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SobCIIa II"IIIIScnÇã> nos ADo1s do Seaodo F ........ pai de Santana !API Sen Sebasllio Rocha. 203 
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Sen ioKSaad 253 
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Franco Sen BeUo Pa!Ja . 468 do PaJs Sen Jurua Mansc 190 
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DESMArAMENTO 

Sobre o d~smatamenlo da florrsta amazoruca 
Sen G1lh:rto M1randa 

DESPEJO 

Sollclla csclarectmenlOs ao~~; scnadore~~; pelo Esta 
do de Go1ás. sobre o despeJo das :!00 fanuüas. dr agnr.:ul 
1ora. em ltaguBI 1G01 Sen Eduardo Supl1c\' 
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D1scnnunaçlo do lnlbalho renunmt~ Sen Jábo 
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dos CIIIJ!OS de Muusuos do Supenor Tnbunal de Jusuça 
e dos Ju1zes Federais de PniiiCU'O e Segundo Graus Sen 
OdaclrSoa= 

D•seubndo .. Emeodas de Plenano liA I a 3. 
apresentadas ao PLC ~ 19198 tf'IJ. 2 911~7 na ongem l 
que altera o percentual de- dtferenç:a entre a rcm~~JXTaÇão 
dos cargos de Muusii'OS do Supenor Tnbunal de Jusuça 
r dos Jui~s Federais de Pnmew.ro e Segundo Graus Sen 
Enulra Fernandes 

Dl!oc:uuodo .. Emeodas de Plemlno ,.V:. I a 3 . 
.apR$e11r.adas ao PLC n! IQJ98 1~ 2 911197 na mgem) 
que allera o percenruaJ de diferença entrr a remuneração 
dos CaiJOS de Mmastros do Supcnor Tnbunal de Jusnça 
e dos Juizes. Federa.Js de Pnme1ro e Segund" Graus Sen 
Jurua Manse 

D15c:uhnchl as Emenolao de Plenano _... I a l 
apresenladas ao PLC n2 19198 1 n2 Z 911 tq7 na ongem 1 
que altt:ra o pcrcenrual de dderenc;a enm. a remuneração 
do .. carJ!os de Mm1stf(){o do Supenor TntnmaJ de Jusuç.a 
e do< lU1zes. Federms de Pnmena e Segunde'~ Grauo;. Sen 
Jooé Eduardo Du1ra. 

D1SQIUndo as Emendas de Plméno rr'l- I a 3. 
apresentadas ao PLC n2 19/98 1 n! .:! 911197 ru. on(!em 1 
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que allC'ra o percentual de diferença enue a remuneraçlo 
dos cargos de Muustros do Supenor inbunal de Jusuça 
e dos Juízes. Federa.Js de Pn01e1ro e Segunda Graus Sen 
PedraS1mon 

O.oc:uuodo .. Emelldas de Plenolno liA I a 3. 
apresentadas ao PLC n2 19198 1n2 2 911197 na ongeml. 
que altera o percentual de d1ferença entre a remuneraçlo 
dos aqos de Mwstros do Supenor Tnbunal de Jushça 
e do• Juizes Fedenus de Pnmeuo e SeJundo Gnws Sen 
Robeno Requ1to 

O.scubndo .. Emelldas de Plenmo liA I a 3 
apresenladas ao PLC n! 19198 1n! 2 911/97, na ongemJ. 
que allera o percentual de diferença emrr a remuneração 
dOI' cargos de M1rustros do Supenor Tnbunal de JustiÇa 
e do• JuiZeS Federau• de Pnrneuo e Segundo Graus Sen 
Ademu Andrade 

O.sc:ubndo .. Emeo<l .. de Plenãno liA I a 3. 
apresenladas ao PLC ~ 19198 ~~ 2 911197, na ongem1. 
que altera o percentual de dlfC'I'CIIÇ& enue a remuneração 
do• cargos dr M1rustros do Supenor Tnbunal de Jusuça 
• dos Ju...,. Federal• de Pnmeuo e Segundo Gnws Sen 
VJison KlemObmg 

DISCutindo as Emendas. a PEC ~ :!195 que altera 
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( unwudade parlamentar! Scn Josi Fogaça. 
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Sobre o cns1no m!dlo desw:ando pnnapalmen
te. a educação tecnológ~ca. Sen Lucao Alcinwa. 

