Vereadoles, de natureza apenas 
admnostratJVa e tnbutána, conforme 1nd1CB o KICI80 V 
do 811. 29, não loiBm sullclentes para coob1r práticas 
abusiVBS corno a de remuneiBr os Vereadores em 
valores que superavam não so a ramunei8Çio de 
Deputados corno tantlém as cond1çêies de paga
mento do MuniCÍPIO Para 1mped1r - abusos, o 
Congresso NaCional apiOVOU, em 1992, a Emenda 
Consbluaonal n• 1, que IntrodUZiu os InciSOS VI e VIl 
no 811. 29, hmllando a remuneração dos Vereadores 
a setenta e c1nco por cento da recebida pelos Depu
tados EstaduiiiS e fixando em c1nco por cento da re
ceita do MuniCípio o rnontanta das despesas com tal 
remuneração 

Ao estabelecer que os MuniCípiOS não poden!io 
gastar, com ramunei8Çio da Vereadoras, maiS do 
que anco por canto da recella munapal, a l'llenÇiio 
do legiSlador lo1 a da 1mpor limdes aos gastos muni
CipaiS, da modo a posslb•llar o emprego de recursos 
em outras áreas. Tal praocupaçio se JUsbiiCa plana-

mente, porque a grande ITIIIIOIIa dos rnuniCf.- bra
sileiros VIV8 em slluaçllo de wnladeira penúna. 

Esses novos dtsposdlvos constrtuc101111ia nio 
surtiram o eleito dasaj&do, porque multas Clmanla 
MumcipaiS lixam os valores da ramuneração de tal 
forma que os montantes 1ndieados nessas nonnaa 
não slo entendidos corno taloS e s1111 corno pisos, 
geralmente rateados entra os Vereadores. Tal práti
ca acarreta s~gnifiCillivas pardas para a comunidade 
local, prtnc~palmenle em razão das dificuldades fi
nanceiras dos MuniclpiOS. 

De lato, segundo dedos de 1995 do lnslitulo 
Bras1le1ro de Geograll& e EatatistiCB - IBGE, 1111118 da 
metade dos muniCípiOS bras1lelros nio possuam re
ceila plépria p8IB lazer lace aos gastos da sua pralai
IUIBS e CAmaras MuniCipaiS. As das; e ses garac1as por 
suas admlmstrações sio bancadas por rsp aas do 
FPM - Fundo de Pai'IIC!paçio dos Municípios (ladend) 
e do ICMS-~sobre Qrculaçiio da Man:adoriaa 
e SaMÇOS (trlluto estadual). Na maior parle dos ceaos, 
são muiiiCi.- de menos de cpnza md l'labllal*s, que 
erracadam menos de R$5.000,00 (anco lril _., 
amJ111B com a _,. de IPTU - lqJOBID Pnldial a Tarri
tanal Urbano a ISS - lqJOBID Sobra SeMÇOS. 

Um exemplo mareanta dessa situação é o da 
PretedUra de Betun, em Mmas GeraiS O o1Ç8111811to 
do MuniCIPJO para 1998 loo totalmente modificado 
pele Câmara da Vereadores, que rebrou racu...
essencials para a manutenção dos seMÇOS búiCOB 
da c1dada para aumentar o seu OfÇ&rnento pnlprio. 
Da vertia pr&lllsta paiB limpeza urbana, IniCialmente 
da R$1,7 milhão, a CAmaiB ratuou R$1,6 l'llllllo, 
deixando R$1 00 mil para a limpeza da Cidade duran
te o ano. PaiB água, luz e telefone, a CAmara redu
ZII os recursos da R$1,2 mllhio para R$100 11111, ra
rnanejBndo a verba para custeiO das aiMdlldes do 
Lleg1slalivo MuniCipal. Após assas moddicaç6es, o 
orçamento da Câmara dos Veneadores, no valor de 
R$14 mllhOes, passou a ser ma10r que o da 826 mu
mcíptOS m1n&1ros, equwalendo à sorna dos mçarnen
tos de dez secretaries do MuniCIPIO, segundo denun
CIOU o Prateilo de Bebm, em entnsv1sta à irqxa.__ 
DepoiS de vetar totalmenta O orçamento IIIOCIIicado 
pela Câmara, o Prelado teve seu veto denubado, o 
que o obngou a ~~ mandado de segurança na 
3" VaiB Cível da Cornarea da Babm, para a.agunsr 
o orçamento de 1998. 

Diante desse quadro, não se pode I'IIIUS parrnt
l.r que as pnlfelturas cornprornetarn boa parta de sue 
racarta para custear, além da remuneração dos Ve
readoras. outras despesas paiB manter em funciona
mento as Câmaras MuniCipaiS. 
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LEGISLAçAO CITADA, 
ANEX4ll4 PELA SECRETARIA GERAL ll4 MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

···································•········································· ..... . 
An.. 29. O MuniCfpio reger-M-á por le1 orgêruca, 

VOiada am doia tumos, com o 1nlerstlcio mln1mo de 
dez dias, e apnMida por dois terços dos mernbroa 
da Clmera Mun1Clp81. que a promulgará. atendidos 
08 principiO& estabeleCidos nesta Constituiçlo, ... 
Conallluição do raspeo:tivo Estado e 08 segu1ntes 
~ 

IV -1Ú111110 de Veraadoras p1opon::ioual à popu
leçlo do Mww:lplo. ClblleMidoa os seguhas Imitas: 

a) mlnimo de nove e máximo de vinle e um ~ 
Municlpioe de até um mdhlo de habitantes; 

b) mHmo de trinta e três e méximo de quaren
ta e um nos Municlpioe de mais de um milhão e me
nos de- milhDes de habdenles; 

c) mlnimo de quarenta e dois e méxmo de Cln
q(ienla e anco nos Mun~clpioe de IT'BI8 de anca rni-
116es de habitantes; 

o SR. PIIESmENI'E (Anlono Callos Magalhies) 
- A proposla de emenda à ConstituiçAo que acaba 
de _. lida está SUJIIila ils dlspcsiç&ls especifiCaS 
constantes dos arts. 354 e &egUintes do Reg1mento 
lntamo. 

A matéria sent publo:ada e despachada à Co
misslo de ConstituiÇio, Jusbça e Cldadana, elevai
do ter a sua tramilaçlo iniCI&da a pallir de 16 de fe
VII18110 p!6ximo. 

Sobl8 a mesa. Proreto de Lei do Senado que 
sent lido pelo Sr. 11 Secretáno, Senador Ronaldo 
Cunhallna. 
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11 - raduçio de cinqiienta por canto no paga
mento do •11110810 de renda, em raíação aos raaullll
dos obtidos nas abVIdades de construçio a rap1110 
naval. 

Art. ~ O Poder Executivo ragularrallart 88la 
la• no prazo de -senta d1as contados de sua pu
bliCação. 

Art. 31 Esta la• enlnl em VIgOr na data de sua 
publicação, produzindo efeitos até o exen:íc10 linan
cano de 2002, •nclusMI. 

Art. 41 Rawgam-ae as dispos!Ç&Is em conlnlrio. 

Justificação 

A 1ndúslna naval blliSile1ra atraveasa profunda 
cnsa desde I 990. Em 1979, os Oito nuuon111 estalei
lOS construl111111 1.394 980 tpb. Hoje a pfOdução 8lllé 
reduZKia a aproximadamente um sexto desse talai, 
235 150 lpb. E- nllmaros nio deixam dúwla 
quanto ii nacassldade da _, adoladas. com ur
gênCia, medidas capazes de .....-r tal siiUaçAo. 

Uma forma da apoiar a indústria da conslruçlo 
a n!pllro naval é conceder-lhe, por PlliZD datenntna
do (c•nco anos), o gozo de incen!Mia lisca11 consis
tentes na redução da ClnqOenta por can1o do 1111108-
to de ranJa II'ICidanta solHa seus rasullados nas re
fendas atMdades, bem corno na Isenção dos Impos
tos de Importação a sobra produtos 1ndustnahzados, 
nos casos da Importação, sem smilar nac1onal, da 
equipamentos, rnéquinas, aparelhos a Instrumentos, 
com os respectiVOS sobressalentes a ferramen
tas, dast~nados à construção ou ao reparo de em
barcaç6es. 

Elite PR1J81o baHI8-se em outro apresentado, 
em 1993, pelo armnante Sanador Hydakal Freitas 
(PLS n" 19, da 1813), com a f1nalldada de pras111r 
socono aos estaieiiOS de construçio naval, a mBIO
na dos qu&IS está localiZada no Estado do R10 de Ja
neiro. 

Em se 1181ando de medida fundarnanlal para a 
sobrev1Vêi1CI8 desse Importante setor de nossa eco
nomia, temos plena c:omncção da que esta II"IICIIIIIva 
hevará de merecer acolhimento 

Sala das Saas6es, 13 da jana•ro da 1998. -
Sanador Edl--. Lobio.. 

(A Comissão de Assuntos EC0116micos 
- R8!118io Temrmatrva.) 

o SR. I'RESIDENTE (AniDniO Carias Magalllas) 
- O projeto que K8ba de ser lido saré publiCado a 
ramabdo as Com1ss6es competentes, devaneio ter a 
sua tram1tação •~oaada a partir da 16 de favarano 
prox1mo. 

O SR. PRE•'R4TE (Anlcno CaJtoa Magali' 1) 
-Concedo a palavra ao nobre s..lor OtonW Ma
chado, para uma comuniCIIÇão Inadiável, por c:nxJ 
1111nutos. 

O SR. OTONEL MACHADO (PMDB - GO. 
Para uma comuiiK:IIÇio inadllivel. Sam AMda do 
orador.) - Sr. Prasldanta, Sr"s. a Srs. Saolllllales, 
pamutam-ma COIIIIJIIIC8f a lodos os ~n~agrame. dea
ta Casa que, nesta momento, realiza-se em Gollnia 
um avanto de fundamantallrr.,artlncla no que ea re
'- àe pefSp8Cfivas do setor produliw b-'ello. 

Trata-se do PainWHIO Enwubo Regional c.,.. 
Iro-Oeste do leda. O acontacllnanto envolve toda a 
cadela produtora de Goás, Meto Grosso, Maio 
Groaso do Sul, Tocanbns, Dlstnto Federal a rnunci
PIOS de M1nas GllrBIS. 

A raunliio é uma 1n1CIIIIiva da Comisslo de 
Agncultura da C4mara Fadatal. O ObjetiYO c.t1ra1 é 
racaber denúi'ICI88, c"'-a e augast6as para a "Pro
posta de Fiscalização e Controle" que dafirw6 as ru
mos da economa leitalra n&ciOnlll, em lnlmfiiiVIo 
&qUI no CongiMSO. 

Contando com a partiCipação de axpr n~ li
deranças do sator produiMI, o encontro quer diag
noetJcar e propor soluçilea COIICI&Ias para a c:riae 
que peiSISie na econorria ladeira b-llalra. 

Este é um ewnto, sem dúvida, easancioll para 
o conJunto de nossa aconoml8. Os produtoras bus
cam encontrar fónnulas efiCiantas para modernizar a 
cadela produtora do lede e fazer frante à onda de im
portações que vem trazendo dúvidas e ap....aee 
no mercado 

O que se ob)abva é encontrar os II1IICIIIIBIIOB 
maiS apropnados para que a populaçAo posea conll
nuar tendo acaseo a produtos de qualldadli. A n-. 
é fazer com que o processo de ~ no mer
cado Sirva para alavancar melhonas no Ieda que a 
IIOCHidada consome, a nãc o contrário. 

Nasla senlldo, o encontro que se raali2a em 
Go1An18 1nteresea de parto ao povo brasileiro, p111qua 
engloba uma das ITIIIIOI&S ragiOes produto- de fel
ta em lodo o Pais. E, certementa, as suas decilae& 
terão BlgnlfiC811Vos reflexos no dl8-a-dl8 da -
econom.a. 

Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (An1Dn10 Cartas M&glt h) 

-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supicy, 
para uma comumcação 1nadllivel 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BklcoiPT - SP. 
Para uma comuniCaÇão Inadiável. Sem rw.lo do 
orador ) - Sr. Prasldanta, Sr"s. a SIS. Sanadoras, a 
comurucação 1nadllival que quero fazer, na v.dada, 
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diz rnpedo a um oflcoo qua enc;aminho ao Prafedo 
Celso Pilta. am VIrtude da ter o saú 811C181áno da li
IIIIIIÇP bloquaado, IIJOI' tempo indelarminado, o Sis
tema de EJIBCIIÇio Orçamantána à Càmara Munici
pal e ao Tnbunal da Contas do Mu111Cip10. O oficio 
diz o aagu11111t: 

"Sr. Prefeito, 
A Lili Orgênica do MumclpiO da Slo 

Paulo, na seçAo VIl, que trata da FISCIIIiza
çio Contábll, Financeira e Orçamentána, 
dispõe am seu art. 53, §11, que: 

"Art 53. •·••·•···· .................................... . 

§ 1• Para fins do diSpOSID MSte artigo, 
a Càmara Municipal e o Tribunal de Contas 
do MunJCipo terlo acesso direto, através de 
sistema Integrado de processsmento de de
dos, às llllormaçiles processadas sm todos 
os 6lglos d1 administração dirala e indintla 
do MunJCiplo . 

Desde 9811, tal dispositivo vem sendo 
cumprido à lisca, permilmdo que o Poder 
L.egislabvo enrça sua função de fiscsllzar 
os atos do Poder Executivo por meio eletrO
nJCO. Entratanto, - llllimo mês, o Secns
tário de Finanças do Municlpio de Slo Pau
lo estranhanwlte, detenninou, atravlis da 
~ SF-78197, da 27 de dezemlro illti
rno, "que o Sistama da Execução Orçamen
!Ms - SEO. lcará bloq!Mado por tampO Inde
terminado dulllllla o mês de raneiro de 1998". 

As i constantes do SEO 
são de g irnportênc.a, nlo apenas para 
a Càmara niCip&l de Slo Paulo, mas tam-
bém, Sr. P · , para o Senado Federal, 
tendo em · que da aconlo com os iiiCI-
sos V, VI, VIl VIII e IX, do art. 52 de Consti
\UIÇio Fede , é de sua competência privall
va autonzar Gperaçóes de créddo 1ntemo e 
externo dos munJCipios, dispor eobre seus li
mites de endlvldamanto, bem corno estabe
'- 88 COJICIQõas para a COICIS&Io de ga
ranba da Unilo sm suas operações de cnkfiiO. 

A interrupção do acesso ao SEO pela 
Clmara Municipal e demaiS uMn08 é parti
cularmente grave em razlio de, recentemen
te, o Mlnistéflo PllbiJCO de Slo Paulo ter 
apontado qu.. a Prafedura paulistans vem 
deixando da lcumpnr as determDlç&ls le
gBIS de gastds mlmrnos com educaçlo em 
raleçio ao orçamento do MumclpiO. É tam
bém relevante que o Senado Federal possa 

acompanhar a aplicação dos recursos advm
dos daS operações de empn!iibl nos reaiJZB
das com sua autonzação. 

O bloqueiO ao SEO guarda relação 
com o oconido em 1991, no lmbdo federal, 
quando o Palécto do Planalto interrompeu 
por 100 dias o acesso do Cong1'8880 NaciO
nal ao SIAFI (Sistema de Admnllltlaçio FI
nanceira de União), pouco depois de terem 
Sido data cledas dMIISBS magulandades 
com gastos realizados no âmbito da LBA e 
de Secratana de Assuntos Estlatégicol<. 
Após grande empenho dos Parlamantares, 
Jnc:IIIIMI do então Praaldente do Senado 
Federal, Mauro Benevides, JUnto ao então 
Ministro de Fazenda, Man:n10 Ma~ques Mo-
1111111, o ex-Presidente Fernando Collor deter
l11nll.l a fiberaçio do S1stema. Desde anião, 
- tem Sido um dos pni'ICipais llllltrllmen
tos de controle e acompanhamento pelo 
Parlamento dos gastos do Execubvo. 

Considerando o disposto nos arts. 29 e 
81 de Consti\Uiçio Federal, a legislação su
pra citada, as cflficuldades financeiras pelas 
quBIS a adada de Sio Paulo vem atraves
sando, e visando salvaguardar o intere~ 
pllbiJCO em deconêncl8 das graves denlln
clas de uso indevido de racui'SO& orçamentá
rios, soliCito a V Ex" determnar as pcovidên
ciu csblve1s no sentido de nsstebelecer o 
acesso da Clmara MuniCipal ao SEO O 
n1o cumprimento de Le1 Orglnica do Munl
clpio, como está consciente V. Ex". 1...,ricani 
am crime de responsabilidade. 

Atencoosemente, 
Senador Eduardo Metana:zo Suplicy" 

Era o que eu tinha e dizer, Sr. Pnssidente. 
O SR. PRESIDENTI! (AntoniO Cailos MagaNes) 

- Esgotado o tempo destinado ao Expedl8nte. 
Passa-à 

llllm 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 93, DE 1996 

(Em reg1me de urgêncJB, nos tennos do 
Requenmento n• 1, de 1998 - art. 336, b) 

rrrarrntando em corqunto com os 
Prqetos de Le1 do Senado n"s 239, 

de 1995, e 42, de 1996) 

Discussão, em turno únJCO, do PJOIBIO 
de 1..111 de Câmara "" 93, de 1990 (n" 1 724196, 
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na Casa de ongem), de onocoabVa do Preso
denle da Repúbloca, que dospõe sobre o con
trato da trabalho por prazo detenn1nado e dá 
oulras provodêncras. tendo 

Pareceres, sob n"s 2 e 3, de 1998, das 
Comossões 

-de Assuntos Socoaos, Relator Sena
dor Waldack Ornelas. favoravel ao Projeto, 
com Emenda n• 1-CAS, de redação. que 
apresenta, e pela poe1udocoalodade dos Proje
tos da Leo do Senado n•s 239, da 1995, e 
42, de 1998, que tramitam em conJunto, com 
votos contranos dos Senadores Sebasbio 
Rocha, Ademlr Andrade, e das SenadOiu 
Mama Solva e Emlloa Fernandes; e 

- de Conshluoção. Justiça e C1dadanoa 
(em audiêncoa. nos tennos do Requenmento 
n• 400, de 1997), Relator Senador Romeu 
Tuma, favonivel ao Projeto, nos termos do 
parecer da Comossão de Assuntos Socoaos, 
com votos conlrános dos Senadores AntóniO 
Carlos Valadares, Roberto Foeore, Josaphat 
Mannho e Jose Eduardo Outra, e abstençlo 
do Senador Espendoão Amon 

A matena constou da Ordem do Doa da sessão 
deloberatova do doa 9 do conente, oportunidade em 
que teve a doscussão transfenda para hoJ8 

A Presodêncoa esclaoece ao Plenano que pode
rio ser ofeniCidas emendas a proposiÇão até o en
cerramento da doscussão. 

Assom, passa-ee à doscussão, em conjunto, dos 
proJBios e da emenda, em turno unoco 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT - SP) -
Sr Presidente, peço a palavra para dlscutor 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Para doscutor, concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Supicy 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP 
Para doscutor Sem reviSão do orador ) - Sr. Preso
dente. S,.s. e Srs Senadores, em vosta do agrava
mento do desemprego, a legoslação proposta. rete
renle a doiT'Ino~oção da encaogos socoaos ou mesmo 
do sostema •s•, para que as empresas possam con
tratar trabalhadores por prazo determonado, possobolo
tando ate a oenovação dosto, podere omplocar num 
agravamento da situação da condiÇão dos trabalha
dores na economoa brasoleora 

Corolonne foo demonstrado na Comossão de As· 
suntos SociBIS e nos votos expressos palas Senado
ras Manna Solva e Cmoloa Fernandes e pelo Senador 
Josaphat Mannho, as axpenêncoas na mesma dore
ção. ocomdas na Europa e panocularmente na Espa-

nha. não deram os resultados esperados, a ponto 
de, na Espanha, ter-se revenodo a legislação que ha
VIa sido onstotuída 

Por outro lado, o que foca claro é que falia ao 
Governo Fernando Hannqua Cardoso, no seu quarto 
ano, que realmente orotroduza medidas que poaaam 
contnbÜor para a elevação do nova! da emprego na 
aconomoa brasoleora. Estomulos às formas cooparab
vas de produção, a exemplo daquilo que hota Ulde 
falou o Senador Joel da Holanda, topocamente sana 
um mecaniSmo para aumentar o nível da emprego 
na aconomoa brasolaora, não de manaora a se ter o 
dascumpnmento das normas trabalhistas, multo ma
nos o oncenbvo ao dascumpnmento, por patlie das 
empresas. do pagamento de arocargos sociaiS. 

Por outro lado, o que sena de esperar era que o 
Govemo Fernando Hennque Cardoao levasse em con1a 
que qualquer passo na cioeção da flalcb'zação da 1818-
çóes da llabaJho P'8CIS8 oousodelar ~ de rard
mento aos trabeJhadores e, sobretudo, -..ale& da me
nor qualificação e com rna10r dificuldade de •100111n1r 
formas de solxavNênaa no marcado de traballo. 

Na Grande São Paulo, Sr Poesldente, &r-5. e 
Srs Senadores, tem haVIdo um agravamento da so
tuação com lllflexos nas condiÇÕIIS e qual.-da da 
vida para toda a cidade. Haia YJSIB, também, o que 
acontece com o aumento multo Slgmficabvo de ca
melõs e vandedooes ambulantes por quase todas as 
regoões da Grande São Paulo. 

Nesses ultomos diBS, na cidade, têm ocomdo 
conffrtos arotre os camelõs e as autondades poiiCIBIS 
- a Guarda Matropoldana a, por vazes, a PoliCia Mio
lar-. devido a falta de espaços na cidade e da preo
cupação com certos sagmentos da população, como 
lOJIStas e padestoes que queoram arcular pela Cidade 
com garantias de segurança e l'oglene, com a ocupa
ção das calçadas e praças pubiiCBS por parte dos ven
dedooes ambulantes Ora, ao se cialogar com os ven
dedores ambulantes. nota-se que grande parlll deles 
SBIU das grandes, madiBS OU mesmo ~ em
presas, S8f8 da area da rndúslria, do comefCIO ou de 
seMÇOs. e que, não encontrando trabalho durarfe ma
ses ou até mesmo anos, encorotraram seu meio da so
brevovêncoa como autõnomos ou vendedores ambulan
tes. Ai suoge o conflito com as autoridades - oaao ocor
re em quase todas as Cidades do País -. que d 111 m 
manter algum grau de ordenamento nas Cidades 

Ass1m, é precoso pensar, obwunante, em uma 
mane1111 da se dl81ogar c;om esses vandedorw, com 
os anasãos, com os amstas que vendem seua pro
dutos nas praças, nas calçadas. nos calçad6es, em 
todos os lugares 
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Mas, Sr. Presidente, procurar enlrantar -
problema simplfimente com a diiiiÍnuição de encar
gos, sem pensar em dar garantJas de randrmento e 
de 11f1111111110 aos trabalhad018S de uma maneira mais 
permanenle, é algo inadequado. 

Pelas raz6es apontadas no paracer do Sena
dor Josaphat Marinho, sobre a rnconstdUCIOnalldade 
deele pn1J81o, nó6 nos posiCionamos contrénos à 

~- propciSIÇio. 
O SR. PRESIDENTE (AniDnlo Cartos Magalhies) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Mamilo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 
cfiSCUbr Sem ravisAo do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, na Comissão de Conslltul
çio, J.-llça e C"Kiaclania, votei contrariamente ao 
projeto, por - inconallluclonalldade, rnjustiça e rn
c:onwnlêncaa. Mantenho, nesta -mede, aquele 
pronunciamento. Não vou repetir os argumentos ali 
expet ll{idos. O voto cont11a do avulso dilltribuldo. 

Quero, porém, em reforço da alegação geral de 
mconstitucionalldada e inoonvenlência do projeto, 
aditar algumas observaçilea 

Em p!lmeiro lugar, note-se que o PIOJ8\0 fere 
um dos pnnclplos -ncaaill do Direito do Trabalho, 
longamente consagrado. Era eu arnda eatudanle de 
Dll'llllo e aprenda, na velha Faculdade da Bah1a, li
çio que tem c:rascido à medida em que se aperfei
çoem as instituições .•. 

1 
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PAI 

- Sr. Presidente, pedi.ha que o aom fosse melhora
do, porque nlo eabl audlvel. 

o SR. PAESIDEtirE (Antonio Callos Magalhies) 
-Senador Aderrur Andrade, v. Ex" tem razão. Já ha
VIB tomado essa providênca. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) -
Essa lçlo aprendida na Faculdada de Drrello Já en
SIIIBVB que, nas relaç6es entre empregados e em
pregadoras, dá-se superiondade JUridrca ao trabalha
dor, para compensar sua rnlenondade econõrruca. 

POis este PIOJIIIo, no fim do século XX, prabca 
exatamante o oposto: dá supenondada JUrldtca a 
econc)nuca ao capitel ra o trabalho. O p1Df810 aa-
segura reduçlo de rgos em favor das empre-
aaa, pennde-lhea a Ida sem mdenrzaçlo, en-
fim, consagra a if1U 

1110 é tento ma grave, porque ocona num 
n101r18w1111 em que a a geral é de deaemprego 
e de reduçlo de a1ivlclade 8COIIOnKa. Ainda pode 
dizer .. que, hé horas, neste plen6rio, o nobre Se
nador Osmar Du observou que o Brasil perdeu cer-

ca de 469 mi empregos durante o Plano Real. Assr
nala S. Ex" expressamente: 

• ••• ao analrsar em plenário estatistrcas 
do IBGE, mostrando que foram fechados 
469.263 postos de trabalho no Brasl de JU· 

.lho de 1994 a setembro do ano passado, pe
rfodo de implantaÇão do Plano Raar. 

Mas não é só isso. Também hé pouco, em arti
go publrcado em 12 de J81181ro, o ex-Mrnistro Antonro 
Delfrm Netto faz esta obsarvação: 

•as nlv81s de salário e a oferta de em
prego melhoraram rnicralmente com a esta
bilidade produzida pelo Plano Raal. Nos !lili
mos 20 meses, contudo, todos os dados 
apontam a queda generalrzada da renda dos 
assalariados, a reduçlo do n!lmero de tra
balhadores empregados, o CRISCente endivi
damento das pessoas e das empresas e e 
lallncra dos programas aociars. • 

Num quadro como este, aprovar o contrato 
temporário de trabalho como proposto pelo Governo, 
poda drzer-se que mars do que uma inJustrça é urna 
rniqilrdade. O pro(81o, além de tudo, quebra a uni
fonnrdade da tratamento que a Constrturção asse
gura aos trabalhadores. Com a aprovação deste 
proJetO, se tal ocorrer, haverá duas classes de tra
balhadores, arnda que, na sua esslncia, da mesma 
condição: uns. com todas as garantras da Constr
turçio e de Conaohdaçio das L8ls do TrabalhO; ou
tros, axcluldos dessas garantias em benefiCIO do ca
pital. 

Não tenho condrções de votar maténa dessa 
natureza. 

Mantenho o voto que. na Comrssão de Consb
turção, Justrça e Cid•ctan~a, prolen, pela rnconsbtu
CIOillllrdade, rnconvenrêncla e m(UBIIÇB do prof8to 

(Mamlestsção das galenas) 
O SR. PRESilENTE (Antorlo Callos Magallães) 

-As galenas não se podem manifestar. 
Concedo a palavra à Senadora Emrlra Fer

nandes. 
A SRA. EMILIA FERNANDES (BiocoiPDT- RS. 

Para drscUbr. Sem revrsão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, também queremos, 
neste momento, nsafrrmer nossa posiÇão contréna a 
este projeto, que trvemos a oportunidade de manr
fester. por mero de um voto em separado, por ascn
to, de pronunciamentos e e~ concedrdcs à 
rmprenaa. 

Gostarlamos de, embora rapidamente, expor 
mars uma vez os motiVOS que nos levam a tomar 
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assa decisão Estamos dlanle da. um pRijSio, cujo 
Governo do 81'8811, o Presidente Fernando Henrique 
C8Jdoso e seu M1111Btro do Trabalho raaflrmam que é 
a medida IJI8 permlbra Vl&bilozar a conlrataçio da 
empregado& e, porlanto, monimozar o p!Oblema do 
dasamprago no Pais. Na verdade, Sr"s. a Srs. Sana
dores, astamoa convencidos da que assa oniCIIlllva 
govamamanlal está e estará, a partir do IT10I1'allo 
em que for mplanlada em nosso Pais, promovendo 
nio só a pracanadada das relações da trabalho, 
mas também gerando sénos praJUizos à claaaa tra
balhadora, à orgamzação sondiCIII a, acnna da tudo, 
implantando dalinlllvamenta no Pais uma mudança 
lll&tónca nas ra1aç0as de trabalho, pnnctpalmanta na 
Consolldaçlo das Laos do Trabalho, a abrindo um 
(ll8WI pi8C8danta em nome de modamidada e do 
combata ao d81amprego. Medida pralunclana1te .,. 
JIISia a carragada daqyaiBI pnncll)los onda raalna~
ta aqueles que alo sacnlicados a sofram com os 
momentos de NCB s''l do Pais, oom aalános clala
aados doante de realidade acon6rna a social do 
Pais, maiS uma vez sio chamados a dar aau aacnfi
CIO. Nlo podemos conceber, Sr. Prasadante, Sr"s. a 
SI&. Sanadores. que se busque camuftar alguma coo
sa que está multo clara, que outros países Jll tenta
ram omplantar, oncluSM! em nome da modamidada, 
garaçAo de empregos e os dados apontam exala
manta o contráno. 

Temos aqui -amunho da Espanha, onda o 
onsogne professor Dr Valdez Dai-Ré, em uma conle
rênc• pronunc•da em 25 da Junho do ano passado, 
aflnnava que: 

"Em 1994, a contratação tamporána na 
Espanha ara a meoor da Europa. Da cada 
100 trabalhadores, 35 aram tamporános. A 
adoção desta flexibilidade causou. em 1994, 
a rotatiVIdade da 50% dos trabalhadoras. Os 
contratos aram de apenas quatro ..- e 
geraram llllséna ma10r. Caou o oonsurno .,_ 
temo, porque se acabaram as compras a 
prestaçilas; aniQuilou-se o aparlatçoamento 
profissiOnal, poos as amp- daiXIIram da ,,_r em mão-da-obra Em abnl da 1987, 
a Unlio Gatal dos Trabalhadoras a as Co
ml886as Operánas lonnaram oom as duas 
osntnus patronaiS um novo acordo, agora 
voltado para a estabilidade no amprago, 
sendo que o governo homologou incll 18'18 
assa antand11nanto. O Governo espanhol é 
conservador e neoliberal A 1a1ra da tinam
prego na Espanha passou da 22,1%. em 
1994, para 22.8% em 1 !1116. Na Argentina, 

passou da 12,2%, em 1994, para 17,3% em 
março de t99r. 

Portanto, Sr. Pn!sldante, Sr"s. a Srs Sanado
ras, queremos alaflar esta Sanado Federal, esta 
Casa que tem compromisso oom as quest6as so
ciaos, polltic:as a acon6micas desta Pais, que j6 Iam, 
em multas oportunodadas, oncluSIVe, dado o aval ao 
Governo Federal para que toma medidas intustas, 
até mesmo onconsti!Uclonals, como aqu1 too multo 
bem raasaltado pelo Sanador Josaphat Mannho, bn
lhanta JUnsta que está ai a diZBr que estamos contra
nando a pnlpna Constduoção brasiletra, quando esta
mos oportumzando a cnaçio, nesta Pais, da traba
lhadoras dasampanhando as rMSmas lunçlias com 
dooaitos igUIIIS; trabalhadoras da aagunda classe, 
oom os quaos a classe amprasanaJ certamante nio 
IIMISIIrá na sua qualificaçAo, trabalhadoras que, no 
momento em que toram chamados, submeter-H-lo 
a perder os doraitos que focam COfiQUISiall da lorogos 
e longos anos, fados peloa trabalhadoras desta Pais; 
contentar-M-ão a reduzir a allquota de contrfbuiÇão 
para o FGTS, da 8% para 2%; akrmllllllo o &VISO 
poévio; atim1narão o pagamento da multa rasclaóna 
da 40% nas damiSSÕell. pena~zando aquelas .,sbtu,_ 
çõas que, na minha avaloação, têm, sem dllVIda, 
dado uma certa contnbuoçao para m1n11T11ZBr a dasa
tançio do Governo com questaas sociaiS como saú
da, lazer, atendimento até do ponto de vosta amdical 
no acompanhamento de seus d1rad0& 

O Governo, maos uma vez, chama a pol)lllação 
brasileira ao sacrific10, sacnlic10 que, na nossa ava
loação, nio ataca, não VBI d1reto ao ponto cruaal, ou 
BaJB, que o Brasil está buscando retomar seu nlrno 
de dasanvolvomanto, rellrar doraitos hostóncos, pra
canzar as ralaçaes da trabalho e estimular, sem 
dllv1da, a rotatiVIdade da mio-de-obra Portanto, é 
uma madoda Inconstitucional. Ela não ataca o cen
tro da questão do desemprego nesta Pais, ala não 
traz a classe amprasanal a a classe dos trabalhado
raspara diSCIJIIr, para fazer um levantamento PI8CI
so dos males que as altas lalras de JUros têm trazido 
a este Pais, às empresas, aos trabalhadoras, ao pe
queno a médiO ampraaá.no que 11m co.-nta a da
namanta fachadas as portas da suas a~ em 
detrimento da uma politoca econtomica que abnu, as
cancarou as ponas desta Pais manterldo aquo lodo 
o tipo de quonqu1lhana para concorrer com o nosao 
sator produtiVO nacional. Não se busca estimular 
a produção. não se busca construor linhas da 
créd1to acasslveos, onda não fique mu1tas vazas 
só na propaganda, mas que as pessoas, o produ
tor, os amprasános tenham condoçõas da acesso 
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fécol no momento oportuno e na q!,lanlldade neces· 
sána. · 

Portanto, as conseqQêncu deste alo que nós, 
o Senado e o Congrasso NBCIOI'IIII, vamos transfor· 
mar em lei como desejo, como orientação, como de
larmlnação do GCMimo Federal são profundamente 
inJustas, Srs. Senadores. Nós pode~. sim, 
constru1r altemallvas para penalozar menos as em
presas. Por que não ae fez neste Pais ainda uma re
forma tnbuténa e foscai que realmente lrau118S88 no 
seu boJO condiç6e& para impulsionar a nossa poat
ção naaonal? Por que nós conbnuamos dizendo que 
a saída é realmente penahzar, liiBr d11attos, cortar 
aqu1lo que, multas vazas, um trabalhador tem como 
aau principal estimulo, que é a garantia de ter reser· 
vedo durante toc1oa os seus anos de ttabalho aquele 
fundo que, ao nece8111ar, de acordo com a lei, ele 
poderá contar? 

Nós peoguntamoa: as 1nstltuoçiles Sanai e Se
nac não prestam um serviço mportante para este 
Pais, paiB os trabalhadoras? Por que a redução de 
50% nas aliquotas d1Mdas para esse sistema? Nós 
ssbemos que, de alg...,. forma, eles estao suprindo, 
até mesmo em muilaa sltuaçi!es, ~Idades 
do Estado, responsabilidades de Govamo, deliciêrt
coas na área acon6miea, na área da saolde, de edu· 
c:ação que alguém tem que oferecer, alguém tem 
que suprir. es- aatoras trabalham com senedade. 
entretanto, tello 50%. das allquotas reduzidas, bem 
como o INCRA, o Sflário-educação, o seguro-de
aamprego, o seguro s'bra acodente de trabalho. 

Tudo ISSO nos leva a crer que estamos, maos 
urna vez. diante de uma sotuação preocupante. A 
ISOnDIIII8 de dlraotos neste Pais, gradabvamente, dia· 
namente, está aando av11tada. Não ae busca tl&lar 
as causas dos problemas deste Pais. Busca- atn· 
bu1r culpas a responsabilidades em nome de um Pia· 
no, em nome de um siStema neoliberal profunda· 
mente 1n1usto Implantado neste Pais. Essa Sistema. 
qus e&: dona, que não tem pátna, que não ama a sua 
gente, que nio raspada a sua classe produtora, oar
tamente vem pai& 1&booadeo o Pais àquele nfvel de 
dependêncoa a de co oalosmo, o que nenhum biBSI· 
leoro autênbco que amor à sua gente, amor à 
sua lena, daw perm· 

Nós estaremos ndo, maos uma vez, coniiB, 
Sr. Prasodente. O tempo se vai e nós gostaria· 
mos de dozer que buscar soluções pai& 
enfrentar os proble com profundidade, não ape-
nas buscando pseudo-soluções por Intermédio da 
penalozação dos maos IIBCOS. Temos que d-nvol· 
ver, dar:tro d- Pais, com urgêncoa, um senbmento 

que vá JIIUito além da vosão econ&noca, do lucro pelo 
lucro, do capotai acoma do trabalho. Por osso, nós as
taramos votando contra, na certeza de que as cort
seqüências dessas alterações, as conseqüências da 
mudança da CL T, no que se relera às hoi8S exlras, 
atongindo todos os trabalhadoras do Brasol, causará 
um giBnde prajuizo, e, oertanlente, o GCMimo Fede
ral e o Senado da Repllbloca deverão divod1r essa 
IBSponsabilldade. 

Muito obngadL 
O SR. PRESIDENTE (Antcmo Carlos Magal'lies) 

-Com a palavra a Senadora Júnoa Mansa. 
A SRA. JONIA MARISE (Bioco/PDT- 11«3. 

Pai& discutir. Sem ravlsio da ol&dora.) - Sr. Pro~St
denta, Sr"s. e Srs. Senadoras, estamos diSCUtindo 
um proJeto que já foi enfaiM:amente apreaamado 
MSta Casa sob o ponto de VISta constduclona! E, 
sob este ponto de VISta, certamente o Senado está 
votando uma inconstotucoonalodada, porque ele fera 
principalmente a ConsbtuiÇio de 1988. 

Por outro lado, Sr. Praeodente, estamos examo
nando aqu1 matéria que diz raspedD - interaases 
de ~ e mlharas de traballadoras no noaso 
Pais. o Gouemo ublzau urna falsa ~manlllçio e, 
ev1deutsmente, os paraaaa oferac:Q)s ,.. divarsas 
COII..cies por onde trarnmu esse pniJIIID foiBm elabo
l&dos sob uma 6tica mais formal e nêo visaram aproo 
fundar a relação social, constduciOnal e JUridiCB dos 
trabalhadoras e do setor emprasanal do nosao Paos. 

Com o argumento, por exemplo, de que, com 
este pi'OJBIO e esta IniciatiVa, haveremos de ter, nes
te Pais, aumento prograssovo do número de 1111'11r&
gos, o Govemo demonstra que não tem senadade 
na condução de quest6es tão Importantes como esta 
e-enganar, rnaos uma vez, os toabalhadoras e a 
op1niio públoca do nosso Pais. 

Não será este o argumento que va1 prevalecer 
na discussão desta maléna, porque ele, Sr. Preao
dente, Sr"s. e Srs. Senadoras, é completamente fal
so. O nosso Pais conviva, ho111, com mlhães e mt

lhães de ~mpregedos, o desempn!IIO crasoa a 
cada doa, e ssbemos a causa: ele á rxatamente o re
sultado das medidas edotadas pelo GCMimo, das al
tas taxas de Juros, do grande número de 1~, 
que propicalm, ao aator produtovo IIIICIOIIIII e às em
presas, condições de grandes dificuldades para a 
própria sobraviVêncoa. 

E faremos aqu1 também um regostro mudo im
portante. O professor MaiCUII Pochmam, da Univer
sidade de Campinas, em um artigo publocado no JOr· 
nal Folha de S.PIIulo, teceu brilhantes comentános 
a raspeoto da 1nocia1M1 governamental Ele faz, onclu-
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s-. uma anélose tendcTcomo paRlmetlos entidades 
llllemac:ionaJs. como a própna orf. e outros paises 
da Europa, 1n111o mais avao oçados e desenvoMdoll do 
que o nosso. Chega-se à conclusão, por - rnaglllli
co artigo pul*:ado paio proles- Man:us, que, ns ver
dade, hoJe, no nosso Pais, con&lderando o c:ustD lolal 
doa encmgos IIOCIIIIS e os custos ~. os rand
~ nio 8llllllderiam 53'll.. Ou .., em toda des
pesa com o trabalhador, 79,93% sanam os custos sa
lariais e 2.0% os encargos SOCI81S. Porlanlo, é baixo o 
custo total do trabalho no Brasol. 

Ooa, Sr. Presodenle, o Govemo eonda mexe 
com uma outra sltuaçio, pnncopalrnente a das cha
madas Enlbdades sociaos, a das eqorasas do SISte
ma 's', que estão llftiPÕCI8lldo, em noseo Pais, trai
namento pRifisslonaliza - trabalhadores, poo
gramas de lazer, enfim, uma gama - de poo
gramas e proJIIIOS, que tem atendido niio apenas à 
classe trabalhadora, mas também a toda a nossa 
populaçio. A raduçAo de 50% da aliquota. proposta 
paio Governo, ou 88l8o de 1.5'1Go paoa 0.75%, vao,,.,.. 
c.saéria e fatalmente, alingor os trabalhadores que 
aio hoJ8 beneficiados pelo sostema 's', todas as en
Iodadas que estão dando contribuiÇão paoa a .,..._ 
naotação doa progoamas promovodos pelo siStema. 
E isso VIII acontacer omediatamente. A reduçAo da 
allquota VIII raduzor o núme10 de trabalhadooes ~ 
ficoados e também o número de programas, porque, 
ns venlede, oaconhecemos que temos nessas entt
dadea um programa voltado para as politoc:as públi
cas S0C1818. 

Porlanlo, Sr PreSidente, encanunhamos aquo 
contoararnenta à aprovação deste proflllo, sob o ar
gumento, séno e nosponsével, de que estamo11 co
metando uma inconsblucionalodade e, ao ,_ 
tempo, poa-ndo uma voollncoa conba os trabella
dores do nosso Pais. 

Vou cotar um outro argumento falso, que chega 
_. a ser uma leviandade. O Governo diz que o con
traio temponlno vao favo- as eqoresas e, com 
osso. vao aumentar a oferta de e~regos. O que 
~nl? As e~resas demmrão trabalhadores 
que estão sob a pl'llteÇão Jurídica da legoslaçao que 
llbarca os encargos sociaiS paoa admitir, evodenta
rnente. ll8balhadores com contraio temporéno. Ooa, 
esta é nas urna jusbfic:abva que nio encontra ,.,.. 
nhum ernbasernanlo sob o ponto de Vl8la JUrfdoco e, 
prtncopamente, sob o ponto de Vl8la socoal. 

LlunenlamOS profunclanwU que eslefa~ 
aquo, na convocaçio extraonlinéns do Congrasso 
Nacoonal, doacutondo esta maténa, pooque, na verda
de, apesar da sua trarniiBÇAo pelas Comissões de 

Consbluoção, Justoça e Cidadanoa e de Assuntos So
C181S, nio foram oferecidas as condições Mensd 
nas paoa que os trabalhadores, através dos seue sin
dicatos, pudeB8em diSCUti-la melhor com o Sanado 
Federal e com todos os Senadoras. Ou 118111. nlo 
houve oportunidade paoa o debate públoco de urna 
maténa da i~rtAncia desta. 

Por isso, Sr. Prellidente, concluondo, manllaeb· 
me contoanarnente à aprovação desta meténa. t: o 
ponto de Vl8la adolado paio nosso Parbdo, o POT, 
que, certamente, jUntamente com o Bloco de Oposo
çio, posociona-se contranarnente à aprovaçio desta 
rnaténs. 

o SR. PRESIJENII: (AniDrm Callos MagaM=) 
- Coo ocedo a palavra à Senadooa Benedita da Slva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco PT- RJ. 
Paoa discutir. Sem -.sio da oradora.) - Sr. P188i
dente, Sr"s. e Srs Senadores, tive a oporturlldme, 
JUntamente com as Senadoras Emoha F~ e 
Manna Silva, de dar um voto contnlrio a eeaa malé
ns ns Colo 'o de Assuntos SocoaiB. por ao181oda 
que contra1os de trabalho Sio e :eç Bea e--•* 
de trabello ~ J81n88 podara ser cC!Iacadn 
como norma ou como allen lllbva que o Govemo hoje 
tem para garanbr o empoago ~ Pais. 

Eu quens cizer que só podemos ~ 
com o contrato temporário de trabalho quando se 
trata de ellvidades de cenlter transitório. Fooa 18110, 
eslamoB apenas escamoteando uma venlede que 
esbl sendo mostrada paoa a classe trabalhadora boa· 
slleooa. Pnrneoro, temos vosto os trabalhadores que 
são criticados se organozarem através doa _. ..,.. 
docatos; c:rescerem. doacuboern, apresenlal8m saldes 
e altemabvaa para que possam ter melhores pollb
ces. Mas acontece que o pnlcnao globaiiDIIIe no 
mundo de h0j8, em que o proJIIIo brasoleoro eslá res
paldado, nio parmte que essa classe trabalhadora, 
através do seu cresc:ornento e do seu amadui'IICina o
to. posse ~reandar os momentos da pol'- na
coonal bi'IUIIIeora e propor saídas que J81111118 poderio 
ser a negocoaçio do seu trabalho, a sua força de tra· 
balho; negocoar equoio que temos como pnncipio fun
damental para a consliluoção e a suster'llllçlo de 
umalamAia. 

O lrabalho está ontnnsacarnenta ligado - ei
radOS humanos. O que estamos wndo tqa? Um 
contrato temporário de trabalho que pennlte a nlllu
ção das contribuçêles. 

CratO que véries rnanifastações pi. foram fHa8 
pelos Srs. Senadores, que, além do conheciruel'llo 
da rnaténs, estão, no seu quobdoano, trabelhllndo 
esses questOea; não quero, portanto, ser repeliliva. 
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Mas quero enlabzar Qllll' esse é um projeto contra o 
1nle- desta Nação, poique niÕ pode~ convi
ver com o atuallndice de e"""'"'I-

Esse pi"OJIIIO, desde o inlao cnlicado peloe tra
balhadoras, pela Central Única dos Trabalhadon111 e 
pela magiStratura, foi alllo de pesquisa do Dieesa e 
do Diap. Ele vai derrubar as argumentações que 
sUBtentam eesa nec:MSidade de se criar realmente 
os contratos temponlrios de trabalho. Por que somos 
contra? Pura e sunpleamente porque não queremos 
que eete Pais crasça? NAo, queremos que ale c-
ça. e a modemldade Imposta ao Pala deixa a mio
de-obra b111111le1ra fora da compebbvldade. Se leso 
não é uma rnaquiBgBIII, jé que - IIIICIIJ'IIO
teando, como Já disse, os elevados Indicas de da
se"""'"'I. quem SBJnl favorecido com-~ 
es, com esse projeto? As empresas, porque elas 
nlo lido nenhum compromiSSO. Mas, se tamos 
compromiSso com a modemldade, por que nlo po
demos ter compiOIIIIISO com a garanba ~ mio
de-obra, que dew ...., cada vez maJS qualificada? 
O seu tampo de exelblao é que falá com que ela 
possa compebr. 

Assim, é injUSia a argumentação desaa nature
za; ou seJB, essa alta rola!Mdade, que vamos en
contrar am atMdades que não são de canitar transl
tóno, é urna forma de geraçlo de empragos. Isso 
nio rasolve o problema do desempcago. Selá que 
nio tamos a conagem de raconhecer que o aiiD Indi
ca de desemprago no Pais traz praocupações e que 
nlo temos um proj&ID Vlivel para 18801ver esse pro
blema? Sena melhor se o Govamo ~ sobl8 
leso, porque, talvez, ~ulssamos fazer um gran
de nMirfio nacional para buscar novas eltamativas, 
na medida am que se modsmlza o maR:IIdo a que é 
p!8CI80 quahficer IICJVIIIS miOIHia-obra nesta Pais 
para adequé-les às mcldemidades que o pJO!alo está 
1mpo11do. No entsr'o:f não está sendo feito. Es
tamos diminuindo capacidade de pmdubvidade 
e compeldnlidads. 

Sabemos que proj&ID não não deu cello 
na Espanha, nem na A1g&n11na. Por que daria cello 
aqui? Segundo dedos de pesquisas, o Brasl é a 
mio-de-obra maJS desqualificada do mundo. ~ uma 
Injustiça que se cometa, porque, ao mesmo tampo 
am que este Pais fala de quastAo da produçio, 
quem está no setor pmdubvo senlo a micHie-obra 
1ncsnsével dos. nossos trabalhadoras? E rac:abem 
esse prêmio, no exalo momento em que o Govemo, 
com seu proreto de 811tabHizaçio econ6rl'llca, requer 
dessas trabalhadon!s mal ~amunerados que ent~am 
nessa processo rotativo. Ora, é uma maquiagem' 

_ Outra questão apontada pela pesquisa: o BIIISII 
é o campeio na rotatiVidade de ll'lio-diHibra. Entla. 
também não JUstifica oficializar, através desaa proje
to, quast6es dessa nslu18m. Ele deaa timula a lnta
graçlo do trabalhador na ~. desa Iii lUla a or
garuaçlo dos trabalhadores, e leso os desarticula, 
na suã concepçlo polidca e Ideológica implantada 
por meio dos seus sindicatos. 

Estamos diante de um projeto que nio a.t "188 
lira do marcado os lrabalhadoi8S, delllllndo-os vul
neráveis, impedindo-os de c,.._r, mas também in
tarfal8 na sua organização, porque se COI'ISIIIui ideo
logiCilmante numa foi'ITB de lntalferir no seu C1811CI
mento quando ele está no seu Sindicato. ~ uma for
me de esvaziar suu associ8Ç&Is. 

Sr. P18Sidente, Sr"s. e SIS. Senado1111, nós, da 
Bancada do Partido dos Trabalhadol8s, votamos 
contranamante a essa pi'OJBio, com a consciência de 
que ele é danoso. QueleiTIOS juntar nossa voz à do 
Senador Josaphat Marinho, à da SeiiSidora ErniiiB 
Fernandes, à da Senadora JOnla Mansa e a de to
dos aqueles que são contnlnos ao mesmo. 

Muito obrigada. 
0 SR. PRESIDENTE (Anllno Cedoa Magali ' 

-Com a palavra o Senador Robello Requllo. 
O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB - PR. 

Para diSCUtir. Sam I8VIsão do orador.) -Sr. Presi
dente, estou encammhando a YOtaçAo contra esse 
projeto do contrato temponlrio porque ele já foi expe
nmenlado em outros palsas do mundo sem suceaso. 
Como deixou bem claro a Senadora Emilla Fernan
des, na Espanha, o piOJBID aumentou o desempre
go; 88Sim oconenl no Brasil também, porque os am
prasários 1medlslamante irão demitir para, no mo
mento de malDI" demande de trabalhadonas, contra
tá-los tamporanamente. 

O sonho, Sr PI8Sidente, de urro trabalhador 
agrlcola é conaeguir empn1g0 na estrutura inaustnal, 
mu o projeto do contrato tamponlrio está cnando o 
bóla-fna da asllulura 1ndustnel. 

Recordava-me, hll pouco, das descriçllea de 
Stainbeck sobl& os colhedoi8S de laranja doll Esta
dos Unidos, na piOVIIIOriBdade dn suu videa e no 
dauspero pela 1111118bihdade seleriel. ~ fabn. 
cando uma sitUação semelhante a 88IIIL O contrato 
pnMS6no de trabalho é uma regniiiiiAo. 

O Senador Osmar Dias, aqui ao meu lado, mo
mentos atnls, alertava-ma para um fato elllnlma
mente lnl818888nte: nlo hll nenhum trabalhador da
fendendo o contrato temponlrio de trabalho, este é 
defandldo exclUSIVamente pelos empnagadoras. De-
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poos do COiobato wá a maqu~agem, o disfarce da 
verdadeira situação dos trabalhadohls. 

Tenho dito que quem quer - UIIMI-' canta 
a sua llldela. Vou-me valer de alguns dedos levanta
dos pelo Senador Osmar Dias, que p1ateudla lê-loll 
no plenário 81nda I'IOJe. Por exemplo, em clezemblo 
de 1994, o desemp111g0 na ragrão rnebllpolilana de 
Cunbba, caprtal do meu Estado, era de 10,2%; em 
agosto de 1997, esse desemplllgO llbng1u 17,11%, ou 
&eJ8, cerca de 111'11.. Qual foi a I8IIÇão da autondade 
govemamental que seguramente defende o contrato 
temporáno de trabalho? Imediatamente tratou da 
cancelar seu c:onvêruo com o Dteese, por 1111110 do 
qual se 1881izavem as pesquoses 80bnt o emp111g0 e 
o desemprago. 

O Dteese, no Paraná, faz hoie uma denúncia: 
em vez de ser ofei8Cida uma solução para o desem
Pf8!10, houve o -.amento dos dados- O con
trato temponlno de trabalho J0!111 o trabalhador in
dustrial do Brasd numa condiçio medieval de traba· 
lhador agrlcola sem nenhuma garanba, nio alande 
aos Interesses do Pais. É um processo de CCAibBIB· 
ção que rrão funciona por multo tampo; nlo fui'ICIO
nou no New 0.1 de Franklin Delano Rocsai1811, ,_ 
Estados Unidos, depoiS do crKic de 11127 e 11129; 
nio fui'ICIOnou na Espanha. É só uma m&ne~ra lllm
plifiCada e cruel de JOII8I' o peso da cnse 80bnt o Ira· 
balhador, que petde os seus d1rellos; além diaBo, o 
contrato temporáno ad1menta a soblavMiuaa de ern
prases que rrão se 111C0modam m8JS com a sua fun
ção SOCial. Revoga-se a Enclcla Aerum rtav.um 
e P811e-se para uma medida ext111n11U118111B CIUBI, 
pouco 1111eligente e dasnecessána. Nlo ae V8l au· 
mentar o nival de emprago aqu• no eras•. como nio 
se aumentou na Espanha, mas é o govarno neofibe. 
ral tentando sustantar a sua 1magem. A segu1r, wá a 
sustantação deste estado de COIS8JI com a das•ntor
mação. com o escamotaamanto dos dados vaida
de•ros. 

Enf1m, tarnos um Gcwemo que só 8XIsta 1MB· 
mo na televlsio; se deellgllfi'IOII a televllio, o ~
no desapareoa e a dura cnse por que passe o traba
lhador brasileiro se avoluma e VBI tornando conta da 
consainCia da população. 

Tenho cei'IBZa de que liStoU cumpnndo tabela. 
Estou man:ando uma pOIIIÇAo, porque o Senado da 
RepúbliCa nio tem l8llebdo &Obra os 88peciDil ao
ciBis das maténes que vota e as tam votado de for
ma atrelada e subi• 1 e à 01a II8Çio do Govamo Fe
de181. Falia coniiDIIÇ6o crfbca. fala a Vlliio ll1lllliganle 
que podena suganr outras poopcstu e ou11us RIIIIOS. 

TodaVIB. m8JS uma vez, a vontade do Presdanlll da 

República seni. eabSiala. apesar dos PIIIIUI- 116-
nos que causani. aos llabalhaclorea bre1SIIe1ros. 

Encemnho a YOiaçio contlána ao abaUido do 
contrato tarnponlrio de trabalho 

{PIIImas das galetras} 
O SR. PfiESI)ENJE (AniDno Calfos Megal ' I 

-Com à palavra o Senador Antonio Calfos Valedanls. 
Peço a genbleza de os asSISiantas não • ma

nifestarem. 
O SR. ANTONIO CARLOS YALADAAES (Bio

co/PSB- SE. Para ciscubr. Sem .-são do 018dor.) 
-Sr. Presidente, Srls. e SIS. Senadores, em primei
ro lugar, tenho certeza de que a Justiça braalei!B 
vai-se debiUÇilr sobre esta proJ81o e JUigé-lo ii1C011811-
tuc101181. 

Corno acentuou cetagoncementa um estudic.a 
do Dilllllo ConstituciOnal nesta Casa, ~ proe
rnnente, respeitado em BrasA• e em outras cwsbw, 
D Senador Josaphat Mannho, este projeto alnlnta 
vénos d181J0SibVos da nossa Carta Magna. Se ale 6 
InconstituciOnal - como de fato o é -. 8llp8nUII08 

que, no momento aprazado, quando os traballado-
1118 recorrarern à protação do Poder Judiciário, ilflo 
811COIIbá-la. Se 8XISIB uma ConsbtuiÇio, Sr. Pl88i
denta, é para ser cumpnda. 

ConquiStas SOCIBIS foram obtidas pelos traba
lhado188 com sangue, suor e lágrimas. Há ~ de 
50 anos, os trabalhadol88 eae~cdam o di18110 de pro
teção nas suas relações de trabalho; e agora, depois 
que a CAmara aprovou esta maténa, o Senado, a 10: 
que de cabra e a repoque de sino, del1bera sobnl esta 
proJ810 SObre CUJB aprovaçAo não tenho a lfWIDI' dú
vida, polqUe o Presidenta da RepúbiiCB, com IOdo o 
f8SPIIIIO que tenho pelo Congresso Nacional, --
gue tudo o que Imagina, tudo o que pensa e elabora 
entre as quatro paredes com ar cond1C101111do do Pa
láciO do Planalto. Sua ExcalêiiCIII consague deste 
Poder decis6es que, mudas vazes, slo ate.ulld6rias 
- como nesta caso - a um d11811o INiflenával do tra
balhador. 

A Consolidaçio das LeiS do Trabalho fCII uma 
conquiSta de nulos e muitos anos, como me l8feri 
atrás, e, agora, tudo que al1 está consubstanciado • 
anula com um projeto de lei que tem o COI idlo nlo 
de llladivar o emprego, rrão de -'tirar o PI c c nao 
de desenvolvimento econ&nico no Bras~. ,_. de 
aumentar a rotaiMdade empragatfcl8, de danalon
zar o trabalho profissiOIIBI, de manter em c:on.111n1a 
choque o empregador e o empragado. 

A -legiSiaçÂo trabalhista SUigiU pnncipalmente 
para proteger .. ltiJUSIIÇIIS pnlbcadas contra o traba
lhador. ou sefB, defender as açiies do maus forlll 
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contra o maiS fraco, no-caso, o empregador contra o 
empregado Se fosse verdade que este proj&lo 1ria 
devolver, em toda a sua plenitUde, a tranqü1fidade 
dos trabalhadores na conquiSta de mBIS emp~agos, 

os paises que o adota~am hoJe estanam comemo
rando que a classe nbalhadora se benefiCIOU com 
esse propDSIÇio 

Aqu1 estão os dados que comprovam, lnsofis
mavelrnente, que não passa de uma faléc1a a argu
mentação do Governo de que o proJeto melhorará o 
emprego. HoJ&, for clstnbuido este awlso, em cu1a 
pég1na 50 estão alguns dados. 

RegiStre-se que a taxa de desemprego num 
pais 1bénco, a Espanha, sub1u de 22,1%, em 1994, 
para 22,8%, em 1998; enquanto que, no pais porte
nho, a Argenlma, o CleSCimento for mBIS acentuado, 
de 12,2%, em 1994, para 17,1%, em agosto de 
1996, e 17 ,3%, em março de 1997. 

De fato, Sr. Presidenta, não há nenhuma JUStih
catiVS lowável paiB esta proJ8lo, a não ser a de que 
o Governo Federal, para agradar os empresános 
que vem maltratando 'Com as altas taxas de JUros, te
nha resolvido apresentá-lo para tapar a boca do em
PJ8Sanado naCIOnal. 

Mesmo que este proj81o venha a enterrar os dl
redos dos trabalhadoras, os empresános têm sido os 
grandes pn!JUdlcados, ao lado dos trabalhadores, 
com a politiCS econôm1ca recessiVa, que pnvilllgiB o 
capital exlerno em detnmento da IniCiatiVa pnvada 
nac1onal. Para atendar aos ple1tos do capital lnterna
CIOJISI, o Governo mantém as taxas de JUros eleva
das, deuca que a Importação aconteça de forma céle
re e aberta. levando os nossos &mPJ8sános à que
bradeira, à falênCia e, conseqüentemente, ao fecha
mento de 1ndústnas; o comércio lfiVIabtllzando-se, as 
m~cro e pequenas empresas abnndo hoJe e, ama
nhã, 99% delas fect+ndo, porque não há mercado 
llllemo no B1Bs11. 

O uniCO marca~ que ex1ste no Brasil é o mer
cado f1nancerro pa proporc1onar aos banqueiros 
g~andes lucros. Para os banqueiros não exiStem ta
xas e 1mpostos que devenam 1nc1C11r sobre os lucros 
exorbitanteS obtidos todos os anos à custa de nossa 
IIOCHidade. 

Sr. Preslderde, se queremos que a emp18SB 
b1BS1Ie1ra funaone, devemos fazer a reforma tributà
na, que está dormdando nas gavetas da CAmara dos 
Deputados. PraciSBmos lazer a reforma tnbutána, fa
zendo Jusbça aos Estados e Mun1clpios que estão 
falidos e hoJ8 são 1nte1ramente dependentes do Go
vemo da União Os govemadores são verdad81ros 
satrapas que VIV8m de p1res na mão. Enquanto não 

for real1zada a reforma tnbutária, enquanto for manti
da esta pollbca econômiCB permiSSIVa aos empresá
nos internacionais, quem va1 "pagar o pato• é o tra
balhador. Enquanto a Ásia estava lucrando com a 
especulação financeira, o trabalhador não ganhaw 
d1nhe1ro aqu1 Quando a ÁSIB passou a perder di
nheiro; o trabalhador passou a perder não só dinhei
ro, passou a perder o emprego e os seus dirartos as
segurados na Constdu1ção. 

Por isso, Sr Presidente, voto oordra. 
O SR. PAESI)ENTE (Antonio C8llos Magalhies) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastlio 
Rocha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ac.o nobre Senador Roberto 
Fre1re. 

O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS - PE. 
Para d1scubr. Sem IBVISão do orador.) - Sr. Prasl
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, esta diSCussão sobre 
o mercado de trabalho - é ISSO que está sendo diS
cutido - é hoJe agenda em todo o mundo. Está ha
vendo profundas t~anslormações no modo de produ
zir. Surgem novos paradigmas tecnológicos, e, 8VI

dentemente, ISSO at1nge d1retemente as relaç6es de 
trabalho 

Esta d1scussio, o Governo não a fez, até por
que é prátiCa sua tentar usar o reduc10n1srno na diS
cussão de tudo, tal corno fez no debate da reforma 
admin~stiBIIVa, quando d1scubu apenas o problema 
da estalllhdade. Ass1m, abriu um debate sobl8 aqu1lo 
que era ITIIIIS polêmiCo e não discutiu o 18aparelha
mento e a reestruturação do Estado. Faz o mesmo 
quando se trata da questão do trabalho. 

Nós aqUI não d1scut1mos as novas relaç6es 
que estão surgindo e que prec1sam ser regulamenta
das. Também não discutimos a necessána rnodem
IZ&Ção da Consolidação das Le1s do Trabalho. 

Está-se diSCUtindo, de forma reduc10nista, a 
questão do emprego na formalidade e Informalidade 
e, pnnclpSimante, na flexibilização para facolllar, se
gundo o obJeiiVO do proJeto, geração de emprego, 
mas não vamos at1ng1r nenhum dos dois objebvos. 
Não estamos discutindo senamente as novas relaçõ
es de trabalho, nem estamos discubndo geraçlo de 
emp18g0. A expenênca argentina e a espanhola 
mostram que sem crescimento econllrnlco não há 
geiBção de emprego. Não adianta retiiBr d1reitos dos 
trabalhadoras, nem engessar múltiplas realidades de 
1ndústnas ou de setores de produção de um Pais 
num úniCO p!OJ8Io. Sena mudo melhor deixar que 
trabalhadores e empresános celebiBSsem acordos e 
contiBios cofetiVOs com arbdiBgem e 1ntervençlo do 
Poder PúbliCO apenas quando necessáno. A Espa-
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nha. após expenmentar contratos temporános e fie· 
Xlblhzações, adotou um acordo laboral chancelado 
pelo Parlamento espanhol Aqu1 no Brasil não se tez 
nada; partw·se para a taCilldade, numa certa mesm
os cu~ural. Este pro)81o não atende às necessidades 
das ralações de trabalho em mudança, nem atende 
à geração de emprego. 

Geração de emprego 1mphca cresamento eco
n6rmco, mpiiCa 1nvest1men1o, e este Pais, que tem 
murtas carênc1as SOCIBIS, podena multo bem ter um 
programa de geração de emprego para atender 
obras de Infra-estrutura, saneamento, abastecimento 
de água, habttaçio, transporte, saúde e educaçio, 
dllerentemente de Europa, onde o desemprego es
trutural é enlrentado por uma soc1edade que J8 supe
rou essas can!tnciBB SOCIBIS 

Nio se discute o problema Por mes~. 
quer-se 1nstttu1r o contrato temporano de trabalho. 
Para ser posttiVB, a diSCussão devena abranger a 
geração de emprego, as ralações de trabalho e tam
bém a retonna tnbutána, revendo contnbuiQ6es d~o 
vensas que não possuem nenhum senbdo. O Gover· 
no gosta de talar do custo Bras1l, mas não enlrerrta 
asses problemas com coragem, po~que os empresá
nos não o pennttem. Na AssembleiB Nacional Cons
tttumte, d1scut11nos o s1stema dos sl!ls ·s· e nio con
seguimos barrar aqu1lo que e, IMdentemente, um 
gravame para a tolha salanal e para o custo do tra
balho braslle1ro. Agora o Governo o reduz por 18 
meses. Por que não diSCutir a sua exllnção na tolha 
salanaJ? Os empresanos, se ass1m o deseJ&ssem, 
pode11am colocá-los em seus lucros ou em seu latu
rarnento Ass1m, talvez, d1m1nu1sse o Onus da tolha 
salanal e, com ISSO, o custo do fator trabalho, uma 
das necessidades da retorma tnbutána bras1le1ra. 
Tudo aqu1 e ledO segUindo uma mesmiCI!, sem abn
gll o objBIIvo A expenênc1a h1stónca de outros paí
ses demonstra esse equ1voco. 

Nio somos contrános a diSCussão de novas re
lações de traballho, de novos contratos, de nova lns· 
tttuciOnaiiZBÇáo em um mundo que mudou; lodaVIB, 
não podemos acertar esse t1po de pi'Oj8lo, polque 
ele não resolve os problemas atua1s nem gera de 
emprego. que devena ser nosso grande obtetiVO Por 
ISSO votaremos corttra 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carta& t.lagathãaa) 
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiacoiPT- SE. 
Para dlacubr. Sem rev~slo do orador.) - Sr. Pres~o 
dente, Sr"s. e Sra. Senadores. se nio me engano, 
sou o nono Sell&dor 1111ento para falar sobre esta 
rnaténa Algum 1ncauto que. por acaso, esle!a vendo 

a TV Senado ou que esleJB presente aqUI hqe no 
plenano do Senado, que não conheça como luiiCIO
nam as co1sas nesta Casa. deve estar pensando: 
"Esse prDj8tO Já está 18f&lla00.. Ninguém falou de
fendendo o proJeto. As Lideranças do Govwrno e dos 
Partidos de base govem1sta não usaram da palavra 
para JuStificar ou delender esta matéria. Nio S8l se é 
porque não têm conviCÇão sobre o que vão votar ou 
se é po~que estio mal acostumados, dada a dhrer~
ça antmet1ca entre o Governo e a OpoSIÇão nesta 
Casa Rebauca·se, 1nclus1V8, o papel do Parlamento: 
"Não prectsa debater, deixa somente os que sio 
contra diSCutirem e, depoiS, no voto, vale a 1'111110118. • 

Sr. Presidente, em segundo lugar, eu iria le
vantar uma questão de ordem a V. Ex", mas nao vou 
fazê-lo, porque j6 - a resposta - e uma _,asta, 
1nclus1VS, que tem toda lógiC8. Se o proJ&Io pesaou 
pela CorniSsio de ConstlluiÇão, Jullhça e CldedaniB 
e esta Conussio deliberou a resp8llo da regunental1· 
dada, JundiCidade e constlluclonalldade, fica dlflal 
para V. Ex" tomar urna posiÇão dderante dessa deli
beração. TodaVIB. quero deiXIII ragiSirada a nossa 
posiÇão a respeito de uma emenda que f01 apruvada 
na ComiSSio de Assuntos Socas sob o IIIUio de 
emenda de redaçio, embora, no nosso anlllndunen· 
to, seJB trancamente uma emenda de ménto. Portan· 
to, se - pi"OJ&IO for aprovado como está, deveria 
voltar à Câmara dos Deputados. 

O que diz a Emenda? O pi'Oj8lo. a partir das 
diSposiÇões dos Srs Relatores, Vl88 a preservar a 
negoc1ação coleliVa O art fY' do PI'Oj8lo, que diZ 
respe1to ao art 59, § 2", da Cl T, diZIB o segu1nte 
"Podera ser d1spensado o acrésc1mo de saJéno se. 
por torça de convenção ou acordo colebvo, o exces· 
so de horas em um d1a for compensado ... • .Ora. a 
convenção de trabalho é assinada entre entidades 
s1ndlca1s Portanto, a propna palavra "convenç6o" J8 
tem caráter colebvo, porque exiSte uma repre· 
sentação s1nd1CBI, )é o acordo não. O que tez o Se
nador Waldeck Omelas na Com1ssão de Assuntos 
SociBIS, dizendo que era uma emende de redaçio? 
Inverteu Passou, entio. a ter a segumte redeçio: 
"Podara ser dispensado o acréscomo de saJéno se. 
por torça de acordo ou convenção coletiVB de traba· 
lho, o excesso de horas •• ." Nio é a mesma COISB. 

Com a redaçio que se está fazendo aqu1, -
posslbllrtar a f811ura de acordos WICIMduals, como 
murtas vezes as empresas fazem, chamando os tra· 
belhadores para aas1nar. É a temoae livre e tllljiOIIIA· 
nea pressão No nosso entendimento • ..a é uma 
emenda de rnénto que provocana o retorno desse 
maténa a Câmara dos Deputados. 
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Esla matéria 11818118 em debate na Comossão 
de Consbluoção, Justiça e Cidadania no final da ses
são legislatiVa. em dezembro. O Governo esteve 
ameaçadO de perder, e até começou a contar os vo
tos, quandO vou que vános Senadores de PartodOs de 
base govamosta dospunham-se a votar contraroarnen
te Dessa fonna, alegando que ona debater melhor a 
maténa. nio a coloc:ou em votação. Oepoos se fez 
uma sessão com a grande meooria de suplentes -
com Ioda o laspeob aas supler1llls -, mas que não tinha 
aquele ~ Uf1MII1IO que Já mha debatei Ido o as
sunto. E a rnaléla. too aprovada, tenclo a Comossio de 
ConstlluiÇio. Jl.lllbça a Cidadanoa encarado a emenda 
como de raclação. Apesar disso, essa é um problema 
que podsrá -I88CIIvldo depois no Judlciáno. 

O Govamo a a maiona govamisla procuram 
sempre caractenzar aqueles que se opõem a qual
quer mudança na legislaÇão sinclocal, nas relações 
da toabalhO ou no rnotlalo de EsladO brasilaoro como 
nspreuntantsa dos clloossauras ou dOs atrasados. 
Que10 dizer que eu, particularmente, a meu Parbdo 
aatamos abertos para discutir mudanças na legosla
çAo smdical, Inclusive tenho uma p10posta da emen
da constdUCional que acaba com a uniCidade sondocal 
obngatória. ~ a fawr de se acabar com o om
postO sllldiCIII; somos a fawr da exbnção dos cargos 
da JUIZes classrstas. 

Por outro lado, no nosso entendomanto. este 

proJIIIO vao na =da hislóna. E quem dosse 
ISSO n1o foi o PT, não 01 a Esquerda Tive oportuno
dada de lar o pronu nto dO Deputado Aloysoo 
Nunes Fenaora, a niO vou fazê-lo na Integra agooa 
paoa nio cansar os senhoras Senadoras. O Depute
do sempra too cotado oomo 1111111818náWII paoa a Pas
ta da Justoça, muito logado ao Presodente Fernando 
Hennque Cardoso. Quando esta prD181o fOI votado 
na Cêmara e aprovado por uma maooria da apenas 
21 votos, o Deputado Aloysoo Nunes Ferreooa, que 
não é dO PT, mas do PSDB- na ocasião eoa do 
PMDB - diZIII o aeguinle: 

"Hé indagações crucoaos que eonda não foram 
respondidas: para ao~ queremos or com os nows 

contratos de trabal~"> Que topo de polítoca da em
prego estaremos asb ulando a longo prazo, com 
med"oda dessa natura ? É esse emprego menos 
protegido socoalmante, menos ramuneoaclo fonanceo
ramente a maos d uallficado profissoonalmante 
que d81181Bmos paoa o Pais? Queos as conseqüên
cias paoa o nosso desenvolvimento econOmoco e so
CJBI? Que topo de rnen:ado e que topo da economoa 
poderão nascer e prospeoar de uma base frágd da 
mão-de-obra?" 

• Continua o Deputado Aloysoo Luoz Felf&lra, do 
PSDS: para que aquele que tenha chegadO agooa 
não pense que se trata de meos uma demonstração 
de atraso do PT: 

"Na vaidade, esse projBio onscreva-se rigorosa
mente na contramão da hostóna, f01 formulado com a 
melhor-das ontenções, mas todos, a essa altura, sa
bemos que com apenas boas ontenções o méuno 
que se consegue fazer é má bteratura. • 

Sr. Prasodente, vános Senadores que me ante
cederam já demonstraram que essas axpenêncoas 
reatizadas em outros países mostraram-se onócuas 
para gerar emprego. Esse projeto foo apresentado e 
insendo na velha manoa do brasoleiro, elas elites bra
sileiras, de copoar aquolo que é omplentadO fora do 
Pais. Ele too apresentado axatamente porque, ante
riormente, Espanha e Argenbna haviam apresentado 
legosleção semelhante. 

Ora, se o oqetovo nosso e copoar sempre, se o 
p10J810 foo apresentado para copoar. então vamos co
poar Espanha e Argenbna, que já revogaram essas 
medodas, exatamente porque se mostraoam inócuas. 

Se nós - e o Boasil onclusove pOde, durante dOIS 
anos, debater a maténa - nio IIO!amos, teremos 
essa oportunidade hostórica de nio onconer no mes
mo erro da Espanha e da Argentona. 

Sr. Presidente, &-&. e Srs. SenadOras, num 
debate da Comossão da Assuntos Socoais VI um Se
nador defendendo o PIOIBIO com o aeguonte argu
mento· se você for perguntar a um trabalhBdor que 
está desempoegado se prefere continuar desempre
gadO ou arrumar emprego com base nesse contrato 
temoorário de trabalho. é óbvio, a muito provável 
que a grande maoona dos trabalhadores que depara
rem com essa pergunta respondam: nessa sotuaçAo, 
prefiro o contrano temporano 

Mas nós, legisladores brasoleoros, temos o dorai-
10 de racooconar, utolozando o omadoatosrno com o qual 
o toabalhador desempregado está autonzado etoca
rnente a pensar? Entendemos que não. Pensamos 
até que grande parte dos empresános que tenham 
um projeto para o Boasd e que acredrtam numa eco
nomoa compet~ova tendem a ser contrános a esse 
projeiO. 

Qual fOI o mobvo pelo qual economoas, como o 
Japio, dapoos de destroçadas pela Segunda Guerra 
Munãoal, ultrapassaram economoas tradiCIOnalmente 
maos desenvolVIdas, como a Alemanha. a ltáloa e a 
lnglalena, aproxmando-se dos Eslados Unidos? Foo 
com- topo de contoato de trabalhO? Não. Sr. Pra
sodente, Sois. e Srs. Senadores. FOI exatamente com 
contoatos dlferencoados, que fazoam com que o Ira-
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balhador passasse a vesbr a C8'"!58 ela empresa e 
lesse tratado não apenas como mão-de-obra, mas 
como agentes políbcOs e econ6miCOS que podenam 
onflulf na organozação da empresa e, a partir ela!, 
passavam a ter I'IIBIOr produtMdade e fazer com que 
a ec:onoma tivesse maiS compeiiiMdade. 

Essa prqeto a a anllmOdarmdade a, sob a ale
gação de resolver um problema mediato. na verda
de vao fazer com que o Brasil continue etemarnenfe 
uma mera nação exportadora de maténas-pnmaa, 
que não se onsere na globabzação como um país so
berano, compellbvo e que tenha condiÇÕBS de nego
cl8r de 19ual para ogual com outros países e naçOes. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, sem 
medo de sannos chamados da retrógrado ou dmos
sauro, emendemos que nós é que somos a modemt
dade a esse pf0J810, que passou a ser um ponto de 
honra do M.-.sténo do Trabalho, que se tem revela
do onócuo, onodoro a onúbl, porque em dez anos pro
duZiu somente - projetO e 111818 nada. 

Votamos contYa a maténa, Sr Presidente, Sr"s. 
a SI&. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cal1os Magalhães) 
- Baseado no art. 234 a doema de uma consulta as
SINida onciUSIVS por V. Ex", too ouVIda a Cormsaio 
de ConstituiÇão. JUSIIÇB e Cidadania, que regomen
tan&D ena ode se tJatar de uma emenda de oadação. 

Dai respondo a V Ex" que não posso defenr a 
sua soiiCnação. 

Concedo a palavra ao Senador Ademr Andrade. 
O SR. ADEIIIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA 

Para dlseubr. Sem reVISão do orador.) - Sr. Preso
derlla. Sr"s. a SIS. Senadores •... 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) - Permite 
V Ex" um aparta? 

O SR. ADEIIIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Oescuo;:~ma. Seflador Pedro Somon. mas o tampo 
é escasso e tenho muoto a dozer. 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) - Sr Preso
denta, laço um apelo para que os SIS Parlamenta
res favoráveos ao projetO também possam pronun
coar-se. Houve um erro da OpoSIÇão, poos onscreve
oam-se apenas oradores contoános ao projeto. 

O SR.. PRESIDENTE (Antanoo Cal1os Magalhiias) 
- Senadot Ademor Andrade, o tempo da V. Ex" está 
sendo descontado. 

O SR. ADE .. R ANDRADE (Bioca/PSB - PA) 
- Por favor. Sr. Presodente Na verdade, o Senador 
Pedro Somon está emrtondo uma questão de ordem. 

O SR.. PRESIJENTE (Arotonoo Callos Magalhias) 
-Os relatores, Senadores Romeu Tuma e Waldeck 

Omelas, falarão em último lugar, corno ocorre 1011-
naoramenta 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioca/PSB - PA) 
- Peço que V. Ex" maoque meu tempo a partir de 
agora. Sr Presidente. 

Em pnmeiro lugar, quero chamar a atanç1o 
dos SIS. Senadores para a presença, na galeria e na 
tnbuna da honra desta Casa. dos representantes ela 
Confederação Nacoonal dos Trabalhadores no Co
méocoo. da Confederação Nacoonal dos Trabalhado
res da lndústna, da Confederação Nacoonal dos Tra
balhadoleS da Alomentação, da Confederação NaciO
nal dos Profissoonaos Lobenlis do Brasol, da Confede
ração Nacoonal dos Trabalhadores em Transpolla 
Terrestres, da ConladeraÇio Nacoonal dos BariCé
nos, da Confederação Nacoonal dos Trabalhadores 
da Comunocação a Publlcodade, da Confederação 
dos Trabalhadores MetalúrgiCOS, da Unoão SondiCIII 
Independente, da Confaderaç.ilo Geral dos Trabalha
dores. da Cemral Unoca dos Trabalhadores, da Con
laderação Nacoonal dos Trabalhadores de saúde, da 
Confederação Nacoonal dos Trabalhadores em Edu
cação e Cultura, da Confederação Nacoonal dos Tra
balhadores em Tunsmo e Hospotakdade, da Confe
deração NaciOnal dos Trabalhadores em Transpor
tes Auvoaos a Aéreos e da Confederação Nacional 
dos Servodores PúbliCOS do Brasol 

Essas entidades. sem exceção, desiOCBlllm-se 
de todos os cantos do País para wrern aquo, repre
sentando os trabalhadores brasdeoros, pedir aos 
seus representantes. aos Senadores da Repúbloca, 
aos Senadores que foram elertos pelo povo, lazer 
um apelo para que os Senhores votem contia -
Leo do Podar Exacubvo. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagaNias. 
Fazendo soar as campaonhas.) - A galena rolo pode 
se mandestar. e havendo manifestação ten11 que 
mandar oetorar-se 

O SR. ADEIIIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
-Quero esclanscer o que esse pi"O)elo prop6e. Tal
vez os Senadores que não tenham partiCipado aten
tamente da doscuasão podem não ter clareza do que 
propõe esse pfOIBio. Em resumo, esse proj8lo pro
p6a o saguonte: autonza a contratação l8fqlorána 
para aiMdades permanentes de empresa - o que 
ara antes pooobodo; ena um banco de horas para o 
trabalhador temporário; dmonuo encargos trabalhis
tas e pravodencoános da empresa; reduz de 8% para 
2% o FGTS, allrmna o dotaoto à hora aXIla; ac:aba 
com o avoso po9voo; e extingue a ondenozação na 
hora da dospensa do empoagado, barateando o custo 
das demiSSÕes. Além dosso, dospensa as empresas 
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com at6 20 empregados da negocraçlo colellva para 
a wr rbataçlo tamporérra, autorizaÍido a contrataçio 
clnlla entre empragado e ~. s.n rnecia
r;lo do sindicato, conlranando a Consllturção. 

Eae projeto cria dois trpos de trabalhadoras: o 
trabalhador que tem os drrartos constitucronals ras
pertados, da Constrtulçio e da CL T, e o trabalhador 
de segunda classe, com menos drrartos sociais, o 
trabalhador de segunda catagoria. 

~ ~ionante corrro esta Casa vota politica
mente. ~ rf11X8Ssionante como aqui se ouve as or
dena e as detennrnaç6es do Pllfácro do Planalto. 
Essa lei é claramente inconatrtuclonal. Nlo há traba
lho mais esclarecedor da matéria do que o feito pelo 
eminente junsta JGsiiiPhat Marinho. Admira-me corrro 
homens de saber, como homens de alta coq,~&M
slo pollbca que tomam este Senado nlo enxergam 
o que eslll awrrtecendo .-te momento. 

Quando é uma ordem do Poder Exacu!No, 
quando é uma Ofd8m da globalizar;lo, quando o 
Bras~ se entraga e se submete a - onfens, a 
- globalrzação que nio tem nada da integraçlo 
mundial, que nlo possui elementos de soldanadade 
para resolver os problemas do mundo. Trata-se de 
uma integração Onde percebemos que o mundo pas
sa a nlo ser govenlado pelos pollticos, mas pelas 
corporações ntemaÇronars Os polftrcos, à medida 
em que ci8SC8 a giobalizaçlo, tomam-se matrumen
tos do poder econ6mrco, pois é este que manda, que 
decrde, que drta as Jegras. O poder polftrco passa a 
ser rnstrumanto do poder econ6mioo, subservlanle e 
sustentado por este. O povo, rnfetrznarta, nAo man
da, nlo fala, não OIMI e nlo vê. 

Estão, aqur, traballadores do Brasrl inteiro a le
vanlar sua voz pedindo a reJeição desse projeto. Va
mos ouvir o que os Senadoras da R&pl)blica clrão a 
rwpeito dessa manrfesração. Observo que tal proje
to amda pennrte que empresas com até 50 funcioné
rios possam ter em lseus quadros metade de traba-

--"1§'"--~ menos dirertos · · ; que as eq~n~Sas de 50 a 
199 trabal1adores ter 35% nessa condiçlo 
e que as ~ com mars de 200 trabalhadores 
podem lar 20% de hadoras de segunda cate
goria. 

Eu gostaria de perguntar aos Srs. Senadoras 
que conhecem a realidade de nosso Pais, que têm 
conscilncra de que os direitos trabalhistas não s1o 
l1l8peitadcrs em - pétna, que o Minrslérlo do 
Trabalho e a Justrça do Trabalho nlo têm condiç6es 
de fazer liscahzaçlo e rrnpedir que grande parta dos 
trabalhadores trabalhem na economra infonnal, sem 

-certeira, sem registro. No entanto quer-se supor que 
- masmo Ministério, que - mesma Justiça do 
Trabalho, que não 11m eapacidade para fiscalizar as 
inagulllridades que hoje ocorrem no Brasi, v1o impedrr 
que a empr~~sa demita o trabalhador que tem wrrbato 
regular para colocar no seu lugar o trabalhador tempo
núio, o lrabelrador com menos clraitos socrais. 

~ evrdente que a ler benefiCia rlnrca e exclusr
vamente os empresários, os que jé. ganham mudo, e 
que ela é altamente preJUCfiCial 11 grande parta do 
povo brasilerro. Nlo há fiscakzaçlo no Bresrl capaz 
de Impedir que as eq,resas admilam, sob forma de 
COIItlato tamponirio, com drreitos socrars reduzidos, 

08 - trabalhadores. 
Frnalmerrta, o Governo comete o grave erro de 

rnsn:har para uma soluçio que não atende à neces
sidade de eq,rego no nosso Pais, corrro j6 for dito 
aqw e corrro comprovam as experrências da Argenb
na e da Espanha. Resolva-se o problema do dfi&m
prago com desenvolvrmento econCmrco. ~ iseo que 
I880ive o problema do deaamprago e não a l8duçlo 
doe drrertoe a do salâno do trabalhador. O Brasil tr
Ilha de promover o ~Mmento IICOI"I6mrco, ti
nha de rndustriahzar os seus recuiiiOB naturais. 

·Como os Sra. Senadores aceitam que 55% de 
tudo que exportamos seJIIIfl produtos semHIIabora
dos ou produtos ln natura que vlo para 08 palsas 
desenvolvidos do mundo genu renda e emprego, en
quanto que 92% do que Importamos S8j8m produtos 
rndustrtal-dos. prontos e acabados para o nosso 
consumo miemo? 

Precisamos usar o nosso potancial. Esta Na
çlo rmansa, esta Nação. se ll8aSSe o seu poteneraJ, 
poderia tar uma produção agrfcola de 800 milhões 
de torrei da• de grtos em vez de 80 mrlhOes Esta 
Nação precisa de reforma agré.na para ocupar a sua 
populaçlo. P18C1Sa de financiamento na c:onslniÇio 
crvl. O BNDES, em vez de estar financrando empre
sas para eoqJrarem as ests1a1s brasileiras, que es
tio sendo passadas de graça para a mrclatrva priva
da porque a divida rntema continua aumentando, de
varia financiar a produção. Devena financiar um par
que movelelro .-te Pais em vez de pennrtir a ex
portaçlo de madeira em tora ou madeira em fomra 
de COqJ&nsado. 

Deverfamos laduzrr a JC)rl1llda de trabalho para 
32 horas sernanars, corno fizeram a Alemanha, a 
Holanda e outros pai- da Europa, e não sacrificar 
mais uma vez o trabelhador brasilerro. 

Frnallzo criando Ruo Barbosa: "Quando um dr
redo consblucional desaparece, nenhum dos outros 
se deve prasumrr seguro•. 
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É lamenlável que o Cong~ Neclonal per.a 
na pollllbllldade de votar uma lei que fera lroniiii
IMflle a Constlluçio bras1le1ra e o diratto ~ 
pessoas que estiO aqu1 no plenáno a lazer um -
mente apelo aos raprasentantes políticos do -
País. 

MultO obngado 
O SA. PRESIDENTE (Antonio CaJtos MagaNes) 

- Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, 
que estava ausente quando lo1 chamado, por uma li
beralidade, para diSCutir a maléna 

O SR. SEBASnAO ROCHA (BiocaJPDT -AP. 
Para discutir. Sem rev~sAo do orador 1 - Obrigado. 
Sr. P18Sidente, Sr"S. e Srs. Senadoras, o nosso Pala 
VMI, IIIIIIS uma vez. a 1m1nênc1a de uma grave cnM 
~A preocupação é de toda a Nação e dos 
podaras c:on-..ldos. 