EXPORTAÇÃO 

Sobre os corrcdoR's. de ezportaçlo braslleuos 
Sen El61 Ponella. 

FERROVIA 

Reg~stra o encontro de governadores dos estados 
da.lli regiões Cenb'ti-OeSie e Nordeste 1meresr.ados na re
tomada da consuuçlo da Fermv1a Norte- Sul Sen Car
los Patroctruo 

Ressalta a 1mportinc1a da consuução da Ferro
nane Sen Ramez Tebet 

FLORESTA AMAZÓNICA 1V1de DESMATAMEN
TOI 

FUTEBOL l~id< MENSAGEM I 

GLOBALIZAÇÃO 

C onsequênc.cas do processo de g:lobalu:açio da 
econom.a. precisamente na mdusma de roque nac1onal 
Sen Espendlão Anum 

Cons1dcraçõe!. a respe~to do processo de globali
zação da eronom1a Sen Odacu Soares 

Tece al~uns. comentanos or.obrr a questio da 
globalização da abenura .:omerc1al que e-la envolve 
do!' M:'Uio desaf1os. e conseqbencus Scn Joel de Hol· 
I anda 
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GREVE JOGO DE AZAR 

Comentanos sobre as negoaações entre o Mlrus
léno da Educaçlo e os docentes uru\"Cr&lmtios federais. 
em greve bá mms de dOis meses Sen Jefferson Pêres 

Regastra of1ao enrrrgue ao Senador Romeu 
Tuma, que diz ""'Pello. dona de <as> Vagna Ap>m:1da 
Banclelra. 33 anos, bá doze dw em greve de fome na 
Embuuda do Brasd, no Ubano Sen Edumdo Supllcy 

Mamfesta sobdanedade aos professores wuvers•
t*los bfasdetros. eDl &R'Ye há aproJJ.madamente da.JIS 

meses Sen Jolrua Man2 
Greve dos profeSIOI"C!o das uruvers1dades. fedenus 

Sen l..uCio Alcinlala 
Cons1demçees a r<Spello da greve do> docen.,s 

das uru.....,dades federau do Pus Sen Nabor Jllruor 

HOMENAGEM 

Homenagem aos punores Du~ e Nakan Sen Be
nedlta da Sdva. .. 

Homenagem ao poeta Fernando Pessoa Sen Lu
aoAk:inlara... 

HOMENAGEM PósTUMA 

Homenagem I memóna do pres1dcnte da Acade
nua Alagolma de Leu-as, Carlos Moblmi<J Sen Gwlber
me Palmeva. .. 

HOIJieiUI8CDI de pesar pelo faleCimento d<1 JOI"OO· 
llstalllllllll1hense Mon:1ra Sena. Sen &bson Loblo 

IMPRENSA 

Regtstra enlreYISII. conced.Kia pelo PreSidente do 
BNDES, Andn! UJ-a Resende. ao JOrnal O Globo Sen 
Benedlla da Silva 

Regmra comenrJnos do JOI1UI)Ista Luis NBSSif, do 
Jornal Folha do S.Paulo, a r<SpeiiO da greve do> docen
ICS WUVCISIIánOS federais. 5en J~ffenon Pf:res 

Comcntános sobre o marufesto ls drogas assnm
do por 1númeras .,....,......ades e publicado no JOrTI8I 
Tbe Now York TI..,.., no d1a 8 de Junho Sen Eduardo 
S..phcy 

IMUNIDADE JUDICIAL <VIde JUDICIÁRIO I 

IMUNIDADE PARLAMENTAR 

Comurucs aos senadorrs que mlegram a Conus
sio de Conslllwção. Jusur e C1dadarua. a reahzação de 
uma rcuru5o exuaordnWn para que se discuta a questão 
da unurudade parlamentar Sen Bernardo Cabral 

INAUGURAÇÃO <VIde RELIGIÃO USINA HI-
DROELÉTIUCAI 

INCÊNDIO 

Sobre o JnciondJ.o do Ihmóno Nac1onal do PT em 
Guarulhos Sen Eduardo Suphcy 
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Discute a leg:abzação dos JOJOS de azar no Btu•l 
Sen. Ltiao AIC'ântara . 

JUDIQÁRJO 

Dlseule a quesdo da unurudade e 1mpwudade dm. 
JUÍzes Sen Roberto Requ1ão 

MALARIA 
Prole,.. corllra o descaso do Govemo Federal em 

rrlação ao Pro""""" de Conu-ole da Maláru Sen Oda
ruSoares 

MÉDICO 1V1de PAGAMENTO I 

MEIO AMBIENTE 
Cornelldnos sabre as condlçll<o presen~es e fuhl

ras do nosso 111e1o ambiente Scn LOao Alclnwa. 
Solxe o• problemas amblelUals Sen. Bernardo 

Cobrai 

MENSAGEM 

Lenwa da Mensagem n" 170 lnl 651198. na on
gem I. do .,..sldenle Fernando Hennque Cardoso. oul>mete- à apreaação do Senado Fcdenl. a escolha do 
Sr -no ~ de Olr..,~ Mmrsrro de Pnmeua 
Classe. do Quadro l'l:nnaneme, da Carmra de Diploma
ta. para. cumulatsvamenu::. com o cargo di:: Embal.x.ador 
do Brasrl JWIIO • Confederaçio Suíça. exen:er o cargo 
de Embau.ador do Brasil Junro ao PniiCipado dr l..lech
EensLem Sen Euuba Fernandes 

Lemrra da Mensagem rt' 364198-CN '"" 6601'18. 
na ongem 1. do Pres1deme Fernando Heunquc Cardoso, 
submelendo à llpft:Ciaçi<> do Senado Federal, acompa
DIIado de ezpos1çlo de moovos do Sr Muus<ro de Esla
do do PlaneJa:menll> e Or;amento. o <exm do proJdO de 
1e. que autonr.a o Poder Execuuvo a abnr ao& Orçamen
IOS F1scal e da Segundade Soaal da UlUlo em favor do 
MUIISléno das Comwucaçtles crecu"' espeaal ali o li
ou"' de RSSOO 000 000,00, para os fms que espec1fica 
Sen Enu.ha Fernandes . 

U!IWll da Meusagem rt' 36SJ98-CN ln" 6591118, 
na ongem) di) Pres1denre Fernando Hennque Cardoso. 
submetendo à debberação do Senadn Federal. acompa
nhado da exposação de moovos do Sr Mlrustro de Esta
do do PlaneJarnenlo e Orçamento. o rexlo do proJeiO de 
le1 que auLonza o Poder Execuuvo a abnr aos Orçamen
tos Fiscal e da Segundadco SOCial da Uruio, cm favor do 
Mmasa!no da Educaçlo e do Desporto. cr6dii.CI suple
""'"'"' no valor de RSSOO 000 000.00. para reforço de 
dotações consagnadas no v•gcnlr orçamento Sen Enul•a 
Femand<> 

Le1tura da Mensa,cm n! 366198-CN 1 n!. 6S8198, 
na ongemJ. do Presidente Femando Hennque cardoso. 
submeLendo à dell~JeTação do Senado Federal. acompa
nhado de expos1çlo de motivos do Sr Mlmsuo de Esta
do do PlaneJamento e Orçamenw. o teXto do proJeto de 
le1 que autonza o Poder .Ex.ecuuvo a abnr ao Orçamento 

393 

159 

197 

110 

319 

1:!0 

1:!7 

132 



IV 

da Segundadr Social da Urulo. <111 favor do MlruS!blo 
da Saudt crtdno supJemenlar no valor dto 
R$41 S 079 117.00. pa111 os fins que eopcafica Seu 
Enuha Fernandes 

Le!IWll da 111e11SQ<0t1 que ''"" eiiCIIIIInhada à S.. 
loção Bras~""" de l'ulebol Seu Eduardo Suphey 

Le<IWll da Monsagem rJ! 3 73/98·CN 1 rJ! 685198 
na on,em 1 do Pres1Cienr:c FernanciQ Hennque Cardoso 
suoo-ndo à debberaçio do SeDado federal. o IOXIO do 
pro,Jeto de lc~·• que aulCXIZa o Poder Execuuvo a abnr ao 
Orçamento Fiscal da Umlo. em favor do MuusLéno do 
Melo Amblenle. dos Recu..as lbdncos e da AIIIIZÔIUa 
Legal emulO espeaal ou! o bnule de R$9 869 046.00 
para os fins que espeafica. Seo Lauro campos 