A especulação ameaça o Plano Real. O Gover
no tomou medidas, algumas das quaiB, no nosso en
tendimento, ~nas, e diiiXOU de tomar ou
tiBS medidas que podenam garantir a estabilidade 
ecou6nw::a. a curto, a médio e a longo prazo. E aaaun 
o faz, como 1Ddos sabemos, em lunçio do projelo de 
reais ção, que constdUI a pnondada do aluai GoveiiiO-

Anallslas de outros países garantem que, se o 
Presidenta da República, Femando Hennque CardO
so, qu- da falO sustar a ameaça de c.-- eco
n6mca no nosso Pais, a arr.aça do retomo da lltfta
ção, lena que, pnmeiro, desistir de ser candidato à 
PI8Sidêncla da RepúbliCa, poiS as medidas de 8JUSia 
que devena tomar em relação ao Pleno Real pode
nam, no luturo, co~metar de vez a astab11idade 
da econom~a e a esperança do povo brasileiro de ver 
1'8110Mdo, da uma vez por todas, esse grava proble
ma que é a mllação, o grande monstro que ame
dronta a população brasileira. 

Por ISSO o Govemo teve de elevar os juros. 
contnbwndcl para reduzir a capaadade de emprego 
das empl8888 nac101181S. E, como forma de compen
saçio dssse modelo econOmiCO neoliberal, que tem 
sido comprovadamenfe Incapaz de resolver os gna
- problemas econ6nucos e BOCIBIS do nosso Pai&, 
o Govemo apelou para algumas BstralégiiiS, entra 
alas - projeto de lei que estabelece a possibilida
de do emprego temponlno. 

Nóa, dos Partidos que têm allllldads com os 
trabalhadoras - PDT, PT, PSB, PPS e setoras do 
PSDB e do PMDB -, temos lutado contra a aprova
çlo deste prqeto no Senado, como o fizemos ante
normente na Clmara dos Deputados. EVIdentemen
te, esse lato deve ter gerado uma certa cunosldade 
do povo e da 1mpransa bras11e1ros 

O Govamo diZ que este projeto va1 gerar mais 
empregos e Bjudar o povo brasileiro a cormarer um 
dos problemas mais graves da Naçlo, o da aampe
go craecente. Como um pi"OjiiiO dessa natu- n1o 
tem o apciiO dos Partidos que delerldem os inlllaB
ses dos trabalhadoras? Da mesma forma. por que 
não merece o 11p010 des cot llederaçiles nac101181& de 
trabalhadoras, vénas delas ciladas há pouco pelo 
e1111nente Senador Adanur Andrade? Se é um projeto 
bOm para o trabalhador, por que os segmentos que 
orgamzam os trabalhadoras, que defendem oe inte
resses do.. trabalhadoras, que lutam por maiS em
pregos também estio contrérios a ele? 

Slo as segu1ntes as raz6es: onde as medidas 
constantes deste projeto foram 1mplantadas: oe re
sultado& foram mácuos, o JH01810 é inconBIItuc:ion, 
como afirmou o Senador Adem1r Andrade, contrana 
a Cl.. T e ena o trabalhador de segunda categona. 
Além disso, essa lei não resolveu os problemas do 
desemprego. Hqe, a Espanha continua sendo o 
Pais europeu com a malDI" taxa de desempego. 
Cen:a de 20% doe trabalhadores ou da população 
abva da Espanha conbnuam desempregados. Ora, 
se esse PfOI8Io tosse suficiente para rasolver o pro
blema do desemprego, a Espanha não estana llde
nsndo o ranldng dos pslses europeus nessa ques
tlo do desemprego 

A grande preocupação de todos nós é que de 
lato 1sso s1rva para começar um processo de gene
naJIZBÇão do subemprego no nosso Pa1s, do avanço 
na escalada da rebrada dos direitOS dos trabalhado
-· Pnx a ou-se isao na l9fonna da P-.clêncla, no
vamente na re1onna edmlnislraiiVa e, agora. com o 
~rato le"1JJOIÚÚI de babalho. E semp.e o segmento 
dos trabaJiedoras é PI8JUd«:ado. O Govemo nlo bus
ca criar empregos, .,.eslilldo no sa10r produbvo, no 
setor agrfcola, na ll1dustnaiiZaçã dos nossos lll1ll*ltoS 
nallniS, como bem maiCIOIIOU há pouco o Senador 
Adem1r Andrade. O Governo nlo investe naqulo cpt, 
de feto, devena p!opc11a01181" en!ptllgoS psnnanenl8s, 
duradouros e com gBI8IIba dos dmaitos trabahslas.. 

TodOS sabemos que este Governo aasu~~a~ o 
propósito de apagar da memóna do povo bi'8SIIalro a 
Era Vargas. lmag1névamos que ISSO~ em 
função de avanços para o trabalhador. No aspecto 
do dlrallo trabalhiSie, a Era Vargas repl888nlou mul
tas conquistas. lmag111ávemoe que o aluai Govemo 
avançana airlda maiS em banelíciO do traballador, 
doS 8VIliiiOs I;I)Çials, na melhona da qualidade de 
vida do povo brasde1ro. 

No entanto, o Govemo quer apagar da mem6-
na a Era Vargas estabelecendo retroces- na 
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questão da garantia dos darei!Os dos trabalhadores. 
Dessa forma, na vell:lade, aconteéerá a cada mo
manto uma maaor evidêncaa da Era Vargas, ou 11818. 
o oposto do que pretende o aluai Govemo. 

Portanto, nós, do PDT e dos demais Partidos 
que 1onnam o Bloco no Senado, e outros Senadores 
smnos c:ontrárlos à aprovação desse projeto de lei, 
porque enlendemos que ele nio constrtua um avan
ço, uma ampliação das conquastas dos d1rehos dos 
trabalhadores, uma refonna, e sam um retrocesso. E 
como retrocesso, não podamos apoiá-lo. 

Era o que eu lanha a dazer, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Artcno CaJios Magallães) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Osrnar OIBS. 
O SR. OSMA"R DIAS (PSDB - PR. Para diSCU

br. Sem reVISio do orador.) - Sr. Presidente, S .... e 
Srs. Senadoras, ainda ontem, na sessão delaberab
va. apresentei alguns números alarmantes do de
~rago em nosso Pais O Sanador Josaphat Man
nho voltou a mencioné-los na sessão de hoje. 

No perlodo de JUlho de 1994 a setembro de 
1997, tivemos uma redução de 469 mil postos de 
trabalho em nosso Pa.is, dos quais 367 mal na érea 
de indústria de translorrnação, 52 mil na agncunura, 
~ mi na érea de prastação de seMÇOS a, apenas no 
COIIIéiCIO, tNanos O incremanto de 102 mi postos 

Os programas que têm sado desenvolvidos em 
alguns Estados do Brasil não têm, nem de longe, 
conaspondldo à ~tiva da geração de empre
gos necesséna para~panhar o cresamento po-
pulacional, em tomo 2% ao ano, e que demanda-
na, desta forma, um amento de 1 milhio e 200 
mil empregos em Pais. AD contráno, temos 
assiSbdo a anvestamentos VIgorosos em alguns Esta
dos, de recursos p!)IJIICOS concentrados para a im
plantação de uma, duas, três fébncas que, a ngor, 
geram doiS mil, três mi empregos com um custo fa
buloso de novecentos malhOes de dólares, como 
~ em meu Estado, o Parané, onde o Gover
nador optou por tomar todo o danhearo disponível do 
Estado e jogar para a implantaçio de duas ou três 
montadoras de automóveis que, por serem automat-
Izadas, vão gerar de 3 mil empregos. o que 
sagnilica um custo 300 mal dólares por trabalha-
dor. Se est assiStindo IISHS Governos to-
mando danhearo públ e IIIVeSbndo am agncunura a 
agroindústria. poden ver cada 1 O mal dólares 
gerando emprego. am, não terlamos a ~•da-
de de vé-los VIr ao nado psdar autonzaçio pam 
ampréstimos que néo possuem comproveda possibi
lidade de pagamento. IncluSIVe, teríamos diSpsflsa
do a abtude do Manasl:ro Pedro Malan que, na calada 

da IIOIIa, autonzou o Senado, que'àssumiu a poslçio 
de S. Ex", a pennlbr que o Estado do Parané contra
tasse amprásbmos que não poderá pagar e que, por 
conseqOêncla. será pago pelo povo brasileiro. 

Sr. Presidente, durante a lrarntaçio deste pro
JBlo de_ contratação por prazo determinado, na Co
rnassão de Assuntos SocaBIS, cometi um equivoco. 
Contudo, aprenda com os maas expenentes, mcluSive 
com V. Ex", que, ao se cometer um eno, podemos 
reconsiderá-lo, atrtude que demonstra intelagênclll. 
Por outro lado, é uma demonstração de bumos insJS
br no erro praticado. Durante a discussio desse pro
jeto naquela Cormssio, IIV8 um debate - até acaJo. 
rado - com a Senadora EmHaa Fernandes, porque li
nha então urna compreensio diferente da que tenho 
agora. Confesso que nlo bve tempo suficiente para 
estudar o prqeto antes da reunaio da Comlssio de 
Assuntos Socaaas. E, assam corno outros Senadoras, 
naquela oportunadada - e a frase cheda aqua pelo 
Senador José Eduardo Outra foi m111ha -, eu pensa
va que, para um trabalhador desempregado, vale 
ITIBIS a oferta de um emprego temporáno por prazo de
lllrrTWIIIdo que a angústaa a o desespero do dan~a
go diante da sua tamlla. Mas, enquanto estamos ven
do a criaçlo de aHemabves mediaiiSias, como d-o 
Sanador José Eduardo Outra, não _.,_, am contra
partida. o esforço dos Governos EstadUIIIS e até do 
Fedenll. Embora eu S8Jil do PSDB, tenho iberdade de 
exp1 assar o que penso e votar de acordo com as can
VICÇC!es, assm como cada Sanador do PSDB. Isso Jé 
ficou demonstrado aqui em vénas oportunidades 

Estou dazendo, Sr. Presidente, com absoluta 
coiiVICÇlio, que hoje isso até podena ser aprovado 
se, em contrapartida, esbvesse havendo um esforço 
de um piOJeto de desenvolVImento para o Pais em 
que se pnonzasse a geração de empregos pe'TIIB
nantas, na agncuhura, na andllstna, nos S&MÇOS e 
no comérciO, e não na exportação de empregos, 
como estamos vendo, por metO da ~ des
necessénas e a ausêncaa quase absolllll: de um pro
jeto de dasenvolvlmanto para o Pais que pnorize -
vocaçio à agncuhura a à ag101ndústna. Milhares de 
pequenas propnedadas estio sendo abandonadas 
por abeoluta amnabilldade. No norte do Pais, 40 % 
das famnaas que foram assentadas abandonaram 
suas propnadades, por absoluta llllpOSSibiladade de 
conbnuarem produzando devido à lena de apo10 ofi
caal. Se néo hé contraparbda; sa não hé a IIISirtuição 
de programas ohciBis para a geração de empregos 
pennanantes, não podemos conformar-nos com a 
anstrtuiÇio de programas para a cnação de empre
gos temporános. 
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Vérias lonun as razaes que ma fizeram mudar 

de pensamento e de posiÇão, Sr. F'ntsodente: prmel
ro, nio VI nenhum empreslino - contra o projeto 
que 8111111.- diSCUiindo; por outro ledo, nio VI ne
nhum trabalhador defendê-lo Nio COII8Idero boa a 
ralação de trabaho que não o S8pl para o emprasli
no e para o trabalhador. Se ela é boa apenas para o 
empraséno e não para o trabalhador, nio posso vo
tar contra a m1nha consclêncl8. Pref1ro, Sr. P1811Kien· 
te, lembrar que, um d1a, MSie Senado, mudei de po
siÇão· votei a favor fl8 ComiSSão e votarei contra no 
Plenáno, po~que, durante todo - tempo de dia· 
cusslo, corno disse, não VI trabalhador defender o 
proJetO. E, Sr. Presidente, é uma questlo de Inteli
gência. Na agncunura, V8jO os trabalhadores volan
tes, tampolános; fl8 veldade, esses que estamos 
querendo cMr para os centros ulbanos Jé exiStem 
no CBfT110. Conheço-os mudo bem 

Quando os Governos colocam em prátiCa poli· 
bcas que ctes.truturam um setor da almdade agrl
cola - por eamplo o algodão, que, com a mporta
ção, degou de ser culllvado no Paraná e fiB maioria 
dos Estados brasileiros -, aqueles trabalhadoras 
tempolános deucarn de ter seu contrato por tempo 
delennlfllldo, po~que não hé ITI8IS seMÇO a ser reali
zado• não hé maiS a colheita de algodio a ser feita, 
não hé maiS o raleamento, enfim, não exiStem mais 
as IIIMdades Inerentes ao cultivo do algodlo. Desa 
forma, aqueles que tinham contrato tempoláno serão 
os pn111111ros desempregados fiB sazonalidade. 

Srs. Senadores, não podemos admd1r que essa 
prática, cruel com os trabalhadores volantes no cam
po, S8pl translenda para as Cidades. Se ela não dé 
oerto no CBfT110, para os trabalhado~es da cana-de
açucar, do algodão, da cdncu•ura e de outras aiM
dades que demandam mlo-de-obla sazonal, que 
são sacnllcados no momento em que os Governos 
estaduais mudam suas polibcas, com oerteza tarrl
bém condefiBiá trabalhadores da Cidade ao cruel de
semprego e ll angúsba de sempre, com a sazonali
dade do contrato por tempo detennfiBdo. 

Com essa anélise, Sr. PreSidente, votarei COfl

tra o pnlllltO, polque vota181 a lavor de uma relaçAo 
de trabalho que S8pl boa para o trabalhador e para o 
empreséno. E vota181 sempre a favor de propostas 
que gerem emprego pennanente, que dêem segu
rança ao trabalhador, e não a 111segurança embutida 
,_.. COI dieta por tempo delenn1Mdo. 

Vota181 contra, Sr. P1881dente 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magallias) 

- Conoedo a palavra ao Senador Jader Balbalho, úl
tmo orador mscnto, para diSCUtir DepoiS, os Relato-

res darão as suas resposlaS às crftiCBS ~nta
das ao projelo. 

O SR. JADER BA.RBA.UfO (PMDB- PA. Para 
dtscubr. Sem nMSio do orador.) - Sr. Presidenta, 
Sr"s. e Srs. Sefl8dores, Srs. dingentes de coufedera
ç6es e presidentes de entidades SindiCaiS que hon
ram o SefiBdo com sua presença, depoiS de 30 anos 
de VIda pública e de largo aprendizado, hoJB nlo te
nho absolutamente - ou procuro não ter - postura 
preconceduosa em relação a mnguém, polque o pra
concedo não somente é um deledo terrível como 
também uma profunda lnJusbÇa. 

Ouvi, -.a Casa, Sr. Presidente, argumentos 
dos ffiBIS ponderáveiS e releYantes em delese do Ira· 
balhador brasileiro, que merecem a nossa maior 11011-
danedade Tudo o que aqu1 foi ddo quanto ll geraçAo 
de emprego, ll neoessldade de UffiB economl8 esté· 
vai, de um desenvolVImento sustentével, de criação 
de empregos - se possível, permanentes -, enfim, 
as comparaç6es e preocupaç6es referentes a rnode
loe de outros pa1ses, tudo ISSO, Sr. Presidente, mere
ce a nossa solldanedade. 

Não VIm aqu1 para contestar os argumentos 
apresentados, Sr. Presidente, até porque estou mer
gulhado em profunda dúvida quanto ao veméculo. 
AsSim, depois da provocação no sentido de que s6 
Senadores se haVIBm manifestado contra o p10111t0 
para os que estão nessas galenas ou para os que 
nos estio dando o pnvilégio da audiência da TV Se
Mdo, M verdade. nós, Lideres dos partidos que dão 
sustentação ao Govemo nesta Casa. se vtéaaamos 
a votar favoravelmente, eetarlamos cometendo um 
ato contláno ao trabalhador brasileiro e de IIICOfldt. 
CIOIVlhdade com o Govemo. 

Por ISSO, com lodo o raspado às teses aqui de
fendidas, com o 11111101 entuSio.smo e sempre com o 
ffiBIOf Idealismo, penndo-me fazer a ledura do art. 1• 
desse p10J810: "As convençOes e os acordos coleb
vos de trabalho poderio 1nsb1Uif contrato de trabalho 
por prazo deleiTTIIIllldo, de que trata o art 443 da 
Consolidação das leis do Trabalho - CI..T, lllde
pendentemente das condiçOes estabelecldaa em seu 
§ 2", em qualquer a!Mdade desenvolvida pela em
presa ou eetabeleamento, para admi8S6es que rep
reeentam acrésCimo no número de empregados". 

Sr. Presidente, os Relatores dessas malénes, 
que são, allés, Ilustres e competentes, diSCUiirAo o 
assunto em relação aos detalhes; quero, todavia, la
zer UffiB homenagem à representação s1ndiCIII que 
esté presente nesta Casa, aos presidentes das fede
rações, corllederações e SindiCatos. O projelo de 1et 
não 1nsldu1 a obngatoriedade, ffiBS define que os 
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contratos de trabalho por prazo dttenmnado pode
rio oconer nas acordas cole!NOS; portanto, sAo as li
deranças sindicais - aqui presentes ou não - que 
dario o seu aval para o que nele está estabelecido. 
Essa lei é meramente autonza!Na. 

O Sr. Ademlr Andrade (Bioca/PSB - PA) -
Sanador Jader Barballo, faço um esclarac1rnento a 
V. Ex": as empAISBS onda não hll(ll confederação 
podem fazer ISSO diretmnente. 

O SR. PRESIDENTE (Artonlo Callos Magallães.) 
-V. Ex" não poda apartear sem a liCença do orador. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Pn!Sidente, V. Ex" tem razão, mas sena multa honra 
ser aparteado. O Sanador Adem•• Andrade, que 
honra a raprasentação do meu Estado, d.aja parli
CIPIU"- Com multa alegria, concedo o aparte a S. Ex". 

O Sr. Ademl'r Andrade (Bioco/PSB- PA)
Sanador Jadar Barballlo, quero somente dizer que a 
própna lei que V. Exl cita, na questlio do contrato 
colebvo, não atenda a necessidade das emprasas 
da até 20 trabalhadoi8S; essas podem tratar d•rata
mente com os trabalhadoree. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - O 
§ 3" esta~: "As empresas com até 20 emprega
doa, bem como aquelas nas localidades em que os 
trabalhadon!S não es111!am raprasentadoa por orga
nfZ8Çêles Sindicais de pnme1ro grau, poderio cele
brar contrato de traballo piiSVISio no caput deste ar
ligo, med•ante acordo escnto entra empregado e em
pregador, observado o l1mite estabelecido no 1nc1so I 
do art 3" desta lei". , 

Os ralatoras te~oportun1dade de vanficar to
doa os dala~Ms. 1nclu IV8 a gradualldade estabeleci
da por essa legiBiaçã . Deixo o debate para os reta
toras, quero apenas c mar atenção desta Casa so
bra a provocação da ue esteriamos, da fonna 11'188-

ponaávet ... Inscrevi-me para d1scut1r; m•nha Bancada 
esté liberada para votar. 

Esta rnaténa é clara, Sr. P18S1dente. O contrato 
por prazo datennln&do já está estabeleCido na CL T. 
Acrescentou-e que, para 1nsi11UIÇio desse prqeto, 
havara necessidade do concurso das lideranças Bln

diCIIIS. Isso é fundamental ou passaremos um ates
tado de que as llde18nÇas SindiCaiS brasileiras não 
são capazes da defender seus rapresentados, que ---r ....... racerio à Justiça do T para homOlogar acordas 
contrános aos 1nte da dasse trabalhadora. 

V1m à tnbuna aceitar essa piUVOCSÇão. 
O Sr. Jollé Ed rdo Outra (Bioco/PT - SE) -

V. Ex" me concede um aparte, Sanador Jadar Bar
balho7 

C? SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
Com a maior alegna. 

O Sr. Joll6 Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) -
Até porque fui eu que f•z a provocação. Como V. Ex" 
fez questAo de ler o art. 11, quero ler o § 3" com a 
deVIda _atenção, porque aí não são só as emprasas 
com até 20 trabalhadoras, são as com até 20 empre
gados, bem como aquelas nas localidades em que 
os trabalhadores não esteJam representados por or
ganizações sind1ca1s de pnme1ro grau. V. Ex" tez 
uma homenagem aos d1ngentes de federações e 
conlederaç6es, mas quero dizer que, nos Estados 
em que não haJa raprasentações da primetro grau, 
OU &eja, SindiCatOS, OS d1ngentes das federações e 
conlederaç6es aqu1 presentes não vão ser nem cha· 
mados para raprasentar esses trabelhadonls, por
que as empresas poderio negocl8r diretarnente com 
cada empregado. Murto obngado. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) -
V. Ex" retoma ao tema levantado pelo Senador Ade
mr Andrade. Não tenho a menor dúVIda, Sanador 
José Eduardo Outra, de que estamos dl8nle de uma 
la• que é uma mera proposta de intençio, a qual, 
sem o concurso das lideranças s1ndlcels, não terá a 
menor pos81bol•dade de ser apl~eada no 818511. Essa 
é tipicamente uma le• da Intenção, maiS nada além 
disso. Deperldenl, em cada caso, em cada localida
de, em cada e~rcunsténc:•a, de cada sator para ser 
implementada ou não 

Não estou nem entrando em detalhes, porque 
quero deixã-los para os ralatoras, que, se1, se apro
fundaram nessa questão. Agora, no meu entendi
mento, estamos analisando uma mera lei autorizab
va, para que a dasse trabalhadora, por metO da sua 
reprasentaçio, acolha ou não, em caso excepCIOnal, 
o contrato temporéno de trabalho. MaiS nade além 
disso. 

Portanto, Sr. Presidente, com essas consldera
çi)es, desço da tnbuna na expecta!Na de que os re
latores possam esclarecer todos os datalhes a ras
pello deste prorato. Mas quero diZer que p1ntemos o 
diabo mais le10 do que ele é. Sr. Presidente, rapcto, 
este le1 é apenas uma le1 autonzaliva, m111s nada do 
que ISSO, e v81 depender das lldel8llÇas sii1IIK:als 
brasileiras a sua adoção ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Artoruo Callos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 
d1scut1r. Sem rev~são do orador.) - Sr. Presidente, 
s.-a. e Srs. Senadoras. em uma da suas multas e 
prolongadas cnses, a de 1873, o capllaliamo, por 
I'TI8IO de sua intelligentzla, cnou uma ldeolog18 
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nova, a ldeologoa neoliberal, que vosava obscu- a 
situação real em que se encontráva o capdalismo 
naquela ocasoio. 

RessuSCitaram uma frase de Adam Smdh -
cnta em tn6, modem1zaram esta frase, dizendo 
que exoste uma mio 1nvosivel que desemprega os 
babalhadooes e que estabelece o equ1libno nesta so
coedade capotalosta. 

Po1s bem, agora ressuscitam essas 1déias de
funtas, preténtas, uhrapassadas O que observamos 
é que o Governo confessa que mandou conqüanta e 
uma perversidades, c1nqüenta e uma maldades que 
foram ret1radas da um saco - o saco das maldades 
do Sr. Gustavo Franco Essa é apenas uma das cin
qilenta e uma perversidades. 

O saco das maldades a que nos nsfanmos é 
a atualização da ca1xa da Pandora, que f01 uma 
cnatura pengosa, cu1dado com Pandora! Esta 
abnu sua caJXa e de lá saíram vánas perversida
des sem que a esperança t1vesse tempo da lá sair, 
poos caoxa f01 por ala fachada antes. Também ago
ra os trabalhadoras e a SOCiedade brasHe1ra aca
bam da perder a esperança em função dessas per
versidades Para que doscutor com S. Ex"s? Estas 
sabem que mandaram para cá c1nqilanta e uma per
versidades Para que negar que S. Ex"s bnham per
feita consc1êncoa da que c1nqüenta e uma perversi
dades foram lançadas sobre nós, o povo 1nalle, o 
povo 1ndeleso. 

Por que f1zeram 1sso? Afinal, S Ex"s não sa
bem nem o tamanho do buraco que devam tam
par. 1sso fo1 confessado. Houve promessas da que 
não v1na cnse alguma, disseram que o Brasil t1nha 
uma muralha 1ntransponovel. e, da repente, esses 
equ1l1brostas v1ram a terra se abnr. E, agora, o que 
fazem eles? T1veram que aumentar a taxa de JU
ros, dobraram a ma1or taxa da 1uros do mundo 
para socorrer, para tapar um rombo da US$20 bi
lhões, e essa d1nhe1ro sera retorado do solndo 
povo bras1le1ro, a uma taxa de 1uros fantastocarnen
te elevada. Agora, o Governo, que havoa dilo que re
duzlna a taxa de JUro, Já confessa que va1 aumentá
la ma1s aonda. 

Quantas vazes as costas magras do trabalha
dor bras1l&1ro, que recebe o ma1s baixo salário mino
mo do mundo, terão que aguentar, terão que sofnlr 
novas onvesbdas para retirar o seu sangue ralo e 
com ala alimentar os bgres do mundo com conta-go
tas. Quanto será ret1rado agora com essas medidas 
perversas que acabam com as garantoas dos traba
lhadores. que reduzem de 8% para 2% o FGTS, que 

---------------------------
retoram dos trabalhadoras o d1reoto a uma mdenlza
ção por ocasião da sua demiSsão, que cario agora 
no dase1111nsgo sem qualquer ga- de um segu
ro-dese1111regO decanta, que sofrerão as rnUn8 
agruras possiveos? 

Quanto vio retirar com essas medidas? Satã 
osso suficoente para a:1mentar os US$41 tnlh6ea que 
se encontram nas Bolsas asoábcas? Senl -
quanba necessána para tapar os R$20 billiles em 
que fo1 aumentada a divida públoca bras1Ja1ra, porque 
se aumentou o seu servoço, aumentaram-se as taxas 
de JUros para tentar atrair e conservar aqu1 - do
nhelro volábl, esse d1nhe1ro voraz que está ai nos 
comandando? 

Fernando Hennque Cardoso, o Presidenta, 
escnsvau em seu livro denom1nado Capltall- a 
Eacravldio que •a ascravodão foi superada, por
que o cap1tal1smo era capaz da explorar 1'111118 os 
trabalhadoras do que a ascrav1dlo podana fazt
lo". Da modo que agora Sua Excelência C01111rov& 
a sua tese Realmente, dessa mana1ra, musa
orando os trabalhadores, reboando e daeconsliluclo
nalozando os seus direotos, reduzindo aonda ...a. o 
seu podar da compra, barateando as deu 'nões 
rnaos do que o faz o Sr. Roberto Ca1111os. quando, 
ao cnar o FGTS, dosse que estava consegullldo afir
mar as coudiç6as para uma maoor IOiatMdade da 
mão-de-obra, barateando a demiSSão a assm permo
bndo aos capdalistas que damlllssem os 11ft111'81111-
dos a contratassem outros por salános rnaos aVIlta
dos Portanto, é natural que &qUI poucos OIISsdos 
dafansoi8S dessas mad1das tenham capaadada da 
afrontar a consc1ênc18 nacional. O "chupa~· 
não vao se sacoar com assas medidas se anlnlgar
mos os pontos a rendannos a este Governo as pou
cas a modestas conqu1atas dos trabalhadoras braso
Jaoros. 

Panseo. Sr Presidenta, até mesmo em lazer 
uma espécie da greve IndiVIdual: nlo COmpiiiiiC8r a 
esta sessão a perder meus vancomentos. Acontace 
que nem ISSO podamos fazer, porque a 1mp- fica 
hscahzando a não antandana que eu estava ..-ta 
para não partiCipBl' dests sesslo. desta 1"11111188Cr& 

- trabalhadores bras1Jaoros; apoiar ou ver apoiada 
uma das 51 perversodadas que o Governo allabale 
cau com sua canca da Pandora para alimenlar ban
quetas nac101181S e estrangeiros, pera elevar as ta
xas da JUros a atraor maos dinheiro ou, pelo 11*1011, 

para manter aqu1 o que (á estava em nsservas e em 
especulaç6es bursáteos Portanto, estou aquo curn
pnndo o meu dever da mane1ra tslvez um pouco me
lhor do que se fizesse uma espéc1a da greve JndivJ-
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dual para me afastar ãe">la cam~ que se transfor
mou em um campo em que o masoqu1smo 1nsac1á
vel de uma parte da SOCiedade pretende damonstrar 
a - de que a escravJClão explorava menos os tra
balhadores do que o faz esse c:apotallsmo selvagem. 
Femanc:Jo Hannque Catdoso, o professor, quer, a 
todo custo, mostrar CJ.Ie linha razão ao escrevar em 
sua tese Capftafismo e Escravidão que o capitalis
mo é capaz de extrair a maiS-vaiiB relaiiVa de uma 
lonna ma1s efiCI&flle e 1ntensa do que o faz1a o regi
me escravo 

Estamos a cam1nho da modernidade; a mo
dernidade a que eles se relerem se chama nao-es
cravkliio, neo-escravidiio do povo e a delegação 
total, a ab-rogaçiio Integral dos direitos dos traba
lhadores bras1le1ros Os func1onános e os trabalha
dores foram eleiiO's. Sr. Presidente, víhmas pnnc1-
pa1s que deverão sustentar esta cnse e 1mped1r o 
seu aprofundamento, uma cnse que os equlllbns
tas niio entendem e Já confessaram que não sa
biam de suas dimensões. Quanto será o pagamen
to ex1g1do para 1mped1r o aprofundamento desta 
crise fantástiCa do capilahsmo? Alguns llbera1s 
afinnam a Já se perguntam se não seré a cnse f1nal 
do capitalismo. 

Como é possível rehrar com conta-gotas o san
gue dos trabalhadores para alimentar T'9reS Asláll· 
cos? Tigres não podem ser a11mentados com mama
deiras e conta-gotas, Sena preciso, portanto, outro 
ciagnóstiCO e outra ~IIBçiio para que essas medi
das perversas. essas

1
51 pervei'Sidades pennaneces

sem riB CBJXa de Pandora e não azucnnassem o 
povo brasileiro, explorando-o mnda maiS. 

Mudo obngado 
Durante o dtscurso do Sr Lauro Cam

pos, o Sr Antonto Carlos Magalhães, Prest· 
den/8, deixa a cadeira da {H8Sidencta, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1• VICe-Pre
stdertle. 

Durante o discurso do Sr Laum Cam
pos, o Sr. GtHaldo Melo, 1• Vrce-Presldenre, 
deDal a cadeira da pr&sltiei1CNI., que é ocupa
da pelo Sr. tonto Carlos Magalhães, Pre
Sidente. 

O SR. PRESI (Antomo Carlos Magalhães) 
- Está encenada a d' ussão. 

Com a palavra Relator do pro1eto na Comis-
são de Assuntos Soe IS, Serador Waldeck Omelas 

O SR. WALDECo< ORNELAS (PFL - BA Para 
esclarecimentos. Sem rev1são do orador ) - Sr. Pre-

sodente, Sr"s. e Srs. Senadores, 'le-xonheço nesta 
Casa, pelo menos riB aluai legiSiahJra, proJeto que 
tenha sido obJetO de obstrução tão SlstemaiiCB quan
to este que 1nsldui o Contrato de Trabalho por Tem
po Determinado, que, aliás, convem não confundir 
com contrato temporáno, que é outro 1nst11uto JUrfdl· 
co Com efeito, este pro1eto lo1 objelo de vános pedi
dos de anexação e desanexação de outros proJetos; 
101 ob1eto de aud1ênc1as públicas, de audiência por 
outra com1ssão além daquela a que havia sido reme
lido, fo1 obJ&Io de sucessiVOs ped1dos de vista e de 
votos em separado. 

Chego a 1mag1nar que há um desencontro emre 
o que pensam a cúpula SindiCal e as bases do IT'IOIII· 

mento trabalhiSta. Este é um proJ&IO cura apteCIBÇão 
multo postetgamos - um proJ8IO que está nesta Casa 
desde 6 de dezembro de 1996, há um ano e um mês
, mas ré adotamos um dos seus princíp!OB, um dos 
seus rtens fundameriiBis à reveiiB, no aguardo de sua 
aprovação· é a 1nsblu1Çáo do banco de horas. Em São 
Paulo, no ABC paulista, o banco de horas foi a altema
hva dos SindiCatos ao acordo de raduçiio de salénos e 
JOm&da firmado emre a Força S111dlcal e o Sndipeças; 
dir-ee-á que foi a Força SindiCal; no Rio de Janeiro é a 
CUT que, com as efT11resas, 1nsldu1 o banco de horas: 
"Para evrtar demiSSÕes em massa, o St1ã1Calo dos 
MetalúrgiCOS do RIO, filiado à CUT. assinou ortam -
leiO O Estado de S.Paulo do diB 5 de dezerR!ro -, 
com sete s1ndlcalos patronaiS, acordo que CriB em ca
láter expenmemal o bariCO de horas, siStema de com
pensação de horas não trabalhadas. • É exatamente 
1sso o que preconiza o piOJ&Io. E, como bem chamou
nos a atenção o Líder do PMDB, Senador Jader ea,... 
balho. depende de uma negoc1açio, de um acordo, de 
livre emendmento entre os sindiCatos patronais e os 
smdiCBtos de empregados. 

Relatei a maténa na Com1ssão de Assuntos 
Soc1a1s. Nem por isso devo de1xar de tecer comentá
nos a respeito da arguiÇão de 1nconstllucl0nahdade. 
Ora, se foiTIIOS cons1derar que e 1nconsb1UC10nal me
xer na CLT, estaríamos considerando que estão ile
gaiS, Irregulares todas as alterações da CLT realiza
das até agora desde a Const1tu1ção de 1988, a gran
de ma10na delas, é JUsto que se reconheça, por ln
JUnção da classe trabalhadora. Os d1rertos dos traba
lhadores estio estão estatuídos no art 7", mas so
mente o 1nc1so I depende de le1 complementar que o 
regulamente. 

Não vou diScutir questões relat1vas aos custos 
do trabalho no Brasil - de1xo ISSO para os acadêmi
cos -, mas sabemos que pesa realmente r1a gera
ção de novos empregos. No entanto, é prec1so que 
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se ass111ale, como disse, que a adpçio do Contrato 
de Trabalho por Tempo Determinado é urna modali· 
dade que Já eXJSie na CL T e agora esté sando ape
nas expandida para qualquer etapa do pcocesso pro
dubvo na empresa, mas dependani de acordo 011 
convenção coletiVa préviB entre as partes. 

Vamos diScubr um pouco a questão relativa lia 
moere e pequenas empresas, que, neste caso, pode
rão contratar até 50% de seus empregados por -
novo s1sterna, por essa nova modalodade 

ExiSte no Brasol ceoca de um milhão e meio 
de pequenas e médoas empresas, ou seJa, empre
sas com menos de 20 empregados. Segundo a 
RAIS de 1995, 91,96% desse topo de empresa no 
País tem até 19 empregados e sua partiCipaçAo, 
em relação ao nú~ro de empregados, é de so
mente 22,92% A médoa, nas moera e pequenas 
empresas, é de 3,34 empregados por estabelacl· 
manto, que, agora poderão admmr até melada dos 
seus empregados pelo novo sosterna, osto é, poderio 
admrtor um empoegado com contrato temponino de 
trabalho 

Dor-se-á, todavoa, que a médoa é dostooclda 
porque os extremos é que a conduzem. Mas, veJB
mos a esse respeoto, conforme meus dados, o gru
po das empresas com até 19 empregados No Bra
sil, há 1 milhão, 413 estabelecomentos desse topo 
que possuem até 4 empregados somente; portan
to. temos nada menos que 1 milhão e 16 11'111 em
pregos. Ou seja, de cada trés empresas com me
nos de 19 empregados, duas tãm menos de 4 em
pregados 

Não é verdade que haJa redução de receita das 
entidades do SIStema ·s· Há urna redução em 50% 
da contnbuoção para o Sosterna ·s· apenas sobra a 
folha de salanos sob o regome do contrato de traba
lho por tempo determonado, 011 S8J8. não se aploce a 
redução para o estoque de contratos eXJSientes sob 
o regome de tempo ondetermonado Nesse aenbdo, 
então, não há queda de racerta, há um acnlscomo 
maJS lento na medida em que haja geração de em
pregos pelo sostema de contratos por tempo detenn
nado. 

O Sr. Roberto Freire (BiocoiPPS- PE)- Per
mote V. Ex" um aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA) -
POIS não. 

O Sr. Roberto Freire (BiocoiPPS - PE) - Nio 
sena Interessante oniCiannos urna doscussão em que 
a redução da onadêncoa dessa contnbuoção parafill-

cal na folha pudesse ser dlscubda para todos os 
contratos. translenndo ISSO, tal como fez o Málaco -
ai vamos lazer uma mesmoce, 011 seJB, ~ bus
car esse exemplo em outro pais - para dinWiuir o 
chamado custo Brasil da folha salanal e ramateoldo 
para o faturarnento das empresas a contnbuiçao do 
Sistema "S"? Essa nonna valena para lodos os con
tratos de trabalho e não apenas para um contrato 
ternponino ou mesmo um acordo que VIBSS8 a se 
reahzar entre empregados e empregadores 

O SR. WALDECK OANELAS (PFL - BA) -
Concordo com V. Ex" e estou dosposto a trabalhar ao 
seu lado nas discussões que certamente existirão 
nesta Casa a parbr deste prqeto sobre a reduçlo do 
custo do trabalho em nosso Pais 

Sr. Presidente, tampouco e verdade que o pro
Jelo gere rotebvodade de mão-de-obra; pelo conlrá· 
no. Conste do art. 4°, § 1°, oncoso I, deste pft1181o 
de leo, a expllcrta obngatonedade de prerervaçlo 
do valor da folha salanal em nível supenoo às res
pectiVaS médoas mensaos dos 6 mesas imediBte· 
mente antenores ao da data de onicoo de vlg6f1CIIl 
da leo. Ou seJa, considerada a médoa dos 6 meses 
antenores. não pode a empresa que utolozar ' Con· 
trato de Trabalho por Tempo Determonado reduzir 
o valor da folha salanal. Oesta fonna, não a.á per
mdldo ao empregador demdir um empregado de sa
láno alto para subsldui-lo por outro de remune'11Çio 
maiS baoxa, aonde que pelo regome de tampo oncleter· 
mnado 

De outro lado, o proJeto busca, explocrtamente, 
apoiBf e estomular a geração de novos empregos ao 
estabelecer, também, a obngatonedade da manuten· 
ção do quadro de empregados em nível supenor à 
médiB dos seiS meses antenores e, aonde, que o nú· 
mero de empregados contratados por prazo determo
nado SBJa, no minorno, ogual à médoa que serve de 
base para calcular o hmrte de admossões permiti· 
das sob a nova modalidade. Assom sando, não 
apenas não é permotodo reduzor a remuneraçAo dos 
trabalhadores preexostentes sob o regome de con
trato de trabalho por tempo ondetermonado, corno 
não é possível reduzor o seu nú"l18ro. Entender de 
outra fomoa é não haver lodo o prqeto ou não enlan
derportuguês 

Sr. Presodente, Sr"s. e Srs Senadores, 6 BVI· 

"dente que a leo não é nenhuma panacéoa e que este 
proJeto "não visa a fazer mégoca; este é um prqeto 
necesséno que se toma oportuno nesta ocasolo. Dai 
por que o tempo do Contrato de Trabalho por Tempo 
Determonado está hmotado a doos anos e os oncento· 
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vos ii redução dos custos em qu' incorrem as em
presas é de apenas dezoito meses. Vejam que mes
mo o contrato por doiS anos vai se benefiCI&r de re
dução de 1ncenbVOs por apenas dezoito meses. De 
outro lado, a base de cálculo será sempre os SBIS 

meses antenores ii sanção da lei que se está cfiSCU
IIndo. 

Quero agora me referir particularmente ii 
-nda mencionada, que é de redação. O perecer 
do Relator, Deputadll Mendonça Rlho, na CAmara 
dos Deputados, manteve, como hav1a s1do proposto 
pelo Executivo, o pi'SIZo de um ano para o funciona
mento do banco de horas O seu substitutivo é expli
cito: trata de acordo ou convenção coletiVa. 

Durante as di&Cuss5es, foi aprovada uma 
emenda do Deputado Nelson Otoch, que reduziu de 
um ano para quatro mesas a vigência do banco de 
horas. E, nessa emenda, Inadvertidamente, houve a 
111V11rsio dos teiiTIOS. Da maneira que a emenda da 
redação busca exala e precisamente - e faço ques
tao de expliCitar isso para que conste dos Anais da 
CliiiCUSslo -, no IIICIIIO XIII, do art. 7" da Constllui
çAo, a "duração do tlllbalho normal não superior a 
oito horas dlánas e q11anmte e quatro semanaiS, fa
cullada a compensaçlio de horários e a redução de 
jOrnada, mediante acordo ou convenção coletiVa de 
trabalho". Quem põe nessa ordem, "acoldo ou con
venção coleiMI de tlllbalho", é a Constituição no ln
CISO XIII do seu art 7". 

Vejam, Sr. P~esldenta, S .. s. e Srs. Senadores, 
que esta é uma le1 ~ ef1các1a temporária. VeJO com 
salisfaçio que aquelas que lhe fazem objeção estio 
extremamente bem 1nfo1mados sobre a expenênc1a 
e a VIda na Argentina e na Espanha. ~ inte~essante 
OUVII" diZer que a Argentina e a Espanha tiveram -
no caso da Argenbna ainda tem - Contrato de Tra
balho por Tempo Dete1m1nado e o desemprego lá 
cresceu. Es1a é a pergunta que se devena fazer 
qual teria sido a taxa da desemprego da Argentina e 
da Espanha se lá nio tiVesse sido 1nstrtuldo o con
trato da tlllbalho por Elnpo detenmnado? No entan
to, é veldada que fo1 revogado na Espanha em abril 
de 1997. Houve lá um grande acoldo laboral. As 

classes trabalhado~por mtennéd10 de suas cen
tniiS SindiCaiS, ente eram-se com as classes em-
pregadoras, f1nnaral"fl um grande acoldo laboral, e 
os diSpoSitivos da le1 ua regulava o contrato de tra
balho por tempo date nado foram substrtuldos por 
novas bases para o ntrato de trabalho por tempo 
1ndetenn1nado. Esse grande acordo f01 levado ao 
Congresso espanhol para que fosse sanciOnado, e 
aBSim fo1 farto 

Os \lOtos que faço nesta hora, ao ped~r ao Ple
rlário a aprovação des1a projeto, é que aqui no BraSil 
quiçá venha a oconer o mesmo que aconteceu na 
Espanha, um exemplo a ser seguido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhies) 
- Com-a palavra o Relator da Crlmissão de Consti
tuição, Jusbça e Cidadanl8, Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL- SP. Para escla
"rect""'m"lll"'nt~IOS"". Sem reviSão do orador.) - Sr. Presn:len
te, S~. e SIS. Senadores. SIS. lidares SindiCaiS, 
como os Senadoras Jader Barbalho e Waldeck Or
nelas, penso que não podemos contes1ar os diag
nósticos fartos pelos rep~esentantes do Bloco de 
Oposlçio Esse diagnóstico da situação econOma 
do Pais é claro: qualquer um de nós, ou melhor, 
qualquer Cidadão hoJe tem conhecimentO desse de
sequlllbno econOmiCO. Esté garantida a eetab1IKiade 
do Real, mas não se pode dizer o mesmo da econo
ma. O Governo esté tentando estabelacer o equllí
bno acon&ruco do País. 

Todos deseJBITIOS a cnação de empregos está
veis, o que somente acontecerá quando realmente o 
aspecto econOmiCO trouxer um pouco mais de fleXI
bdKiade i1s ações de Govemo. Em virtude da globali
zação, senbmos as conseqüênCias de alguns fatos 
ocomdos na Ás1a e na Europa, onde os mercados 
foram enfraqueciC:Ios. O Governo procura m1n1m1zar 
o processo SOCIBI que .nqulela todos: aquelas que 
têm emprego estável temem perdê-lo; os desempre
gados temem não conseguir trabalho. Em um Pa1s 
onde novo contingente de trabalhadores procura as 
portas do pnme1ro emprego e as encontra fechadas, 
isso é lastimável. 

VII110S hoje pela tekMsio o que aconteceu em 
Pans ontem: uma manifestação de centenas da mi
lhares de trabalhadores desesperados que protesta
vam contra o Governo, para que ele abrisse algum 
espaço para os que estão há rna1s de um ano de
sempregados. sem opç6es de trabalho. 

Falou-sa aqu1 da Espanha, e o Senador Wal
deck Omelas fez relerêriCI8. ao grande acoldo labo
ral lá celebrado, que substituiu o contrato tampará
no. Gostaria de lembrar que os trabalhadores e em
pregados espanhó1s têm cerca df' quatorze opções 
para fazer contratos por tempo aet&munado ou 1nde
tenn1nado - o contrato por tempo deterrnnado e se
melhante ao nosso Há contrato da trabalhadores 
maiOreS de 45 anos, contrato de mulheres em profis
sões e oflciOS nos qua1s se encontram pouco ~epre
sentadas, contrato de trabalho para defiCI8ntes, con
trato da trabalho para JOVBns trabalhadores menores 
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de 25 arw. ou com Idade compreendida ..- 25 e 
29 anos, contrato vélodo para o ano da 1995 - aa 
empresas, duranle o ano da 1995, podanam conlla
tar jovens para a raeiiZ&Ção da suaa lllivldedal, 
qualquer que fosse a natureza dalaa. Estamos len
tando uniV8rsaliZ8r o que diZ o art. 445 da CL T, que 
trata do contrato temporário e elenca algumas abVi
dades 

O Senador Robeno Requlêo fez referência a 
um fato ocomdo nos Estados Unidos quando -
reaiiZ&da a colhella num setor agrícola. Com multa 
angúsba, racordo o que ~u há urna d6cada 
no selor rural da Slo Paulo - não - ae ISSO OCOIIIIU 
em outJOs Estados -, onde os bólaa..fnas eram ex
plorados e era fgfiOIBda até sua condoçlo da eer lu
mano. Esse problema só 101 resolvido quando a 
pressão da IIOCI8dade fez com que sulgiSS8 o con
trato temporáno para aa ,._ de colhediL Hoje, eles 
têm a garanba da um mlrumo para sobreviver. 

Nio pode..- dllspi8Z8r o que eaae CCOiorillrtlatidoiO 
tenta oferecer para superannos esse perfodo da cllll
culdades que atravessmnos. Não podemos penur 
que - acordos s•ndiC8is riAo 810 da eer conllido 
temporáno. Não 88 trata da uma questAo de '*'*'
tiCB. Podemos falar em contrato leqiOráno como 
acordo te11110ráno de trabalho. 

É ISSO que as grandes centrais BindiCBIS es
tio tentando estabelecer para ev•tar o desemprego 
em massa. A Frente Sindical resolveu aceitar a 18· 
duçlo do sal6no dos trabalhadores, desde que 
haja garantia de manutenção do emprego por um 
período datanninado. A CUT procura estabelecer 
outros mecamsrnos e estimula a damossio volumá
na em algumas indústnas. Também procura, da for
ma •nduata. dmnlir o 6nus sobre a folha de paga
mento, reduzindo algunas das prenogatMIS e -
geriS que tem o tnlbalhador. como assistência à saúde 
eaeches. 

Nio eatarnos ~O. Não IIOU aprufun· 
dar-me no mérito da matéria porque o Senador Wal
dack Omelas já fez ISSO. S. Ex" ralenu-se a v6rios 
estudos sobl8 O MBUnto. 

Sob~a o § 3", que trata das ernpresaa com me
nos de Wlle tnsbelhaclonls. converae• com ,.... 
sentantes da Federllçio dos Trabalhadores no Co
mércio. Esse é um dos pontos desae 1X0J81o que 08 
aflige. 

Sabemos que isso laMiz tenha sodo o nlclo dll 
uma diSCI•sio IObnt a geração da emprego. O Se
nador Roberio F1W8, duranle a diScnaalo do Pftllnl 
na Comissão da ConstituiÇão, JUS!J98 e Cidadania, 

pedw uma discussão ampla sobre a geração do em
prego para cnar miiCIII1I8IIIOS que lljUdem o Governo 
a estimular a economl8 e gerar empo egos perma
nentes. 

Durante murtos anos trabalhei no comén:io. 
Sei que, muilaS vezes, os trabalhadores de .-que
nas empresas levam tarefa para casa, lflde
pendentemente da Obngaçio de atender às neces
a•dades do seu lar, produz•ndo também nas horas 
vagas. Isso ocorre, pnnc~palmente, no ramo dll 
confecçAo. Por ISSO, talvez, os slndiCBtos lanham 
belo ddiculdade em lllleMr. Diante diSso, mantive o § 3" 
e me comprometi a diSCUti-lo com 08 rep-.lantes 
slfldiCBIS. 

Há obngatonedade, nos outros setores, das 
salvaguardas das pen:entagens mlmrnas para cna
çio de novas vagas. Essa lei não admite que o em
pregado demibdo 118J8 substi!Uido por trabelhador 
com contrato temporáno; poilanto, ela r.ao genué ro
tabvidade e poderá absorver urna pan:ela de mio
ele-obra desempregada. Com o aumento da produb
VIdade sazonal, a empresa adolalá o conlnllo tem
poráno de trabalho, que poderá ser efebvado, se 
houver conlinuldade dos pedidos durante - pe
rfodo. 

Deixo aqu• monhaa ponderaç6es para serem 
analisadas a cnténo dos Sra. Senadores. RaspadO 
todos os pronui1CIIU118fll0s fenos, bem como as ~ 
CUJNI9Õ8S demonstradas. É ~~~~portante a p-..ça 
dos líderes SindicaiS. Vamos fazer uma diBaiSSIO 
rn&IS aprofundada para estmularmos a econarma do 
País e buscarmos rnecBillsrnos para cnaçlo de em
pregos estáveiS e garanll8 do luturo daqueles que 
entram no men:ado de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (ArtonKI Carlos Magalhiles) 
-Em votaç1o o prOJeto, sem Pf81uízo da emenda. 

Sobre a mesa, 18Quenrnento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima .. 

É bdo o segu111te: 

REQUERIMENTO N' 111, DE 18118 

~ tern. do art 294 do Reg111811o lnblmo, 
rBquiiiiO IIOI8çlo norrinal para o Projeto de Lei da 
Cln.mn"831118. 

Sala dsl8 Saasl*l, 13 da janeiro de 11188. -
..loM~Dulnl. 

O SR. PRESIDENTE (ArtonKI Carlos Wagalh'as) 
-Em vataçAo o ~eqUBnmento 
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Os -Srs. Senadores que o eprovam que1ram 
permanecer~ (Pause.) 

Aprovado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO~ (BiocoiPT- SE) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a 
votaçio. 

O SR. PRESilENTE {AntDnlo Cartos MagalhãeS) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar
do Outra, para encaminhar a votação, por cinco mi
nutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO~ (Biocao'PT- SE. 
Para encamnhar votação. Sem I'IIVIsio do orador.) -
Sr. PI8Sidente, sere• extremamente breve, até por
que acredito que tudo o que tinha 1ntenção de falar 
já falei na disc~. Mas até em homenagem ao 
Senador Jader Balbalho, que lo• o llmco Lidar da 
base do Governo que aceitou a provoc:ação que fize
mos para ennquecer o debate da maténa, gostaria de 
blcer alguns cornenlânos sobl8 a sua 1nleM1nção. 

Em pnmeiro lugar, se o proJeto é meramente 
autorimbvo, corno S. Ex" afirmou, então qual o senil
do de ser aprovado? PolqUe grande parte do que 
Bllã a:ontecel'lllo hoje no 81881 Já está contemplado. 

O Senador Waldsck Omelas fez referência 
ao banco de horaS. Pnme1ro é necessério - é até 
uma referênciB que o própno M.n1stro do Trabalho 
fez na imprense, de que o Projeto ve1o para legali
zar alguns acordos que a CUT Já haVIa feito. O 
processo de banco de horas, cnado um acordo 
com a Ford, em São Bernardo, introduzia uma re
dução da JOmada semanal de trabalho p18VISta na 
ConstituiÇão. A jornada era de 44 horas e fo1 feito 
um acordo, de forma que essa JOrnada pudesse 
ser redUZida nas ~•ões em que a produção da 
empresa d1m.nula, a depender das oscilações do 
mercado, e desses h ras, até as 44 que não eram 
trabalhadas durante aquele período, faz•a-se um 
banco de horas, qulj eram compensadas depOIS 
- co1sa perfeitamentli possível na leg1slação ex•s--· ' Até aquela polêmlca da redução de saláno -
sobl8 o que não vou entrar no ménto, mas que foi 
feda no Sindicato dos MetalúrgiCOS de São Paulo -
também Já está piiiVIIIa na Constituição, ali. 7", Inci
so VI: imldubbil1dade do saláno, salvo o disposto em 
convenção ou acordo colehvo. 

Quero contestar também a afirmação do Sena
dor Waldeck Omelas. Ora, os dOis votos em separa
do, na ComiBSAo de Constituição, Justça e Cldeda-
1118 alegam •nconstituc1onalldade não pelo fato de 

que nã!l se pode mudar a CLT, de que mudar a CL T 
sena •nconstrtuc10naJ. Alegam que, na verdade, está 
se estabelecendo dois tratamentos dtferenc•ados 
para trabalhadores que vão estar nas mesmas con
dições. exen::endo o mesmo tipo de tiBbalho e que 
não es!Snam inscritos nas questões Já previstas de 
contrato temporário de trabalho. 

O Senador Romeu Tuma, relator na ComiSsão 
de ConstituiÇãO, JustiÇII e C.idadania, cdou urna séne 
de r.?ntratos por prazo detenrunado que ex•stiam na 
Espanha. Todos eles d1zem n!spelto a questões es
peclfiCIIS. A partir do momento em que o jovem su
pera e Idade citada no profi!IO da Espanha, ele se In

clui nas regras geraiS. O que nós estamos quesbo
nando é axatamante o fato da umversalização des
sas regras. Eu não tara qualquer preocupação se o 
BIBSIItodo fosse um grande ABC. o que sena ólírno, 
Senador Jader Barbalho, mas a wrdade é que não 
é. O § 3" do art. t• ,embora V. Ex" tenha tratadO sem 
a mesma 1mportãnc1a do ali. 11, na Wlrdade faz com 
que, ao liberar as empresas com até 20 trabalhado
ras da necessidade do acordo da convenção coleliva 
e abnr a possibilidade para acon:to indiVIdual, e ao li
berar as empresas onde não há representação em 
primeiro grau, vai permitr que uma gama 1mensa de 
trabalhadores deste Brasl wnham e aer submetidos 
a essas condições de trabalho que estamos apro
vando agora, sem a Intermediação de sindiCatos, de 
federações e confederações, enfim, sem a negocia
ção co1e11va, que foi louvada corno a grande vanta
gem do projelo Somos favoni-s ao fortaleclti'IBnto 
da convenção colet•va, dos Sindicatos, mas garantlrl
do-68 um minmo de dii'BitOS para aqueles trabalha
dores que não têm determ11111do grau de orgamza
ção, o que InfeliZmente acontece em multas reg1ões 
do Bras11. 

Tenho certeza de que lá no Estado do Pará, 
Estado de V. Ex" ., Senador Jader Barbalho, grande 
parte dos trabalhadores não serão contemplados 
com essa possibilidade de nagoc1ação. Se é mera
mente autonzatiVO, é melhor que não se aprow, Sr. 
Presidente. 

Mudo obngado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Biooo/PSB - PA) 
-Sr. Presidente, peço a palavn.. para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIJENTE (AntoniO Cartos Magalhães) 
-Antes de concader a palavra a V. Ex", quero pror
rogar a sessão por sessanla mnutos e 1nfonnar aos 
Srs. Senadores que a1nda haverá a votação nom•nal 
deumaPEC. 
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V. Ex" tem a palavra por cmco mmuiOs, ""'""" 
I'QIIIMts. 

O SR. ADEIIIA ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 
Para encaminhar a votaçio. Sem I'IIYISAo do orador.) 
- Sr. Praslllante, no IKICIIllllnhamenlo da votaçAo, 
quero raglllllar 1108 AniiiS do Senado dados que Ira· 
go do Escnlório de Estatlst1C8 de Trabalho da Ingla
terra, que demonstram o custo do homen1111ora em 
vénos pai- do mundo, englobando todos os encar
gos SOCIIIIS. Começamos pela Alernanta, com um 
custo de US$21,30 para cada homernlhora., sagtiiCia 
pela Suécia, Sulça, ftália, França, e termonamos no 
Brasd com o custo de US$2,79 homem/hora. ~ 
10, o custo da ~ do traballlldor brasileiro 
Já é um dos ll18l10f8S do mundo para qualquer seg
mento e~rilll. 

Com l'lllllçAo "ao lato de a lei ser 1nconslfluclo. 
nel e o Sanador Waldeck Omelas llleger que qual
quer mudança na Legislaçio Trabelhlsfa sena fllm. 
bém HICOI'IIiluclonel, quero dizer que uma coisa nlo 
tem nade a ver com a outnL Essa lelnllluz d1ralto de 
trabalhlldolas e ena duu Hpéclea de trabalhadores, 
o que conhoma frontalmente com o que está 11111111»
lecldo na Conslituiçlo brasileira. No entanto, esla 
Casa pa.- que se 118qU- ou nio enxerga um 
fato real. Estamos falindo de moJte a Con81J1111Çiio 
braSileira ao aprovar - 181. 

Finalmente, o Senador Jader BerbalhO faz a 
sua argumentaçlo. No hnel, o que se pratende? Co
locar o traballlldor na paJ8de. Cria-se uma sduaçlo 
de economia subseiViente. 

O Brasil é um Pais que faz o que os outros pai
ses determinam. Temos condtçiles de gerar muilo 
mais empregos na nossa Pétna. Enlnllllnto, coloca
se o trabalhador cordra a parada, reduz-se o desen
volvimento acon6mco do Pais e nio se lrwMI8 no 
nosao desenvolvimento pan1 que, anila, o trabalha· 
dor possa -llar .. sa condiçio e B8pl obngado a 
engolir esse falO para nio passar por uma sllueçlo 
de IIVIIOr ddiculdsde. 

O que se fez, por exemplo, para eumerllar a 
politica de industnahzaçlo no Pala? O 1nverso: 
aprovou-se a Le1 Kand1r Quando aprovemos a 
ConsbluiÇio de 1988, estabelecemos que todo 
produto 1181111-elaborado ou natural deveria pagar 
ICMS ao Estado, JUstamente para estimular a ln
dustnahzaçlo em nOSBO Pais. 1880 fizemos na 
Consbluiçio de 1988. O Sanador José Serra poderia 
falar sobra isso. Agora, vem o Presidente Famando 
Hannque Cerdoso a, de repente, acaba com tudo. 
Entla, podemos expol1ar produtos 118111H11aborados 

e piOdutos naturaiS sem defender a - lrlduslriallza
çlo em nosso Pais, sem gmar 81'11)ragos. É iaeo que 
se faz no Brasil. 

Desse modo, em vez de defender o empago. 
o crascmento econOmico, o desenvoMmanto ~ 
mico a.a apliCaÇão de 18Cursos no nosso das anwlvi
mento, em vez de o BNDES estar hnanaando em
presas estrangeuas, IIICiusnte na privallzaçAo da _. 
tata1s, em vez de flnanaar o desenvolvimento, asté
se entregando as nossas nquazas com 18Cu..- pl
biiCOS. 

O Governo fo1 buscar a úlbma idéia que po
dena haver para aumentar o número de empegos, 
a p1or de todas elas: a que favorece o ampraú· 
no e P1BJUd1ca o trabalhador, reduzrndo os -
dirados. 

Portanto, Sr. Prasrdente, quero mais uma vez 
ponderar aos Srs. Senadoras que raiJitam sobra 
essa VOiaÇão, que ~m antes de votar a que vo
tem contra assa lei, porque ale é um verdadeiro -
so no nosso procasao de polltrca 8COII6mrca e -r 
bnlsileiro. 

Mudo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Anonro Cerlos MEIQIII'' ~ 
- Concedo a palavra ao s.r-or Josaphal Marinho.. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pana 
encamnhar a votação. Sem nMSão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, ao rn!IIIVIr na 
drscussão, declara• que nlo rapatrna os argumen
tos suscrtedos perante a Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e CidadaniB. Ainda agora nlo o fara~. 
Mas quero ressaltar uma partiCulandada que en
volve toda a inconstducronalldede dos ~ 
dopiOfiiiO. 

O art. 7" da Cons!Jiurçlo enumera quaiS os di· 
rados dos trabalhadoras por ale protegidos. Agora 
eu esclareço. Essa enumeração começa no inciso I 
pala ralaçio da emprego protegida cordra a despedi
da arbdrána ou sem JUSta causa 1108 termoe da lei 
Complementar. O mesmo riiCiso elUCida que a lei 
complementar p-rá 1ndenrzação compenu16ria, 
dentre outros drrados, para os que a Constiluiçlo ra
lacrona. Tais drrados desdobram-se ao lado da ou
tros no seguro dasamprago, no Fundo de G_,... 
do Tampo de SeMQO, no salino mlnmo, na •nadub
bllldade do salino, no 13" mês 

Note-se, a1nda, que a Consbluição toma expll· 
Cita. rapabdamante, a garantia dos d11'8110S que esta· 
belecem, derdra outros ou além de outros, a malho
na da condição SOCI8I do trabalhador; quer dizer, a 
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Constdllição coloca a sua sombra,.junta aos direitos 
por ela cnados outros diredoS praeJUSientes, e ma1s: 
sitUa a relação de emprego no AnDto da le1 comple
mentar; logo, eslendll a todos os direitos, aos ema
nados dela e aos anlenores a ela, que VISem a me
lhana da condiÇão soc1a1, o reg1me da lei comple
mentar. Este proJeto v1ola profundamente o reg1me 
da lei complementar. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJtos Magalhaes) 
- Tem a palavra para encam1nhar o Senador Ek:1o 
Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para en
caminhar Sem nMSio do orador.)- Sr. PreSidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, apenas para efeito de enca
minhamento. a Liderança do Govemo dá 1nte1ro 
apo10 aos pareceres dos Senadores Waldeck ame
las e Romeu Tuma. 

Portanto, a Liderança do Govemo pede o voto 
's1m' em lavor do projeto que estamos valando. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encam1nhar 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJtos Magalhaes) 
-Tem a palavra V. Ex.e. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para en
camnhar. Sem reVISão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs Senadores, a1nda que em breves e rápi
das consldel8ções, eu não podena de1xar de asso
mar à tnbuna no sentido de demonstrar porque o 
meu Pamdo defende o presenta proreto de le•. exs
lamente em função de v~r ao encontro de seu credo 
e de sua melhor doutnna. 

Quero recordar aqu, o que todos nós sabe· 
mos. Até o século XVIII, o trabalho do homem era 
ou tisiCO, ou an~mal,1 ou pelo aproveitamento de 
tontas de energia, co{ as máqu1nas a vapor e as 
rodas d'é.gua para e puKO das embarcações A 
partir do século XIX do século XX, sobretudo, 
com a mdustnal•zaçã , cnstahzou-se a noção de 
emprego. noção esta a ma•or 1mportânc1a para as 
nslações SOCIIIIIS em todos os paises do mundo. O 
que ocorreu. e o que está ocorrendo no momento? 
De um lado, o setor ten:~áno está oferecendo uma 
grande quantidade da empregos. enquanto, lnlehz
mente, o setor agrlcola não se expande ma1s em 
função da demanda. O setor secundáno, o setor das 
indÜSina8. dispõe 110J9 de um grande ~fio. que e a 
glabellmção da econonua, as wwenções e a modaml
dada de todo o concedo de trabalhO dentro das er11J18-
sas e das 1ndúslnas. 

lmp6e-se uma fórmula altemaliwl, - a usa
da no Japão, onde os CXIilbatos por lnllllllho a remu-

- nerações vaná-. com unalei1UIIIMIIÇID fixa e ou
tra vanável, sAo do maJOr aucnso O-ocone 
nos Estados Unidos com o CXIIIIJBID por 111810 expe-_ 
dl9nte,_com o contrato da tarefas ou - o cantrato 
por prazo determrnado. As inlorrnaç6es que tenho a 
resparto da Argentina sAo as da que, 11911111 pais VIZi
nho. há um grande avanço lllllqUJio que hoje estamos 
procurando Implementar no Brasil Os pai- euro 
peus que. em sua maiona, nlo adolanlm esta siste
ma têm hOfe uma mádia de dasampnlgo que vario 
entre 12% e 25%. 

Estas são novas oporturidadas. Nlo IIStarnM 
1mpondo nada' Estamos abnndo i IIOdedade br!si-
leira o d1re1to da d1scubr este assunto, para q1111 """ 
samos, dentro da liberdade que deve p&GV'Iact lll 
relações -. patrões e empregadoe. dar 1111o es 
oportunidades. Isto é, GVIIar a rotalividacla de empre
gos e, em segundo lugar, fazer com que n1o hl!lll 
nenhum bpo da desemprego em funçAo do amptego 
por prazo daterm•nado. 

Por essas raz6es, nesta ins1anla, IGCUiiiillldo o 
voto favorável à minha Bancada. 

A SRA. JONIA MAAISE (Bioco/POT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra para encemlnhar. 

O SR. PRESIDENTE (Anilino Carloa MagaNesJ 
- Concedo a palavra à nobre Senadora. 

A SRA • .KíNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Para encam1nhar a votaç.lo. Sem I8VIIIAo da orado
ra.) - Sr. PreSidente, Sr"s. e Sra. Senadores, após a 
discussão na qual encaminhamos a nossa posiÇilo 
contrãr~a à aprovação desse projeto, trouurnos a 
este Plenáno este pacata, que é um dos cinco que 
tenho no meu gabinete. Conservamos as CllmiSpOB
dênciBS que recebemos da toda a parta de M11188 
Gera1s. de todas as cidades do nosso Estado e do 
Bras•l Apenas, vou ler o liacho de uma delas. Uma 
senhora de JUiz de Fora diz: 

'Por esta razão escrevo a V. Ex.e soliCi
tando que vote contra a aprovaçio do PLC 
n• 93, defendendo nlo o mau intereue m• 
o da milhões da trabalhadonls, que podem 
ser lesados num dos poucos e raiiiS aces
sos ao lazer que ainda podem contar 9111 
nosso Pais.• 

Essas são as razl5es que levaram, inclus•ve, 
milhares de trabalhadores e suas lamRias a defen
derem e a assum•rem uma posiÇio contranamente 
à aprovação desse projeto. Além de tudo, nesla 
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maténa esta embutida uma questi!O que at1nge com 
"toro de morte" as entodades socoais, o Sesc. o S•o. 
o Senac. enfom, enbdades socoaos voltadas exala
mente ao lazer, a cultura, à arte, a todo bpo de po
lítoca socoal a que tem acesso trabalhadores e 
suas famíhas Também serão reduzodos. certa
mente. todo o topo de apooo e serao dospensedos 
molhares de trabalhadores dessas entidades em todo 
o Brasol 

Portanto, Sr Presodenle, mais uma vez quero 
encamonhar contrariamente à apnwação desse pro
Jeto. Sob o aspecto Jurfdico, lécnoco, globalmente, o 
pi'OJ&Io não tem razão de ser. É um piOf&IO que vosa, 
811bstanctalmente. pcaJudicar de forma def1n11ova o 
trabalhador de 110850 Pala. Ele nlo acrescanta ab
solutamente rede no que diz respeitO ao emprego 
em nosso Pais, ao contrdrio, bllZ sérios preJuízos à 
classe trabalhadora e, princopelmente. a essas enti
dades. 

Era o que eu tinha a dozer, Sr. Presidente. 

o SR. PRE111DEN1E (Anlono Caltoa Magalhles) 
-Colado a palavra ao nobra Sei l8doo Jader Blubello. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Para 
encamonhar a WllaÇio. Sem r-ao do orador.) -Sr 
Plalodenta, quando dillcull a matêria, eu aonda bnha 
alguma dúvida. Depois de lar OINido o encammha
mento do Uder do PT. dllvlda IWihuma tenho. O 
duslle Lidar do PT, nosso -.ado Colega José 
Eduardo Outra, diz que, se não tosse o § 3". S. Ex" 
votana a lavor. Se lodo o BraSil fosse o ABC peuks
ta. S. Ex" concordana. Foo o que disse há pouco. Re
duZIU entAo. a discussão ao § 3". que d1z respeitO 
as mpresas com meroos de 20 ~'"Pregados e eque
lüS •<"C:lkzadas em Munocípoos onde não haJa repre
sentação ::1nd1C8.I 

Sr. PreSidenta, como o art. 3" estabelece que 
nas empresa& com meroos de 50 empregados a aplo
cação aesta lei será de no maxvno 50%. estamos 11-
rmando a doscusslo desta lei a empresas que pos· 
sam mov1mentar 10 empregados. Sr. Pras1denta, es
taremos tratando. então. da mocroempresa braslleora 
e c!e nada além da mcroemprasa. E estaremos tra
t:ondo de Munoclpoos pequenos onde não exosta se· 
quer organozação sond1cal 

Sr. Pres1dente. eu. que Já tonha dúvodas. em 
face da mandestação do olustre L1der do PT, agora 
voto conscientemente. Em pnmeoro lugar, laço-o 
•cradrtando no amadurecomeato polítoco do sondoca
losmo brasileiro, porque neste caso a leo só poderá 
ser aphc'lda com o concurso das loderanças sindo· 
caos Por outro lado, Sr. Pras1dente, estou dosposlo a 

BJUdar a mocroemprasa no Bras11, dospensando-a de 
lodos os encargos possoveos para que ela possa, 
elabvamente, gerar maos empregos. 

Sr Presodenta, quero comeSAr à Casa que 
trazoa dúvidas ao subir para esta discussão. Porem, 
depo1s do encaminhamento do Lidar do PT, elas dei
xaram de exostor. Assorn, votareo laiiOrliW!Imente ao 
projBio. em que pese o lato de que a questio .tá lo
berada na mmha Bancada. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUmA (BiocoiPT- SE) 
- Sr Presidenta. peço a palavra por ter sodo citado. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Sabe V. Ex" de toda a amozade e respeitO que lhe 
devoto, mas o nobre Senador não foo cdacfo de modo 
a que houvesse necessidade de asc:lareco~. E, 
como V. Ex" Já encamonhOIJ a votação. peço-lhe que 
colabora, como nós colaboramos com o ponto de 
..-de V. Ex". 

O SR. JOsé EDUARDO DUmA (BiocoiPT- SE) 
- Sr Presidenta, peço apenas que me conceda a 
oportunidade, quando onentar monha Bancada na 
votação, de taoer um comentãno multO rápido sobra 
as palavras do nobre Lidar do PMDB. que agora 
está com a conscoêncoa tranqüola para votar de acor
do com o Govemo, Já que lhe propon:IOillll a descul
pe de que precosava. Mudo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagaNes) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgoo Ma
chado 

O SR. Sá~GIO MACHADO (PSDB -CE. Para 
erocamonhar a votação. Sem revosão do orador.) -Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto "som". 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
coiPSB - SE) - Sr Presidente, peço a palavra para 
encamonhar. Contudo, se V. Ex" permitiSSe, ouvona o 
Líder do Bloco antes, apesar de eu não ter dúvoda, 
como tonha o Senador Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhãas) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB - SE. Para encamonhar Sem revosão do ora
dor.)- Sr Presidente, o projlllo, a meu ver, está na 
Casa no momento errado Em seu lugar, deveria
mos doscutor uma outra proposta, uma propaeta que 
vosasse à mulbplocação ds empregos e não à transo
tonedade de empregados no Brasd. Deveríamos dJs
cutor uma proposta que proporcoonasse ás empresas 
melhoras oportunidades de aluarem omemamenta e 
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de competorem no axtenor com as.marcadonas aquo 
prodUZidas. 

Resumondo o meu encarnonhamento, o PIOJ8IO 
da Leo n• 93 altaoa a forma corno funcronava o con
toato de toabalho no Boasll. O contoato da trabalho 
por tempo detarmonado, corllorma a leo atual, só 
poderá ocorrer nas aaguontes hipóteses: em sarvo
ço cu1a natureza ou transdonedade IUStofiqus a 
predetarmonação do prazo; nas atMdades ampre
sanaos de caráter transdóroo; a nos contratos de 
expenêncoa. 

Com este projeto da oiiiCiabva do Governo Fe
deral, do Prasodente da Repúbloca, FHC, agooa todo 
e qualquer contrato pode ser por tempo detarmona· 
do. O contrato ondetetm~nado no Brasil sempre too a 
regra e o detsnnoaado a exceçlo. Agora, é lógiC() 
que os empresános, esbmuladrs por essa ação do 
Governo. vão prefenr o contrato proVIsóno, arllra
quecendo cada vez maos a classe dos trabalhadores 
no Brasol _ 1 __ . 

Há um outro ""f"""O que considero grave: o 
art 451 da ConsohdaQiio das Leos do& Trabalho é ta· 
xaiJVO quando doz que "o contrato de trabalho por 
prazo datanmnado que, tácita ou axpressamenta, for 
prorrogado mais da uma vez, passalá a vogorar sem 
detarmonação da prazo". Ou seJ8, hoJe, pala lao exos
tanta, o contrato por tampo detannonado que for 
prorrogado passa a ser um contrato por tampo onde
termonado, fazendo JWS aos dorados conquostados 
pelo trabalhador ao longo do tempo. 

Neste pro1eto, ratoram·se doreotos do trabalha
dor, como acentuou o nobre Loder do nosso Bloco, 

Sanador José Edua~Dutra - a a ela somaram-se 
outros Senadoras da Oposoção. onclusrve o nosso 
companheoro do PS , Senador Adamor Andrade. 
Nesta proposoção, rab m-sa doreitos de trabalhado· 
ras e aumentam-se rerrogatovas a pnvolegoos de 
empresános. 

O Brasol quer trabalhadoras e empresános 
aluando no mercado de trabalho sem pnvolégoos nem 
para um nem para oa.otro. Sr. Presidenta. Alonal a de· 
mocracoa eXISte para Isso, e a Constduoção exosta 
para ser raspadada. 

Por ISSO, o PSB vota contra o Prtljelo da Lao n" 93. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJfos MagalhãeS) 
-Os Srs Senadoras Já podem votar. 

O SR. JOH EDuARDO OUTRA (BiooaiPT- SE) 
-Sr. Prasodenta, paço a palavra para onantar a Ban· 
cada. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Sanador Jose Eduardo Ou
tra para onantar a Bancada 

O SR. JOSé EDUARDO DUmA (Bioc:o'PT- SE) 
- Sr. Presidente, a Liderança do Bloco da Oposoção 
recornanda o voto "não", por entender que o proJeto 
como um todo não contnbuo para o desenvolvomento 
do País. 

Se o Senador Jader Barbalho resolveu ponçar 
uma parte da monha ontarvenção para consolar sua 
conscoêncoa, tudo bem, dosponho-rna a fazer esse 
papel. S. Ex" está votando com o Governo, está vo
tando contra o Brasil, mas precosou de um consolo 
Não me oncomodo da fazer esse papel. 

O Bloco vota "não". 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magallães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador EpdaCIO Ca
fataora. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) -
Sr Presodante, no Partido Prograssosta BrasiiBJro, a 
questão é aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magallies) 
-No PPB a questão é aberta 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Robert.) 
Fraora 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE) - Sr. 
Presidente. no PPS o voto é 'não'. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Peço aos Srs. Senadores que estão em outras de
pendêncoas do Senado o obsequiO da vorem votar. 

Como vota o PMDB? 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jader 
Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - Sr. 
Presodenta, o PMDB está liberado 

Eu padona a gentileza ao Senador José Eduar
do Outra de ler as notas taquográlocas. Aloás, Já pado 
à Secretana da Mesa para que ele fozasse a Jertura. 
Do contráno, o Senador estará levando-ma a erro. 
Ele confessou que, se o Brasoltodo fosse o ABC, sa
na favorável ao proJeto. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (BiooaiPT- SE) 
- As notas taquográfocas estão aí para serem lidas 
por todos que assom o quoserem 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Os Srs Senadoras Já podem votar Peço aos Srs. 
Senadores que permaneçam em plenano, porque ta
ramos aonda a votação de uma PEC 

(Procede-se a votação) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 93, DE 1996 

DISPOE SOBRE O CONTR/I.TO OE T~ALHO POR 
PRAZO DETERMINADO E DA OUTRAS P~MO~NClAS 

N"Vot 1 

Votos S1m· 51 

Votos N.t.o 23 

VotosAbst· o 

Data lmc1o 13101/1998 

Data F1m 13/01/1998 

Total 74 

Hora IniCIO 18 21 41 

HoraF1m 185112 
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o SR. PRESIDBfTE (Anlonio Calfos MagaNas) 
- votaiam SIM 51 Srs. Senadores e NÃO 23. 

Não houve absfençAo. 
TCIIIII: 74 votos. 
o ptqelo foi aprovado. 
Em votação a Emenda de Redação n" 1. 
Os SIS. Senadores que a aprovam queuam 

pe,.,_ sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

~ a segu1nte a emenda aprovada: 

EMENDA DE REDAÇÃO- Nl 01 - CAS 

Dê-se ao art. a- a segumte redação: 
Art. 6" O art. 59 da Consolodação das leal do 

Trabalho - CL T piiSS8 a VIgorar com a seguinte ra
daçlo: 

"Art. 59. • .............................................. . 

······························································ 
§ 2" Poderá ser dispensado o acrisci

mo de salário se, por força de acordo ou 
COIIVIInçáo col- de trabalho, O lllCCB 1'10 
de horas em, um dia for compensado pela 
conaspondente d1m1nuiÇAo em outro d111, de 
rnaneora que não eJCCeda, no período rnP:•· 
mo de cento a VInte dias, à soma das joma· 
das semanaiS de trabalho pnmstas, nem 
88Jil ulllapassado o limite méxJmo de dez 
horas dlánas .• 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhles) 
- O pRijalo va1 à ComiSsão Diratora para radaçiio final 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaNes) 
- Sobre a m-. parecer da Cormssio D1retora ofe
.-ndo a redação li~que será lido pelo Sr. 11 Se-
cretário, Senador Ro Cunha L1rna. 

~ hdo o egwnte: 

I 
PARECE. N015, DE 1198 

(Da ~io Diretora) 

R-.o final do Projelo de Lei de 
CIIIIIUII n' 83, de 198& (n" 1.724, de 1111111, 
.,. c.- de Ollgem). 

A Comissão D1retora apresenta a radaçlo final 
do PIOJIIIO de Le1 da Cêrnara n" 93, de 198& (n" 
1. 724, de 1996, na Casa de Origem), que dispOe so
bre o contrato de trabalho por prazo detam11nado e 
dá outras pt!Mdências. 

Sala de Reunl6es da Conussão, 13 de JB11elro 
de 1998. - (Segue-se ass1naturas.) 

ANEXO AO PARECER N" 15, DE 1998 

R1da9ia ftn11l do Projeto de Lei da 
Clmal"ll n" 13, de 198& (n" 1.724, de 1111111, 
.. ea.. de Origem), que dispõe sobre o 
co;dlaiD de 11"11balho por prazo delanninll· 

-do a dá outro prwldhclaa. 
O Congresso Nacional decreta· 
Art. 11 As convenç!kls e os acordos colelivos 

de trabalho poderio lnSiitull" contrato de trabalho por 
prazo determinadO, de que trata o art. 443, da Con
IIOildação das Leis do Trabalho - CLT, lnde
pendantemente das condições estabelecidas em seu 
§ 2", ern qualquer atividade deaenvolvida pela em
presa ou estabsleamento, para adm1ssões que rep
resentem acréSCimo no nllmero de empregados. 

§ 1• As partes estabelecerão, na convenção ou 
acordo colebvo ralando neste arbgo: 

I - a 1ndanlzaçio pare as hipóteses de I88CIIlio 
anteCipada do coubato de que trata este artigo, por 
miciabva do e~ador ou do empregado, não se 
aplicando o diapollto nos arts. 479 e 480 da CL T; 

11 - as multes pelo descumprimento de suas 
cléusulas. 

§ 2" NAo se apiiCB ao contreto de trabalho pre
visto MS1e artigO o diSposto no art 451 da CL T. 

§ 31 As empresas com até VInte empregados, 
bem como aquelas nas localidades em que os traba· 
lhadonls não estatam ~ por organzações 
sllldlcals de pnme1o grau, poderio celebrar o con
trato de trabalho previStO neste artigo, mediBnte 
acordo escnto entre empregado e empregador, ob
servado o Imite estabelecido n~ CISO I do an 3° 
desta L81. 

§ 4° Sio garantidas as estabilidades pi'OYISÓ
nas da gestante; do dirigente Slnd"ICIII, ainda que SU· 
plante; do empregado eleito para cargo de d1reção 
de conussões intemas de prevenção de aCidentes; 
do empregado BCidentado, nos termos do an. 118 da 
La1 n" 8.213, de 24 de JUlho de 1991, durante a VI· 
gêi"ICIB do contrato por prazo determinado, que não 
poderá ser rescmdido antes do prazo estipulado pe
las partes. 

Art. 2" Para os contratos previStos no artigo an
tenor, sio reduzidas, por deZOito meses, a contar da 
data de publicação desla Le1: 

I - a anqQenta por cento de seu valor VIgente 
em 1° de JBfiBIID de 1996, as allquotes das contnbUI· 
çõas 80CIBIS desbnadas ao SaMÇO SoCial da lndús
tna - SESI, Sei'VIÇlO Social do Coméro10 - SESC. 
Se1Yiço Social do Transporte - SEST, Sei'VIÇX) Na· 
C10r1ai de AprendiZBgem lndustnai - SENAI, SeiVIÇO 
NaciOnal de Aprendizagem Comeroial - SENAC, 

]8:!l 
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SeMÇO NaCional de Aprendozagem do Transporte
SENA T, SeMço Brasole1ro de Apooo às Mocro e Pe
quenas E~s- SEBRAE e lnslltuto Nacoonel de 
ColoniZaÇão e Refonna Agrána - INCRA, bem como 
ao salino educação e para o fonancoamento do segu
ro de acodente do trabalho; 

11 - para doiS por cento, a aloquota da contribuo
çio para o Fundo de Garantoa do Tempo de Servoço 
- FGTS, de que traia a Leo n• 8 036. de 11 de rnaoo 
de 1990 

Paragrafo úmco As partes eSiabelecerão, na 
convenção ou acordo coletovo, obngação de o em
pregador efeluar, sem prejUIZO do dtsposto no InCISO 

11 deste artogo, depósitos mensaos vonculados, a favor 
do empregado, em estabeleetmemo bancano, com 
periOdiCidade determ1nada de saque 

Art 3" O número de empregados contratados 
nos termos do art. 1° desta Leo observará o lomote es
tabeleado no Instrumento decorente da negoeiaçio 
colebva. não podendo ultrapassar os segu1ntes per
centuaiS, que serão aplocados cumulatiVamente: 

I - anqilenta por cento do número de trabalhado
res, para a parcela onfenor a conqüenla empregados; 

11 - tnnla e conco por cento do número de traba
lhadores, para a parcela enlre conqüenla e cento e 
noventa e nove emptegados. e 

III - vonte por cento do numero de trabalhado
res. para a parcele acorna de duzentos empregado8. 

Parágrafo únoco. As parcelas refendas nos IIICI
sos deste artigo serão calculadas SObre a médoa ent
metoca mensal do número de empregados contrata
dos por prazo ondeterm1nado do estabelecomento, 
nos seos meses omedoatamente antenores ao da data 
de publocação desla Leo. 

Art 4" As reduções prevoSiaS no art. 2" serão as
seguradas deSde que, no momento da contrataçêo: 

I - o empregador este1a ad1mplente JUnto ao 
lnstduto Nacoonal do Seguro Socoal- INSS e ao Fun
do de Garantia do Tempo de Servoço- FGTS, 

11 - o contrato de trabalho por prazo detemww
do e a relação mencoonada no § 3' deste art1go te
- ham Sido deposdados no Mon1sténo do Trabalho. 

§ 11 As reduç6es refendas neste art1go subsis
tirãO enquanto: 

I - o quadro de empregados e a respectova fo
lha salanal, da empresa ou estabelel'menlo, f018m 
supenores às respectivas médoas mensaos dos seos 
meses omeãoatamente entenores ao da data de pu
blocação desta Le1; e 

11 - o número de empregados contralados por 
prazo ondeterm1nado for, no mlnorno, ogual à médoa 
refenda no parágrafo únoco do art 3°. 

§ 2" O M1nosté"" do Trabalho tornará dlaponl
veos ao INSS e ao Agente Operador do FGTS as on
formações constantes da convenção ou acordo cole
tovo de que traia o art. 1° e do contrato de trabalho 
deposdado, necessanas ao controle do racolhimento 
das cpntnbuoções mencoonadas, respeciiVIIIII8nle, 
nos 1nasos I e 11 do art 2" desta Le1 

§ 3° O empregador deverá afucar, no quadro de 
avosos da empresa, cópoas do onstrumento nomlllbVO 
mencoonado no art. 1• e da relação dos contratados, 
que conterá, dentre outras onlormações, o nome do 
empregado. número da Carte1ra de Trabalho e Prevo
dêncoa Social, o numero de lliSCrlçio do trabalhador 
no Programa de Integração Socoal - PIS e as datas de 
oníao e de térmrno do contrato por prazo dele111i116do. 

§ 4° O M1nostro do Trabalho disporá IICibra a 
vanáveos a serem consideradas e a metodologoa de 
cálculo das médoas antmetocas mensaos de que trata 
o § 1• deste artogo. 

Art 5° As empresas que, a partor da data de 
publtcaçAo desla Leo, aumentarem seu quadro de 
pessoal em relação à médoa mensal do núnwo de 
empregos no perlodo de releréncoa mencoonado no 
artogo antenor terão prelerêncoa na obtenção de re
cursos no âmbito dos programas executados pelos 
estabelecimentos federaiS de crédito, especialmente 
JUnto ao Banco Nacoonal de DesenvolVImento Eco
n6mlco e Socoal- BNDES 

Ar!. f1' O art. 59 da Consoldação das l..eos do Toa
bailio - CL T passa a vogorar com a SII!Jllnle redaçiio" 

"Art 59 ......................................... . 
OOOOooooOO OoU 000 0000 O ... 00000000 00 O 000000oo0000000 

§ 2" POdara ser dospensado o acrésci
mo de saláno se. por força de aconlo ou 
convenção coletova de trabalho, o uc asso 
de horas em um doa for compensado pela 
correspondente d1rrnnuoção em outro dia, de 
rnaneora que não exceda, no período méxlmo 
de cento e vonte doas, à soma das IOI"8das -
manaos de trabalho prevostas, nem seja ultra
passado o lomde málCIIno de dez horas Clénas. 

§ 3' Na hopótese de rescoslo do con
trato de trabalho sem que tenha haVIdo a 
compensação ontegoal da 10rnada Bldlaonli· 
nána, na tonna do parágrafo antenor, tará o 
trabalhador IUS ao pagamento das horas ex
tras não compensadas, calculadas IIObre o 
valor da remuneração na data da rerillo." 

Art 7" O descumprimento, pelo e"''I""IIBdor. 
do disposto nos arts 3° e 4° desta LeJ sUJIIIta-o a 
multa de quonhentas Unodades Fiscaos de Rafarêncoa 
- UFIR, por trabalhador contratedo nos moldes do 
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art. 1•, que se conslilu11t n~Cella ~ional do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador- FAT, de que trata a Lei 
n. • 7 .998, de 11 de l&ne•ro de 1990. 

Art. f1' O Poder ExecubVO ~~~gulamentanl. esta 
lei no prazo de tmta dlllS, conlado a pellir de dllla 
de sua publicação. 