MINISlRO DAS COMUNICAç0Es 

Rebole as dec:lanç('les do MIIDSiro Luu C;u!QS 
M~ de Barros <0111111 sua pessoa. Sen Lauro 
Campos 

NAVEG,ÇÃO MAIÚ11MA 

~os problemas que 'em afetando de lonna 
contundente, as ernprc:su nacaonan. dr nave,:ação man
uma.. Sen Ecbson Loblo 

Oi'ICIO 1V1de GREVE I 

PAGAMENTO 

DenunCia 05. consrantrs abaSOS no pagamento dos 
m6d1CO. presladores de ser'YIÇ05 8D lnsbNIO de PreVI 
d!Dcla do ESiado de Santa Calanna - IPESC Seu Espe· 
ncbloAmlm 

PARECER 

l'lllecer rJ! 328198 - Comissão de ASSUIIIaS Eco. 
n6nueos, sobre a Mensqem Pres1dencial ~ 141198 (n! 
531198. na ongem<. que sohc1ta au10nzaç1o do Senado 
Federal para a Umio contratar operação de crédno ex. 
temo, no valor equivalente a~ USS62 500000 00 tSC'f.
senta e do1s rmlhOes e qumhenl05 nul dólares non.e-amr 
ncanost, JUli!O ao Banoo lnremiiCIODal pa111 Recoasuu.. 
çlo e Desenvolvnnem:o - BIRD desrmada 8(1 finanaa
menlo pamal do l'ro:!elo de Fonaleamenlo da Escola
PUNDESCOLA I Seu Leooel PalvL 

'P::Irecer n! 329198 - Conu5osã<l de Assuntos Eco
nôrruc~X. sobre a Mensagem o! 122198 to! 404JQ8, na 
ongeml do Presidente Fernando Hennque Cardoso. que 
sollc:n.a .cJa au1onzada com contralaÇio de Ol)rraçio de 
créc:hto -ex1emo com f!araRtla da RepúbLica FedenWva 
do Bras1l DC'I valor de duzen1o.., t quarenta rrulhõe..o; dr 
dólares nMC'·amtncanos. de pnnc1pal enrre a Transpor
tadora Brti~lewra Gasoduto BohvJa- Brasil- TBG e o 
Banco lnleramrncano de Desen\olvunenlo- BID des 
lmada ao financ1amenzo pamal do Projeto 00 Gasoduro 
Bol.tv1a Brasil Sen Jefferson Peres 

Parecer ~ 330198 - Corrussio dC' Assuntos Eco
nônuco:. sobre a Mensagem n! 129198 cn2 422JQ8. na 
ongem 1 do Pres1denl.e Fernando Hennque Cardoso que 

sobclla seJa autonzada a conuataÇio de operaçio de crt
dlto eJitcmo, com garanua da Replibbc:a Fednauva do 
Brasil no valor de cenm e UU1ta milhões de dólares nor-

140 le·amencanos. de pnnapal, ... ..., a T!liiiSpOnOIIora Bm· 
s•leln Gasodu1o BoUv1a - Brasll - TBG e o Banco ln-

40~ temaclonal para ReconSbUÇio C' o DesenvolvnneniO -
BIRD desunada ao fUIIIICiamenro pamal do Propo do 
GasoduiD Boirv1a- Brasil Sen Jefferson Péres 

p.._, n' 3311'18 - Cooussão de Assumas So
CIBIS, sobre o PLC fi! 7/981~4 145198. na onsem•. que 
dispõe so~ a penodlcKlade de recollumeniO das comn. 
lxnçõeo preYidencllinas a11ecadadas pelo lnsllllnD Na
Clonai do Seguro Soc1al - INSS Sen D:!alma Bes5L 

443 PBRCe~ n' 3321'18- Conusslo de Assuruos Ec:o-
nonucos. sobr< o PLC rJ! 7198 ln' 4 145198. oa ongemJ. 
que dispõe soM: a penodu:xlade de IOCOliuiiiOIIIO das 
conlnbUIÇÕOS prevulencWlas arrecadadas pelo JDsllluiO 
NOCI~ do Seguro SoCial - INSS Sen 0.11101' Dias 

S41 l'amoel rJ! 333/98 - Cmrusslo Dlmora. que dá 
Jedação ~~ ao PDL rJ! 105/96 (n' 44195. na ongem). 
que aprova o alo que renova a penmsdo ouLorpda ê 
Rád10 PIIUmalt Lida. para explorar semço de radlodt· 
fusào sonora em frequência modulada na adade de Ca· 

'50 JIZOitiiS, Estado da Panubo. Sen !uma Monse 
P.nc:er ri' 334198 - Conusslo Du'elora. que dá 

redaçlo final ao PDL d! 121196 1d! 280196. na ongeml 
que aprova o ato que RDOva a pr:musslo do S1stema 
Cwx:ella de CoiDIIIIICaÇão Lida • pa111 9plorar ....,ço 
&k racbodlfusio sonora em freqt&enaa modulada na Cida
de de ltwulaba.. Estado de Mm» Genus Sea Juma Ma-
nse 

297 PareC'er nf!. 335198 - Con'llssio Du'el:on. que dá 
redaçlo final ao PDL n!! 2197 u~ 281196. na ongemJ. 
que aprova o ato que renova a con ''o da R6dlo Fi
fom de lrabl,. Lida pa111 ""Piorar semços de radlodl· 
fusio sonora em onda m6cb.a na adade de ltabua. Estado 
de Mmas Gt-nus. Sen Jdrua Manse 

l'aR<:l-r rJ! JJ6/98 - Coaussão Dlmora. qur dá ~ 
daçio r.~ ao PDL rJ! 41J/97 I ri' 339196. na ongeml. que 
aprova o aLO que renova a pemusslo outorgada l RAdio 
Cbarua Lida • pa111 explor11r semço de ndlodlfuslo ..,. 
nora em frequene~a modulada na cidade dr Uru[!UBW1L 
Estado do Rio Gnnde do Sul Sen Jllrua Monse 

19 Pare.:er rJ! 337198 - Plenino. em subsbiU<çlo à 
Conuss.lo de Consbtwçk», JUSbça e CldadaruL sotwe as 
Emondas de Plenmo ri" I a J apresentadas ao PLC rJ! 
19198 cd! :! 911/97, na ongenu. que altera Ct percentual 
de dll=nça ....., a .............., dos ""'1!0' de Mwsaos 
do Supcnor Tnbunal de Jusuça e do5. JulUS Federais de 
Pnrrte~ro e Se~ndo Gnus Sen Romeu Tuma 

Pareo= ,. J.•8198 - Conussio Dtn:lora. 'I'"' d.t 
redaçio final ao PLC n!i: 19198 1n! 2 911197. na ongem1. 
que altera o percentual dC' d1fcrença entre a remuneraçlo 
dm carg:o>t de MuuSIJ'O" do Supenor Tnbunal de Jusuça 

:!2 C' dos Ju1zes da Jusuça Federal de PnmcR e Segundo 
Gmus. procedendo adequação redaaoDal. em obed1ÕII<1a 
ao dlsposw no an 9' da Le1 Complemenlar li' 95198 
Sen Juma Manse 
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Parecer n" 339/98 - Cornrssio DlrelOra, que dá 
redação final ao PLC nl70197 ta! 3 28G'97, na ongem) 
que alten1 os ans 17 e 18 da Ler n" S 869nJ. que warur 
o Código de 1'roc:<sso C1V1l. consolidando a rmli<açk> 
proposta pela Conusslo de Consbrwção. Jusoça e C•da
darua em seu Parecer n" 29198. e proa:dendo aclequaçlo 
redaclonal em obecbincla ao art 92 da l..eJ Complemen
tar n" 951'18 Sen Jurua Manso • 

Pare:er n" 34<W8 - Cornrsslo de AssuniOs E!» 
nõnucos sobre o PR o!- 38198 que alf<r11 a Resolução n' 
961119. elo Senado federal. que drsp1Je - a> operaçll<s 
dr cr~d11o externo e miemO da Umlo. de suas awarquw 
e de1D815 entidades conDOiadas pelo Poder Pllbhc:o fede· 
ral e .. tabc:lece huaoes e c:ondJções para a a11n:e"io de 
garantia da Urulo cm operaç6n de C'1'6:hlo exlei'DO e m
Iemo Sen Joso! Fogaça. 