Art. 11' Esta Lei entiB em VIgor na dalll de -
publicação. 

Art. 10. Rawgam-ee as c!ispnslçlleB an oonlnl.rio. 

O SR. PRESIDENTE (Adorio Callas Magalliies) 
-O pe18C8r é favonl.vel. 

Aprovado o pro1eto e estando a maléria em ra
gima de ulgêncla. passa-se à imedl8ta api8CIIIÇio 
da radação final. 

Em discussão a raclaçio final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. enceno a 

discussio. 
Em votação. 
Os SIB. Senadores que a aprovam queil&m 

pannanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa VBI à sanção 
Ficam p18jud!Cados e vão ao AlquiYO os Proje

tos de Le1 do Sanaclc! n"s 239, de 1995, a 42, da 
1996, com os quais a maféna tnunltava em COIIJUniD. 

São os~ os !tas JII8IIICiicados 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 239, DE 1995 

(Em 18(11me de urgência, nos tanms do 
Requenmento n" 1, de 1998 - ali. 336, b) 

(T~amllando em conJUntO com o Projeto da lei da 
CAmanl ri' 93, de 1996, e PIO)BlO de Le1 

do SanadO n• 42, de 1996) -·t_ .. _ .... do Senado ri' 239, de 1995, de autona do Senador 
Jlll10 Campos, que d sobl8 a coniiBtação da 
emp~agados por ta da em localidades turisbcaS 
e dá OUIIBS piOVIdêllCI • 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 42, DE 1996 

(Em 111g1me da urgência, nos tanms do 
Requenmento n" 1, da 1998 - ali. 336, b) 

(T~amitando em COI"funto com o ProJBIO de lei 
da Cêmala n• 93, da 1996, e Projeto de lei 

do Senado n" 239, de 1995) 

OIIICUSsão, em tumo llmc:o, do PIOJIIlo de lei 
do Sanado ri' 42, da 1996, de autona do Senador 

AntoniO Callos Magalhães, que anem dispositivos da 
Consolldaçio das LeiS do Tmbalho, a dá outras pro
VidiiiCI&S. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Callas MageNes) 
-11Bm4: 

PROPOSTA DE EMENDA 
l CONSTITUIÇÃO N" 38, DE 11197 

Quinto e llft•rno dia de discussão, em primeiro 
tumo, da Proposta de Emenda à ConstitUIÇão n• 
39, da 1997 (n• 338196, na CAmaiB dos Deputa
dos), de iniciatiVa do Presidenta da Rapllblica, que 
disp6e sobre o reg1me constiluc1onal dos m1lllaras, 
tendo 

Parecer favonivel, sob n• 860, de 1997, da 
Comissão de ConsbluiÇio, Just•ça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu Tume, com votos contni
nos dos Sanadores Roberto Fre1re e José Edualdo 
DUIIB. 

Em discussão a proposta. (Pausa.) 
Nlo havendO quem peça a palaYIB, enceno a 

diSCIISSão. 
Em votação. 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioca/PPS- PE) -
Sr. Presidente, paço a palaviB paiB encaminhar a 
votaçAo. 

O SR. PAESIJENTE (Antonio Callas Magalhles) 
- Concedo a pelaviB ao nobre Sanador Roberto 
F181re p&IB encaminhar a votação 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE. 
Pa1a encarrunhar a votação. Sem rBVISio do orador.) 
- Sr. Presidente, s.-.. e SIS. Senadores, sere• muito 
nipldo, até porque a argumentação, 1á a fiZ na Co
IIIISSAo de ConsbtUIÇão, Justiça e C1dadama. Gosta
na da trazer à reflexão um processo de debate que 
está ocomsndo no se10 do Governo. 

lnlal!Zmente, só diSCubmos ques!Õ86 de viOiiin
CIB policial quando elas ocorrem Então, diSCUtem-58 
a 1nstiluCionalldade e suas soluções. Quando ocor
reu uma VIOlência 1naudita em São Paulo, numa da
quelas favelas, provocada pela policia militar, &bnu
se aqu• g~ande debate sobre a necessidade ou não 
das policias militares, psJSP8Cbvas de unlfiC&Ção, se
gu~ança pllbiiCB, não corno questão militar, mas 
corno questão da cidadania. O debate fo1 inceniiYBdo 
pelo própno Govemo. 

Essa proposta de emenda constituciOnal va• 
exatamenta em Ba'IKio mvenso: ao 1nvés da diSCutir 
a questão da segu~ança corno da Cldadanl8. vai-se 
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conceder •-• moldar a toda a estrutura paramilitar O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL --.r::-- V. ex:; 
da segurança públoca brasoleora - não me torara esse prmlegoo Sou todo OUVIdos. A 

E omportante fazer essa reflexão para que o Mesa Já concedeu a palavra a V Ex" 
Governo saoba o que esta solocotando de sua base de O SR. PRESIDENTE (Anlcnoo Carlos Magafl''as) 
sustentação Há de se votar exatamente o onverso - Com a palavra o Senador José Eduardo DulnL 
daquolo que pratendeu que a socoedade doscutosse e 0 SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT _ SE. 
que se carnonhasse COI'I'O solução para o problema 
das pohcoas mlllar e covol e da unlfocação de um úno- Para encamonhar a YOiaÇão. Sem I'BIIIIIio do Ol'lldor.) 

- Sr Presidente. Sr"s e Srs Senadores, - ,__ 
co corpo de segurança públoca em nosso País. so afã de mudar a Constrtuoção, estamos estabele-

Ha um outro aspecto sobre o qual quero la- cendo modofocações na nossa Leo Maoor como se ela 
lar. Parece-me que esse projeto não atende àquolo fosse uma leo qualquer. Basta acrescerllar a emenda 
que o Governo pretendoa, ou seJa, desvoncular a "revogam-se as dosposoções em contrãno" que passa 
questão salanal dos mohtares, seus reajustes dos a valer o que foo votado por úftomo. Os ontérpretes de 
servodores covos Esse otem da Constotuoção não foo Constrtuoção não poderão u!Jhzar aquela ellP'BSSão 
modohcado O que se modohcou foo a croação da muoto em voga pelos advogados - "a ontenção do la-
estranha fogura do servodor do estado, e não do goslador" -, poos será ddicol saber a ontenção do legoa-
servodor publoco. Essa é uma conquosta omportame, lador em relação às modificações na Conablução, 
porque o Estado pode ser algo. no futuro, que domo- porque este dehbera urna coosa num mês; dois me-
nua sensovelmente o seu espaço, e amploe-se exala- ses depoos, delobera outra coosa contradrtóna àquela 
mente o espaço públoco, a vosão do públoco como pn- deliberada antenormente, sob a alegeção de que a 
Yllegoada frente ao Estado, e o servodor públoco tam- questão sera resolvida postenormente e o que esto-
bem como pnvolegoedo ante essa locção, a nova onsto- ver por úftomo estara valendo 
tuoção que se ena do seMdor do Estado, agora reve- Esta PEC tem doos problemas sénos um loo !a-
lada para os mohtares brasoleoros e para as polocoes vantado pelo Senador Roberto Freore Toda dlscus-
molrtares são que vonha OC\lrrendo no Paos no poocesso de re-

Voto contra por representar um retrocesso em democratização era da desmolllanzação das policoas 
toda a perspectiYB que se estava doscu!Jndo roa estaduaos. Já houva quem dossesse até que policoa 
questão das policoas molotares e roa compreensão da mlilar é uma contradiÇão em tennos: ou é policia, ou 
função das Fooças Annadas brasoleoras é molrtar. No entanto. essa PEC vao no sentodo exala

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC)- Sr 
Presodente, peço que se1a regostrado em ata meu 
voto contráno, na votação anteroor 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Cal1os Megalhies) 
- Será regostrado em ate que. se V Ex" estovesse 
presente. tena votado contráno 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presodente, peço a palavra 

O SR. PRESmENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- O Senador José Eduardo Outra pedou a palavra 
antes de V Ex" 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE) 
- Gostana de ouvir os argumentos do Senador Hugo 
Napoleão Na votaÇão antenor, todos os Srs Seroe
dores tavoráveos ao projBio pronuncoaram-se por (alto
mo, que SfliiJ diferente agora Faço questão de ouvor 
o Senador Hugo Napoleão, quem sabe S.Ex" muda
ra meu voto 

mente contráno, porque classlfoca como moldares es
taduaos as pohcoas moldares dos Estados e os corpos 
de bombeiros Então, esse e um problema que, no 
nosso entendomento, faz com que votemos contrana
mente 

Segundo problema. somos sensoveos a questiles 
levantadas sobre a defasagem salanal, sobre os bai
xos salános dos moldares. Entendemos, onclusove. 
que a ConstrtuiÇáo penmtma - e permde - que se 
promova uma reclasslfocação. um novo plano de car
gos e salános para os molilares, de fonna a comgor 
essa dostorçio salanaJ Tem que se regiStrar que 
osso não e "pnvolégoo" dos moldares, os servodonls co
VIS também estão sem I'BBjUSte há toês anos. Enten
demos que a Conslltução estabelece que os 1881US· 
tes de salános, ou seJB, aqueles decorrentes de per
da com onfleção, têm que ser oguaos entre m1i1ares e 
cMs, mas esse emenda, onclusove, mantém esse 
ponto na Constrtuoção 

Estou aquo com um artogo publocado na Folha 
de S.Paulo. do Sr. fáiHo Goamboago, economosta que 
foo professor da UFRJ, Assessor do Monlllléno de 
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Pb.neJ&mento e Orçamento do qovemo Femando 
Hennqua Cardoso O título é: "Por que cresce o gas
to com pessoal?". Ela demonslnl com nílmaros que. 
apesar da não ter haVIdo lliiiiUste salanal para os 
servidores públiCos durante três anos, o aumento 
dos gastos não é decorrente daquilo que se chama 
ci8SCimento vegetatiVo da folha, com os rapques, as 
lfiCOIPOI8ÇÕ8S da grallfiCIIÇÕaS ate., mas pnr1C!p81-
manta do aumento dos gastos com os inativos, partt
culannante com os da área militar. 

Conclui o Dr. FabiO G1ambiag1: 
"( ... ) enquanto o gasto com abVOS -

lanlo CMS como militaras- vem camelo, uma 
propo<ção c~escanta do gasto com pessoal 
tem s1do absorvida pelo pagamento a 1nat1-
vos. ( ... ) 

Uma ÍIXplicação que poderia ser dada 
é que ISSO raflat1na apenas a aposentado
na da 1ndwíduos não repostos. Entretanto, 
o fato da a taxa da crescimento do gasto 
com 1na11Yos militaras ultrapassar larga
manta a do gasto com aposantadonas e 
pensões da CMS sugare que o argumento é 
ln&BIISiatÓiio. 

A anáte das causas dessa elevado 
crescimento Ioga aos estradOS limitas desta 
art1go a va1 ém da competência deste mo
desto escnbB. Nas palavras da refenda pu
blicação do lpea, datada da dezembro da 
1997, o fenômeno "poda ser expliCado. em 
parte, pelo carater especial da transfarãn
ciBS das pensões do pessoal militar para os 
demais membros da famOia • 

Ora, Independentemente da abrangência que 
terá aquele destaque que conseguimos aprovar na 
relonna da Prav1dê11C1a, que ret1ra a possibilidade 
da cnação de um s stama espac1al para os milita
res - fizemos que o da d1zar. na ocas1ão daque
la votação, que o eal nlo era a aprovação do 
destaque. mas da ssa emenda, que astabei8Cia 
um rag1me úmco; o de:•qqua astabalacl8 uma re-
dução que ainda d nt!. da veniiCBÇio da qual 
sana a amplttuae -, a p1uposta de ~manda consti-
tuciOnal, em noeso entendimento, JC. ,a por terra 
aquela daasão aqu1 tomada qua""o da reforma da 
Prav1dêr1C18. 

Se os militaras deucarêo de ser classlfiCBdos 
como seMdores públiCOs militaras e passerlo a sê
lo simplesmente como militaras, numa ca11111ra espe
CIBI da Estado, conlonne está colocado, sem dúvida 
sara aberta a porteira para os reg1mes especiaiS En-

tio, não ma wnham com o argumento que !01 dado 
na Comlsslo de ConstttuiÇão, JustiÇB e Cidadania, 
com base em um parecer ap6crdo, de que era uma 
mudança meramente topológica, de que se tratava 
simplesmente da trocar de lugar a situação dos mili
taras na Constituição. Se fosse meramente topológi
ca, não havena esse lobby tão Intenso para sua 
aprovação. 

Portanto, Sr. Presidenta, a Liderança do Bloco 
de OposiÇão recomenda o voto "Não". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI) - Peço a 
palavra para encaminhar, Sr Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cal1os Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para en
carrunhar a votação. Sem reviSão do orador.)- Sr. 
Presidente, peço a palavra apenas para encaminhar 
o voto do Partido da Frente Liberal, favorável à Pro
posta de Emenda à Constituição n• 39, tendQ em 
VISta a necessidade 1mpenoss da se adequaram as 
funções t1p1CBmenta militares à realidade que haVIB 
sido distorcida quando da votação de semelhante 
emenda no curso do ano passsdo. 

Sio as FoiÇBS Annadas 1nstttuiÇÕes pennanen
tas, CUJO exercíCIO efatiVo se dá pelos rrulltares da 
Mannha, do Exérctto e da AeronáutiCa. CreKI que o 
projaiO vem sanar a sanear o que se pretendia. 

Com base nessss considerações, votamos fa
voravelmente. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)
Sr Presidenta, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Contra ou a favor, Excelência? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA Para 
anca1111nhar a votação. Sem I'IIVIsão do orador ) - Sr. 
Presidente, quero declarar, para manter a coerência, 
que voto a lavor da emenda. Nela se declara a sttua
çlo dos militaras em caráler d1fe~enta dos saMdores 
públiCOS CIVIS de modo geral. Corratamente o Gover
no declara na mensagem que lhes dá um tratamento 
ddareriCiado. Vala d1zer: não lhes dá um prMiég1o, 
mas um tratamento ddarariCiado em face da sttuação 
a, sobretudo, diante dos pormenores decorrentes da 
emenda, que mod1!1CBm o reg1me geral dos militares, 
lriCIUSIYB quando OS proíbe de partiCipar de atiVIda
dae políbcas. 

Tal qual votei no caso dos magistrados, voto 
nesta favoravelmente por não reconhecer a ex1s-
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têncoa de pnvolégoo mas de uma .sotuação doferen
coada 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr. 
Presodente, peço a palavra para encamonhar 

O SR. PRESIDENTE IAntonoo Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V Ex" 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr 
Presodente, o PSDB recomenda o voto "Som" 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Os Srs Senadores 1á podem votar 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA) 
- Sr. Presodente. peço a palavra para encamonhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carlos Magalhães) 
- Ja estamos votando. V Ex1 não pedou a palavra na 
hore celta, os outros que a pedoram foram atendidos 
No entanto, V. Ex" pode falar, enquanto estamos vo· 
tando 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA. 
Para encamonhar a votação Sem revosão do orador ) 
- Sr Presodente. quero regostrar que. quando houve 
o conflllo nacronal da questão da segurança publica 
nas policoas covos e mohtares do Estados brasoleoros, 
tivemos o cuidado de ouv1r as suas representações 
em todo o Brasol, onclusove neste Senado. espectai· 
mente na Comossão de Assuntos Socoaos Percebe
mos que todas as pohcoas - a Pohcoa Rodovoana Fe· 
dera/, a Pohcoa Ferrovoana Federal. a Pohcoa Fede· 
ral. a Pohcoa Moldar e a Pohc1a C1vol ·, por suas Iode· 
ranças defendoam a desmohtanzação das Pohcoas 
Mll1tares dos Estados brasoleoros A unoca exceção 
eram os corone1s das Policias M1htares estadua•s. 
mas a base da corporação os cabos e soldados, es
tavam abeotamente defendendo a desmohtanzação 
das suas pohc1as 

E precoso mudar as regras ngorosas exosten 
tes. como a obed1ênc•a sem questionamento Per
cebemos. enfom a necessidade de mudança no 
que se refere a segurança publica em nosso Pa1s 
mas o Governo faz JUStamente o Inverso d1sso 
fortalece a mohtanzação onclusove. das polic1as 
estaduaos 

Votamos contra essa emenda que traz a 
quebra do doreoto de foliação a part1do polit1co pelos 
mototares O molotar que pretende ser candidato lera 
de abandonar o cargo um ano antes, porque deve
ra foliar-se ao partodo com a antecedêncoa de um 
ano 

Uma sene de razões não nos permote com
preender a atrtude do Pres1dente Fernando Hennque 
Cardoso. que, julgando-se moderno, aforma querer 

atender às necessidades e aos ansetos da socoada· 
de braSIIeora. promoverodo mudanças roa segurança 
pubhca, mas procura JUStamente o cammho onverao 
para fazê-lo 

Os cabos e soldados do BraSil onlelro conside
ram os comandantes molrtares uma verdadeora casta 
de prMiegoados; estes os usam como empregados 
domestocos, numa exploração total e absoluta. Além 
disso, as onstotuoções mohtares são as que mais dde
renças salaroaos apresentam no Brasol, e astron&moca 
a diferença entre os salanos dos coronéts das Poli
coas Molrtares nos vanos Estados do Brasol e doe ca
bos e soldados 

O que reovondoca a base da Policoa Moldar é JUs
tamente a modofocação desta srtuação e o Iom do pn
volegoo desses coroneos Isso só podena ser ferto 
com a desm1lotanzação, porém o Governo _,. 
com uma proposta no sentodo onverso, fortal-ndo 
a mohtarozação e o pnvolégoo Cabo ou soldado que 
questoonarem a ordem de um coronel vão para a 
cadela Eles têm de hmpar o sapato e lavar a rou
pa de coronel E osto que está acontecendo no 
Bras11 a parte adm1nostratova das Pohcoas Molitares 
constrtuo-se de verdadeoros empregados domésti
cos dos comandantes. alem de a questão salaroal 
ser um verdadeoro escândalo em todo Estado braso
leoro 

Por 1sso nós votamos contra essa emenda e la· 
mentamos profundamente essa deciSão do Presa
dente Fernando Hennque Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhlies) 
- Os Senadores J8 podem votar 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Biclc:QIPT- SE) 
- Sr Presodente, a Loderança do Bloco hbera a Ban
cada Eu voto contra 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos MagaNes) 
- O Senador Jose Eduardo Outra vota contra, mas 
libera o Bloco da Oposoção 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - Sr. 
Pres1dente, a recomendação da L1derança do PMOB 
e o voto "Som" 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhies) 
- O PMDB vota ·som" 

o PFL vota ·som· 
Tem a palavra a Loderança do PPB para enca

monhar a votação 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presodente, o PPB encamonha o voto SIM 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhies) 
- Esta encerrada a votação 

lProcede-se a apuraç.êo) 
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O SR. PR~ (Anlonlo.calbs ~I 
-Votaram SIM 65 Srs. Senadores; e NÃO 8 

Nio houve abstenções. 
Total. 73 votos. 
Foi aprovada a Proposta de Emenda à Conab

tuiÇão 
A rnatana constará da Ordem do 018 do piÓXII1IO 

dia 21 de Jllll8liO para o segundo turno de Vlllaçlo. 

~a segu1nte a maténa aprovada. 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTn"UIÇÃO N" 39, DE 1tlll7 

(NI3381118, n11 Cl11111ra ._ DeputHa) 
(De IIIICI8bva do Presidente da Repúbi1C8) 

Dlap6e 80bre o .-.glme --atuclo
,.,._mlm.w. 

As Mesaa da CAmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos 1em1os do art 60 da ConslltuJção 
Federal, PIOIIIUigam a segu1nte emenda ao texto 
COnstituCional. 

Ar!. 11 0 art. 37, IIICISO XV, da Constduiçio, 
passa a VlgDillr com a segu1nte redação: 

"Art. 37 .................................... .. 

XV - os vencimentos dos seMdores 
pubiiCOS são lrredui1V81S, e a remuneração 
obsantará o que di5PÕ8m os arts. 37, XI e 
XII, 150, 11, 153, III e§ 2", I, 

• 

Art 2" A Seção 11 do Cap1tulo VIl do Titulo III 
da ConstituiÇão pasaa a denom1nar-se "Dos Sem
dores PúbliCOs" e a Seçio III do Capitulo VIl do TI
tulo III da Const1luiÇAo Federal passa a denom
nar-se "Dos Militares, dos Estados, do Dtstnto Fe
deral e dos Temtónos", dando-se ao ali. 42 a
~1111818dação 

"Art. 42. Os membros das PolíCiaS Mio
taras e Corpos de Bombeiros Mililares, lflllb. 
lulç&ls com base na hierarquia e dl8apiN, 
aio 111111tares dos Estados, do Dlllrtto Fede
rale dos Terrilónos. 

5 11 Aplcam-ee aos mlllareS dos Esta
dos, do Dlllrtlo Fedenal e dos Tenitónos, 
aNom do qus VIer a ser fucado em 181, as dia
posiÇÕeS do art. 14, § 8', do art. 40, § 3', e 
do 811. 142, §§ 2" e 3', cabendo a le1 esta-

dual especifica dispor sobra as natérills do 
art. 142, § 3', IIICIIIO X, Mndo as .-IIW 
dos alicas contendas pelos ~ Go
vemadonss. 

§ 2" Aos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territónoa, e a 
seus pensiOnistas, aplica-se o d~ no 
art. 40, §§ 4• e 51, e aos ~n~btares do Dlatn
to Federal e dos Terntónos, o diepoeeo no 
art. 40, § 6'. • 

Art. 3' O IIICISO 11 do § 11 do ert. 61 da Conati
tuição passa a VIgorar com as segu1ntes altençliea: 

"Art. 61 .......................................... .. 
§ 1' ............................................... . 
•ooooooooo•oooo••••••oooooouoooooooooooooooooonooooonoooooo 

11- ................................................ .. 
000 0 00000000000 00000 000 °0°0 0000°0 oooooooooooonoooon 

c) HMdores pllbbcos da Unlio e Tem
tónos, seu reg1me JUrldiCO, p~ de 
cargos, estabtlldede e aposentadoria; 

.... ············· ·········· ·························•······ 
f) m11tta- das Forças Annadas, seu 

regme Jurídico, prov~mento de cargos, pro
moções, estabilidade, remuneração, ralonna 
a transferêiiCia para a re&eiVL 

Art. 41 Acrescente-se o seguinte § 3" ao art. 
142 da ConsbtUição: 

"Art 142 ......................................... . 
......................................................... 
§ 3' Oa marnbroa das Forças Armadas 

são denominados mlilares, apllc 111do se 
lhes, além das que Vl8rem a ser fiudaa em 
lei, as seguintes diaPOSIÇÕIIII: 

- as petentes, com pranogabYaa, direi
tos e ~ a elas 1nen1ntes, sAo confali
das pelo P-ldente da ReptlbiiC8 e .-gu
radas em plenitude aos oficiais da allva, da 
- ou retonnados, llltfldo.ltt. privati
vos os tltuloa e postos m11itarea e, jun!Mien
ta com os demaill membraa, o uso dos lri
tormes das Forças Armadas; 

11 - o militar am a!IVidade que lclmar 
posse em cargo ou en1p1 ego Pl)blioo civil 
permanente será transtendo para a n IINB. 
nos termos da lei; 
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III- o militar da aava_que, de acordo 
com a lei, tomar posse em cargo, amp18gD 
ou funçio pt)bllca ciVil temporária, não eleb
va, ainda que da adiTIIIIISiraçiio mdtreta, fica
lá aglllgado ao respacbVD quadro e somen
te poderá, enquanlo pennanecer nesse si
tuaçlo, 1181' proiiiDVICio por anligQidade, con
tando-se-lhe 11 tell1)0 de serviço apenas 
para aquela promoção e transferência para 
a rserva, sendo depois de dois anos de 
afastamento, CIOnllnuos ou não, transfendo 
para a reaerva, nos tennos da lei; 

IV - ao militar são pltlibtdas a SindiCali
zação e a greve; 

V - o mililar, enquanlo em serw;o 1111110, 
niD pode- filiadO a parbdos polillcDs; 

VI - o ofiCial SÓ parderá o posto e a pa
tente se tor rulgado ind1g110 do oliclalalo ou 
com ele mcornpatlvel, por deciSAo de tnbu
naiiTIIIdar de caniter pannanente, em 18111)0 

de paz, ou de thbunal espaaal, em lempo de 
guerra; 

VIl - o CDhcal condenado na JustJça 
Comum ou MiUiar à pana pnvaiMl de liber
dade supenor a dois anos, por sentença 
lransdada em 1ulgado, será submabdo ao JUl
gamento pnMSio no II'ICISO amenor: 

VIII - apliCa-se aos mll1taras o diSposto 
no IIII. 79, inciSOS VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e 
XXV, e no ali. '37, IIICISOS XI, XIII. XIV e XV; 

IX - apice se aos ITililars e a seus pan
sianBiae o diSJ OÁ> no art. 40, §§ 4", S" e 6"; 

X - a lei ql15porá sobn~ o 1ngrasso nas 

-1~- .. -.. -· blbdade e out condiÇões de transferênciS 
do ll'llhlar para 1na1Mdade, os du•eiiOS, os 
dev&res, a ram neraçio, as prenogabvas e 
o~ srtua s espeCiaiS doS mllda~es, 
COI1IIIderadas a pacuhandades de suas 811-
VIdades, inclusive aquelas cumpndas por 
f9rça de COII1Jitlm1SSOS lnteii'IBCIOn&IS e de 
guena.• 

O SR. PRESIDEN11! (Antonio Cados Magalhães) 
-IIMn &: 

PROJETO DE LEI DA~CAUARA N" 88, DE 19117 
(Em ragme de u ência, nos termos do 

Requerimento n• 2 de 1998 - art. 336, b) 

Votaçio, em turno úmco. do Pltl)eto de Lei da 
Clmera na 88, de 1997 en• 3.814197, na Casa de on
gem), de i111Ciabva do Presldante da Rept)biiCB, que 

autonm o M~r~ISiérlo dos Transportes. por Intermédio 
da Companhia Brasllena da Tnms Urbanos- CBTU, 
a repassar à Companhia de Trens Metropolitanos de 
f>ernaJmuco - COPERTRENS, recuraos para paga
mamo de passos!, tendo 

Paraceres favoláva1s, sob n"s 1 o e 11, da 
1998, das Comissões 

- de Constiluiçlo, JusiiÇa e CidadaniB, Relator: 
Senador Roberto Fra1ra; e 

- de AssuniOs Econõrmcos, Relator: Senador 
José Eduardo Outra. 

A rnaléria constou da .-sAo delilefabva ordirá
na do dia 9, quando leva sua discussão encenada. 

Passa-se à votaçAo. 
Os Srs. Senadores que o ap~t~vam que1ram 

parmanecer senlados (Pausa.) 
Aplovado. 
A maléna vai à sanção. 

É o segu1nle o PltiJeiO aprovado: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N" 88, DE 1997 

(N" 3.814197, na Ca• de origem) 
(De lriiCIBtiVa do Presidente da Rept)bllc:a) 

Autoria o MlnlsNrlo elos Transpor
tes, por lntenMcllo da Companhia Braal
lelnl da Trens U....,_ - CBTU, a repa .. 
•r • Companhia da Trens lllelropolltllnos 
de Pernambuco - COPERTRENS, niCUr
IIOS para pagamento de p I Soai. 

O Congresso Nac1onal decreta: 

Art. 11 Fies o M1n1sténo dos Transportes, por 
1n1erméd1o da Companhia Brasileira de Trens Ur
banos - CBTU, autonzado a repassar à Compa
nhia de Trens Metropolitanos de Pemambuco -
COPERTRENS, os racuraos equivalentes ao paga
mento das despesas com a folha ae passoal, encar
gos SOCISIS, benefÍCIOS e conlnbuiÇão à Fundaçio 
Rede Femmána Federal de Segundada Social -
REFER, dos empnegados transfendos à Copertrens, 
por SIICBSSão lrabalhiSia, na daJa de tranaferêi"ICIB do 
Sistema de Trens Ulbanos de Reate para o Estado 
de Pernambuco, de acordo com a Le1 n.• 8.&93, de 3 
de agosto de 1993. 

§ 11 Os recursos serão rapassados mensal
mente a partir de data da efeiMI assunção do Siste
ma de TrariS Ultlanos de Reate pelo Estado de Per
nambuco até 1unho de 2001, Inclusiva, devando ser 
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aplicados exclusivamanla nas .despesas llllar
enc:tada rwste artigo. 

§ 2" A autonzaçio da que trata este artigO fica 
timitada ao rnantante das despuas referidas no e»
put, comglda8 da BCOido com os I'INIJusles salanaill 
praticadals pela Companhia Brasileira de Trana Ur-
1111.- - CBTU, conando i conta de sua dotaçio or-
çamant*ia. 

Alt 2" C&benl 11 CompanhiB Bras11eora da 
Tnms ~ - CBTU, analiSar, acompanhar e fis
c:Pzar, em nome do M1n1sténo dos Transportes, a 
utllizaçlo dos tKUrsos supramencoonados, da 
BCCIIdo com o dlspoeto nesta Le1 e na legislação ,... 
gente 

Ali 3" Esta Le1 entra em V1g0r na data de sua 
pubiiCIIÇio. 

o SR. PRESIDENT1! (AntoniO Caltos Magatiills) 
- Esgotada a rnaténa oonstante da 01dem do O. 

Passa-se, agora, 11 apniCiaçio do Requeunat
to n" 17, da 1998, de urgtiiCIB, Hdo no Expecienta, 
para o PTqeto de lei da CAmara n• 7, que di&Piie 
sobrll o transpotta multlmodal. 

Em liOiaÇAo o requenmento. 
Os Srs. Senadoras que o aprovam querram 

pa.-r SMllados. (Pausa.) 
Aplovado. 
O prqeto oonstará da Ordem do DIB da próxt

rna qu1111B-Ie1ra. 

O SR. PRESilENTE (AntoniO CBIIos Magallães) 
- Passa-se, agora. 11 apreciBção do Requenmento 
n• 1 8, de 1998, de urgéiiCia, lido no ExpediBnla, 
para o Pro)81o de lei da Câmara n• 46. que d1spOe 
sobra prestação de contas e apliCaÇão dos recursos 
a que se lalere a lei n" B 7 42 - Fundo Nacional de 
Aas111161oc18 SoCial 

Em votaçio o raquenmento 
Os Snl. Senadoras que o aprovam qu81ram 

parma..-r sentados (Pausa.) 
Aprovado. 

O prqeto oonstara da Ordem do DIB da próxi
ma qu1111a-le1ra. 

o SR. PRESilENTE (Areomo C8llos Magalhles) 
- Consulto os Srs. Lideras se, após a apraci&Çio 
da Ordem do OIB de amanhã, poderíamos anteci
par a aprac1BÇ4o das rnaténas de qu1nta-lerra. 
(Paii8B l 

O Senador Robeno Fre1re e favorável. 
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 

Outra 

O SR • .JOSé EDUARDO DUmA (BioooiPT- SE) 
- Sr. PI'IISidente, de nossa perta, nlo 114 pn:lblema. 

O SR. PRESIDENTE (AniDIIIo Callo8 Maya1 "11) 
- Está aprovada a antecipaÇão da matérias. 

O SR. PRESIDEN1"E (ArtaniO Cattas Maya1 • ) 
- A Senadora Benedlla da Slva encanunhou dllcur
so i Mesa para ser publocado na forma do art. 203 
do Regtmento lntemo. 

S. Ex" será atendida. 
A SRA. BENEDfTA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 

-Sr. Presrdente, s.-.. e Srs. Senadoras, quecu. ,__ 
ta oportunidade, lazer um regiStro, e com uma certa 
sabslação pessoal, em destaque ontem na lmpniiiSII 

canoca, que 101 a realização da segunda f- do 
vestibular da UERJ- UnNersldade do Estado do 
Ato de Jane1ro, reahzada domingo passado, apli
cada para mata de 15 mil veatibulandos, que se 
1nsp1rou no tema "AssédiO Sexual" para 1,_r a 
prova de redação, que gerou satillfaçio para todos 
08 alunos. 

Nesta rnovaçlo, o candidato devena ler sete 
textos. três depoimentos e escolher um para con
tra-argumerllar com o depoente, fazendo antes um 
esquema contendo 08 argumentos que davena 
usar. 

Segundo o oonsenso dos alunos, esta mova
ção 101 poslltva e conSiderada um avanço A Idéia de 
pedtr para que os alunos lizeaern um esquema VBI 
acabar com o 'zero• na redaçlo e terá reflexo nas 
esoolas de segundo grau. que pa.ssariio a -1nar 08 
alunos dentro de urna nova dldábca. 

De acordo com um dos coordenadOies do ves
hbular, este 101 um dos mats bem orgamzados dos 
úlhmos anos, não havendo nenhuma confusllo, e o 
indtee de faltosos fo1 pequeno, sendo regiStrado ape
nas um caso de candidato faltoso. 

O tema • AssédiO Sexual" trata-se de PIOJ&Io da 
ler, de nossa autona, 1á aprovado nesta Casa, denro 
de um consenso da matona dos nossos pares, e que 
se erocontra hDI!I na COITIISSio de ConsiiiUIÇão e 
JustiÇB e Cldadanl8, aguardando parecer do Relator, 
Senador José B~anco, e que vem reparar atos de 111-
JUSIIÇB pratiCados oontra pessoas 1ndefesas, que em 
dados momentos nlo enoontram forças para reagtr 
contra os seus molestadores. 

Esta lllOVIIÇão da UnMirsldade do Elllado do 
RIO de Janerro, em seu vestibular. é. sem tlúvicla, um 
erocora...,.nto, para que oonbnuemos na delfi8 de 
algumas bandeiras no imblto do Congresso Nacio
nal, e nos mostram também que a socl8dada é pan1-
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-bVa quaniO - resultados daqailo que 88 legiSla 
no Congresso Nacional. 

N- parabéns ao professor Paulo Fiblo 
Salgueiro, Cooldenador-Geral do Vastilular da 
UERJ. que possibilitou aos vesbbulandos uma ralle
lllo sobnt o assédio saxual, tama hora de in11ortân
cia nac:tOIIIII. 

O M PRESIDENTE (Anlorlo calloa MagaNas) 
- Nada IIIIIIS havendo a tratar, a Prasldlncia V8l an
CIIIIBI" os trabalhos, daslgnando para a sa&Sio ordt
n6na da amanhA, a raal1zar-sa às 14h30rntn., a sa
gumta 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N1 7, DE 1997 

(Em ntgime de urgência, nos tarmos do 
Requerimento n• 17, de 1998 - art. 336, b) 

Dlacusalo, em tumo llmco, do PIOJSIO de Lat 
da Clmara n" 7, de 11997 (n1 4.586190. na Casa de 
ongam), da 1niciahva 'do Prastdenta da RaptlbltCB, 
que diSplla sobra o 1Transporta Mulbmodal de Car
gos a doi outras provldêncoas, tando 

Pan1C8111S sob nl's 13 a 14, de 1998, das Co
mia6as 

- da Assuntos Econ6miCOS, Relator: Senador 
Waldack Omalas, tavorával, com Emendas n"s 1, a 
15-CAE, que ap18S8nta; a 

- de Sannços de lnlla-Estrutura, Ralalor: Sena
dor Garaon Camata, IIIVOrával, nos tarmos do pare
cer da ComtSSão da Assuntos EconOmtCOS. 

(PoclaiAo sar ap-ntadas emendas até o en
carramento da dillcusslio.) 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 46, DE 1997 

(Em ragime de urgêncta, nos tarmos do 
Requerimento n" l8, da 1998 - art. 336, b) 

Otscuseio, em tJmo llmco, do PIOJIIIO de L8l 
da CAmara n" 46, da 1997 (n" 1.765/96, na Casa da 
ongam), da llliciatlva do Prastdenta da Reptlbllca, 
que dl8p6e sobra a prastaçilo de contas da apiiCB
çlo da - a que aa nlfent a l.et nl8.742, de 7 
da dazemblo da 1993, e doi ouJras provtd6ncias (\Ai 
O!glnica da Assislênciil Soctal), tando 

Pa- favorá-. sob n"s 8 ali, de 1998, 
das Corntaa6aB 

- da Canstiluiçlto, Jusltça e Ctdadania, Relator: 
Senador Bant Varas; e 

- da Assuntos Econ6mtCOS, Relator: S.:.11ador 
José Fogaça. 

(Poderio ser apresentadas emendas 816 o en
cerramento da diSCussão.) 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1711, DE 111117 

Discuss.io, em turno lln~co, do Prqeco da Re
solução n" 1711, de 1997 (apresentado pala Comta
s.io da Assuntos Econ6mtCOS como conclus.io da 
sau P111K8r nl847, de 1997, Relator: SenadorNav 
Suassuna) que autoriza o Mun~clpto do Rio da Janet
lO a amdlr, alravás de ofertas pllbltCBS, IAtras F'lllllll
cetras do Tesouro do MuniCípio do R10 de Ja.-o -
LFTM-RIO, clasttnando-se os racureos ao gtro da 
sua divida rnobHtâria venclvel no 11 samaslra da 
1998. 

O M PRESIDENTE (Anlonto Callca ltlagaUSI~ 
- Está encerrada a sess.io. 

(Levanta-se a sesslo és 111h14mln.} 

ATA DA ao SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINMIA, REALIZADA EM 

8 DE JANEIRO DE 1118 
(Pubi'ICIIda no DSF, de 11 da ja-ro de 1998) 

RET/FICAÇÃO 

No cabeçalho da Ata à págma n.• 00256 

Onde H li: 

Ata da ao S.Hio DellbaratiVII 0n11....,.. 
em 8 da jllnelro de 11117 

3" Sessão LegiSiabVa Ord1n6na da 50" Laplatura 

Leba•: 
Ala da 21 Sealio DellbaratiVII Onll ........ 

em e da jllnelro de 1118 
6" Sessão L.egtslativa Exttaotdinána da 50" l.agiSialura 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGAL.HlEs 

13-1-N 
Terçafen 

10:30 - Reuniio de Lldarae P~ do Sanado 
Federal 

15:30 - Sassio Deliberativa Ordin6na do Sanado 
Federal 
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Ata da &• Sessão Deliberativa Ordinária 
em 14 de janeiro de 1998 

s• Sessão Legislativa Extraordinária da 501 Legislatura 
Presidilncia do Sr.: Geraldo Melo 

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

AbdlaS Nascmento - Ademr Andrade - Anto
niO Carlos Magalhães - Ant6niO Carlos Valadaras -
Artur da T avola - Bailo Parga - Benedlla da Solva -
Bemardo Cabral - Carlos Patroan10 - Carlos Wilson 
- Cas11do Maldaner- Ed180n Loblo - Eduardo Supll
cy - Elcto Alvares - Emftia Fernandes - Eptláclo Ca
feteira - Esperidião Armn - FlaVIBnO Meto - Francall· 
no Pere1ra - Freitas Neto - Geraldo Melo - Genon 
Camata - Gilberto Miranda - Gdvam Borges - GUI
lherme Palme~ra - Hugo Napolelo - Humberto Lu
cena - Jader Barbalho - Jefferson Pêras - Joio 
França- João Rocha - Joel de HoiJanda -Jonas PI
nheiro - Josaphat Mamho - José Agnpino - José 
Ahles - José BIIII1CO - José Eduardo Outra - José 
Fogaça - José lgnácio Ferre1ra - José Roberto Arru
da - José Serra - Júnl8 Mansa - Lauro Campoe -
Leonel PaiVa - Levy 018s - Lucídio PortaUa - LÚCIO 
Alcântara - Lúd10 Coelho - Manna Solva - MaJtuce 
P1nto - Nabor JúniOr - Ney Suassuna - Odaar Soa
res - Osmar 018S - Otoniel Machado - Pedro Simon 
- Reg1na Assumpção - Renan Calhetros - Roberto 
Requ1ão - Romeu Tuma - Ronafdo Cunha Llma -
Sebastião Rocha- SergiO Machado- Teot6n10 VIle
la F1lho - V1lson KleinublllQ - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - A lsla 
de presença acusa o CCIIT4lBf8Cimenlo de 67 Srs. 
Senadores Havendo número regmental, declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus. IniCiamos nossos tra
balhos 

Sobre a mesa requenmento que será lido 
pelo Sr 1• Secletáno em exerc1c10, Senador Carlos 
Patroc1n10. 

É Ilda o segu1nte. 

REQUERIMENTO N" 20, DE 1!198 

Senhor Presidente. 
Pelo laleclmento do Senador Onofre Culllllll 

requeremos. nos termos dos arts. 218, 220 e 221 do 
Reg1mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa. as segu1ntes homenagens: 

a) 1nserçAo em a1a de voto de profundo ~ 
b) apresentação de condolências à lamlla a ao 

Estado de Goiás; 

c) representação nos lune~a~s; 

d) levantamento da sessão 
Sela das Sessões, 14 de JIIIKIIro de 1998. -

Mauro Mlnnda - 0ton1a1 Machado - a.mardo 
Cabrlll - Geraldo Melo - CariOII Pab ocfnlo - N.y 
Suassuna- Regina ASIIUmpçio- Romeu Tuma
Joio Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - O ra
quenmento depende de votação. em CUJO encami
nhamento podem lazer uso da palavra os Sra. Sana
doras que o deseJaram. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMOB - PB) - Sr. 
Presidente, paço a palavra para ancanunhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - Para 
encam'"har a V01ação. coucedo a palavra ao Sena
dor Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMOB - PB. Para 
encaminhar. Sam reviSão do orador.) -Sr. Praslden-
18, Sr"s. e Srs. Senadores, é com profundo pesar 
que hoje cumprimos esta ntual. 

O Sanalor Onolra Ouwlan era pessoa bonlllllllma, 
foi um grande Seuador, um homem de luta, um honwn 
que linha nUlos louros no comélao a na nlúltria. 
Como homem de VIda comundána, cnou véria& 111111-
tuçl!es em seu Estado, foi VICB-Gowmador, Gowlr
nador de Goiás, e Senador da República brasla11a. 

Encaminho, Sr. P~esldenla, em meu nome, em 
nome do Senador Bernardo Cabral e de todos os 
presentes. Soman1a não será possivel es1aram aq1.1 

hoJB os doiS Sanadores de Galãs, que acompanha
ram o corpo até Golas. 

Estamos perplexos a fazemos esta homel•
gem com a ma10r siiiCBndade, com a 11'111101' triBta2a. 
certos de que o papal do Senador Onofre Ouir-. na 
VIda de GOiás e na vida da República não vai Hr -
queado nunca, po~que a sua traJBtóna fiCOU bem 
gravada na memóna de todo o povo gooano e do 
povo bras1le1ro 
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A SRA. JONIA MARISE (Bioc:oiPDT - MG) -
Sr. Presidente, peço a palavra para" encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Conce
do a palavra 11 nobre Senadora Júnra Marisa, para 
ancarmnhar a votaç1o. 

A SRA. JONIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Para encaminhar. Sam nMsão da oradora.) - Sr. 
Prasidanta, Sr"s. a Srs. Senadoras, corno bem disse 
o nobra Senador Ney Suassuna, a sesslo de hoje 
transforma-se num momento de grande tnsteza para 
todoS nós, para o Senado Federal, para o povo do 
Estado da Golés e para todo o Bnlsll. 

Durante todoS esses anos de convivência nas
la Cass com o emnanta Senador Onoha Quinan, eu 
sempre racebl da S. Ex" o tratamento mais allhel, 
maiS cordial, e, acoma de tudo, a lhaneza e o cava
lhetnsmo com que "Sempre tratou todos os seus pa
ras e colegas no Senado Federal 

Além diSSO, a postura politica, a fidelidade aos 
COiriP'~ com o seu Estado e com o seu povo 
e a coerênCia de seus compromiSsos com o Pais 
sempre nortearam o di!B8111J811ho e a atuação politi
ca do Senador Onofre!Ournan. Por rsso, não apenas 
a sua famnoa, a sua esposa, a eminerote Deputada 
Lydoa Ournan, os :!:os e familiares perdem um 
anta quando. Perde Senado Federal uma frgura 
proermnente, um que teve sempre altivez e 
seriedade na sua conduta e, aama de tudo, sensibi
lidade diante de todas as questões que dizem res
peito aos rnterasses nacronars. 

Em meu nome e em nome do meu Estado, Mi
nas Gerais, que é profundamente ~gado a Gorés, de
vido às nossas raizes e ongans, quero deixar aqui, 
llllallés das mnhas palavras, o senbmento de triste
za e da sorrdanedade ii sua família. mas, acima de 
tudo, a nossa convicçlo de que, corno d"ISse um cfra 
o pensador Schopenhauer: •o homem se engrande
ce quando a obra pai~!' dele". Onofre Ouman partru 
deixando a saudade, dteixando a tnsteza, mas dei
xando também a sua qarreora, a sua vrda, a sua tra
J816na da luta. as suas Palizações corno homem pú
bico, Slll8 corno Vic8-Govemador do Estado de 
Goiés, corno Governador do Estado da Gollis ou 
corno Sanador da Repllblica. 

Tenho ceneza da que IIC&rã man:ac1a para todo 
o se1111f8 a obra que Onofre Qurnan construiu duran
te toda a sua vrda e qUe, certamenle, Irai- idenL 
corno -uplo daqueles que scUieram pautar a sua 
vida públca com COirincra. fidelidade e sensrblrdade 

Trago, ponanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Serradoras. neste momento. a rnrnha mensagem e a 
minha palavra também em nome do povo de Monas 

GeraiS, mas. acrma de tudo, corno Colega, como 
arnoga que equr conviveu com o Senador Onofre 
Ouinan. 

S. Ex" bnha -nto naquela cadeira, &e1111f8 
for um Colega cordial, amogo e nufiCS fahou aos seus 
Colegas nesta Cass. Em todas as oportunidades em 
que for -convocado a dar apo1amento para a tramrta
çAo de emendas, de propostas, de prqetos. Onofre 
Quinan sefl"1)l8 mostrou vontade da contribur, da Ira
bailar, de atuar em dei-. dos inlelesses rracranars. 

S. Ex" se ravelou, aama de tudo, na sua Vida 
prolissronal, na sua vida pnvada, corno homem de 
empresa e sempre colheu muito sucesso nessa 111M
dada. Na Vida pública, certamente, recebeu o calor. 
a amizade e o carinho do seu povo, que o fez GO\ "r· 
nador da sau Estado e Senador da República. 

Quero dozer que não só fornos tomados dE 
pi8SB, mas sobretudO de uma emoção mudo gr> • 
quando estrwmos ali, ao lado do caocão do Senaoor 
Onofre Quinan, ao lado do Presidente do Senado, 
da V. Ex" a de todos os Senadoras, no Salão Negro, 
para dar o último adeus a S. Ex". Guardaremos -
despedida nos nossos corações pela emoção de um 
rnortam da grande tns'.eza e de grande solidanadade. 

EslaJa certo, ponanto - e ternos certeza - de 
que, lá no Céu, Deus está recebendo o Senador 
Onofre Ournan, que palmilhou a sua vrda na terra 
plantando a semeancb o bem, fazendo da sua vrda 
um celetro de grandes amrgos; construindo, através 
de sua carreora e de suas atMdades, o cenáno que 
encontramos hoJS, SIJJB aqur, no Serrado Federal, 
como, cenamenta, no seu Estado, através das mano
lestações, entre lágrimas e tnstazas, de todos aque
les que weram a QP'Jrtumdade de convNer com o 
arnnenta Senador. 

Trago, portanto, a nunha solidariedade. em 
meu nome, em nome do Bloco da OposiÇão e em 
nome de todos eque.es que. neste momento, têm 
seus corações onvadidos pela tnsteza. 

Sr Presidente, eu não gostana de ocupar a ln· 
buna- momento pa•a extra.vasar este sentornen
to, mas eu não podena derxar de fazê.lo, até po-que 
tive a oportumdade de convrver dianarnente com o 
Senador Onofre Ournan. E é exatamente em razão 
d- forte senbmento que envolve minhas relações 
com meus amgos e com todas as pessoas com 
quem lenho o pnvilégio de cormver que comun70 da 
tnstaza de sua famnra, da seus maos caros entes 
quando& e de todos aqueles que souberam. ao lon· 
go de todos esses anos, admirar, conlrar e aporar a 
vida pública do Senador Onofre Quonan. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador NaiÍor Júnoor. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC Para 
encammhar a votação Sem reviSão elo orador.) -Sr 
P18Sidanla, Srls. a Srs. Sanadores, é para mrm ex
tremamente drlíc1l ragrstrar, da tnbuna elo Senado 
Federal, este lamentável aconteamanto, o faleci
mento elo Senador Onofre Qurnan, 18pt858ntanl8 elo 
PMDB da GOiás nesta eua. Drsse drlíc1l porque eu 
pnvava da amozade pessoal de S. Ex", que tmha as
unto em uma bancada piÓXIma à m1nha 

Estávamos sempre trocando rdéras e omp-an lias 
a raspado da acontecimentos polítiCOs a par1K1á11011. 
Eu e manha esposa tínhamos amozade com a Depu
tada L )'dia Cumen, esposa de S. Ex" 

Portanto, am meu nome pessoal, em nome elo 
meu partido, o PMDB. quero de1xar ragrstraclo 11011 
"'- desta Casa as nossas ma1s profundas condo
llnclas pelo passamento deste grande homem públi
co de Goiás. LA, S. Ex" exerceu vánas funçiles 110-
blicas; too Vrce-Govemaclor elo Estado a, posterior· 
mente. Governador, para conclur o mandato elo en
tio Govemaclor lns Rezende, que foi corwocado 
pelo PniSidante José Samey para o Mrmsténo da 
Agnculura. 

Em 1990, concorreu ao Senado e for eleito pelo 
PMDB. Faltavam poucos ,_s para concluor o -. 
mandafla. Talvez nlo conconasse mars. essa era a 
- 1nlanÇAo e Já a havra revelado aos amrgos daBta 
Caaa, lncluSMt a mm. Pravawfmante nio drsputana 
maiS -.twma alerção De certo modo, estava de
~com a VIda pOblrca 

S. Ex" era empresáno e contribuiu para o cree
ccmmoretnntota elo ,_ Partido, em Gorás. Através da 
suas empmsas, deu centenas ou laiYeZ rmlhares da 
empregos para muitos braS1Ie1ros em Gorás, Brasnla. 
Minas Gerais e SAo Paulo, onde haVIB filiaiS da -
empresa Onogá& 

Onofre Qurnan era um homem afável, era um 
hhol.,.mmret .. mm da um tratamento amável, era um Colega 
humilde, mas mudo valoroso, mudo firme nas suas 
dac1s6es. Por esaa razão. Sr. Presrdanle, Sra. Ssna· 
dores, ele YaJ daorar uma lacuna orreparável no Se
nado Fedenll, sobnlludo na pollbca da GOiás. 

Quero, portanto, regrstrar o meu pesar pelo fa
lecimento desse grande Companheiro que too o Se
nador Onofre Oulnan 

Mudo abngedo, Sr Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
encemmhar a votação, concedo a palavra ao Bflll· 

rwnte Sanador Hurilerto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMOB - PB. 
Para encam1nhar a votação. Sem .-são elo Olador.) 
-Sr. PresKiente, Sr"s e Srs Senadores, nio poda
na deiXBr de me assoaar, de vrva voz, às homena· 
gens póstumas que o SenadO presta, neste rnatante, 
ao rnesquecível Sanador Onofre Ou1nan. 

Conhea-o quando eu era Blnda Deputado Fe
deral, nas mnhas andanças por Gorás em daleBa elo 
então Partido Socral Demcx:rátrco e, mais adiante, 
em favor elo Movimento Democ:lábco Brasdetro. Sen
Il, logo no pnma1ro aper10 de mão, que estava drante 
de um hOmem de bem, vrtonoso na- VIda pnvada. 
Corno bem acentuou o Senador Nabor Júmor, Ono
fre Ou1nan era realmente um empresãno plenamente 
vrtonoso. Propnetáno e Dlrelor-Prasrdente da Ono
gás, a sua pnnapal empresa, atuou nio apeMS em 
GOiás, mas em todo o Brasil. 

Estrve em Anápol1s, sua terra natal, para parb
apar de urna campanha em favor da candtdatura da 
Hennque Sant1llo à Prefattura. Já se senllll, na épo
ca, a força popular elos Santillos, pmcrpalmanhl em 
Anápolrs; da lns Rezenda em todo o Gotás e am 
todo o Cantn>-Oeste; e o raspado e a CCII1SidllraçAo 
que a população de Anápolis e elo Estado de GOiás 
bnham por Onofre Qunan. 

Ao retenr-me é sua condiçlo de empnlllérlo e 
de pol11lco, lembro-me, Sr. Presrdenle, Sr"s. e Srs. 
Senadores, de um eprsódJo que vivenc:IBI ao lado elo 
entio Mrnstro Joio AgnpuiO FdhO, que fora Gover· 
naclor elo meu Estado e que ma acompenhou, em 
1964, numa vragem, a convrte do Departamanto da 
Eslado, - Estados Umdos da Aménca elo Norte. 

Ali, na prograrnaçAo elaborada, IMimOII, JoAo 
Agnp1no F11ho e eu, o prazer de sermos COI1VIdacloB 
por um professor de Ciências Politicas da Universi
dade da Calrfórma para )llnlar em sua casa. ~ 
bUBCSI no hoteL No carmnho, parou em um auper
meroado, perguntou o que queríamos )Bnlar, naque
le esfrio prátiCO amancano. DBIIGIII'IO-Io é w1nlade, e 
atonai chegamos é sua casa. 

Enquanto a mrnha mulher~ a
esposa 11011 labores doméstiCOS para prspal8l' o jan
tar, f1camos os três, o professor norte-americano, 
Joio Agriplno Filho e eu, trocsndo algumas lllêies 
sobre a Amérk:a L.abna. perbc:ulannenle sobre o Bra-

·-· Nesse momento, o professor perguntcu qual o 
selar Bf1111M&nal a que pertencíamos. DIStl n- en
tão que éramos snnples advogados, alats afaltlldos 
da Irdes tore.-, urna vez que, no Brasd, particular· 
mente no Nordeste, fazer potlbca é urna aiiVidade 
tão absorvente, que não 11011 penrnte advogar - ativt
dade também absorvente por natureza. FICOU sur-
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preendodo com a raspCJSb!, e diSIM!,-nos que lé, nos 
Estados Umdos da Aménca, ISSO era inteiramente 
1mposs1vel, porque o custo das campanhas é tio 
alto que só os homens de d1nheuo, só os mil1onános 
- a por que não diZer - os bilionános podem concor
rer a ganhar os pleitos para o Senado a a Cêmara. 

DiSse-nos ele: 'Eu, que sou ptofassor de Ciên
cias Poiii1C8S na Umversldada da Calilónua, não te
ria nem sequer condiÇão de ser assessor de um se
nador ou de um deputado'. Falou a1nda que lé, nos 
Estados Umdos, de um modO geral, quase que ex
clusiVamente cada sanador e deputado é vmculado 
a um grupo aconõmn:o detenmnsdo, que financia 
sua eleiÇão, de tal soda que os Parlamentares são 
mudo maiS ~tas de segmentos econ6mi
cos do que do pcMI norte-americano. 

Famos a rellalir depois, eu e Joio Agriptno 
Filho, sobra 1sso. O que sena de nós. aqui no Brasil, 
se um dia ISSO VI8SS8 a acontecer? No entanto, 
sabe se que o nosso esblo de vida é diferente. Te
mos uma fonnação labna, que nos dê outra condição 
para a vida pública, 1&11 a democracia. Mas quando 
conto - hllltóna, laço-o, Sr. Presidente, para sa-
118f11ar que Onofre Ou1nan fo1 um empnasérlo vitorio
so. Era um homem abastado, um homem que ldava 
com 1númeroa problemas de natureza econ6rniC8 ou 
financetra, mas não misturava suas alnlidades. Nun
ca se soube de qualq~aiMdade sua, no Senado 
ou no Congresso N , que colocasse os Inte-
resses do emprasáno ma dos lnlaresses do Se-
nador. Pelo contráno, o que devo salientar na sua 
personalidade da homem públiCO é justamenta o 
fato de que S. Ex" nunca se valeu da sua condiÇão 
de politiCO para tirar vantagens como empresário. 
E era de tal sorte a sua vocação, sobretudo volta
da para a sua terra Gooás e ma1s mnda para Anã
poliS que trouxe do NeeSSO do seu lar também 
para at1vtdades parlamentares, a sua esposa, a 
Deputada Lydia Qu1nan, que vBI sucedê-lo na poli
tiCa de Goiás. 

Com estas palavras, estou prestando assim mi
nha homenagem il ~de um homem públiCO 
que timbrava pela SI A sua mane1ra de 
ser era aquela. Era um homem tranquilo. Era um ho
mem manso. Era um de temperamento fra
terno, mas ara sobretudo um homem voluntanoso e 
de grande aspinto públiCO. Por ISSO, fez tanto por 
Goiás e pelo Brasil. 

Era o que eu linha a diZer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra il nobre Senador Benedita da Slva para 
encamonhar. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ. 
Para enc&m~nhar a votação. Sem I'8VISio da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. com 
pesar, faço este encaminhamento. HoJe, meditando 
a respetto do nosso Colega, lembrai-ma de que S. 
Ex" ontem estava entre nós. Não IIV8 grandes opor
tunldaáes de dl81ogar com o nosso Senador Onofre 
Ou1nan, mas todas as vezes em que o f1zamos as 
conversas foram maduras, equll1bradas e sad1as. 
S. Ex" ara um homem um tanto quanto calado, mas 
finne em seus ptapósrtos. 

Lamento prolundamante o seu falecmanlo. Ao 
mandastar meu IIOio de pêsames à Deputada a es
posa do Senador Onofre Ou1nan, nesta manhã, diS
se-lha que C()l11lrl!endia a sua dor, porque só quem 
já passou por ISSO sabe o que significa perder, nio 
apenas um esposo, mas um companheiro. S. Ex" 
d1sse-rna que, realmente, o Senador fora um compa
nheiro a que havia rnonido em seus braços. Ficaram 
ur1ldos atê qua a rnorle os separasse. Falat-lhe - por 
tratar-se da uma pessoa de 16, bem corno o Sena
dor, 1rmãas que somos an Cnsto Jesus-, que Deus é o 
,_ consolador a que, naquela momento, dana• aia 
sobra S. Ex", seus lilhca a fariiaras, IDda a gniÇ8 ne
cesÂna para que puda asa. com finnam, wr qulo bom 
foi estar a seu lado durante todos asses anos. 

Sr. Presidente, Sr"s. a Srs. Sanadoras, assa é 
um momento mudo ddlcil na vida da qualquer pes
soa, mesmo na daquelas pessoas que depositam na 
atemldade a continuidade da vtda. Mas o sanliiiiBnto 
que temos é o de uma passagem radical, de um cor
ta nas nossas relações. E sabemos que aasa corle 
fará com que a dor da saudade perdura por rra~iiD 
tempo em nossos coraç6es, pmclpalmenta nos de 
sua esposa, da seus filhos e familiares. 

Gostaria de tacar alguns comentários a .-pei
to dessa homem, não com aquelas palavras costu
meiras usadas quando alguém parle, atê po~que, 
como Já diSse, não mantive grandes diálogos com S. 
Ex". Mas lanho alguns testemunhos a respeito de 
sua atuação como empresário bem SIICedido a do 
seu relacionamanto com os empregados, buscando 
sempre a compreensão a a transformação de cada 
um dos seus trabalhadores em um companheiro, de
posdando nelas a confiança do sucesso de suas arn
p-. Penso que 1sso não podena ser difarenta, 
porque, biblicamente, S. Ex" sabia que digno é o 
obreiro do seu salário, que trabalhamos dia a noite 
para não sermos pesados a n1nguém a que é impor
tanta que o façamos com muita alagna e seriedade, 
sabendo que os frutos obtidos s~gmficarão o susten
to da nossas tamRI8S. 
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Quero deseJ&r a essa fanu11a_ enlutada o meu 
cannho, neste momento em que nada rn&IB temos a 
oferecer Disse à Deputada que não tenho ouro ou 
prata, e que nem pude desfrutar da am1zade e do 
convMO do casal, mas que estana orando para que 
Deus, que pode e deva consolar todos os aiiHos e 
necessitados. permanecesse ao seu lado neste mo
mento, como sempre esteve 

Gostana de agora dizer, nio para o Senador, 
que Já dorme no Senhor, mas para os que fiCaram, 
que ao olhar seu rosto sereno percebi que S. Ex' es
tava tranqii1lo com a sua coi'ISCiênc1a de cidadão e 
de homem cnstio. É provável que também possa
mos d1Z8r a seu raspado que combateu o bom com
bale, acabou a camsua e guardou a fé. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) -
Sr Presidente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocímo, 
para encam~nhar. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL -TO. 
Para encam1nhar a votação Sem rev~são do orador ) 
-Sr Presidente. S~. e Srs. Senadores. não me po
dena Silenciar ante tantas mandestações de pesar e 
de apreço pelo em~nente homem publico que tive
mos a InfeliCidade de perder hoJe Como mudo bem 
relatou a nobre Senadora Benedlla da SOva, tNemos 
oportunidade de ....- o corpo, no Salão Negro do 
Congresso Naaonal, e al1 estava o própno Senador 
Onofre Qu1nan, a própna serenidade de homem IIJS· 
to - era o que o seu semblante 1rrad1ava e certamen
te 1rradla até agora. 

Gostana de prestar-lhe rmnha própna homena
gem, porque aprendi a gostar mUdo de S Ex' e tam
bém de sua dignlss1ma espose, Sr" Lydla Ou1nan, 
Deputada tna1s bem YOfada no úlllmo pleito do Esta
do de Goiás. 

O Estado do Tocantms deve murto ao Senador 
Onofre OUIMn, que partiCipou de seu processo de 
emancipação e de autonomia polítiCa quando era 
necessáno que os homens pubiiCOs de Go1és tomes
sem posiÇão a lavor da cnação do novo Estado Por
tanto. hoJe estou bastante Inste. 

HaVIa marcado para hoJe. com alguns amiQOS. 
uma audiência com o Senador Onofre Ou1r1Bn, a !1m 
de tratarmos, JUnto ao M.,IStro Sérg1o Motta, de as
suntos relallVOS à Telegolás, de 1nteresse comum 
aos do1s Estados Mas, 1nlehzmente. mesmo sendo 
seu VIZinho, apenas IM! conhecimento de seu pas
samento através do Born-D1a Brasil. da Rede Globo. 

Quero. em nome da Bancada do Estado de To
cantins, de seu Governador e do povo tocanhnense, 

apresentar o nosso prado e o meJS profundo reco
nhecimento a um dos IT18IOniS homens públicos de 
Goiás e do Centro-Oeste. Tenho a certeza de que S. 
Ex' Já tem eeu lugar reservado: o lugar dos l'tonM· 
tos, dos JUStos e dos bons 

Somos, portanto, favoráveiS ao requenmento 
encamiilhado à Mesa. 

MudO obngado. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG) -

Sr. Presidente. peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre SeriBdor Francelina Pereira. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 

Para encarmnhar a votação. Sem I'8YISão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a morte é 
um exagero e hoJS pela manhã IIYe essa sensação. 
Ela é excessiVa, vBI além do posslvel e dos llmllas 

Onofre Qu1nan, meu VIZinho - parede e mea: 
sua esposa, sempre ao seu lado, S. Ex' sempre se
reno, calmo, ponderado. com uma imagem de politi
co e. maiS do que ISSO, de homem públiCO. Una VIda 
empresanal dediCada ao desenvolvimento do seu 
Estado e do Pais, um comefCIBnte preocupado com 
a deshnação econõmoca do Bras1l. S. Ex' foi -
Governador de Gooas na gestio do atual MmiStro lns 
Rezende, ocupando o Paléc10 do Governo por um 
ano. AqUI, no SeriBdo Federal, exercia o mandato de 
Senador da Repubhca com equllíbno, serenidade, 
esperando e recebendo de todos mudo resperto. es
bma e grande cordl8l1dade 

Quero, nesta hora, transmtllr a sua esposa, De
putada Federal sempre bem votada no seu Estado. 
O. Lydia Ou1Mn, e também aos seus hlhos, o meu 
abraço nesses úll1mos 1nstantes de pennanêncla na 
terra brasileira. 

TransmdO. em meu nome e em nome dos mi
neiros - até porque S. Ex' carregava cons1go a Me
dalha da lnconlldênciB, que Simboliza a VIda polibca 
e a 1ndependênc1a do Bras1l, partindo de Ouro Preto, 
M1nas Gera1s -,ao meu amgo Onofre Qullllln e ao 
cidadão do Brasil o abraço de despedida e a oerteza 
de que o seu exemplo fiCBnl para todos nós. 

Era o que eu bnha a d1Z8r 
Mudo obngado, Sr. Presidente. 
O SR. ROMEU TUIIA (PFL - SP) - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encamonhar 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. para 
encaminhar 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL - SP Para enca
minhar Sem rev~são do orador) - Sr. Pres1dente, 
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&-&. e Sra. SenadOII!S~ é .com muJia tristeza e uma 
boa dose de emoçio que ~·partiCipando do 
encarno o'l1111111111D deal8 RequerimeniD de COI ICUêo iW 
pelo~ IBIID do-C:Uiipelo-....a Onafnl Cui"len. 

A Senadola a..edila da Silva fez uma referên
cia lnhu nante ao homanagaar o Sanador Onofra 
a.-n dizendo que nlo linha ouro nam prata para 
ore- à o. Lydia Ou1nan, nossa quenda Deputa
da, 1MB linha as orat;ões. Hé pa mais bonita do que 
as oraç6es para ofenlcennos a alguám que 1111CIB o 
seu caminho am bullca da praunça da Deus?l 

Sr. Prasldanla, sabemos que Deus é justo para 
com toda a humanldada. O homem ,._ nu, e 
quando mane não leVa co11111g0 as nquezas que aqu1 
acumulou. Portanto, Ela é iguabláno no tratamento 
para com IOdos. Os llens que arrecadamos ao longo 
da nossa vida slo acumulados através do bem que 
prabCamos ao prólamo, pala dec611C18 da nossa con
duta nos ~ ..pios, pala ébca no ralac10118-
msnto com a coisa plbiiCL Sr. P18Sidente, durante 
assa CCIIMVência da três anos com o Senador Ono
fla Quinan, tudo isso S. Ex' rapi8SafiiOU dentro das 
suas atMdades. quer emprasanal quer pollbca. 

Sr. Prasldante, não lanho histórias para contar 
a 18Speoto da COI1VIVêncl8 com o Senador Onofra 
Ou1!1Bn como a Senadora Benedda da Silva. Mas, 

--· conversávamos -n:a de um traba
lho que a mdtlstna dll gés enganafado VInha desen-
VOlvendo no sentido da substituiÇão dos bobJÕ8S, 
hapl VISta as ~ que esse vasolhame rapre
- para as larnilias que ulihzam esse hpo da g4s 
para a fadura dos seus almentos. S. Ex' hnha assa 
grande praocupaçio, à qual também me associo, no 
que diz I8SpBIIO à segurança plbloca. S. Ex' bnha 
uma enorme visão 81J1Pfft8nal, pouco se unpotlan
do com as despesaa que podanam onerar o seu ne
gócio com essa subsbtUIÇão. Mas o sa~ ll1leniS8e 
plbloco estava acoma de qualquer ontei8Sse econO
moco Ouanlllli vezes, por essr corradoras ou .,.._ 
mo no restaurante da Casa, encontrava o Senador 
Onofra Quonan ~ - esposa, os dois senKIOS, 

tranqllolos, most~ um amor que é própno daque
les bem-c:asados e que nio deoxava de ser um 
-..pio para no que se refere à busca da 
uma sociedade harmonoosa. O casal possuía 
cinco filias, segundO a Deputada Lydra. Que bonita 
formação famdiarl A$ ddiculdades lísocas e econOmo
cas, o Senador Ordra Quonan sabia vencê-las com 
a - tranqüohdade, com a sua serenodade e com 
I8SpBIIo ao próX11110. 

Sr. Presidente, vao - multo Inste não vennos 
figurar o nome do Senador Onofra Quonan nesse 

pamel que acusa as nossas presenças. Mas tenho a 
ceneza ablloluta de que os 81 Sra. Sanadoras que 
com S. Ex' corMVeram guardaria a - Imagem, 
parmanentemente, nos seus coraç6es. Tenho tam
bém a certeza de que o bem que Onolra OIMwn 
pi8SioU àqueles que o trouxeram a esta Casa seré 
um exàmplo a ser seguido por todos, n:lusiva por 
mim, Sanador de primsoro rnandalo, em raspado 
também àqueles que me trouxeram a esta Casa. 

Que Deus o RICIIba, e que S. Ex' esteJB am 
paz. 

EIB o que eu tinha a dizer. Sr. Prasidente. 
O SR. WCIO ALCANTARA- Sr. Presodente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (GeiBido Melo) - Conce

do a palavra ao nobra Senador Lolcoo AlclnlaiB, para 
encaminhar. 

O SR. LllCIO ALCANTARA (PSDB - CE. 
Para encam111har. Sem revosio do orador.) -Sr. ?re
sidente, a essa ahura da sesslo, pouco havena para 
dizer que Já. não tenha sido doto paios nobras Paras 
que nos antecederam. Mas, todos nOs fomos colhi
dos de surpresa, nessa o~ibolidede das nossas 
VICias, quando, hoJe de manhA, nos demos conta de 
que pi. não teríamos entre nOs um dos nossos com
panheiros, o Senador Onofre Quonan, que rapra
senteva nesta Casa o Estado de Goiás. 

Cada um de nOs, um doa, vao deucar esta Casa, 
HJB por fOIÇ8 do ténnono do mandato, BeJB numa 
contongêncoa como essa, que já nos pnvou de dois 
Colegas ao longo desta legiSlatura: o Sanador Deocy 
Ribeiro, hé pouco mais ele um ano, e agora o Sena
dor Onolra Quonan, cada um de nós, na hora am que 
Já. não integrar- colegl8do, guardaré de cada um 
dos Srs. Senadoras uma o:nagem, urna lembrança, 
urna rac:onlação, um pelfol. Não é precoso sara urna 
VISão completa, acabada, mteira, da personalidade 
de cada um, nem sequer mesmo elo seu desempe
nho como Senador. Mas, certamente, por mano• que 
tenha sido o convívoo, por menor que tenha sido a 
aproxmaçio, a onbmidade entra Colegas, cada um 
de nOs haveré de guardar para so uma caractelfstica, 
um gesto, um pensameroto. urna lembrança daquele 
companheiro. E a mom, que não ruo um íl1bmo ~ Se
nador Onofre Quonan, que convnn. de certa rr.aneira, 
supelfocialmente com S. Ex', guardo, nos c ·atas 
que bvemos, das palavras que trocamos, a or ;~~~m 
de um homem afável, da um homem da tempera
mento ameno, da um homem bem-humorado, de um 
homem tranquilo, de um homem sereno e que sem
pre tonha urna palavra pBIB dizer ao seu onterlocutor, 
um comentário a lazer. Tudo revelando uma persa-
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nalldade que esta~ em paz consigO~- Era um povo daquele Estado e com uma VISio de lula pela 
hon 111111 tranqOIIo; um homem que rílo ~rava en- democratização deste pais, pertelocente que foi a um 
sl8dade, nã<> mostrava angústia, pelo menos na sua dos partidos que mais se empenharam para que--
f•1011011118 nio .-lava sequer tensão, própna até bVéss an-os -.lo numa democ.-. 
da aiMdade pollllca, da alivlclade pública que de- A111da hoie. de ITWlhi, como caeturno fazer 
.. npenhamos. Guardo de S. Ex" a 1magem: de um dlllnamenta, pensei, ao 11111r para mnha carnWI8da, 
homem que. tendo exercido tantas a!Mdades - foi que •Iiii encontrar o Senador Onofl8 Clulnan, pDiqUII 
~rnador. fOI Govemedor, f01 Senador, foi um normalmente S. Ex" também costumava andar ali 
grande ernprasáno e chefe de famHia -, foi sempra em tomo da Quadra 309 Sul, onde mora boa parte 
capaz. 1nclu81V8 nos momentos de exaltação, de de- dos Senado~es deste Casa. Infelizmente, hoje, S. 
bates 8Cirrados, de tensão neste plenáno, de con- Ex" nAo estava. mas certamenle está com a cone-
servar aquela bonoml&, aquela se~enldade, que de coincl& tranq!i1la por ler -kz•do o mandato desde 
certa mane1ra era também uma espéCie de consolo 1991 que todos nós aprandemos a 18Sp811ar. Multas 
para nós, na medida em que, mudas wzes, nos en- vezes, esiMKIIOs JUntos em batalhas comuns; outras 
volvemos ns luta poii!K:a e nos exalta..-, ~ vezes, votávamos aqu1 de 1118118118 dlle181118. Mu o 
cfiélogos ásperos, lutamos pelas nossas idél&S com Senador Onol18 OUIIISII meniC8U o nosso I8Sp8llo a 
multa emoçlo. Mas S. Ex" era aquele homem sere- por ISSO manifestamos o nosso pesar pelo seu lalaci-
no, aquel6 CUJil presença qu- não se percebia, manto. 
nio que nio tosse p~asente, nio que nio fasee O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. P--
atuante, não que nio tMISS8 Idéias e convicçiles, dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
mas pela maneira delicada, pela 111111181ra sutil como O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - ear--
se comportava e se conduzia. do a palavra ao nobre Senador Joiio Rocha, para 

Cre10 que todos nós, os que lhe foram mais encamnhar a votação. 
próximos, os que tiVeram esse pnvilégiD. guardamoe O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO. Para anca-
dele essa 1magem de seremdade, de tranqOilldeda, 1111nhar a vot.açAo Sem reviSio do orador.)- Sr. Pra-
de prudêiiCIB E, hoie. pranteando a sua memória, Sldente, Sr"s. e Srs. Senadores, COIIVIV8rnos IQiica· 
neste momento em que deixa o nosso convíVIO, Pll- mente durante três décadas priVando da llllll28de do 
dtmos a Deus que 1lum1ne os seus farmllares, a sua Senador Onofre Qu1111111 o nosso IIPf890 por S. Ex" 
esposa, Deputada Lyd18 Ou•nsn, para que ela possa era mudo grande, por conhecennos o trabalho e a 
conduZir JUnto com a sua famíTI8 o legado pollbco luta de s. Ex" a perbr da década de 50. Com S. Ex" 
que ele dencou e o legado empresanal que construiU, COIIVMI.,_, di8CubmoS negóciOS e a riOSS8 afa1çio 
que foram os dOis ramos da atiVKiade nos quais se por ele 1cx c~ a cada dia, pela sii1C8ndede do 
empenhou a fundo e foi Vllonoso. trabalho, pelo Klaahsmo, honesbdade e honradez. 

Com essas palavras. Sr. Presidente, solldanza- Acompanhamos Onofl8 Ouinsn na - luta politico-
mo-nos com todos aqueles que, aqu1, Já VIeram ou partldéna quando assurmu a ~rnedoria do 
venham a mandestar o seu pesar pelo súbito desa- Estado de GOI6s ns chapa IIIINibaçada pelo Gov.· 
pariiCIIII8nto do &!nsdor Onohe Ou1nan. nador lns Rezende Machado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) - Acompanhamos também o trabalho de S. Ex" 
Sr. Presidente, peço a palavra para encarnnhar a como VICII-Govemador e Go\lemador em exen:lcio 
votação do Estado de GOiás. S81llol- o tratamento e a se-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a nadada que S. Ex" dava à COISB públiCa, - humil-
palavra o nobre Senador Edualdo Supl~ey, para en- dada sempna se lima p18S81118 nos aiOS e no com-
caminhar a votação. portamento, o que foi estendido * sua família, atra-

0 SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP. vás da sua esposa, Deputada Lydla Ou1nan, q .. fez 
Para encam.,har a votação. Sem rw~sio do orador.) um eucepcaoualtrabalho de assiStência socllll no Es-
- Sr Pres1dente, Srs. Senadores, como Sensdor por ledo de GOiás, quando Onofl8 Oulnan -mu o 
Slo Paulo e do Partido dos Trabalhadores, tarnlán Go\lemo em lunçio da ltldlraçiio de lns Remude 
rrandesto o meu pesar pelo lalearnsnto do prezado para Mlllistro de Estado. 
Senador Onof111 au.nsn, ao PMDB, * sua famftia, * Hoje, com mudo peur, realrTwde, sa 1li1101 a 
Deputada Federal, Sr" LydiB Ou1nan, ao povo de falta tão grande, o espaço VBZID que Onofl8 Ou1111111 
Goiás, sobretudo. em VISta de ter o Senador Onolns deixa nos seus armgos e também ns alnndade pro-
Ou•nan procurado sempre defender os lllleresses do dutiVa e labonosa de GOIU, onde te\18 uma 11'811811· 
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.ça•#ODdOJforte,e.eoJTt' suaSr e~~i -que ·mE.r~;""'•, 
com murta evidêncra. essa grande luta de IDE'! ,:_go·~r 

e grande empresano que too Onofre a~.~a-. 
Tenho certeza de que. hoJe, Go11o e , 

t1ns tambdm, o E:.slaao-1m)ão sl:3.-.• ..:., •-.: ~ ,, 
rasos com sua ausênc1a i::. 1·.::.: a;.J•, jlJ,• 

lavras de tod~s os -:-':.11- ;:::.s, --::: :. -- :: :. 
lldades, que era,J",l rn .... lÕ.~ c; -.:-õ. .::: - ... -
pela palavra. mas :Jel&. a.;-~o - e·:- • ,r 
dor, como fa!e1 P~. 1s:c• se-:t .... .JS::. :.. : 
conv•vénc•a pr~gro~a (1:..'"? t•".:..r-:::. ":!: ~ 

que nos transmrt•a 
VIVarr.os o c!.::. C:e: 
Ass 1"1, S .. o, ::::i:!.:.- : 

mu1to ma·s c.::: c..-~ _:. ""' _ 
taS VSZêf, 6. "S .: .. -:. -

de expres~er s:~,- '.: 
fundo da almc. 

C.Jera-:.:..:. .~ 
ceu ele t;al'lS;"i"' _ ::- _:: 

f1camos, 1u.-. -.J.: ::._. 
honesto s ds ~ : ::.. -.c...:. .. v ... _ _ _ 

FOI um &1'7:,. E:S'G.o - ..... :: t-o.: ~ I I. 

com o lado s~.&. :=, i c .... .::-=- c~ ......... :. .. 

um em~; asa : ~. .:::: 
com a e.·!..·~ =-=- -~ ~ 

empresas, um í.l 1J:"65' ~:: 

com o taCo t-..Jn~r.:::; t:. 
Essa P1~c- .. ,""' ::c-r- =-' 

.. .::. .. :. 

c:: • - ... -

de grand-:: .:!!rf1n•e• ~L ln f I 

de Gotás (1Uar-:tr;-: e ...... _ 
d01s anor 

f.Je.s.L-e -:- ~--: ... - ~ 
o nosso po:a:; -:: 
Tenho ce1~.:? ,. • .. : 
plantou, dr::.,ta :. : :: 
vam. só ira~ ;-:.. -· · ?:: -- - --
pelo exemp1c o~=, \:.ai '1ê-:l~. c:. ·,r··; : .... 
nestldade transrT1n·~..:~-:; & ca-.:r:. ~~, oo: . ..;::: ••t. __ 

Que De~.·s:: -;- .-:. 
~uno oo,,i:: ~o:. o.. 
.ft.. SH;..., .::~uoU.L ,• 

-Sr. Pre<•deme. r- ,-,i 
Q s~. r,·..:..:.ra ... ' 

do a pala via '- .. :,~' , . 
para er'"'..z..- r· , .. ~-

_, 

~ .:--::~ 11:"',=•••;;. ct---• .... ••· .. :: 

• Para e~.;,"~ •• <:~1-- ·- '- · 
, Sldente, .; ........ _ s S'.. •l:' -·-

Que t '~- ~ 

o,• I • 

para_o .seu País, para o seu Estado, para esla Casa 
"'"' -especoal, a figura do empresáno, do cornercamte, 

r. .: : . .:...;, S..lnador Onofre Qu1nan. também em 
-e> o Es!ac<o do Roo Grande do Sul, em 
••. ~-· ,•o:., o ?artodo Democratoco Traba

• : ~ <.s ;;oandestações de solodanada· 
• _ • -. . o asse ~ustre colega parlamentar. 

_ -- :;,: ..:-.~ cor.VIVIO ma1s próx1mo, como 
··./· -: s Ss.,adores desta Casa tiVe

_,,, õ..; ·.;doe Onofre Quonan. Mas pelo 
, .... .: aapo1.-.,antos dos seus colegas, 

·----e ., 1aauelas pessoas que puderam 
·c-.-- ... cr. C:ln\'M!r com o Senador 

~ ... ~: -~,x!-sr:amos sllenctar diante des
- - ~ -- ~ a-s fazennos este reconheci
~· ·;:,-,~c-n:ls ao sentimentos 'lue 
·- :-: '::;;-;,hares do Senador 

:· . .:.i~ Q..:1nan era morador do ••os
' .::. •.:i.i"",lOS o mesmo elevador, 

: a ··,os rnu1tas vezes, porque S. 
.... - :: : :. 'í.~mantos ac1ma do nosso. 

=-- ~ ::'s;;:Jtada L\'<loa Quonan, hve
:.o. convovoo e de trabalho onte

-- ~ !:... ~ado;a ern vá nas áreas so
. . ~ "sslão da saúde Aprende

- so;.r.~.'71e.ii:'J de respeito pelo 
.a: ae: GelaS, ex-Govemador, ex

. - : : :-:;;r; nosso colega Senador. 

~-ta !~buna. nos somar ao senti
... ~ ... ·s.r:ão de todos nós e ped1r 

...... - .. : a sua esposa e nossa co
...... ~· ... tad& L~tdla Ouinan, para 

- .: .. ,":r:+es. ela que é uma Vito
.J, ·;-.~s des3f1os na sua v1da 

-= ..... .t:, ... '! para que, sustentada 
:: .:. -::. .3 .s.n:Jt e famii1S:reS, p;,ssa 

·-..:;.r; .. r ... a~o:; e.sse desaf1o que a v1da lhe 

. ... -:- ':'s-dsral ~az este reconhecimento 
, ,-- _,..i:. 'i .• , maa a ausãnc1a de um colega 

_. ~ :• ~~·s. ... r que às vezes .não tomamos 
a :t _ • ~ ~· ••• '-: ....:: .-a 1. \'ICia•é um constante desa
o-:. u-:.. •. _ f..• ec1s ,.mos. a o:ada. d1a que passa, 

• 1 ·::- .. "5 prepf=.ra~os para enfrentar es
- .....,.:~~:- •ouo!! ncs, (odas as lamíhas 

,..,,,,~. --~- ão.V·-·1dl~tmport:~nteéquea 

- . · ~·a.. JazendrJ e denca.ndo 
1-,,.;, • · 

- -:, I 0... 

'. 

= .. ~~ rnollad.a. -,t":n:1o a ce•1e
"' molru. Qulnan, com o t.eu 

:. '·•~r-·ha. com o seu desempe
,, ~.-,,, ,...ubllc.o, fr-:::ara. marcado 
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A nossa SOIIdánedade, o nosso ablaço à Lydoa, 

a _,. filhos e aos demais lanuJJ&res do Senador 
Onofre Ou1111111. 

MudO obngada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo

flll;ão o raquanmanto. 
As Sr"s. e Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram ~saltados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sanl ~a deliberação do Plenano. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presl

dlncla deupl UIIOCIBr-s&, por SI e pelos demaiS 111-

fllgnlnles da Mesa Diretora, às homenagens que 
IICIIbam de 1181' lltlutadas ao saudoso companhe110 
que hoJe despede se defindnlamante desta Casa, fa
zendo chagar a 11148 famftla as condolências do Sa
nado Federal a as homenagens de cada um de nós 
a S. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Garaldo Melo) -A Prasl
cNnca conuruca ao Plenário que o PI8Sidenle da 
Casa. Senador AntoniO Carlos Magalhães, acompa
nhado dos Srs. Sanadoras Mauro Mnnda a OtoniBI 
Machado, que fUntarnanlll com o Senador Onoha 
Quman ..-m- Casa o Estado de Goiás, 
das'acou-se para a cidade de GolânJS a fim de 
aoompanhar os funerais do Senador Onofre Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dlnclll comuruca ameia ao Planáno que, em virtude 
do IIIVantamanlo da prasenta sessão, resultado da 
aprovação do raquenmanto que acaba de sar vota
do, as mat6nas constantas da Ordem do Doa de hoJe 
coràario da pauta da .-são da amanhã, que selá 
onlin6na a dalbti'IIIMl. 

Sio as seguintes as maténas cuja apraciiiÇio 
é sobrestada: 

PROJETO DE LEI DA cAMARA N" 7, DE 1997 
(Em rag~ma de urgilncla, nos termos do 

Raquenrnanto n" 17, de 1998 - an. 336, b) 

Discussão, em tumo uniCO, do Projeto 
de La! da CAmara n• 7, de 1997 (n" 
4.586190, na Casa de ongem), de 1niCIBtlva 
do Presidente da RepúbliCa, que di5PÕ8 so
bra o Transporte Mu1t1modal de Cargas a dá 
outras providências, tendo 

Parecaras sob n"s 13 e 14, de 1998, 
das ComliiÕ8S 

- de AssurdOs Econ6mlcos, Ralator: 
Senador Waldeck Ornelas, favorável, com 
Emendas n"s 1 a 15-CAE, que apresente; e 

- de SenoiÇOS de Infra-Estrutura, Rela
tor. Senador Gerson Camata, lavol'ável, nos 

termos do parecer da Comissão de Assun
tos EconõmiCOS. 

(Poderão sar apresentadas arneudas 
atá o encanamento da dlscuasão) 

PROJETO DE LEI DA cAMARA N" 46. DE 1997 
(Em rag1me de urgência, nos termos do 

Requerimento n" 18, de 1998 - art. 336, b) 

DISCUSSio, em tumo ÚniCO, do P10f810 
de LBI da Clrnara n" 46, de 1987 (n" 
1.765196, na Casa de ongem), de 1111CIBIIva 
do Presidente da República, que diSIJÕ8 so
bra a prasteção de contas da apiiCIIÇio de 
recursos a que se ralara a L81 n• 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, e dá outras pRMCIAr~ 
coas (l.81 ~ da Assistência Social), 
tendo 

Pareceras lavolá,_, sob n"s 8 e 9, de 
1998, das Comss6es 

- de ConstituiÇão, Justiça e Cidadanlll, 
Relator: Senador Ben1 Varas; e 

- de AssUriiOs Econ6miCOa, Relator. 
Senador José Fogaça. 

(Poderão sar apresentadas emendas 
atá o ancerramento da discussão) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 179, DE 1997 

Dlscussio, em tumo úniCO, do Plqeto 
de Resolução ri' 179, de 1997 (ap111 âodo 
pela Comssão de Asauntos Econ6miCOS 
como conclusão de seu P1118081" n" 847, de 
1997, Relator: Senador Ney Sueasuna), que 
autonza o Mu111CiPIO do R10 de J-ro a 
emdlr, através da olallaS pllbllcas, lACras FI
nanceiras do Tasouro do MuniCIPIO do Aio 
de Jane1ro - LFTM-RIO, destlnando-ee os 
recursos ao g1ro da sua diVIda mobill6na 
vencivel no 1° a.nestra da 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
m&IS havendo a tratar, declaro encenada a ~ 
sessão 

(Lellilnta-se a sessão ás 15h38mln.) 

AGENDA DO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHAES 

14-1-811 
Quarta4eira 

10h- Despacho lntemo 
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Ata da ~Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de janeiro de 1998 

ea Sessão Legislativa Extraordinária da soa Legislatura 
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo e da Sra. Marfuce Pinto 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdl8ll Nasc1manl0 - Adennr Andrade - Anto
nio Cartos Magalhies - Ant6nio Carlos Valadares -
Artur da Tavola - Belo Parga - Benedita da Silva -
Ben1 Varas - Bemanlo Cabral - Cartos Bezena -
Cartos PalnX:Inio - Carlos Wilson - Casildo Malda· 
ner - Coutinho Jorge - Edison L.oblo - Eduanlo Su
pllcy - Élcio Alvares - Emil18 Femandes - Epllácio 
Cafelelra - EsperidiiD Amin - Femando Bezerra -
Flaviano Melo - Franbel1110 Peraira - Freitas Neto -
Geraldo Melo- Gersqn Camala- Gilberto Miranda
Gllvam Borges - Gw ... nne Palmeira - Hugo Napo
leAo - Humberto l.uc8na - Jader Berbalho - Jalfer· 
son P- - João França - Joio Rocha - Joel de 
Holanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agnpmo - José Alvas - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduanlo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Samey - José Serra - Júna Mansa - Lauro CaJn. 
pos - Leornar Quintanllha - Leonel Paiva - Levy 
Dias - Lucidlo Portella - l...úclo AlcAnlara - Lúd10 

Coelho - Manna Silva - Martuce Pinto - Mauro Mi· 
randa- Nabor JúniOr- Ney Suassuna- Odaar Soa· 
I8S - Osmar Dias- Otomel Machado- Pedro Simon 
- Ramez Tebel - Reglll& Assumpçio - Renan Ca· 
lhe•ros - Roberto Requião - Romero Jucé- Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lime - Sebastiiio Rocha -
Sergio Machado - Teot6n10 Vilela Filho - Vilson Kllll· 
nub1ng- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A l
de presença acusa o comparac~mento de 77 Srs. 
Senadores. Havendo número regimenta~ declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. Inici&mos nossos tra· 
balhos. 

O Sr. 1° Secleláoo em exercício, Senador Na· 
bor JúniOr procederá à leitUra do Expedl8nte. 

É hdo o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N° 80, DE 1998 
(n° 46/98, na origem) 

Seuhcm:s Memb..,. do Senado Federal 

De confomudade com o an 84, mc1so VIl. da Conslltuaç5o c com o daspos1o no an 

I I. InCISO I, e nos ans 56 e SI, do Regulamento de Pessoal do Serv1ço Exter1or. aprovado pelo 

Decreta n• 93 325. de t• de outubro de 1986 no art S4.1DCISO I almca "a"' e no art SS do Anexo 

1 .a Dcc:rmo n• 2..246. de 6 de Junho de 1997. submeto a aprcc1açlo de Vossas Exccli!nc1as a 

cscolba,. que deseJO fazer. do Senhor Mano Aqusto Santos. Mtrustro de Pnmeua Classe do 

Quadro Permaneme. da Carreara de Daplomata. para exercer o cargo de Embantador do Brasil JUDIO 
i llopultbca da Ucrillla. 

Os mentol do Embaixador Mano Aqusto Smlos. que me mdUZ11'8111 a escolhe-lo 

pua o desempenho desu elevada fuuç4o, consuun da anexa mfomuç4o do Muus1eno das Relações 

Extonola 

ll de Janeiro ..Je 1998 
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EM N• 008 /DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasil1a, 07 de Jane1ro de l99e. 

Excelent1ss1mo Senhor Presidente da República, 

De acordo com o art. 84, inc1so VII, da Constituição, e 
com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do 
Regulamento de Pessoal do serv1ço Exterior, aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, al1nea 
"a", e no art. 55, do Anexo r ao Decreto n• 2.246, de 6 de junho da 
1997, submeto à apreciação da Vossa Excelência a anexa minuta de 
Mensagem ao senado Federal destinada à indicação do senhor llllrio 
ADqusto Santos, Min1stro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, 
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil Junto à República da Ucrãn1a. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais 
e curricul- Vitae do Ellba1xador llllrio AUCJUBto santos, que, 
Juntamente com a Mensagem ora submetida i!l apreciaçllo de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao _senado Federal para exame por 
parte de seus 1lustres membros. 

Respe1tosamente, 

~,2_ 
LUIZ FELIPEiLAMPREIA 

Min1stro de Estado das Relações Exteriores 
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INFORMAÇAO 

CUrriculiDII Vitae 
Eabaixador MARIO AUGUSTO SANTOS 

sao Francisco/EUA (brasileiro, de acordo com o artiqo 129, item 
II da Constituição de 1946), 02 de março de 1936. 
Filho de Mar1o santos e Catharina Anna Le Gall santos. 

CPCD, IRBr. 
CAD, IRBr. 
Bacharel em Direito, URJ. 
Cônsul de Terceira Classe, 12 de janeiro de 1959. 
sequndo secretário, antiquidade, 25 de junho de 1962. 
Primeiro Secretár1o, merecimento, 30 de setembro de 1968. 
Conselheiro, merecimento, 01 de janeiro de 1973. 
Ministro de sequnda Classe, merecimento, 12 de dezembro de 
1979. 
Ministro de Prime1ra Classe, merecimento, 21 de junho de 1993. 

Assistente do Cllefe da Divisao Económica da Europa, Asia, 
Africa e Oceania, 1959/61. 
Assistente do Chefe do Departamento Politico e Cultural, 1961. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos 
Americanos, 1961/62. 
Assistente do Subsecretário-Geral de Politica Exterior, 1968. 
Chefe da Divisão de Cooperaçao Técnica, 1968/74. 

Nova York, $equndo Secretário, 1962/64. 
Varsóvia, segündo secretário, 1964/66. 
Varsóvia, Encarreqado de Neqócios, a.i., 1964/66. 
Aasunçao, Sequndo secretário, 1966/68. 
Santa cruz ~e la Sierra, Conselheiro, 1974. 
Ciudad Bolivar, Cônsul, 1974. 
Lourenço Marques, Cônsul-Geral-Adjunto, 1975. 
Paramaribo, Conselheiro, 1975/76. 
Paramaribo, Encarreqado de Neqócios, em Missão Transitória, 
1975/76. 
Camberra, Conselheiro, 1976/79. 
Camberra, Encarreqado de Negócios, a.i., 1978 e 1979. 
Bonn, conselhe1ro, 1979. 
Bonn, Mini~-conselheiro, 1980/85. 
Bonn, Encar eqado de Negócios, a.i., 1980/84. 
Haia, Encar egado de Negócios, em Missao Transitória, 1989/90. 
Windhoek, ixador, 1990/95. 
Nairóbi, Emba1xador, 1995/97. 

Grupo de Tr~lho "C" (Econõm1co) da Comissão Permanente para a 
Aplicaçao do Tratado de Amizade e consulta entre o Brasil e 
Portuqal, 1960/61 (secretário-assistente). 
A d1spos1ção do cerimonial, por ocasião da visita ao Brasil do 
Pres1dente dos EUA, 1960. 

~li 
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A disposição do rmperador da Etiópia, em vis i ta ao Bras1l, 
1960. 
A dispos1ção dos Governadores dos Estados Americanos, 1960. 
Com1ssão de <>rqan1zaçào da v1sita do Pres1dente da Itlllia ao 
Brasil, 1961 (membro). 
Comemorações da Independência do Gabão, 1961 (assessor 
econõmico do representante). 
A disposição do Min1stro da Econom1a do Gabio em visita ao 
Brasil, 1961. 
XVII e XVIII sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 
1962 e 1963 (assessor). 
XXXIV Sessão do ECOSOC, Nova York, 1962 (assessor). 
Comitê Preparatório da UNCTAD, Nova York, 1963 (assessor). 
Feira da Primavera, Leipziq, 1965 (representante). 
Coaissão Mista Técnica Brasil-Paraquai, 1968/72. 
Reunião da Comissão Mista Brasil-Itãlia, Roaa, 1969 (delegado). 
XV conferência da FAC, Roma, 1969 (delegado). 
III Reunião da com1ssão Mista Bras11-Japio, Rio de Janeiro, 
1969 (deleqado). 
Conselho Deliberativo da StJDENE, 1969/74 (representante
suplente). 
XXV Sessão da Assemblé1a Geral da ONU, Nova York, 1970 
(delegado). 
Conferência Internacional Especial da ONU sobre a UNIDO, Viena, 
1971 (deleq~:.do). 
I Reunião da com1ssio Mista Brasil-Venezuela de Cooperac;:io 
Econ6aica e Técnica, Caracas, 1971 (delegado). 
Conferência Interamericana Bapecializada sobre a CACTAL, 
Brasilia, 1972 (delegado). 
II Reunião da com1ssão Mista Brasil-Itãlia, Brasilia, 1973 
(delegado). 
II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Colombiana de 
cooperação Econõaica e Técnica, 1973 (delegado). 
VI, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII Sessões do Conselho de 
Adm1n1stração, PNUD, Viena e Genebra, 1968/69 e 1971/74 
(delegado). 
Reunião da Com1ssii.o Mista de Cooperação Econõm1ca e Técnica 
Brasil-Chile, santiaqo, 1974 (delegado). 
Reunião do Grupo de Trabalho sobra Ciência e Transferência de 
Tecnoloqia, Brasilia, 1974 ( ... brO). 
Comissão Mista Brasil-Al881lnha da Cooperação Econõmica e 
Financeira, 1980/82 e 1984 (.-.bre). 
Grupo de Trabalho Brasll-Alemanha sobre cooperação Técnica, 
1979/81/83 e 1986 (melllbro). 
XXIII e XXIV conferências Gerais da UJIESCO, Sófia, 1985 e 
Paris, 1987 (delegado). 
Conselho Interamericano da Educação, Ciência e CUltura (CIECC), 
OEA, 1985/88 (deleqado). 
secretArio de Assuntos Internacionais do Min1stério da 
Educação, 1985/89. 
Secretário-Executivo da Comissão Nacional para o Ano 
Internacional da Juventude, 1985. 
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Coordenador do Cadastro de Pessoas Juridicas de Natureza 
Cultural, do Ministér1o da Cultura, 1989 (Le1 7.505/86). 

Ordem de Rio Branco, comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, -Brasil. 
Qrdem do Mérito Naval, Brasil. 
Ordem Nacional do Mérito Educativo, Comendador. 

Exterior 

'\IINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
S11bsecretaria-Geral de .4sstmtos Políticos 

Departamelllo da E11ropa 
Divisão da E11ropa - li 

Informação Geral 
sobre a Ucrânia 

Brasília, 17 de dezembro de 1997 
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IV - DADOS SOBRE O COMÉRCIO DILA TERAL ••• "················"· 

Nome oficial: L:cninia 
C qiral : Kiev 

Área: 603.700 km2 

DADOS BÁSICOS 

Pop11laçtlo: 51,23 milhões de habitantes (73.6% ucranianos. 21.1 o/o ruuos e 
5.,3% de outras minorias. como bielorussos. moldavos. poloneses e búlgaros I 
Tam de crGC:imenro pop11lacional: - O.l 'Yo 
Densidade demogrdfu:a: 84 hablkm2 
Força de rrabalho: 25.7 milhões 

SlstDIUI político: Parlamentarismo unicameral. até as próximas eleições em 
1998. quando uma Câmara Alta será instituida. O Parlamento ucraniano 
denomina-se Conselho Supremo. A nova Conscituicão foi promulgada em 28 
de junho de 1996. 
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Sistema eldlorlll: Eleições diretas para Presidente e para o Parlamento. Para 
o Parlameato, foram eleitos 450 membros, em 1994. As pró:dmas eleições 
parlamentares estio previstas para 1998 e as presideaciais para 1999. 

Prlncipllis a11toridatles: 

Pre~itlente: Leonid Kutchma (eleito com Sl% dos votos em julho de 1994) 
Primeiro-Ministro: Valeriy Pustovoytenko 
~idente do Parlamento: Ale:under Moroz 
Ministro dfi negócios Estrangeiros: Guennadi Udovenko 
Presidente do Bflllco Cenll'lll: Victor lushcbenko 

PIB: USS 80 bilhões (a valores de mercado) 
Crescimento do PIB:- 10% (1996) 
MHiill: Rryuaia 
Clmbio: 1 USS • 1.841 hryunia (abril de 1997) 
lnflaçtio: 40•/o em 1996 
Ezportaçõa: uss 16,398 bilhões (1996) 
llllpOTiações: USS 19,996 bilhões (1996) 
ReseTW~S em o11ro: USS 1,764 bilhões (1996) 
Destino du aponações: países da CEI, Rússia, EUA. China, Belarus, 
Alemanha 
Origem tÜIS imponações: países da CEI, Rússia, Uniio Européia, 
Turcomeaistlo. Alemanha. EUA, Polõnia 

SITl'.\CÃO I~TER.'"A DA LICRÁNI:.\ 

Situacão Política 

A Ucrània declarou-se indepeadeate em 24 de agosto de 1991. As 
pnmeli'BS eleu;ões genus no paiS ocorreram em dezembro daquele aao. 
JUntamente com um referendo sobre a declaraçio de independência. O Pres1deate 
do Parlamento. Leonid Kravtchuk. veaceu as eleições. Preocupado com as 
divisões politJ.cas entre nacionalistas e ex-comunistas e entre as diferentes repões 
e grupos ~cos {russos no leste do pais e uc:nnianos no oeste), o Presidente 
Kravtehuk a tou posições cautelosas e coaservadoras. deixando escapar durante 
seu mandato a oportunidade de realizar as necessárias reformas econômicas. 
politicas e constiD1c1onms. 
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O pro<:esso de elaboração de uma nova Consatwção esbanava no 
carãter conservador do Parlamento. o qual wnbem llio conmbuía para a 
aprovação das propostas de refonnas. A fragilidade do apo1o parlamentar também 
fcxçava o Executivo a adotar medidas mterpretadas pelos nacioaalistas 
ucnmianos como concessões aos grupos neo-comllllistas. em sua maioria 
CODStJtuídos peJa população de etma russa. Os âuimos secessionistas da regiio 
leste do pm ganharam amda mais ímpeto a partu do crescliDento do 
nacionalismo na VIzinha Rilss1a. caracterizado pela VItória de Vlad•mir Jirinovski 
nas eleições de dezembro de 1993. Em paralelo à crise política. os problemas 
cconõtmcos agravaram-se. para o que conmbwram a dependência energética do 
pais e os déficits na balança comercial. Por fim. as dJVergeuc1as com o Primeiro
Mimstro Leomd Kutctuna e com o Pres1dente do Parlamento. bem como a falta 
de respaldo tanto por parte dos parndos nac1onalístas quanto dos ex-comunistas. 
levaram o Presidente KraVlchuk a antecipar as eleu;:ões leg~slaavas para março de 
1994 e as presidenciais para junho do mesmo ano. 

No pleno leg~slattvo. foi eleita bancada profundamente dividida 
entre a esquerda. pró-Rilss1a. e os nac1onalistas ucnmianos. favoráveu à 
integração com a Europa. O pnme1r0 turno das elmções presidenciais nio 
apresentou resultado conclusivo. l"eglStrando-se um empate téc:mco entre o 
própno Kravtchuk. candidato à recle1ção. e seu principal oponente. o ex
PrimeirO-Ministro. Leomd Kutchma. O segundo rumo. realizado em 10 de Julho 
de 1994. deu vnória a Kutchma. 

Aparentemente. o resultado do ple1to fo1 a resposta do eleitorado 
ucnuuano a mcapac1dadc de KraVtchuk de estabilizar o pms e de encontrar 
soluções para a séna cnsc poüttca c cconórruca que o pms vmba attavessando 
desde sua mdependênc1a. Eleno pelo voto da mmona etmca russa. o novo 
!l:esuiente tem como pnncipal meta promover refonnas que ren~echem a cnse 
.:conómu:a. a qual por sua \ ez alunema as dificuldades pohncas. como a tensão 
entre Kiev e a Crune1a e o c1sma entre a Re~ào onental e oc1dentaJ do pms 

lmc1almente. a ele1ção de Leonid K.utchma provocou cena 
apreensão. Ex-d~retor de uma fábnca estatal de rmsse1s e Pruneuo-:'vhmstro de 
KraVlchuk ( 1992-19931. em CUJa gestão a Situação econóttuca mcontestavelmente 
detenorou-se. Kurchma centrara sua campanha elenoral na reapro:mnação 
políttca e econõrruca com a Russ1a. o que acabou por provocar o temor de que 
sua ele~ção pudesse s1gmficar o agravamento da cnse econô1111ca e a dunmwção 
da soberania ucraruana. 

Desde sua posse. porém. Kutchma tem manttdo uma relação de 
cooperação pragmánca com a Rilssta. Em JunhO ultimo. após se1s anos de 
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. 
negociações. finnou com aquele pais o "Tratado de Amizade e Cooperação", no 
qual. pela pnmeJia vez. a Rúss1a reconhece formalmente a independência da 
Ucràma e sua mtegndade temtonal. A assmarura desse Tratado fo1 precedida 
pela negocmção de wna séne de acordos entte os dois PnmeJIOs-M.uustros 
(Victor Tchemomudm e Pavio Lazarenko. na épocal. inclusive o que define o 
status do porto de Sebastopol na reg~.ão da Cnmeia. um dos pontos lll81S sensíveis 
nas relações entre os dois pais. juntamente com a questão das mmonas étmcas 
(cerca de 2:!'!1. da população da Ucrànla é de origem russa). 

O Presidente Kutchma vem enfrentando a oposição dos setores 
conservadores da cena política ucraniana. sobretudo dos socialistas e comumstas. 
que fonnam tnaiona no Parlamento e se opõem. sobretudo. às refonnas 
econõmic&li. Embora menos expressiva. cabe assinalar ainda a opos1ção 
nacionalista radical ann-russa também representada no Parlamento. 

Em março úituno. o Presidente Kutchma levou a cabo uma ampla 
reforma ministenal. subsntumdo os Ministros da Economia. das Finanças. 
Estatísticas. · lndúsma Pesada e Armamentos. Em fevereJio. os Ministros da 
Agncultura e o Vice-Mmistro dos Transportes também haVIam s1do subsntuídos. 
O novo Ministro das Finanças e lgor MityUkov. ex-representante ucraniano JUDto 

à União Européia. e o novo Mimstro da Economia é Illii Iekhanurov. Estas 
mudanças refletem. em parte. o desejo de Kutchma de preparar-se para as 
eleições parlamentares de 1998 e presidencims em 1999 (o Presidente anunciou 
em setembro último sua mtenção de candidatar-se a reele1ção ), mas não deverá 
representar mudanças na politica de reformas econôrmcas em curso 

Em julho úlnmo. o PrimeJIO-Mimstro Pavio L azarenko formalizou 
seu pedJdo de renuncia. apos afastar-se para tratamento de saúde. O Presidente 
Leorud Kulcluna submeteu ao Parlamento ucramano o nome de Valen 
Pustovonenko. Mimstro sem pasta. para ocupar o cargo. A aprovação dc.u-se com 
al@UII18S dúiculdades. VISto que Pustovonenko é politico ligado ao mfluente 
gmpo de Onjepropetrovsky. do qual também provém Kutchma. A subsntuiçio de 
Lazarenko ntpresenta reforço para as aspiraÇões de Kutchma de reeleger-se. em 
1999 -'1. diferença ao renunc1ame. o novo Pnme1ro- \hm!>trO não dispõe de for.;a 
polmca de maiOr Slgn.llicaao e não devera opor-se aos planos pres1denc1a1s de 
renovação do mandato 

Situacão Econômica 

A Llcràrua e um pms de terras féne1s e era responsavel por 1/4 da 
produção de grãos e 115 da produção de carne e lancuuos da ex-URSS. A 
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agncultura f01 a base do desenvol"illlento de 11Dportante mdúsma de 
processamento de ahmentos e têxnl Paralelamente. sei!IJliido as diretnzes 
SOVIéticas. houve mvesnmentos sJgndicanvos nas mdústnas pesada 1 metalurg~a. 
maqwnas. mmeração e sJderurg:ta) e de armam~tos A Ucrãma era responsavel 
pela comercJa.ltzação de 31% das exportações soVIéncas de carvão. ~2% de 
c~menro e l9°o de ti:mhzanres e pela produção de 2.:!0 \> dos ll"atores e 3S0 o das 
colheuadeuas fabncadas na ex-Umào SoVIenca. Apos a Segunda Guerra. os 
mvesnmentos no setor mdusmal foram redUZidos. tanto que. no momento da 
mdependênc1a. o parque mdustnal ucramano. altamente conswmdor de energJa e 
polwdor. estava obsoleto 

O processo de pnvanzação da economia ucramana. que abrangena 
70% da propnedade estatal. avaliada em cerca de US$ 1.326 aúhões. não 
deslanchou de unedlato 'los pruneJros anos da mdependênc1a. apenas 1% das 
cerca de 140 oul empresas fo1 pnvanzado. Os poucos e pequenos negociantes 
que se aventuraram na empresa pnvada encontram grandes obstaculos em razão 
dos pesados IUipostos. dificuldades para adqumr maténas-pnmas e excesso de 
regulamentação e tràmnes burocrancos. Somente em 1995. o processo de 
pnvanzação teve IQICIO efenvo A meta e a pnvanzação de 8 000 grandes e 
medias empresas por ano Nos pnme1r0s cmco meses de 1995. foram 
desesranzadas 300 companlnas. representando 10% dos anvos governamentais 

A herança do regune comUD.Jsta e amda mwro presente o 
planeJamento central amda consntw pratica corrente e o Estado subsidia as 
estatais. que exaurem o caJXa do Tesouro. O descontrole nos preços e atacado 
pelo congelamento. que gera escassez e cobrança de ag:to ~a verdade. a Ucrârua 
apresentou uma performance macroeconõm.Jca bastante neganva nos ulbmos 
anos. Em 199~. o PIB teve queda de 23% e a mflação atmgJU 89lo..o Em 1990. o 
PIB da Ucràma somava l.JS$ 289.8 bilhões. tendo s1do redUZido para US$ 156.8 
b1lhões em 199~ A pobnca monetana tem s1do a de restnção aos creditas. 
apresentando esporadlcas expansões. mas os recursos são estendidos somente às 
áreas que se encaJXam no programa de desenvohunenro 

Exceruadas as usmas nucleares 1 ha se1s. na L'cràrua. mclus1ve a de 
Chemobyl). cuja manutenção tem s1do precana e cuJa produção de energta e 
mcena. o pms carece de outras fontes de enerJna e unporta a IIIliiOr pane do 
petroleo e gas natural da Russ1a Desde setembro Je I <)93. a Russ1a cobra suas 
e'l:portacões de combusn\els a \1Sta. ~m d1\1sas ~ J. \alores de mercado Tal 
procedimento acrescentou ma:s um a~ra"l.ante ao 1a prob1emanco relacionamento 
russo-uc:raruano 



JANEIRO DE 1998 , ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Em ma10 illnmo. rmssão do F!VIl chegou a um acordo com Klev 
para a concessão de novos empresnmos. comhc10nados a aprovação do 
orçamento para 1997 e a refonna fiscal. medidas essencims para as planeJadas 
reformas econórmcas governamentais. O controle da m.flação e a estabilidade da 
moeda representam os mmores êXItos da políncã macroeconômica. A mtlação 
cmu de lO 225%, em 1993. para 181 7%. em 1995 .. e 39.7% em 1996. A mtlação 
acumulada de 3.5% nos pnmelfo tnmestre de 1997 sugere que a mflação seguirá 
sua tendência decrescente. O Governo de Kiev prevê. ate o final do ano, uma 
mtlação em tomo de 25~ ó Além do controle da inflação. a estabilidade monetária 
é também digna de nota: desde sua introdução, em setembro de 1996, a "hryunia" 
sofreu queda de apenas 4.5% com relação ao dólar. O Presidente do Banco 
Central (chamado Banco Nac1onal da Ucràmal. Viktor Iushchenko. coDfiimado 
em fevere~ro para um novo penodo a frente do Banco Nacional tem reafirmado 
seu comprollllsso com a redução da mflação e a estabilidade da moeda. Estas 
medidas resmnvas são bem vmdas pelo FML mas há grande pressão por parte 
dos conservadores no senttdo de mjetar mais recursos na econoiDla. 

Outros aspectos macroeconômicos apresentam índices menos 
favorave1s: blllXo crescunento económico (a econoDila encolheu em 10% em 
1996), mvesnmentos esttangelfOs msuficientes (desde 1991, a economia 
ucramana att31u somente 1.4 bilhões de dólares sendo que deste m.onraare 531 
tmlhões entraram em 1996 ), grave defi.cu!ncia do sistema financelfO, crise fiscal 
crescrmento da econorma informal. representando cerca de 50% da atiVldade 
econõrmca. 'sistema de prevtdênc1a soc1al mwto oneroso. com 13% do PIB sendo 
ding~do parj, o fundo de pensões. entre outtos problemas esttuturms 

Si:.remu Finfn""'ro 

Os problemas estruturais do sistema tinance!fo da ücrama tém se 
consntu1do em seno entrave ao desenvolVImento econõrruco daquele pms. O 
SIStema bancano da L crarua e amda menos eficiente do que o sistema da Rúss1a. 
A mmona dos bancos não possu1 força suficiente para financiar grandes proJetaS. 
tanto de mfra-esttutura quanto de exportação e Importação. ~wtos deles estio 
passando por cnse profunda. Atualmente eXIstem 195 bancos na Ucnima ( conll'll 
2030 na Rússia l, com um total de reservas acumulado em 1 bilhão de hryum 
(cerca de L'SS 556 rmlhões 1 além de fundos própnos de 2. 7 bilhões de hryuui. De 
todos os bancos da Ucrãma. 32 estilo em processo de liqwdação. e 2S estilo 
passando P<f um processo de reabilitação financelfl com o apo1o do Banco 
Central ucr$ano 

A qualulade dos seiVIços dos bancos ucramanos é um dos 
pnnc1pais problemas. Empresnmos mal ding~dos representam cerca de 65% do 
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total dos servJços negociados. mclus1ve nos pnnclpBJs bancos do pBJS. Segundo o 
Banco Nac1onal da Ucrãrua tNBU), bá necessidade de dar uuc1o pronuunente a 
um programa de reestruturação do s1stema de empréstimos. contando com 
pamc1pação de órgãos do Governo. Cerca de 70% dos empréstimos mal 
direc1onados foram negociados com empresas estaws. e muitos deles foram 
realizados com garannas governamentais ou sob intensa pressão do Governo. 

Essa situação e resultado direto do lento processo de pnvatu:ação 
por que vem passando o pBls. sobretudo das medias e grandes empresas, bem 
como da redUZida capacidade operaliva dos pnnc:ipBJs bancos do pais. Essas 
msntUJções encontram extrema dificuldade em res1snr a pressões govemamenws 
no senado de estender creditas pBlll programas estaws. especialmente pB111 o 
setor agncola e para as mdústnas bélicas envolVIdas na conversão pB111 a 
ativldade clVll. 

Num esforço para fonalecer o s1stema financeJ.RJ. o Banco Central 
aumentou a quanndade mímma de Cllpltal pBlll abenura de bancos, pB111 SOO.OOO 
Ecu (S6S.OOO USS) em janeJ.RJ de 1997, com a perspectiva de aumentar esse 
valor pBlll 1 IDllhào de Ecus em janeiro de 1998. Treze bancos Dão obnveram 
aprovação de seus requerimentos no começo deste ano. e mais 22 bancos 
tentaram levantar o cap1tal necessário. conseguindo um prazo mBJor pB11I 

mscrever-se O Bauco Central penmtiu que 13 bancos continuassem a operar. sob 
a condição de apresentarem projetaS de negoc1os realistas e com o comproiDlsso 
de anngm:m a meta de I mJihào de Ecus no final de 1997. 

O Banco Central esta ainda real1zando novo licenciamento de todos 
os bancos comerclaJS da Ucrãrua. Fo1 consnnuda tambem uma CoiDlssão pB111 
Regulamentação do S1stema FinanceJ.RJ. I.Jderada pelo presidente do Banco 
Nacwnal. A refenda Com~ssão decide sobre a concessão ou apreensão de 
hcenças pBlll operação . .:aso os bancos não .:wnpram as extgênc1as referentes a 
reservas de capual Ate o momento. :15 bancos nveram suas licenças apreendidas 

O novo processo de licenciamento do .\beroank I /mm· fo1 um teste 
espec1al para o Banco :\Jac1onal. po1s este era um remanescente da epoca 
soVJenca e e o mBJor banco da t.:cràma. O Banco ~ac1onallogrou restnngu as 
operações do refendo banco em depos1tos. apesar das enormes pressões de vanos 
serores da soc1edade. renovando sua I.Jcença nessas novas condições 

A legaslaçào ucran~ana não perm~te a abertura de bancos 
estrangeU"Os no pB1s. e toda anVJdade de bancos estrangeU"Os deve ser condUZida 
por bancos DaciODBJs. O Banco Central tem s1do aJDda mBJs extgente com relação 
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à supernsão das atividades · c1os bancos que: .realizam aegoc1os com bancos 
estrangeu-os. A quantidade de capital neçessária para operação dos bancos com 
pamcipação estrangCII'IL por exemplo. é JD8lor do que a dos bancos totalmente 
llllClonBis - a parcela de parncipaçào esttangeu-a não deve superar 50% e o capital 
aurumo é de 3 m11hões de Ecus: caso a participação exceda 50%. o capital 
rrummo passa a ser de 5 nulhões de Ecus. 

A regulamentação das operações de câmbio é também altamente 
estnta. Ao contrário dos bancos russos, na Ucrània os bancos não tc!m pemussão 
de manter abertas suas operações de câmbio. Aos não-residentes é permitido 
adquirir moeda estrangeira somente sob o amparo de contratos e não podem 
participar em operações de câmbio no mercado. 

O tratamento do Banco Nac1onal coDferido aos bancos estrangeiros 
tem s1do determmado pela neçess1dade de proteger o sistema financClro nacional 
da competiç* externa. espeçiaJmente da Rúss1a. Oficialmente. existe apenas um 
banco com bpitaJ totalmente russo - o YugTopkoBank de Dmpropetrovsk. 
Entretanto, a penetração russa no sistema financeuo é muito mBior; os banqueu-os 
IK:I'Bilianos afirmam que o capital russo está presente não apenas no mercado 
IK:I'Biliano, mas o domma llegalmente. assegurando o con1r0le sobre os bancos 
nac1onais através de finDas ucranianas ligadas a grupos russos. Essa situação 
rdlete sobretudo a intensidade do inten:àmbio entre Rússia e Uctinia e a 
oportliD1dade que se apresCDlll aos banqueiros russos dada a debilidade do 
sistema fillam:eiro ucraniano. Enquanto o Banco Nac1onal continuar a manter 
uma atitude protecionista com relação ao sistema financeu-o. não deveni haver 
desenvolvimento marcante deste setor da economia. 

Pri~·a~i::ações 

jo pres1deme Kutchma aprovou em mBio ulnmo um programa de 
pnvanzações para medias e grandes empresas. que representa um grande passo 
no programa de reionnas econónucas. A pnvanzação estava hnutada. ate esse 
momento. a pequenas empresas comerciBIS e de serv1ços Entre 1992 e 1994. o 
processo de pnvanzação apresentava os segumtes problemas. 

a. O Estado. ao reter 20-IOOOA. das ações das emptesilS permaneç1a 
responsável pelo seu financiamento, contribuindo assim para o 
déficit público e para o eufraquec:imento do sistema financeiro, 
alem de colocar as empresas sob pressão do sovemo. 

b. Ais empresas pennaneciam sem acesso aos mvestimentos 
estrangeiros e tinham de desenvolver-se a partir de seus próprios 
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. 
recursos e da aJUda do Estado. Como o Estado possw poucos 
recursos. e com o aiDDento constante da mflação. as empresas 
passaram a lutar pela sua sobreV1venc1a ao mves de procurar 
expancbr seus negoc1os 

c. Os adnumsrradores da época SOVlénca mannveram seus cargos 
durante o processo de pnvanzaçào. 

A abenura das empresas ao mercado de ações em 1994 Dio 
provocou grandes mudanças na situaÇão das empresas. po1s poucos mvesndores 
possuíam capital para mvesnr ou Dio estavam mteressados em inwsur em 
empresas nac1onais O novo plano de pnvat!Zações mclui a proposta de venda da 
IDIUor parte das ações das empresas em troca de moeda corrente. o que revela a 
necessidade do Estado de obter captWS do modo IDIUS ráptdo e eficiente. O 
Governo aprovou uma lista de 208 grandes empresas que são de llllp011linc1a 
estralépca para a econo!Dia e que devenlo ser pnvarizadas de acordo com planos 
específicos amda este ano. Preve-se que pelo menos 26% das ações de cada 
emp1esa sejam vendidas. e. em alguns casos. as ações que perrmtem o controle 
da empresa Em outros casos. as vendas deverão envolver compenção emn: 
investidores, nas qUBls outros fatores - que não o preço - seJio mms unponantes. 
O decreto aprovado pelo PreSidente Kutchma em IDBlo último aprovou a 
privariuçio de um total de 1440 médias e grandes empresas. Entre as empieus 
que deverão ser vendidas este mo incluem-se: 

L N1kolaye,•sk Alumma - empresa extremamente unportante 
para a mdustna de alWIUJllo da Rússta CUJOS interesses devenio 
concentrar-se sobre 3 O"A. das suas ações 

b Refinana de petroleo de Kherson - conta com o monopolio da 
produção ucramana de certos produtos. e esta arualmente 
trabalhando com cerca de 20% da sua capacidade de 8.5 mühões de 
tone1adas por ano -\pro"(unadameme ol 0 o Jas suas acões de\'erào 
ser \ enà.Jdas 

O Parlamento representa o ma•or obstaculo ao processo de 
pnvaazaçáo. e a ma1ona dos parlamentares de esquerda apOiados pelas elites 
políncas e econõiJllcas regiODBIS. estão trabalhando acvameme contra o processo 
D1mre de tal opos•ção de /obbu:s regJ.Onms. de func1onanos das empresas estaws 
e dos membros do Parlamento. os objenvos do no\o programa de pnvaazação 
tendem a ser mats ddice1s de serem alcançados a cuno prazo 
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Polftiea Estema 

Após séculos de história comum e tendo s1do unidos politicamente 
desde o século XVIL a Uc:riDia tem na VIZinha Rúss1a o cenao de suas atenções 
externas. A questio CDK:Ial para a Ucrima e a garanna de uma relaçio 
illdependeme. equilibrada e segura com a Rúss1a. Em cenario marcado. nessa 
regilo. e, imemamente. por uma grande mstabilidade. a Ucrãma procura 
assegurar parcerias sólidas e bem estruturadas com um diversificado número de 
países cuja imponânc:ia na cena imemaclCmal podCiá assegurar-lhe s1tuaçio de 
maior estabilidade e de amação substantiva global. 

Nesse sentido. a aproximaçio com países capazes de conced· 
empréstimos e ajuda para a recuperação econômica do país. é fundamental. en· 
eles: os membros do G-7 e da UE. com a qual a UcrâDia assmou acordo 
auociaçio em 18 de março de 1994. Seguem-se os demais países da CE. .. 
principais parceiros comercius. e os vizinhos do Leste Europeu. Por fim. surgem 
os potenc:iais parceiros comerciais no Onente Próximo. como o Irã. e entre os 
países em desenvolvimento, como a TurqwL a Índia e o BrasJ.I. Há. também. 
imeresse da, UcriDia em estreitar laços com países nos quais a comunidade 
uc:nmiana é éxpaessiVL a exemplo da Azgennna e do BrasJ.I. 

I 

' 
As relações ueta111ano-russas têm sido marcadas. desde a 

illdependenciL por contenciosos de solução bastante complexa. como a partilha 
da trota do Mar Negro. a questão da Crim.éiL do arsenal nuclear estacionado na 
UcriniL entre outtas. 

Após seis anos de negociações. os Presidentes Kutchma e leltsm 
auiDaram. na cidade de Sotci'i, no Mar Negro. em 9 de junho último. acordo que 
replamenau partilha da trota do Mar Negro (cerca de trezentas belonaves que 
se deterioram por falta de manutençio no pono de SebastopoL na Cnméia). O 
iasttumentoEL a partir da mnga frota soVléticL as Forças Mannhas da Ucrima 
e a Fro1a R sa do Mar Negro. que deverão ter bases separadas. adqwrindo a 
cidade de S bastopol o status de prmcipal base da Frota Russa: preve. ainda. a 
assiDatura d acordo em separado sobre a diVIsão dos bens da frota na proporçjo 
de SO"Ié para cada uma das partes. além de esnpular que a Ucràma rem 18.3% dos 
naVIoS. enquanto que a Russ1a fica com 81. ;o o. Recentemente. o pres1<ienre 
leltsm realizou \151ta oric~al a K1ev e os do1s mandaranos tinnaram o Tratado de 
Alruzade e Cooperação. resolvendo parcialmente as refendas questões 

As relações russo-ucraruanas apresentam novo ponto de amto. 
provocado pela dec1são do Parlamento reg~onal da Cnmeia de separar a penmsula 
do temtóno da L:cr:iruL para remtegra-la a Federação da Rúss1a . .-\população da 
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Cnmeia. cedida a L'crãma em I 954. por Krurche\. e consnrwdà por 65% ': 
russos. ~5% de ucramanos e I 0% de tanaros cruneanos O Prestdente J.i.1. 
Cnméta. Yun Mechko"- que baseou sua campanha elenoral na reumficaçio ~,'d 
península com a Rússta. embora discordasse do Parlamento quanto o ritmo e.:ll 
que devena ser reahzada. vem adorando. desde a eletção de Kutchma. posiç:•o 
DUIIS moderada. Ate o momento, fot posstvel evttar um confluo de maillre~ .. 
proporções entre os separanstas e os nactOnahstas 

:-.lo ambuo multtlateral. a pnnctpal questão refere-se às 1118111~ 

nucleares estacronadas em temrono ucramano. que fazem da l'crãnra a teacell<! 
poténcta nuclear do mundo. Após o encontro tnpamte de Mosco\L realillldo 
entre os Pres1denres leltsm. Clmron e Kravtchuk. em Janeiro de 1994. a Ucdltra 
concordou em devolver a Rússia. para destrWçào. as annas nuclares 
estacionadas em seu temtóno O controle dos arsenals herdados da URSS 
consntuíram. por algum tempo. o objeto de verdaden "chantagem atómica• por 
pene do Conselho Supremo. que se recusava a referendar o TNP Duraale a 
campanha elettoral. Kutcbma evttou abordar a controvernda questão do ~ 
nuclear do pa1s Em 16 de novembro de 1994, o Parlamento ucraruano ratifi.coa o 
TNP. apos ter recebrdo garantias de segurança saasfaronas sob forma: de 
memorando mulnnactonal assmado pelos EUA. Grã-Bretanha e Rússta. 

Amda no ãmbno multilateral. a Russ1a vem reagmdo de fonna 
negattva a aprolWIIlldo da Ucrãma com a OTAN. no contexto da Parcena pa111 a 
Paz. embora o Chanceler Udovenko tenha declarado. ao regressar de Bruxelas. 
em setembro ultimo. que a Ucràma não tem a mtenção de mgressar na Aliaaça. 
mas apenas ''com ela colaborar na consolidação da segurança europera como am 
todo" 

Os esforços de aprDXllllação da ücràrua com os países oc1de s 
têm produztdo bons resultados. vtsto que o pBls tem grande IDiponãncta pare a 
estabilidade regtonal e. ponanto. é receptor natural de aJuda para superaçio • 
sua cnse econõnuca A propósno. a Ucrãma vem negoc1ando com o FML B• • 
Mundial. EUA. Canada e UE empréstimos no valor de USS 4 bilhões. A 
liberação de ws creditas esta condicionada a adoçào pela Ucnima das medllllts 
de estabilização econõiDJca preconizadas pelo FMI. -\ Ucrãrua deve n:celllt. 
unda. USS I. 7 btlhão do Octdente para o desmantelamento da usma nuclear • 
Chernobyl e USS 350 IDllhões dos EUA para a destrWção do arsenal nuclar 
estacionado em seu temrono. Por outro lado. a Ucrãma rem recebrdo o aporo ., 
puses europeus para seu mgresso no Conselho da Europa. ao que se acresceDIII o 
aparo norre-amenc:uro para sua aàrmssao na U\1<.." _ .Jbe Jssmatar ..tmàa. qae u 
Presraenre Clmton ereruou \lSJta a L crarua em mato umrno 
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No que tange as relações com os paJses da CEL prevalece. pelo 
menos a medlo prazo. a necessidade de preservar os fones vmculos comerc1a1s 
eXIstentes. As uuc1anvas de aproXliilação aos demaJs paJses do Leste Europeu 
esbarram na preferénc1a destes pela assoc1ação a llruào Europe1a. Com a 
RomeruL há amda a disputa remtonaJ sobre as-repões ucramanas da Bessaráb1a 
do Sul e a Buco\'Ula do Norte. anexadas a Ucràrua. em 1940. por Stalm 

REL.\CÕES BRASIL-I CR.Á 'i IA 

O Governo bras1ic:uo reconheceu a mdependenc1a Ja L ~rama em 
26 de dezembro de 1991 e as relações d1plomancas btlatera1s foram estabelecidas 
em li de fevere1ro de 199~. '-:a ocas1ào do reconhecunento da mdelJendéncla da 
Ucrània. o Brasli não reconheceu o pa1s como sucessor da ex-l'RSS. nem a 
validade em relaç:io a l'crarua dos acordos btlarera1s assmados com a e'I:-URSS 

Por decreto de 31 de março de 1993. foi cnada a EmbaJXada do 
Brasil em Kiev, cumulath-a com a EmbaJXada em Moscou. Em 2!5 de maJo de 
1994, outro decreto cnou a Embaixada residente em Kiev O Embaixador 
brasileiro apresentou credenc1as em 4 de janeiro de 199!5. Por seu turno, o 
Governo ucraniano abriu EmbaJXada em Brasília em I O de julho de 199!5 e 
solicitou a aprovação do Governo brasileiro para a des1gnação de Cõnsul
Hcmonirio da l!crinia em Cunnba. capital do Estado braslielfO em que se 
concemra a colõma ucramana. 

Antes do reconhecunento da mdependênc1a da Ucrárua. v1sitou o 
Brasil. em ~tubro de 1991. a convtte do Governo do Rio de Janerro. o então 
Pnmeiro-Mhustro ucramano. Vitold Fokin. que manteve encontro. em Brasilia. 
com o entllo Chanceler braslleiro Em 1992. o então Vice-Pres1dente da Ucràrua. 
lva Plioushch, esteve no Brasu para participar da Conferência sobre Me1o 
Ambiente e Desenvolvimento. 

Desde então. os contatos entte os do1s países. em mais alto nível. 
limi1lrBIII-se a enc:onttos entte os Ch811celeres. a margem da Assembléia-Geral 
das Naçiles Unidas. e em Londres. por oc:as1io das comemorações do dia da 
vitória afiada na Europa. ~o ençantro realizado à margem da AGNU, os 
Chanc:eleresl brasuelfO e ucraruano concordaram em que as relações bilaterais. 
amda em flu;e mc1p1ente. devenam ser aprofundadas. sobretudo nos setores 
econÕiruco-4omerclal e Científico-tecnológico. 

A vts1ta do Pres1dente Kutchma ao Brastl. no final de outubro de 
:99!5. cnou o arcabouço jurld!co-politico apropriado para a almejada 
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mtensúicaçào do mtercãmb1o bilateral. Nessa oportunidade. foram firmados 
vános acordos· Protocolo sobre Consultas (1995), o Acordo sobre Isenção de 
Visto para Pomdores de Passapones Diplománcos e de Servtço (1995); o 
Tra1ado sobre as Relações de Amizade e Cooperação ( 1995); e o Acordo sobre 
Cooperação Econõrruco-Comen:tal ( 1995 ). 

O Pnme1ro Vice-Ministta dos Negoc1os Estrangeiros da Ucràrua. 
representante ucl'liiilano as cenmõmas de posse do PreSldente Femando Hennque 
Cardoso. foi recebtdo. em 2 de JaneirO de 1995. pelo Secretano-Geral mtenno. 
Na ocastão foi fonnulado conVIte para que o Secretario-Geral VISite Kiev, em 
datas a serem acordadas opommamcnte. O Vice-MIDlsttO ucramano foi portador 
de ,:ma t.lo Pt estaeme u,, amano .10 11res•aemc 1· ~mana o Hennque. na qual 
nouticou <•ricraimeme .1 rmençao <!e .1benura <h.: l:mbaz"\aaa r esadenre cm 
Braszha 

Esta pre\ •~za. para I <l98 .a reahzaç:io da I reumào da Comissão 
\lista Bras1l-l ,rama. em lo..1e\ \.essa ocas1do. poder:i•' ser assmados ai!!UDS dos 
segumres acordos em iase de negoc1açào \cordo de Pro1eçào e Promoção de 
ln\'esumemos. \cordo sobre Espaço E"tenor. \cordo de Batnbutação. Acordo 
sobre Cond1ções de Emprego \lutuo ..Ios C'tdadào> do Bras1l e da L'crànaa; 
\cordo sobre Trabalho de Dependentes de D1plomaJas 

"'o penado de 9 a 12 de outubro ulnmo. \lsnou a l'crãnaa 
delegação do BNDES. dmg1da por seu Presidente. Senhor Lu1s Carlos Mendonça 
de Barros. acompanhada de representantes do Banco Central e do Banco do 
Bras1l "-!essa oportumdade. mannvcram encontros nas segumtes entidades 
Muusréno da Econom1a. "fuusteno das Relações Econónucas lntemacJonats e 
Comercao E"tcnor. Exnnbank. Fábnca de .lt.\1Ões .. \ntono' .. e Banco Nacaonal 
da L cràma Desses encontros resultou entendimento de que ambas as partes 
de\'enam 1mczar a nzvel recmco. reumões a lim de e~rudar '1abthzação de 
proJetos nas arcas da produção de aeronaves. de oleodutos. de bombeamento. de 
rubulaçào para gasodutos e de equtpamenro ferrovzano Esses proJetos poderão 
le\'ar a consnruzção de "JOznt ventures" e contar com financiamento do BNDES 

De 9 a I~ de outubro o Governador Jaamc Lemer ~1suou a llcrãnia 
a conVIte do Go\'emador da ProVJDcta de LVIv Os d01s Governadores assmaram 
converuo de mtenções de aproxtmaçào. troca de mforrnações e programa de 
zntercãmbao cultural e tecnológ1co ~essa oportunadade. o Governador do Paraná 
f01 recebtdo em audténc1a pelo Presidente Leomd Kutchma. de quem fora 
anfitnào em outubro de 1995 

O Governador do R!o de Janezro. \tarcelo .lt.lencar. vtsuou 
1gualmente a Ucràma. cm outubro passado. a conVIte do Go"emador da ProVJDcta 
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ae Kie\. acompanhado de delegação mte!,'Tada pelo Deputado Federal Márcto 
rt•• .es. do Chefe da Casa 1\hhtar. Coronel Ferraz e da Chefe do Protocolo do 
E::ado do P.10 de Janetro Fm assmada cana de mtenções entre a Provmcta de 
K.tev e o Estado do Rio de Janetro da qual consta o mteresse em estrettar relações 
o;omerct81s. tecnológ1cas e culturais Nessa oporturudade. o Governador Alencar 
panictpou de Semmano Económ1co entre o Mercosul e a Comumdade de Países 
do MarNeifO 

DADOS SOBRE O C0\1ÉRCIO BILATERAL 

Principais Produtos 

Exponados: café. açúcar, bauxita. pneus, cacau 
lmp01ftados: amônio. uréia. amoníaco, couro salgado 

Balanca Comercial 

~ 
Total: US$ 124 485 603 

Exponações LIS$ 52.883 731 

lmponações USS 71.601.872 

~ 

Total: US$ 142 ~03 135 

Exponações l:S$ 86 727 711 

lmponações. L1SS 55 675.424 

1997 ~Janerro1abnll 

Total. US$ 20.727 083 

Exponações. US$ 14 193 277 

lmponações l:S$ 6 533 806 

(À Co1111ssio de Relações Exteriores e Defesa Nacional ) 
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ÃVISO 
DO -..ISTRO DE ESTADO DA 

PREVIDêNciA E ~A SOCIAL 

N" 416187, de 18 de dazarNIIu llllrno, COI!Uii
-- que - lnformaç:llea nlfarentell ., Requell
...., ri' 850, da 11187, do Senador Gllledo Mlran-
dl, IICidao*' -alAi la& l'lllldillnlia cansulla, ,_ •
~ da Secralaria de Prwldluaa CCiiuplen1811W, 
• ql•llquar naMn!O, peloe-- ••• 1111188. 

N" 412197, de 18 de dazemtwo llllimo, -
nlwldll• infomiÇies AlferanlaBIIO ~ 
ri' ... da 11187, do SeiiBIIor Ranlln Callailoa. 

,. lnfannaç6aa enc:arnmactas, 8111 a6-

pia, - l8qUIIr8lll8s. oa rwquerirnanlas vão ao AlquMI. 
N" 420/f11, de 18 de dezallbro llltimo, do Mria

lnl da &fado da Pnllridlucill e AI I llucia Socill, 
-*"-'do • inf11nn11ç6ea parciais • 1&?81.._ ao 
AaquariiMnlo ri' 870, da 1997. do Senador Jalo 
Rocha. 

As infomiÇies parciailloram •-•• ......., emc6pla, ao........_ 
o nlqU8rimanlo IIQII8Idanl• Slii -

da-Geral da ..... ...,. •••• - ......... _COI..,.....,_. 
OFfCios 

DE --lhOS DE aTADO 

N.• 21CW7, da 30 de daamblo lllknD, dD 11-
niiiiiD da &lado da Fc!uc=aç~o e do Dupo."10,
"*ilaDI • iib1 .... , • ..._ 110 R tUJd
IMIIID n.•1.1122, da 11187, do SeiiSdor Pedn) ...._ 

N.• 5311197, da 18 de "sz• ,..., úlllmD, dD 11-
niiiiiD da Fiado da Cllnals e T-llllogis, ._. 
.,_.,., • lnfuiaai8Ç&ia aula• Da., Aequs -.. 
n.. 838, de 11187. dae Selllldoi• FdusldD 8ulllcr • 
Mllrins 8lvL 

,. ~ 1DNm ·-·· ....... emc6pls,- ...-.... 
Os l8qll8lirMnlas via 50 AlqiM. 

PARECER No 16, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n• 70, de 1998 do Senhor Presidente 
da República, (Mensagem n• 1 636, de 23-12-97, 
na origem), "que enc:amiDha ao Senado Federal a 
Programaçio Monetária relaliva ao primeiro 
trimestre de 1998" 

RELATOR Senador VILSON KLEINÚBING 

1- RELATÓRIO 

1. Com a Mensagem n• 70, de 1998, o Presidente da República 
submete à aprec1ação da Comissão de Assuntos Econõmicos desta Casa, a 



JANEIRO DE 1998 ' ANAIS DO SE"lADO FE.=DE=:RAL='--------------__:.::429 

Programação Monetária ·relat1va ao prime1ro trimestre do corrente exercício, com 
estimativas das faixas de vanação dos _pnnc1pais agregados monetários, análist 
da evolução da economia nacional prevista para o tnmestre e JUStificativas 
pertinentes. 

2. A iniciativa está de acordo com o que estabelece o § I • do inciso II 
do art. 6° da Lei n• 9.069, de 20 de junho de 1995, segundo o qual a referida 
programação deverá ser submetida á Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal, uma vez aprovada pelo Conselho Monetário Nac10nal. 

3. ·Cabe a esta Com1ssão, nos termos do § 2° do art 6° da citada lei, 
em1hr parecclr sobre a Programação Monetána, de modo que o Congresso 
Nacional delibere sobre a matéria, aprovando-a ou reJeitando-a m totum, em vista 

da vedação de qualquer alteração, conforme estabelece o § 3°, do art. 6° da 
mesma lei. 

II- SOBRE A PROGRAMAÇÃO MONETÁRIA 

A programação dos principais agregados monetános para l' 1 • 
trimestre é a seguinte: 

Quadro 11 Programação monetária para o primeiro trimestre de 1998}1 

FONTE~nco Centro/ do Brasil 
11 Rllfo ao rilnmo NS do período 
li MldJ do.• soldas nos dras rlrers do NS 
11 Saldo11 em fim de período 
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Quadro i Evolução dll!. aa;regados mooetários11 

FONTE Bom:o Central do Bnurl 
11 Refore-se ao riltrtna mls do pt!riado 
11 ProJeçilo 
"Médra dos saldo.• nos dto< ritcrs do més 

JANEIRO DE 1998 

Prevê, ass1m, com as vanações estunadas dos agregados monetários 
para o pnme1ro tnmestre de 1998, bem como para os demais meses do exercício, 
uma expansão nominal da oferta de moeda Com efeito, está programada moa 
expansão de 6,4% dos me1os de pagamentos (MI) nos três primeiros meses deste 
ano, em relação a 1gual periodo de 1997 e de 12,8% até dezembro vmdouro. Nos 
refendas periodos, o comportamento projetado para a base monetána restrita é da 
ordem de 10,4% e 14,0%, respechvamente. Espera-se, desse modo, que ao final 
do pnmeiro tnmestre a base monetária ahnJa o montante de RS 27,3 bilhões e o 
total de meios de pagamentos RS 39,3 bilhões. 

Considerando-se os saldos méd1os do MI - defirudo como papel
moeda em poder do público rruus depósitos à vtsta e da base monetária restrita -
defimda como papel-moeda emitido mais reservas bancárias, em novembro de 
1997 (último dado disponível até o momento}, nota-se, que esses agregados 
contemplam, respechvamente, wna expansão prevtsta de apenas RS0,3 bilhão e 
R$1,3 bilhão Na elaboração dessas projeções, as autoridades monetárias 
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tomaram por base o efeito contracionista da elevação da taxa de jW'Os sobre a 
demanda por moeda. bem como o cenário de estabilidade para as alíquotas dos 
depósitos compulsórios sobre recursos à vista e para o multiplicador monetário. 

Para a base monetária ampliada - uma medida da dívida interna 
federal em moeda e em tftulos - está -projetada uma variação de 7, 7% enue 
janeiro e março e de 75,5%, até dezembro de 1998. As autoridades monetárias 
infonnam q~ figuram entre os principais fatores expansionistas desse agregado 
nos próximos meses "as operações de reestruturação das dívidas estaduais." 

!Por fim, para as variações da oferta de moeda, em seu conceito mais 
amplo e abrangente de liquidez na economia - o chamado M4 - foi estimado um 
crescimento.trimestral de 31,4o/o, correspondendo a uma expansão nomiDal de 
RS 58,9 bilhões entre fins de novembro de 1997 e março de 1998. Segundo as 
infonnações constantes da programação, essa vanação foi obtida "em 
consonância com o padrão de comportamento dos demais agregados.". 

Além das metas indicativas da evolução dos principais agregados 
monetários, a programação contempla um sumário sobre a evolução de alguns 
indicadores . macroeconômicos brasileiros, a politica monetária no bimestre 
ouiUbro-nov,mbro de 1997, ass1m como as perspectivas das autoridades 
monetárias Piara o I o tnmestre deste ano. 

a) indicadores de desempenho da economia nacional 

A taxa de crescimento do Pm alcançou 3,9% nos últimos quatro 
tnmestres, configurando, assim, a desaceleração na expansão da economia a 
partir do terceiro tnmestre de 1997 Como se sabe, a redução no ritmo de 
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. 
cresc1mento decorreu. sobretudo, da acomodação da produção industnal: 
enquanto o setor de bens de consumo duráveis reg~strava queda de I, 7% no 
terceiro tnmestre, o setor de bens de capital expandia-se à taxa de 8,1 %, 
recuperando o fraco desempenho no pnme1ro semestre de 1997 e permitindo o 
crescimento da produção mdustnal de 0,43%, em outubro passado 

A taxa de mflação mantém a tendência dechnante Com efeito, o 
INPC e o IPA fecharam com taxas de 4,3% e 4.2%, respectivamente, em bases 
anuais até outubro, contra 5,9% e 7,1%. até junho deste ano Vale lembrar que, 
ao final de 1996, as vanações anums de preços ao consum1dor Situavam-se entre 
9 e 10%. 

O rúvel de emprego na indústna, em função do processo de 
reestruturação da atiVJdade produtiva e aa desaceleração econôJruca acima c1tada, 
situou-se, em outubro, 2,7% abaixo do verificado em dezembro de 1996 -
tomando-se por base a -indústna paulista. Note-se que, em julho esse mesmo 
indicador era de I ,8%. demonstrando, portanto, o agravamento da questão do 
desemprego O emprego formal, contudo, para todas as regiões e setores cresceu 
1% até agosto, especialmente no setor da construção CIVIl (2 7%) e comércio 
(1.4%). Ora, o setor ma1s dinârmco na economia gera menos oporturudade de 
trabalho, refletmdo o ajuste estrutural por que passa a mdústna brasdeua, em face 
das exigênctas da globalização 

O déficit do setor púbhco também demonstra tendência declmante, 
pô1s o chamado défic11 nommal fm redUZido de 7,4% do Pffi, nos 12 meses 
encerrados em julho de 1996, para 4,6%, nos 12 meses encerrados em setembro 
de 1997 Até outubro passado, as receitas federais totalizaram R$93,6 bilhões e 
as despesas somaram R$97 ,6 bilhões, correspondendo, ass1m, a um déficit fiscal 
federal equivalente a 0,6% do Pm, ressaltando-se um crescimento real de I 0,3% 
nas receitas e de 6,6% nas despesas. Esses dado-s, juntamente com as receitas 
provenientes de pnvat1zações demonstram a tendência de queda nas necessidades 
de financiamento do setor púbhco. Não obstante, a dívida fiscal líqu1da atmgtu a 
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c1fra de R$ 280 bilhões, o equ1valente a 33,3% do Pm. Por outro lado, a divida 
líqu1da do setor público somou, em setembro, R$286,8 bilhões, correspondendo a 
34% do PIB. O crescimento do endividamento, apesar do ajuste fiscal não
financeiro, revela em grande med1da o 1mpacto da elevação dos juros nos gastos 
públicos com os chamados encargos financeiros 

Ressalte-se, a proposito, que na segunda quinzena de novembro 
próx1mo passado. o governo federal adotou um conJunto de medidas visando 
melhorar o desempenho fiscal, os resultados do balanço de pagamentos e a 
competitiVIdade externa das empresas nac10nais. Entre as medidas, destacam-se: 
cortes nos · gastos púbhcos preVIstos para 1988; destinação dos superávits 
financeiros dos ftmdos e dos diVIdendos de empresas estatms para amortização da 
dívida pública, aumento da rece1ta fiscal mediante aumento do IPI para 
automóveis e bebidas, do Imposto de Renda da Pessoa Fís1ca e do Imposto de 
Renda sobre Fundos de Renda F1xa; ampliação do Programa Nacional de 
Desestauzaçio, aumento do preço dos denvados de petróleo; reprogramação dos 
mvesumentos e dos hmnes de endlvidamento das empresas estatais e redução de 
concessão de credito ao setor público pelo sistema bancano, pela operações ARO 
e pela DíVIda Fundada. 

o que d1z respeito às transações com o resto do mundo, os 
formuladores reg~stram o déficit comerc1al de US$ 8,2 bilhões no período janeiro 
a novembro de 1997, com cresclffiento nominal de 10,2% e 18,7%, 
respecuvame te. para as exportações e Importações 

Merece destaque o déficit em transações correntes de US$ 29,8 
bilhões, correspondendo a 4,2% do Pm. nos 11 primeirOs meses de 1997 e de 
US$ 34,4 bilhões l4.4% do Pffi) nos 12 meses encerrados em novembro. 
Observa-se. contudo, que 49,9% desse déficit fm financiamento com o ingresso 
de capitais sob a forma de mvesumentos d1retos ( US$ 17,2 bilhões até outubro). 
O Pa1s contoJ. amda. com o mgresso líqu1do deUS$ 5,4 bilhões de mvestimentos 
externos no lnercado de cap1ta1s e com a captação bruta de empréstimos em 
mo.:da estrange1ra de US$ 31.1 bilhões 
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Em conseqiÍênc1a, além dos resultados comerclllis e de serviÇOS 

negativos, o país enfrentou a crise asiática vendendo parte de suas reservas 
intemac1oruus: US$ 8,3 bilhões em outubro e US$ I, 7 bilhão, em novembro. 
Assim. de IDJI nível de US$ 63,1 bilhões, em agosto passado, correspondendo a 
12 meses de importação, o saldo de nossas reservas mtemacionais caiu para USS 
52 bilhões, ao final de novembro - o equivalente a 11 meses de importações. 

b) politica monetária no bimestre outubro novembro de 1997 

Os dados demonstram que a execução da política monetária até 
novembro situou-se dentro dos limites da programação do quarto trimestre, 
confonne aprovado anterionnente. Destaca-se, na execução da programação, o 
efeito dos depósitos à vista na expansão das reservas bancárias e, por 
conseguinte, na expansão da base monetária e dos meios de pagamentos. Como 
se sabe, neste ano, o comportamento dos depósitos à vista foram fortemeate 
iufluenciados pelo início da cobrança da CPMF, assim como pela exigência, mais 
recentemente, de autonzação prévia do titular de conta-corrente para efetuação 
da transferência automática de depós1tos à vista para fimdos de investimento. 
Com efeito, a base monetária resb'lta cresceu 29,4% no ano e 54,3% em 12 
meses, enquanto os meios de pagamentos aumentaram 35,3% no ano e 61,2%, 
em base anual. 

As taxas de Juros TBC e TBAN efetivas, que, em julho-agosto, 
foram de I ,58% a.m. e 1 , 78% a.m e mantinham os mesmos níveis observados em 
abril de 1997, tiveram que ser elevadas bruscamente em fimção da crise asiática 
sobre o mercado de câmbio brasileiro. Assim, as autoridades monetárias 
aumentaram, em 30 de outubro, as refendas taxas para 3,05% e 3,23% a.m., 
respectivamente. Em dezembro, as respectivas taxas foram rebaixadas para 2,9% 
e 3,15% a.m., sinalizando a possibilidade de superação dos efeitos IJilediatos da 
crise e, no entendimento das autoridades econ61Dlcas, "a comprovação da 
eficácia das medidas preventivas adotadas." Já a taxa over Selic acompanhou o 
deslocamento para cima das taxas básicas, sendo fixada em 3,04% a.m. 
encerrando a trajetóna descendente de 1,61% a.m., em junho e 1,59% a.m., em 
agosto 
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c)-perspedi"as para o 1° trimestre de 1998 

Até outubro do ano passado, foi possível manter, sem sobressaltos, a 
trajetória de mudanças fimdamentais na economia brasileira. Na esfera produtiva, 
destacou-se a expansão da produção de bens de capital, demonstrando a 
aceleração da participação dos investimentos na demanda agregada. A taxa de 
inflação manteve a trajetória declinante, observando-se, inclusive a conve~g6ncia 
das variações dos principais índices que contemplam os tradables e non
tradables. 

A estratégia para a consolidação do processo de estabilizaçilo, em 
mn ambiente de crescimento econômico, estava caJcada no financiamento 
adequado do déficit em transações correntes. Isto é, na absorção de poup1111ça 
externa, medi~te o ingresso de investimentos estrangeiros, de modo a viabilizar 
ao longo do tempo o equilíbrio fiscal e as demais refonnas estruturais do país. 
Nesse ínterim, haveria aumento da pt"Upança interna necessária ao financiamento 
dos investimentos indispensáveis ao crescimento sustentado, reduzindo, por 
conseguinte, a dependência externa. 

Porém, como afirmam as autoridades monetárias, ''A propapçio, 
em nível mundial, da crise econômica inicialmente restnta aos países do sudeste 
asiático alterou as condições sob as quais a conduçlo da politica ecoDÔIIIÍca 
vmha sendo pautada até final de outubro ... ". As taxas de juros domésticas foram 
prontamente elevadas, de modo a defender a moeda nacional de possíveis 
movimentos especulativos e de repatnaçio abrupta de capitais. Paralelamente à 
politica mona;· a mais restritiva, o governo adotou um conjunto de medidas 
fiscais, objeti do melhorar as contas fiscais de 1998, preservar os gaahos 
advindos da tabilizaçio e, com a aprovação das refonnas ora em discussilt 10 

Congresso Nacional, viabilizar o awnento da poupança interna, reduzmdo, 8S$liD, 

a dependência do influxo de poupança externa no financiamento do crescimento 
econômico do pais. 

Confonne consta da programação, as autoridades ec:on6micas 
pteswnem que "a trajetória ascendente da produção industrial seja interrompida 
no início de 1998, quando os efeitos das medidas restritivas tendem a ser mais 
acentuadas. Quanto à inflação, há uma expectativa de manutenção do padrlo 
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observado em 1997, mclusive com possibilidades de redução nas taxas em vista 
das condtções restritivas impostas à economia. 

Na área externa, trabalha-se com a hipótese de déficit comercial em 
1998 sensivelmente inferior ao do ano findo, mediante estímulos ao setor 
exportador, maior competitividade do produtor nacional e reflexos da reduçlo do 
nivel de atividade interna sobre a demanda por importações. 

III- SOBRE O MÉRITO 

Como se depreende do relatório, o Poder Execubvo cumpre a 
fonnalidade requerida pela Lei n° 9.069/95, artigo 6°, incisos I e II, ao submeter a 
Programaçio Monetária para o 1 o trimestre de 1998 à apreciaçlo desla 
Ccmusslo. 

Quanto ao mérito da mat6ria, cabe destacar que as fàixas de variaçlo 
dos principais agregados monetários continuam centradas no objetivo de 
assegurar a estabilidade da moeda, levando-se em consideração o crescimento 
econõmico do País, porém sem comprometer a estabi!ill!çlo dos preços. 

Com efeito, nonnalmente as projeções sio elaboradas a partir de 
estimativas de demanda por moeda, tendo como rete.eucias os saldos existeates 
nos trimestres anteriores e o cenário provável para inflação, PIB, taxa de juros, 
assim como o desempenho do Tesouro Nacional (política fiscal) e os resultados 
das transaÇ(Ies comerciais e fillanceiras com o exterior (balanço de pagamentos). 

Pode-se afinnar que a presente programaçlo possibilita a execuçlo 
de uma politica monetária expansionista, em face dos intervalos de variaçio dos 
agregados apresentados. Tomando-se o ponto médio, a oferta de moeda (meios 
de pagamentos) poderá encerrar o 1° trimestre de 1998 com expanslo de lllé 
6,4% (variação em 12 meses), correspondendo a uma taxa anual de 12,8% para 
1998 Nesse limite a política poderia ser expansionista e viabilizar a reduçlo das 
taxas de JUI'OS; considerando-se as aauais taxas de intlaçAo e a cüminuiçlo no 
ritmo das atiVIdades produtivas no início de cada ano. Todavia, hà que se 
considerar na execução da politica monetária as prontas e necessàrias 

• 
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in~ções do Banco Central no mercado aberto, assim como no mercado de 
câmbio_ No primeiro caso, a magnitude da intervenção dependerá da situação 
fiscal; no segundo. dos fluxos lfquidos de capitms estrangeiros. Nesse sentido, 
vale lembrar que, não obstante as medidas de cmto prazo já adotadas, as 
refonnas estruturais ainda estio sendo discutidas no Congresso Nacional e seus 
efeitos demandarão tempo de maturação. Por outro lado, ainda nio há sinais de 
superaçllo da crise nas economias asiáticas e, obviamente, em uma situação de 
movimentos especulativos e de repatriações bruscas de capitais, a âncora 
monetária deve, inevitavelmente, ser ativada para garantir a moeda nacionai e as 
reservas internacionais do País. 

Em suma, a programação parece-nos consistente com o quadro 
externo som~o. a partir da crise asiática que demonstrou adversa à estabilidade 
e ao crescimento da economia nacional. 

Por fim, cabe observar que a programação deveria vir acompaDbada 
das mfonnações utilizadas pelo Banco Central para a construção do cenário-base 
sobre o qual as estimativas são realizadas, especialmente sobre c comportamento 
esperado das variáveis que condicionam a fonnulação e implementação da 
política monetária. 

IV- VOTO ~O RELATOR 
I 

EJta relatoria conclui pela aprovação da Programação Monetária, 
anexa à Mens~gem Presidencial n° 70, de 1998, nos tennos do seguinte Projeto 
de Decreto Legislativo a ser submetido ao Congresso Nacional, conforme § 2° do 
art. 6° da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995: 

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° I, DE 1998 

Aprova a "Programaçilo Monetóna 
relativa ao pnme1ro tnmestre de /998." 
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O CONGRESSO NACIONAL dec:rela 

Art. 1• FJCalqiiiiVIIda a Programaçlo Monelána rellhw ao pnmeuo 
....._, de 1998, """' ellulllhWs du -- de vanaçlo dos priaclpms 
..,..gadoo mo111odnos,- lermOS IIII ~ l'leslllene~al n• 70, de 1998 

Art. r Esle Decreto Leilslahw cntta em VIgor aa d8la de sua 
pubhc.çlo 

Sala da Comilsio, em 1 S de janetro de 1998 

t- BELLO PARGA: PNSidará Ewnlual 
2- VILSON KLEINOBING: Rellltar 

03- WALDECK ORNELAS 
CM- JOEL DE HOLLANDA 
01- ELCIO ALVARES 
DI· REGINA ASSUMPÇÂO 
07- JONAS PINHEIRO 

08- EDUARDO SUPUCY 
DI· FREITAS NETO 
tO- JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
11-JOÃOROCHA 
12- SÉRGIO MACHADO 
13- ESPERIDIAO AMIN 
14 - LEVY DIAS 
15- GERSON CAMATA 

PARECER N• 17, DE 1998 

I. RELA TÓRIO 

Da Conussão de Assuntos Ec:onõnucos, sobre o 
Ofiao "S" 11° 006, de 1998, (n" 3.764197, 11& 

origem), do Pre11deute do Banco Central do 
Brasd, que encaminha ao Senado Fedenl 
sohataçio do Governo do Estado do Maranhlo a 
I"CSpeliO de operaçio de creditO externo JUDIO ao 
Banco Imemac•onal para Reconstruçio e 
DesenvolVImento BIRD, no valor de USS 
80,000,000"00 {Oitenta nulhões de dólares none
amencanos), equivalentes a RS 87 648 000,00 
( onenta e sete nulhões, ~e~scentos e quarenta e 
Oito nul reaiS), a preços de 30-9-97, cujos 
recursos serão desunados a finanaar o Programa 
de Combate à Pobreza Rural _ PCPR 

RELATOR Senador WALDECK ORNELAS 

Vem a esta Com1ssilo de Assuntos Econõm1cos o Ofic1o ··S" do Presidente 
do Banco Central do Brasil encammhando solicitação do Governo do Estado do 
Maranhão no senudo de que seja autorizado a celebrar operação de crédito 
externo. com o aval da Uniilo. Junto oo BIRD. no "alor equ1valente a USS 
80.000.000 00 !Oitenta m11hões de dolares none-amencanosl para financiamentO 
do Programa de Combale ã Pobreza Rural naquele estado. 
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.. A operação de credito apresenta as seguintes c:aracteristicas: 

a) lllllllldlio: Esrado do Maranhão; 

-
b) mutut111te: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-

BIRD: 

c) Vllkn pretendido: US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dó~ norte
americanos) equivalentes a RS 87.648.000,00 (oitenta e sete 
milhões. seiscentos e quarenta e oito mil reais), a preços de 
30.09.97; 

d) juros: até 0,5% a a acuna da taxa equivalente ao custo dos qualified 
borrowrngs cotados no semestre precedente ao período de 
juros a miciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal 
a panir da data de cada de~c:rnbolso: 

e) comisll4o de CDIIIpromisso: até 0,75% aa sobre o montante nio 
desembolsado, contada a partir de 60 dias da data de 
assinatura do contrato; 

f) prtiZo pt1n1 daembolso: até 30.06.2003; 

g) gt1rr~nddor: República Federativa do Brasil; 

h) dt!Siin•ção dos rec~~rsos: fmanciamento do Programa de Combate à 
Pobreza Rural- PCPR: 

I 

i) co11di~ de ptlgtlmmto: 

- do piinciptú: em 20 prestações semestrais, igwus e consecutivas, em 
01.02 e 01.08 de cada ano. vencen<kHe a primeira em 
01.08.2003 e a ultima em 01.02.2013: 

- dos juros: semestralmente venclCios, em O 1.02 e O 1.08 de cada ano; 

- d• comiss•o de compromisso: semestralmente vencida, em 01.02 e 
01.08 de cada ano. 
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-
Trata-se de programa de cunho SOCial que vem sendo desenvolvido sob os 

auspíc1os do BIRD nos estados nordestinos em prosseguunento e substituiçlo ao 
antigo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural- PAPP. O custo total do 
projeto chegará a USS I 06, 700,000.00, sendo estunada a contrapartida em USS 
26. 700,000.00, dos quais USS 17,200.000.00 oriundos do Estado do Maranhlo e 
USS 9,500,000.00 da parte dos beneficiários do projeto. 

O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer 
PGFN/COFIN° 2167/97) sobre o aspecto da legalidade da minuta contratual 
salienta que esta contém cláusulas admissíveis segundo a leg~slaçio brasileira e 
que atende às determinações da Resolução n° 96/89, do Senado Federal, que 
veda a existência de dispositivos atentatórios à soberania JUM:ional e à ordem 
pública, conbmia à Constituição, ou que impliquem compensaçlo autonuíbca de 
débitos e créditos. 

A operaçlo foi credenciada pelo Departamento de Capiws Estrangeiros do 
Banco Centtal do Brasil. por meio da carta FIRCE/DIAUT/SUCRE-97/608, de 
12 de dezembro de 1997. 

Consta amda do proJeto sob exame o parecer da Secretana do Tesouro 
Nac10nal (Parecer STN/COREF/DIREF N° 543, de 17 de dezembro de 1997) 
que há margem nos limites de endivJCiamento da União para a conccsslo da 
garantia à operação de crédito, dentro do estabelecido pelos arts. 2°, 3° e 4° da 
Resolução n° 96/89 já referida O parecer da STN sobre esta operaçlo assinala 
que a mstrução do processo encontra-se adequada às exigências da Resoluçio n° 
96/89 do Senado Federal. Consta Igualmente do processo a Portana 
lntermm1sterial n° 054/MPO/MF, na qual os Ministros da Fazenda e do 
Planejamento e Orçamento autonzam. em caráter excepcional. a concessio da 
garantia da Unilo à presente operaçio de crédite. uma vez que. por força do 
Decreto n o 2.368. de I 0.11. 97. encontra-se suspensa a concesslo de garantias da 
Urulo até 31.12. 98. 

O parecer da STN destaca ameia: 

a) por me1o de consulta eletrômca tcn indicada a existência de débitos em 
nome de entidades controladas pelo Estado do Maranhlo junto à Unilo. O 
Governo do Estado · mformou que taJS pendências já tOram ou estio sendo 
regularizadas. PersiSte, no entanto, débito de empresa liquidada pelo Governo 
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(Companhia Industnal de Produtos Agropecuanos - COPEMA) Junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que. ainda segundo mfonnação do 
Estado do Maranhão, está na dependência da abertura de crédito especial para 
realizar o pagamento: 

b) a Cen1dão de Qu1tação de Tributos e Contribuições teve sua validade 
recentemente exp1rada.. sendo de todo recomendável sua revalidação antes da 
assinatura do contrato: 

c) o Estado do Maranhão vem cwnpnndo as metas acordadas com a União 
no Programa de Ajuste dos Estados. o que s1gmfica.. quanto à cond1ção para ter o 
aval da União, manter a relação dívida/receita em trajetória descendente e buscar 
a redução da dív1da fmanceira total do Estado para um \ alor não superior a 
Receita Líquida Real anual. 

d) foram consideradas cond1ções para o pnmetro desembolso, 
estabelecidas,na Seção 12.01 das Condições Gerais e no An1go V. Seção 5.01 da 
Minuta de cohtrato. as segumtes: 

• que o mutuário tenha adotado o Manual Operacmnal. 

• que o mutuáno tenha implementado uma campanha de divulgação do 
ProJeto no Estado: 

• que o mutuáno tenha estabelecido o sistema de mformação de 
momtoramento do projeto 

Se as ' condições ac1ma não forem atend1das antes da assmatura do 
contrato. o Ettado do Maranhão corre o nsco de ser obngado a pagar comissão 
de compromlrO. 

e) o Governo do Estado do Maranhão devem formalizar. med1ante contrato 
a ser tirmado com a Umão. o comprom1sso de oterec1mento das contragarantias 
para cobenura da presente operação de crédito: 

O há wn equívoco no Orçamento do Estado do Maranhão quanto à correta 
dotação dos recursos prevtstos para operações de credito externo, fonte 115 
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O Parecer DEDIP/DIARE-97/0999. do Banco Central do Brasli. de 12 de 

dezembro de 1997. conclui que a operação enquadra-se nos limites de 

endividamento estabelecidos pela Resolução n° 69/9'5. do Senado Federal. 
Informa. amda. que o Tnbunal de Contas do Estado do Maranhão apresentou 
certidão atestando o cumpnmento dos dispositivos lega1s. refendas aos arts. 27 e 
212 da Constituição Federal e a Le1 n° 82/95. relatiVamente ao exercício de 1995. 

E necessar10 esclarecer que não toram anexados os documentos extgidos 
pela Resolução n° I 17197. do Senado Federal. em virtude dessa norma encontrar
se com a aplicabilidade suspensa por limmar do Supremo Tribunal Federal. em 
atend~mento a AD lN 1mpetrada pelo GO\remo do Estado da Paraíba. 

E o relatono 

11. VOTO 

A operação de credito objeto do Oficio ··s·· n° 75. de 1997, está contida 
nas competências pn"all\as do Senado Federal estabelectdas no inc1so V. do an. 
52 da Consututção Federal e regulamentada pelas Resoluções n° 96/89 
restabelecida pela Resolução n° 17/92. e n° 69/95. 

De acordo com o expc.~to no relatono não ex1stem obtces a realização da 
operação de crédtto pleiteada pelo Estado do Maranhão. cabendo. no entanto. 
assmalar· 

• não !ot explicnado em qualquer das caractensucas da operação de 
crédito sob exame. e em nenhum dos pareceres. as conu-agaranuas a serem 
oferectdas pelo Estado do Maranhão à União Amda assim. tomando-se em conta 
o menciOnado no parecer da STN, quanto ao especificado na Le1 Estadual n° 
6 93 I. de 24 06 97 que autonza a operação. cabe supor que o Governo do Estado 
firmará contrato com a Umão oferecendo em contragaranua cotas panes das 
transferências consutuc1ona1s prev1stas nos arts. 157 e 159. complementada por 
receitas propnas geradas nos termos do~ 4°. do an 167. 

• devem ser cumpndas. previamente á assmatura do contrato as condições 
contraturus estabelecidas para antes do pnme1ro desembolso. 
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• devem ser revalidadas as certidões negativas de débito e equacionadas as 
questões pendentes de débito do Governo do Maranhão para com a Uniio. 

Assim, face ao evidente mérito da operação e considerando terem sido 
cumpridas as normas em vigor para a matéria. somos de parecer favorável que 
seja concedida autorização ao pleito objeto do Ofic1o ""S" n° 006/98, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° l, DE 1998 

Autor~::a o Estado do Maranhão a contratJJr e 
prestar contragarant1a à operaç4o de crédito 
externo. com o aval da Umão, junto ao Banco 
lntemac1ona/ para Reconstrução e 
Desenvoi'Pimento - 8/RD. no WJior eqwWJiente 
a US$ 80.000.000.00 desnnada a financiar c 
Programa de Combate à Pobre-..a Rural. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. lf É o Estado do Maranhio autonzado. nos termos da Resolução 
n°69/95, :tenado Federal. a contratar e prestar contragarantia a operação de 
crédito ex o com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD, no valor de USS 80,000.000.00 {oitenta milhões de dólares none
amencanos), equivalente a RS 87.648.000,00 (oitenta e sete milhões, seiscentos e 
quarenta e o1to mil rems), a preços de 30.09.97. 

Parágrafo úmco. A operação de credito autorizada no caput deste artigo 
destina-se ao financiamento do ProgrRma de Combate à Pobreza Rural no Estado 
do Maranhão. 

Art. 1° É a Uniio autorizada. nos termos da Resolução n° 96/89. 
restabelecida jpela Resoluçio 0° 17/92, a prestar garantia à operação de credito 
externo de que trata o artigo antenor. 
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Art. 3° A operaçiÓ de crédito externo. ora autonzada seni realizada sob as 
seguintes condições: 

a) 11111t11drlo: Estado do Maranhlo; 

b) ""'"'""'~: Banco Internacional para Rec:onstrução e Desenvolvimento -
BIRD: 

c) Vlllor pret81dldo: US$ 80,000,000.00 (oitenta m11hões de dólares norte
amencanosl equiValentes a RS 87.648.000.00 (oitenta e sete 
milhões.. seiscentos e quarenta e oito mil reais), a preços de 
30.09 97; 

d) juros: até 0,5% a a acima da taxa equivalente ao custo dos quolifled 
borrowmgs cotados no semestre precedente ao periodo de 
juros a iniciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal 
a panir da data de cada desembolso: 

e) COIIIisslfo d~ COIIIpt'Oiflisso: até 0,75% a.a. sobre o montante não 
:lesembolsado, contada a parttr de 60 dias da data de 
assinatura do c:onuato: 

t) pr~~z.o P""' des~mbolso: até 30 06.2003: 

g) gllrtllftitl: Repúbhca Federattva do Brasil: 

h) conlrtlgllrtllflill: cotas partes das transferências constituc:ion&IS previstas 
nos ans. 157 e 159, complementada por rec:euas próprias 
geradas nos termos do§ 4°, do art. 167: 

i) destilftlçtlo dos recursos: fmanctamento do Programa de Combate à 
Pobreza Rural - PCPR: 

J) condiçiles d~ p11g11m~nto: 

- do pri11ciplll: em 20 prestações semestrais. lgu&Js e consecutivas, em 
01.02 e 01.08 de cada ano. vencendo-se a pnmeua em 
01.08.2003 e a ultima em 01 02 2013: 
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- dos juros: semestralmente vencidos, -em GI.02 e O 1.08 de cada ano; 

-da comissilo de compromisso: semestralmente vencida, em 01.02 e 
01.08 de cada ano. 

Art. 4° A presente autorização está condicionada ao cumprimento, por 
pane do Governo do Estado do Maranhio, das condições estabelecidas para o 
primeiro desembolso na Seção 12.01 das Condições Gerais e no Artigo V, Seçilo 
5.01 da mmuta de contrato. 

Art. 5° (\ presente autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos 
e quarenta diaS contados da data de publicação desta Resolução. 

I 
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Com1ssio, em 16 de Janeiro de 1998. 

1- BELLO PARGA: Presidente Eventual 
2- WALDECK ORNELAS: Relator 

03- VIL,SON KLEINOBING 
04- JO L DE HOLLANDA 
05 -R GINA ASSUMPÇAO 
06 - E PERIDIÃO AMIN 
07 - J EL DE HOLLANDA 
08 - E UARDO SUPLICY 
09- GERSON CAMA TA 
10 - JOÃO ROCHA 
11 -JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
12 - LEVY DIAS 
13 -SÉRGIO MACHADO 
14- FREITAS NETO 
15- JOJIIAS PINHEIRO 
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PARECER No 18, DE 1998 

Do COMISSÃO DE ASSIJNTOII 
ECONOMICOS. >obre o 0/kH> "S" n• 007, 
do 1!198, (0/'lt:<O PRE>/·91 J802 do 2J do 
thnm6ro do 1997, - or.j,.-.1 Jo Pra-. 
do lbw:D Conl1'fll do Bnud. ...,.,..., 11 

""'"''- da Pn/<IIWG Mwr~~:~ptll do So/Nol, 
,., &llldo do C......t. o~qe,._, -IIIII(W,.,. CJS ' Pf5 • O{JIII ; r • 

crUIID .,., aqllllk Mt.uclpto e a Ca&ICI 
Ec:oncMriCG Federal, ,., IIGior * 
RS 2.0ZJ.OIJO,OO (do.. 111rillllu e w• e ,_ 

,., I'Wiq) -- .,. - ii • 6c r- ...._..,ato e CUCIIpJD • p/tllrD 
hu611ac«NNIII ptJra o Bullro P-. PQ/-.. 

RELATOR: Senador WALDECK ORNELAS 

I. RELATÓRIO 

O Presidente do Banco Central do 81'8SJI. por intennédio do Oficio 

"S" n° 007, de 1997 lOficio PRESI-97/3802, de 23 de dezembro de 1997, na 

origem), encaminha à Presidência do Senado Federal o Parecer DEDIP/DlARE-

97/1012, de 17 de dezembro de 1997, do Departamento da Dívida Pública 

daquele Banco. referente a solicitaçlo da Prefeitura do Municipal de Sobral, no 

Estado do Ceará, objeuvando ~ja autorJZada a contratação de operaçlo-de 
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crédito entre aquele Municfpio e a Caixa Econômica Federal, com as seguintes 

c:aracterísticas: 

a) valor pretendido: RS 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco 

mil reais), a preços de 30 de agosto de 1997; 

b) vencimento da operaçilo: 30 de dezembro de 2013; 

c} taxa de juros: 6,00% (seis por cento) ao ano, incluida a taxa de 

administraçlo de 1% (um por cento); 

d)indezador: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

e) garantia: quotas-partes do Fundo de Panicipaçlo dos 

Municípios - FPM; 

..tJ destmaçllo do-': recursos: urbanizaçilo, !laneamento e execuçilo de 

plano habitacional para o Bairro Padre Palhano; 

g) condiçiJes de pagamento: 

-do princ~pal: em 180 (cento e oitenta) prestações mensais, 

após c:arenciade 12 (doze) me.ses; 

- dos Juros: exigíveis mensalmente, inclusive no período de 

carência; 
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h) taxa de r~ico de crédito: 1% (um por cento) ao ano; 

i) período de liberaçdo: exercício de 1998. 

O pleito encontra-se instruído com a documentação exig1da pelo art. 

13 da Resoluçlo n" 69, de 1995, do Senado Federal, que "Dispõe sobre as 

operações de créd1to mterno e exú!rno dos Estados, do D1str1to Federal, dos 

Municip1os e de suas respectivas autarquias, mclu.sive concessilo de garantias, 

11eus limites e condiçiJes de. autor~zaçilo, e dá outras prowdéncias. ". 

O Parecer DEDIP/DIARE-97/1012, supra mencionado, infonna que 

a operaçlo de crédito se enquadra nos limites previstos nos arts. 3" e 4" da 

Resoluçlo n" 69, de 1995, do Senado Federal. 

O parecer ressalta que, " ... para efeito de comprovaçllo do11 gastos 

com a remuneração dos membro& do Poder Legulatrvo local, com a 

manutençilo e de11envolvimento do ensino e com pessoal, conforme estabelecem 

os artll. 29 e 212 do Constitu1çilo Federal e a Lei Complementar n" 82195, bem -como do pleno exercÍCIO do competlnc1a tributária, a Prefeitura Mumcipal de 

Sobral apresentou declaração, em que atesta o cumprimento dos dispos1trvos 

legau retromenc1onados, relativamente ao exercício de 1996. De acordo com a 

Resohlçilo n" /9, de 27.03.96, do Sentido Federal, o referido documento atesta a 

observdncia de taill dillpasitivos /egaill, ante a 1mpossibilkklde do fornecimento 

1mediDto de certidão par parte do Tribunal de Contas. Sal1entamos, porém, que 

com relaçilo ao e:urcíc1o de 1995, o Trrbunal de Contas aresta que os 
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dispêndios do Município com pessoal superaram o ilmlle previsto na Le1 

Complementar n" 82195. ". 

II. VOTO 

Compete a esta Comissão a iniciativa de projeto de resolução que 

implique o exercício da competência privativa do Senado Federal de autorizar 

operações de crédito de interesse dos Municípios, fiXada no art. 52, incisos V e 

vn. da Constituição Federal. 

O Banco Ceuttal, mediante o Parecer DEDIP/DlARE-97/1012, 

supra citado, manifesta-se contrário à realização da operação de crédito pelas 

seguintes razões: 

a) o pleito deixa de cumprir requisito de que trata o art. 13, VI, da 

Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal, por não apreser.tar o Plano 

Plurianual de Investimentos, embora tenha atendido a todas as demais exigências 

da Resolução; 

bl " ... contingenciamento da operação. ,J'rev1sto na Resolução n" 

2.444 do Conselho Monetário Nacional ... " 

Quanto ao argumento constante da alínea "a", cumpre infonnar que 

a Prefeitura do Municlpio de Sobral encaminhou, diretamente ao Senado Federal, 

cópia do Pl~o Plurianual do Municlpio para o quadriênio 19981200 I. A 

providência, ~rém, não foi suficiente para atender ao exigido no art. 13, VI, da 
I 

Resolução D0 69, de 1995, do Senado Federal, tendo em vista que o projeto de 
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urbamzação, saneamentõ e execução de plano habitacional para o Ba1rro Padre 

Palhano não se encontra especificamente citado naquele plano plurianual 

Considero. contudo, que este não seja wn motivo suficiente para que 

se negue a autonzação pleneada, tendo em v1sta que as a11v1dades de 

urbanização. saneamento e execução de planos hab1taciona1s estão rrnplícllas nas 

proposições gerais do plano plurianual com relação a todas as reg1ões 

admm1strativas do Mun1cíp1o 

Relativamente à alegação de contmgenciamento da operação de 

crédito. a que se refere a alínea "b", cwnpre esclarecer que 

- o contíngenciamento de crédito é, atualmente, defm1do pela 

Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.461. de 26 de deLembro de 

1997, que "Redefine regras para o contmgenc1amento do crédllo ao setor 

público e estabelece lim1tes para reali::ação de operações.", e que revogou a 

Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.444, de 14 de novembro de 

1997. 

-segundo o art 1° da Resolução do Conselho MonelariO NaciOnal no 

2.461, de 1997, o contíngenciamento de crédito é wna restrição ao montante 

global das aplicações do Sistema Financeiro Nacional com órgãos e entidades do 

setor público. 

- no caso específico da questão levantada pelo Parecer 

DEDIP/DIARE-97/1012. o conungenciamento estaria limitando o montante das 

operações de crédito da CaiXa Econômica Federal com o setor publico como um 
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todo, assunto alheio às disposições da Resolução n• 69, de 1995, do Senado 

Federal, não caracterizando, portanto, razão para que a autorização não seja 

concedida. 

Em razão do exposto manifesto-me favoravelmente a que se autorize 

o Município de Sobral a realizar a operação de créd1to pretendida, na forma do 

seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3, DE 1998 

Autor-1za a PrejéliiiTa do M1U11cíp1o de Sobra/, no 
Estado do Ceará, a contratar operação de créd1to 
no valor de RS 2.025.000,00 (do1s m1lhões e 111nte e 
c1nco m1/ rea1s), ;unto à Caua Econ6nuca Federal, 
destll'londo-se os recursos à lll"bam::ação, 
-nto e execuçllo de plano hab1tac1onol para 
o Bauro Padre Pa/hano. 

O SENADO .FEDERAL resolve: 

Art. t• É autorizada a Prefeitura do Município de Sobral, no Estado 

do Ceará, a contratar, junto à Caixa Econômica Federal, operação de crédito com 

as segumtes características: 
I 
I 
I 
li) valor pretendido: R$ 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco 

mil reais), a Jreços de 30 de agosto de 1997; 

b) vencimento da operaçlJo: 30 de dezembro de 2013, 

.S.5J 
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c) taxa de JUros 6,00"/o (sets por cento) ao ano. mcluida a taxa de 

admmJstraçao de 1% (wn por cento), 

d)mdexador Fundo de Garanba do Tempo de ~emço - FGTS, 
e) garant1a· quotas-partes do Fundo de PartiCipação dos 

Munn:ip1os - FPM, 
j) destmação dos recursos· urbaniZação, saneamento e execução de 

plano habilacional para o Bairro Padre Palhaoo. 

g) condições de pagamento: 

-do pr1nc1pal: em 180 (ceniO e oitenla) prestações mensa1s, 

após carência de 12 (doze) meses; 

- dos Juros. ex.Jgiveis mensalmente. mclus1ve no penodo de 

carência; 

h) taxa de ruco de créd1to: 1% (um por cento) ao ano; 

1) periodo de liberação: exercfcio de 1998 

Art. 2" A contratação da operação de crédito a que se refere o artigo 

"tenor deverá efebvar-se no prazo mdxuno de duzentos e setenla dtas conlados 

d' dala da publicação desta Resoluçlo. 

;A{t- 3" Esta Resolução entra em vlgOJi118.)1all! de sua publicação 

Sala da Comissão, em IS de Janeiro de 1998 

1- BELLO PARGA: Presidente Eventual 
2- WALDECK ORNELAS: Relator 

03- VILSON KLEINÜBING 
04 - JONAS PINHEIRO 
OS- FREITAS NETO 
06 - ESPERIDIÃO AMIN 
07 - JOEL DE HOLLANDA 

08 - EDUARDO SUPLICY 
09- ELCIO ALVARES 
10- GERSON CAMA TA 
11 - REGINA ASSUMPÇÃO 
12 -JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
13- SÉRGIO MACHADO 
14 - LEVY DIAS 
15 - JOÃO ROCHA 
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PARECER N° 19, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS. 
sobre o Oficro "S" n• fJ08. de 1998, (Ojicro PRES/-
97 3804. de ]3 de de:emhm de 1997, no orrgemJ, do 
Pre.çrdente do Banco Central do Bra.f!/, referente a 
•olrcrtaçüo da Prejertzrra Mumctpal de Sobml. no 
l:.'srado do Ceará, no 'entrdo úe que çeJa autor~:uda a 
c:ontrotaçiio de operação úe crédito .:ntre aquele 
Mumcípro e o Banco do E.\lodo do Ceará, no valor úe 
RS 6/].8(}(),00 f.çerscentos e do:e mrl t! o11ocentos 
reauJ, úestrf/Dndt>-.\e '~' recursos cl wbam:açüo . 
. •aneamento, terraplanagem. puvrmentaçilo. con~trução 
de equrpamento.ç urbanm e execução úe plano 
hah11acmnol no Harrro rl.lto úe Hra.•ílra. 

RELATOR: Senador WALDECK ORNELAS 

I - RELATÓRIO 

1 Presidente do Banco Central do Brasil. por intennedio do 
Oficio ·'S" n, 008. de 1998 (Oficio PRESI-97/3804. de 23 de dezembro de 
1997, na origem), encammha à Presulênc1a do Senado Federal o Parecer 
DEDIP/DIARE-97/1005, de 16 de dezembro de 1997, do Departamento da 
Div1da Pública daquele Banco, referente a solicitação da Prefeitura do 
Municipal de Sobral. no Estado do Cearà. objetivando seja autorizada a 
contratação de operação de crédito entre aquele Mumcípio e o Banco do 
Estado do Ceara, com as seguintes características: 

~ 1•alor pretendrdo: RS 612.800.00 tselscentos 
oitocentos realsl. a preços de 30 de setembro de 1997. 

e doze mil e 

b) venctmento da operação: 30 de dezembro de 2005: 

453 
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cJ taxa de JUros. 1.54% (sete •metros I! cmquenta e quatro 
centés1mos por cento l ao ano. 

dJmdexador Taxa Referencial- TR. 

eJ garanua. quotas-panes do Imposto sobre a Ctrculação de 
Mercadorias e Serv1ços - ICMS e do Fundo de Pan1c1pação dos Mumciptos -

FPM; 

j) destmação dos recursos: urbanização. saneamento. 
terraplanagem. pavtmentação. construção de eqmpamentos urbanos e execução 
de plano habnac1onal no Batrro Alto de Brasiha. 

g) cond1ções de pagamento: 

- pra:o. em 84 (Oitenta e quatro I prestações mensms. 
contadas a parttr da I iberação da I" parcela. 

- carênc1a. 24 (vmte e quatro I meses contados a partir da 
liberação da última parcela. 

- amorn=ação · em parcelas mensa1s e sucessiVas. apos 
expirado o prazo de carênc1a: 

h) p .. r! bberação: exercJcJo de 1998 

O Parecer DEDIP/DlARE-97/1005. supra menc1onado. mforma 
que a operação de credtto enquadra-se nos limites previstos nos arts. 3° e 4° da 
Resolução no 69. de 1995. do Senado Federal 

O parecer ressalta que. " .. para t!jeuo de comprovação dos 
gastos com a remuneração dos membros do Poder Leg1sla11vo local. com a 
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manutençdo e desenvolvimento do ensmo e com pessoal, conforme 
estabelecem os arts. 29 e 212 da Const1tu1çdo Federal e a Le1 Complementar 
n° 82/95, bem como do pleno exercíciO da competenc1a mbutáno, o 
Preje1tura Mumc1pal de Sobral apresentou declaraçdo. em que atesto o 
cumpnmento dos duposlttvos lega1s retromenc1onados. relattvameme ao 
exercÍCIO de 1996. De acordo com a Resolução n° /9, de 27.03.96. do Senado 
Federal, o refendo documento atesta a observàncto de tats dispositiVOS 
lega1s, ante a tmposstbi/idode do fornecimento 1med1oto de certtdão por parte 
do Tnbunal de Contas. Salientamos, porém. que com relação a 1995, o 
Tribunal de Contos declara que os dispêndtos do ll-fumcípio com pessoal 
foram superiores ao que determina o Let Complementar n" 82;95." 

11- VOTO 
Compete a esta Comissão a iniciativa de projeto de resolução que 

implique o exercício da competência privativa do Senado Federal de autorizar 
operações de crédito de interesse dos Municípios, fixada no art. 52, incisos V 
e vn, da Constituição Federal. 

O Parecer DEDIP/DIARE-9711005, supra citado, manifesta-se 
contrário à realização da operação de crédito sob a alegação de que o pleito 
deixa de cmnprir requisito de que ttata o art. 13, VI, da Resolução n° 69, de 
1995, do Senado Federal, por não apresentar o Plano Plurianual de 
Investimentos, embora tenha atendido a todas as demais exigências da 

Resolução. Quanto a esta alegação cumpre informar que a Prefeitura do 
Mumcipio de Sobral encaminhou, diretamente ao Senado Federal, cópia do 
Plano Plurianual do Município para o quadriênio 1998/200 I. A providência. 
porém. não foi suficiente para atender ao eXIgido no art. 13. VI. da Resolução 
n° 69, de 1995, do Senado Federal, tendo em vista que o projeto de 
urbanJZBção, saneamento, terraplanagem. pavimentação. construção de 
equipamentos urbanos e execução de plano habitacional no Bairro Alto de 
Brasília não se encontra especificamente citado naquele plano plurianual. 

donsidero, contudo, que este não seja um motivo suficiente para 
que se neguei a autorização pleiteada, tendo em vista que as atividades de 
urbanização, I saneamento. terraplanagem. pavimentação. construção de 
equipamentos urbanos e execução de planos habitacton&s estilo tmplicitas nas 
propostções gerais do plano plurianual com relação a todas as regiões 
admm1strativas do Mun1cipio de Sobral. 

455 
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Em razão do exposto mamfesto-me tavoravelmente a que se 

autonze o Mumctpto de Sobral a reahzar a operação de credtto pretendida, na 
tbnna do segumte 

PROJETO DE RESOLtiÇ \O :'11" 4, DE 1998 

{utnrt=a 11 Pro!_T•mur<J ,,;, .\fumcípm Je Sobral, no 
Cstado do 1 ·.-11r11 ,, , onmuar l>peração de crédllo com 
" Banco Jo LH<Jdo do Ct?ará. no Wllor de 
RS 6/:!.800.00 ,,.:,,emu' e dn=c mtl .: otlocenJos 
rea1sJ. desunandt~-\L' 11\ recurtol J ur6an1::açdo, 
'aneamentn tt?rrarlrmrH!<'m. ra•·,mentaçào. conslruçdo 
de t'qu1pam<"nt"' url:>rmo' ,. .-.~ecuçüo de plano 
h<Ji:>II<JC/IInaln" Butrrro ~li•> de Rrullfta 

O SENADO FEDERAL resoln: 

Art. 1" E autonzada a Prefenura do Mumcíp1o de Sobral. no 
Estado do Ceara. a contratar. JUnto ao Banco do Estado do Ceara. operação de 
credito com as segumtes caractensucas 

LI/ mlur pretenduio R$ 61:! !!OU.OO 1 se1scentos e doze mil e 
Oitocentos rea1s 1. a preços de 30 de setembro de I QQ7. 

bJ ''encimento da operaçtio 30 de dezembro de 2005. 

cJ raTa de Juros 7.54°1o 1 sete mte1ros e cmquenta e qualro 
centes1mos por cento I ao ano. 

dJmdexador- Ta"\a Referencial - TR. 

el garanua· quotas-partes do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadonas e Sen.1ços - JCMS e do Fundo de Pan1c1pação dos Mumc1p1os
FPM. 
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j) destmação dos recursos: urbanização. saneamento. 
terraplanagem. pavtmentaçào. construção de equipamentos urbanos e execução 
de plano habnacmnal no Bairro Alto de Brasília: 

g) condtções de pagamento: 

- pra::o: em 84 (Oitenta e quatro 1 prestações mensws, 
contadas a part1r da liberação da I" parcela: 

- carenc1a: 24 (vmte e quatro) meses contados a partir da 
liberação da última parcela: 

- amorll=ação: em parcelas mensa1s e sucessivas, após 
expirado <' prazo de carênc1a: 

· h) período de liberação: exercício de 1998 

Art. z• A contratação da operação de crédito a que se refere o 
arugo .mterior de, era efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias 
contados da data da publicação desta Resolução. 

Art. J• Esta Resolução entra em v1gor na data de sua publicação. 

Sala da Corn1ssão, em IS de Janetro de 1998 

GA: Presidente Eventual 
ORNELAS: Relator 

LEINOBING 
HOLLANDA 

05 • ELCIO VARES 
06 - ESPERIDIÃO AMIN 
07 - EDUARDO SUPLICY 

08 - LEVY DIAS 
09 ·JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
10- GÉRSON CAMA TA 
11 -REGINA ASSUMPÇÃO 
12 ·JOÃO ROCHA 
13- SÉRGIO MACHADO 
14 -JONAS PINHEIRO 
15- FREITAS NETO 
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PARECER No 20, DE 1!198 

Da Cam'telo de SerJtpa1 de lnfni
Eelrutun, eabnl a Meuagem n- '18, de 
1188 (n-7118, na origem, do Sellllor ..._... 
denta • República, que "eubmela • -
elcler.çio do Se1111da Fedelal o nome do 
Sei•.._ Glovmvll Tonilllll para compcw a 
primeira Dlntorla da Agincla NaciDIIal do 
Peb61eo-ANP". 

A ComossAo de 5eMr;os de Infra-estrutura, em 
votação sec..- raalizada em 15 de f8118110 de 11198, 
apraaando o relalório ap-.tado pelo Senhor Se
nador Nabor Júnoor sobre a. Mansagem n" 76198, 
opona pela aprovaçio da inciiCIIÇâo do Senhor Goo
vanno Tonoalh para compor a pnmeora Duelona da 
Agênaa NaciOnal do Petróleo - ANP, por 19 votos 
lavoraveos, O conlrano(s). 

Sala das ComiSIIÕeS, 15 de J8118110 de 1998. -
F..ttas Neto, Presidente em exercíelo, Nebor JIJ
nior, Relator- José Ag11pido - Romero Jld - Vll
eon Klelniiblng - EleJo A~ - Waldeck Orne
las- Romeu Tum.- Mauro lllrande-a.-C. 
...- - Otonlel llachaclo - RI- Tebel - José 
lgnáclo Ferrefra - José Roberto ArrudJo - em• F•,....,.. -Lfty Diu- Eaperldllo Amln- Aegto 
na Assumppão - Josl de Hollande - Cartoe Wll-
son. 

Relator: Senador Nsbor Júnior 
Com base no an. 52, InCISO III, da ConsiiiUiçio 

Federal, e de conformidade com a legislação ordlnlfl· 
na perbnente, o Presidente da Repúbloca submela l 
aprecoação dos membros do Senado Federal a IIIICO
Iha. que deseJa fazer, do nome do Senhor Giovanno 
Ton1a11J para exercer o caiiJO de Dlretor da Aglnaa 
Naaonal de Petróleo - ANP, encarmnhando, para 
tanto, a Mensagem n• 76, de 1998 (Mensagem n" 7, 
de 7·1·98, na ongem), na qual está oncluído o currf
culum v1tae do mdtcado. 

Do ~efenndo cunlculun vltae, consta corno 
sua úllma aiMdade o exercíCIO das funções de Se
cretário de Minas e Melalurg18 do Monosténo de Mi
nas e Energoa, desde 1995, Cuanto à escolalldede 
do mdicado, destaca-se a graduação corno Geólogo, 
em 1962, pela Escola de Geologoa da Uniwll'lldade 
Federal do Roo Grande do Sul, e dMirsos cursos de 
eperfeçoamento pmliss10nal A ceneora pJOiissionlll 
se concentra no - mmerat, como consultor e 
como execu!No de grandes empresas da área. 

O ondocado não mantém, nem manteve not úlb
mos doze meses, vonculo com qualquer empreea 

sob regularnentaçio ou flscalozação da ANP, e~tan
do !Me dos impedimentos estabelecidos no art. 13 
da Lei n" 9 418, de 6 de agosto de 1997. 

Em face do hístónco pe.-1 apresentado e J8 
nJSUmtdo, entendemos dtspor esta ComiSSão dos 
elementos necessérios para deliberar sobre a Indica· 
çio do nome do Senhor Giovanni Tomatli para com
por a pnme•ra Diretona da Agência Nacional de Pe
lróleo - ANP. 

Sala da Corrussão, 15 de jBnllito de 1998. -
PresKienle, Relator. 

PARECER N"21, DE 11188 

Da Comlesio de Servl9oS de lnfra-·sobra a MenAgem n" 77, de 
1188 (n" 111118, na origem), do Senhor Pre
sidenla ela Rej;l;blir.:, qc,:, •=,;!Jmo!to:: " 
conslderepo do Setwd., Fcdorr: o nome 
do Senhor Ricardo Pinto Plnho.4ro para 
compor a primeira Dlretwla ela 'tllncla 
Nacional do Petróleo- ANP". 

A Comissão de SeMÇOS de Infra-estrutura, em 
votação secreta realozada em 15 de J81'18110 de 1996 
..,_ndo o relaróno apn!SIII1Iado pala Senhora Se
nadora Regona Assumppão sobre a, Mensagem n'' 
77198, opona pela aprovação da mdiCdÇão ou Senhor 
RICIIrdo Pinto Ponheoro para compor a pnmeora Dore
torla da Agência Nacional do Petróleo - ANP, por 19 
votos favonl-. O contn!onos(s). 

Sala das Comossões. 15 de J8118oro de 19Q6 -
Fntlma Nato, Presidente em elleR:IciO - Regina A 
sumppio, Relator- Jos6 Agrlplno - R~ Jucall 
- Vllaon Klalnüblng - Elclo Alvares - Wafdeck 
011111las - R- Tuma - Mauro Miranda - Ger
son c-ta - Otonlel Machado - Ramez Tebet -
José lgnéclo Fenelra - Joa6 Roberto Arruda -
Emilla Famandea - L.avy Dlaa - Eaperfdlio Amin 
- Nabor Júnior - Joel de Hollande - Carlos "'II-

Relalório 

Relatar: Senadora Regina Assumpçio 
Com base no art. 52, IIICISO III, da Consbluoção 

Federal, e de conformidade com a lagoslação ordoné
ria perbnenle, o Presidente da Repúbloca submete à 
8pi'8CiaÇio dos membros do Senado Federal a esco
lha, que deseja fazer, do nome do SenhOr Ricaldo 
Pinto Pinheoro para exercer o cargo de Dtralor da 
Agêncl8 Nacional do Petróleo - ANP. encaminhan
do. para tanto, a Mensagem n" 77, de 1998 (Mensa
gem n• 8, de 7-1-98, na ongem), na qual está mcluo
do o currlculum 'VIIIIe do ondlcado 
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Do raferido .ci.riculum vHae. consta sua úlb
ma alividade, como Dlnllor Geral do Departamento 
NIICICIIIIII de CombuslfV81S - DNC, desde 1995, bem 
cama - glllduaÇio como Engenheiro Elelnclsta. 
pala Eacole Federal ele Engenhena de 11aJubá, e cur
eo de p6a-graduaçlo em Sistemas Elétncos "de Po
tência, alllm de gndlação em Administração Públi
ca, pela Fundaçio Getllllo VIIIQBS (Rio de Janeiro). 
Canala, lllrnb6m, rwJação de relevantes funções 
exen:idas no aetor de energa, entre as qua~s· Dire-
1Dr-PI88idenla da Centrais Elélricas do Norte do Bra
sl - Elebonode; Secretário Nacional de Energoa do 
Mil "llhio de Minas e Energoa- MME; e Doretor-Ge
ral do DepaJiamento Nacional de Águas e Energoa 
Elélrica - DNAEE. 
~ asinalar que o indicado niio mantém, 

nem llllll1l8va, nos 'lllli'Tios doze ..-. vinculo com 
cpaq...- 11J1111W8 &011 regulamanlaçio ou foscaizaçAo 
de AM', sslando lvredos ~lias estabeleCidos 
..., arL 13 de Lei rf' 9.478, de 6 ds agosto de 1997. 

Em fKe do histórico pessoal e prolissoonal 
aprannlado a jalrasllmodo, entendemos dospor esta 
Cc--talo doa aJamantos necessários para deliberar 
sobre a lndicaçfoo do.nome do Senhor Ricardo Pinto 
Pinhailo para compor a primeira Dioetorla da Agên-

cia Nacional do$ANP. 
811111 da • o, 15 de janeoro de 1998 -

Pl8lidenle, Senaodo Regina Assumpção, Relator. 
O 8R. PRE8ID (Geraldo Melo)- O expe-

-:ooarllt Ido valia publicação. 
Sabnt a mass. requenmento que saá rodo pelo 

Sr. 1° Sacnii6Jto em aUoclcoo. Senador Nabor Júnoor. 

' Ido o seguinte: 
REQUERIMENTO N"21, DE 1988 

Requeiro, nos tannos dos ads. 50, § 'Z' da 
Conalilulçlo Federal. e 216 do Ragmento Interno do 
Senado Federal, 81118111 soliciladas ao Monostro de 
Estado da · as seguontes infonnações: 

1) As obnls do poqeto Sovam, que devem 
bar lido objaiD de dafinlbVos: 

ll)loram . 
.. , c6pla deli ~çOas. 
o) 1e ainda nlo !oram, quando serão efetiva

dell? 
2) Qual a a que está ocupando o lugar 

ela ax-&ca, camo radora do projeto Sivam? 
'"-c6p1a doa conslilutovos. 

3) E8pacilicamahta no caso da ontegradora do 
pnljelo Slvarn. camo loo a lorma de sua contratação 
pela Unllo/M~ da Aeronéubca/Sacretana de 
A8lunlae Ea1ratégiGoll? 

a) lomecer cópia da competente auiorização 
legal para a contratação; 

11) desde quando e a que custo? (axampbficar 
anualizadamenla) 

Sala das Sessões, 15 de J111181ro de 1998. -
Senador Gllllsrto Miranda 

(A Mesa pan~ decisão.} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento selá despachado à Mesa para decosão, 
de conlorrndade com o II1CISO III do arL 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, raquenmento que vao ser lodo 
pelo Sr. 1° Secretário em exen:icio, Senador Na:>Or 
Jllnoor. 

É lodo o seguinte: 
REQUERIMENTO N" 22, DE 1988 

Senhor Presidente, 
Raquaoro, nos lermoS do art. 258 do Ragime'lto 

Interno do Sanado Federal, sejam os pmc:essa1os 
relativos aos Oflcoos •s• 43 e "S" 49197, 8pllf1S< -os 
ao processado ralallvo ao Oflcao •s• 15198, a, cc e
quentemente, tramitam em COfllllniO, por tralarerr. IO
dos da mssma maléna (declaraçilo da inconsliluclo
nalodade de leis do Estado de Santa Catarina). 

Sala das Sess&ts, 15 de J&nB•ro de 1998. -
Sanador Antonio C8rl011 Vallldarw.. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
quenmento selá publicado e, postenormante, inclui
do em Ordem do doa, nos lannos do arL 255, inciso 
11, letra c, n. • 8, do Ragomento Interno. 

Sobre a mesa, proJatos que serão lidos pslo Sr. 
1° Secreténo em exercício, Senador Nabor Jolnoor. 

São lidos os saguontas: 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 10, DE 1188 

Sll8pllftde por doze mn•, a vlgln
cla da Lei ,.. 8..503, • 23 ele eal8mbro • 
111117, que lnalltul o Código de Trl· .• ito 
Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É suspensa. por doze mssas, a vogência 

da Leo n• 9.503, de 23 da setembro da 1997, que 
onsbluo o Código da Totnsilo Brasileiro. 

Art. 2" Esla Lei entrará em vogar na dela de -
publocação. 

Ar!. 3" Revogam-se as c.tisposiçl!as em conloário. 

Judflcaçio 

Nosso Objelovo, com O presente PIOJBio de lei, 
é possoboldar a discussão a votação de uma lei de 
emergêncoa, que suspenda. por doze meses, a vo-
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g1nc1a do Código de TiáiiiiiiO Brasileiro, lendo em 
vllla vários aqui- • inconsllluCIOn81idades apon
Mdas por JUrllllas e especialistas em lltnsllo, oa 
cau-11 podam ....., uma aéne de irl'ustiças canlnl 
oa lliUIUIIII&B e a populaçlo em geral. 

Com aleiiD, o Instituto Brasdairo de CilnciM 
Crimnais ealá lidanlndo um mDVImentD com o abjell
w IIII IXIIIM!II* 8M8ibilizar oa membros das dua 
ea.as do Corv aao Nacional, no sentido de que 
.... lei de ~ICIB possa ser YDiada, a fim de 
tMIIIr a entrada em vigor do Cóclogo de Trlnsito Bra
lllelro, como foi 111111Cionado. 
Um~ pode ser citado com o falo de que 

• puwsta pena mfnima de ses .,_ pan1 todas as 
~llaç6as, aiiCIIIo para as de cnrne de homlcldio cul
pcso. Trata .... segundo JUrstas de _,., de uma 
uquiparaçio IIN!deqnucta, que fere o pnnclpio da 18-_.. 

P- - jurist-Js, melhor sena que se IIIIPII
- a IUVisio do CódigO Penal, para, _..me -
11o. en11ar em vigor o Código de Tran.ilo Braaileinl. 
v111o que as penas de um não dewriam CXIIolll&r 
com as do outro, como ocorre no praente momen
ID. 

Segundo o promolor pauliSta. Dr. Wdlsn T-
1111 Ohelra. com o novo Cóclogo, "é melhor allopelar 
lllgu6rn ~. porque a puiiiÇio pnMSta pelo 
Código Penal panl lesão dolosa é infenor à pena 
pan~lelllo culposa estabala c ida no Código de Tlin
..., Bra8ileiro" o 

Eis porque, temos certeza de que os nob
'"- entanderio os ~ desta - iruciativa 
e, certarnerl8 concordarão em que se impõe a ..... 
J1111111Ao de viglncia ora proposta. 

Sala das Sesal!es, 15 de (11118iro de 1988. -
SanadorOdadr s-. 

LEGISLAÇÃO errADA 
LEI N" 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

llnalftUI o Cddlgit da Trlnalfa Bnlal
lalro. 

(À Comssio de ConstiluiÇio. Justiça a 
Cidadania - deciaio tenninabva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11. DE 1188 

Allln O .......... de p&ICAIIaa dobe
naffclo do aagui'CHiaasnlpnlgo ......... 
ciclo .. Lal ri' 8.1011, da 30 da JunhO ... 
11M. 

O Congnlaso Nacoonal decreta: 
Arl. 11 O art. 'Z' da lei n• 8.900, de 30 de !Unho 

IIII 1994, passa a VIgOrar com a seguinte redaçAo: 

"Ali. 2" o banalfclo do eeguRM!aaann
JIAIIIO .. ra IXIIIC8Cido ao trabalhador de
uqng&do por um perlodo méximo vanl
VIII de sais a dez~ de fonna CXII1IInua 
ou llllamada. a cada perfodo aqull!llhlo, cuja 
duraçio selá definida pelo Codelal. 

§ 2" ................................................... . 
1 - ll8ia pamalas, se o ~ 

ClCiqiiiMII' vinculo en1J11811111fcio com pasaoa 
jurfdlca ou pasaoa fllllca a ala equiparada IIII 
no mlnno, sais mesas e, no méximo, anza 
1111111118, no parlodo de IWiartncia; 

11 - sele perceba, sa o lnlbelhadar 
ClCiqiiiMII' vinculo tiii1JIIIIIl8lf com J18111011 
juridica ou JISI!.,. tisica a ala ~ 
de, no mlnmo, doze mesas e, no niÚIIno, 
dez sala massa, no perfodo de oafeltucia; 

III - oilo pan:alas, sa o lnlbelhadar 
ClCiqiiiMII' vinculo empnagalfcio com pas
- jurfdlce ou pasaoa tisica a eh equipara
da de, no mlnlmo, deZOiiD mesas a, no 11'16-
xlmo, vinllt alrOII meses, no parfodo de rale
llncle: 

VI - r-. parcelas, se o lrablllhador 
ClCiqiiiMII' vinculo ~agallao com J18111011 
jurfdica ou pasaoa llslce a ala eqo.olpMida 
1111, no mlnirno, vmaa e qua11o mesas e, no 
múlrno, Wllll e IICMI mesas, no parlodo de 
Nllelêncie; 

V - dez pen:ebs, se o trabaol1adar 
compnwar vinculo enopegootloo com pasaoa 
jurldica ou pasaoa tisica a • aqulpanlda 
de, no mlnmo, trinta mesas, no perlodo IIII 
raf ... IC& • 

Ali. 2" Esta 1so entra em vigor na data de -
J11Iblicaçln 

A1L ao RevoganHe os H 4" e sw do art. de Lal 
ri' 8.900, de 30 de junho de 1994, e as danlllill dis
poaiolias em conlnlno. 

.Lallllr J'D 

De acordo com dsdo8 da Fundaçio See
~. a tua de dsaarrpn1g0, na Regoio MaiJo. 
polltana de SAo Paulo, Nliu de 13,2%, em 1995, 
para 15,1% em 1988, quando atingiu patanw' se
melhante ao do ano de 1992 (15,2%), que foi, até 
anilo, o mais aiiD na d6cada de 90. 

A taxa de dsaa.,..,.-ego aberto, por seu turno, 
paseou de 9,0%, em 1995, para 10,0%, em 1988. 
allogio Ido so.u 11'11111 alto patamar desde o orúcio da 
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Pesquisa de Empíego-e .Desemprego - PED, em 
1985. 

A taxa de de&UJ ipi8!IO oculto também se ele
'11011, variando de 4,2 para 5,1, enlnl 1995 e 1996. 
Eese comportamento foi delenninado pela expansão 
de suas componentes: a taxa de das~ oculto 
pelo trabalho precáno aumentou de 3,11% e a por de
ulenlo, de 0,9% para 1,3'!1., no perlodo. 

Essa tendlnaa ocorreu, não só na Região 
Me1ropo111ana de Slo Paulo, mas no BrasH 001110 

um IOdo. 
No eorrante ano, nio se tem verifll:8do melho

ria nas taxas de desemprego, mas o seu agrava
mento, o que 1110111ra •nec e ssidade de se tomar me
didas elelivas e eficazes pan1 minolar os problemas 
daqueles que se vêem em situação de desemprego. 
~ unbcÍo, ll8lamOS ~ntando este 

projelo de lei, aumentando o número de pan:elas do 
SIIIIURHII&Imprego a que pode fazar jm O traba
lhador que perde o seu vfnculo empragatlcio. Des
sa forma. ficana garalitido um suporta mais adequa
do a essas pes8081, jlnnapalmente as de mais bai
xa renda, até que possam se inserir novamanta no 
marcado de trabalho, hesl8 momento em que as di
ficuldades se acarram. 

No que coooame ao financiamento. c:ontamos 
que os reewsos do FUndo de Amparo ao Trabalha
dor - FAT, selia &Ufic:ientes paJa fazer frente a 
... ampliaçAo de prazo, em que pesem os saldos 
naga1n1os que têm sido aprasentadoS, entre a ane
CIIda9"0 e as despalas raprasentadas pelos em
plásbmos ao BNDESr beneffcios, tantas banc:árlas, 
-lbatos operaaonaill e SINE. O pelrlrn6nio do 
FAT eonlinua elevadtdevendo os seus randimer.-
108 serem cokx:ados a SIIIViço do lrabalhador em Sl

b"'ÇÇ!!8S dftlcets como que~-
DI8nte do grande' aJc:ance da mecfoda, esternos 

certas de contar com , o 8pOIO de nossos colegas 
para a &piOVaçiO desta proposiÇão. 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1998. -
Senadora Marina SIIR 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N"8.900, DE 30 DE JUNHO OE 1994 

Dlsp6e Hbre o beneficio do segu
ra d11amprego, allllrll dlapoeillvo da Lei 
ri' 7.1118, de 11 de janeiro de 111110, 8 dl1i 
CIUirU pravidinclaa. 

...................... ···---··········--···········--···········--······ 
Art. 2" ............................................................. . 

§ 11 O beneficio poderá ser relol11ado a c:ada 
oovo perfodo aquisilo, observado o dlsposlo no ar
tigo anterior. 

§ 2" A determinação do perlodo múimo men
cionado no capul deste artigo obaemlrá a seguinte 
relação en1n1 o mlrnero de pan:etas menaaia do be
nefiCio do segunHiasemprego e o tempo de sarvi90 
do trabalhador noe tnnta e seis meses que antece
deram a data de áiSp&nsa que deu origem ao ,._ 
querimenlo do seguro-desempRigo: 

. ......................................................................... . 
(A Comissão dll Assuntos Sociais -

decisão terminativa.} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Oa pro
(111011 serAo remetidos às Comissaes competeutas 
devendo suas trarmtações ter inicio a partir do ela 18 
de'-ro. 

Sobra a masa, oflcios que lllrio lidos pel..l Sr. 
11 Secratáno em exerclcio, Senador Nabor Jllruor. 

São lidos os segu1ntes: 

Bras0ia,14 de Janeiro de 1998 
Senhor Presidente, 
Vallo-me deste para indicar a V. Ea" o . .., 

próprio nome para integrar a Comisslo da RalaçGee 
ExteriorM e DeleBa Nacional. como lilular, em sube
liluiÇio ao nobre Senador Leomar Cuintanlla. 

Na opoi1Unldade ranovo a V. Ex", meus prolas-
105 de esbma e consideraçiio. - Sanador Epllaclo 
Cafelalra, Lidar do PPB. 

Brasíl"~a, 14 de janeiro de 1998 
Senhor P111S1denta, 
Valho-ma deste para 1ndlcar a V. Ex- o nobre 

Senador Leomar Quintanilha para inl8grar a Comis
são de Ser.iços de Infra-Estrutura, 001110 suplanl&, 
em subaliluição ao mau próprio nome. 

Na opoi1Unldade ranovo a V. Ex-, maus prolas-
105 de esbma e colllllderação. - Senador EpMclo 
C.lelalra, Lidar do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serao 
feitas as subetiluiç6es sofiCiladas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Pnlai
dêncla comunica que o Projeto de Decrato l.egialalt
vo n" 1, cujo paracar foi lido anterion11111118, ficará pe
rante a Mesa durante cmco dias úlela, a fim de -
bar emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Regi
mento Interno, combmado com o an. 4' da Resolu
ção n" 37, de 1995, do Sanado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A PI'IISI
dêncl8 comuniCa que os Prqetos de R.a!IIÇiio de 
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nos 2, 3 e 4, I1ISUIIantes de pareceres lidos -
mente, ficarão pet11111a a Mesa durante anco dlaa 
úteos, a fm de ..-bar -ms, nos tennos do aJt. 
235, 11, d, do Reg11nento lntemo, conmill8do com o 
aJt. 41 da Resolução n• 37, de 1995, do Sanado fe. 
deral. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pllllli
dlncoa recebeu o Oflcto rf' 5, de 1998, na origem. de 
7 do commte, do Govemo do Estado do T~ 
encaminhando, nos tennos do an. 11 ela Resoluçio 
n" 117, de 1997, do Senado Federal, a Certidlo 
rf' 1198, expedtda pelo Trixlnal de Contas do Estado 
de Tocanlans. 

O expedoenle anelfBdo ao pi'D' usado do Ofi
CIO n• S/110, de 1997, - à Comissão de Assuntos 
EconOmK:os. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hé 0111-
dores nscntos. 

Cot IC8do a palavra ao ermnente Senador Ob-
1'181 Machado, por pennuta com o Senador JONS Pi
nheHo. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. P..,. 
nuncoa o segull'lle discurso. Sem nMSão do orador.) 
- Sr. P-.denle, Sr"a. e Srs. Senadonls, o Senado 
ela Repúbloca penleu, na madrugada de ontem, um 
de seus lfiSIOres, serenos a -'011 rdagrnntes. O 
desspaAICmanto do nosso companheiro e amogo, 
Onolra Quonan, deixa n-. saudadas a larnlllw".
ças. oa- l"fiSICPII profundas na VIda do nosso Pala. 
Deaa, sobraludo, um grande exemplo de VIda, mar
ceda pala houradaz a pala maoa alta digniclada. 

Enlutado, é com multa dor que ragillbo deslll 
tnbuna a moda do Sanador Onolra Quanan,. leal e 
clalbnlo Partamenlat que 8llla Casa acolheu com tan
to carinho e ganei"OIIidade . 

Durante 11818 anos ala aqui paJtiCipOU da defint
çlo dos~ l'llll:ionaiL ~-valorosa 
colabonlçio ao Pais, semeou sempna mensagens 
positivas de uma crença lllfllllfa na capaadade de 
construir do povo bniSIIairo. 

Sincero e frslemo, cultivou amizades, despar· 
!ando a adnuraçio dos que tiveram o pnviléglo de 
conhecê-lo. Jamais abdiCOU do espll'ilo human-. a 
da grande saabifoclade pare com os problemas so
CIIIIS. FOI homem justo a bom. 

Gooés, o ESIIIdo em que vivia, chora a laiiWIIa 
a sua parda. Foi ali que llliclou uma das mais balas 
IIBt8tónas do Pais. Simples, de origem humlda, 
Onofnl QU1flafl souba conatruir passo a passo a cs
mnhada de um van1adelro balalhadol. 

Lutou muito dasde a inlênCia alá Sbnglr a plana 
consegrsçio nas atiYidadea pública e pnvnda. Faz 

----
do esforço pessoal o IXIITibustMII 1*8. as grandes 
conquilllas. Foi, acama de lUdo, um~-

Em Anépolis, a sua quanda ~. I8WIIou-aa 
um emp1 nirio modemo e anojado. Moldou - tra
JIIIória 111010 por tijolo em aç11es msn:anlall, aclllcan
do~ que sellglglllllaram a palllrde 
sua filma datanrinaçio. 

A loja de alallodomésiJcos COft1II!IOU paq~aa. 
mas Onofre OuWian _.. expandi-la alá aa IDmPr 
uma das maaoras do gênero. A divwalficsçio das • 
viciadas 8COII6mlcas fOI oulra m?ICB desaa desbra
vador. 1-.a-aa na comsn:aalizaçio de gis de eozt
nha, que dau origem ao grupo Onogis, um dos mniB 
potanlas do Brasl. 

Ji ampn sino rasllzado a famaao, nio se afas
tou em nenhum momento elas causas !!OC'8I8 Abra
çou o amparo aos maoa humildas, sempre ao lado da 
inaapanlvel a digna esposa Lydia Ollnan. Jumos, 
conslrufram uma obra solidána. que - ..pa;
to • adrniraçio de todos os goianos. 

O ingroano do empresirio Onolra OuinM na 
polftlca tomou-aa anevltllval. Cotno vilionino, coube 
a Iria Razande Machado a nclllbva de corwilfi.lo a 
JJ11agrar oa quadroa do nosao glorioso PMDB. Em 
1982. foi convocado a -mr a viciH:andidalura de 
Iria, candidato ao governo nas rnamoráwlts alriw 5as 
que sepultavam o regime autorilirio do Pala. 

Foi uma autêntica f8llla clvics a o n1011111111D 
miximo das conqu181aS populares. A chapa lrla-Ono
fna saiu conugrada nas umas com I'I1?IS de 80'11. 
dos-. 

Easa anancada I"ISII6nca panniliu ao PMDB co
mandar os dasli110S da Golés pala pnmsn -. De 
terra arrasada pelos desmandos das loiças cllalo
rillls, vaio finalmanle a pnmavara. Salmos da Cllld
çio ele Estado atrasado e sem perspectJvea para 
abngannos ho!e a posiÇio de odava potência acon6-
IIIIC8 do BraSil. 

O Senador Onofre Quonan teve paJiic,.,-;io 
decisiva,_ JIIOCSS80. No auge do IJ1IIIIdldo,lris é 
convidado a dirigir o Mnatério da Agncullura, ms
Sio prontamanle aceita. Onofre toma-se o segundo 
Govamndor de GOiás no raguna clamocrábco. 

Ela dá aaqQêncoa. 11. ...,.,_ obn1 do PMDB, 
planlando as baBa de uma IIÓIIde anlnl-erlrulula, 
que ho!e parrnda a induslnalzaç6o do Estado. Sua 
condula il'fiiiPIU'Ihel tave o plano ·-o'lacaMniO da 
Ioda a soaaclacla Oal para a diSpUia do Senado da 
Repúbloca foi um ~- E Onofre Oulnan aq111 -. 

suas úlbmas JC)Ifllldas, suas últimas cruzadas. O Sa
nado foi a sua úllime moradia. 
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Mesmo com á aaúi1e frágH fi# vários anos em 
função da gravas prdblainas card"IOYIISCUiaraa, nun: 
ca deixou da lutar, nunca dabcou da agir, nunca d• 
xou da ajudar a amar o seu povo. 

Resistiu bravamente à doença. Apaur da debi
litado, conbnuou atuando no comando da suas em
presas, nlo deixou da participar dos lnlballos dasla 
Casa. Manteve o "**mm saplrlto das mamonivaal 
batalhas que travou no dacorrar da eus axlatêiiCia. 

Proporcionou a cada um da nós belos e ines
queclveis momentos que -'~aJam a sus força in
tenor. A torça da uma ama gerMIIOSIL A força da w. 
tuda. 

O Senador Ondfre Quinan nos deixou em pq
&a~ÇB ffsica, mas, setn diMda. 08 seus atas e a eus 
hist6na sanlo atemos. 

O Sr. Seballio Rochll (Bioc:oJPDT -AP) - Per
llllle-me V. ex- um aparl8, nobnr Senador Otonial 
Machado? 

O SR. OTO~ MACHADO (PMDB-GO) -
Ouço o aparl8 do~ Senador Sebaslilo Rocha. 

O Sr • .....ulo Rochll (Bioco/PDT -AP) - Se
nador 0ton1a1 Machado, ontem, no ~ am que 
.. YOiou o requerlnJI!nlO da pesar pela morl8 do Sa
nador Onolnl Culnall, eu nlo me • m 1bawa em ple
nério, razio pela qi1181 nio puda rnel1ifeatar meus 
sentimentos da peM.. e as minhas COJidollncias à 
lamllia enlutada e ap povo da Goiú, ,.asentado 
aqu1 por V. ex-, pelo! Senador Mauro Miranda, e, até 
ontem, pelo Salad« 0no1 .. au-n. v. ex- dascle
w em seu discureo 11 tJajatória da um emprasário a 
quem o destino cdi ICIIdeu também a virtude da 
lnlnaforrnar- em grande liderança politica da 

GOiá e do ""'s:lS:· Dunmta o tan.,o em que 
c:ommri com o Onolnl Qu1111111, no Senado 
Federal, pude pe!Ciber o esplrilo da um homem 
siqllea, de um homem dotado paiB servir ao seu 
Estado e ao povo bmsllelro. Asaoclo-ma a V. Ex" e, 
am nome do meu Eatado do Arnapé, do povo ama
peense, menilesto, mais uma vez, os a.dima- da 
dor, solidanedade e perda pelo falecimento do emi-
1811a Senador ,. Quinan. Mudo obrigado pelo 

-~ SR. OTON EL MACHADO (PMDB-GO) -
Agradeço as pelav do nobre colega Sebesblo 
Rocha, visto que o discuiSO é pequeno peJB 
sed•r ou mesmo todos 08 falos históricos 
acerca do nabiB r OnoiiB Cuinan. 

Para saq~~~~ ,ele fiCIUá em nossa mem6na, 
convocando-.- para a lula de logo mais, enaman
do-nos os ca1111nhos do equillbrio, mesmo nos tem
pos da ITl8IOI' turtUência, ind1C811do-nos o trabalho 

érduo e hoi ..to como llnJCO e aulênbco 11181rUmanto 
na CCII1II1rUçio _da_ 1,1m pl!ls próapa,o, e convidando
nos eternamente a lazer da justiça IIOCial o llll'ãlema 
maior da nossas açlles. 

O Senador OnoiiB Cuinan acreditava firme
manta que apenas a bondade e a fé em Deus se
riam capazes da ladimir a ~ humana. Num 
mundo ainda man:aclo pala dor e pela VIOIInc:ia, o 
seu exemplo fica como a aemaibl da uma nova es
perança: esperança num lll.lndo mais solid6rlo e Ira
temo, onda todos possamos dar as m1o11 e -r 
as lnjustças, abrindo as bilms da paz, da hennonia 
a da COI'n.lnhlo entre as passaas 

Sei que assim o Nnl 
Ao concluir, quero, em nome do povo goiano, 

axp 1 asar 08 nossos sinceros &gnlldac:lmanlo a IO
das as menifestaçilas da pesar pelo paii88IMI1Io do 
Sanador OnotnJ Ouinan. 

Fazanoe um agiBdaCimanto flatamal as Suas 
Excallnciae, o f'nlslda.1la Famando Henrique Car
doao a o Vice-PIMidanle Man:o Macial, pela solida
nadada à lamlla enlutada a ao povo goJ8M. Em ea
pacial, ag~ o cannho e a amzade demons
trados pelo Presidente daala Casa, Senador M. "10 
Carlos Magalhlas, que acompanhou lado o Wllono, 
daede o Selio Negro até a AssurbMia lagl8latlva 
da Goiéa. A todos 08 Sanadores e Dapulados, -
funcionários do Congi8S80 Nacional, aq~ 
pelo alato e pelas palavlas da conlclito. A Deputada 
Lydia Cu•nan a demais famlialae, mais urna- ma
nilaetarnos o noeao profundo peser, testamunhando 
o plano reconhecimento por tudo o que o Senador 
0no1i8 Qu~ faz por um Brasil mais juelo e ,__ 
no. 

Nosso muito obrigedo, Sr. Prasiclanle. 
O SR. PRESIDENTE (Getaldo Melo) - Canoa

do a palavra ao Senador Romeu Tume, por vinte ri
nulOS. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL.SP. Pronuncll o 
uguinte diacuiSO. Sem IBVisáo do Ollldor.) · Sr. 
Presidenta, Sr"e. e SJS. Sanadores, alnlvO- a 
despeitar a fúria da tantoa quantos ae julgarell' n-
gidos pelo que vou dizer, mas lhas pac;o que rr .n-
lecipani seu perdão. Peço-lhas também que :;e-
bem este pronunciamento como meu da aballl um 
apelo peJB que 18WJ18111 es própnas pCISIOi!es -,. 
ram paJB pensar. 

Na -.ão do Sanado da úllme .-.fai. .. 
9 da jenalro, ~OJ•IIIIi-rna neste pleMrio a _._. 
um bniVa históriCO a a defesa, ae é que ieao 8( ;. ne
caeeérlo, daquele que considero o 1118101' eamo da 
11118111 Cal6lica. 



A"o\IS DO SENADO FEDER .o.!. Jo\.'IEIRO DE 19'18 

All8umo hoje llllla"'frii!Una pa!![lrllnllmibr mr~ta 
..,.... - mnha e de n~ de outros brasdauos
l delurpeçAo doa ..nunentos e ao enxovalhamen
ID do nome dequale que é o praleiOr doa ani11111111 e 
jliiiiOo'IO doa ec;olc 11 .... • o eruravduunenlo do 
nome daquele ......, que, por seu despnlendunenlo 
allllnagaçlo ~. tomou-ae admrado e 
niiiP!I'Iado. indepallllanlernenle da fé rallgloaa que 
pcuf 11 ou, em IDdoa os cantos do m.~ndo, menos 
em alguns 8IIIDrM da politica braaileira. Aquele -
8Ublime, IJabzedo com o nome llllco de Giovanni 
F1WIC88CO Bemardone, que l8pUdiou a riqueza na
lllrlal pam encenar tudo o que Jesus Cristo pragou, 
IDmandcHe -181ado como Sio Francillco de Aaala. 

Deade que una frua sua foi cilada de lonna 
infeliz a !llpiUV6wl. cllrante O Coo IQI'B ISO Consbtuin
la elaborador de Carta vigente, tam-ae iiiJUriado a 
memóna de Slo FIWICISOO de Assis, ora em tenlall
va de ,IU8Iilicar a polllcagem e a corrupçio que, dea· 
~. aanda campelam em CIIIID8 seiDr8a 
da adminslrF.çAo IJI)blca, ora com eulemlam. que, 
por pniQUIÇ8 rr.ntaJ, segundas i ola IÇÕ88 de -
....... ou aimplaa modillmo, complemenlam de
rúnciaa de improbidade nos _...!lias da Repllbfice. 

AI/I quando a cegueira ou o dolo de quem goza 
do -=-o l lrtbuna e l mldla canlinuaré a agnldir 
- llllelogência, chamando de franciscanas, politi
ca de Slo FrariCIIICO de Assis e palavJas semelhan
llla aç6ea de baJganha que envergonham qualquer 
- huiiWIO I8ZOIMIImente formado? 

&ri que hé mania humana, neala mundo, que 
pode - tAo obll.a a ponto de ognorar a aubllllle 
11W1811Q8111 conbda na fnlse ~ dando que se ..-be, 
para uá.- em lanlalivaa de legdimar trapaças ou 
RIIUiar açiles i~? 

PodemcH1oa IDmar IAo insenafvaia e san:ésll
coa a ponto de 88111- qua Slo Francillco sempaa 
se ..._ a um plano de exislênaa 11111111 elevada, 
onda hawri l8lribulçlo divina por lados os gaaloa 
da candade e solldanadada, onde havenl ratnbuiçllo 
por IDeio o bem que tlintam. prallcado em banelf. 
cio de nosso..,..._ a de IDdoa os- cliados 
por Deus? Ou senl que c:aninharno8 da volta aoa 
lall!pOII em que dillinguir o que é de César do que é 
da Deua equivaleria a i~ numa eenllliiÇII de 1111-
pllcio e morlll? 

Apanaa para l8forçar o que digo, com a -
ç1o de quem voltou, hé poucos dias da pequ..na 
Aaeis, na l8gl6o Italiana da Úmbna, lembro que Slo 
FrariCIIICO é o fundador da Ordem dos FI'8I'ICI8CIInll, 
aquelaa fladea que, -m como ele o fez, se devo
tam l pobreza .-rial. Confesso ter ficado plafun-

damente comovido ao VISitar os locaiS em que ele ,.. 
vau desde o na.scimeniD; ou S8JB, de 1.182 a 1.226 . 
Comovi-me pnncipalmente ao senbr a grandiOIIIl ,. 
laçlo ex181ante anila a beleza dos afi'BSCOS de GIOI
ID, Lore:renlb e Cimebue e o exuberante exen1Jio de 
vide que Slo FrariCIIICO nos legou. Essas obras de 
arte, danificadas pelo terremoto do ano passado, as
Ilo sendo restauradas nas duas I!IIIIJIIII superpostas 
que formam a Basfllca, onde fica a tumba do SMID. 

Só a.ma alma sublimada sena capaz de corldu· 
Zll' o corpo pela venlda que lava à c:oncralização, 
sem I8CUOS, de ramlncias e .-ilicios como os es
collidos por aquele llern--m..rado. Sim, porque 
GIOVIIIV1I FnlnC8SCO Bemardone - o JCMIIII, alegna e 
deapnaocupado tarde1ro de um dos comeiCIIUIIes de 
tecidos 11111111 abastados daquela nagião - despoJou
se de IDdo o poder, fortuna e glóna. após senrir 
como soldado e C8ll' p11S10118tro de guena por um 
ano, nuna batalha entna as lo1Ç8B das viZIIItas cida
des de Assis e Peruga 

O for. Ldclo Aldnlala (PSDB-CE) - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-8P)- Po• não. 
Ouço, com multa honiB, o aparte de V. Ex". 

O Sr. Llk:lo Alclnlara (PSDB-CE) - Nobna 
Senador Romeu Tume. vou fazer um brava aperte 
ao diacul80 de V. Ex". Eu, inclusiV8, nio estava equ1 
na -ao do Senado de sexlll-leira, mas a lmpnan
aa noticiou a liberação e a negaçlo de recuiBOB a 
Pllllamentenas - acho que foi ISSO -, e I'IIBIB una vez 
se voltou a esae boldio de se comparar a vida, a 
açlo e a atitude de Slo FI1UICIBCO com - latos. 
Isso surgiu de urna frase do contemlneo de V Ex", o 
saudoso Deputado Roberto CeJdoso Alva, .Uo, 
ae nlo me engano, Mlllllltro da lndústna e Comérao. 
S. Ex" , para JUslilicar o apo10 reclprooo que deve e 
pode exisbr entna a baae de BUBienlação de um Go
Y8n'IO no eong.._ e o Poder Execubvo, usou a ex
pr a'o é dando que se nacebe, de uma lanx.a 
oraç1o de Slo FI1UICIBCO de Assis: ~ dando que se 
nacebe, é petdoando que se é penicado e é mornan
do que se VIV8 pana a vida eteme Senador Romeu 
Tuma. o Deputado Robeno CeJdoso Alvs,- um 
1x>nwm culto - quero equ1 dar um depoirneniD. lnle
Hzmente a história nos praga m.1ilas peças e armadi
lhas. Quando da n'IOrte de Tancnado Neves, que foi 
sepullado em Slo João Dei-Rei, passei I11IIIS de um 
dia corMVWido com o Deputado, porque Vl8jávmnos 
juniDS, oportunidade em que pude conhecê-lo me
lhor. Homem eruddo, ouso d1Z8r, conhecl8 Dinallo, 
I.Jienatura. Por intermédio desse conteto excelente, 
passei a ter um 0011C811o eJtemente positiVO sobna a 
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sua formação, o wu cbnhecomento - e diQO ISSO 
quando ele já não está ma1s entra írós, pois faleceu 
em um acidente em São Paulo. Ele se valeu de 
uma imagem que ficou e que, infelizmente, tem 
s1do repetida. E isso não faz JUS à sua inteligência. 
V. Ex" estâ absolutamente correto ao repeUr essa 
comparação. Realmente o Deputado Roberto Car
doso Alves disse 1sso. Mas nós, pollt1cos, temos 
que ter murto cuidado com as exprass6es que utili
zamos, porque, às vezes, nem chegamos a usá
las e elas já passam como tendo sido proteridas 
por nós. Por exemplo, dizem que o Bngade1ro 
Eduardo Gomes nW~Ca teria drto que não quena 
voto de marmrteiro. Tena s1do o Deputado Hugo 
Borghi que cnou essa expressio, e o pobre do Bri
gadeiro passou para a históna como um homem 
que só quena voto de elrte. Então, todo cuidado é 
pouco nessa maténa. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- E term1naram 
não votando nele. 

O Sr. Lllclo Alclntanl (PSDB-CE) - Exala
mente. E ele nunca teria dilo ISSO. É pracrso que re
ftrtamos um pouco a esse resperto, porque isso não 
acontece apenas no Brasrl, ocorre em qualquer go
verno de pais cMiizado onde há uma relação de ra
ciprocodsde entra o governo e a sua base de SIJS!en
tação politrca. É neaessáno que se tenha cuidado 
com os l1mrtes ébcos dessa relaçio, o que é real
mente razoével. Pe~ por exemplo, que o Orça-
mento não devena , pelo menos nesse partrcular, 
esse caniter autonza , Já que é co.-drda ao par-
lamentar uma dele inada 1mportâncra para que 
apresente emendas pelos munrcipios que repre
senta: que tenha realmente uma liberaçio automáti
ca, Independente de ser da oposiÇão ou da srtuação. 
Mas querer negar que na relação politica entra a 
base de sustentação pa~ e o governo não 
haJB reciprocidade é negar uma evldêncra solar. O 
que se prec- ter cuidado é com os l1mrtas éticos e 
morars, que devem ser observados. Concluo, dizen
do a V. Ex" que São Francrsco não necessrta de re
paro. O povo brasile1110, por sr só, é unanimemente, 

posso drzer, advoga~desse grande taumaturgo. 
Vamos falar de São rancrsco no que diz rasperto à 
solldanedade com a reza, esse homem que re
nuncrou às glónas do mundo para ser um pregador 
da palavra de Deus, m homem da ecologra, do rr
mão-sol, da 1rrnã-lua, Cios an1mars, do mero ambrente 
- alrás, no Brasil, pral:rsarnos tanto drsso, de quem 
olhe para a ecolog1a, para as questões do mero am
brente e da sua defessa e proteção. Portanto, vamos 
derxar São Francrsco de fora dessa querela, dessa 

polêmica de partido politico, porque ele nio la'n 
nada a ver com ISSO. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- Pemo que a 
frase &prMentada agora está bem, Sr. Presidente. É 
relação de reciproCidade. Não é: É dando que se re
cebe. É urna ralação de raciprocidade, com alguma 
coisa de ética. 

O SR. ROIIEU TUIIA (PR.-8P) - Senador Lll
cio Alclntara, agradeço-lhe o aparte e o 1ncotporo 
ao meu cf'rscurso. 

Mas o que me trouxe a esta tribuna - e ran ta
ria cabimento urna defesa a Sio FI'BIICI8CO, lllá por
que o rnvoco seii1X& no dia em que coniBIIIDRI o 
meu anrversáno, já que nessa derta comemora-se o 

' dia de Sio Francisco de Assrs -, é que na sexta..fal.. 
re, no sábado e no domifiQO, as televls6es anuncia
ram a denúncra trazida a este Plenário, e que V. Ex" 
~ nos devidos termos, e um dos grendee jorna
listas que admuo disse, com multa ênfase, que conti
nua a prábca fnlnciscana nos meros pollticos brasi
leiros. 

E.•. PIM!dente, estive em Assis com a minha 
esposa, e foi com emoção que raegi à manifeslaçio 
desse jornalista. Por rsso estou aqui lilll - a 
transmitir um pouco daquilo que acho importante. 
Que nio se siga apenas a frase de Sio F-. 
mas o seu exemplo. Isso é murto irnpo1111n18; por 
isso valeu a pena trazer essa diSCUSSão a este Ple
náno. 

O Sr. Bemllldo C.brai(PR.-AM) - Pamote-.ne 
V. Ex" um aparte? 

O SR. ROIIEU TUIIA (PR.-sP) - Conoado 
um aparte ao Senador Bernardo Cabral. 

A Sra. Benedlla dll Silva (BiocoiPT-AJ)- Se
nador Romeu Tuma. V Ex" também me permite um 
aparte? 

O Sr. Bernardo Cabral (PR.-AM) - Senador 
Romeu Tuma, se V. Ex" permrtir, a Senadora Bane
dite da Silva pode aparteá-lo em pnm111ro lugar. No
bleaeobllge. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP)- Pois nio, 
nobre Senador. 

A Sra. Beneclila dll Silva (Bioca/PT -AJ) -
Agradeço a genbleza politica do Senador Bern.rrdo 
Cabral. Senador Romeu Tuma. estou alenta ao seu 
pronuncramento; e fana a mesma alusio que o Se
nador Lúcro Alc.tntara teve a felicidade da fazer ao 
lembrar o ep1sód10 oconido na Cimara dos Deputa
dos, quando de lá surgru essa rnfeliz aaec iaçloo. 
Sendo cnsti, professando outro credo - sou pratas-
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lllnle - nlo poderia deiXar de, '-"' momento, colo
caro aanbmento que todos temos na questão da .._ 
~ocidade. na l88pllllablbdad das opç6aa Alliglo
-· NAo é só 111110. É 1mportante assa conviYtncia 
plural. VM1111011 em um Pais onde temoa liberdade 
Nligioaa, por 11180 é preciSO que respartemos aqui
lo que simboliza a crença de cada um doa Cldadl.
os. 8eqml Incomodou-me O falo de lodu 88 ft
- em que se fala a respeito de qualquer desVIO, 
desliZe, falcatrua ou mesmo facilidade, esaOCié-los 
a - almbolo, que para os católiCOS rap..-nte o 
compromisso com a mudança e com 08 menos fa
vorecidos. Aliú, III. obras manmlhosae, que todoe 
nóa, lndependenlemente de credo rellgiOIIO, r
como leitura de cabeceira. Ens1namentos que nos 
fazem nos comprometermos com os menos favo
recidos. Como V. Ex", também 11ve a oportunidade 
de -r Assis, de compreender aquela obra ma
ravlhosa. Assim, no ecumeRIS1110 pollbco, real· 
menta pude elaborar politicas para as favelas do 
Rio de Janeiro e de outros Estados da Federaçlo. 
Durante multo tempo participei da Igreja Católica e 
tive a oportu .. dede da desenvolver um trabalho 
ucalente. V. Ex" aborda com proprredade -
tema. O que temos que pedir é reciprocidade, ras
padO mútuo nas opç6es, e não fazer d- slmbo
lo crialio um instrumento de man.,ulaçêo e justili
caçAo de coisas que abominamos. 

O SR. AOIIEU TUMA (PFl-SP)- Senadora 
8enedlla da Silva, llllflldecto 111U11o o seu aparte. V. 
Ex" fez a importante obsarvaçio de que o Papa lé 
llllbllle dois d- após a mmha VISita e, ao encontrar 
os clasabngaclos pelo -..oto, na época habitando 
conlêineras, alinnou 11111abcamente que é tempo de 
raconstrução. Sua Sanbdade não estava se 18farin
do l urgêiiCIII de reconstruir a 19...,. a 08 at.-. O 
fato é que estamos nos aprox1marldo do ten:ei10 rn
llnlo e a sociedade 8lnda sofre, o que nio é acatá
vel. Lembra o Sanador Pedro Simon que um blapo 
11J111!10, ao Vl8llar o v_.Ptasldente, fez uma manm
lhosa axposiçlo teol6g1C8, lendo corno ponto de par
lida o seguinte quesbOnamarllo: haverá no ano 
2.000 lugar para Cnato? 

O Sr. Bemanlo Cabnd (PFL·AM) - V. Ex" me 
permda um aparte? 

O SR. ROIEU TUMA (PFL.SP)- Ouço V. Ex" 
comprazer. 

O Sr. a.n•do Calnl (PFL-AM) - Senador 
Ronal Tume. em pnmeuo lugar, quero que V. Ex" 
nlo se assuste ou n1o .. su~lda com a pobre
za lrai'ICISC8Ril do mau aparte na nqueza do seu dia-

curso. Fez multo bem V. Ex" em w l trlluna para 
relatar a VISita a Assis, ou Asaisl, como dizem os 1111-
lanos. - como a armnante Sehaclora Benedllll 
da Silva. Agora dou o nwu depomanlo. quando p.._ 
sidenle da Ordem dos Advogados do Brasil, tive 
oportunidade de conhecer uma das figuras de ho
mem p6blico da maior mtalgência. e arucliçio, o Prl
mauo-Minisllo italiano chamado Aminlol8 Fanfani. 
Levado para uma VISita de cortesia a S. Ex" pelo 
COnsul da ltála no Rio de Janeiro l época, hoje Em
baixador dos Emiredoa Árabes, Luca Biolelh eu, 
sem saber que o Minilllro Amrillml Fanfarl tinha 
uma obra IICibre Sio Franclllco de Alais, a sendo eu 
devoto de SAo Francisco, disse-lhe que, ra minha 
ClpiRião, a maior figura de Igreja Católica em todos 
os tempOS, que será irlaupenMII, -a da SAo Fran
CISCO de Assis. E cheguei alá a dlzar que o compara
va a Jesus Cristo ra sua muão. A VISta disso, ale 
prolongou a COIMH'S8, dtKHna 08 - ~ e 
perguntou se eu conhecia a cidade de Assis. Diue
lle que no cia seguinte iria lá com a mntw. mulher e 
a su1p,_ é que ele foi-nos buscar no hotel e torrma 
a Assis com o Pnmai10-Minlstro Arninlonl Fanlani. E 
a6 a ale - polqUe se devia o patnmilnlo histórico da 
Cidade de Ass• ao seu trabalho - e1a peuuilldo _. 
tar a célula, ou cela, ou pedaço onde ~ SAo 
Francisco de Assis. Como é COIIIiidanldo 1ug11r aan
ID, nio se fez turismo, nem se pernlàm • villllas, 
em~- multO conaldanl,.... E ... - ida 
l cala da SAo Francisco da Assis nos deu a nltlda 
noçio da sua grandeza. Uma cama de pedra - nio 
- uma cama normal de madeira -, com uma janelll 
1111111o mnlacula e uma •pécle de uma baCia, onda 
ale devera lavar o roaiD a nade mais. F-no n
rão e jé laa. frio; eu imagino corno ale - capaz da 
suportar aquilo no 1nvamo. Quando varo v. Ex" VIr • 
tribuna lemlxar os ali -=os de GIOIIo - a dawJ lem
brar que lé volt8l mais duas vazas -, Sll'llo-me recom
pensado de ser seu arn1g0, Senador Romeu Tuma. 
V. Ex" demonstra que é ,_o que o IJonan Pllbl
co tenl'a cuidado, porque toda vaz que um politico 
-Cita uma palavra, se nAo houYar preca11Ç1o, ala 
poda inclu81V8 sofrer diii!OI'Çilas e tomar- pada. 111-
lhéna. Vejam no que raaJIIou querido o P181idama 
da República. na força de sua palavra, dlsea nha
nhanhéml Da forma que V. Ex" rasgata o equivoco 
de um homem públiCO, como bem disaa o Senador 
LÍICIO Alr:Anlara, 1MB, ao fazê-lo, V. Ex" faz naalll 
tarde, naa111 nosso púlpillo, que 6 da darnocrK8 a 
nllo dos rallgiosos. uma bala maulfrrtr çlo para dJ. 
zar que Slo FranCISCO da Aasis foi. é e continua 
.-.dO n1o o homem que dizia t: perdoando que .. 6 
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perdoado. rn. o .taMm que diZia _o que V. Ex"~ 
laz8ndo hoje: que é oom humildadil que ae conqlll8-

tam oe-~E V. Ex" sabe axen:itar a hu
midade. Maus ~na. Seuador RonaJ Tumal 

O SR. ROMEU TUIIA (PR.-8P) - Senador 
Bemardo Cabral, nAo ..... BgiiiCie9o ou nlo • v. 
Ex", pcxque o seu carinho pennanante com a ri1ha p••- é um estirn.Jiador, ~ PAIIInle a aolu
cionar • rninhae dllvidaa e a ajudar-me .- pranun
c:lamenlo8 que laço nesla Casa. J4 reolbi - tra
.....,.., 811181, ao ser aeu auxliar, no brillante pe
rfodo em que V. Ex" drlgiu oe deslinoe da Juatlça 
diSiie Pala. En!Ao, n1o agradeço a V. Ex", J10R11111 eu 
o lanho como um lll'llio. V. Ex" sabe dlao. ~ 
cMiogol aempra 8llllvelam da acordo com - cari
nho que v. Ex"~ em seu apane. 

O Sr. Pedra Slman (PMDB-RS)- Petn•'te-11111 
V. Ex" um apallll? 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-8P) - Colwalo o 
aparte ao Sanador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro..._ (PMDB-RS)- Senador 
Romeu T-. nlo me 11U1J11881 ida 11111 pranuncla
IMIIIo. H6. muito tenho dilo que é emocionanla -uma paaaoa, $o Policial n" 1 daet8 Pal8, 
pela _.,. ... _ - açêo da polcral, .... -
IM8Ibilidade, - da eapfrilo que v Ex" 
_.. demOnalrando 110 longo do 11111 mandaiD. ,... 
111m, da aDOido com o que v. Ex" 18m falto, seu pru
l'llnciamanto n1o me IIUipiWI ida. Nlo há diNida al
guma da que é um' pronunciamanlo mullio falz. V. 
Ex" wm ...mama, como j6 foi dilo peloa meue an
lllc:llllllee. msgatara imagem da Slo Franclllco da 
Aala. Nlo que 88J11. I"'8C anério. v. Ex" clisae, com 
IDda a IIIZio, que nlo ll8lé dafendaudo Slo FI'IIIICill
co de Allia. Seria até 1111110 gRIIIIICO da - parle 
IIMginannoe que .. ,......,_ da -dali IR v. 
Ex" IIÃl .- defalldando e nio ~ prallcer a 
twrsa• da ligar algo que é de6cedo a que o 11uetnt 
S...tor do Ceeré 1X*Joau aqui - acho que S. Ex" 

fDI muiiD falz = da recipnlcidao::l. Eaee é o 
11111110 que meu Robartio ~ria tar Ullldo: 
Olha, há uma da I1ICIPftlddada anlnl Gover-
no e Plllfemanlo. ctJ que é raciplocidede? Vofa-ae 
equ1 e .-t~e ae ai. com meia ou ~ ética, da 
~ com o Gcw8mo. Meu amigo Roba111o, por 
quem tinha o IMiot carinho, na -dacle ueou uma 
,_ que 11M! ...... Se ela ...,_ uaedo oulra .... ..... Por_,...., Vamoa _. agona .. - 8'11-
do u....._. pelo meu querido Senedor1..1lc:lo Alcln
...., r • ç1o de 1eciprociNde, Olll.ague •"'*"'* 
na ~ • ..,... .. o "é dando que aaniOIIba'. Acho dlllcl, 

pcxqua o 'é dando que ae recebe" 18m mala ~;;pacto. 
Na verdade, na minha opirdo, dapoil do Pai ,._, 
a Oniçlo da Slo Franclllco é a CII1IÇio mais bonita 
que 0D1.:Jii9o. Na rae'idada, ae Crillfo - Daua a, 
como Deua, qula naaoar I'IIIM rnenjadoui8, ftlio de 
pobre, Slo Franclllco nla 8IICOI*I lugar para naa
_.. ,.._.. em beiÇO da ou;o a I1IIIUIICiou, abllu 
mio da uma viela para aa dedicar, illlilmlnllll, a um 
.-1\lkJ, e a - CII1IÇio - I8PiiD - é uma 11910 de 
viela para quem reaJmante daaeJa -dllla. ' dan
do que .. recebe", "é dando - que .. ;ecabe", 
'é dando carinho que ae recebe', 'é perdoando 
que ae é perdoado'. NAo hll dilvlda, é a oraçllo 
mais bonlfa que conheço, a .. im como a vida de 
SAo Francisco é daa maia emoclonanfH que co
nheço. Agora, V. Ex" refaz com muita lmportin
cla. Quando diz que um Importante jornaliata te
ria feito referência, segundo o -pronunciamento 
de v. Ex", * pnillica franclacana, - )omaJieta 
moatra que nAo é muito competente, ale nl' A foi 
feliz. A prlltica franclacana? laao nAo é YBRl.ode. 
Poderia at6 ter feito referência ao dito, l afirma· 
çAo, maa l prlltlca? NAo é verdade. Feliz o PfO
nunciamenlo de V. Ex". Que bom H V. Ex" ou 
ae a Caaa manclaaae o pronunciamento de V. 
Ex" para cada napraaentante da lmpranaa, para, 
amanhA, quando repetiram laao, mudaram aua 
maneira de aer. Acho que depola tarlamoa de 
diiiCUtir - nAo hoJ8, porque hoje é o dia do dlll
curao da V. Ex"- o aparta do bravo a querido 
Senador Alclntara, para llllbarmoa realmente 
qual é a ralaç&o de reciprocidade entra G
e Pa;tamantarea que defendam o Governo. Tra
ta-M de questAo delicada que nAo pode ler arn
purrada para baixo do tapete. é dando que 1e 
..-lia, é dando amor que 1e racabe amor. Ago-
1'!1. raciproctdade no Hnbdo da eu votar a faVOI' 
a aa mlnhaa emendaa aeram aceita é uma dla
cuaeAo que o Senador Alclnlara a n6e dev•;oe ra
zar I'IIIM outra oportunidade. Meua cumprinaiiDa 
pela lelciiada do pnnmciameniD da v. Ex". 

O SR. PRESIDENrE (Ganlldo Maio) - Sena
dor Romeu Tuma, inte«ompo V. Ex" apenaa para 
cllr-lie c:ont.cima1lo da que v. Ex" Jll ullnlpaaeou 
em cinco ilii1IIIDa o ~ rag11'1Wi11111 ._;ado a 
eeu decui'IIO. 

O SR. ROIEU TUIIA (PR.-8P) - NAD 110110 
de da&FiM4 ++r o RllgirneniD, rnea pedilla a V. Ex" um 
"*"*'da lalaliiiiCia pana agradeoli ao Sai lidar Pedro 
Simon. que 18m, M8la plan6riD, lido 81114»* um -··da coeriiiCia. d='açln. delpl•d•.....m 
daa oailaa inPIIIrlela em ladoe 01 ~ 
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que aqui faz, oillllinDHiie a sua aboaçln como Go
V811111dor e como Paltanallar. ~ a ~ 
de OOM-Io e IIICO!pOI1II" _, apall8 a mau dlacui8D. 

O Sr. Stbrllflo Rocha (BiocoiPDT -AP)- Par
rnlll 1118 V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMEU 1UIIA (PFL-BP)- Seooadar Se
basilio Rocha. mau honlno jé se tegOiou, mu goe
tana de ouvir v. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Geoaldo Melo) - Sclcllo 
a V. Ex", Senador Sebaalilo Rocha, que seja nuiiD 
~. pois o 111mpo do orador Jé la '*"Pawado
-de cinco rnftdas. 

O Sr. StbuMio Rocha ~DT-AP) -
Pais 11110, Sr. Pl8llidenle. Goatana ~de 1118 ao
loclerimr com o Senador Romeu Tuma. perabenlmn
do-o pela oporlunidade de aeu dilcunlo e clzer que, 
raan.nte, é um equivoco querer COII1I8IIIl a pnlllca 
fn1uciscana com o que acooo'- 11110 116 no ara.ll, 
- na politica de palsM do mundo inlailo. ~ clllla 
que o alcance dewa frase esté exatamanl8 .. dl
rnenalo do penllo. do amor, da salvaçAo, - l8do 
daqulo que- faz de bom para o semellante, o pn)
xmo. E8aa pnlllca da recipnl ir4ade, cola cll!la mullo 
bem pelO Seol8dor L.úcoo AJclnlaJa, exislll. Tive ...... 
bém dificuldade para '1181" libenldaa "*"- _ .... 
pelo Governo, poec"lei _,.. l ajuda de Palla
IIW1Iilr8S govemialas para ter lUC III C, e felizmenlll 
l8rnos conseguido avançar em alguns poniDB. Agra
da90 pela oportunodede e parabenom v. Ex". 

O SR. ROMEU 1UIIA (PFL-8P) - MuiiD obri
gado, Senador Sebastilo Rocha. Sei da _.. e;!"' 
de V. Ex" no wu lndlelho, tapra.nlando wu es.-
do - planérlo. 

Sr. PI8Sidenlll, darei como lida IDda a oubll 
parta de meu discurso, mas peço-lia que 1118 c:onw
da mais alguns segundos para apras a rotar aa ootiltllM 
c:ondusileS. 

Agradeço a to1en1ncoa. de V ex-. 
s.-a. e Srs. Sei 18dorea, aa p!OpiiSitadas conlu

lllies en1n1 o é-dancfo.que-seracabe etporlluel com o 
kliM Iii -dá-cá malerial tênHe oepetido com 111n111 ln
slltlo ocia que seriam c&ncaa, nio lc nem tnlglcaa. 
Podelia eu ter envaradado pelo caminho de inlnlll, 
mas o assunto é aérlo demais. Eowolve a moral a a 
ébca que deveriam pravalecer na polftica. Moral a 
ébca que ~ orientar .._..... passos, poill 11110 
podamo& nos esq~- de que as COidç6aa de vida 
a o banuslar da nowo povo dependem de Cllda 
pi1W0 qo,oe dermos neata a nas illln-. c-de lllia 
lnslaoraa, ll8llim como nos dolaoentes nlwlis de ad
mniii!Jaçjo potira Cueoo, por ISIIO, i8pillir aa ptla
- _.... por D. Paulo Evaristo Ama no lllligo 

Ser Cll8lão em Tampos de Vloléncoa, po..,.. et ,. 
FaiM da S. Pllulo hé pouco mais de um ano: FIIÇII
.,_ nowo o Ideal de SAo Foanciaco de Alail: Se
nhor, fazei de mm um inalrunwm de - pazl. 
Paz conetrulda pela ho!M'IIIIIIMB e nllldla. Paz JIIO
duzide pela julltiça. Com balgantas que cheiNm • 
IIXIDnllo, corrupção a aullorno, ninguém podanl 

honrar a mam6o• de um -· CUJ8 vida a obnl -
gunm exatamante no sentido oposto. 

Mudo obngado. 

SEGUE NA ftnEGRA O ~ 
CIAIIENTO DO SR. ROMaJ 7UIIIA: 

PRONUNCIAMENTO DO SENADOR 
ROMEU 1UIIA 

(Baseio do Senado - 13 de janeiro de 1988) 
Senhor PIIISidenle, 
Sei•._ e Senhoras Sanadonls, 
AtJavo.ma a daapartar a fúria da 1antae quan

a • julganlm atiolgldot pa1c que _, dizer, .,.. 
paço-llw que 1118 antecipem seu panllo. Pec;o-b8 

IBmlém que ~ - pranunci8llllll -
mau d sallalo, num apelo para que nMOjam aa pró-
prias poaÇIIea e pouam para pensar. 

Na 88IIIIAo do Senado da ollbma 1181da-feioa, dia 
8 da janaooo, corr.,romaiHne ._.. planério a faDr 
um ~ hialónco a a delaea daquele a quem Clllllli
deoo o maior Sanlo da 1111818 Cat6lica Awumo hoje 
Alalribuna para transmitir"*"- ...... -ninha • 
da niloilas de OUiroll boseDai,..-" delulpaçlo doJ 
-.inamanloa a ao IIIIXDVallamanlo do 1111111e da
quele que é O prolelor doa artilnao8 8 pabOIIO doJ 
acologiatas. o ~ do nome •••la 
wniD que, por - ilellpialdinallo • aiiii&IIIMik 
tnu-ldeidaoS. blmou-sa admi1111o e n111111llada, 
ildepeildeiilltnoente da fé lllligioaa que p:cll cu, 
am tadoll os cantoa do li1UIIdo. •• manos - algww 
- da polftica braallaora. Aquele - aublime, 118-
bzado com o nome laiCo da Giovann FI'IIIICIIIIOO Ber
nardone, que nopoidoou a riqueza material pala an
ctrnar tudo o que Jesus Crilllo pagou, -• • 
-1111"8do como Sio Foanciaco de AasB. 

Dwde que uma fnsea sua la cilllda de lcrma 
infeliz e~ durante o Congi8SSO COI ,...,.. 

elaborador da Carta voganlit, lanHa ... riado • me
móna da Sio FrancaxJ da Ase•. ora am taoilllli .. 
da JU8Iificar a polilocagam a a conupçlo que, daagla
çadamante, ainda C11J1118i11111 am pouc01 aaiOIW de 
ll1rninistJaçio po"ololoca, ora com aulaioiamoa que, por 
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pnlgUIÇB mental, cxxnplllnw1lam danúl'ICI88 da irn
pmbtdada nos eséall!ea da. Repúbliéa. 

Alé quando a caguiÍira ou o dolo da quan goza 
do IIC88IIO à tribuna a à mldia c:onlinuaJá a agndr 
- lllallgência. chamando da "ffanccscana'. 'poli
tica de Slo FranclacG de Assis' e palavras -
lhanles açi5as de barpnha que llrMigOIIham qual
quer ser lxlmano IIIZOIMIIrr&lle fonnado? 

Selá qua alguma mente humana pode serllo 
ablusa a ponto de ignorar a sublime 11111f-cJ8f11 c:on
llda na frase '6 dando que se racebe' para usé-fa 
am l8nlativas de legitimar trapaças ou rolular açi5as 
i~? 

Podemo-noa tomar tão nensrvais • san:ésli
cos a ponto de esqu-r que Slo Francisco_,.,... 
se lllfaria a um plano de 8XISiência 11111111 eleuado, 
onde havanl ralribuiçlo divina por todoa os gestos 
de candade • solidariedade, onde havanl ratribulçio 
por IOdo o bem que lanhamos praticado em benefi
cio de .-- semelhantes e de todoa os_,_ cria
dos por Deus? Ou será que cammhamoa de valia 
- tampoe em que lllalinguir o que 6 de César do 
que 6 de Deus equivalena a incorrer numa sentença 
de aupllcio • morte? 

Apenas para rabçar o que digo, com a emo
çAo de quem wllou há poucos dias da pequenina 
Asais, na ragilo dllliana da Úmbna, lenDo que Slo 
F11111C1sco 6 o fundadOr de Ordem doe F~ 
aqueles frades que, como ele, se devotam à potn.za 
IIWBnal. Conlesso tal ficado profundamente comovi
do, ao visitar locais em que ele viveu da&de o nasci
mento, ou seja. de 1182 a 1226. eon-Hna princi
palmenla ao salbr a grandiosa nllação exislenl8 en
tra a beleza dos 111.- de GIOIIo, Loranzelli e Cl
msbue e o axuberalllll examplo de vida que Sio 
FIIIIICIICO nos legou. Essas obrai de arta, danifica
das pelo tarremalo do ano passado, estio sendo 
raalauradas nas duas lgraJIIS superpostas que for
mam a Besftica, onde fica a tumba do Santo. 

Só uma alma~ sena capaz de condu-
zir O corpo pala que leva à WIICietizaçi!o, 
sam ~ de ranll e sacnllcios como os es-
COlhidos por aquele lbern-avanturado. Sim. potque 
Giovanni F- iemaldone -o jovem, alegra e 
deapraocupsdo herd8onl de um dos comsrclllllles da 
tecidos 11111111 abastados daquela ragiAo - despoJou
.. de IOdo o poder, lol1una e glória, após semr 
como soldado e C8li" ptislol18110 da guerra por um 
ano, numa belal1a elllnl as foiÇ8S das vizinha Clda
dse de Ala. • Perugla. 

Foi como prilllomalro e em seguida a glllWI en
larmidade qua Fl'llllCdlco rasolvau mudar de Vida. Da 

volla a Assis, em 1205, vendeu suas propnedades e 
doou o dinheiro à Igreja. É famosa sua ranúiiCia pll
blica. na Plll!t& de Assis, a todos os bens do nco ge
ndor. Jé anilo se dllsdoboava em aros de c:al'ldade 
para com os leprosos, enquanla subsistia III8CII8IIIe 
..viços de raperação de igrejas ao redor da Cidade. 
Depois, trocou as ricas --. por um manto e, em 
abaolula pobreza. dedicou-se, nos trts anos s -.luin-
188, a cuidar dos proscrilos e doe hanaenisnc Jue 
sobraviviam nas pamgens de Spoleto. 1.4, -la.Jrou 
a capela de Sanla Maria dos Anjos onde, em 1208, 
numa VISão, ouviu o chamamento para seguir pelo 
mundo, sam nada poaawr, a não ser a detei'IIWIIIÇiio 
de praticar o bem por toda parte. De volla a Asa•. 
- msemo ano, tamou-se pregador e rodee••-se 
de doze clscfpulos para fundar sua ordem, drnoll 
chamada de Primeira. Essas discípulos elegera no 
eeu Superior, mullipbcararn-se e, como I'I1ÍIIIiOIIé .lll, 

foram pregar na França. Alemanha. Hungria, E. ;pa
nha e lnglatena. 

Em 1212, os franciacanos acolheram uma jo
vem ase•a..- bem I1IIIICida. de 18 anos, c:hamada 
Clanl. através de qual SAo Fnur.:isco 811abe1eceu 
outra ordem, destinada às mulleras: a das Freiras 
Franciscanas ou Ordem das ~ Claras, depoB, 
Segunda Oidem Franciscana. Era aquela JCMiiTI a 
Sanla Clara de Assis. 

o 'paqueno irmlo Francisco' - epltelo que es
colaa para ai msemo- chamava de ilmAos elnnls 
a todas as crlaluraa. Uma famosa história conta 
como ele pragava aos pdsaaroa. dizendo-lhes para 
senKn agradecidos a Deus, eeu criador. Aliás, o 
amor palas animaia levou-o a idealizar e montar o 
prim&lro presépio, no Natal de 1223, no bosque de 
Graccio, num gesiO tlpico do posta de tantas • .,._ 
e tio bonitas lillhas, como o poema Clntico do Sol, 
que ditou pouco anl8s de rm-r. 

Foi provavelmente em 1212 que SAo FIBIICISCO 
se cingiu à Tena Santa pala prim&lra wz, quando 
um nauháglo o fez retomar. Depois, novas dificulda
des, ampliadaa por grava moléstia, impediram-no de 
tllCIICUiar trabalho miSSIOnário mais amplo, ao seguir 
para a Espanha a fim de pragar aos mouros Em 
1219, durante a Quinta Cruzada. esteve no :::gdo, 
onde pregou ao sui!Ao, apesar de não haver conse
guido COIMirtê-lo. Em seguida, chegou à Tena San
la, onde p8rrnana8U alá 1220. 

Da n11omo a casa. sua finneza de princlpios 
provocou divelgênclaa entra os fradea e levou-o a 
nn~nciar ao supenoralo. Empregou alguns doe anos 
segUillles no plarBjamento do que WIB a aer a Ter
CIIIIB Oldem dos Franciscanos, os terciários. 
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Em sataoao"de f22A, após iiO doas de jejum, 
São Francisco orava sobre o Monta AMimo, quando 
aanliu um misto de solrimaniD a lalicodade: os eallg
mas da crucilicaçio de Cristo apa- em -.o 
corpo. L8vado da volla a "-· seus .,_ rwtanl8l 
foram onan:ados por solrina~to~~lls.- a ~ ce
guan total. Morreu a 3 de outubro de 1226 a, em 
apa,_ dois anos, -canonizado pelo Papa Gragó
rlo IX. Em 1980, o Papa Joio Paulo 11 pniCiamou-0 

- pabOIIO dos acologo- 0 4 de outubro é O 
doa de faala a ala dedocado. 

Vonle anos após sua morte, as Oldans que fun
dara '-iam aaacido tan10 que 9 mi casas oaligio
sas pi tonharn aodo construldaa. AD -tampo, 08 
fradaa fnlnciiC:anoa aomavarn maia de 100 moi. Dill
cordlncoaa CJB*) • ontarpoalllçio da ~~~~~- pmduzi
oam a1gunas ci<'allaa anila alas, mas o lnibalho rnia-
81G111Úi0, re IIIUda - ~ na adoocaçio a em ou
lios bons ....,çoa COIIIirua 1lo alivo quanlO ..-. 

Santa. a Sanho- Sanadonl8, as pmpoaila
dea confusõaa an1nt o "é dando que aa oeceba" eapi
rilual com o "toma li, doi cá" matariallllm-aa oapalido 
com tania inaoatlncoa que ...am c6mcas, nio faa
aarn trégicaa. Poderia eu ter llfMioadado pelo camo
nho da Ironia, mas o -nkl é sério ~- Envol
ve a moral a a éllca que davenam prevalecer na po
llbca. Moral • ética que devem lll*1lar ~ pa
-· pooa nio poden101 ._ aaqo.-r de que • con
di;&~~~ da vida, o ~r de 1'10110 povo dapeooda 
de cada passo que demme - a ,_ damaill Ca
sas de leis brasilairae, auim como ._ cllerao- nf
- da admlllisbaçlo ptlblica. Ouaro, por islo, ..... 
tir as palavras aacrilas por O. Evanslo Ame no artigo 
"Ser Crisllo em T8f11101 da Voollncia" publicado r-. 
,__ de S.PMIIo, h6 pouco 111111 de um ano: "Fa
çamos 1'10110 o ideal de Slo FrenciBCO de Alais: 'Se
nhor, fuai de mm um onstrumanto de VOII8II pazt• 

Paz conatrulda pala hoo IIIStidada a ratodão. 

Paz produzida pala )U8IiÇa. 
Com barganha& que chaoram a extorsão, cor

rupção a suborno rwlgllém podani honrar a memória 
de um Santo, ~ vida a obra seguiram axatamanta 
no -.tido opoaiO. 

Multo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex

eará atao ododo re forma regomanlal. 
O SR. WCIO AI.CANTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Poasodenle, tarodo sido cotado pelo Sanador Pediu Si
mon. paço a palavla, ._ tamme do Ragomanlo, 
para ajudar a mamóua de S. ex-, que foi conoplala
manta foal ao mau pronuncoameniO. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex
foi cilado pelo Sanador Pedro Simon, que o hooNI• 
geou. Entratanto, par.o que a Cl8a nada penlai6 
em ouw V. ex-. 

O SR. WciO Al.CANTAAA (PSDB-CE. P
uma uplocaçio paaaDBL Sam ravislo do Clladclr.)
Sr. Poasodanta, &-a. a Sra. Saooadoraa, o S.llldor 
Pedro Simon foi fiel u mm. palavlaa, mas nlo as 
raproduziu ontagralmanta. Por uplo, ., dll8e 
que, no caso das amandas de Parlamautar, o Oiça
manto nio deveria ser auiDrizativo, mas llirn ..-. 
IIII8Cilfado, de tal rnanaioa que as -odaa delacb 
08 Parlarnanlarall, ondistontamanla, .-iam ........., 
lcarlalla lbaoadaa. 

Portanto, querido falo de apoio oaclpniCO ou de 
racipo c cwtada, falo aohaludo de apoio politico. Nlo 
8lli aa o Sanador Pedro Simon - apoio de .rgum 
Deputado Esladual. Algum Deputado e.t.tu.l foi 
seu Sacnllério, Sanador Pedro Simon? 

o ar . .....,., sr.- (PMDB-RSI- Foi. 

O SR. WCIO Al.CANTAAA (PSDB-CE) - O 
Deputado per1a1 oc:oa a que Partido? 

O Sr. '"-Iro Brm- (PMDB-RS)- AD PMDB. 

O SR. L.OciO Al.CANTARA (PSDB-CE)- En
tao, V. Ex- o que faz? H6 homao• c:clqlBIInlla no 
PMDB, V. ex- racrutou um delall poua _. aec l!ltio. 
Devia haver homa .. também c:clqlalal'llllll noa parti
dos da Oposição, maa V. ex-~ 08 do- Par
tido. ~ urna rec~prc ci"lede. mas é urna aeciprla • hda 
ébca a parfatamanle adrnisalval. Portankl, o que 
quato dizer é que apooo politico ético é parlai•-... 
razoolvel. 

Agora, emenda da Parlllmanlar, - deve _. 
automalicamanla lobanlda. Disaa il8o aqui diRnla o 
mau aparta a o faço ,_. IIIOITIBiilo polque o mau 
querido amogo Sanador Pedro Simon, por quem li
nho grande edmração, sabe da monha Clllllbil, co
nhece como ma comporto aq .. a ramais irill Mmillr 
que -~. ainda que rarnotanalta, apoEido 
qualquer COiBII que não fossa absolulamanta ..-,. 
vel. 

O SR. PEDRO SIIION (PMOB-AS) -Sr. FI-. 
denta, falo com sincandada. Gostare que V. Ex- ma 
COIICadnaa a palavra, alé para colocar as 11-JIIII!as 
._ aaualuganla. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Pedro Simon, a.aguro a palavla a V. ex-, .... 
Oldam, fazarodo, en'nilanlo, um apelo poua que • 
mantenha o padriio de ilillllaridada a que, ragin•o
talmanta, todos somos obrigadoa, paoa _.., que 
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transformemos esáa cfi8Cim'o rpna l8rlú&a que 
..- afaste do objeliwo e da raaponsabilldad desta 
_., nesle momento. 

O SR. PEDRO SIIION (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem ravislo do Ollldor.)- Sr. Pnlsldanla, ~ 
e Snl. ~. em poimello lugar, jllmeia penMI 
em aling.r o Senador Ll)cio Alcênlara. S. Ex" llllbe 
do camhO, do afala, da admlraçio que tenho por 
- dignidade e pela saa cenllar. Jamais! Apena 
achei que S. Ex" foi feliz ao se ralerir a\ paiiMa ,_. 
pmcidade. Foi S. Ex" que conlou o laiD de o Aober
tiiO, - querido amigo AobertiiO, querendo falllr 
na 1nx:a de posÇiies, de cargos e ~. ter usado a 
h8ae é dando que H .-lia. A palaVIII 1ecipnx:ida· 
de foi bem empragada. e, como s. Ex" dllae, l8iTIOS 
que ter éticll na niÇipnx:idade. O que l8iTIOS que de
bater equ1 nlo é a frase é dando que III! IIICIIbe, que 
é só o que a~ fala. 

o mau amigo Robelto Aequllo, quando falllr 
da tribuna da próxima vez, nlo eleva ..,. usar a fia
se 6 dando que se .-be, deve dlsc:ubr a 18Cipooci
dade. FOI o que di&ae o mau querido Sa llldor, CXIIrl o 
que concordei. E fui além - é ar a qu.tão. 

Com illlaçlo ~ que dlll8e o Senador, acho 
que em uma OUIIB ••saio dellerfamos debalar a 
~- Pelo amor de Deus, nlo 8llfllu diaudo que 
V. Ex" tenha dilo algo' e clefanda isao, porque sal que 
nlio, mas - questJio tenl que sar cliaculiciL 

o dlscuiBO levantado aqui pelo Senador Rober
to Aequrlo e que van serldo repelido na CAmara 
dos Deputados por vérioe Parlarnenlaras deve ser 
diecubdo em una OUiia opclltUnidade, jll depois do 
ilu8ba Senador de São Paulo, deaaindo Slo Franc:ill
coempaz. 

O SR. RONALDO CUNHA L.aA (PMDB-PB)
Sr. P188ldenle, pela Clldem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a pelavia ao nobra Sa llldor Aonaldo Cunha 
l...irna. 

O SR. RONA1E NHA UIIA (PMDB-PB. 
Pela ordem. Sem · do orador.)- Sr. Pi881den-
18, s.-.. e SIS. , o Senado Federal 81116 
recebendo neste · .... dels~lo do Senado 
da RepúbliCa Uruguaia que vwn ..- vllllar com a 
nasio pnaclpua de COI.._ OS 1JBba11os legislali
- dese~ Mala Casa, 011 mélodo8 .... 
.. li1lrocluzldos para dar maior bllnspaitncia u IIÇÕ-
- do Senado, enfim, para COlo'- o que estamos 
desanvolvendo &qUI neeta Casa. 

Esaa Com1ssão que ..- ViSIIa e que tive a han
,. de IIICIIber, hOje, como 1• Seci81áno, é constlluf
da pelo Sr. M6rio Farachio, que poa&lde a Delega
çlo, pelo Sr. S6fgio Gamana e pelo Sr. Edal Fr •. ICia 
e rnanifeala que deseja cont-.-r os aspectc da 
vida lldiMiislnlliva do Senado para irnplemantaçlo 
do plano de modemizaçlo dessas IIIMdedas no Se
nado UIUgueio. 

liso é motivo duplamente de alegria; .. . ... 
porque 1ecaben-... Delegaçlo e alegria p. .JII 
aesa Delsgação vem conhecer de peiiD o lnlt- . .., 
que estamos deaenvolvendo aqw no 81881, neala 
Caaa. 

TIIPISmilo, se V. Ex" me pennite, em nome da 
Mesa e da Casa, os ..-aos cumpniiWIIOS a\ Dekw)a
çlo do Senado do UIUguai, que ,_ visila, ......,_ 
do-l1e urna boa eelada e oleracendo-lhe os aenril;os 
do Senado. desde a parte de COfiUiicaçAo, de ltio, 
jornal, Pillclaaen e gnlfica para o conhecimenlo e 
para • 811p811111Cia que deve 8a'lnx:ada .._ lnler
clmbio ebaolulamenla aalular para a democracw na 
Am6rica Lallna. 

EIB o regislrO que eu bnha a fazer, Sr. Pnlll
danle. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Prali
dlncia b~CC~q~C~~B e aubacnMI as palavras de V. Ex" 
e tnmarnile, em nome de klda a Casa, as baaa ,.._ 
daS - VlllilanleB uruguaios, ~ pleno 
lxiiD em- naslo. 

Coi!Cado a palavra ao nobre Senador Berna/do 
CabraL 

O SR. BEANAROD CABRAL (PF\.-AM) 
Pi8Sidente, lanho a honra de falllr quando V. i:Jtl' 
praside esta .... 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dor Bernardo Cabral, a honiB é toda minha em con
ceder e garantir a pelaVIII a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. -o
nuncia O HgUinla diSCUISO. Sem 1'8Vislo do ora
dor.) - Sr. Presidente Geraldo Melo, Sr"s. e Sra. 
Senadores, no final do ano passado, houve, Pala 
afoiB, um sentimento de alegna, de euforia no een
tido de que carninhévar..- paiB a análise do tulil
rno, alal'g&lldo as possibilidades do povo brulei-
10. laao 118 fez senbr por 1nterméc110 da lmpn; se, 
rnostillndo que, até que enfim, o povo biUileir~ te
na a laculdade de exeiCBr o chamado turismo III
lemo a Pi8ÇOI razoáveiS. 
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Posso dizer ll 88fa Casa. como aqueles que 
moram e rap--.n os Estados maiS dostai1CIIIdos, 
soblaludo os do Norte, que hoje é multO m111s barato 
sair de Maneus para M"..m e passar sete dias de fé. 
rias, porlanto, perdei Ido a sua naaonalidade, do que 
lazer uma viagem Manaus/RIO!Manaus, Ma· 
nausiSio P~us ou pelo Ncxdesle, tal o ele
vado preço das pasaegens aéreas. Era o que se co
mentava no mia de dezemblo. 

Com a nollc:la de que hawma a possibilidade 
de um desooniO de 50% ras passagens aéreas, 
11ouw um Arurno gemi, eobnlludo para aqueles que 
mouNjlllll - ~. Norla, Sudeste -. no sentJdo 
da posallilidade nlo e6 da perrnanecllftlm aqui as 
,_... divisas, mas de um contato naor com as 
,..... riquezas. 

Sr. PM81d81M, todos 011 jornaiS lowaram que 
i11so havia de BCOIIIBoer a partir do rnls de janeuo 
dallle ano. mia 1111111 que aleslé a fluir desde as 1811-
11111 do começo da ano. HoiMt um 811COIIIIO de agên
cias da Vl8g8llS. da rap--.rantes de holéos, com 
urna alegria oiCOnllda, clzando que al6 que, enfim, 
vinham ao MCOIIIro do que IOdos nós, brasileiras, 
deeaJévarnos, ao invW das Wlgens para o Carlle, 
para os Estados Unidos e para a Europa. 

Na llllliha tarra, a ....,.. ... de um modo geral, 
teceu loas a - rnenileBiaçãu No dia 20 da da
mmbiO, e~- data, o DAC bel_, uma 
Paltana 88llpUiando urna rediiÇáo de 65% no preço 
das pasaagens -.... E o povo 8l11IIZOI18me logo 
faz o segwnle célculo: o lnlcho Roo1Manaus/R10, que 
custa R$1.140 mi, com- desconlo a partir de Jll
,..ro, ficana am Rl389. ou IIIJIII, hawlna a posslblli
dada da conoonlncia com as tantas das Villglll18 
para o 81118110r. "--· Sr. Prasidenle, que, pab 
menos para o 1181 Estado, a notiCia se b8118fonnou 
em lriBt82a a partir do dia 3 de janeiro, JIOIIIU8, ,.,... 
aa data, o ArnezoMs foi exctuldo da decislo do 
DAC no que ciz 188piijlo li redução da passagrn ....... 

Observem V. Ex"s. sobnlb.ido os emanenllls 
Senadores que COI'illecem Manaus, que al1 se an
comra o ma10r polanclal da 1unsmo ecológico que a 
NaçAo ~ - IBMtz, e6 de leve, ccmparável ao 
Pantanal Maio-Grossense. Manaus diiPÕS de um 
Alllopollo ~ que é o OllaVO em pousos -
pasmem V. Ex"s -. posiÇio acma de FOIIIIIeza, Foz 
do lguaÇu, Recila a al6 masrno equ1 da piÓplla Cspt
tal Fadaral. O que eu quero dizer com ISSO? Por que 
se axclu1u o meu Estado dessa dilerança, depoos de 
IOdo - potaucal 1urlslico e de SCIIIW1I8 nós ter-

mos um contaiO II'IIIIOr com o rasto do Pais por via 
aérea? San!. que querem, 111111s uma vez, es111n11u a 
Ida do amazonense ou daqueles que para IIIi fotam e 
fizeram o seu sagurldo Estado, a Miam, ou .,_... 
ram férias nas Aldolidezas de ea-, que hoje 6 
uma anonne atraçilo. Por que - diBiioiÇáo? Filio a 
pensar que - pacote de desragulamanlaçlo do 
Governo precl&a ser -.niriado pab DAC e, por 
isao, ocupo esta tribuna.. 

Vou COIIVICiar os em._ colegas que cam
põem a representação do ~ Acre, Rorai
ma, Rond6rua, Amapá. a fim da que poiiii8IIIOII nos 
un1r para mostrar que nós também ~ dea
sa desconto, a exemplo do que foi concedido ,_. 
outros Estados. 

O Sr. JallllfiHr.ern-IGIIn ...... (PSDB-AM) - Peoii*' 
me V. Ex- um aparta? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AU) -
Ouço V. Ex" com multO prazer, Sanador Jalu-• 
Pêras. 

O Sr • ....,..._ ...._ (PSDB-AM)- Sauador 
Bernardo Cabral, estava em Maneus QUMdo li • 
anui"ICIOII a rediiÇio dos praças das pa•agena doe 
v6os regulares a a liberação dos v6os clw ... dea
ViiiCUiadoa de pacotes turfslicos. IB&O daap8llou um 
antusiasrno rnuitc grande em Manaua, que 6 ._ ci
dade ISOlada do raato do Pais por via8 llamNIIae, 
salvo a rodovia 319, que, como V Ex- sabe, aal6 ~ 
trafegável. Sou testemunha da fru8lraçlo Jl c •arlar, 
quando foi noticiado que Uanaus estava llldulda 
dessas reduçilas. Algo, como V. Ex" bem diz, lnaam
preansível. Na Amaz6nJa, o IICOiurlsmo 81116 .., 
franca expansio; a gnfe Amaz6nla é a da maior ape
lo, não apanas 1ntemacionslment como IMMn 
dentro do Pais, no enlaniO, - ragião laolada e ca 
tão grande atração para IOdo o mundo é -*'Ida 
pelas enipl as aérus sob as- complauai ... 
do DAC. O que ~ ho!a7 Os._ 
vão fazer 1unsmo no CaJila ou em Miam e 011....._ 
la1ros do Sul vão fazer !unamo em a.- AlMa ou 
na Europa, e não rnBJS VISilam a Amazlania. Auai:kl 
me ao ptotesto de V. Ex", pondo-me li dllpoalçlo 
também para uma reaçlo e açio da Baucada do 
Norte JuniO lls autondades do Minllll6no da Mnln6u
tlca para que alguma pi'OIIIdlncla aaja tamada. Para
béns pelo seu discurso, Senador Bemenlo Cebnll. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AU) -
Agradeço o 8poiO de V. Ex". Lembro, ...... uma-. 
ao Planéno que de Manaus a Miam alo Iria hcoaa e 
rn8IS de vóo, ou sep, o rnearno 111n110 de um v6o cl-
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relo Manaus/SãO ,P"&.m; lll)lnltanlo. o valor das pas
sagens é menos da metade do v6o 118C10118I. 

Or.a, eslllmos sentindo que a desregulamenta
ção da aviaçio ciVil está ~Ido. tanto está 
que o Governo, sabiamente, começa a abnr as por
tas para a concorrência de outras con.,anhias aé
reas. Se 1180 é verdade, nio hé como, Senador Jef
ferson Pêras. nio ter a ~raensão de que dele
mos o maior potencoal de turismo para o IISirangeiro. 
Os dados de que nós, amazonenses, dispomos, de 
ida de turistas alemães, JIIPOilBSes, ilalanos e inclu
•- norte-americanos para conhecer o lado ecológi
co da nossa região, são s~gndicallVos. Portanto. se o 
Governo brasle1ro foiÇIII" um pouco mais as compa
nh- aéreas, vamos ter a chamada integração bra· 
sde11a para conhecer aquela áraa. 

Hé aproximadamente dois ou !rés anos, fo1 
realizada urna pesquisa mundial sobre quais se
riam as trts maiores 8Xpless6es de marlrelfng no 
mundo. A primeira -ra um refrigerante lntemacio
nalmente conhecido, mas que gasta bilhões de dó
lares com sua pubJ!cidade. A segunda, sem ne
nhum centavo de publicidade, se wMrna Amaz6-
nia. E o Governo d!Sp6e dessa palavra, que nlo é 
a6 rnégica, pms tem I a realidade 11 sua frente, para 
incrementar esse turismo 1ntemo, esse turismo 
que, ao IIm do ano passado, tento foi batido e da
batido no sentido de que o bresiletro 1ria conhecer 
a nossa potencialidade. 

Vejo, portanto, de mesma forma que V. Ex", a 
fiUSiraçilo 11 nossa f1ente, fazendo um desenho de
quilo que eu rláo gostana, polque hé 30 anos, venho 
falando sobre a desnacionaiiZBÇAo de ,_ énla e 
V. Ex" sabe tanto cfianto eu que, se nlo fosse a 
"-de Amu6nlca Tlllllvlelo Iniciar a sua progra-
mação com o Hino ional, BenJIIIIWI1 Constant Jé 
estana ouvindo o h1 fronlelnço de oubo pais. 

De modo que o eminenta Senador Jeffer-
son Péraa, na sua idariadade, demonstrando que, 
ao vivo, tomou · mento da fruslnlÇão de todos 
nós, ao mesmo tempo em que tenho certeza de que 
os cornpanhairos de Rorama. do Acre e do Amapé 
se JUntallo a nós pana uma reação 

O Sr. SeiiMIIilll Rocha (BiocaiPDT·AP)- Per
mita-me um aparte, IIObre Senador? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Ouço V. Ex", Senador Sebastiln Rocha. 

O Sr. Sebatllo Rocha (BiocaiPDT-A.P) - Se
lllldor Bamardo Cabral, obngado peb aparte. Como 
homam da Amaz6nla a como repraentante de um 

Estado da ArnazOniB não podeM Omdlr·me de parb
Cipar do seu diSCuiSO e, 1a de 11ned1Bto, colocar-me 
rl8 condiÇão de al1ado. Confesso que fique1 surpreso 
com o fato de V. Ex" trazer esse assunto ao planá
no, polque não conhecia esse ato d1SCnm1natório do 
'?AC. Associo-me com V. Ex" em seu apelo, no san
lido de que essa detenn1nação seja revista no menor 
espaço de tempo poss1vel, a fim de que os Estados 
da Amazõnl8 possam ser batedos am igualdade de 
condiÇI5es e que o Governo possa também facllilar o 
acesso e o turismo rl8 nossa região, tão bela a es
plendorosa! Parabéns paio di&-::UISO de V. Ex" e me 
coloco à disposiÇão para JIHIIOS trabalharmos a fim 
de reverter essa SlluaÇão. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM)-~ 
lho o aparta de V. Ex", Senador Sebastilo Rocha, 
sob181udo polque nio se 1181a. neste 1ns1ante, de um 
problema reg1onal, local, setorial. O que que~ é 
fazer com que outros bras1le110B tenham oportunida
de de conhecer as potenaahdades do seu Pais, que 
se perdem em aulas de geografia Jé n1o bem minis
tradas, que são desconhecidas por outros que n1o 
têm idéia do que por ali passa e aconlece; que des
conhecem as belezas rl&turaiS e que partem para 
outros palses que nio cfiSpÕem de um terço sequer 
daquilo ele que dispomos. 

Como o assuniO ~ integração, brasili
dade, vi-me rl8 obngação de vir para esta tribuna, a 
tal qual V. Ex" e o Senador Jefferson Pénis, quero 
qua o nosso apalo, o apelo que fonnulamos ao DAC 
para que rev8l8 a sua posiÇão, seja concretizado am 
um pedido que ora formulo ao Presidenta ,'lnfonio 
Carlos Magalhães, ou IIBJil, que S. Ex" deteinlir• 11 
Secratalia-Geral da Mesa que, tão logo II8Jil passi
vei, faça a temassa de um oficio ao DAC para tomar 
conhecimento dos tennos do discuiSO que ora pro
nunciO e dos apartas aqu1 prolendos. 

O Sr. José Blanco (PFL-RO)- Pemllle-me V. 
Ex" um breve aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - V. 
Ex" tem o aparte, com muda honra, Senador José 
Bianco. 

O Sr. JaH Blanco (PFL·RO) - Senador Ber
nardo Cabral, como é de costume, V. Ex", com a 
competênCia que lha é caracterisbca, reconhac:Kia 
por todos aqu1 do Congresso Naaonal, espacoalmen
te do Senado, traz um assunto que eu tamblim des
conhecia, BSSim corno o Senador Sebasblo Rocha, 
qual sef8, a diSCnninação com a capdal do Estedo 
que V. Ex" tão bem aqui repniSenla. Faço COlO com 
V. Ex", colocando-me llllelramente à disposição para 
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essa reumão da Bancacfa do Norte. não apenas pelo 
apreço e pelo resperto que devoto a V. Ex", mas até 
pela obrigaçio que temos, como representantes de 
Estados qua fazem parte de uma região afastada e 
certamente a menos desenvolvida do nosso Pais. 
Portanto, por razão ma10r a1nda, não podena ser d•s
cnmmada - talvez d1Scn1111nada, s1m, de uma fonna 
favorável, mas não desfavorável, conlonne V. Ex" 
denuncl8 neste momento. PalllbeniZO V. Ex" e me 
coloco Inteiramente à disposiÇão para - açio ou 
as ações nec assánas a buscannos consertar esse 
desliZe que certamente as autondades cometeram, 
ma1s uma vez, com a nossa reg1ão. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Agradeço a V. Ex•, Senador José B1anco, porque 
ass1m Jé estamos- Amazonas, Amapá, Roncl6-
nia. Rora1ma e Acrs; Já fale• ho1e com os Sena
dores Romero Juc.á e Nabor Jún10r - formando a 
chamada Amaz0nl8 OCidental e parte da Amaz0nl8 
Onental, pan1 que, no 1nlc10 da semana seguinte, 
possamos nos rsunw. Jé com o apo10 dos apartean
tes, no semldo de que, Ião logo seja encarmnhada 
essa nossa manifestação ao DAC, possamos tomar 
prollldênci8S não só junto a - órgão, mas ao pró
pno M1n1S1éno da Aeronáubca e à Chefia da Casa 
CMI da PI'I!Sidêncla da Repúbhca. Agradeço o apooo 
dos eminentes colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Anlono Callos MagaNes) 
- V Ex", Senador Bernardo Cabral. será prontamen
te atendido na sua soliCitação do elMO do seu dls
CUISO e seus apartes às autondades competentes. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AMt- Moa
to obngado, Sr. PI8Sidente 

Duranls o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Geraldo Melo, 7 • VICe-PteSI
dente, deixa a cadelta da {118S1(Mncla, que d 
ocupada pelo Sr. Anlonto Carlos Maga,..._ 
PteSidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DU1'HA (Bioco/PT -8E)
Sr. Preso:lerrte, aceito e peço a palavra para uma 
breve comuniCaÇão 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V Ex", por c1nco minutos. 
Aos demaiS Senadores 1nscmos para lalar peço que 
o façam após a Ordem do 018. 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para uma breve comuniCação. Sem revisão do 
orador) -Sr. Presidente, trata-se de uma comuniCa· 
ção que orgulha a nós, do PT, e tenho certeza orgu
lha também o Senado Federal 

A Senadora Menna Silva, nossa companheira 
e colega, depoiS de um processo de pesquiSaS e en
lnMstas farto pela reviSta Mlu, dos Estados Unidos, 
fo1 a uniCa bras1le1ra Incluída na liSta das 11 n11Ahe
res do ano de 1997. 

Queremos registrar que, no ano passado, a 
Senadora Manna Silva f01 preml&da pelas ocganiza
ç6es ambl8nlal1Stas da ONU, pela sua luta em defe
sa do me10 ambl8nle e uma série de bandeirs que 
S. Ex" tem levantado com murta competência no Se
nado, e agora é Incluída emre as 11 mulhe,_ do 
ano pela 18V1Sia amencana Mies. 

Fazemos esse regiStro, na certeza de que or
gulha não só o PT como também o Senado Federal. 

Murto obngado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENT1;: (Anlonoo Carlos Maglll ' ~ 
- V Ex" diz, com muita propriedade, que esse as
sunto não é apenas do lmblto do -.. PIIIIKio, é do 
Senado Federal, que fiCa multo Olglllhoso com -
escolha, multo mereCida. É um prêmio pera o Sana
do braSileiro e não apefi8S pera a Senadora Mama 
Silva. 

De modo que me congratulo com a Senadora, 
com o seu Partido e com toda e Casa pelo acontaa
mento. 

O SR. PRESmENTE (AniDno Callos llagallln) 
- Antes de IIIICIBI' a Ordem do Dia, deMJO c:cx.~llar 
o Plenáno se acerta a Inclusão, na Ordem do Ola de 
hoje, pan1 que votemos, em pnrn111ro lugar, 08 no
mes II1CIIC8dos pera a Agência Nacional do Pabóleo, 
submetidos à epraaação do Senado. Se 08 Srs. Se
nado,. acertarem. faremos a wtação como ll8n8 1 
e 2. Se não aceitarem, cumprirei a Ordem do Dia 
como esté estabelectda (Pausa.) 

A Mesa pergunta ao Plenário se acerta a Inclu
são desses itens, na Ordem do Dia, para a voc.ção 
dos nomes llldiCados para a Agência do Pabóleo, 
porque - hora é ITI8IS fácd quorum do que mais 
tarde. (Pausa.) 

Esté aprovada. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos MegaNes) 
- Sobra a mesa, nequenrnemos que serão lidos pelo 
Sr 11 Secrat.áno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

São lidos os &egUirrtas: 

REQUERIMENTO Nl23, DE 19911 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgêncl8, nos tenmos do an. 

336, alínea b, do Reg•merrto Interno, pera o Ollc10 
S/6, de 1998 (operação de crédito para Governo 
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do Maranhlo, d1111t111ado a finaiiCIIII' o Programa de 
Combate l Pobreza Rural) - ProJ810 da Reaolução 
n" 2, de 1898. 

Sala das Sasailes, 15 de 18J181ro da 1998. -
INrglo llllct.do - Prllncellno Pen!ll'll - Elclo AI-

--GenMt eam.ta. 
REQUERIMENTO N' 24, DE 1998 

Requeremos urgênc18, nos tennos do art. 336, 
dMB b, do Regimento Interno, para o Oficio S/7, de 
1888 (operaçio da clédilo para Prefeitura de Sobrai 
- CE (urbanzaçlo, aaneamento e execução da pla
no habdaaonal para Baino Padre Palhano) - Projeto 
de Resoluçlo n" 3, de 1998. 

Sala das Sessiles. 15 de janeiro de 1888. -
1Nrg1o ll•c .. da- Prencellno Pen11111- Elclo AI-

--GenMt Cllmata. 
REQUERIMENTO N" 2&, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeremos urvência nos tennos do art. 336, 
aiiMB b, do Regimento Interno, para o Oficio S/8, de 
1988 (operaçio da Clédrto para Praleilunl da Sobral 
CE, daalinado a urbanização, ....amento. terrapla· 
nagem, pavimentaçio e execução de plano habita
clonai) (para Baino Alto de BrasDIB) - Projeto da Re
dçlo.,. 4, de 1998. 

Sala das Sess8ell, 15 de )8118iro de 1998. -
8*f11o 11 nda - Prencellno Pentlno - Elclo AI-

--Gelllan Camata. 

REQUERIMENTO N" 26, DE 1998 

Senhor P18111dente, 
Nos termos da alíM& b, do art. 336, do Regi

mento Interno, requelemos urgência para o Projeto 
de Let da ClmaJa n" 69, de 1997, ue autonza o Mi· 
l'lill1ério dos Transportes, por llllem'lédio da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a repas-
11111' i~ Ceare,_ de Transportes Mebopo
llllno - METROFOR, recursos para pagamento da 
pessoal. 

Sala das 15 de j8nlllro de 1998. -
1Nrg1o u.chado- E lo A'--Hugo Napallllo 
-a.-. Camata. 

o SR.":::;~ - Ellse8 raque 
do 018, na forma do 

o SR. (Amno Carlos Magalhles) 
- Eagolado o tempo dasbnado ao Expediente. 

~-· 

ORDEM DO DIA ........ 
PARECER N' 20, DE 1888 

Escolha de Autondade 
DiaCIISallo, em turno llnioa, do p.._, 

.,. 20, de 1998, da Cornlssio de Ser•içol de 
Infra-Estrutura, sobra a Menagem n" 78, de 
1998 (n" 71!1B, na origem), pela qual o Se
nhor Presidenla da Reptlbllca aubmete l de
liberação do Senado o nome do Sr. Giovan
ni Tomalli para compeli a primeira Dioalolla 
da Agência Nacional de Pabóleo- ANP. 

Discl'ls"O do~. em turno llrico. (Piua.) 
Não haWKido quem peça a palavra, BIICBITO a 

Em votação. 
O SR. JOIÉ EDUARDO DUTRA (BiocaiPT-sE) 

- Sr. P18111dante, peço a palavra para encarnnhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (ArDiio Carlos 1/'agat 'a ) 
- CoiiCBdo a palavra ao Senador José Ecllanlo Du-
11'11, p&IB llnCinlnhar. VOiaçlo. 

O SR. JOSé EDUARDO DUTRA (Bioco/PT· 
SE. Pal'll encaminhar a vul&çAo. Sem rwvllllo do 
orador.) - Sr. Presidente, - ql.s1la 11816 lbanlda 
nc lmbdu do Bloco, mas eu, parllcularnalla, vou 
me abster, pcxque, inlallzmente, nllo tive opartur.da
de de participar da naunllo dastinada a aaballnar 08 
doiS diratores e quase realzou hOJ8 na Com .ta de 
ServÇoa de lnlra-Es1rutura, ao rr.ano tempo em 
que a CornssAo da Constiluiçêo, Juatiça e Cidada-
1118 estava discutindo a Reforma da P-idêiiCia. Nilo 
se trata de uma abatei çlo politica. Eu n11111mante 
nio lanho um j.llzu de valor fonnado sobra 08 doiS 
indicados Por 1880, VUIHII8 abater de vuter. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ariano Carlos MagaNes) 

- Peço 808 Sra. Senadores que Ulda nllo ragiatra
ram o seu nome nu pmnal que o façam. porque o 
painel vaJ ser liberado para vutaçia. 

Peço 808 Sra. Sanadores que 8lltiio em I8U8 
gabinetes ou em outras dapelldêllclas do Senado 
que venham votar, porque vamos lar uma votação 
norrunal. 

A Mesa soliclbt 808 Sra. Senadonls que ocu
pem os seus lugares. 

Os Sra. Senadores Já pudem vuter. (Pauaa.) 

(Procede-se lt ~} 
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SECRETA 

PARECER N" 20, DE 1918 

GIOVANNI TONIATTI PARA COMPOR A 1• DIRETORIA DA ANP. 

N' Sesslla: 1 
Dal8 s.sacr 151111/1188 

,._ . .. -.. 
·--=· ·-· 

N'Vat. 1 

v_....,,,.. 
v--= z v--= 1 

0... Inicia 151111/18111 

0.. Fim 151111/1-
Hora Inicia. 15:55.53 

Hora Fim· 111111·10 
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o SR. JIRESIDI!NR (Artonio Calla8 MagaNaa) 
-Votaram SIM 48 Srs.. Senadoras; e NAo 2. 

Houve 8 abatalçlias. 
Talai: 58 Wllla. 
Fai apnwado o nome do Sr. Giovanni Tonialli. 
Será lella a daMda comunicação ao Senhor 

PI8Sidanle da Replbllca. 
o SR. PRESIDENTE (Artonio Calla8 Magalhiin) 

- ..... 2: 
PARECER N" 21, DE 1998 

Eacolha de Autoridade 

l)iscl•lk>. am tumo llnico, do Pa
ri' 21, de 1998, da Comisslio de Sal viços de 
lnlni-Estnllura, sobra a Mensagem n" T7, de 
1888 (ri' 81118, na ongem), pela qual o Se
nhor Prasidanle da Rap(lblica 11Ubme18 à de
lllenlçlo do Senado a escol1a do Senhor 

Ricardo PlniD Pinheiro, para coqxll" a pri
meira Diralona da Agência NaCional do Pe
lróleo - ANP. 

Em dila '~o~. em IUmo llrico. (Pa&Ea.) 
Nlo havendo quem peça a palavra, ancarro a 

cfise~•·'o. ,.__à VOiaçAo. 

De aoordo com o diaposto no 1111. 383, alfMa g, 
combinado com o arL 291, alfnea e, liam 5, do Regi-
11181110 lnlamo, a VOiaçAo da rnaténa deva _. piUCS
dida por SIICIUifnio SSC181o. 

Os Snl. Senadoras e Sal&dolas podem valar 
de qualquer lugar, pniSSIOI18I1do prmeiro o WIIO, e, 
posleliormante, dlgilaudo a sanha. 

Os Sra. Senadoras a Senadoras já podem vo
tar.(P-.) 

(Procede-se à votação.) 
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SECRETA 

PARECER N• 21, DE 1998 

RICARDO PINTO PINHEIRO PARA COMPOR A 1• DIRETORIA DA ANP. 

N" Sesslo I 
Dala Sessllo 1510111188 

N" Vol 2 

V-81m. 47 

V-Nio. 4 

v-.-: 7 

Dallllnlao 15101/1188 
Dala Fim 1510111188 

Ho,. lnlao. III 02 03 
HOill Fom 18.05 18 
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o SR. PRESIDEN11! (Ar*ril Qalla8 Maglllt' ) 
- Va11nm SN Q Sra. SIIIIBibw; a MAo 4. 

ttouw 7 at I IÇile8. 
TGIIII: 58 ~das. 
Fol~onamedo Sr. Ricaldo~ 1'11••11. 
Sen1 failll a dllvidll COI'IUicaçlo 811 Semar Plali-

danlll da RapM:e 
O SR. PAESilEIITe (Artal1lo c.tas Mllg&Ha) 

...... a: 
PROJETO DE LEI DA cAIIARA ffl7, DE 1117 

(Em n1g1rne da urglncla, ..- tennaa do 
Requali'neniD ,...17, da 1998 -IIII. 338, b) 

Dir•nf=, em turno 6nlco, do ProiBlo 
de Lei da CAmara n" 7, de 111117 (n" 
4.58111'90, rw. c- da arigam), de inicialiva 
do Plwidente da Repllbftca, qua dillp6e 110-
bre o T~ Mullimodal da Cargas a d6 
outras provicMIICias, tendo 
~ sob n"s 13 a 14, de 111118, 

duCuolfiS~-
- de All8unloB Ecolillmble. RelaiDr. 

Sanador Waldec:k Omalas, favotéwll, com 
Emandas n"111 a 15-CAE. qua 11p1 a 1 anla; a 

- de Sel'lii9Da da lnlnt-&lrulura. Rala
lili: Selador Gelaan Camala, favoriwl, ... 
~ do ~ da Coo• lu lo de Aal.n-
1118 E&xlll6n.a.. 

(Podello- aprauntadas -Idas até o en
cenamaniD da ~-lo) 

A SRA. BENECHTA DA SILVA (BiocaiPT -RJ) 
- Sr. Prasidenlll, jA ... o pliiiiBIIO poniD da Onlem 
do Dia foi mudado, eu gaalaria de llllber de V. exa o 

que-:'::=~~-:;.~ .. ) 
- EslamDB disculindo o IJanSpOiflll mul1lmodal da Cll'
gas. 

A SRA. BE~'FD'TA DA SILVA (B1ocaiPT -RJ) 
- Obrigada. -IIIIIMnle Isso. 

O SR. i A BI'ENIE (Artiril c.tas M19t1 'a a) 
-Em dlscl §o a matéria.(......_) 

Nlo havaldo quem peça a palavnl, aiCIIIIO a 
diacusaio. 

VOIIIÇio, do _._.. • -Idas, 
em tumo tlnico. 

Os Snl. a Sllll8donls qua lljiRMIIII 
o piOjlllo quainun sauladoa. (Pa..a.) 

ApnJvado. 
Em vDIIIÇio ali Emendas da n"ii 1 a 15, com 

,.._ lawlével da Comsalo de Alaunlos Ecan6-
ncos. 

Os 518. Saiiido1as a Senadoras que a &piO
_.,., queilam ~ .nllldoa. (Pausa.) 

Apiavadea. 
O projalo VIII l Coo o I aio Diraloia para a rada

çllofinai. 
o SR. PA u enE (Anlollo c.tas Magal r a 1 

- Sabnla -. :--ofe,_ldo a Nliaçl" ftnal 
qua 8816 lido pelo Sr. 11 Secnlléllo, Saoador Ronai
do Cunha Uma. 

~ Ido o aaguinla: 
PARECER N'22, DE 1118 

(Da Comisalo DiniiDnl) 

Rtd pia finei dae Ena1d11 do Se
Melo 110 PraJefiD de Lei da Clmanl rt' 7, da 
1117 (n" 4Jill8, da 111110, .. Caea de 011-
gem). 

A Cuo1 ·,ala Diralora aprua da a J8daçlo finai 
das Emendas do Senado ao Plojalo de L.ai da ca
mara n" 7, de 111117 (n" 4.586, de 1890, ,. CMa de 
Oilgam), que dlapiie sobra o T18118j1011a Muilimodal 
de Cargas a d6 outras jiiUVidlnclas. 

S. de Reuniles da Cominlc, 15 de janeln) 
de 111118. - Aldnla Calfoe llagalhlea, F1llllidiNIIa 
- Ralo lida CUnha Una, Relator- Geraida Melo
Caltae Plllt alnlo. 

ANEXO AO PARECER N" 22, DE 111118 

Dillp&t IIDillw o Tl••panallulliawa
dal da c.gaa a d6 CliiiiBS pnwldln i a 

EMENDAN"1 
(Comlepondlll Emenda n"1 - CAE) 

06.- 811 IIII. 41 a aeguinle 18ilaçlo: 

'Ait. 4' O Minillllêrlo doa TIBI""i8p0i"""tl!1811111 é 
o 6lgla raapans6vei pela --illçilo da 
Po1llica da Ti8i18p011e MuilimDdai de Ca-:.._li6jjl,.,otos nacional a inlllmaclonal ,... 
sahm'a a 1e~· laplo vogen1a a 011 8C01dos, 
blillldull a ~ çliall iralamaCionaia. • 

EMENDAN"2 
(Corr••P anda l Emenda n" 2-CAE) 

06.- 811 caput do art 6" ali6jjllinla 1er"~: 

'Ait. 6" PIIIB eieitoll fiscaiB a trblllê
llaa, o~ da ativldada de Operador da 
T111118p0118 Mullirnoclal dapa ida ela jllávia 
l'labMaç:l!la ragilllao no 6rgio iaderai dallig
nado .. lllglliarMnlaçl dallla L.ai, o qual 
b!lnb6m -n:anl funçlo de cxdaole.' 

EMENDA H' a 
(Con 1p anda l Emenda n" 3-CAE) 

06-. 811 IIII. !Jia aaguinla .........,: 
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'""-..... : .. ·-······-···~:········-··············· 
11• 0 Operador da T1•~ Mulll

modal, no 11111 do I8C8IIimMID da Clllgll, de
vem lançar n11lllvllll no Colr:.clmeiiiD •= 

I P Ol•klwr aubcoubalado, no alo do 
rtiCIIbill- da carga do Operador de 
T18111lp011e Mulbmodal ou de oubo .ubcon
balado dalte, deverj lançar -'Ya no Co
~·•.ao da T181111j10118 MulllmodaiM w
rlada q~•q.., elas COidçiles cllllcitblll no 
~ .......... llinda que rwapaldada por 
oubo docunado. 

I 3" Os ~ ••illidos pe1oa 
Nlcoiiblll&do& do ()pelador da Ti8ii8p0118 
~....., -·IPI'I .... favor dellle.' 

EMENDAN"4 
(Corrrn•••""p .. an ... .-.. 11 EIMnda ri' 4-CAE) 

8ub8lilua-tie, no inciso 11 do art. 10, a .....,._ 
'e ipiliidlli" pala exp11111a 'conlnllanbt do ...,ço·. 

EMENDAN"S 
(Cuim1 ••oap..,anr~~.-.. 11 Emancla ri' 5-CAE) 

S.ibellb• sa, no pardgialo único do an. 12, a 
1 ' lo "'ar obolgBdo a pagar" pala expu 'o 

.,.._pago •. 
EMENDAN"6 

(Corr p a •11 Emancla ri' 11-CAE) 

~- I • 18 apóe O art. 14 o IIIIII!Uinlll arbgo. ....,. 
-·--a. clemail: 

'Art. O Clparador de T.-pcxta Mulb
modal inlanrwá ao~··"'· quando 101-
cllado, o p!8ZO PlwviiiiD para • ••baga da 
man:adorla ao clasllnal*io e comunicam. 
em limpo I!Miil, - chegada ao daBbio. 

§ t• A carga ficani 11 dilpolçAo do in
tar udo, apóB a COIHrêucia de de8carga, 
pelo P1BZ0 de -ila dias. sa outra condi
pio nlo far piiCb iBda 

§ P F"llldo o .,_ lftVillo no paiégra· 
lo anlarior, a carga podenl sar Clll"l8ldalada 
abandonada. 

§ 3" No CBIIO de bem pai8CIYal OU pco
dulo p!lligoaO, o Pf8ZO da que 11111a o I 11 

diMia Bibgo podanl- .... Rido oonlomw a 
11111un1za da mercadoria, devaido o Opala
dor de T .. MPOI"IB Mullimodalfnlum•r o lalu 
110 tDp* • •"' e ao da8bnatério. 

14" No cuo da a carga 88lar aujllla a 
COimniiblr!Íolala aduaneliU, ~ a. jiiUCBCI
IIWibiS puav•IW na lag'II&Qio lliipiiCftlaa.' 

EMENOAN"7 
(Cuirl panda li i!IIW .... ri'7-cAE) 

S.ibalilua aa, no § 5I do an. 16, a exp1 'o 
'for obrigado a pagai' pala exp1 aaa'o 'haja pago'. 

EMENDAN"8 
(Cui1 panda li Enwllla ri' 8oCAE) 

S.ibalib• • no an. 20 a .....,._ 'a&padldo;" 
pala expllll'o "connraa8nne do IMIMÇO'. 

EMENDAN"9 
(Cui1 1panda li Enwllla ri' s.cAE) 

Suprimam-se a. §§ 11 e P do ail 25. 

EMENDAN"10 
(Cai i 1panda li Emal .... ri' 1G-CAE) 

Supnma-118 o ail 28, ,....mai1111do-18 a. de
IIIBIB: 

EMENDANI11 
(Cai i i panda li Emalida ri' 11-cAE) 

lnclua-118 no Ccapftulo VI - Do Colilbola Adua
neiro a da Raaponsa!*:lade Tlibuléria, o ....... 
arbgO, lllflllll'l8lll 011 clamais: 

'Art. No - de lninlpollll mullimodal 
da carga .....,_ IIII, na o11JC111BV6o ou na 
upori&Çio, quando o deaerilaral;o n'o for 
raa•VIdo 1101 pon1011 de armada ou iiiÚdB do 
Pala, da COI urro do rag1ma ..., 11' de 
ldn8llo aduaneiro Mnl COiiBidarada .... 
paralodor 011 ~ no tlionll6rio •&oilillill, 
~ldapaid&iillii••• da novas COI ~ 

§ 11 O betiilflciéno do raglma Mnl o 
Clparador da Ti8iMPOI"IB Mulllmodal. 

§ P o Ngima eapacial da 11a.to llllla· 
n&ro Mnl COIICIIdido: 

I - na II\'IIIOifiiÇil, pela unidade adua
neira com junadiçlo aobnl o poniD de anlnl
da dali man:adoriall no terrll6rio -.I: 

11 - na axpori8Ç6o. pela unidade adua
naira em cuja juillldlçAo ae pniC8dar o de
sadlanl90 .... upotlaçlo .• 

EMENDANI12 
(Cuir'"'aapol---- .. ~- ri' 12- CAE) 

Dê-ae ao art. 27 a aeguinlll nldaçlo: 

'Art. 27 o conlndanl8 do aervii;O. o 
Operador da Transporia Mulllmodal ou qual-
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quer ~ paRI a_ raaiiZBÇáo dO 
1J11r11P01111 na!lbmodal aio lftiiOIIÚWB 1011-
lálios, perante a F.-.la Nacional, pelO 
cnkldO lrilul*io exiglval. 

Plllágrafo llniCO. O Operador de Trans
parte Mulbmadel será responsável solldéno 
pelelaiCIIII, c:abeudo-lhe dirarla de rugr 110.' 

EMENDA III" 13 
(eon.pande. Emende ~ 13-CAE) 

D6-ae 110 eJt. 28 a segumte l8deçlo: 

'Ait. 28. Nos casos de dano ao enlrio, 
u ficar pro-a a 18Sponsabihdade do Opa
redor de Transporte Multimodal. sem prejuf
zo da lllllpOIIIIIbilodade que possa ser impu
lével ao lrllnlporllldor, 118 penas de perdi
mento, prwisiW no Dec:reto-lal ri' 37, de 18 
de navarn1m1 de 1966, e no Dec:relo-lel n• 
1.455. de 7 de abril de 1976, aerão c:onwrt
ides em munas, aplicéWIIS ao Operador de 
Transporta :~::modal, de valor equivalenlll 
ao dO bem fvel de aplicação de pene de 
penlmenlo. 

Pará= úniCO. No caso de pena de 
perdunenla veiculo, a c:onvellio em mul-
ta n1o ultrapassar três va- o valor 
de mercadoria 1111naportada, i!l qual se WICU· 
la a inlrllçlo. • 

EMENDA III" 14 
(Cear 11pandel Emenda~ 14-CAE} 

lneluli-.e, no inicio dO Capitulo VIl - DispoeÇ6-
• Genus e Transitórias, o seguonta artigo, renume
IIUido-se os danas: 

'Ait. A documentaÇão fiscal e os pro
c:edllnentos Blualmenta eXJgodos dos llllns
partedOres dellanlo adequar-se 110 Conhec:o
meniO de T;ahaporte Mulbmodal de Cargas 

insblufdo~Lei. 
Pa OOic:o. Para atender ao diS-

posto r-. , a União. os Estados a o 
Distrito Fade c:elebiBnlo c:onvênoo, no pra-
zo de c:ento Bl odanlll diiiS da data de publi
cação desta Lso. • 

EMENDA III" 15 
(COII IPDIIIdell Emende ri' 15-CAE) 

Dê-se 110 art. 33 a seguinte redaçlo: 

'Art 33. Slo revogadas 118 leiS n"s 
6.288, de 11 de dezembro de 1975, 7 .092, 

da 19 da abnl da 1983, e GamaiS dlsposlçÕ
asam~·. 

o SR. PAESIDEN1'E (Ar1lDNI Cadaa Maga11118s) 
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
da u;glnc:ia, passa-se ii ornediata eprec:IIIÇãD de re
daçio final. 

Em diSCUSSio a redaçAo final. (Pausa.) 
Nlo hiMmdo quem peça a palavia. ••"'1CIII""'no"' a 

diSCIISSio. 
Emwtação. 
Os S;s. Senedorea e Senadoras que a apro-

vem quernun pennanec:er sentados. (PBUIL) 
Aprovacla. 
A matéria vai à Cãma;a dos Deputados. 
o SR. PRESIDEN1'E (Anlano CaJios Megalliies) 

-llllm4: 
PROJETO DE LEI DA cAIIARA N" 48, DE 1187 

(Em regime da urgênc:ia, nas tennos dO 
Reque,._ n• 18, da 1998- eJt. 336, b) 

Dlsc:uaslo, em turno llniCO, do PIOJIIIO 
da Lei de CAmara ri' 46, da 1187 (~ 
1.765196, na Casa de ongem}, de;,__ 
do Presidanle de Repúblic:a, que diBplie so
bre a prestação de c:ontes de aplic:açlo de 
-a que se relere a Lei ri' 8.742, da 7 
da dezembro de 1993, e dá OUIIU proviclln
c:oas (Lsi OrgAnoc:a da AssiSiênc:ia Soc:lal), 
tendo 

Parec:eras favorá-. sob n"s 8 a 9, da 
1998, das Comllllliles 

- da Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Beni VeiBS; e 

- Q8 AI..- El:an6nucos, Relator. 
Senador Joaé Fogaça. 

(Podarão ser apresentadas emendas até o en
c:emunento da dowrssio) 

Sobre a -· emendas que seriio hdas pelo 
Sr. 1• Sec:ielário, Senador Ronaldo Cunha Lnna. 

São Iodas as seguintes: 
EMENDA N"1 - PLEN 

Dê-se ao c:aput do ert. 1° a segulllle redaçAo: 

'Art. 11 A pcestaçiO da c:ontas da apli
cação dos recu;sos financ:euos oriundo dO 
Fundo Naaonal da Assostênc:la Soc:ial, a que 
se ..,_ a Lei n" 8.742, da 7 de~ 
de 1193. repa••edns na fornw. eatabalacida 
no ert. 2" desta lei, sará teca pelo benafic:lá
no doretamenta 110 Tribunal da Contes do Es
tado ou do Distrito Fadanll, no c:eso ..._ 
entes fedallldos, e à Cãma;a Municipal. au-
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xillada paiol TribufJais de Confas dos Muni
cfpl08 ou Conselhos de cónras dos Mumcf
poe, quando o benehcaáno for o MuniCipJo, a 
também ao Tnbunal da Contas da União, 
quando por este determinado. 

Juallflceqio 

A dispensa da obngaçio da ~lação de con
tas do rapasse dos recursos do Fundo NaciONII de 
A u· 11 ICIIl Social à União só pode ser apliCada aos 
Estados a Mun1CIPI08 que consbluiram os respec:li
- Corwelhos a Fundos da Asslstêi"ICIB Social. Nas-
- casos, e epanes ,__casos, a fl-iz•ção da 
União pode ser subllbluida pelo controle exerado 
paios eor.elhos, sem parda de quaidade. 

Sala das Sasa6es, 15 de JlUM!Iro de 1998. -
Senadora Benlllllll clll Sllvll 

EMENDA N" 2- PLEN 

Subsblua-. no caput do art. 2" a expressão 
• ••• deade que atendidas as elllgêncllls deste artigO 
••. • pela expi8S&io • •.. desde que atendtdas as 8XI
gências dos artigos 18 e 30 da Leo n" 8. 742, de 
1993 •. •. 

Juellllcap.a 

A expressio constante no caput do er1. 2" é 10-
talmenla nldundllnle, jé que as axogêncoas conbdas 
r-aa Lei, depois da aprovada, terá que ser cumpn
da indepeo odenle da 181erêFICIIl explfcota contida na 
axpr se•o destacada. 

Por outro lado, o artogo 30 da LOAS estabala ce 
IDeies as coolllçlles para que Estados e MuniCÍPIOS 
I8CIIbem repassa de recursos do Fundo NaCIOnal de 
Asa"1do1C111 Social. A consbluoçio do Fundo estadual 
ou rnufiiCIP8I é apenas urna das BXJgênclas, nas1ando 
outras que nio estio especofocadas no profelo. Nes
ae ..-.lido, a -.da comge - pooblemas, ade
quando a radaçio à boa técniCa lagoslalova. 

Sala das -SÕBS, 15 da fBFIBIFO de 1998. - Se
nadora llelwdllll clll Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Anlcno Carlos Magalhães) 
- Concedo a pslavn1 ao Senador 9eno VBiliS, para 
dar panacer, pala Comssio da Consbluoção, JusbÇa 
a Codadama, às emendas que foram oleracodas. 

O SR. BENI VERAS (PSOB-CE. Para prolenr 
peraa. Sem nMSio do Ol&dor.) - Sr. PniSideule, pe
,--.-que • emendas são rlesf:w:oendas, uma vaz 
que a IIII lá se - de beslante segurança para verili
c:ar os oonlrolas da aph 8(áo dos IIICUISOS. Então. pa-

- que • emendas sio desnecassánas. 
O SR. PRESI ENTE (Arllooo Carlos Magallias) 

- o.r-sãnas. Panaoar contráno. 

Com a palavra o Senador José Fogaça, para 
proferir paracer, pela ComiSSio da Assuntos Econõ
micos. às emendas que foram apresentadas e lidas 
e que estão aobl8 a mesa dos Srs. Senadoi8S. 

O SR. JOSé FOGAÇA (PMDB-RS. Para profe
nr paracer Sem nMsão do orador.)- Sr. Pl8sodenta, 
em ralação à pnmeira emenda. a que altera o art. • •. 
lnbOduZindo a expressão repassados na forma esu•
beleclda no art. 2" dessa la, o parecer é contrano 
simplesmente pelo lato de que o RlpEI§e desses re
cursos dar-se-á evodentemente na forma da leo, não 
poderá ser de maneora dilel8nte. Do ponto de vosta. 
portanto, da utilidade da própna emenda, o parecer. 
nesse ponto. é contráno. 

Com raferêncoa ao art. 2", a preocupação ex
prassa na emenda que altera o caput do art. 2", ou 
seja, atendodas as exigências dos al1s. 18 e 30 da 
Lei rol 8.742, é importante ressaltar que o própno art 
2" do texto da leo que estamos votando já caractenza 
a ,_Sidade da BXISiêncoa do Fundo. O que o pro
JBIO está elimonando tão-somante é a burocoacoa, os 
convêniOS. os termos burocráticos que, muotas ve
zes, acabam fazendo com que aaes recursos se-
JIII11 repassados com mulla lanlldão, com mulla de
mora. Portanto, aqui se trata apenas da agdozar. de 
dar maiS donamsmo ao procesao. 

Assim, o paracer é contnino, dado que é daspo
aendo aplicar as ex1gêncoas dos arts. 18 e 30 da Leo 
rol 8.742, uma vez que eles já estão, no meu enten
der, contemplados no bo(o do piOJIIIO. 

O SR. PRESIJENTE (Anlonoo Calfcs MagalliiesJ 
-Os parace18S são contrános. 

Em discussão, em CDnJUniO, o proJeto e as 
emendas em tumo único. (Pausa.) 

Concedo a palavra, para ciscutor. à nobre Se
nadora Bel oedlla da Slva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ 
Para dosc:ubr.) - Sr. P18Sodente, So"s. e Srs Senado
res, eu gostana de me,_r a atenção deste Plena
rio, pnncopalmente agora, quando os Relatores se 
rnanHestaram, para diZer que as emendas apresen
tadas por n11m são omlteiS - posso ate estar senC:o 
redundante. 

Quero levantar um questoonamenlo. porque 1a 
tive oportunidade, por vánas vezes. desta tnbuna. de 
tratar dessa matéroa. 

Por que a emenda? Consideramos esse prole
lo complexo Houve urna Séne de ações que a"e;a
ram a LOAS. Uma das alterações, em nome de aca
bar com a burocoacoa - e não somos favoráve•s a 
ela, mas não queremos cnar nenhuma facdodade ou 
atropoalamento em relação à Leo Maoor -. lo1 exala 
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mente através do detnifo:Jaz 0011! que 08 18CUIS08 
II8JIIIT1 repassadoS para 08 Eslacfai e Munclp1011, 
ainda que 08 EstadoS e Mun~clpias nlo tenham 1118-

talado os seus eor-lhos. Em sim-, inde
pendenlemente da exislêiiCIB dos Couselhos, -
recuraos serão repassadoS. 

SoliCito a atençlo deste Plenário porque que10 
fazer a leitUra doS arts. n"s 18 e 30 da LOAS. 

Aprovar crilários de lnlnslerêncla de 
recursos para os Estados, Municl'plos, Di&lri-
10 FedeJBI, considerando, para tanto, indiCa
dOreS que infonnern sua regionellzaçãD rnBJS 
eq\iltatlva, tais como: populaçio, tanda per 
capilll, mortalidade infanbl, COIICBiibaçAo da 
renda, além de disciplinar os pniCBdimentos 
de repasse de recursos para as enlldades e 
orgar.•zações de asallllência ~· sem pra
juizo das dispos1Çi5es da Lei de Diretrtzes 
OIÇBmenlánas-

Ora. é lógiCO que estamos ferindo a Lei de Di
retnzes 01Ç81T111nlárias de 1996, da 1997 e até de 
1996. 

Fara• uma outra leitura, que considero ln1!0r
tanle, para ilustrar eata mnha defesa à emenda que 
Já 101 rejeitada peloS Sra. RelatoreB. ~ que aabemoa 
que os Conselhos consb!Uidos sarvrio nio só para 
delenninar as pnondadaa como também será o 
agente fiscalizador. 

Do J8ilo que 111114, aqui, nlo tenimOS nem fiscali
zado""' porque na medida em que ni1o -.tiram 
os Con.;.lhos, ~m nd Estado, nem .-- Municlpias, 
quem mi fiSCillizar, quem irá clel8milai? O que se 
quer verdadeiramente é fazer com que isso ~ 
por cima da decisão -10r, que está contida a partir 
do art. 1• do PLC, que reproduz a datennlnação 
constttucional ralaliYB às compelências do TCU, .-
arts. 70 e 75 da Conslluição brasileira. 

O que diZem os arts. 70 e 75 da Constituição 
bras1le11a? 

o art. 70, parágrafo ilnico, diZ o seguinte: 

Panígralq ÚIICO. P18111ará c:oniBs qual-
quer pessoa IC8 ou enbdade pública que 
Ublize, , guarde, gerancie ou adm-
niSire dmhei , bens e valaras públicos ou 
pelos qUIIIS a União responda, ou que, em 
nome desta, uma ollriga9ões de nalura
za pecuniária. 

DIZ o caput do 

O contJOie externo, a cargo do Con
gresso Naaonal, será exeiCido com o auxilio 

do Tribunal da Contas da Unilo, ao qual 
compela: 

VI -liacallzar a aplicaçlo de qo nlrqo111r 
recursos rapassador pela Unilo, maclarllll 
COI'IYênill, acordo, .,..ra ou OUbaa lnllnl
na'iloa COIIgêl-. a Estado, ao DIIIIJIID 
Federal ou a Municlpio. 

Ora. o que- lei eslá nos monlralldo? Tnda-
88 de um rapasse e""' -.peitar o que eslá ~ 
no pantgra1o único do art. 71. EstarrK. lagialendo 
sobnl algo que 6 da cornpetlucia do TCU. Polf .,, 
nlo davafarnos fazê-lo, uma vez que a Constit · l 
Federal, a Lei Maior asalrn debsrrrlina. 

Outra quastAo que eu gostaria de -r 6 
em ralaçio ao falo de a emenda ser COIIIIidao ..ela 
inútil. 

Estamos, nrata ~. discutindo um pmje-
10 que, além de contrariar os ~ da LC. ·\8, 
da n~g~~larnentaçlo do Fundo a da LDO dos anc :Je 
1997 • 1996, nlo passou pela Cornisaio de ~
toa Socsala 

Daaejo vu1ar fa-.velrnanla ao pnlje10 cao 
ele vé à Comaslo de Assuntos Sociaia Baaaio-rnll 
no art. 100 do Ragunento Interno, pcxque 6 nacuai· 
no que a Cornlsslo seja ouvida. O PLC ri' 2181113, 
que deu origem à Lei ri' 8.742, foi, ilnica aiiJII:Iuliva
mente, examinado por uma Cocr· lo: pela Comia
alo de Assuntos SoCiais 

No entanto. Sr. Pnlsidenbs, s.-a .• Sns. Sena
doras, - projeto, apniCiado em ragme de urgln
cia, ast6 sendo valado sem que tenha sido....,., 
jiA'1ID à Com slo de Assurms Sociais. 

Peço - Sra. Lideres que ouçamos a Cornia
alo de Asrunlos Sociais, para que pnnmon co-
m-r mais debslhes sobnl - emenda, para que 
nlo • considaramos lrúbl. Pelo conlrário, ... nlo 6 
inútil, rolo illrOpela • Constlluiçlio brulelra, '*' 
atrape1a a LOAS. Com - apnwaçllo, hiWirá r 'r 
transparência no rapasse a lieca'izaçlo deseF. ,_ 
CUIWOS. Que n1o se corneta 1njusliça a Mllhurr '.J

IIICfpio e a nenhum Estado. Elae podam '- • fia
ce•Z!Içto, deede que lhes possamos dar a CICII11»
tência ~ fia!....... Podariam pelgUIIIIIr -
estamos tratando da desbuiUCIBiizaçiD, deve I& SS· 
bar que IIi municlpios que nlo 11m os Canse"-. 
Mas o Estado tem. E isto jd. 88 faz h6 muito llilr a 
Unilo •llll 11 para o Estado, o Estado nt .s 
para o muiEI'PJO. Ainda que nlo ~ Co- ? 
no Estado, a Urilo podena perfeilan181118 - a .a-
liluiÇAo garante - ser o egenle fjscelizac!or, o IIQ8flllt 
rapas•ador. Qual é o nosso papelnaaae -110? 
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0 Sr. Joe6 RU111'10 4'mlda {PSDB-DF)- S. 
nadonl Beuadda de Silva, V. Ex" me concede um 
lljllllte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT -RJ) 
- Coo ICIIdcHhe o epar1a fogo a segu1r, Senador Joaé 
Roberto Arruda. 

o nosso papal é dar visibilidade. transparência 
à~ do....,....,-· Nio quero, Sr. Pnl
llldanla. Srls. e Snl. SenadoAIB. achar que vai lllCISiir 
111111111" facilldwta pelo falo da 011 recu.- .wn d•rala· 
...... pal8 o Muntclp10 ou pal8 o Estado. Apenas 
laço Lm apelo a as1a c-. porque é J8111menlal, é 
constlluCional o fato da poda~ OUVIr a Comalslo 
da AAunlos Sociais. Se fizennos uma nova leilunl 
da Conabluiçlo, uma ._ lellura do Regimento ln
lllmO, veramoe que as emendas por mim ~nta
das alio da utilidade e vêm, pura e 111111111esman1a. 
dar a - pftljato condiÇ6ee pal8 que a rnanpula
çlo doe- 8818 falia com ju&bça. 

Oiço o 110b1a Senador José Roberto Arruda. 

O Sr. Joe6 Raberto Amlda (PSDB-OF) - S. 
nadonl Benecllla, com todo 188p8ilo, cfiscoido de ar
gumantaçio da V. Ex" por algumas razlies báaiCBS: 
primeiro, polque a leitura daase PJOIIIIO ~ claJO -
~ - nio se lniiM da nenhum assunto 811-
1'11111111 à Com;ssio da Aseunlos Sociais. Trata-se as
pecilicemente da .,.-ção da contas da racu.
p(illlicm Na ~. o que est11 em J090. COIIC8I

tualmenle, é um IJI'C c uso cniSCIInta da dascentrali
zaçio. Tfnhamoe alá há alguns anos no Brasil-e V. 
Ex" lutou multo conba ISSO - e centra~zação dasse8 
recursos no Mristéoo, em Brasília E, por m&JS dia
lanlll que ,_ o municlplo brasdeiJO, por menor 
que ,_ a sua -•Idade, o seu prefeito, o go
vamador do seu E&tado ou o secreiAno da 611111 b
Ilha que VIr a Braslla, em verdadeira pi"OCIS8io, com 
pocedlrnelltoe llllldequados e nio transpel8nlas. 
lllllo aconteCia em função da cenlrallzaçio de recur
- em Braslla. Multo bem: r10 momerJto em que as-
- recursos IIIIIAo sendo descentraliZados, no mo-
rnaniO em que o Govamo Federal faz a total descen
tral•zaçio de aphcaçio para Estados e Mu111CipJos, a 
meu ver, é abaolutamenta claro que a prastação de 
contas se dê oo tmbllO eatadual ou mutiiCip!ll. A ,.._ 
pcxwabJiidwta da IJI'SstaçiO de contas é 1nl81~ 
da quem o apliCa, 81118 o Estado ou MunJCíPJO, e a 
liacaiiZilÇáo deve estar a cargo do JeapSCIJVO Trilu
nal de Contas. Por que ISSO é importante e u~? 
Porque, anquanto nio se descentraliza a apiJCaçlo, 
estão sendo pllljudJCados 011 Estados e Muruc:IPJOS 
blaslleJros, que, em função do acúrnulo da proces
- e julgamento cantrahzado no Tnbunal de Contas 

da UniAo, nio conseguam aplicação da novos recur
-· Por ISIO, nobre Sanadora, daleJ Ido a idéia da 
que davemoe diSCuta" e-ease projalo em plané
rJO haja mesmo: para não prajudicar O prtiCBIID da 
dascantralizaçã na apllcaçio de recursos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioca/PT-RJ) 
- Permta-ma diSCOfdar de V. Ex", mas craio que 
nio se pode JgfiOI8I" o art. 7", que diz o seguintlll: 

Alt. 7" EI'ICai1Wihar à ap,_ção do 
ecx-lho Nacional de Aefllênaa Social ra
lalórJOS tlimast1 aiS e IIIIUlll8 da atiVidadas e 
da raaiJZaÇAo flnancaira doe recu18011. 

Nio podemos Jgnorar o Conselho. 
Mala adl&nte: 

Expedir os atoa IIOimiiiMI8 na.:a sé-
11011 à gestão do Fundo Nacional da Aasls
têncla Socllll, de acordo com direlnzas esta
belecidas pelo Conselho NaCional de Assis
lêiiCIII Social 

No capitulo Das di111bizes, o ali. 5" dJSPiie: 

Art. 5" A organiZIIÇio da aea181ência 
SOCI8I tem como base as segu11118s dilaiJI
zea: dascanlral•zaçlo polftico-adminielrati-
va.. 

O art. 6", Da Orgamzação e da Gestão, afirma: 

Art. 6" As açiles M área da a allllên
CIB SOCial são orgamzadas em siStemas des
cenlralizados e partiCipalnlos. 

Quero ler amda, para concJu11, Sr. PI8Bidente, 
o art. 6". 

Ali. 8" A Unlio, os Estados, o Distnto 
Federal e os MumciPJOS, ot.eMidoe 011 prin
ciPJOS e diratnzes estabeleCidos nesta leJ
LOAS-. fixaria suas JeSpecbvas politicas da 
IISIIISiênCia SOCIIII 

Nlo se trata, portanto, pura e smplasmente da 
uma prestação de contas, em l8tação à qual apenas 
esta Comissão dawe ser OUVIda. Deve-se ouvir tam
bém a Comissão da Assuntos Sociais. 

OIIIXO &qUI D meu reg1stro. Apalo ainda para 
que se re111e da urgência essa maléna e que se 
ouça a Comissão da Assuntos Socllus DepoJs, en
tão, nós a traremos, &lnda durante essa convocação 
axtraortl•nána, ao Plenáno para ser debabda. 

Era o que eu linha a diZer, Sr. Pl881danta. 
O SR. PRESIDENTE (AnloniO Caltos Magalhães) 

- Conbnua em discussão. 
Concedo a palavra à nobJe Ser~&dora EITII•a 

Femandes. 
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A SRA. E.uA FERHANDE$ (Bioca/POT-RS. 
Para discutir. Sem I8II1Sio da orac'lciia.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Sra. SenadoreS. a matéria que wm ao 
Plenéno podena ter sido objalo da maJor diSCIIBSIO, 
11111101" avaliação por ~nlell Comisaões desta 
Casa. Apresenta-se oomo popoala oriunda do Exe
eullvo, com o eaplnto da possibilitar o rapasse das 
verbas do Fundo Nac:íonaJ da Asaislênaa Social, da 
maneira 111111s amplificada, diratamanla - raspecti
-lundos estadUBIB, independenterral da convê
nios ou da outros instrumantos burocnllicos. Essa 
medida agiflzana os procedimentos operac1011111B. 

LógiCO que, atá pelas porldara9iies da Senadora Be
nedlla da Solva a pelos posicioname1 dOS contnlnos 
manifestados patos Relatores, a matéria nsquer dlS
cuasão mais prolunda. 

Tive o cuidado da fazer um estudo da rnaléna. 
Deoco ~~~g~strada a ll11pOI1Ancia da se agirlZllr o ra
passe da racursos. Acnldito que ninguém tem dOVi
da quanto a ISSO. Hã um COI-- importanl8 nesse 
&allido. 

Tenho algumas consideraçêjes do ponto da vis
ta consbtuclonal - nossa assessoria levantou -. e 
gostana da ragistrá-les, atá para a avallaçAo futura, 
Jé que, nesse momento, n10 ternos nenhum tempo 
para amplllll' o debata. 

0 IIICIBO I do art. 204 da ConstiluiÇiio Federal 
estabeleca que as aç6es govarnamanlalB, na área 
da aBSIBtêiiCIB social. obadecerão 11: 

- ._ llriillzaçiio polltico-admirustrali
va, cabendo a coordanaçlo e as nonnas ge-
11118 à esfera Wederal e a coordanação e a 
IIX8CIIÇão dos raspeclivos programas às as
feras estadual a murucipal, bem corno a enti
dades banelicilnl811 e da assistência IIOClial; 

o projeto em tela. aaguindo o objellvo da das
ca1ballzar as aç!ias Clla assllllência social, procura 
llansfarir para Estados, Distrilo Federal a Municlpios 
a rasponsabilidada pata análise da prastação da 
con1as dos recursos oriundos do Fundo Nacional da 
Aaaistflncia ScCial, .-vando ao Trllunal da Con
tas da Unilo o dinlllo da também fazer análise, se 
assim sohcitar. 

Nesaa aspaciO, mbramos uma caracterlsli-
ca da no pnljato, pcxqua o an. 
70 e o seu parágrafo · , aBSim com o Inciso. VI 
do an. 71 da Conslilu Fadaral, astebala cem que 
a JiacakmçAo ccnlillbil, ·ra, orçamanlária, opa-
_... a pabbncnial Uriio a das anlidadiirl da 
IDnnislração dlrala a llldnla, quanto à legalidade, 
à lagilirnldada, à acouomiãdade, à api"'CB(:Ao daa 
subvaiiÇÕeS e ramlncias da ..-las saão exaraclas 

pelo Congraaso Nacional, mediante COIIbola axtamo 
e pelo sistema da controla interno da cada Podar. 

Hã ainda um parágrafo que diz que prestará 
ccntas qualquer ~ ffsica ou anbdada pública 
que utlize, arracada, guarda, giii8IICI8 ou admniStra 
dinheiros, bens ou vaJoras públicos ou pelos quais a 
Unilo responda em nome dessa a assuma obngaçõ
as da natureza peculllána. 

0 &n. 71 da Consbtuiçlo diz que O COI III ola ex
teme, a cargo do Corgraaso Nac1onal, sal~. all8rddo 
com o auxilio do Tribunal da Contas da União a fala 
da ~ICia no IIICISO. VI: ~r a aplicação 
da qUIIIBquer racursos repassados pala Unilo ma
diante c:onvtnio, acordo, ajuste ou outros msllllm&rl
tos congênares, a Estado, ao Dislnto Federal ou a 
MuniCipiOB. 

Portanto, a avallaçlc qua fazannos é a da que 
a apnsciação das contas nalarentas - recursos na
passados à Uniio á tarefa 1ndelegával e obrigatória 
do Trilunal da Contas da Ulllio a nio tacullalNa a 
assass6iia, como pratende o p!OI8IO em llllliise. 

O an. ~ do mesmo projato, que antaudo ter 
Sido também !lp8M8do da uma forme um tanto répi
da, assegura que os racursos do Fundo Nacional da 
Asaiallncia Social poderão ser rapassados automal
icamanle para o Fundo dos Estados, Distrllo Federal 
a MuiiiCiplos, •ndapendantemente da calabraçêo da 
convêruo, aauste. acordo ou ccntrato. Da mesma for
ma que laz«nos a avaliação do atiJgo arllanor, .,.. 
tendamos que assa também contrana as nonnas le
gais a, mais pnBCISIImBnte IUI1da, o art. 18 da Lei 
9.293, a l.al da Diratnzas Orçamentárias para 1997, 
no artigo que diz textualmente que as translerências 
da recursos da União consignadas na Lei Orçaman
tána anual para Estados, Mumclp!OS a DistrltD Fede
ral, a qualquer tftulo, inciUBMt auxOios financaeros e 
contribuiç6as, serlo ...... zados, axclusivamante, ma
diante COIIVênio, acordo, 8juste ou outros IIISinlmer~
tos congênaras. 

Enfim, as rassaJvas contidas no art. 18 dessa 
lal nio alcançam o objato a que se prop6a o art. 2" 
do projeto em quastlo. 

Em ralaçilo ao parágrafo llniCO do referido arti
go, que Us:ll ala ca que os racursos davarao ser &pi
cados em consonlncia com o aslabalacido no Con
selhO Estadual da Aasislêncla Social, ll88inalamoa 
que assa diapositivo, além da contrariar a Conatltui
çlo Federal a a Lei OrgAnlca da Asa'BIIIICia Social, 
tens o paciD fadarallvo, elevado a ataiU8 de cl6uaula 
p6traa na Conslilulçio Federal na medida em que 
lqJIIe - rnuniclplos as ~ tomadas pelos 
COI_._ Estadulll&. 
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Daase modo, Sr"s. e Srs. Senadoras, qaae. 
mae l8llllallar IIIIIÍII uma vez que o esplriiD de des
_.lzar, de deeburocralizar, de ag~izar recursos é 
lundamenlal. Tlnhamos que estar anal11811do 111818 
pnllundamente eate proJelo porque, na nossa avalia
pio, ele, de carta forma. contrane quesl6es eapeclli
'* claras da pnlpria Conalllução Federal. 

Era a rasselva que tfnhamoa a aprasenter ,__ 
te momento em que o Sanado Federal está delibe
rando BObnl eate usunto. Para fins de regwbo, de 
111erta e, prlnclpelmente, na tenlatMI de chamar 
lllllnçio para a I i1pCII16UCia de uma anélllle 111818 
piOiunda do oonlelldo deste 11f01810. 

Obrigada. 
O SR. PRESIEIENTE {AnloniD cartos Magalilas) 

-Conbnua a discl•sio (Pausa.) 
Nio ha--*' quem querra discutir, encerrada a 

dieallllo. 
Votaçio do pmjelo, .-n pr&JUim das -

dila. 
Os Sra. Senadolas e Sr"s. Sanadoras que o 

...-m queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIJEN11! (Anlonro cartas Magal" 'a ) 

- VCIIIIÇio em globo das emendas de ~ c:onbá
rio. 

Os Sra. Senadores que as rejeRam querram 
pennanecer &«<lados. (Pausa l 

Rejertadas. 
A SRA. BENEIXTA DA SR. VA (BioooiPT -R.I) 

- Sr. PIMidente, peço verific:ação de quórum. com o 
aparamento da Senadora Manna Silva 11 do Senador 
Joeé Eduardo Outra. 

JAi'EIRO DE 1998 

O SR. PRESIDI!NJ1: (Arfonoo Callas Magat 1 t 
-Em Wltação normnal. 

Os Srs. Senadoras queiram oc:upar 08 - lu
gares para a verilic:açio de quórum soiJcUda pela 
Senadora Benedlta da Silva. (Pausa.) 

O SR. JOSé AGRIPINO (PFL-RN)- Sr. P!Wi
dente, pela onlem. 

o SR. PRESIDENT1: (Artonro cartos Ml4jllll r ) 
-Tem a palavra V. Ex". 

O SR. J0St: AGRIPINO (PFL-RN. Pela on111nL 
Sem revrsiio do orador.)- Sr. Prasrdenle, embora eu 
nio tenha ac:IOnedo o painel na VOiaçio dos dali in
dreados para compor a dlraçio da AgênCia Nacional 
do Petróleo, desep nlg181rar meu voto lavor6wl a 
ambos. 

o SR. PRESKJENTI! (Anlonro cartos MagsF r 1 
- A Mesa Jé havia l8giS1rado a sohcitaçio de V. Ex", 
que de lato estava prasente na oc:asrio da vo11ç1o. 

O SR. PRESKJENT1! {AnloniD Calloa MagsF R•) 
-Os Srs. Lideras podem onentar a VOiação, aa as
arm o dssajarem . 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (BiocoiPT-SE)
A Liderança do Bloco rac:omenda o voto arm. 

O SR. NABOR JONIOR (PMDB-AC) - Sr. Pnt
lidente, o PMDB 18CC1111811da o voto nio. 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-8P) - Sr. Pl88i
denle, o PFL raoomenda o voto nio, de aCOido com 
08 psrKei8S dos Srs. Relatores. 

O SR. SéRGIO MACHADO (PSD9-CE) - Sr. 
Prasrdenla, o PSDB rec:omerlda o voto não. 

0 SR. PRESIDEN1"E (Anlonro Caltos MlijjlllliR) 
-Os Srs Senadonls Já podem valar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRES~Ede (Anlanlo Callos Magallães) 
-Votaram SIM 14 S.S. Senadores; e NAo 35 

Houve 02 ab81enções 
Tolal: 51 votos. 
FoJaiTI 111Jelladas as emendas. 
o pnlJ8tO V8l à sanção 

É o segu1nte o pro181o aprovado: 

PROJETO DE LEI DA cAIIAAA 
N" 48, DE 1997 

(NI1.711511&, ,. Caaa de origem) 
De IIIICiabva do Presidente da RepúbliCa 

Dlepõe sobre • Pf'8Sia9io de conln 
de apllcaçio de racu...,. a que se ......, 
• Lili ,.. 8.742, de 7 de dezembro de 11113, 
a cM outna provfdinclaa. 

O Cong-.o Nac1onal decreta: 
Art. 11 A prestação de contas da aplicação dos 

recu.- finance11as onundos do Fundo Naaonal de 
AasiSiêncla Social, a que se refere a Ler n• 8 742, de 
7 de dezenao de 1993, será farta pelo beneficléno 
dlretamente ao Tnbunal de Contas do Estado ou do 
Distrito Fadenll, no caso ~ antas federados, a 
à Càmara Mumcipal, auXIliada pelos Tnbun&IS de 
Contas dos Estados ou Tnbun&IS de Contes dos Mu
IIICfpiOII ou Conselhos de Contas dos MunJCipiOII, 
quando o banef~eláno for o MunJCipiO. e também ao 
Trllunal de Contas da Umio, quando por este deter
minado 

Parágrafo unJCO. É assegurado ao Trilunal de 
Contas da Uniio e ao SIStema de Controle Interno 
do POder ExecutiVo da Umão o acesso, a qualquer 
~ à documentação comprobat6na da execução 
da deepesa, aos reg1stros dos programas e a toda 
docuiMnlaçio pelbnente à aSSIStênca sOCial cus
taada com recursos do Fundo Nac1onal de Asslstên
aa SOCial. 

Art. 2" Os recursos poderão ser repassados 
autoii"BIICIImenta para o fundo estadual, do DISinto 
Fedend ou muniClpBI, Independentemente de cele
bração de convênio, a1uste, acordo ou contrato, des
de que atendidas as ex1ginaas deste art1go pelo 
raspeciJVO Estado, Dlstnto Federal ou MuniCipiO 

Parágrafo WIICO. Os recursos do Fundo NaciO
nal de AsslalêllCIB Soaal recebidos pelos fundos es
tadu•. muniCipala ou do 01stnto Federal. na fonna 
p-.ta no c:aput, serão apiiCBdos segundo as pno
ndades eslabelecldas nos planos de assJStênciB so
cllll aprovados pelos respectNos conselhos. buscan
do, no caso de transferênciB aos fundos muniCipaiS, 

a compallb1hzação no plano estadual e respeito ~., 
pnncíp10 de equidade 

Art. 3" Esta Le1 entra em vigor na data de o· · 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (ArliDno Caltos Mag&Ne.;) 
-ltemS 

DISCUssãO, em turno único, do P!OfBI' 
de Resolução n• 179, da 1987 (~, 
pela ComiSSão de Asau.- Econ6niCO' 
corno conclusão de 8al P.- rf' 847, do' 
1997, Relator: Sanador Nay Sua•una), qu.-, 
autonza o MuniCípio do Aio de JanaiiO ,'1 

enubr, at~avés de ofertas plblras, Labas Fl
nanci!IIBS do Tesouro do MuniCfpto do Alo 
de Jane11o - LFTM-AIO, daetlrwldcHia os 
recursos ao g1ro de sua divida mobiliária 
vencível no 1° semestre de 1998. 

Ao proJ8fo não fOf"am oferacidas ena idas. 
Passa-se à discussão do Pf0J81o em turno úni

co. (Pausa.) 

A SRA. BENEDITA DA SILV.. (Bloco PTIRJ) -
Sr. PreSidente, paço a palavra para discullr. 

O SR. PRESIDENTE (Anllno Ca11os Magal11ies) 
- Concedo a palavra à nobre Sanadora. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocGIPT-RJ. 
Pala dJSCuhr Sem I8VIIIão da oradora.) - Sr. Pnllll
dente. S,.s e Srs. Sanadores, sabemos que nlo 
apenas a Prelertu1a do Aio de "-ro com aa da ou
liaS metropolas têm uma demanda socai m·Jio 
g~ande. portanto. e preCISO que alas aslajllln afina
das no que se refere a 1niciabvas, corno no ceao, elA 
segurança. de combate ao cnme organizado, de ma
lhana das condiÇÕes carceRinas, que, embola nf. 
buJÇões do Estado, são de rasponsablidade, tem
bem. dessas Cidades, na diminuiÇão daa deelgualdlt
des. atendendo a demandas SOCIBJS. 

o R1o de Jane1ro tem o desafO de llfl1lllar
politiCa de saúde, seus saMÇOS, )é que naquela e. 
lado ha favelas com um conbngante de quase doll 
rmlhõas e me10 de pessoas, necasSI!ando de ~ 
cas básiCas, ou S&IB· de uma prefeitura para. JUIW 
com o Estado, Implementar essas polltiCBS e atendar 
a essas demandas sociBIS. 

Faço essa Importante r&giSiro, porque sou dll 
Oposição. mas represenlo os lllleresses do meu &
lado e do MuniCípiO do R1o de Jane1ro, e temos a .. 
preocupação com a Prefeilula do RIO de JB111111ao 
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poraue sua dividll 'mabüláaa venct no prvneiro se
mestre da 1998. 

Portanto, por entendannos que a Prefeitura 
está dentro de seus limdas da anclvidmleniD, nio po
daríamos deixar da nanilestar .p que~ fawnl
ves a- propostÇio da Mu~ da Ria da ,laJaro. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB)- Sr. Pre
sidente, eu gostaria que fosse registrado meu voto 
não com 181açio à Wlaçlo anlllrior, pois quando 
cheguai ata jé havia encerrada. Apenas gostaria que 
constasse em Ala. 

o SR. p RESIIl8nE (Antonio Cal1os Magalhles) 
- Canstanl da Ala. 

COIICIIdo a peiiMa ea nabnl Senador Artur da 
Tll.vola.. 

O SR.. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ. Para 
dlllculir. Sem ravillla da orador.) - Sr. Preaidente, 
Sr"B. e Snl. SenlllloNs. eu gastaria !lp8f1llll da reite
rar aa palavnls da Set 18dara Beneclila da Silva no 
sentida da que a Bancada da Rio de Jane1ro aqu1 
apiVWI, ajuda a bu8CII clallanvalvllr, na medida do 
~fwl. IOda aa llllllériaa rer-lhlll aa Rio de Ja
neiro. FICOU um pouco nas etll1•.:.s da palavra da 
llust-e Sanadora, o que 6 uma cMII qustificada mll.
o"" » S. Ex", na macrlda em qus comentll.nos, nor
,·.alr"81\te rnaldoaos. atribuam uma certa InefiCiência 
.:1 Ba">::Sda do Rio, no que tange às matérias de inte
resss do RIO de Jal1airo. Isso afelivamente não 6 
•"CI'.Jade. até porque~ do RIO da Jane1ro 

~o~ Casa tem axcepaonarldade, conta com 
I.Jdii'O Senadonts: três a o Sanador Nay Suas-
~·Jna, que tem sido sor absolutamente brioso 
r:.os Com1as~ea nas · refel8nles aa Rio de 
Janeiro. 

Esse raparo se llaz n-.sll.na pala fato curiosO 
de que a politica do Rio de J-"a se desacostumou 
ao longo dos 111105 a ser uma politica de deless figa
da a aasun1011 espaclflcos do RIO de Jane1ro. 

O falo de que fd c:apilal durante muitos 111105 e 
unha a - vida ligada à própria politica fedend, 
como tem até hoje mrlda, no caso em tela da saúde, 
gra~c!a parte da de saúde do Rio de J81181ro 
a1naa é fadara!, o R" se desabduau a ter bancadas 
<:a,.err.das. como se vê nesta casa e na CARiara 

')epo.Jtados, que sua região com o Vl-
l.1Cassáno. 
·::. F110 ganhou m caráter de Estado que só 
·~·cr"o.~res deu poht1ca naaonal mudo pou-

_. ~11'.:1:::>3 para ela. flazão pela qual as palavras da 

Sanadora Benedila da Silva, a meu juizo, têm pro
fundo tundamenlo e nio podemos daiXBI" de nos ma
nifelllar, a fim da colocarmoa uma palavra que sa1a. 
na certeza de que estamos sampra pras antas nessa 
maama defesa. Muito obngado 

O SR. PRESIDENTE (Anlonlo Ca11os Magallãas) 
- Conllnua em discusslo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça. a palavra, enceno a 
dlacussio. 

Emvoteçlo. 
Os Srs. Sanadanas que o apRMIIII que1ram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proj810 vai à ComiSSão D11·etora para a 18da

çAofinaL 

O SR. PRESIDENTE (Anlonlo Callos Magalhães) 
- Sobra a mesa, parecer ofei8C8ndo radação final 
que sanllido Sr. 1• Secnltll.no, Ronalda Cunha Uma. 

é rido o sagu1nte: 

PARECER lP 23, DE 1 .. 
(Da Comisslo Diratora) 

Reda9io Final do Profeto de Resolu-
9io ne 179, de 1897. 

A Cormasêo Diralola aprasante a 18dação f1nal 
do Projalo de Resolução n• 179, da 1997, que auto· 
nza o Mun.clpiO do R1o de Jana1ro a emdlf, &Iravas 
da ofertas públiCaS, Letra Financeiras do Tasouro do 
M11111Cipo do Rio de Janeiro- LFTM-RIO, dasbnan· 
do-sa os racursos ea g1ro de sua dÚVIda mabil11ina 
vencível no p11ma1ro semesbe de 1998. 

Sala da ReuniÕeS da Comssão, 1 5 da jane1ro 
de 1998. - Antonio Carloe llagalhlee, Presidente 
- Ronaldo CUnha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Clu1oe Patraclnlo. 

ANEXO AO PARECER N" 23, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, P181Kiente, nos termos do art. 48, dam 28, do 
Ragme Interno, promulgo a sagu1nte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1997 

AUiorlza o Munlcfplo do Rio de Ja
neiro a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Municl
plo do Rio de Janeiro - L.f'TII.RIO, desti
nando • oe recui'HII ao giro de eue divi
de mobllllliria venclvel no primeiro semes
tre de 111!18. 
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O Senador Federal resolve: 
Art. 19 É o Município do Roo de Janeoro auton

zado, nos tennos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal. a emrbr Letras Financeoras do Te
souro do Munrclpro do Roo de JIUieoro - LFTM-RJO, 
CUJOS recursos serão destinados ao goro de sua dM
da moboliána venclvel no pnmerro senwstnt de 1 91111. 

Art. 2" A ermssão ntalozar-se-á nas seguintes 
condrçõe8 

a) quantidade: a ser delinrda na dala de resga
te dos lltulos a saram subslltuldos, mediania aplica
ção da Emenda Conslllucronal n• e, dednzlda a par
cala de dois por oanto; 

b) modlllidllde: nomrnabVa-transferlvel; 

c) ntndimenlo: rgual ao das letras ~ 
do Tesouro - LFT, cnadas pslo Decnllo-l..8r rt' 
2 376, de 25 de novembro de 1 987; 

d) - pi8ZO: crnoo anos; 
a) lllllof" notriiMI: R$1 ,00 (um nllal) - SELIC; 
R$1 .000,00 (um m~ rears)- CETlP; 
t) caracterfsticas dos lltulos a serem subsllluf

dos: 

SEIIC 
Tllulo 

681447 

681447 

681447 

crnp 
Tftulo 

N 
N 

N 

N 

N 

Vencimento Quanlldede 

1 "-3-1998 8.116. 720.478 

1"-4-1998 12.122.264.187 

1 •-e-1998 29.873.013.647 

V-w.nto au.ntldade 
1"-2-1998 9.896 

1"-3-1998 10.217 

1"-4-1998 10.852 

1"-5-1998 11.108 

111.&-1998 11.578 

11) ~ de colocação e 11811CmaJtos dos li
lU/os a serem emitidos. 

Calacac;io V•ICin- Tllulo o.ta Bill 

2-3-1998 1"-3-2003 681825 2-3-191111 

1•-4-1998 1°-4-2003 

1•-6-1998 11-5-2002 

681826 

681430 

1"-4-1998 

"1-6-19118 

t:r=TIP 

Calacal!la VenciiiWIIO Titulo Data-Base 

2-2-1998 1"-11-2001 N 2-2-1998 

2-3-1998 1"-3·2002 N 2-3-19118 

1"-4-1998 111.&-2002 N 1"-4-1998 

2·5-1998 111.&-2002 N 4-5-1998 

2-6-1998 1"-8·2002 N 111.&-1998 

h) forma de colocação: mediante ofertas púbH
caa, nos termos da Resolução rf' 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco CeniTal do Brasil, 

I) autonzação /eglslalllla: Let rf' 1.373, de 28 de 
JIU18Iro de 1989 e Decrelo rf' 8.355, de 26 de janeiro 
~= 1989. 

§ 11 A publrcaçlo do anrlncoo do lr'lllo para 
oferta dos tftulos referidos rwslll artigO -a farta 
com autacedêncoa mlnlma de três diaa de sua reali
zação. 

§ 2" A PrefeitUra da Cidade do Rio de Janetro 
encarrnnhará ao Senado Federal, para exame da 
ComiSSão de Assuntas Eaxl6mlaoa, Iode a docu
mentaçAo rafentnte à oferta dos tftulos emitidos ao 
amparo deste Resolução, bem como a cadeia ,_ 
emissões desde a origem da divida. 

§ 3" o Banco Central do ar-r enc:arrunhan!. m 
Senado Federal, até a décnno doa de cada mês, 1 -a 
exame da Cano 11 ão de Assuntos Econ6miCCI6, 
dos os regiSiros de compra e venda, em todas mo
dahdades, dos tltulos emrbdos com base nesta Re
solução, lllatuados no mês antenor, até a elebVação 
da venda definitiva 

Ali. 4" A autorização coucadlda por esta Reso
lução deverá ser exerCida no prazo rnáxomo de ou
zentos e setenta doas, contado a partrr de sua r-u..:lo· 
cação. 

Art. SI Esta Resolução entra em vogcr na data 
de sua publtcação 

O SR. PRESilENTE (Anlonro Carios Magallães) 
- Sobre a Mesa requerimento que será lodo pelo Sr. 
1 • Secnltáno, Senador Rorraldo Cunha Lma. 

É lido e aprovado o seguonte: 

REQUERIMENTO N" 27, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321 do Regomento Interno, 

raqUSiro a dispensa da publicação do Parecer. para 
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imadlala discussió e Votação da _redação lona! do 
Projelo de Resolução n• 179, de f997, que autonza 
o MunicíPIO do AIO de Janeiro a emHo;, atraves oe 
alertas públicas, Letras Financeoras do Tesouro ao 
Munlcipo do A10 de Janeoro- LFTM-AIO, desllnan
do-ae os racuraos ao giro de sua diVIda mobillána 
YetiCival no 1• semestre de 1998. 

Sala das Sessões, 15 de janeoro de 1998. -
BelloParp. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Em di&cussAo a nidação final. 

Não havendo quem peça palavra, enceno a 
diSCt 11são. 

EmvotaçAo. 

Os 8111. Senadores que a aprovam queoram 
~sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O PR1181D de vai l promulgação. 

o SR. ~ {Anlonlo Carlos Magalhães) 
- EsgoiBda a melérie conslanle da Ordem do Dia. 

Pasaa-. agoraJ à votação do Aequenmento 
n" 23. da 1988, da urgência, lido no Expedll!llle, 
11"~"« o Projelo da Aeeolução n" 2, de 1998, que au
t .ra o Ellado do Maranhão a contratar e prestar 

.lfllnlg8l'llnll operação da crédrto extemo, com o 
aval da União, JUfiiO ao Banco lntei118Cional para Ae
consii'UÇiio e DeserNolvlrnento - BIAD, no valor 
equivalanle a oilenla milh6es de d61ares norte-ame
ricanos. desbnada a ftlanciar o Programa de Com
bate à Pobnlza Rural. 

Em valaÇão o requerimento. 

Os 8111- Senadoras que o aprovam queiram 
permanecer sentados. !(Pausa.) 

Aplavado. ' 

A malêrw. ~na Ordem do Dia no segun-
do dia lltil IIUbaeqOe • nos tennos do Aegomento, 
ou ...., na próxima te -feira. 

O SR. PRESIDEifre (Mino Carlos Magalhães) 
- Pasaa-. agora, à 1apreaação do Aequenmento 
n• 24, da 1898, da urgênaa. lido no Expedoente, 
P8lll o Projelo de Resolução n" 3, de 1998, que_au
tonza a Pndeitura do Municiplo da Sobrai, no Estado 
do~ a -•bat&l operaçio de crédtto no valor 
da doll mllhtles e vinte e cmco mil rea1s Jurtto à Cal-

xa EconómiCa Federal, deet1nando-se os recuiiiOS à 
urt1an1zação, saneamento e execução do plano habl
tacoonal para o B111rro Padre Palhano. 

Em votação o requenmento. 

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

Aprovado. 

A maléria fiQurará na Ordem do Dl8 da próxima 
terça-181ra. 

O SR. PRESIDENII! (AntoniO Carlos Magallles) 
- Passa-se, agora, à apreciiiÇão do Requermento 
n• 25, de 1998, da urgênaa, lido no Expe<Mnte, 
para o ProJetO de Resolução n• 4, de 1998, que au
tonza a Prefeitura do MuniCÍPIO de Sobral, no Estado 
do Ceará, a comratar operação da crédHo axn o 
Banco do Estado do Ceará, no valor de SBISCIIrttos e 
doza m1l e oitocentos re11111, deslmando-se os recur
sos à urbanização, saneamento, terraplanagem, pa
VImentação, construção de equ1parnen1DB urbanos e 
execução da plano habbcoonal no Blllno Alto de 
BrasDI8. 

Em votação o requenmento. 

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

Aprovado. 

A matéria IIQUrará na Ordem do Dl8 da próxma 
terça-feora . 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magallies) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requenmento 
n• 26, da 1998, de urgênc1a, lido no ExpediBnte, 
para o Pro]Bio de Le1 da CArnara n• 69, de 1997, que 
autoriza o MIIIISiério de Transporte, por intermédio 
da Companh18 Brasileira de T~ans Urbanos, a nspas
sar à Companhia Cearense de Trens Metropolitanos 
recursos P8lll o pagarnertto de pessoal. 

Em votação o requenmento. 

Os 8111 Senadores que o aprovam queinun 
permanecer serttados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A maténa figurará na Ordem do D1a da próxima 
terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Maga111es) 
- Sobre e mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1° 
Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

~ Ddo o segu1nte: 
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PARECER N° 24, DE 1998 --

Da Comissio de Coastituiçlo, JUSiiça e 
Cjcleclenia, ICibnl a PaüpOIIIA de Emenda l 
Coasticuiçio n• 41, (n• 173/95, na Clmara dos 
DepiJtadns), de iniciativa do Presidente da 
Rcp\blic&, de 1997 que Mmotllfict;J o regime e 
dUpõe .obre prirrdpio• e normtU diJ 
~ Prlblica, nrvit!Dre• e agentu 
pol/licM. cmurole tk tkilpUII• e /iNinçtu 
pWiazr, e cureio tk tlliWlt.ttk& a augo do 
Dúlrito Fetkral, e d4 0111r11r provilllrlcitu ". 

RELATOR : Senador ROMERO JUCÁ 

1- RELATÓRIO 

Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição concernente à 
reforma da administração pública, aprovada pela Câmara dos Deputados em 
fins do ano passado e que ora é submetida ao exame do Senado Federal. De 
iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, esta emenda 
tem sido objeto de vivo debate na sociedade brasileira antes mesmo de sua 
propositura formal, em 23 de agosto de 1995. Submetida ao exame da 
Câmara dos Deputados, teve a sua admissibilidade constitucional aprovada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação daquela Casa e o seu 
mérito apreciado, minuciosamente, pela Comissão especial instituída para tal 
fim. Votada pelo plenário da Câmara baixa em dois turnos, como prece1tua a 
Constituição, foi aprovada em segundo turno no dia 19 de novembro último, 
sendo, a seguir, encaminhada ao exame do Senado Federal. 

O art. 1° da Proposta de Emenda à Constituição sob exame altera 
a redaçio de diversos incisos dos arts. 21 e 22 da Constituição. Por tais 
mudanças, é prevista a criação de um fundo específico para a ass1stência 
fmanceira ao Distrito Federal, é conferida à União a competência para a 
exec~o do serviço de polícia aeroportutíria e não apenas aérea como 
de}dm}.na'o texto constitucional em vigor e, por fim, é alterado o inc1so 
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XXVII do art. 22, que dispõe sobre o principio da licitação pública, para 
possibilitar que as empresas estatais que exploram atav1dade econõmica 
sujeitem-se a regras específicas. 

O art. 2°, por sua vez, altera a redação dos arts. '17 e '19 da Carta, 
para determinar que os Governadores, Vices-Govemadores, Deputados 
Estaduais, Prefeitos e Vereadores serão remunerados por subsídio, proibido o 
acréscimo de quaisquer parcelas, sujeito ao teto remuneratório estabelecido 
nesta mesma Proposta. 

Volta-se o art. 3° à promoção de diversas alterações no art. 37 
com os objetivos a seguir discriminados: 

É alterado o caput do art. 37 para incluir. entre os princípios da 
administração pública, a "qualidade do serviço prestado". 

O inciso I do an. 37 é alterado para permitir que estrangeiros 
possam, "na forma da lei, ocupar cargos, empregos e funções públicas no 
Brasil. A mudança no inciso II permite que a lei venha a estabelecer critérios 
diferenciados para a promoção de concursos públicos "de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo". 

Alteração significativa e, a nosso juizo, especialmente positiva, é 
aquela promovida no inciso III do art. 37. Por ela, diferencia-se de maneira 
mais clara, lno texto constitucional, as funções de confiança dos cargos em 
comissão . .{quelas serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo eft:tivo, enquanto estes serão também exercidos por servidores de 
carreira "nos casos. condições e percentuais mínimos previstos em lei··. ~ 

"destinam-se apenas às atribuições de direção. chefia e assessoramento ". 

A regulamentação do exerciCIO do direito de greve pelos 
servidores públicos far-se-á mediante lei ordinária. A Constituição em vigor 

___ _J_ 
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. 
ex1ge lei complementar. Esta, a mudança trazida pela nova redação do mciso 
VII do art. 37. 

Uma das mais importantes alterações promovidas pela Proposta 
de Emenda à Constituição sob exame é aquela promov1da no inciso X do art. 
37. Por ela, somente por lei específica poderão ser fixadas a remuneração dos 
servidores públicos e o subsidio de que trata o art. 39, § 4" (subsidio de 
membro de Poder)

1 
Elimina-se, assim, a possibilidade de um Poder promover. 

isoladame~ a4mento da remuneração de seus servidores. Por outro lado. 

assegura-se formalmente o direito dos servidores a "revisão geral anual. 
sempre na mesma data e sem distinção de índices". 

A nova redação proposta para o inc1so XI do art. 3 7 c: outro 
aspecto cruc1al da presente proposição. Por ela. é estabelecido um teto 
remuneratório geral para os servidores públicos e agentes políucos. 
definindo-se que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos. 
funções e empregos da administração direta, autárquica e fundacional e dos 
agentes políticos de quaisquer dos poderes. de qua1squer dos entes 
federativos, assim como as pensões e outras espécies remuneratonas. 
percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos !tfinistros do Supremo Tribunal Federal". Por esse dispos!Uvo. 
pretende-se eliminar da vida brasileira os abusos dos supersalanos e das 
superaposentadoriais conseguidas mediante artificias lega1s e JUrídicos de 
duvidosa moralidade. 

Outras mudanças nos inc1sos do art. 37 voltam-se. sobretudo, a 
conferir efetividade e instituir formas de viabilização do teto remuneratório -
que se aplica à acumulação de cargos - (inciso XVI), ass1m como a definição 
de que a irredutibilidade de subsídios e vencimentos não abnga o 
descumprimento do limite ao teto (XV). 

É estabelecido, mediante a nova redação do§ 3° do a11. 37, que a 
lei disciplinará as formas de participação do usuáno da admimstração publica 
e regulará as reclamações relativas à prestação de serv1ços públicos. assim 
como o acesso dos usuários a registos administrativos e a mformações sobre 
atos de Governo, bem como a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na admimstração pública. 



JANEIRO DE I 998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

É acrescentado, também, dispositivo (§ 7°), ao art. 37, para 
estatuir que "lei disporá sobre os .-equisitos e as restrições ao ocupante de 
cargo ou emprego da administraça ;reta e indireta que possibilite o acesso a 
informações privilegiadas". Tal prt ·tivo servirá à proteção dos interesses 
da administração quanto a esta matér1~ ~uja importância é evidente. 

Outra mudança de grande n •vo é aquela promovida no caput 
do art. 39. Por ela, é suprimido o manaamento constitucional referente à 
instituição obrigatória do regime jurídico único para os servidores públicos. 
Poder-se-á, assim,,\ instituir regime jurídicos próprios de determinadas 
categorias, ~od] a atender melhor as peculiaridades de cada situação 

concreta. Por outra parte, é determinada a instituição de conselhos de política 
de administração de pessoal, integrado, em cada ente federativo e na União, 
por servidores designados pelos respectivos Poderes, para a definição da 
política de remuneração, em cada esfera de Governo (art. 39, caput). 

Define-se que o sistema remuneratório dos servidores públicos 
obedecerá a critérios estabelecidos de maneira racional, observadas a 
natureza, a responsabilidade e a complexidade dos cargos, assim como os 
requisitos para a investidura e outras peculiaridades dos cargos(§ 1° do art. 
39); assim como a obrigação da União, dos Estados e do Distrito Federal de 
manter escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores 
públicos (§ 2° do art. 39). 

Item central da Proposta de Emenda à Constitu1ção sob exame é 
aquele defini o no § 4° do art. 39. Por ele, "o membro de Poder. o detentor 
de mandato let1vo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 
Municipais krão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratzjicação. adiczonal, 
abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie 
remuneratório, obedeczdo, em qualquer caso, o dzsposto no art 37. inciso X 
e XI''. Ou seja, além da remuneração em parcela única, o valor do subsídio 
será definido em lei e sujeita-se ao teto remuneratório. 

É instituída, no texto constitucional, a obrigação de os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário publicar anualmente os valores do 
subsidio e da remuneração dos cargos e empregos públicos ( § 6° do art. 39). 
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As alterações promovidas no art. 41 do texto consutuc1onal em 
vigor constam do art. 6° da PEC n° 41197, por ele, mantém-se a estab1hdade 
do servidor público, em nova forma, e amplia-se o período do estagio 
probatório de dois para três anos. Além disso, em outra alteração de grande 
relevo, é acrescido ao § 1° do art. 41 o inciso III para determmar que o 
servidor estável poderá perder o cargo "mediante procedzmento de avalzaçào 
periódica de desempenho, na forma de lei complementar, .assegurada ampla 
defesa". Busca-se, com tal alteração, a proteção dos interesses da sociedade e 
do Estado contra o servidor disidioso. E assegurado, em todo caso, conforme 
mandamento constitucional, a ampla defesa. A natureza e a forma de tal 
"procediment9-4,e a*/iação periódica de desempenho" serão defimdas em 
lei compleny!ntaf. \ 

A alteração promovida no §§ 2° e 3° do an. 41 volta-se a 
determinar que o servidor, quando posto em disponibilidade. perceberá 
remuneração proporcional do tempo de serviço. Da mesma forma. é 
adicionado dispositivo que institui, como condição para a aqu1sição da 
estabilidade, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para 
essa finalidade. ( § 4° do art. 41 ). 

Quanto ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
que constitui o teto remuneratório aplicável aos serv1dores públicos e agentes 
políticos, este será defimdo mediante proposição legislativa de m1c1ativa 
conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal do Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto no mc1so 
XV do art. 48, na forma da presente Proposta de Emenda à ConstitUição 

A fixação do subsídio do Presidente da Republica. dos 
Deputados Federais e dos Senadores (incisos VIII e VII do art. 49) far-se-á 
em obediência ao disposto nos arts. 37, XI, 39 § 4°, 150, II. 153, III e 153. § 
2°, I. Ou seja, tais subsídios serão definidos em lei. sujeitam-se ao teto 
remuneratório e os agentes políticos a que se referem obngam-se aos mesmos 
tributos pagos por qualquer cidadão. 

São mantidas as competências pnvativas da Cãmara dos 
Deputados e do Senado Federal para a iniciativa de lei destmada ã fixação da 
remuneração dos seus servidores. Aqui, persiste, a nosso JUÍzo, uma dúv1da a 
ser equacionada em breve. Trata-se de lei em sentido formal, logo. a ser 
sujeita à sanção pres1dencial, após a apreciação pela duas Casas do 
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. 
Congresso, ou lei em sentido apenas material, tal como um projeto de 
resolução? Em nosso entendimento, trata-se de le1 em sentido formal. 

A alteração promovida no § 7° do art. 57 volta-se à definição de 
que as C.asas do Congresso Nacional, quando da convocação de sessão 
legislativa extraordinária, pagará aos Deputados Federais e Senadores parcela 
indenizatória cujo valor não será superior ao subsidio mensal. 

São promovidas, no art. 93 da Carta em v1gor. destinado a 
regular direitos, garantias e obrigações dos membros do Poder Judiciário, 
diversas mudanças, dentre as quais destacamos a remuneração por meio de 
subsídio único e a aposentadoria facultativa aos trinta e cinco anos de 
serviço, após dez ano~ de serviço público, dos quais pelo menos cinco anos 
de efetivo exeryifio dl\judicatura. Quanto à garantia da irredutibilidade da 

remuneração dos juízes, esta é mantida, ressalvada. dentre outras questões, a 
suje1ção ao teto remuneratório. 

Os advogados da União, assim como os defensores públicos, 
serão remunerados mediante subsídio, conforme determma a nova redação do 
art. 135 da Carta Magna, na forma do art. 19 desta PEC n° 41/97. Da mesma 
forma, os policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais e civis, 
assim como os policiais militares e membros dos corpos de bombeiros 
militares serão remunerados por subsídio, fixado em lei.(§ 9° do art. 144). 

Matéria de grande relevo constante desta Proposta de Emenda à 
Constituição consta da nova redação dada ao inciso X do art. 167. Cuida-se 
de dispositivo pertinente à orçamentos públicos voltado à proibição de 
concessões de auxílio financeiro por parte da União e dos Estados para 
Estados e Municípios com o objetivo de custear despesas de pessoal. É 
também pr~ib1da a concessão de empréstimo com a mesma finalidade. 

1 Regra de importância decisiva para o controle dos gastos 
públicos e a melhor aplicação dos recursos oriundos da arrecadação de 
tnbutos é aquela que se acresce ao art. 169, para determinar a possibilidade 
da demissão de servidores estáveis, na hipótese em que a despesa com 
pessoal atrvo e mativo da UniãO, do Distrito Federal. dos Estados e dos 
Mumcíp1os exceda os limites estabelecidos em lei complementar. 
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Tal _limite. como sabido, é hoje determmado pela Lei 
Complementar n° 82. de 1995, conhectda como Let Camata. em 60% 
(sessenta por cento) da receita corrente líqutda. Quando a União. o Estado, o 
Distrito Federal ou O Município ultrapassar tal lim1te. poderá o servidor 
estável perder o cargo. Nessa hipótese. é estabelecido um rito cntenoso, a ser 
regulamentado em lei específica: inicialmente. deve-se reduzir em pelo 
menos vinte por cento as despesas com cargos em comissão e funções de 
confiança; em segundo lugar. devem ser exonerados os servidores públicos 
não estáveis, a saber, aqueles admitidos sem concurso público após o dia 5 de 
outubro de 1998. 

Por fim, se as medidas acima descritas não forem suficientes 
para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida, 
"o servidor estável poderá perder o cargo. desde que ato normativo 
motivado de cada um do\_Poderes especifique a atividadefuncwnal. o órgão 
ou unidade admin{i'ftatl~objeto da redução de pessoal"" O servidor que. na 
forma desta Emenda Constitucional, perder o cargo. fará jus a um mês de 
remuneração por ano de serviço(§ 5° do art. 169) 

Destaque-se que. como garantia contra a ut1hzação indevida da 
exoneração de serv1dores, determina-se que o cargo obJeto de redução 
prevista nesta Emenda Constitucional será considerado ell._tinto. ··,.edada a 
crigção de cargo. emprego ou função com atrtbwções 1gua1s ou 
assemelhadas pelo pra::o de quatro anos'". 

Finalmente, dispõe a Proposta de Emenda à Constituição no 4 I. 
de 1997, sobre normas de transição entre a presente situação JUrídico
constitucional e a nova. por ela instituída. Da mesma forma. são assinalados 
prazos para a propositura e a apreciação, pelo Congresso Nac1onal. de 
projetos de leis necessários à regulamentação da presente Emenda 

li-VOTO 

Salta aos olhos de qualquer analista cntenoso a necessidade de 
reforma da administração pública brasileira. A realidade atual do 
funcionamento do aparelho do Estado nos mostra a ocorrência sistemática de 
vícios graves. decorrentes de um modelo de admimstração que. antes de 
superar a herança patrimonialista, afundou-se no burocratismo. na 
ineficiência, no marasmo. De outra parte. a crise fiscal do Estado brasileiro 
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tem, como ~a de suas faces, COIJ)O V!'qt ~do. ~pe.~ido por muitos 
estudiosos, ojexcesso de gastos q!Je ll.~u~n~~-~ at1,1al máquina implica. 
Miquina esta que, mesmo onerosa, segue inet}ciente. . 

A s~lecbade brasileira, que sustenta esta és~rínurá: . ~o· ~rit. 
como contrapartida, a prestação de serviços P.~~!icqi_Ae qu~li,dade:··.~o 
contrário, são conhecidas~ficiências do Estado brasileiro na ofena à 
população de serviços públ es~~nciãis. c~mo ~4ÇaÇ~;. ·s~Óde, .11e.s~:~~~:S, 
assim como no~ J?rópria máqui,qa ~inistrativa. . ... ·.·. 

Os servidores públicos são, como a so.ciedaCie-, · vitimas "deste 
estado de coisas: por um lado, desprestigiados e, não 1'81'0, destnotlvados para 
oferecer servi~o público adequado; por outro, são o_bjeto ~a .critica de setores 
da sociedade J que lhes atribueQt a res~nsabilidad!=. ~a má. q_uaJidade do.11 
serviços. públicos. To11JB-se necessár~, assim, .in$tituir um ~õÍS~~ ~ 
e11timule a prestação de serviços de qualidade e prop!cie, ·mediante estímulos 
e também por meio de avaliação de desempenho, a atulilçio eficaZ do servidor 
público, em beneficio do cidadão. · · · · · · · 

A necessidade da reforma da administração ·pública brasileira 
decorre, como lembraram os Ministros de Estado que encaminharam ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso a Exposição de Motivos desta 
Proposta de Emenda à Constituição, da crise do Estado· brasileiro, a qual, 
"e.stá na raiz do período de prolongada e.stagnaçiW econõmica que o Brasil 
ex-perimento~ nos últimos quinze anos. Nas suas múltiplas facetas, esta crise 
se manifestorJ como crise fucal, crise do modo de intervenção do Estado na 
economia e crise do próprio aparelho estatar'. 

Lembram os ilustres ministros que "no que diz respeito à última 
dimensão, a capacidade de ação administrativa do Estado se deteriorou, 
enquanto J»YVViecia um enfoque equivocada que levou ao desmonte do 
aparelho estatal e ao desprestigio de sua burocracia". E assinalam: "Paro 
e.ste Governo, a reforma administrativa é componente . indissociável do 
conjunto de reformas constitucionais que e.stá propondo à sociedade. São 
mudanças q• conduziriio à restruturaçao du Estado e à redefinição do seu 
pDpel e do I sua forma de atuação, para que se possa alcançar um 
equacionamento consistente e duradouro da crise". 
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Com efeito, c:onsidenlmos que assiste razio a. tais ponderações. 

Nlo nos encontramos diante da· solução mágica e instantânea para a grave 
crise ela administraçlo púbnca lnsileira, mas estamos consciente de que o 
Brasil dará um fume primeiro paliO para encaminhar uma solução para tal 
crise. Parece-nos claro que o caminho, indicado por esta Proposta de Emenda 
l'Conltituiçlo, llf'Old8 na direçio correta: é necessário fortalecer a carreira do 
servidor público, estimular a sua formaçlo e o ~u aperfeiçoamento 
ptofiuionais, modernizar a adtftinistraçlo· pública bras;!eira para torná-la 
capaz de oferecer i sociedade serviços públicos com eficiência e presteza. 
Afirmar aamsciêac:X que administraçio pública não existe por si mesma, 
em tunçlo_ de~ 'os interesses, mas para servir à sociedade. 

Somos, por tais razões, pela aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituiçlo n• 41, de 1997, nos tennos como aprovada pela egrégia Cãmara 
doS Deputados. Adiantamos, entretanto, que apresentaremos, quando da 
aprecillçlo desta proposiçlo em sepmdo turno, algumas emendas de redação, 
com o fito exclusivo de promover coneções meramente fonnais em seu texto. 

s.1a c111 c.....;.e., 1 de janeiro c1e 1998. 

làfor " 

COMPLBMBNTAÇÃO AO PAilECBR N" 24, DE 1991 

Da Comisslo de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda i 
c~ n•. 41, de 1997 que "modifica o 
tegllfle e dispiJe .'fobre prmcíplo.'f e norma.' dtl 
A•lnislraçc'lo Púhlrca, sel'l'idore:c e agentes 
polllictJs, contmle de despu.'IIJS e f111011ÇQ8 
púhliCXIS, e custero de atrvrdade:r a cargo do 
DístrUo Federal, e úd outra-'> prav1dênc1as". 
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RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ 

.. - Foi aprovada pelo Senado Federal, em segundo turno, na sessão de 8 
de outubro de 1997, a Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de 1996, que 
"mod{{ica o s1stema de prevtdênc1a soc1al, eltabelece normas de tranlição e do 
outras provtdenc1as", sendo remetida à Câmara dos Deputados, onde se encontra 
tramitando. 

Um dos principais objetivos perseguidos pelo Relator daquela PEC, o 
1lustre Senador BENI VERAS, e pelos demms Senadores, quando. de sua 
tramitação nesta Casa, foi a eliminação de todos os pri\ilég10s existentes na 
aposentadorias de diversas categorias. 

Neste senlldo, a PEC no 33, de 1996, propõe alterações no § 3° do art. 
73 e no mc1so VI do art. 93 da Le1 Maior, no sentido de 1gualar a aposentadona 
dos mab'lstrados c membros dos TribunaiS de Contas à dos servidores públicos. 

Ocorre, no entllllto, que a presente Proposta de Emenda à Constituição 
n° 4 I, de 1997, recebida pelo Senado Federal da Câmara dos Deputados em I o de 
dezembro de 1997. trata das mesmas maténa de forma d1versa 

Rebristre-se, inclusive, que, mesmo porque a PEC n° 41, de 1997, foi 
aprovada, em pnme1ro turno, na Câmara dos Deputados, em 9 de julho de 1997, 
isto é, antenormente à deliberação do Senado Federal sobre a PEC n° 33, de 
1996, ela manteve os pnvilégios da aposentadona dos magistrados e membros 
dos Tribunais de Contas, contrariando a decisão tomada pelo Plenáno desta 
Câmara Alta. 

As~m. m.1m!cstamo-nos pela da prCJUdlcmhdadc das alterações 
promovidos pelo~ a11~ IJ c 14 di! PEC 11° 41, de 1997, ao § Jo do art. 7J c ao 
mc1so VI do a11 93 da Conslltu1ção, em v1rtude de seu preJulgamento pelo 
Plenano cm outr ..1 deliberação 

Sala das Conussões, 7 de janeiro de 1998 

Bem~rdo Cabral · Pres1den1e 
Romero Juca ~ Relator 
GUIIbenne Palme~ra 
Josaphal Mannho (vencido) 
Romeu Tuma 
Jose fo!,'aça 
Ramez Tebe1 
Renan CalhemJS 
Jose Jgnac1o Ferreira 
Bem Veras 
Antumo Caolos Valadares (\"CnCido~ 

Jose Eduardo Outra l venc1d0) 
Espend1ào Amm 
Leomar Oumtamlha 
Regtna Assumpção 
Elc1o Alvares 
Leonel Paiva 
Bello Parga 
Glfvam Borges 
Serg1o Machado 
Jose Robeno Arruda 
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LBCJJSLAÇÃO aTADA ANEXADA PELA SBCRBTARIA-GBRAL DA MESA 

LEI COMPLEMENTAR N. 82- D& 27.DE .MARÇO DE 1995 

DiiiCipllna os limites das despesas éoni. "o funcionalismo 
público, na forma do artigo 169 da ConsUtuiç:io Federal 

O Presidente da República. 
Faso saber que o Congresao Nacional decreta e eu asnciono a aecuinte Lei: 
Art... 1: .As despesas totais com pessoal ativo e l•tiw da Administraçao di· 

reta e indinta, iaclusive flancla9iieB, empr 111p pdblica e 11 ai=d'llea de e.= a -• _... 
ta, ,.... com receitas correntes lia UniAo. lioa Estaclea, de Dldrito Fecleral e .r• 
Maaldpl~ nao poderio, em cada aeiác:io financeiro ézcecleor: · 

1- ao CÍiso 4la Unilo, a •-elllta par cento Üt'UJII ll,.rnlita Olln"4lllt.e Uqui· 
ela, enleDdida esta como undo o tolalã raceila COI"I'IIllle, 41=duldaa • Yal- _.. 
reapaacleatalls traDIICel'hciu par padicipqiiM ~e lep'•• ... Ba
lacloa, Dislrl• Federal e Muaidplea na arn- 1 aç.lo de lrllnatoa 4le -peUacla u 
Uailo, bem eomo as receitas lia q'ae cnta o lll'tlao 281u Caslltaiç.to Feclenl, .. 
üaü,ea_....~bdelp ·s-opep=• tDüllen.a..ao_. 
lrito 4lo Reclme Genl a Pnvicllacia Sadal; . 

11-ao- à Estaclos, a aaeaenta par -to às,.., 1atl,.. nealtu euaau• 
lei~ enlendid.u- 18D11o • totais d.u l'llfl n ... nealta -•utn, .._ 
liaziioa • ..-.. 41uli"all8fértraci par~ llllktc'ma'a • lepk, ._ 
Muaidploa - urecaclaçao 41e tnüatea 41ell0illp8t6Dcia 4lea Bdallea; 

m-ao- lio Dialrito Pecleral e liea IIIIDldpl-. a •-•la por -to ... 
napnthu .-ita Clll"l'Ultea. 

fll Se .. cleap I a Ü que ll'ala eale artlp llllal lar 0 DO a " 'a a Jlllllll= 
cr.tiD deala Oamr'-•. -llmi---............................. u-
milel DO m4zimo Ü tzta -.:lcioa ftn•IMIIII.-. a I alm ~ ...... - q11e ... 
Lei Compl lar entrar em ~.l rulo a-~ de •• Is• par 1 alt111. 

III A n.ilo. 08 Eala41oa. o m.trit.o ll'elleral e eall......,._ publleulo. UI 
trbata 4IIM a o en.cerrarn.ento lie cada mia. ümawllatluo ü -•llo arpe•· 
t6ria, do me. a~ o me., explicitando, 41e forma lrulholdl!ell de, 08 Wlla•• .. -
da item conafdera41o para efeito 4lo dlc:ulo U. ~--••'-U.UWU. 41• .._ 
peass totais ü peasoal e, con.aeqGentamente. da nlericla parllaipqlo. 

§ r- Sempre que o demonstnlivo da que ll'ata o ............ en.terior, ao que 
tanp lliespeaa acumulada at6 o mia. iDclicar o lieaeampri-to 4lea Umitea lba· 
dos neala Lei Complementar, fic:ar:io vedeclas, at6 que a altua;la • nplarUe. ........ 
qaer revisões, reajustes ou adequaçiies lie remuneraç:io que impliquem aum-to ü 
deapeaas. 

Art... 2! Esta Lei Complemen11ar entra em vipr no prinleiro exerdcio f"anan
ceiro sullseqütnte ao da data de sua publicação. 

Art... 3! I Revogam-se as disposiç6ea em contrAria. 
I 

Fernand4J Henrique Cardoso - Presidente da República. 
Luiz Carlos Bresser Pereira. 
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-
orador.)- Sr. f>r,.aider8,_Srls. e_Snl. Seoedores, 
quero fazer um alerta sobre o que 8S1á ocorrendo na 
cidade de Belm, Minas Geraas. O Prefeito Jésus 
Uma IK8beu conco tros em um atentado que sofreu 
no dia 29 de agosto de 1997. Quando conclula uma 
reunlio com professoiBS e outros cidadãos do Muni
clpio, uma pessoa entrou ne sala atirando e, depois, 
AIU correndo. o Praledo lalizmanfe recuperou-se, 
mas enc:outra-se novamente sob ameeça, nio po
dando exeroer tranqOIIamente seu mandato. 

Ontem, o Jornal do Bnlell notic:iou que o Pre
feito solici!ara pR11eção JURIO ao Governador Eduar
do Aaredo, o qual d8tent11nou que oito polic:leiS do 
Batalhlo de MISIIÕeS Espec:iaiS passassem e acom
panhar armedc:IS o Sr. Jésus uma•. 

Eu Nl fazer, nea1a tarde, um apelo à juiza o.
Joeliza Souto de Oliveira• para que dec:retasse a pn
são preventiVa dos que, após lnquénto polic:llll, fo
ram considerados suspeitos de serem mandantes ou 
autores do cnme. Ac:abo de saber, porém, pelo Pre
feito Jésus Uma que e JUiza tomou essa medida hoje 
e que, entre os suspeitos, estAo o ex-Presidente de 
CAmela Municipal, José do Nascomento Elias, e seu 
motonsla. 

Ontem, mataram duas tastemunhes-c:heva, m
cluindo um vigia do lugar onde os plstole1ros do~m~
ram ne véspera do cnme de 29 de agosto. Nio é à 
toe que o Prefeito Jésus Uma está extremamente 
praocupado com a evolução do ceso.e com os falOS 
que levaram à provével motivaçlo para o atentado. 
É possível que ISSO esiB!a relec1onado ao fato de 
que a CAmara MuniCipal de Bellm e diversas forças 
têm procurado tM!ar que o Prefeito Jésus Uma 1ewt 
aãlllnle seu marldsto, caractenzado pelo Orçamento 
Partic:lpabVO e por ir.lmeras iniCIIIIIvas, como a de 
institu.r um Programa de Garantia de Randa Mlnana 
na forma de bolsa-eacola. pare as tammas carentes 
podarem freqüentar a escola. 

Ainda para este ano, haVIa a previSão de 
R$3.900.000,00 para asse programa, e a CAmara 
MuniCIP8f resolveu cortar R$3.000.000,00, r3Siando 
apenas R$900.000 . As emendas dos vereadores 
ao Orçamento R$1.600.000,00 de velba clest-
nada à impeza sendo que o Otçamento orv-
nal pnMa gastos ordem de R$1.700.000,00, e 
R$1.100.000,00 da nada ao pagamento da con-
tas da água a luz d pnidioa pllblic:os. Ao mesmo 
tempo, aCAmara au ntou da R$7.500.000,00 para 
R$14.000.000,00 o OIÇIIfTI8niO desbnedo à própria Cê
mera llü!ICIPIII. ou seja, quase 100% de aumento. 

Em razão de abusos como as-. Sr. Prasl
denle, quero expressar o mau apokl à proposta de 

•. lll1'l8nda à ConstduiÇAo hoje apresentada pelo Sana
dor ÉspendiiO Amll, limitando a 5% do OI'Ç8II1alllo 
do munic:lpio o total de gastos de CAmara Municipal. 

H6 Cidades onde - limite ou - pigporçllo 
é em tomo da 1%, como, por~. 8111 Sio Pau
lo, onde fui Presidente de Clmara Municipal, que, 
pelo menos ao meu tempo, gaatava 8111 tomo de 
1,2% do OI'Ç8IIIalllo. Mas outras cidades llllllo gas
tando em damasa, dai por que exp111BS0 o mau 
apo10 a assa proposta, a respello de qual o SariP ior 
Espendlão Amn a1nde 1rá se pronuncoar. 

o SR. PRESI)ENT'E (Ar'lllnJ Callas Magah.•l 
- Com a palavra o Senador Espandiio Arnln. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPB-SC. P
uma comunic:ação inadlllval. Sem revlslo do ora
dor.)- Sr. Presiclanle, Srs. Senadores, lllnho perfei
ta consciênCia da que estamos em parlado de con
vocação extraordinária, e a malérla sobre a qual vou 
falar está sendo apresentada agora ao Senado. Ela 
é da tal nnportAncia e cartamanta VIII ler 1elfuos tio 
ou 1118111 eapantosos quanto esses relatados aurna
namenta pelo Senador Eduardo Suphcy h6 pouco. 
que não tenho dllvida acerca de -•idade de ini
cannos Jogo o conheCimento desta naa6rta. 

A ConslltuiÇAo Federal disp6e, no sau 811. 29, 
que o total da deapeu com a remuMI'IIÇilo doa V• 
IUdores nio podará ultrapassar o mon111nta de cin
co por canto de receita do Municlpio. o que .... 
&COI del:elldo? As outras dasp • com o funciona
mento das CAmai&S da Vereadores pelo Brasil at--a 
estio chagando a patamares que conspiram a 
base da democracia. contra o Parlamento. 

Sr. Presidente, colhi essas aaa1naturae. na lllll
ma terça-feira. em maia hora. Eu jé havia feito um le
verrtamento prévio, mas fiquei astarrec:ldo com o que 
ouvi da Sal llldores aos quaiS olerec:i a propoata de 
emende à ConstltuiÇAo para colher a sua asslnatu18. 
Nio vou miii'ICIOnar seus nomes, porque, ao longo 
do tampo em que esta emende venha a ser debab
da. tenho a intenção de propor que sejam convoca
dos os representantes de Umão dos Veraadotea do 
Bras~. das CAmaras de Vereadores e das Pndaitu
I&S, para avaJw pormenorizadamente o que aelá 
aconteoando. 

Pal8 resumir, Sr. Presidente, Srls. e Sns. Se
nadores, no momento em que faço esta comumca
çio, a piÓpoata de emende à ConatltuÇio, com 
mais da trinta ass1neturas, que aprM8I1IamO& tW

trlnga a 5% da receila do muniCipio o guiD com o 
funciOnamento da CArnera, a nio com o pagamento 
da remuneraçio dos vereadoras. 
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Repdo: IIÓII ,IÓdiiS -lllaloll I1Uil COI.:- O que 
8116 &COIII8caildo pelo Brasil alara. Ouvi da Sanack>· 
- o 8llgllllll8: 0..0 uelnar esta p!opoâ pCIIqUII 
IIi um ..._.nicfpio no ....u Estado que eal.ll ClOfi8IIII"ID. 
do 14% da sua niCIIIa com o fu11C101111111811 da Cl
mara da v .. ~. OIM da um Senador do Ellla
do da v. Ex", Senlldora Mllnna Silva. que IIi um 
011110 em que tal dalpeaa chaga. a 25'llo da racellll. 
ou l8ja. gesta- da I8CIIIIa do ..... niclp!O para c:ua
- o fu11C101181118111 da CAmara da VarRdoraal 

Sa ficarmos lndlanlnlea • esta SIIUIIÇio, llllla
- conlllll*ldo, por onwsln. para a dasmoraii
DÇAo do P&J1aman!D na bue da damocniCNI, que é 
o MuniCIIJIO. Tenho Clll1aZa da que a Casa da Fada
IIÇio nlo poda ficar 1ndilaranle a esta quadro. 

O que eal.ll &COilbleelldo em Belrm, a o Sana
dor Eduanlo Suplçy aqu1 faz um rasumo do ocom
do, 101 quaaa um estalo para mm Ao tomar ccr • .,__ 
rnaniD, sem 11111rar no mériiD, da que a CArnara da 
Veraadoras, aabinlllo que silo nacasséofos R$1,7 
..., para a lin-- p(Hra que é funçlo _.. 
aal, bra R$1,6, daualllllo R$1 00 mil, a suplamauta o 
seu OIÇ811111111D sem que se possa p6r cobro a -
11111 polllico, se ..a acontecer, corno paraca que 
8116 acontecei Ido por 1odo o BIUII, astararnos pos
llllilllando a parversllo da uma 1nstllu1Çio darnocr6ti
ca que pntZD mullo. Sou II"AiniCq)8ista sou COIIQI"88-
..... sou darnaclata. mas posso ficar 1ndiferanla, 
por ser llllnCipllllsta por dalendar o ragimll fadarati
va, a que nlo se tenha algum patAmatro I"IICIOIIIII. 

Alguém podar6 dizer que 5% para São Paulo é 
rrUtol Bom. lqa, para São Paulo, o Imita que está 
na ConsdluçAo 6 que nlo poda gastar maiS que 5% 
com a ~ dos veraadoras. E não é para 
São Paulo que l8lamoS legislando, mas para muni
clpios como Bllllm. Nio exista aumento da racalta 
que suporte, run regime da moeda estável, a Cl
nwa da Varaadoras passar a sua dotação da R$7 
n•l&is para R$14 n•l&is da um ano para outro. 
c-mente estio sendo ratirados racu.- da adu
caçlo, da limpeza p!)blica a de outras funçl5aa do 
Mumc:IPIO para possilihlar assa suplamantaçio da 
100%, que, na época da inflação, acadévamos, por
que nlo havia noçio do que era moeda. HoJ8, com 
moeda estéYBI, quando constaramos que Esbsdos 
corno São Paulo nlo IIWnlm aumento na sua ~ 
tribulána, possllililar qualquer 1ncn1rnanlo da lnd!Ce 
de partiCip8Çáo de uma das funções orçamenlárias é 
sempra sinal de que se tirou da uma funçlo para ou
tra. Quando uma funçio aumenta a sua pllrllelp&ÇAo 
é porque outra ._ a sua parbelpação raduzlda. 

Tenho certeza de que esta -unto selá deba
tido com profundidacle .. Rogo, desde já. que-
doras da todo& os partidos, que pntSidenles da CA
mara da Veraadoras, que prafedos muniCipalll, que 
lideras mume~palstas, que prazam, cerno eu pntZO, 
o Mumclp!O bn111la1ro, que q-.os ver cada vez 
mais os rnun~elpos cem mais rasponsablldade. 
Cada um de nós poda contribuir para que o deba1e 
desta proposta de emenda à ConstituiÇão S8lll pro
veitOSO. Nio tenho a pretensio da ser dono da ver
dade, mas nlo lica181 omsso ao tomar conhactmall
to de que, em nome de uma faculdade constituciO
nal, pratica se aquilo que os números mostram estar 
oconando em Babm: duplicação da partlcipaçlo da 
CAmara de Varaadoraa no Orçamento do rafando 
Município, em dab 01 NMto de outras funções essen
cial& 

É praciSO que haJa uma l1mllaçAo que alcarx» 
1odo o fui'ICIOrllllll8n do Podar leg1slabvo muniCipal 
e não Bp!III8S a concernente à ramuneração dos Va
raadoraa. Essa é o sentido da emenda. Agradeço, 
Sr. • Prasidente, Srs. Sanadoras, pala atençAo. 

O Sr. EdUIIrdo Suplicy (BiocoiPT-SP)- Sena
dor, V. Ex" ma paiTIII!e um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB-SC) - Se a 
Mesa pannlbr, OUVI181 V. Ex". 

O Sr. Eduardo Supllcy (BiocoiPT -8P) - O 
Praaldenta da CAmara MuniCipal de Babm encami
nhou-ma uma nota em que diZ que o OIÇBmanto do 
MuniCípiO, na verdade. sana da ordem da RS 201 
mlhiías a nlo de RS 150 IT'IIhõas, o que elavana o 
OIÇBmanto da Câmara da Vereadoras em 6,8%. Re
cebi do Prafailo Jésus Lima o asclai8Cimanto de que 
a racarta lnbutána é da RS 150 milhões, razão pala 
qual m&IS de RS 14 milhilas Slgniflcanarn quase 
10%, o que sana um exagero Essa elevação de 
R$150 IT'IIhões para R$201 mlhões oconena no 
caso da ampn!st1mos. 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB-SC)- Convê
noos, empléstlmos, I9Cellas de capital. 

O Sr. Em-do Supllcy (Bioca/PT-SP)- Exa
lo. Era só para asclaracar esse ponto. 

O SR. ESPERIDIÃO AIIIN (PPB-SC) - Tanto 
hoJ8 quanto na proposta, o que vala é a racella tmu
lllna. Nio vala raceda de Cllpllal, ou S&JB, da pnvatl
zação, nem arnprésbmo, que é racella de capdal, 
nem ccnvênio, que são transfarênciBS voluntánas; o 
que vala, para af8llo dos 5% destinados S8JB ao pa
gamento dos Vereadores. S8JB ao funciOnamento do 
legislativo, é a receda tnbutána 

Mudo obngado. 
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DunlrÍca 0-dlilcuiao tio St. Elipeildlla 
Alni1, o Sr. Alll'oni) CllttoB ~ ,.,. 
llldenfe, .,.._ a Clldaira dll ptaeitllncltl, que 
• CICI.fl8da ,., Bill. Ala'*- Pfnto, wp/llt'lle 
deSeuald.io. 

A SRA. BEHEDITA DA SILVA (Bioca/PT-RJ) 
- SRA. ..,_,1anl8, paço a p8lavnl PIIJII - comu
'* I ; lo lnadiéwll. 

A SRA. PRESIDENTI! (Marluca Pinto) - Con-
cado a palavla l S11uado111 B11u11dilll da Silva 11, a 
aegulr, 110 Sanador JCIII6 Ellanco. 

Sanadala, 001110 v. Ex" di8p6ll de CinCO minu
laa, nlo .. é patllilllda c:oncader aparta. 

A SRA. BENED11'A DA SILVA (Bioca/PT-RJ. 
P- uma c:omullicllçlo llllldi6val. Sem niVillo da 
oradoiL) - Sl"a. 11 Sra. Senadoras, qiiiiiO, ._.. mi
nha comnciiÇio lnaciii.V'II, ,_ o n~giabo de um 
111111111estD, em nota ollcllll, de FedllraçiD Nacional 
doa Jomalllllas Pruliaaionafa- Fenaj. 

"A Fecfen191D Nacional doa Jornalillta8 
wm a Pllblico potasllll conlra a lnv8aAo l 
R6dio Comuni16na do DF, patpilbada por 
11g111 11118 da Polfcia Federal, por clalllnnina
çlo da An1M1 (AgêiiCB Nedanal de TalaDo
nu · eç a), quando foi -lzac!a a prlalo da 
um oplll'ld• 11 apraaididoa IDdoe 011 ~
_._. 11 obiiiiDB parliiiiOIII .... .,._.. 

A Fanai qU881ia118 a adoçAo. pela Ana
tal. da doia p8IIOII 11 duas medldllll: p!llll IIII 
ládias ~. uma politica n!plaBCHU. 
11 dlscrirnmaló"- 11 todo o rigor da IIII; para 
011 empnillérioa dlr comun~caçio c:amarclal, 
uma polftlca da IDiarlncla 11 de _... 
-idêiiCIII P11J11 com sua lllogalideda Baala 
lembrar que axlldllm ho)a no Pal's dazanaa 
da .,._ da TV a cabo func:lonando IIII 
Oagardada, algumas ulifi21111cfo.ea, inc:llniMI, 
da lllllrutura de ampnrsas de telalonia do 
Sistan111 Talabi .. , s.n que qualquer allluda 
fillcafiZIIdona seja adollldll pala Anatai. 

A radiodilusio comuniiMa é uma 11111-
dlncla mundial em busca da damocndiza-
ção da comu · , astando ragulanalla-
dllern clivai- com -illados inaqui-
VIICIIIIIIIIIB P11J11 a PI I r· wiln da 
...,Õ908 de jdJiica. dlluslo cullural11 
Horrualiwa ,.. · s.n qualqn• 
saDiliiiiiÍII&IlD a comere • 

A lniOIIIrência govarnamaniBIIica mala 
avrdanle quando aa sabe que um projalo da 
lei liStá em via da -aprovado no Congras-

.a Nacional, W.ldo l ~ da 
radlodlfullo ODIBIIIIIII*Ia, o que 16. nlo • 
uma n u* ainda davldo - 111111' ulaa 
a •ripUdrriWIIOII peoporcb....., .-ro ......-
...tado da CCIIIUIIcaçlo ... - .......... 
vallllnlfa da..._. dlllcullar aleg n :• · da 
uma dvldada que, em llldoa oa aeniJ. ..ae, 

rabça. llpiáunda 11 --• damocriiCia 
a a cidlldllnla ... noaso Pú. · 

Em ,_ da llllertncla govwner ....... 
pma com a lagaFdada arnpr aarllll 11 a lrnl
,... apnweç:io - CG:4P"II O Nal:ionll 
do Pla)afo da III que ragulalrallll a re- .:B-
Ulo cornunil4rla. nalvincllc8moa o 111q1. '" 
11111110 doa P'IICII- pollclala _.. mlft._ I" 
... dei rtdloa ~ 11 • ·davoll191o 
lmlldlalll doa equlpamanlaa lpi&lllldidos.. 

Vala laoribiar que alo~-- cam
pradoa com um 11110111111 1i1fo19o das anllda
das comunll4rlas • pclpllllns, enquaniO qua 
011 lllilpi' 16ltoa da CCIIIUIIcaçlo llo banall
cladoa com crédiloa fécaill doa '*- oll
cillia 11 verbas ~ pdblgaa P11J11 a 
BUiillllnlllçll da uma lllivldada lllanalla lu
crativa 11 que nlo 111m por objalhla lllrvlr, 
s.n fins lucnatlvoll, .. -..ndadaa caran-
181 11 .....-- l damocl!d!zaçio da lnlar
maçAo 11 da cullunl, 001110 fazem • '*lloa 
oornunlli6rlaa. 

FEDERAÇAo NACIONAL DOS 
JOANAUSTAS 

A Dinaaoria 

Brulllla. 14 da )analnl da 11188.(") 

Era o quaau tinha a clzar, SRA. P_..... 
A liRA. MARINA SILVA (fJlocaiPT -AC)- SRA. 

Pllllllidanllt, paço a palavra P11J11 uma 1nve COIIIIIIII
caçila. 

A liRA. PRESIDENTE (Marluca PlniD)- Sr a
dona Marina Silva, 11U .. --=adarai a palavra- I 
o paruiCialrallo do Sarllldor JCIII6 Blanco, que " 
faiiiiiUIICiado.. 

eor-do a palavra ao nobre Sanalior JCIII6 
Blanco. 

O SR. José BIANCO (PFL-RO. P-.:la o 
aaguinla dilcunao. Sem ravlllo do orador.) - S ~-. 
.......,_, comunico l arilanBa Senadora Mt a 
Slva que aarai bailante lnft. 

8r'a. 11 S... Sauadaraa, •-•••• IIII"• :1 
,..., 81J1i no Sanado, a aulllllzaçio pena &11111311" .. 
(:lo das dlvidaa do Eallldo da SAo PaUo com a Urilo. 
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nwllli .-Ido 11 .. 18j1CCiaçi9 da8.cllvidaa de ou-a......_ da F.da?;•a. IIIIIRI • quais a de 
--&lado, RaudOula. A. dividas de .meu ESI8da 
- ruatwla, nla r- a prajulzo que a Banco 
dD ESI8da de Randlluia - Beron deixará. A 11111e ar
MIIIID prallaraledr-me neste mamenlo. 

EniN a alaii;ID e a paeae da GcMimadar Valdir 
Raupp, 81111. .-,,!Ma Ulda nAa empana :to, que
IWida, ~a OcMima que Iria suceder, declarou à 
~ que a •"'•IÇACI da banca IISiadual era de 
lneciWuciL Camci era da .. ~~~~p~nr, a situaçla, 
que de faiD nla- baa. 86 plarou. 

Tia Ioga amp c 1 •da, a Gav8madar pediu a n
...... T •• ,.. ... "'IÇICI....,. da Banca Cenlral, que se elellvau no mlll 
aguinle, IIII f8-wo de 1895. 

Em llna de 111M, partanla, anl8a de o Gavema
dllr tomar paaaa, o p111rlmOu10 liquido da Banco, em
bala pouca, anla era poaitivo. Jll no final da axen:i· 
ala .._...., 1895, com 10 rr-. sob 11118MinÇio, 
011 - lllvanllln..- -..aanun 11111 pab~nlluio 
nagallvo da onlllm da Rl53 mlhllas. Um ano de
pala, ou raja, no llnaJ de 1986, 11111111 Balda negatiVO 
I' a1can;1M apiOJdmadamante a 8011'1111 de R$140 
.... lOM~. 

No tnl de 1897. qu.a tnls 1111011 sob intarvwl
çlo. lllm-88 IICIIfc:la- ainda nlo liva -.ao a -
dadDII - da qua o pnljulzo -..mulada da banco, lll
cluilldo4e. wllla ..... demilllo doa quase 1.000 
funcion6rlas, allnglrli IIIIIPIU'IIOIII - de nada 11'111-
1101 que Fl$400 nllltllas. 

Eati claro. pala, que a moraaidade oom que o 
Banco Canbal _... agindo para tomar declaio quan-
10 110 lulurD da banco estadl raJ é que causou erae 
aunlo IJN!Uim, que agora o Governo da Estado 
..m qua araun*. 

Quanlo a !ao, o Banco Centnll contou com a 
"Gm; •1 ... ..,a dD Govamador da Elllado, que nunca oa
lllllu dD ....... IIOiuçlo 11'1818 llgil, concordando 
cwn-~w;lo qua pl du1a tr1e anor, n.ma 
.. Ido, CGilarma M11'1P111 ll1fonnanun 01 ii'IIIIIWn
IDI'III nomaadDII pela Banco Central, qull o PfiiiUIZD 
IIWiMI dcrBaran, c:auaada pala IJIICIIII'IWiil de jUICS 
l Callca E'GGIOII ... Fadaral, gila 1111'1 torno da RS6 
... IOw 110 mia, ou llllja. RS200 mil par dia, incluJII. 
--......... doiiMIQOio 8 fenados. 

r .... de 11111 prajulzo ~ 11 crimnoaa 
cwn 11111 Erlado 111'1 fonnaçlo, cujo povo vem Mllda 
.... ddo 1111 hMplla• derprovldor de qUBJSquer
p4ciaa de lllll'l6dioa 11 palu Polk:iaa Civil e Militar 
qua nlo IICiebam do Governo do Estada sequer 
COIIIIiuiiMII plll8 ... pciUCIIII VlaluiBS. 

O prajulzo de R$8 11•10w 111111 1 ali qua o Be
IQI'I, sob intervançlo da Banca Canllal, ..... -
da ao Estado, SRA. PNaldanle, .,_.. V. &", lliP" 
Al8enla 15% de IDda aanaacta;'a trqukia da RcJn. 
clllnia E o Banco CenbaJ ~ l ..._do 11anco 
erladual aam qualquer 1'111191o do Gaua1Widar Valdir 
Raupp a esse desaatra. No jliÓldliiO mia, -lnlar
vanção complelarll nada IIWIOII qua S --

s ... Ptasidenla, &-L e Sla. SIINidoa•. -
diVIda ele R$400 milhllaa poda 1116 nla algi6:ar 
glande COISa pal8 alguns EPwhl, - jlill'll Aanll&
nJa, Estado com pauoa mais ele 111M cMcma da ....,. 

lência. essa dlvicla 6 coi' ar. -· , o.a. ••-*'
nio tem Cll'l"ada IBihuma lft""IJI'Itilo l'lllliar l Dila
tona elo Banco Cenlral nrrn 110 Govarllldor do ElladD. 

Dewo rag.-que- qua.llo ---11'111 for. 
te llllllgnaçAo e venho mauleal&ldo 11110 "' muiiD 
tempo 801 Dinllo1811 do Banco c..al, ...... 110 
seu ex-P-.clente, GU&taYo t.o,ala, .. po III ljf& do 
Governador elo Elllado. 

AnaliSO, SRA. Pl'llllidenle. a p c 1M la h da 
ll(uiZIIr açlo contra o Banco Cenlnll, pi N1 Ido tar
nll·lo respansllvel, pala IIWIOII par parla di~-.~ 
bitante díVida, em razio do 811C lu'vo e •• tA ll...r 
tempo que est4 à,......, da banco da Eslada, sem 1111 
preocupar oom esse alllllllimo PfiiiUIZD cMria. 

Aliá, ._ Mnllda, pennlcHna '- um jUI
zo, SRA. Presidenta: o ele que a Callca Eii:Gilln** 
Federal et ICDi III OU norlurllil de cailca doa bala. aa
taeluais - nio apenas da banco do mau EIIIBdo, ~Ma 
ele loelos os bancOII que 8llllveram 11 que anla ertlo 
sob lnteNenção do Banco Central-llllvaz o- fi. 
lio pa~a Mus lucros .- 6lllmor 3-. uma vez 
que ela banca •-~. cabntndo fUIOII ~ 
poelemor ooi'ISide~ar extorslvoll, polr - texaa 
são sempre 11'18101811 que 1111 pJIIIicadaa em oullaa 
operações, sabendo a Cllbal tratar-se da neg6cla to
talmente seguro, aam qualquer rilco, pala sabe que 
o pn&JUIZO será arcada pela Governo da Elllildo, que, 
por sua vez, j4 firmou P;C'Ai c ala de Rei.., ãi;k da 
CIIVIdaa oom a Unlio, ou aeja, 11 C8llfll .... o enela
raço ele onde va; raceber seu din.'leilo, 14 no Teaouru 
Nac101181 da União. Um e c Bllilllll nagóciO plll8 a 
caoca Econllmica! 

Uma triangulaçlo pafallll: o Banco CenbaJ in
tervém, demola tr1e 111101 jlill8 Clar IICIIIII,Ilo 110 caao; 
ele mesmo, Banco eenr.r, como inllll-*!r, niCOR8 

à Cauca Eco~ sem eequar cllacullr a taxa da 
IUro&. e o Tesowu Nal:ional paga à Ca-. Sana1llt 
um lado perde. Como pada, SRA. Pr.illanle? O 
Estado, cuJo povo, confolme- -.- oam o 
povo rondo111ense, e orrtemenllt com o povo de ou-
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Iras Estados tarnbd"m, ãéumulará djVJdas que tnllls
cenderiio gerações. ~ urna sangnã inacertável. Para 
ae ler ldáia do que IS80 repraenta, basta diZBr que 
as demais dividas do Estado não chegam ao valor 
do pMJU/zo que - sduação do Beron causará ao 
Estado de Rond6n1a. 
~r cfiBSO, a poBIÇin do liovemador do Es

tado frenla a - ~. rapilo, paniC8 nada lhe 
dizer, poli tem aceitado tudo, durante todo -
larqlo, san llllllhuma IIIBÇAo, sem l*lhuma ação, 
Em nenhum qiMStionarnerdO quardO ao grande res
ponsável, quando o grande responsável é ele pró
pno, pois foi quem 80iicilou a intaiVWIÇão. AD atual 
Govanlldor do Estada, no '-1 que vive pela sua 
rnla';to, e6 in1111 IS ssber que, quando da pllvab
zaçlo do banco, a -'*' do que oconau com as 
_.,. alélricsa, o Govarr.o uá rsc:eber algum re
-. algo em tDmo de 30 1111Mas. A sstronOmica 
divida pouco lha eslá irllarassando. Será paga ao 
longo da 30 anoal 

T-, ainda, outro aspecto dramábc:o a la
_., ... lllllm dall8a divida, que permanecerá 
_. ps1a geraç11es fullna, no JUtro dessa pnvabza
çlo, lcsr6 ainda a dor de rnuillls dasampragos e os 
pcAllliiiWIOC5!1s!s deles decomllto. 

n- '"'• S Presidenta, dirig1ndo-me -
Sls. Pnolldenlsll ·Banco Centlal a de Cauca Eco-
nOmic:a, a quem ..., ...,. q .. , pala manos, reve
jam - sbsunls taxa ela juros que vem aendo co
tnda do Baron a dos demala banc08 sstaduaiB, evi
tando, aaim, qus tsnhamoB que discutir essa ques
lllo na Justiça, conlorme é mm11a 1ntenção, se na
a. ·alio. 

Sra. P!ssidelola, esle apelo é apenas um refoiÇO 
ao q.~~~ p llz ao Pllllllldente da Caixa Econ6nuca. Dr. 
s~ -gicl CUflob, allaYês de offcio cingido a s. S'. 

Muito obrigado. 
A SRA.. PRESIDENTE (Martuos Pinto) - De 

acaldo com o Aeglmer.iO da Casa, passo a palavra 
à Senadora Manna sava. para uma cornuniCSÇio 
:nadl6wll. 

O SR. ªDA TÁVOLA (PSOB-RJ) -
:!IRA. Prsslllente, a palavra pela ordem. 

A SRA. PRE IDEHTE {Marluce Pllllo) - Con
cedo a palavra ao n bre Senaoor Anur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela 
ORfem. Sem I8VIsio do orador.) - SRA. PI8Sidenls, 
nada tenho a opor que a Senadora Manna Solva fale. 
até porque S. Ex" é a mascote desta Casa e tudc> o 
que fala é sempre da melhor ongem e da melhor la
vra. Quero apenas fazer uma ponderação à Mesa. O 
Brasil não é um pais onde o errado dá aempre certo; 

mas, 111fei1Z1118nte, é o pais onde o cena dá sempnt 
enado. Neste Senado, o cena é que haJS a 1nsc 'IÇio 
na véspera para as falas do doa seguinte, o q - dá 
ao Senador um cano trabalho de permanecer ::.1é o 
1m da sessão. de ass1nar o IM'o e de estar p18Hnle 
na hora da votação. Esse é o ceno. O enado é a co
murucação madoável, pnmeno, ser discurso; aegun
do, ter atd apane, como aconteceu hoJe na comuni
cação madiável do Senador Espericfilo Amin; tercei
ro, há urna praxe no aenbdo de que as comunicaç6-
es inadoáveos, exatamente por - razio, SBJIIIII 
apenas três - já estamos 1ndo para aete. 

De mane1ra que peço à Mesa- não no caao da 
Senadora, polque S. Ex" mei8CII e maiO!' atenção e 
quero ouvi-la, não falane antes dela - e à Secndaria 
da Mesa que cumpram com ngor - dispoaÇio, 
dentro da cordialidade que 11111111 nesse Cau, por
que, se não, cairemos naquilo que costumo dizar e 
18Pf10: no Braad, nem semp111 o -do dá C8ltO, mas 
o certo dá sempns enado. 

Ouço a Senadora com o ma1or prazer. 
A SRA. PRESIDENTE (Marluce PirdO) - Sena

dor Altur da T ávota, já 18 infonnar à nobre Senadora 
Mama Silva que, além de toda a exposiçlo falia por 
V. Ex", a comunicação llladoável só poda ser leila 
alé o horáno do Expediente. Mas, oomo V. Ex" con
cede ... 

A SRA. IIARINA SILVA (Bioco/PT -AC) - Pri
rraro, quero fazer um esclarac:imenlo à Mesa, cfJ
zendo que COI'ICOido com as admoesla(:C5es feitas 
pelo Senador Anur da Távola, mas, quando pedi 
para falar como comunicação 1nadoável, eu lllduaive 
estou ll8fldo prudente em relação ao tempo, porque 
só estamos aqui o Senador Artur da Tévota e eu. E 
estou 1nscnta. Parece-me que, após o Senador José 
Boanco, eu sena chamada naturalmente pal8 falar 
por Vlllla minutos. e não apenas por c1nco minutos 
Neste caso, estou acobenada pelo Regunel'dc -er 
no. Então, mantenho rrnnha fale de CJIICO m• ,., 
em função da prudêncl8, mas, se fosse seguu , .. 
glmerdO, eu falana como oradora por Vlllla minutos, 
e não por cmco mnutos apenas, lembrando à Mesa 
a à Assessona. 

O SR. ARTUR DA T.AVOLA (PSDB-RJ.)- Se 
a Sra. Presidenta me permite, eu não me refen a V. 
Ex", Senadora, mas à Mesa. 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC)- Eu 
entendo, Senador. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- V. 
Ex" eatá absolutamente correta de aegu1r a praxe 
que a casa está a fazer. Apenas e Casa está rela
xando nessa maténa, relaxando numa energiB que é 
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nacessána. Então, • parã que um 11)110 de 1nscnção? 
Nio estou me referindo nem à Senadora Marluce 
Pmto. Não é nada pessoal. Estou falando 1nstdUcJoo 
nalmente, poiS obsaNO que ISSO gmpra ocorra aqu~ 
e eu glllllaria de apn~a dai mau pela lll cxxntaclo o 
Jallll8llo, com todo o audado, jamais dirigido a V. &". 
Sabe V. Ex" que não há a manor poasibildada da que 
isso aconteça. Tem a palavra V.&", por favor. 

A SRA. IIARitiA SILVA (EIIocc!IPT ·AC) - Mul
toobngeda. 

A SRA. PRESIDENTE (Marluce P1nto) - Sena· 
dor Artur da Távola, eu gostana apenas da IUIII!icar. 
V. Ex" tem razio. Logicamente é do meu conheci
mento, porque está no Regimento, que nAo pode lw.· 
ver aparte. Eu estava Bl8ndendo a um Senador, 
quando o Senador Eduardo SupiJCy aparteou, ..,. 
nem haver soliCitado à Meea, e, em se tratando do 
Senador Suplicy, que tenho certeza COik'lece o Regi
mento, como também o Senador Espendlio Anwl, 
abn um pracedente, COISA que nio deveria ter feito. 

Quem Jgualmente )U8Iilicar à Senadora Marina 
Silva qus ela nio eatJl inseria antes do Senador Ar· 
tur da Távola, qus se inscnMIU em sexto lugar: S. 
Ex" está em dticimo OllaVo. Mas COIIIO o Senador 
abnu o p1ecedente para que S. Ex" USIIII88 os cii'XXI 
minutos, COIICIIdo a palavra, entio, à Senadora Man-
naSIIva. ,~ 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ) - A 
Senadora pode ocupar o meu tempo. Farei o meu 
pronunaamento depois, com o 1111110r prazer. Nlo 
tem o manar problema. 

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pll'llo) - Con· 
cedo a palavra a Senadora Manna Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT-AC)- Pa· 
race-me qus a P-.cllncla da Mesa acabou da dizer 
que nAo é passivei após a Ordem do Dia. Erdo, 
para CUII1JIIr o AegJmento Interno e não transgredir 
as regras. abdiCO da mnha falação. Tenho me •nacn
to aistemabcamenle, seguindo o mesmo pnx:edl· 
menta do Senador Artur da Távola de esperar. lnclu
SIV8, fico &qUI acompanhando OS plOflUI'ICIIIrnenlall 
de todos os colegas, mas nio qusm ser aquela que 
VBI JnfnngJr as regras. AbdiCO e fico &qUI ouvindo, 
cxxn mudo prazer, o meu colega Senador AJtur da 
Távola. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ)- Se
nadora Manne Silva, V. Ex" nio entendeu. Troq- a 
ordem da 118Cnção com V. Ex", que está Inscrita de
poos de nim. V. Ex" poda falar o tempo que achar 
nec esslirio, e eu falar8l depoiS. 

Sendo asam, encamnho à Mesa a proposta 
de permuta cxxn V. Ex", que fará seu pronuncl8lrlllll-

to pnme110 do que eu. Eu OUVJ181 V. Ex" com a mes
ma atenção com que V. Ex", qu~eunha, gmprw ftca 
a•é o final das sessões oUVllldo todos os Senadores. 
Mudo obrigado. 

A SRA. IIIAAINA SILVA (BiocoiPT·AC)- Mul
to obrigada. V. Ex" é aemprw um cavalheJJO, um 
gHtleman. 

A SRA.. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Por 
permuta com o Senador Altllr da Tévola, concedo a 
palavra à Senadora Manna Silva, com mullo prazar. 

A SRA.. IIIAAINA SILVA (BiocaiPT·AC)- F'ICO 
feliz porque sempre lnl5pllu nesta Casa o rigor do 
cumpnmento do Regimento lntemo. 

A SRA.. PRESIIJI!NTE (Marluce Pinto)- V. Ex" 
tem permissAo para falar senteda. 

A SRA. IIIAAINA SR.VA (Bioco/PT-AC. Para 
uma comunicação lnSdiével. Sem rwvlllo da cndo
ra.) - Sr". Presidente, desejo apenas fazer 11111'-
ragiSim da audiência que tive com o Mlniltnl da 
SIWde, a quem fu1 expor graves ptablenwa que, n
clu81V8, Jé eram motivo de monha sx-.-ç~o" au jll 
hava feito essa cole açi9 tanto para a Funda;lo 
Nacional de Sallde, por duas vezes, hé mail da BSII 
meses, quanto para o M• Jlaléllo da Sallde. Flllllu
me aos poblemas de c:ontaninaçla com IIIM:ÜriO 
em todo o 818811, particularmente na Alr~lia. Hoje 
mesmo o JOmal Folha de &.Paulo traz J'l'l8ljjda em 
que diZ que. o lbama quer fechar ao garimpos ..... 
em função dos P1'81Uizos causados à sallcle dea ~ 
pulações que habilam as p10xirmdades dessti ga
nmpos 

Na audiênciB com o MiniSim da Saúde, axpoJS· 
lhe as abludes que podem ser tornadas para a des
contaminação das árwas já contaminadas; o lnlta
mento que deve ser efetuado Junto às popula9"
afetadas; as açOes de prevenção e c:onsaenti2açil 
no senlldo de evdar a conlamlnaçio, além da ll9lo 
do Poder Pilbllco para que as regras nAo ....,.. in
fnngidas com a prábca do yanr1110 selvagem e com 
a utilização lndJSCnmmada do meroúno, que alinga 
as águas e os cómlgos que atestp<:an as popJia!;ll
ribelnnhas. O Sr. M1 .. stro ficou ater11o ao que tal ex
posto tanto por mm quanto pelo PJai881Do Anlllnio, 
da UnB, que tem estudos sobna contamnaçlo por 
mercuno. O INPA também tem estudos sobrw -
assunto. O lnsbtuto Evandm Ctw.gas faz peeq"·w 
em meu Estado, onde hé grande quantidade de pes· 
- contamJno.das, e 1n&btu1u seja cnada uma co
missão da trabalho e produzido um documento para 
que, além dos levantamentos feitos por essas JnSII
IUJÇÕ8B de pesquisas, ,__ • mem as medJdas cabl
veiS, procedendo-se a urna ação 1111annlnJStanal. 
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Sinto-ma muiiD i .miada para falar diSSO, não 
...,..- - quám lllllé ÍBgialandÍI em causa pró
pria, por ser vllime da contarninaçAo, mas também 
por ser IICIIId6ria com as mia... de pessoas que 
estAa aufiwldo com - ptdJiema, principeJmente 
'lllllrMa Rlcenl8e - 011 indlgenaa e a população 
rlbaiJU,._ Olaia -*' fazer - regiStro, por
que ._. que ,......,. 011 meus trabalhos, venho 
tllnlllndD me 1'118i•Billlr a 1aapeilo, tanto é que a liS
ta de Cll8dlnB, ~.conta com minhas 
lhwiVI!w- ....,.IIIIIMimanllt, nlo tem sido poaslyef. 
...... haja, gozando ela llqi 1 Biclnci8 do Senador AI' 
tur ela T6vala. a ~ agiBdeço pela opoltunidade, 
rnald polllllvel faz8r ..... braw regist• o. 

A SRA. PRE8IIIeNTE (Mailuce Pinto) - P8880 
a paliMa ao nobre Slnador Anur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ. Pro
runcla o segWIIe dilcul80. Sem IIM8Ao do oiador.) 
-SRA.,._,....., ares. e s ... Senadores, em maio 
do ano panrllo, pllllaniO, h6 quase um ano, INe 
oportunidade de lamr um braw pronuiiCI8i1lilrilo que 
foi publc r . no:::» com o tftulo ·~ um aler
ta pam a pnv•••__:ib. Nesse pronunciamento, rete-
,ria-me IID laiD =aperaciam mdlcios de que a 
prlwil" ;1'11 ela -va, uma vez realizada, ge-
rando urna - - impoilantlssiii'IB para o 
d~ natm-11111 de IDda uma regiio, a Sudeste
que -.;ma llrl8iil de deficiênaa do ponto de Vis
III .em11co. !.a OCIIii8U em melo do ano passado. 
riPoll de Wrloe -·-mau modesto e quase 
•iii*"'» pniiUICiamenlo nesta Casa. mostra-se 
,puMIIco: no Rio de .W.UO e em várias regiões pró
..._ GIIJGII•rr "4"'185es slstamétJcos no S8IVIÇO de ••gla eMirlca que lriiDm desconforto à população 
a~ pnljufzar ia indlllltnas. 

Um lllllilnip da, ei!I'!Çio hoJ8 n1111 faz chamar a 
... id..,'VIoiCio do GcMmoj ao qual partancamos, no sanli
do ela que aja com njais ana111ia. A mau juizo, o P18-
illdlll*l ela deveria convocar a Agência 
Nacional de Ea•gia Elélrica- Anel -, que foi ernpos-
uda h6 cen:a de mês. Qual é o quadro? A Anal 
6 ernpa111da tampo depois das pnvaliza-
9ilel- E 6 por MrmOII a favor das privab-
zaplll que tam011 dever de cuidar das mesmas 
com o rigor que o •••••• pt)blico datann~na. Hoje, 
no - da Llgld, da enargia elétrica do Roo de Ja
neiro, as Plll- Cllflllénas A pnvalizaçio devem 
....,. a Qlfldllr, jiOiqU8 a privalização da Llght 
18m • ll'iCIIIIIado da 8ldnlma ineficácia. Não só de ............. 

A - 8llmli*IJaçlo da Llght prefenu uma 
palftlcl da CXII•çlo diúllca de 18CUrsos - o que 

ae jUstdica - no senbdo de dar a ... acloi · 1 -
corno deu no Prin.irtl ano e o damonlllia o li õr" n;o 
de 1997-um IUCIOde ordem de R$400 n•.a. am 
1997. NAo 6 um pequeno lucro 1111111 urna ••~ 
que se astabela cau a pilltr de Pf11t fzllllll» • que, 
logo no pnmeiro ano da pilw 11 ao;io, IWIIIe RS400 

· milhões. Corno foi obtido -lucro? POI: 8iXIfiiii'Na 
de custos. óamo. Economia da CUidai 16. .,.... das 
vantagane d&e prlvallzaçiiee. A«<lllindda-~ 
arnpi888S "'e!Ns cllicultava •oom_,.. a .._ 
tlnciB de CUIIIOII COIIIplll-. c:Gm a lucallri'l f'e. E 
- é uma da& vantagana ela privallzal;le, _Porém, 
ao que consta, c1an1nt 011 3rAo de 811ipi&glld'M ck;ml
bdos por ocaailo da pih I" ;1'11. can:a da 111 -.a 
mil anun lollldol n1 6raa de distribulçlo de- . 

Já roo ,_ discunlo de maio de 1f//fl1, eu ..,_ Jla 
para -falo: o lido de que eram demlr•"'-"*
por cortes abaolutalllena. imple' 11 III, lrrML1' I I e 
sem a c:onsiclenlçlo pllllunda com • ~ dD 
lunclonérlo que aatava a eer COitado fllllql.lrlr 11111-
manto. leea lllllqiAI"BI dli em manl Ir~ de
tas llbrupbl dafunclonilrlae.Aclacftl, laiilbén~ CJIIBI 
jliCXI llllicloiB e -felzrnarM - nlo l"fizw!el dai III ar r 
que o GcMirno llillliiiÇil dililllnail8 ,_. no .w111;o 
pilbloo poaeam lniZIIr 011 -·-lipoa de ........ 
QuariiDB a quanm funcloii611011 care ...,.. do 118111 
a na am morna a como-· ICbnlludo em IIIIIIDiw 
asblllég"c ~ funcion6rioa que 11m COiiMcimaliiO PIO-
fundo da funçlo que -cem? · 

Pois lar!, estou COIIWiiCido da que nde que 
somoe favonl- l l8lllizaçlo das pm-1',.,... li
mos da _. 011 pni1181101 a def•ldar o rigor da peda 
do poder pilllfico no conlnlla du - empi III 
dai advlndas. Qual o giiUide lllglli'ii8IIIO da privabza
çAo - a ela 6 real? O Estado 6 mau adminllbiOCW. 
Mas h6 um OUiia lllgl.lrB1ID ~- lel•llnih o 
de que o Estado, .un como 6 mau &di;*a.iidai, 
IUICil se ~ um allcaz liso ' 'lN. O e.tado 11-
calza mel. ~? AI linhBI de 6nllul Uitk.nal 
das cidedas bnialei181. Eliiii alo ODIICIII5ea pP , O 
..a da um a.vço pO'*'o, mea as ••IPI dlk ;o-
188 dessas 001 IC B Bll!as 11m 181 loiça que niD Iii plder 
municipal ou ....... IIII cepiBZ de •• 1 6 .... f! O ~-.dlr 
pilbloo fraco como ftecah rtw. OulrD ,....,., AI 
-de nldiD elillattlo alo COI I 5ea para o 
ueo de um 8Wvi!;o pObllcÕ. E nwn -""' e nwn D
das-nlose~~.._•pa' -alo 
fiacalzades 1"8 forma da lai 8- ll&llbiiWh ... 
agêi IC8S COIIIIIR:IIis 81'11 vez de &nipi 1 I ti illllii 
a pi8Siilr um 8Wvi!;o pilblico COIIIPICXillllic:o, é C11ia, 
com o desenvolvmanlo do Palr, com a clfurlo cul
tural a com o marcado lonognlllco. 
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da sociedade: a piaçãa-~ c:omunidade; a c:arachl
rflllica de sennço público, embora ÍJIIvado e da mo
nopólio, que tam qua ser consldellllllu CDII'ID tal; a 
praença da IT4Jr&nsa, raprasantante, tarrm6m, da 
C!plnião pública, e a presença reguladora do E&tado, 
através das agências criadas para - IIm. 

Nos palses em que as pnvalizaç6eB jé fonlm 
failas há nutos anos, 81 das ~ que ousem 
contranar os disposillvos legal8 e as raz6es palas 
quais receberam o ãnito ao exerclclo daquela con
cessão. As agêiiCIU sAo muito duras. Noe Estados 
Un1dos, as agêncaas referentes ê. rádio e telavisio 
têm manileslaçi5es de extrema dureza a qualquer 
transgrassAo do dirallo da cone as s'o. No caso do 
nid10 e televlsio naquele pais, nlo existem emisso
ras de rádiO estatais e sempre exislinun. por conces
são, emiSSOraS de lád10 privadas. 

O Sr. Joa6 Serra (PSDB-SP)- V. Ex.1 me per
mite um 110110 aparte, Serl&dor? 

O SR. ARTUR DA TAVOlA (PSDB-RJ)- Tem 
v. Ex" o aparte. 

O Sr. Joeé Serra (PSDB-SP) - No UmiiB, a 
concessAo aqui pode ser cassada. Além de outras 
punições, PDde haver a cassação. Tenho a certeza 
de que a AMei terá - diSposiçio e deverá exar
cê-la em alguns casos. Cre10 que isso serle pedagó
giCO e seria uma mand~ extremamente dura. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ) - Na 
l1nha do que V.Ex.•lalava no principio do apaJie, tenho 
em ITWihas llillos um racorte do jornal O Globo, de 
hqe, no qual as palallras da V. Ex. • ficam parecendo 
uma adivinhação: L,W1t VBibOCar10 mil baiBionnado
ras. O prasodenle da companhia ciz que tam R$45 m
lhões para enlrantar a cnse ~com o vaRio. 

O Sr. Jaeoi Seri-a (PSDB-SP) - Demoraram 
um ano e maio para fazer IsSO. A tlbJio da lucros, en
tragaram a s- acionistas, só até o ano passndo, 
251 milhões, como se este fosse um pais para exe
ção, um pais para sofrer um pro casso de pradação. 
o lucro é nec assâno, é leglbmo, é importante; mas é 
pniCISO ser reinvestido pelo menos para racuparar o 
fundamental, especialmente quando se assume um 
sennço nessas co -

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ)- Dai, 
portanto, o nosso sto contra a situação, a nos
sa 8Juda ao clamor ludido pelo Senador José Serra. 
que está praHnte, grande profusAo, nas cartas 
- jornaiS do Rio Jane1ro e tarmém nos telefo-
nemas - quem ouva rádio sabe disso - endelaçados 
ê.s emissoras que conversam corn os ouvintes. AI 
estâ. portanto, a p..-nça da 110eiedade, que se ma
nifesta como pode AI está tamb6m a nosaa abriga-

çAo parlamentar, que eecapa 011 ~ 80 -
pedD especifico da IJghl no Rio da Janeiro, da 
aluar riO a.1lido da que niD sejam afiliadas - agln
clllll11101118das para o _ .. ora da priv r c• . que • a 
11 I da da fumidéJ81 pollllca da bWillounaçãu apa
rada - pala paio Gooano Femando Henrique. 
Quem tam da Uar por lllao somos n6e - pollllaos ala
_.da priA•I•*'*' Cabe a n6e -ldai. Par iiiD 6 
i !lfiO!Ia! !la, a mau juiza, a PI !ÇII do Sanador Joa6 
Serra que, - Ministro do Planejanatu, enc!Uii
nhou p;lwlir ;e. que hoje aio wlllida adl!a vilólll!a 
na vida bnlslelra. E o faz corn -•iplata IIIIIPMÇL 

ReCOido-me de o Minisbo José Sena, permi
tam-me- partnlaae, certa vaz deeabalar comigo 
• dizar que estava 8aldo criticado, inclusive pelo 
PFL., Parbdo alado do Governo, JIO"IU8 o- pro C IIID 
de privallzaçiu - demorado. No final da 18115, -
nAo me engano, havia - critica e, paio qua me 
lernblv, o entio Minillllo José Serra leva alguria daa
CO!ilortae pea-• corn ela. laau ae dava l!llllllln-.-
111 quando S. Ex" dizia que n6a, IIMri.IIH à privati
zaçlo, ~ ragulamentar com INiita ...,_ 
dada - mat6rie, o que lo! leito. Par 13110, -
praa1do a razio por que S. Ex", ...ae mameniD, ee 
mostra aolid6no ao que eaiDU dizendo. 

Debco, portanto, da tribuna do Senado, em 
riOm8 dos morado!• da Ragllu S!!tl I , que 11m liiD 
pablanas s6rlaa axn a L.lght e axn a CERJ,11g0111 pll
*'1 ..., em apelo no 8Miido da CJ18 a 11aacldali cn 
blildas - llb daa nlo vw1ham a - ....- um 
paletivo. ~ pracilo que as 611p! III COI "D!i6r!la S11 
C&J;* h;apara. afatiwiiB •• Iavar .... _a.vigo. 
A IJgl!l. entxxa "-a9Jns I I las, - urna 8111p!8-

sa -!ljJUiitll por quadrue CXIIJ I - l!riiD que, rD 
últimos 30 - nliD pr !Ciamoa cdaas ........... 
ÍIIJ!BIId que 8!W11 comuri1 e_... .. na cfêcada da 40 
e coneço da dêcada de 50, quando aa -..iQ08 di!
pansliu da enagia elélrica não li1ham a IID!IIIagla ...,. 
e, ao namo 13n1X1. nAo .._ o poiiii!Cial de gençiiD 
da anargia elêtrica que o Pais passou a..,. dlpaia. 

Agrada90 a V. Ex" o aparte e ê. SRA. Praaidan
ta, bem como aos Srs. Senadoras pra&! !les, a llllln
çio dada ê.s nunhas palavras. 

Muito obrigado. 
O SR. JOÉ SERRA (PSDB-sP) - SRA. Pra

sidente, peço a palavra pela ordem. 
A SRA. PRESIDENTE (Manica PW!Io) - Tam 

V. Ex" a palavra. 
O SR. JOSI! SERRA (PSDB-SP. P8la Oldam. 

Sem lftl8lo do Ollldur.)- Sr'. Praaldanla, a11110!a 
praaanta na caaa, nlo raglatlal r10 painal mau VUID 
favonlval ê. lndlcaçAo das dl.a au!Drldadaa da Agln-
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cia NaCional do Palróleo:'Também não regiSinH mau 
voto conbáno à várificação da quaium raferanle às 
-Idas ao PLC rf' 46197. Por ISSO, peço a V. Ex" 
que 08 faça -.tal' .. Ata. 

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Sará 
ef8tuadD o aegwbo. 

Concado a palavra ao nobre Senador Wao Al
clnlllnL 

O SR. L&:íclo ALcANTAAA (PSDB-CE. Pro
nuncia o aegulnte discurso. Sam ravisAo do orador.) 
- SRA. Prasidanlll. Sl"s. e Srs. Senadoraa, lamento 
aboldar, naata fim da --ao. aate assunto, que nlo 
é pollmloo, 1111111, da alguma rnanaora, é hislónco. 
Talvez 08 Sanadonls José Sana e Artur da Tévola 
possam dar uma contriluiÇio ao meu discurso 

Naaltl ano, oomemoramos dois centenénos da 
nucmanto: o da l.uiZ Carlos P-tes. que I1IIIICIIU 
em Porto Alegra em 03 da janaoro da 1898, a o da 
J11818Z Tivonl, C11111811S8, que nasceu em 14 da Jll· 
nairo da 1898. 

Multas fesiMdadas, multaS comamooaçllas, 
rnuàa menofestaç6as da aplauso pala Imprensa à fi. 
gura da Luiz Caolos Prwtes lllllllo trsnsconendo no 
PaiL Pai'SOIIIIIodadas que se opuseram polotocamen-
18 a L.uoz Caolos Powtes, que ontagrou esta Casa 
como Senador, hoje estio, oom toda a JUStiça. reco
"'-Ido a sua ~ politica, mesmo que cis
-am idaolcl.· noall8 dela. Todos 1110011'-" o 
que S. Ex" "'Pflll 11011 para o Brasil em tannos da 
agi!N;Io da ldéoaa, da Ida r' a no, da ooer6naa pollbca. 
Cartos Pnostaa era uma aapéaa da cooiBCiio ICI8 crftica 
do Pala e vabersva oontrs 08 maus coalumas pollti
coa. conba o -..1:1 1 1 I"IVOU11 i&lto do Pais, contra os 
pd\116gloe da uma pequena classe ............ no Podar. 
Tudo 11110 agora aalli undo lamboado para oomamo-
1111111111 o arntanéno da Luoz Carlos P.-. 

O centanério da IIBIICIIII8nlo da Juanaz Tévora, 
pelo que abnruei, 1116 agora mereoau um pequeno 
OOIMIII, leiiD pela - viúva, IJI Naor Beloaéna T6vors, 
para uma-a .-aalabrsda no Rio da Janam. 

Nas p6gona do JOIIIIII do ar-11, perdido .... 
1n1 várias comril8a para -. D. Naor COIIVIda as 
amogaa da Juerez T6vors para uma mi- pelo -_.....,_ 

Minha lamlloa 18mP18 rnlotou no Wllho PSD, 
n1o aballlnla eu tar aldo Pralaolo da Fortaleza. quan.. 
do era GcMimadar o Sr. Vllgllio T6vors. Portanto, do 
paniD da villa pollllco como pvam, oomo adalntrah· 
18, aamo ~ nunca - qualquer .,.__. 
datM polfllca ou qualquer llfinodade aam as odélall 
cWatdodu !*o Genenrl JuantZ T6vors. Mu, hé um 
fio oomum .._. dual parsonalodad- toram te-

nentes, perbl&l11 JUntos no seu 1dàal de modoica.· o 
8111111, da nanavar 01 IIOSSOI costumas políticos, da 
renovar nossas 1nstlluoções, ambos eram do Exárcl
to; ambos eram filhos da famlloas humoldes - um era 
do ontenor do Ceara, lá da Jaguarila, ...ado .. Fa
zanda Eorilargo, e o ou1ro nesado em Porto Alegra. 
Ambos, oomo clsse, bnham folmlção niiiJar a nciarsm 
JW110S sua nabeldia. o McMna1lo dos Taoa-. em 
1922. Juanaz Távora subsldul.l Prestes no cooooaldo da 
uma unod!Kle riilar a depois partqoou da 1ar1x.a CDU
na .._, que paotlOmiU 13 E""'dos boa I os, num 
IDI8I da 25 mi quiOmabos, e durou anoo anos. 

A Coluna se diVidou em duas: uma comandada 
por Carlos P- a a outra por Juanrz Távora. Pos
tenonnanta, quando Pratas se exilou na Arganbna, 
teve conl8to, pnme1rsmanta na Bolívia, depois na Ar
gentina, com o manasmo, por intannédoo da Aatlagol
do Panatra. Ai, nrausou-sa, em 1930, a ser o aaman· 
danle m1lilar da navolução que levou Gablllo V111g1111 
ao poder, à qual esteve n:orporsdo Juanrz Távora, 
que, na época, era tido como voce-na1 do norbr. Jua
nrz Távora fo1 Mnstro dos PralderUs Gllllllio Var
gas, Café Filho a Caatello Branco. FOI também aan
dodato à PresidênCia da Repúbloc:a. 

Os doos faziam parte ele uma geração da milita
nas. uma geração dos chamados tenentes que se 
lançou ,_.. aventura da oanovar, da modamizar o 
Brasol, da moddiCBr nossas lnstlluiÇÕ&S polibcas. 

Divergiram em datarmonado momento - são 
opostas as boograf1as de Pratas e a da Juanrz Tá
vora. Sena, então, o caso da perguntar, agora que 
aslamas lembrando o centenáno da nasamento dos 
dois· quaos foram as Idéias que venarnrm? Como 
P-tas vena a queda do muro da Belfom, os pelaes 
da chamada Corbna da Ferro, do soaalosmo naa1, 
que aluíram completamente? Como Juanrz Távora -
como lembram o Sanador José Sana, que era homem 
da UNE, a o Sarsrdor Artur da Távola -, que - um 
houoan que defendia a exploração do pabólao palaa 
E"stados Unidos. vena agora a quebra do IT10I oop6lio do 
pabólao, .- ép6ca em que discutimos da 1 t!liia
çlo? Selá que as idéias dele tnunfaram? Sará que 
naalmenta era o caso da se abnr a &COIIOITIB, fiMina
arr a parbCipação do capital estrang&HO? 

Enfim, faço esta ontaMKIÇio nesta fonal da ses· 
s6o para, da coaria man&lra, homenagear a memória 
desses homens, porque, mesmo que se diaconia 
deles poldocamenta - eu, por exemplo, dolaorclei da 
Juanaz Távora. como tenho oarteza da que tanmém 
meus do• Colegas que estão ali diiCOrdavarn -, 
eram dois caractaoes onflexo-s, homens que proau· 
ravam guaodar uma grande ooerêna1a moral. Juanrz, 
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de IJI8!iDII multo ,súperiÕr à 1nllaçto. Parece claro. 
IJOIUif*J, qÚe é nec uaé'io acellnr a transferêndlr 
da p~ da - wiÇOS e a produção de benS, 
para o aator privado, sem o que 08 ganhoa com o 
fim da inllação. para a lllliona, 181nil181io Rndo aru
ladall palas CUBIIIB que con11nUam Rndo apropnedoa 
pelo 8IIIDr p!ltifino. vale clzar, pala rnhlria que dal8e 
aufenl banallciaa. É poaslvel que a crise de l1lllllllllida
dlt fnncaira, que desde oulublo do ano ~ III ado in
quialll lado o a·u •• financeiro inlemacional, poasa 
conllb* para 111mar mais égll esae pro c a so. aan o 
~ oonauos o riaco de sermos dllfindlvanB1Ie conla· 
mklados pala lalilaÇAD iiii&CIOIIéria que 18m custos 
kl&elimllllllill para llldoil e de qual levamos quase meio 
llécUo para nos liviiiiiiiOS, à custa de m.~ilo sangue, 

- • -~·- - wpr , • que, - pallmas de Wlnllan ClalnHI. algiiliccxJ o caiVdrio do povo nglês 
clul8r-. a llllglnla ~ m.~ndial, cujo fim Slgl'llficou, ---WIIn-.nle, o ll1iaiO de- Jnllaçlo. 

Era o que eu lin .. a dar. 
O SR. GILBERI'O MIRANDA (PR.-AM)- Sr. 

Pnlllldenla, Sr"s. e Sra. Senado-, vlveniOS um final 
de 86cUo onde a wlocldede das translormaçlies so
ciaill supera tudo aquilo que 08 mais obmislss vlslo
n6rioil poderiPI pnMir. A chamada globalização é 
um ,.,.,_ 10 que vwj1 engolindo todas as C18f1Ç811 
em rnal6ria de ~msnlo, independênCia, so
beranll. 8111ode1arrnn41. e tudo o mBB que &e 
posse pensar sobra Uneçiieillndivldualmenle. 

Constata-ti&, também, que 08 métodos tradicio
l'lllill de mediÇio do danmpenhD da &COIIDmia tor
,.,.,._. obeolelos, pois nAo ralletern edequada-
111611111 o llfailo multipliclaOOr da lllformeçAo na malho
na doa prc c a -. ..wtando em pnxlulo8 e B&M

ços de melhor qualodade, praços n.. baixos • me
nor 111q10 para sua obleiiÇIID. 

0e .....Ç0S de ld&coiiU* 8Ç5eil, COIIIjiOI181iiiiS 
lnkl"" ....... iiBI-illlil• deeSS 11CM1 oenério, tornarrHi6 ceda WZ 
mais podsla&OII e ablwoge~lblil, ofalaceudo maior mo
tA ..... - global, ndlmldia, fac+!edeil ceda 
vaz n-ee. a 1JA1908 cada wz n.. baims. e- é a 
,_llllnica deCOI1aile msn:edoa bl ._..., glo-
t-4 ... • •• 111811 COI'I'Ip8libwJa 

EnlralanlD, no lflhtmacional, oom ex-
CIIçlo doa Estados U do Canadli e de alguns 
•-de ÁIJlJI. e de ia, a ... ralizaçAo do mar-
cedo lllnHe 11-bado Umida quando~ b 
lldacçlles IIIIUI1Ciedee IIi ~ anos. Par- euto
peus tini 8ldo multo caute1oaoa em seus J)lc c 111 C!il 

de liberallzaçAD, llliiiCIIIando- de fonna lenta • 
gradual, nonnaiiMIIIe oornaçando por alguns pou
cas _..Ços. oomo o SeMÇO Móvel Celular. 

~ à lberallzaçilo • prilf lbaç19 11m 
Sido, de modo. geral, as qu stlleil ralaciolllldas ao con-
1101& IICionárlo por eslnlngeiros, ao nlvel de &I4A&gO, e 
ao -.o e wibole dae Rides de klfom....,_ 

Em oonlnlpartida, a Clll6ncia de c:epilais, a bai
XII diaponibilidade de AICUiil08 humanos qualilic:a
dos, bem oomo o baixo alendimenlo ao mercado, 
lêm-ee consliluldo no elenoo de fato- fulldal' .en
lalll à -leraçAo do prg C III O de llleralzal;lo 8 pri
vetivlçlio nos pal&eS em dessnvlllvlmento. 

As IICIVIIII oorporações ~llantee dellsas ~-o
c:easoa, renovadas pela aclniniSiraÇAO de ca:. :318 
pnvadoll, têm-se dedo a cooporaçlles de m&IC8dos 
jé l•beralizadoa, fonnando ..,.,_.. globais. E
IICIVIIII emp- jé estAo etelldel ido cientes em to
dos Oil pontos do globo, utilizando O COIICIIilo 0118-

stop-shopplng. Começam a oon4Aibr oom as empra-
88il tracfiCICIIIIIis de teleoom.J111C11ÇIIes, ~ aluam 
apenas em men:adoll regionais 011 naclonaill, oontrt
buindo para raduzir-#188 a lucratlvidade. 

Pelas raz6es apraeenllldas, Oil psi- II6IAo 
cCQiotmmlpeoetlim"ndo entra ai por I10VOil invasbmantos, visan
do o deserwolvimanlo de--~ de 11\
fomiBÇAo. Espera se que o rúnaro de J)llwtlz çllea 
nos póxiJIDil anos &11111 elevado, OOIIIIIIri'ldo grande 
parte dos capitais disponlvais no mercado U1111 J8Cio. 
nal. Deaa forma, 08 peleee, c:ujos prc e • de aber
tura • 1al8m em prams ma-. podella- bene
ficiadoll por maior clspol' lldsde de capbis 

p.,. que oe pal&eS nAo se dluam - gigan
tesco mar global, 11111118 foiÇII de ooesAo inlarna é 
necssaária. Desee &ilfoiÇO de follaleclmento é parte 
fundamental a ntagraçAo do lllnilóno liliCioiBI PD' "" 
f • n• llllicia ta de tela c Dmll • açCes Qlando a
mos de llllaoorn.IJicac;ões a de 881.1 papel.._:. li", 

wm-."1011 ao espfriiD, em prin181JO lugar, o que isso rap
-*para o nosso Estado, oAmazlanu. 

o ""-- .. esta ide por 1,6 rnilllo de QUi
"'l&"'ft"'6 .. 1iDil"" quadrados e oonta oom uma populaç · de 
2 mil16es e 400 nil hebitentee, dos quais qufuB a 
mel8de ea1iio COIICAIIII.:Ios na eglon'wi .... urtaW. 
de Mlnws. Ora. à ndo de menos de doillhllllllanllls 
por quii&JIIInl quadrado enqulliiiD a rnklia nacialoal é 
de 19, todoa r.-nos de DOrMr que é nUlo dllc oo
oader à intagnlçAo lflllca do Eatado, aan que • t , • 

de à- •âgraÇAD pelas~ e.a' .... 
das grands8 prioridadeil para o~ ...... 
tllniBdo do Arnilzllnas • de Regilo Nona. 

Já nAo é de hoje que se llilbe qil8 o Amilzonas 
ee transformará numa ~ngu6m, ee nAo re
OIIber eflc:ez mfra-'"'!Ura de tsleoomu~ÕIIII. 
que lhe garanta oontato fécil, ágil e 88gllnl oom o 
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rwto do Pais, e priilato"ia VlgiiAIICIIJ de -.. teuilório 
contia a açlo .ilegal de marg11111111, nacionaJs e -
trangeiros, e exploradoras ~rupuloaos de ~MaS ri
quezas naturais. A cobiça kDmaclonal em tomo de 
- Região Arnu6nica nio é rmva. o p!dllerna 
garado pelo ._ da camuflagem da selva como co
bertura para toda 1101te de tnUico ilegeJ de ~ 
......,., milaals. nadeira. tem se tomado cada VR 
mel& Clllqlluo, tecuologiCIIII*lte IIOfist'-cw<o e CU8-

toeo para 08 6rglos .-ponaé- por .... ccntlata. 
Falar em dolar o Amazonas de modemoa e efi. 

cazas mei08 de tlllecomui'IIÇIIÇ6es é, portanto, una 
quSAo esbiiNga e de segurança nacional. Toda-

via. III"' 1 ---· antes de tudo, o que alo -
1118108 de telecomurwceç&ls. 

Na ac:epç1o da Lei ~ 9.472. em -.. art. 80, 
parégralo 11, talecomuiiiCIIÇio é a transmialllo, 
emiasio ou r8C'IIl çAo. por fio, radioeletncldad, 
rnaioa 6pticos ou qualquer outro PRJ sso eleera
magnético, da slmbolos. caracteres. Alais, 88Cilt08, 
imagens, - ou lnfomliÇilel de qualquer natunJD. 

Desse modo. em termos~ um IIIIM
ço de taleccmurucaçio possibolita a todo cidadio o 
._ de um 1111181 da radoolraquênc:ia para eacutllr 
uma atiVIdada de comunicação com outros cldacflc!e; 
- se tomam. ESIITI, usuãnos do a.w;o. J6 o 
BBMÇO de radiodilusão nlo posslbiltta uma comuni
caçlo: o adacllo é apenas o oecepeor de uma 111M
dada de dllusio, que lhe transrmte uma mlorrnaçAo; 
ele nlo é propnamante um usuério do servoço, mas 
um nkiiCHIIIVWa ou telespectador. 

~ dolarenças podem ser VIStes por oullo 
lngulo. O c:onteúdo de matéria objelo de uma --.o
IIICIIÇio é livnlmante definodo pelos usuérios de um 
BBMÇO da telecomunocaçio, mas sua rwcepçlo nlo 
é livnl, porquanto BIICIUSIVII dos usuérios que estio 
utilizando aquele SBIVIÇO. Ocoml exatamente O ln

- com o serviço de radoodduaão: os conteúdos 
das •nluiuiiiÇilea veiculadas não são definidos pelos 
nkiiCHIIIVWas e telaapac:ladores, mas podem e de
vwn aarlivnlmenla •ecebidos por todos. 

~. pcxtento, que as emiaeoras de lá
dlo e tele\'lllo IIIIAo excluldas do que~ de 
meios de telecomunicaçlo. Esu é, também, o ... 
tendimento da ,_.leglslaçlo brasileira, ao ucll* a 
radoodilualo da Lei Geral de Telaconwlnoc:açliel, ra
aeiVIIIIdo-a para lei eapecllica futura. 

Tendo em mente as deliniçiles que acabO de 
expor, o quadro atual do Estado do Amazonas em 
matéria de telecomunocaç6es ãpressnta as aeguon· 
tea ceraclllrlstlcas: 

• 17 as1aÇ6eS tenanas em operaçlo e 2 em 
omplantaçlo para COIIIIIf1ICIIÇI com o 8iBtama de 
satélites 818S11sat e ._ em teleloilia. Além daeael, 
as ragilíee Norte e Centro-Oeala alo as que dlllm a 
quase l«*''lr'wie das !a' ;588 que I8CIIball os ...... 
dos lllltél'es BRASLSAT -81 e 82 e, a paJtir da da
zenobo de 1997, do 8Biélla 83. O uso da llldêlla pelo 
Brasil, e ilso llz laspeilo clinllarnenlt ao AI•--. 
daré piellllêuaa 808 de fabricaçlo nacional, lqj 1111 
cuja posiçio Olbllal seja COI1IIIgllllda ao Bnlllil e cujas 
llll!l;>lles de w•ole 8lllplm em l8rril6no llidoilll: 

• o Amazonas eabl. por enquanto, fora do ... 
- de cabos de fllras óticas, que no Brad 116 
existem ao longo da costa. além da ligaçlo a.1o Ho
rizonte - Rio de Janeiro - Slo Paulo; 

• ._ARIIdllnWglll*'dc ..... T ........ 
com o a.w;o 0800 avançado de~ gmtu11a; 

• taxa da ccngeetionament da rede tlllll6olica 
lixa Ulda está em 8,9% das c:haniDI&, ~ de 
ter baixado 0,11% de 11194 para cê; 

• l'llduçAo do nWneto de ~ par mi 
terminBIS fiXOI no perfodo de 11194 a 19!16, enquaniO 
que a ,_,. de expJoraçlo por .,.,.agado m111 
que dobrou no mesmo parfodo, comprovando um 
espetacular aumento de produtividade dos eqnga
dos do Si.-Telebnis; 

• i~ da onl.....-rutura do S I••• de 
Vlgillncia da Amaz6nia Sivam, no lmbito do Slldil
ma de Proteçio da Amaz6nia Sipam. 

Qualquer a1taraç1o delse quadro ltXigll que o 
Pais •aspa; Ida a una que atlc pralninar i ICOIIDn'* 

A dostilbuoçio de l'llilda no Brasol é una das 
piOI8S do mundo: os 10% maos ricoa da popu~ 
detêm maos de 50% de renda I'IIICIOIIIII, enquaniO 
que os 60% iilliiS pobniB nlo chegam 11 35% dllasa 
randa. Tal distofção no parftl de renda do ...,. llignl
flca uma divida SOCial a ser raagatada para que o 
Brasil possa raaJmente ingranar na era das llillico
rnunocaçõea de alia biCIIOiogia IICIIIIIIIWII a toda a po
pu~. O caso da Allgllo Norte é man:aroe., IX* 
ela ccn1lllpOnde a 45'ICo do território i'IIICioMI. a 110-
mante 7% da população a a apenas 5% do PB, o 
que é, avidantemente, uma distorçio a - Wilgida. 

Rsrrets se que oa inwaatin•D pdu tw. eo
biatudo nos~ ......_em IIICIIOIOgla, I r'o, 
._ COiiteXIu,lorteioa• wlladoa para o -•••o
to 808 se11ne com da piapaiBio a~. o qua 
dliculta-••ida em ragillea CliWilll8 do PafL 

Paralela....U, o -oto de men:ado de -
VIÇOII da telecomunJcaçi'es está IIBSOCIBdo ao bene
ficio que pode gerar para a sociedade. Asllim. o mer
cado é constduldo paio conjunto de pessoas e ..,. 
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dadas que .. podém banejiciar CO!.'I - EMços. 
Slo famlllas, ~ 6lglos goll8mllniBnlai e ou
lias entidades, que, dia alguma fonna, são - usuá
rios- ou polaiCiais. Dada e nelunlza dMEs aer
vÇaa, o rnaaldo sa confunde com a pRipria ea ciecla
de, cpt, no CIIIIO blaBielro, apre nnla CIII8Ciarf8tica 
paculluaS e lllqU8I" IICIIuç6es adequadas •-,..._ 
de. A segniBillaçlo da SOCI8dade lnalei18, em amas 
de-- melae da 18IB~lic&Çi5ell, 6 feita 
considerando as sagulllles categorias: lamOias ur
banas e nnis; ....,..... agJOI)8CUiirias, induslrlaill, 
comerciaiB e da &ar•IÇOII; órgloa govamamenlaill 
ledarai&, estaduais a m.JIIICipaiS; outras eulidadas 
associBQÕBS, clubes, alndiCidOB, embaiJractas, ele. 

O Programa de Recupei&Çáo e An1Jiiaçiio do 
s.tema da TelecanUucaçõeS a do Sialama Poafal 
PASTE peleuda -rter o quadlo de -ldmenlo 
ao mercado, pelo Sistema da Talacornunice9i!, 
fortemente concentrailo nas camadas de randa 11"818 
alta da populaçio, e llim•nar a PI s'o da demanda. 

As ~ de atendlmeniD, com horizonl8 
em 2003, em lunçlo das categOnas sociais cpt -
bode enunciar, são: 

As famlllas ulbanas pertencellfes ils carnadall 
de renda 1110c1eate salio alendldas por IIBNi!;os de 
Teleloua da Uso Pllllllco TUP e de mausagam da 
-. ou saja. pela teleb .. viliUBL Na madda da atava
ção da nlnda lamilar deasa segmeniD, ela migraJá, 
paulalinsmanta, para a Telaforia FIXB eor-x:ional. 

De todo o modo, a rede TUP será aperleÇoada 
e expandida afim de lln(llr a n-.ta de deslocemenlo 
méxmo de 300m que· as pessoas acessam um 
lerminal no ulbano. 

À pnlpOIÇio q se sobe na pirAmide de randa 
lamil18r, havenl a maior nllnwo de serviços 
a de lllllior Assim, incluenHia, nos lllllvi-
ços de que Jé Bllllkl ou seria c:ab-
cados il•li&j • =• • da SOCI8dade a 1V por llllllinalura. 
o &eMÇO da .;a;; 1 • r;(í8(í8dCI;. em baixa, médlll ou 
ala vali ciclrlp, a niJIIrnidia. a lntamat. ale. 

Às lamllias runus aplicanHie aitérios a.ne
lhanlas -elas u~. com a mata mlnima da gs
IBnlia da ...., a pelo menos uma modalidade de 
serviço de lelecomunk:ações, com ênl- na Telelo
nia de Uso Pllbllco. 

J4 as ~os órgãos pilbiJcos aatlo 
classificados de MIIIBII!anl8 serlo alllllllidas 
contonne -.. porte. , desde sa micro ld as 
megsemp18811S, têm ou terilo ac nao a um ou 
1118111 dos segLlllllas -.IÇOII: mansagem de VOZ, 18-
lelorua loca, de uso fll)bllco, rn6val celular, tranarns
sAo de dados, m.Jibmldla e vlcleo 

PBIB garanllr a oferta dos serviços meuciona
doa, o AmazonaslgsHe-á. pelo Sisl8ma de .......... 
il niOdama l8da da lllra óptica, que cleuanl estar iiiJ. 
planlada alá 2011G, a lasl8 de ..n falso naldiant 'III-
do Balém do Panl a CorwrDl, no MaiD ~ • .11. 

Uma idéia da verdadeiiB I8VOiuçlo que · a-
lá nos meios da telecomunica9il&" no Esll! ;to 
An.zonas é dada pela oornparaçao do que .. ~ 
soo, no parlado 1994 a 1996, com a prclf8Çio feita 
para - expansio nos horizonl8s de 1999 e 2003, 
la8p8divarnenle. 

Para niD tomar-ma ..... ., ........... .... 
._ os - da l8lalora lixa, IIIÓIIal oaUar a dL .JIO 
pllblico. Tomando IX"" base os 126,4 mi tarminais :.xos 
e IBnlas no AnBZDniiS em 19114, jli em 1886 .._ 
8111111 162.1 mi, daliaudo allnglr 275,9 mi, em 1111111, e 
460 mi, em 21103. Tal expansiio sigulica ..n aiiiid'lar 
to da 256% no earvÇo em menos de dez anos. 

Os cetutaras pas&IBIII de 6,4 mil, em 11184, 
panl 52 mil, em 1996, e aling~lio 457 mH em 2003, 
com o espetacular aumento projel8do de 614% da 
11184 a 2003. 

Os 2,3 mil terminais de uso pilblioo llllillllllllsa 
em 11184 tomaraiiHIB 4.2 mi, em 1996, e delierlkl 
ser 21.6 mil em 2003, rapetindo a elaveda expansla 
doa OUIRIII meios j6 Cllados. 

Smul!aMamenle il expansio llsica da nlde, 
novas *'*=as paaallilaa• qiM aradem ,,, e i ,......,. 
de talafonia fixa e da uso plblico dê - illllec» 
caçlo, l8lamadici"IB e lelacompra, o que algnlica a 
~ da mllltiplos EIViçoS IIIJaV6s da lllleblia. 

A dJgitaliZBÇio do sislema será o grande sallo 
que pennibrá o transporte unilicado ela ~ dOIIIIIÇID 
em .- diVIIt8aS lonnas: voz, dados, irnagana e 
taxlo; caracl8rizando as Redes de FIIIXB. Larga ou, 
como lllo modamamenla chamadas, sa lnfavlas. 

Os S1a1arNs lnlamacloiiBIB de Telaoomunica-
9il&" inlegiBiio os Slalemas Braslleáas com os doa 
OUirall pelses, seja por satálda ou por libra clpbca. 

Na OUIJa vertente do Siatema de Talacolrunl
caç6es paJB o Amazonas ealé. sua pa11h 1114~ no 
Sialama de ProleçAo ela AmazOnia SIPAM, do :nllll 
faz 1&18 oS" "B da VilllloiCia da AniiZIIIuia, oS '!m. 
A prmeiiB consequência deaa. Lial111188 aalá"' ... 
tegraçlo da Amaz&IIB ao !llSI8ma da ............,., 
por radares do rastante do Pais, que, haja, nil:l ai
CIIfl!iB - VIISia IBglio. 

Tl'llfiHa de amllicioao p!ajalo que viM gaJMiir 
a 118111111111ÇB do l8ml6no e a potaç6o do an--. 
De modo resumido, é um p!ajalo praviRI pe -- da
...vo~ver- em l!ês módulos da in'*"IIII!1L , _. 
bar: ldoano2000:~dos•tll" I .-da 
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eqiii!Çio de dadoll. WS: omuo• "9;._ e balaioaiiD 
e..-"' pê• de dados na 6noe de .... .,. .. do 
eereo ReglaneJ de Vlglllloae de MerwJa e lrwllilll
çlo do Cenllo de CaanlaiiiiÇID Genll, em 8laalla; 1M 
o..,21101:••~doa·• ·' , • ._.._de 
m•ogllocie do eereo Rega• de VjJIIidll de Pato 
Veloaç lllléo..,21102:~doa•' · •••na 
... de .... .,.. ... do Cenllo Regoanal de \Agillidll 
del!além, ~o prqa!D, 

Tendo em villla a magnitude territorial do Eata
do do Anlazona e da ragolo que o can:a, 011 gigan
._ llll11111108 a que ma ralen r--. p!UIIUIICI&· 
IIBIID lllo palfellamanta coerentes, Elaa nlllaiMI a 
axtaniAo tanllorial e a ill'lpOitAncra 10Ci81, IICOII6mlca 
e Wlladgia dilata euonna e nr:a pan:ala da ,_ 
Pala. O Elllado do AnilmiM8 lllllil ptOniD panl ln
.,_.-na- du·moclamas VIBS de l8lacornul*:a
ç6aa. Pala isao, - gente dani o onalhor da 81, com 
a Clli1IIZa de que 11111an1n1011 lljUdando o Brull a on
.,_.-no Tan:ailo Mllnoo. da cabeça aeguocla e em 
poalçlo de liderança rnmdlal. 

E1a o q .. eu tinha a dizer 
O SR, CARLOS WILSON (PSDB - PE) - Sr, 

Pl8sodenla, s.-a, e 818. Sanadores, Pemambuoo Ini
ciou o ano da 1888 de luiD, O Brasilllcou um pouco 
mail pobre, ,. artaa lacham o balanço do - que 
sa foi~ a panla de um de IIBUS melll fe.. 
cundoa criadolw, A música soou um pouco malil 
ma•oc61ca ,_ ano novo, AI ladanil da Olinda 
no '*" aolon abrigaram lolillas um taniD paaaroaoa. 
Raro-. Seni101118 e Senhores, ao faleclrualiiD da 
Lourenço da ~ Bartlou, o Capiba. OUCiiitdo 
no úlmo da do ano paaaado, 

Paloa IIBUS muiiDB rn6rltoa. quero haja p!881ilr 
rnnha homenagem a - lluatn1 Ilho da illil1ha ter
ra, que 1an11o oonlrlluw pan1 piOI8fal' a ClfaiMdada 
doa ..a... da Palnambuco paiB o I88ID do Pala. Só 
lanallo que, tando Wldo ao mundo logo no onlclo 
daalll Hculo, em 11104, nlo lanha ala quMdo aape
.., paiB saudar o próximo mollnoo com um f!ww. 
Ouala - tm1lb6m o mau paaar l VliNa Zazlta 
qua, aampnt amga e aolodéna, acompanhou-o * 
... tllllrnoa dias. 

Embora tenha ficado COiillacldo como~ 
lllr da,_ o que da fato era, e doa bona • c.plba 
- um múaioo 011f1111a!o, nlo aa 1811Umindo - ga
nie""de muaiclll a - glnaro. ~ c.plba 
COII.,O., em mala da 70 anoa de C8iNinl, uma lnllnl
dede da vallaa, llingOII, polcaa, guarlniaa, modl
..... choroa, ...... lundua, dabradoa. ............ 
-· cnandu, rnan:hu. choroa, ~e múaiaa 
81111C11181, al6m da II'ÚiiCII panl taalro e - Se 

noa falia ~ pan1 8111111181111' ...,. 1111ant011, a ala 
nunca fallau crlativldada e, principaJmente, erq~e~ lho 
ao aa dedicar l música. 

Nii8Cklo em famlla pobnt, em Surublm, no 
Aglaete pernarNiuc:ano, o principal aJimenlo de Ca
plba aempre foi a IIÚiiCIL Numa farnllla da ona, em 
que todoe 10CIIVam algum lnalrurrwllo, Meatnl Capl
ba vaio a se tomar inalrumanlillla otqil8lllnldor e ar
..,.ador. Aoa 8 anoa Jé tocava 1nlmpa e apn~aanlll
va- em saraua e festaa; com pouco 111818 da uma 
dllzia da liçileB de piano, paaaou a ~ • 
IWJIIÇÕ8II da cinema nulo em cinemaa de P..a. 
a, logo em ll8gUida a III" I Biliar -. cmiiPCllig * 
própnas, Nlo levando em oonta 011 COI...._ do ir
mio mais velho que lhe sugana abandonar a ~'~~~lai
ca, pois - nlo dava camisa a ninguém. no Inicio 
doa anoa 30 jé - diiii!Or da banda em Recife, oom 
-Jazz Band Acadlmlca. 

Pala núica ... capaz da ludo, até-an
lnlr paiB a faculdade de dileiiD ITIIMCio pelo - l 
rnúalca, pala participar, com 1'111118 propriadada, da 
uma banda que tinha o nome de acadêmica em aau 
tftulo. Consta do anadotino que, lomoado em 111S8, 
rolo too nem pagar o diploma. Ernboni tllulado pala 
acadallloa em Direito, teve como- prii11Ka a 
darradeora a dai.- da nnlilica popular brullalla. 
Quanto .. l"iÚiCa, panl - rolo precisava da foana.. 
çlo ~ paiB ter aa nMIIadO um wnfadeolu 
douiDr no olfcoo. 

Como um bom filio do Nordaata, n~gllo da 
onda racatleu onllulnclas e de cuja culluiB bebeu 
pan1 cnar sua obra, J1111111• aceitou mudar- da -
amada Raclle pan1 outnl cidade do Sudaale onda, 
provavelnwlta, podena lar tido maoor - l mfclioL 
Com sua fama da bolmoo, - um abnegado apW +I 
da cu11u1a bnl8olaonl. um genulno al1iBia do pDiiD que, 
illalwaalla. J11118iB tiiWt-. trabaiiD a8COI•"'IItcidD ra 
rnadida em que !Mil C ia Ela- um doa ar- l8pnl

.....,.. da uma ge111Çioo de mÚIIIOOII q.- - figu-
181 da axpreaaio como Noal Roaa. l..amarbna Blibo 
a An Barroao, e o aeu falaclmeniD, pDIWIID, traz 
•oonna parda ao noaao P&b••iwllo cultural. 

Embora t:-- na rrúaEa sua maoor fonia da 
pru8l' a por ala 1011aa ,_ollacido, ganhou a vida. 
como banc6no, jamaia tendo aido 1'8lllllll8lado ada
quadana'it8 palas ca 11111- da rnúaicaa que tave 
giBWidaa. Melmo com aau aaplrito g1116WO; pa1a 

ala - cllfc:ll~~~~q~~-odar que a mldla dsaaa 1m*» 
8IPÇ) a mllicu da baixa qualidade em - da 
aproveitar a llllliOi' nq.- da noaaoa múelcoa • 

Seu pr'.,owo giBIIda sucnao -.I -
com o travo é da amargar, após ganhar um -r-
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ao. em 1934. ~ ~umtes. !J- lugar garanti
do em todos 011 camavu da PerriBmbuco e B!udou 
a plUj8lar o fnlvo para além da 11011&1111 fnlnlairas es
taduais. Mestre C8plba. amo10110 que era. nos dei
xou seu legadO, que é um anrenal da ~~~laicas ale
gres para o d!Wibmento de ~povo. E 6 com as 
palavras de eeu pnmelro choro famoeo que eu pen
so que 011 brasiiBIIOII podiam saudá-lO: 

"Eu bem sabia 
Que -e amor, um dia 
Também tinha seu fim: 
Esta vidla é mesmo a.saim 
Nio penses que es10u !riste 
Nem que vou cho-. 
Eu wu cair no frevo 
O que é de lliTIIIIllar. • 

Era o que eu ímha a diHr. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Pnosldanle, ~- e Sr&. Senadonla. ao findar do ano 
da 1997, a CAmBra ~Deputado&, o Senado Fede-
ral a. da uma torma ·a abrangante, a IOCiedada 
brasileira tomaram hacimaniD do "Relatório da 
Coml8lllo Exlama da Clmara do& Depul8doe Desll
nada e Avenguar ;::..isição da Madairairas, Serra
rias e Exlanses da T- Bruialta8 par 
G111Po& Asiáticos". 

A ra1enc1a Comiasão for criada em 17 da OUIU
bro da 1996, com o prazo da termino do&- trabll· 
._ pera 17 de JUf1ho da 1997. Eaee prazo foi ...,... 
rogado para 30 de setembro e depois pera 30 da no
vembro e o ralalóno finaJmenle concluido em 15 de 
dezembro da 1997. 

As consideraçOes fineis do Relalórlo da Comia
.., Exlema da Clmara do& Depul8doe lllcenpJu di-
fetaiCiada na grande lrnpnllwa bnlllilei-
ra; controvérsias ae eslllb ai eram p!i•oclpal-
mente a parl1r do das polftlcas p6blicu ~ 
postes de proter;ão il AmazOnica. Pemi!o-
rne transcnlver o ele das medidea p!IVpDIIIIS: 

"1)- Moratória da Desmalamento par 10 anos 
- Alravés de Medida PIUViaória, dada a IJIIIIJICia e o 
xrtere aae nacoonal, es1ab ri cer a p!01biçiD llln!porl.
ria por 10 anos do desmalemenlo da Flonlala Prlrni
lla da Amaz6na. 

2)- Probçlo de queimadas a partir da 1998-
DeclaJada a parllr de deciiiiO pelo Elalauliva.. 

3)- Mete de 10'11. da unldader da Clll..wçia 
até o ano 2000- Daflnill como llllllll .-6 o ano 2000, 
pelo GcMmo ocm a ••v.IIIIICia e eblll(llo do Con
~ ,..,_. onda COUber, da • dnglr a 10'11. da 
6nra IDIIII da ~ como Uridade da eor.eru I"' 

I'Jiegral, tais como P~ NaciDJIBIS, Eslaç6es 
EcolóQOas e ~ Ecllil6glcas, peuo importante 
e -.éno para a proteção da biodi11'81'8dede. 

4) - Todas 111rra11 pllllicas fadlnis tnln&forma· 
das em uridadaa de COI-VJIÇIIo - de acordo com 
aeus raepectivoa ~a 1 1'1tamae .. rticUares, se decta· 
rar dleralle6 uridadea de COI-waçio. desde Par
CIIIBI Bié Flonllltes Nacionalll (FLONAS), com eepe
clal atençlo para as llinsJIII J4 ocupad• pelas popu
IIIÇ6es lnldrclonais onde se posaa aplicar o c:cncedo 
da Reserva Exualivla1a, ou da Floresta Nlldonal. 

5) - Lei da cnrnes ambtenlala - VoteçAo em re
gime da urglncia da Lei que define 08 crimes am
llllnlaia, em fase final da lrarnilal;lo no Conglllll80 
Nllcional. 

5) - Decla- ..... de IPid\.do da atMdadell 
madaireiraa - Ba·aado em esludos jlli existentes. se 
declarar llirwu da Floresta Alnezenlca em que estará 
proibido pelo& p!IÓXIIJIOS 10 .,__ qualquer lllivldada 
madeireira, até que se CC111J1e18 08 eslndos e &e es
tabala ;a o Zarwanwlla Ecol6gico Ecoll6mlco da 
.Amaz&1ia". 

Pelo petnm6nio incalculolvel que IIIP'8S8'TIIa, 
par s~a irnporllncla para o clima da T-, pela ccbl· 
p que dellpa1a no mnlo inliaiiD, a Arnaz&Ua nspira 
pe r. que coatunam obaCII..,.. a • ' ••~ Nesse 
cima eni0Ciclri81, rrruiiM- a •~~a~a~t~ICia. a racica
lzaçlo do& que sa dilpllam a dllar ldê la t llíD pnljudi
_. quMio a u-•ICia do& que a6 ~avençar ao
bnlala para a rapinagem, para •-daalruiçiiD . 

A p!ioposla da I"IIOI1IIórla da dez anos para. qual
quer tipo de desmelemenlo na ragiio, a pnliJiçio 
das queimadas a partir da 1998, illio .._ propoa-
11111 apaixonadas, que c:ondumm a 8X8QIII'OII e, por 
llao mesmo, nasullem lnaflcazel;. 

Alo _.., o CN&Cior•IID do m8icado da nw.
cMiru lroplca•. allin*lulçlo do& ula.,ues nos pai
- que 1radicloualnallill IJID pnxlulwsa, 08 pai
do Sudeel8 Aalllilico, como a M•Me• e a Indonésia, 
am COI rfriiiiiO com a avolrçlo do preço daeae rnatt
lala prima no mundo, IIi f6cll an:lulr a ~ 
do papel que vini dnampalhar a~ na vira
da do a6culo. 

A Anmlenla dlllp6a da um 1er90 claa flolaslaa 
lnlplcals munclaiL A P8rh\rnuOnla - o Brull mais 
08 IIII'- 8ignaMrloe do T.-lo da Cclopenlç6o 
ArnazOr*:a- CIIIJCallrll dallllarp dali florwlaa 110-
plaairl _ _... do Planeia. 

oa -Jtroladorw doa rnaraado da madllira, no 
mnlo, 08 IIIi ,.ldoa ....... brdolllhla, englo-
bam C8lll8 da 80% do marcado mundial, a nwmen-
111111 US$10 blhlles par ano. Daede o final da 1996, no-
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llela- !XIIII fraql$1cia- IN8 g~ nulliuaciollllll, 
como a mallla WTK Colpaollllal ~ é.1an.n lrÚidlno 
do a laaaz6ia com ;awabolalllesiOnWI em d6llna. 
Una ftnl 8lil8dlada inlomll da ra'r I I da US$300 
mlhliee da- para o Estado do ArnazciMa. 

Mas. nlo seriam apems oa aal6ticos que 111-
nam O pmril6gio de tentar O COilllule da FJonllla 
AmazOnoca. Elea apenas chagaram primeoro. O IBA· 
MA onfonna que, pelo IIWIOII, trOa outras 8114Ji
madeo1"8111111 esti"III1II8IIU )6 aatawm apanmdo: a ca
rollna (8IIWICIIIIB) a a aJaml Ghalal, que~ ta
nw18daa a~.- como a suiça MI Ma
daora. que axporlll madall8 serrada, mogno a cedro. 

Nio é dlr..a lamlllar, que a IIIMI:lllda pilblcl, 
denvada daa -ladanus. 1 *-a~ 
f9ua em p~oram lugar ,. &COIIDril da lagilo Amaz6. 
..... Em aag&nlo lagar. é o eaiDr da baila lloi IIII. • 
pooduçiio da nadaola. a rnaill ~ aiJvidada .
llllml:a. é, llilltlém. • pnncipal ftnl da gaaçio da -
pregos. da IWidaade_..,dallb*le. 

A if1110111nc1a -inalada para a produçAo de 
madal~a é v6llda. llldi&tlnlamanle, para toc1oa oa Ea
tados da Amaz6nla, além de rapou- no ll8lor um 
anonna potao ICial de Cl ascimanlo. A fiiiiiOIIAncta 
para o naocado axtemo é ainda o~&~~prasaNO,...., 
que atJnga apana~4% do rnan:ado nundoal, 1111111 .s
quora ralev6ncla para o suprimento do nan:ado ._. 
no. A Arnazjlrw., 6 supridola de 90'11. da madeiras 
lropiCIIIII da todo o man:ado inlemo. 

FIC8 po111 da logo visto que aa proposiiiB 111111-
CBIS da •eom·as'o Externa Desbnada a Avengllar a 
Aqursçlo da Madairaolras, Senanas a ~ Por· 
çõaa de Tenas Brasilainls por Grupos Aso6tlcol', 
são utópoc:as, ~das dos ~ da seus 
habllanles a da aconomoa da Ragliio Amaz6nica. 

Para que a ragoio possa !ornar afaiNO& e ublo
zavaos aa nquezas l'lllldeiNnlls po1ancoa1rnan1e dia
ponfYeiS, é udiiP'IIúvel. é in4JIIIIanta que o-... 
.....,. da ar, a da exploiiiÇ'Io 8aja me .... ..,, 
_.. prulundlda. e..a 6 a juelillcaiM para que o 
Mon1816no doMam Amblenla, Recu.- Hfclricoaa da 
Amaz6nla Legal a o IBAMA, em llllbalho ~ 
88l8!am alaborando, daada 011 fiiiii*IOI ~ da 
11187, 8IIIUdol, plano a PftliiiiDs para aparaclouallur 
l1lgiiM8 da __, a m.. llonlalal8 públrcaa Eaaa 
nova figura é denominada da ""'-» Privado A. 
Flonlslas Publica&". 

o tanno "pplvabzaçço' n'o • bem aceito palo 
SacNiáno da Dnaii"''Mmanto lntagnldo do Mil' u 
no da Meio Amtiln 118, Raimundo Oeue-Dari, que 
diZ: ' ... pNfilo c:llamar da publfcfzaçllo das fto; la& 
o ato da lrai18111r"lir aa *- da domlnio público em 

--- ----------
• IIDnllltas niiCIOIIIIis. que senlo 8XPiunldas pala Inicia· 
llva pnvada". 

O Pala possui 39 Florestas Naclonals com uma 
Mia da 12.594.820 hectares, cnadas a ptOIIiglda& 
por lag"s' ;to fadaral. A Região Norte conta com 24 
Cla8tiiS florwlaS, com um tolal da 12.527.989 hacta· 
raa, o que comssponda a 99,47% da ãraa IOial das 
Flol88la8 Nacoonals. 

Desta forma, quando ma drsponho a examinar 
a proposta do Mrnisléno do MetO Amblenle, dos Re
CUISOB Hfdricos a da AmazOnoa Legal e do IBAMA. 
n'o posso dencar da manifestar o mau receio, pois 
lrala-se na verdade da colocar ao acesso público. 
aaja ao capdala empresas naaonaos, seja ao capdal 
a amp.- trsn8naclonals o patnmOnoo da Humani
dade que é a Floresta AmazOnoca . 

A magnlluda dessas áreas da Florestas Nacoo
naos tarn - localozação em áreas de lronlalras ou 
énlas llndetras com pNOCUpanles problemas Ulda 
n'o rasolvidoa como o conlrabando da miner&B a o 
NACCICI6fico. 

Goslana Ulda da -nar como são lrmllados 
011 racu.- da que diap6em o Monostáno do Mam ~ 
baile, a o lbama. Liro....., no que doz raspallo aos 
- llêcnicoaanllli, - racuraos da equopa
IIWIIDs, da modema a bCifillicada taCIIOiogla da moni-
~. assim como aos racu- hu
mano&, ll8ja do quadro da pascJIISildoi8S, léci IICDS de 
~. lliboialoi•tas. como do u rdlspensélllllflll a aaJ 
da vigillncia flonlslal tio sacrificado pelos ba.- ...... 
rias, dlliculdadas da toda Qldam, aspeteza da ~ 
a de 81 iÓIIIIiiS como a maléria a a hapalde. 

A proposta sob comantáno - Acesso provado 
lt8 Flonlstas Pilblicas - nio é nenhuma 1.--aç.lo. 
Trata- da pOr em prébca na AmazOnia um llilotema 
16 adolado em vános países com larga tradiçlo fio.. 
raatal, como o Canadã, Estados UnidoS a Nova Ze
llndia. Penagua-88 o ob]alivo da dar maoor raciona
lidada e af81ividada ao uso a controla da produção a 
aa COiibule dos astoquas. Aasm, ficana aaaagurada 
conlinulllada aa suptll118nlo do lll8iC8do da produtos 
ftCiraallliB a maior sUSienlllbllídada no uso ~ ra
cu.-. 

Em mau discurso da 2 da abnl da 1997, delta· 
quei que ' ... o pnmairo prast.uposiO lundamenlal a 
COII8iidarar, é O COIIbula do ~ do I"8CUISO. via 
fiecelizeçlo técniCa, • momtoramaniO salativo. con
bule aflitivo, de forma que o volume da madeira co
Jacada no mercado S8J8 falia de manaora gradallva. 
para aaaagurar preço a sustenlabilrdade. É iqlortan· 
111, que as florastas públicas possam ser ac na adas 
1Mdi810 exptoraçio organrzada. Cnar-sa-é. uma as-
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~ llllaliva (a maiiar~a. - quüp181' outrv 
bem, pniCiJJa Hr eacaaH para Hr VllloriDda) e .. 
llo founedos 8IIDquel esiJ&Ngicoa capaz- de 1'11-
gular a demanda. 

Um aegundo p-supoato, diZia em "*' dla
curao • •• .é abler a dafiniçlo da um lrabllmento 111-
galfnormaiNo que pa!llibilita a garantia do- à 
floraatas. e.te aegundo ~upoaiO 8lllá sendo ob
jiiiD de uma an'lpla e democnllica dlse~•llo num nú
- infinilo de grupos de babalhos, cornisl6aa. me-
- redonclu,elc'. 

O lbama prelellde orfenlar a ullllzaçlo dei fio. 
111111111 NaaonaiB exilllei 1118 deniJo da um raio eco
nOmlco de exploraçlo, para que pJOCfumm J1IJidel1a. 
A pretens1o do lbaml 8la a de tar licitado em 11197 
cinco Florasta8 Naçionais pJOCfuzlndo madeira na ra
IIJAO. o objelivo tnaJ é o de -mr o aafOIÇO de ex
pknçlo madeireira que .. faz de fotma lllfonnal. 
ruma 81 IOITI18 clsperllo geognlflca e, llegalmenle, 
em exl8l BM iÚIIU devollllal. A rnuclança do alUai 
modelo da exploraçAo, para um jiJUCIIIO llllltenlll
VIII, BObnl o qual a -*lede lllnha cilncla dela de 
onde a llllldeira lllli e em que COIIdiçllelé pJOCfuzlda. 

Os .-Jdlosos do Mllllstérlo do Meio Amblenle 
e lbllma, alllli Idem qua o lli8laml sob PIO!l OSia, bri 
que controlar mala de 50"'Io dai ..... aplunlvell de 
madeira, na Amllz&l~denbo do pell'mebo que 8116 
8Mdo denumnado de 'raioa econ6micoa' IIMIIver.
do - de Unllo, Estados e doe Municl'pios. 

llleo significanl ter~ BObnl SO a 40 milhllel 
de ~ de • o que podenl funcionar 
corno uma 8inal ao mercado mundial, da que 
o -uil elllé cu de _. -rvas. e que po-
de • ser um aupridor orgaJiiado, confiéWII de 
IM!éria-pnma. 

Pode-M lllperlftcaber::abj.- que a iJW:ialiva do Governo 
FllderaJ &Stllonge de l8r o que 18 nollciou, equlvo
cadamenla, de que aatana a caminho um plano de 
"pnva•beçilll dai FloNslal Naclonall do Sluil'. O 
Govemo nlo prelellde vandllr aa FLONAS para a 
Iniciativa privada. A jiJGposla é axa1111T1B111e o ounln\
rlo, iiiD ••• llfl1llieção dai ..... de florlllllal IOb o 
dumlnto públiao e a 81181 érUI a aplonlçio 
nor-tal, C011181C!al, no la. 

Em IDda a Amez6nca. cinco no--. 
naciol- lido palle 111118 ........... ll explo-
JIIÇio JJBieilllira: ~ , com 600 mi heclala8 e 
Calauanl, com 300 d '--· no Panl. AI Flonu 
do Jemerl, com 215 hecta- e Bom Futuro, em 
AolldOnla; e a Flona de Telé com 1.020.000 hacla· 

-· no Ealado do Amazonaa. 

' FlarMia Neclonal de Tapalóa, no Municlplo 
de Santarem,·18V8 11 IJCIIal de • "Iiii., p6blicado em 
4 de agosto de 11197 e cencefado an lillaiibio pelo 
lbema. ,_ a uma liminar obllda pelo Mil ill6rio Pll
blloa. TIIITibém in1Je1raram rnedlda8 o eor-lho Fe
deral de Ordem dos Advagedoa do Brade outroe. 

O qua .._. a oun 1' de lriw fala e :! r
aa de 17 uornri:fadlla lndciaJJafa na 6nla do Plojelo, 
que - de 5.000 hec:lalw. Cem o ca c a ~anal aa da llcl
leçiio o lbema raduziu a 6nla do PllljaiD de 5.000 heda
- para 3.500 hec:lalw. o Oini1Dr do DapanJIIem de 
~ Fb ta'a do lbama. Dr.Joaé de Allnlll6ia Sl
va, ... que o 111M) aci1Jd devenl-JX"kadolll6 o fi
nal de janeiro, delialdo a1andar aa ralviJ • ; 15e- que 
pruwuc:a&li O CIIIICIIIaman1o do p!ÍIIJID eclllll. 

Concluo o "*' diacurso, 18111ri1Jdo.me ao pro
nunciemenlo que fiz no dia 04 da dezerilro de 11197 
quando ted COITIIII1Iérios aobnt a J8alizeçh na Flo
llll&a Nacional do Jamarf do 'Dia Espec:illl de Fie -
la', promovido pela EMBRAPA-Cenlro de F>wq.
Agrollorallal de Rondonla, em pen:eria com a Se
CIIIIana de Es1ado de ~ Ambiental
SEDAM, 1118111ulo B181illllro de Melo Amblenle-IBA· 
MA. Plano Agropecuérlo e Flonsil1aH"'..RO, 
Compantia Ealanllera do BJaii.<:ESBRA e Pnlfel
lllnl Municipal do Munlclpio de Jaman, orlde ae loca
lza a Floraa1a Nacional do Jamarl •. 

A sociedade da Rondona wm a cada eno •õd
cando cfelenrinai;Ao e unsibllclade - VMtoa da 
1111111ançe. nmaiJ8ndo.l8 preocupada com o fato dli 
que: •.•• - NICiamo de •U8Ienlablldade tanhe "'18 
dol8 de IJI&IIIIillllmO e rechace todo o amllie s-
rno IIJfiiCIIIbado, como o media1iamo aventur e 
depnadador". 

Muito obrigado. 

O 8R. MAURO .-RANDA (PMDB - BO) -Sr. 
PJalidenta, &-a. e 8111. SenadonJa, a dela do lllllmo 
ela 18 devanl aer decla-.a para a llllveçlo de pe
c:uêlfa de leite do pafa, que lll1i an vias de colapao 
ciiMIII de maior crt.e cortnwar dll toda a hl&tóda 
do lllllllr. Cali181• de peq18a, m6dlae egllllldel 

• piOdu1orel do Cen1Jo.Oeata e de ou1ru raglllea nau
rftrn.ee na Feclereçlo de Agriculllna de Gol6a, 
paiB deblltar, documentar e l'1ll118tar ao GcNenD Fe
deral um cxqunlo da lllglll1llel de -vl!icle para 
mudar o quadro critico que envoMI 1Dda a Olldela 
piOIIu1Wa. dlllide ã taz.lda e até ulndllllrllll de ~ 
ticfnloa. 0 pon1D maill polêJJIDO é a CAIIIUIIII.IÃil dae
leBI daa ~do leftl an p6. ·••-•• 1101 
pal8aa de origem e que cheglm ao pala com yjrlos ti
pos de derúlciaa de opel.,.,.. ........... 
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A naaiiVa dllllla ploi,...U •IC!?'*D i8giDriiil, cpt 
..av.u IDdos 011 EJI 108 do Cenlio-Oalle, iiiM da
iiiDU IIUitlém a .. ç1o da DllliDii Estadall pnxUaiw, 
anlurçlo da~ canun da inlainan, foi da Co
mileliD de Agncultuia da CAmara doa Dapnladoa. Mas 
6 li iiJCh1ai ila cpt D Sa ado também tome CDi hlci
iMM) do -.mo, pa~que ~ una Casa ladandi
._, 8 D -no, por - giBViCiada, 111m lnlinaa in1!i
caçX!ei com o dasaMIIvinadlo aq.a.ado de IDeia a 
Fedinaçlo. Basta lambnlr que o sator auprega lila 
iiitlil!aa de liablllhadoiaS an todo o pai&, com una 
pllnlllla de 220 mia•• 118 an Goiéa. 

~ óbvio que o lllile é uma das principaB fDr*la 
de pnàlna para almenlação do povo braslairo. Em 
d4cade• peesacfas, o piQduiD e seus deriYadoa -
.........., D deeanvalvlmenlo de muito8 da iiOIIIDII 

est.dOII ii11pCIIIIInlli ao ledo do café. Todoa os M
nlloraa sabem que jé ViiHii1108 uma •- da Hial6rla 
do Pala em que a politica I18CIOIIIII ara dec:idlda pelo 
bin6rniD do café.Qxn.laile. A nlleiência e~a jocDaa, 
.,.. nlo deixava de aer verdadeira, num mDiill•o 
em cpt 011 Pl1lliclenas da República aelam, em -
maiDrta, de Minas Genus ou da Slo Paulo. O lelle 
panteu o poder polllico, o poder econ6mco, e 08 
pRiduloi88 i1IIII8IIIIIC8i slo hofe verdadeiroa tw
IÓIL Emn qualquer bar de qualquer eequil18 do pela, 
-de ae um copo de égua mnend ao pn190 de 10 
liras de leil8 cameiCIIIIIZIIdos na extl8-cota. 

A pii1icopar dos det>a• 19Pizwtos an Goillna, 
aCOiri.-.lriinaao o que Já sabia aatn o diama doa piDCiutaNa 
da laia e dadvadoa. Senti a IIDZ da ...anmdade dos 
maia de ......... mri:ípoa goanos liijA li illldaa, ...... 
• de wni&aãaa da piOCUOias. Elea •eclal••nlglllll
dade de b•••m ama o pRiduiD ra:u 011 e o Pftdm 
ill1pOiiBdo. abmdo mão de qo •lcp,... privli!Qio para wrn
JIIIIir. o paoiclanllt da Coli -o da Pecuéna de L8ila da 
faeg, ~ \/laia, 8jli E I IIII um dado eloqOenlll: O 
Brasil pmduzu, an 1997, 20,3 bilhões da lima, e_,.. 
rnU 22 biltilaa. o dllficiiiDo de 700 d1Õ8S, .... o pela 
Jn1XlfiQI2,5 bHaa. ~- dlelaiÇa que, aeginlo ale, 
111116. pm · •a Ido 011 pi8908 para baim. 

O lail8 lfiiiiOrtado embule subsidias doa pai
da ongem e ainda se beneliciB das taxas lllduzldaa 
de wnportaçlo. Os mpootadonls, an mu- -· 
aon111m wm OUirD8 pnvilégios, como juiOS ~ e 
longoS prazos da pagamento. O d.ngente da Faeg 
~donna que ~ de outiOS se1area de alivida
da eetiio Ojlili8fldo nesse setor. pndicando uma .. 
~ilação danoes para a fonnação de capdal de g1r0 

barateado. Em declarações à 1mpi'BfBB de Gollnia, 
ele loi taxativo· "Essea 1mportadonls conseguem 
campiar leite lá foi8 com prazos aupenorea a 385 

dias, e aom JUIOS de a por aanbO ao ano, quMdo o 
sator, aqui dentro, lnlbella aom p!8Z08 da 30 a 80 
diei e juros ·~• 80 jliOf ceaiD ao ano•. 

P- mim, a slluaçio 116 não 6 11'11118 gnlft jliOf
IPI lamOa à 118111a do M111stério da Agncullura um 
homem afinado wm as aaplniÇilea do meio RJIBI, 
como 6 o nillllltio Ailindo Porlo. Ealou ceilo da que 
ele V8l ouvire e&tudar• -~.como ...a
mo 111arnae que 18m denoiSiiiMlo alá agora, em
gaa!Ao. Una das ctac~ que ele já tamou foi a de 
autmal8r 8 autorilaçio dM iif\lCII1IIÇÕ8& eoa 6rgiaa 
lillnws de - PIIIIIIL Mas 6 li8C sfo:lo que OUbB8 
nl8didaa llllfiUil IOnilldas no cu110 prazo. Uma dáaa 
..,. a de an1J1iar 011 piOgiBmll8 IIOCiiiiB do gawmo, 
wrn a dislnbuiÇio de lelle ês famllias c:enll1a, como 
lazeinoa an Goiás. E lllnDim obrigar a que 08 tome
CIIla- l8llllll &JGCiusivos de pnxMoias bi rlul as. 
Atualmenla, doa 2,5 bilhiie& de libos que alo dlsln
buldos. as~ raapondem por 75 jliOf-=.. 

Com una fia:alzaçio ngorosa wn11a as fiaudea 
III& 11!pCIIIIIÇI5ai, eu IICIIIdilo cpt 1aa11011 CUi .....,_ de 
~ an c:ondiçãeB de v•ldade Sabnt 1180, valo 
.. danúnc:as cpt vêm alldo falias pelo •• .. I iD 
~VIela, falando an nome do 11e1or: "o cpt owr-
18 • que o pRiduiD nljlilllado, gera~merm de "" qual
dada e~ Naliado, 6 deitado a pi8908 avlla
dos e acabe por gamar quase tadea as Wimlêiow 
p(bke N6s eqw licamoll chaos de prundos em i81a
çio ao pcAaciUI &no, mas 011 E ' t <'• Undos, pefa1i. 
... do livnl man:ado, lêm una IBi--obnyau
do a& piOgi1li'iB8 olicas 8 Ullizlnm jliOdUIDa locaia". 

Saillonla e Senhoi88 SenadoniS, quao li8Z8r 
e&la aesuniO da volta à Tilluna, ... poóxmoa dias. Já 
p&ltiCip8i doa de'Mfes rvallzadoa em Goraria, e oau 
WlllilUar OIMndo 011 wrnpanlwwoa que eatilo ~ 
harocamanla pan1 manler- ,_ alivlda1e. Vou 
8gilllidar o documenbo final para um proruiCiamanlo 
nas apiOiundado, an que 8llpiiiO ser OUVido pele& 
aulbndadaa 8CD110mca& do nosso Pais. ~ mim, é 
deWir mpendivo do govamo wn111r a crise que se 
alasba por todo o sator da pacuéna laleira. nlo 116 an 
raspeiiD à bBdiçlio 8WI iCli' IC8 dessa aiMdada. mas 
princlpalrnarte por - i~ na i1llli1lllilnÇi 
doa iiiOSSOII piOgiBiil8ll SOCiiiiS ligados à ii1lência. 

Ela o que linha a dizer, Sr. PI8Sidenb&, Muilo 
obrigado. 

A SRA, PRESIDENTE (Malluce Pinto) - Nada 
iTlliiB haWindo a lnltar, a Pl'llllldlncia V81 81 iOIII'iBf 08 
~. lembrando à& Senhoras e Senhoi8a Se
nadoniS, que conslará da sessão delibeiBIN& ordlné· 
na de le1Ç8-feil8, di& 20 do conente mês, a IUIIZ8f· 
se à& 14h30ro'lin, a seguinte. 



JANEIRO L>E JQ98 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Dia 20.1.98, terça-feira, às 14h 30min: Sessio delibenltiva onlia6ria 

I 
l'lujclo de Raolu· 
çlo rf' 2. "" 1998 

(OJicao ri' S16, "" 
1998) 

Coausslo "" As
SIIIIIOS Eam6mJc:os 

z 
PRIJCIO de Remiu· 
çlo ri' ] "" 1998 

(Oiiclo ri' sn. de 
1998) 

Coausslo "" As· 

-~ 3 
l'lujclo de Ra:>lu· 
çlo ... 4."" 1998 

(Ofiao ri' S/8, de 
1998) 

Conusslo "" As· 
SWifOS Econõmrc::os 

4 I 

l'n>JCIO de uJ da 
Ciman n" 691 de 
1997 

(ri' l 815197. ua 
Casa deongeml 

·lfr-iealc da Rqoj· 
blac:a 

s 
l'ni.Jelo de ~~em~ ... 
çlo ri' 164. do 1997 

(OIIc:ao rf' S/7'1 de 
19971 I 

CoiiiiSIIIo do I As· 

- Ecoaõaurs 

Amanza o Eslado do ManDhlo a COIIIr.llllr e .,...ar 
contnop13111ia 'a opaaçlo de aã!JIO C11W110. CXJIIl o aval 
da Ulllio, JUDIO ao Banco I~ Jl8lll Recoasbuçlo 
c DcsoawMIIICIIIO- BIRD. ao wlareqwvalcnle a Ollellla 

mdlliles"" d6Wa--. fillaDco
ar o Pn>grama de Combau: à Poblaa RunJ 

ApRSelllado CORM> cxmcluslo do l'anlco< ri' 17198-CAE. 
!~"'-" 5cDadar Waldeck Omelas 
AuiDnza a Pn:fio1wa do Mumclpoo de Sobnl. no Estado 
do Calá, a COIIIJalar opcnçllo de cridllo DO valo< de doiS 
mdlliles C ........ e CUK:O auJ 1e81S.JUIIIO à Caixa Econ6mK:a 
Fedonl.- os--. à -·naçlo, SODea· 
-mo c., deu>*> do piaDO~ Jl8lll o Bamo Pa· 
dlePalhaDO 

ApRSelllado ....., cxmcluslo do l'anlco< n• 18191-CAE. 
Rdator 5cDadar Waldeck Omelas 
AIIIOII2a a Pnd"eatura do Mumclpao de Sobnl. ao Estado 
do Calá, a COIIIIalal' opaaçlo de Cll!dlto CXJIIl o llaDco do 
Eslado do Calá, ao wlo< de...- e doze 1011 e Ollll
ceniOS n:aas, dcsllnanclcHe os........,. à..,...., ...... 58· 

............,, lemplanaJem. JIIIWIIOIIIIIçlo. COIISIIUÇIO de 
eqwpameniOS urbanos e exeeuçlo de plano habalae:IOnal 
no Bamo Alio de Baasilaa 

Apreacnudo como c:on<:IIJslo do l'anlco< rf' I 91911-CAE. 
Relalor Senador Walclod< Omdas 

Autonza o Ml-o!no doo T._ por anlemlédJo da 
Companlua Bnsaleana de Tteas U-- CBTU. a_.. 
sar 11 Companhia Ceamase de T1ansportes MdnlpolllaDOS 
• MelnJI'or recwsas para papmeato de pessoal 

Pala:er da CO. Relator Seaador Lúcio Alciluan. favo. 
nave! (aguanlando lcalun em Pleuàno) 

AIIIOnza o Estado do Maio Grusso a elevor lempOrana· 
..-e o sou lamalc do encbwlamonto pua que possa con· 
1n11ar c prestar COidnpraDba a openç1o do cn!cbto ex· 
1cr110, am1 o aval ela UmJo. JUDIO ao Banco lillemac:aonal 
para Rec:oastruçlo e Descavolwnento • BIRD, ao wlor 
cqumaleule a q......, e CIIICO nulblles do d6lanos uorlc· 

amencanos. dcslluada a financ>ar pamaiiiiCJIIe o Pn>gra
uaa de Reforma do Estado do Maro Grusso 

Apn:aCJdado como amciUSio do Panocer n' 805197-CAE. 
ReJalor Scuadar Gerson Camala. CX1111 declaraçlo de W10 
do Seuador lllllo Campos 

(Em -- "" IIIJbcoa. 
- - do ~~eqaen. 
IDCIIIOrt'23/9B) ----.. erne"CCas ati: o Clll:lel'laiDel 
da dura:JSdo 

(Em - "" ..,.enc.a. nos tamos do R<oquen. 
meato rf' 24198) 

Padcda -=r •di a da• 
emenda• a~ o cacea&WdO 

(Em - de IIIJbcoa. 
1101 - do R<oquen
IIIOIIIG ri' 25/98) -- ........ cmondasaléo.............., 
cJad•a•sdo 

(Em rqame de 11Q1fDcaa. 
1101 lermOS do Reqaen. 
menlo n° 26198) 

Poderio ser o&x das 
emendas alé o ............... 
dacbscussio 
DISCUSSio, em 111m0 ÚIIICO. 

515 



5~6 ~N-..JS DOSEI\ ADO FEDER -\L 

A SRI PRESIDENTE (Marluce Plnlo)- Esté encenada a IBBIIo. 
(l.,wllntiHie a .... lo ile 18h08mln.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

15101/98 
Quinta-feira 

12:00 - Primeiro Ministro do Canadá 

gNEJRO DE 1998 
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SECRETARIA -GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

Direun: aJDDE MARIA B. F. CR.IJZ 
Ramais: 3490 - 3491 Fu. 1095 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE 
INQUÉRITO 

Clefe: WIZ QÁUDIO DE BRITO 
Rmuus: 3511 - 3514 Fu: 3606 

Sac:rcdnos: ADRIANA TAVARES SOBRAL (Ramal: 4252) 
FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal: 3S08) 
MARTA HEUiNA PINTO F. PARENTE (Ramal. 3501) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
a.ete: J05a ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ 

Rmlllis: 3507 - 3520 Pu: 3512 

SecRimas. EDNALDO MAGAIJIÃES SIQUEJRA (Ramal: 3S20) 
Ql!UDES BOAVENIURA NERY (Ramal: 3503) 
JOAQUIM BALDOfNO DE B. NETO (Ramal: 4256) 
sálmo DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502) 
WIU. DE MOURA WANDERU;Y (Ramal: 3509) 
ELIZABETII Gn. BARBOSA VIANA (Ramal· 4792) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
a.ete: FRANCISCO GUILHERME TIIEES RIBEIRO 

Ramais: 4638 - 3492 Fu: 4573 

Seucab ... CI! -rouo RICARDO BORGES UNHARES (Ramal: 4fi04) 

Cl - CBLSO ANI"ONY PARENTE (Ramal: 4607) 

- DIRCI!U VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605) 
- WIZ GONZAGA DA SR. VA FD..HO (Ramal: 3SI6) 

-RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal: 4608) 
- VERALÚClA BATISTASR.VA (Ramal· 728S) 

CC1 -VERA LÚClA LACERDA NUNES (Ramal: 4609) 
-MARIA DE FÁTIMA M. DE OUVEIRA (Ramal: 3972) 

CR.E -MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496) 

CFC -JOSÉ FRANCISCO B DE CARVALHO (Ramal: 3935) 
ATIJALIZADO EM 05112H7 
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COMISSÕES PERMANENTES 

(NI1' 72 .... ,., 
I) caruua~ DE ASIWfJOI ECONOMICOS • CAE 

Li i --~.:oséiLERRA 
VICI Fi &11&: -.aoR FERNANDO 8'ZF"AA 

fiO 'IIIUL.AIIall! & .,PUNTESJ 

11IULAIID SUPL.ENTES 

I PFL 
l'llfflC'tiííõ I BIEIRA -nnz 1.fiOIIERO OiíJê1 RM111112 
VILIION IC! EIOBIIII 11C41141/G :wosé AGRLPINO illll-a.1M2 
8LBIIRTO -.utDA MN'ICWLLI wos:a 8IANCO 1102231112 
ELOPNIIIA IIA4DIII7II 4á.Cio ALVARES ES-I'IIIn'l 
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I ..,. 
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1.1) COMISsAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS- CAE 
SUBCOMissAO DESTINADA A EXAMINAR A POLfnCA DE INCENTIVOS OFERECIDOS 

ÀS EMPRESAS PELOS GO'/!:!'!NCS ESTADU.I!'.IS 
PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 

YICE-PRESIDENTE: SENADOR OSMAR DIAS 
(08 TrTULARES E 09 SUPLENTES) 

PRAZO: 18.11.97 
SUPL.Et!TES 



2) CCMIIIAO DE AlaiNTOS IIOCWS • CAS 
PM....-r8 IIADOR.-...ANDFIAIJE 

V1C11 PrA I tlil'fl'l!: --.._ GIIINTANIUUI 
CII~E-8UPLENT&) 

muLARI!S IUfii.ENT'ES 

I PR. 
IICIIIERO Jid IIIW111117 1-GUIUfERME PAUR!IRA AL-a45l47 
JGIVo8 PUI$10 111'-IZTim 2-EDISON LOBÃO IIIA431 1115 
.:oaé AL'III!B SE 10551S7 s.acto ALVARES Ef-31:111135 
BB.1.0 PARGA ~ 4-VACIO IIT -40114165 
WAUIECKOIIIIELAS IIA4211117 s..:osé ACIRIPINO IIN-2381167 
LEONEL PIINA IIF-104111148 Hi!RNAROO CABRAL AM-21111187 
JOIItBIANCO RO-a31137 7-fiOMEU TUMA SP4051157 
FREITAS NETO Pl4131137 lhiOÃO ROCHA T0o407DI71 
.:duo CMIP08 111'.-.w& ..VAGO 

I PMDil 
CARl OS B!iZ"PPA IIT• 2211187 10JõSi FOGAÇA ~n8 
CILYAII BORQIS AP4151187 a-VAGO~ 
.IOAo !'RANÇA (f) M 11117/4C1711 a. vAGO 
c•• no IMLIMfER 8C-1'141H7 .wosé SARNEY AP3f211.11 
IIMIRO..._ aa..tWI lloiiENAN CAUtEIROS AlA1211170 
IIMOR.IUMOII AC-147111178 ..VAGO 
IIARLUCE Plf'IQ RR-110114082 7"'1AGO 

·:::--= QO.I031132 ..VAGO 
PIDII 

CE-a011117 1-AIIT\IR DA TAVOLA RJ-2431137 
CIIMAR DIAS PR-11124121 .aENI VEfiAS CS.I148 
WDto COI!UIO llllo2381117 MERGiO MACHADO CE-2281187 
CARLOS WILSON PE-M511117 4-COUTINHO JORGE PA-10261'1226 
_.,. ROIIER1'0 ARRUDA -11118 s-.JI!FFERSON PERES AM-2111111'6'7 

I BLOCO DE OPOI!ÇI.O (PI', POT, PSI, PPS) 
BBIEDI1'A DA a VA ·PT R.I-Z171m 1-EMIUA FERNANDES· PDT R!l-2331137 
IIARINA sa.VA ·PT AC-2181117 2-LAIIRO CAMPOS • PT DF-2341147 
AIIH1IR ANDRADE· PS8 PA-21011117 3-ABDIAS NASCIMENTO- PDT RJ-1121/42211 
SEBASTIAO ROCHA· PDT AP-22441411 4-ROBERTO FREIRE· PPS PE-2181167 

PF8 
IIINAIIDES AIIIC)MI 110-2051157 1-EPITACIO CAFE1EIILA MA-4073174 
t.EDII•R QUINTANI.JIA T0-2071na a.ESPERIDIÃO AMIN 5C-4200IIIIi 
I Pll 
GDACIR SOARa RQ.D1113211 1-REGINA ASSUMPÇIO MG-2131137 

(1) D • .- dD PNDB. ~no PPB. em 2.10.97 

IIEUNiftBS: QIJARTAS-PimlAS ÀS 11:00 IIS (•) 
SBCRE'I'ÁRIO: RA YMtlNDO FRANCO DINJZ 
'IU.EFONES DA SECRETARIA: 311-4QJII/3515 

SALA N" 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
'BL. DA SALA DE REVNL\0: 3l 1.3JS!I 
FAX: 311-3652 

(•) ...... _._···-~-DD'IIItiJ.U'r ........... ....... .,..._... ... ,.. ....... 
AIIMIIzada em: 151011911 



' 

3) cOMISSÃO DE CONSmUIÇÃO, JUSIIÇA E CIDADANIA • CCJ 
P~ -IER.'IAIIDO CABRAL 
VICE PAIIIIIIEIIR: -IIAIIEZTEBET 

CD 'mVUUIEB E 11 tiUPI..ENTD) 

~--=~ 
SUPLENTES 

AL:IIif47 PFL 
1:a:êíõ ALVARES 

ROIERO.IUCA IIIM'Inn7 -LCIBlo 
oiOIÉ BW«:: ..... ,., a,plé AGfiiiWIO 
~CAIIW. ..... 117 ....-ELPAIVA 
FRntCEUNO PI!RIIIIA _,,7 .....-MiliTO 
-TIIAAHIO 11A4'171/1'4 8PR 10PARGA 
ROIIEUTVMA -- 7-GILBERTO-

I PMDI 
.IADERIIAR~ PA4115'1151 1-YAGO 
-.!FOGAÇA RIID77nl --_.-o AEaUIAo .......,.,. 1oCARLC18 IEZEIUIA -- - .c•• M MAUIAIER PEIIIIO- ••m• ~--~ -- 1-GLVAIIIIOAGES 

I PSD8 

.EFFEIISON '=aiA AINOIIW7 1--
~IGNACIO ES-In2'1124 a.IOIIé IIIIAAA 
Ulclo Au:Ain'AAA CB410'1AI7 WOIII!-IATOARIIIIIIA 
BENIVEAAS CED41141 6oOSIWIDWI 

I I&.OCO DE OPOSIÇÃO (PI', PDT, PSI, PPS) 
ANTONIO C. VALADAAES- PSB SE42011114 1-ADIMR ANDRADE· PSB 

I 

I 

ROBERTO FREIRE· PPS PE-21111117 MEBASTIAo ROCHA· PD1" 
JOSÉ EDUARDO DUTRA ·PT SE-13111117 loMAIUNA SILVA· PT 

-iíílõ AIIIN 
LEOIIAR QUIIITANILIIA 

IIECiiiNA ASSUIIPÇtci 

ac·,.., 
T0-2117111'4 

... 
Pll 

&1141-_,,. 
-117 
DF-1-1411 
--.:aval' -.AII-U-1114 

P81141M8 
111'-
11Co11'14W7 
RN2MUIII7 --
Cl!at4MI -DF41111117 
PIHI!114115 

IIOG1113211 

REUNIÕES: QU~0\8-JI"EIRAS ÀS 10:110 RS SALA N" 03-ALA SEN. A•.EX•.NDRE COSTA 
SECRETÁRIO: WCIA. LACERDA NUNIIS TBL. DA SALA DB RBtJNL{O: 3li-3AI 
11U.EI'ONES DA CllETARL\: 31 1-3972f44il2 FAX: ltt-4315 

..... t· 11111: 13101198 

I 



111t1LARES 

JOuo CAMPOS 
HUGO NAPOLEÃO 
.IOEL DE lb.LANDA
áclo ALVARES 
JOloROCHA 
ROIIERO JUCA 
ROIIEUTUMA 
EDISON LOBÃO 

.IOIIE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIAO 
GIRBON CAIIATA 
JO&ÉSARNEY 
JOlo FRANÇA (1) 
VAGO 

AR'TUII DA TAVOLA 
COU1NtO JORGE 
8ERGIOIIACHADO 
TaOTONIO VILELA FILHO 
IIUIIVERAS 

4--, ~.:~:o~,J:~,...o, DE. ~i:'UCACÃO .. CE 
Dfl55i~::.,m:· SEHADOft AA":"UR DA. l"ÁVOI.A 

ViCE-0:. ~e5 .:JE"iTE: JOEL DE HOLL.\NDA 
f27 "i"i":JL.ARI:S E 27 SuPLENTES) 

'" -41!3ólõl5 
PI .. ~~IS.'!P' 
i'E·3197t:!8 
et:-31 :::i/32 
TO-oiG7ôl/71 
RR· · ,i'fl 
.:l.-... .aí 
MA-2 .. ,1f.W. 

RB-3077nl 
RN-14611&7 
PR-24011'02 
EB-3203104 
Al44211131 
RII-3067JIIB 

RJ-2431/32 
PA-305014393 
CE-2281182 
AL-40831!14 
CE-3242143 

SUPLENTES 

1-AERNARDO CABRAL 
~-',LSON KLEINOBING 
3-LEONEL PAIVA 
4- :'JIANCEUNO PEREIRA 
.;...1li.SERTO MIRANDA 
á..JCNAS PINHEIRO 
; -WALDECK ORNELAS 
B-V41GO 

1-RAMEZ TEBET 
2-VAGO oE<i:;,_
WfEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-RENAN CAUtEIROS 
6-0TONIEL MACHADO 
7-VAGO 

PSDB 
I-JEFFERSON PERES 
2-JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
3-LÚCIO ALCÂNTARA 
4-CARLOS WILSON 
5-JOSE SERRA 

BlOCO DE OPOiiiCÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 

AIHII81112 
soaf1142 
DF-11141f1141 
IIG-24ttnz 
AIH1-
IIT-a71172 
BA-ann• 

IIS 222'23 

PB tl41fU 

AIHII81112 
ES-1111121 
CE-23DIIIII! 
PE-14511!12 
SP-21511111 

LAURO CAIIPOS ·PT 
II_,.SILVA·PT 

DF-2341/42 1-BENEDITA DA SILVA· PT RJ-2171172 
Ac-2181182 2-ANTONIO C. V ALADARES PSB SE-22111107 

EIIAIA FERNANDES· PDT 
ABDIAS NASCIMENTO· PDT 

LEVYDIAS 
LEOIIAII QUJNTANIUIA 

ODACIR SOARES 

RB-2331137 3-VAGO 
F.J~~ ~VAGO 

PPB 
MS-112811228 1·ESPERIDIAO AMIN 
TQ-2071172 2-ERNANDES AMORIM 

PIB 
R0-3218/19 1-REGINA ASSUMPÇAO 

(1) Desfiloou-sa do PMDB. •ngre~oondc no PPB. em 2 lO 97 

SC.1123f1ZIS 
IIO-Z251157 

IIG-2321121 

REUNIÕFS: QUINTAS-FF.IR.-\S AS 10:00 HS (*) SAL-\ !1."15 ·ALA SEN.ALEXANDRECOSTA 
SECRETÁRIO: JULIO RICARDO B UNHARES TEL DA SALA DE REUNIÃO 311·3:1"76 
TELEFONFS DA SECRETAKH: ~11-349814604 FAli.. 311-3121 

(*) ..... dracordoCOIDaAa.patoi.,;.HialltOU .. Fdri:L~":i Pll' 181.5S.6 ._.... ,..._1&1 c-,. l"f•r• .. r'"'"' lU. 

Atual•zada em· 15101/98 



I 

I 

, 

18 COMISIÃO DE REIAÇÓES EX1EIJORES E bEFESA NACIONAL· CRE ---.IOU-VICE -I-IM:8I!RADOR_,n.A 
fii1IIUUIRIIIII: 11IUPUNIEIII 

IUPI.ENTI!8 
PR 

ALIItll47 1-.IOEL DI! HOLLAMJA 1'&4117111 
1'1-4471171 N"'OPAIICIA IIAIIIIIml 
IINGI11117 woloROCHA 'I'Oo4lmlln 
--11117 4-.JOIÉ ALVES • tiiiMI7 
8P.-s1ftl7 II-VIUION ICLEINOaiNa IIC-III41147 
DF-1114&'1141 • .JOSé IIWICO IIOoiZiflll 

~UlNA 
I'MDII 

AI' 1421131 1-IIAIIUICE PINI'O -110114C112 
1'841 ... 1 2-FERNMDO BEZERRA 111'M4111117 

PEDRO ·::u... RS 32311111 NIAURO IIIRANDA CIOollll1llll 
c-•m SC>2141147 4-GERBON CAIIATA 1!8 11111114 
.IAilER BARBALIIO PA411111153 I-OTCINEL IIACtWIO G1041111131 

PIDI 
ARIUII DA TAWil Rol-l431/31 1::íõâE IGNACIO EUIIEIRA EB-11011117 
CAtll as WLIIOII PE44511117 •TI!OI"ON!o VILELA FLHO AlAI I IIII 
LÚIIOCCIELHO 1118G111117 MBIIARDIAB Pll-2111117 

IIBmiiC1BS: 'I'DÇAS-I'EIIWI As 10:110 BS (•) 
SBCRRTÁIIIO: IIAaaJIIWI'I'IIIIPAIIEI'm!: m.ao 
'l'I!:LEI'ONES DAI SECRE'I'AIIIA: 311-325ti'.Wll6 

SALA N" 17-.u.A SBN. A•.RXANDRE COSTA 
'1111.. DA SAL\ • .aJiilllcll m.-
I'AX: 311..3546 

c-> ............ _ .... ~ ...... u.t..lf ........ 
............. ft.._AIIM:II.._ 



' 

6) COMISSÃO pE SEIIVIÇOS DE INFRA·ES1RifiURA • Cl 
PR~ VAGO 

YJCE.PREaiDEN'IE: ~R FREI1'M NE10 
113 TITULARES I! Zl 8IIPU!NTES) 

PI-2131121S7 
IIIH38112387 
RR-211112117 
IIC-2041111147 
ES413CII31:12 
PE418713111 
P1·44711f44711 

PFL 
SUPLENTES 

1· JOSAPHAT MARINHO 
Z.. .JONAS PINHEIRO 
S. GUI..HERIIE PALIIEIRA 
.. WALDECK ORNEL.AB 
5- .JOSÉ ALVES 
I-ROMEU TUIIA 
7-GILBERTO MIRANDA 

BA4173a174 
111'42711877 
ALat1113117 
BA41111J117 
.'DRT_., 
..... 1117 
All-111113104 

I PMDI 

I 

NA80II OidNiõR 
liA! IRO IIRANDA 
R-CAUUIOS 
GERSON CAIIATA 
OICI=M~ 
IIAIILUCI! PIIITO 

OiõiE EDUARDO DUTRA • P7 
ANTONIO C. YALADARI!S 
EIIIIUA FERNANDI!S • PDT 

REGINA ASSUIIIPÇlê) 

AC-14711113711 
CIO-IOI1112 
-1122711 
ES-a203f3204 
GO-II031132 
RR-110114012 

1!8-1102112G7 
DF-211111:1017 
AL-1083115 
SP-131111112 

1.ftOBERTO REQUiAõ 
z..RAMEZ TEBET 
I-CARLOS BEZERRA 
.. VAGO 
WOSé SARNEY 
5-YAGO 

1-cARLOS WLSON 
H:OU11NHO JORGE 
3-0SMAR DIAS 
..VAG0(1) 

ILOCO DE OPOSIÇÃO (1'1', PDT, PSB. PPS) 

SE-1131112387 1·YAGO 
SE 2201107 I-EDUARDO SUPUCY (PT) 
RS-2331m a- LAURO CAMPOS (P7) 

MS-11211'1221 10iSPêíiíõílõ AM1N 
RCH251157 :Z. LEOIIAR QUINTANILHA 

Pll 
IICI-23Z112327 1-GDACIR SOARES 

PE-MIMMI7 

p~·PR4121121J7 
-.al111:117 

IIOG'IItll 

REVNJ01i:&: TERÇAS-FEIIWi ÀS 10:00 IIS (•) SALA N" 13-A.LA SEN. ALEXANDRE COSh\ 
SECRETÁRIO: CEUIO PARENTE TEL DA SALA DE REVNL{O: 311-382 CFA.Xl 
TELEI'ONI!S DA SECRETARIA: 311-435414WI FAX: lii..JZI6 

(*) ........... _ • .u.,......._Diil'tr:UU'I' .......... ..................................... 
Atuellzadll em: 1 Ml1/18 



' ·. 

1m= 'JOSAPHAT :n, 
JOSé ALVES 
Jlh.ro CAMPOS 
.IOAoROCHA 
CILBERTO IIIIUINDA 

VAGO o4é--
NEY IIUASSIIINA 
HUMBERTO LUCENA 
VAGO 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
.roaéSERRA 

IIA4171174 

••a•• 
IIT4111VII 
~ 
AIMtiNIIII 

PB tltii'M 

CBDtllll 
..._1117 ...... ,. 

PMDII 
toGILVAIIIIORCIEII 
...,roAo FRANÇAM 

..,. 
11Jõâi iêíNAêíõ FERIW 

PMDB, ~.,.,a 111 relo no PPB, em 2.10.117. 

IIC4041147 
1104ftflf7 
IIAolltf/17 

AfLI'IItll7 
NIID17111 

lll-ltztiiZ 
PAIIIIIFI-

REVNIÕES: QUjurJu.n:DIAS ÀS 17:GIIIS (*) s.uA N"G6-AL\ SEN. NILO COELIIO 
SECRETÁRIO: OSE FRANCISCO B. CARVALBO TBL. DA 11A1A DE aaDIIAO: 311.-
TELEFONES SECRD'AJUA: 3ll-3f35fl51t I'AX: 311·11111 

M•% ftent:1MI1a 



7.1) COIISSAo DE FISC•• R-\ÇA'l E CONmOLE·CFC 
M SUBCOMISSAo DEStiNADA lAICA' RaçAo DAS ENYIDADEII'ECHADAS DE 

PREVIDeNciA PRIVADA (I'UNDOS DE PBI8lO), QUE TENHAM COMO PATROCB'oiADOR A 
UNiÃO E O Mi liMA FiNANCI!IfiO NACIONAL 

Pll --WICR.IOIIIlALVB 
VõCI FF MIEina8INADOR _,_ 

"'~. 04 8UPLEIITE8) 

111GLARI!S 8UPI..8NTES 
I PR 

1-YLSON íêíSNOãíNG :íõiííl! ALVES IIIDIIIR 
CIILIIER'IO ~MANDA AIH10UIIII 1-WALDECK ORNELAS 

I PMDI 
VAGO -E- Jíilõ I'RAHÇA ("") 
I1UII8IR10 WCENA P8411MG 

I ... 
RNIVIRAS Cl! IIQFI3 COUI1NHO .JORGE PA 1118D11'11 

VAGO .... ,.. 
(") o.111c11He elo PMDB,Irv-nclo na PPB.- 2.10.117. 

iiBVNIOBS: IIAL\ N"~ SBN. NILO COEUIO 
SBCIIBT!iuo: JOSE FRANCJSCO B. CAKVALIIO TBl- DA IW.A DB IIIIIJIIIIÃO: 3u.-
"l"BLEI"ONII:I DA SBCRETAIUA: 31l-lf351351t FAX: 311·10fG 

-----·uoooaa.t...-o~m ao-.u.... 

I 

I 

I 



CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO-PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

~ ... -. Bni....,.L._ 
P••• daíltede hOrVa" Senadar.Jost iiifteY 

PRESIDENTE: SENADOR UIDio COELHO 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO JUUO REDECKER 

SECRETÃRJO.G~ADO PAULO BOR~USEN 
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(18 TIT\AARES E 11 SUPI..EN1ES) 

(11) (a81) 1187438 3187118 31W232 31 .. 7433 
(55) (11111) 3112154 

SECRETARIA: LOURDES MELO NUNES DE CARVAUtO 

• 

111m•·-c ...... 