Parecer nt 341198- CornrsslO l>u'erora. sobR o 
PR n' 23197. de aurona elo Senador Ldcro Alcintara. que 
da nome de Sala Seaadcr V1sc:onde de Cauu. à sala de 
reuru6cs da Conussio de Assunlos Econômrcos Sen 
Getalclo Melo 

Pan<:er n!l 3421118 - Cormsslo Duaora. que dá re
daçio final ao PDL n!l 4-1197 (nl 343/96, no on&eml. que 
aprova o ato que renova a concessão da lüd1o haf Lida.. 
para explorar semço de radlodrfilslO so110111 em ooda 
mód•a na Cidade de GualbB (RS) Sen Carlos Palrocimo 

Parecer n" 343198 - Comrsslo Dm:tora. que dá 
...JaçA<> final ao PDL n" 84197 ln" 175J<l5. na on&eml. 
qur aprova o ato qlle reaova a concesdo outorgada à 
1Ud1o Rlbenio """" Lida., para explorar SOIVIÇO de ra
cllodii'Usio sonora em onda 110p1cal na Cidade de Rlbe•
rllo Prelo 1 SP) Soo Carlos Palrocnuo . 

Pan<:er n" 344198- Cornrosio Duelora. que dá re
daçilo final ao PDL n!l 98197 (n!l421197, na onl"'m). que 
aprova o ato que reoova a pernussio ouiOrgada à R*llo 
Socredade O.IUsora "A voz de Bagi' Lida., para .. pl<>
rar sem.ço de radiodifUsão SODOiil em freqdertc1a modu
lada na Cidade de Bagt (RS 1 Sen Carlos Palroclmo 

Parecer n' 345198 - Comrssio Duelora. que dá 
rcdação final ao PDL n" 1081'17 ln" 4:7197, na ongeml. 
que aprova o ato que relva a pemusslo oulOI'gada i 
Rede Comurutú1a de C murucações dr Rio Grande 
l...ld.l • para ••piorar serv de radlodrfuslO SOIIOrll em 
freqilén.:.a modulada na crdade de Rio Grande (RS 1 
Scn Car\06 Patrociruo 

Parecer n! 346198 - Com.~ssão Dlrelora, qUC' dá 
redaçio final ao PDL n" 111197 ln! 433197, na ongeml. 
que aprova o aro que renou a penrusslo ourorgada à 
Ridzo Jaboucabal Lida.. para ~xplorar serv1ço de radl(\
dJIU!oão ..,.. ... em !reqllênCJa modulada na odade de la
botrcabal ( SP 1 Sen Carlos. Patroc'úuo 

l'an=< n" 347198 - Conussio de ConsbiUJ'i._ilo 
Jusuça c Culadan1a, sobre as Emendas de Plenário rf4 2 
a 4, ofe~d» à PEC f'll. .:!.19.5. que altera d1spos1liVOs qll(' 
mcnc1ona da Const1lU1çlo Federal Sen J~ Fogaça. 

Parecer n!l 348198 - Cormssão de Assunros Eco
nõm~cos sobre o PLS nl 133196. que a..~eSCCnra IDC'Isos 
ao ati 19 da Lei n! 8 629/93. qu~ rnclucm eA-propnetá-
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nos de áreas abcnadas para fim dt pagamenro d.: d!b•-
1os ongmados de <>peniÇÕe5 de cr611ro rural na ordem 
preferencr.al de chsmburção de JR1Óvt'IS I'UI'3IS pela rcfor-
ma agrina. Sen Jonas Pmhen<> . 209 

Parecer n2 349198 - Corms!tlo de Assun1os 
Econõm~cos, sobre o Of•cro "S" n! 48198 IOfrcro Pr-c--
SI n2 98/1 442198, na ongem), encanunhando sollcna-
çlo do Govemo elo Esraclo elo Rio de Janeuo, para enus-
sio de Leuas FiiiOIICeiiiiS do Tesouro do Eslado elo Rio 
de Janeuo - LFI'R.J. CUJOS recursos serão destinados ao 
pro da dh'lda mobiJn\na w:ndvei no 25' semestte de 
1998 Sen Gllbeno MU'311da 218 

Panocer n2 350198 - Cormssio de Assun10s Eco-
ntnmcos. sobe: o Ofiao "S" J'l. 46198 IORClO Presr fi. 
98/1 406198. na OllJI<ml, enc:armnhanclo sohCJraç.io eis 
Prefmnn do MUDJdpro de São Paulo. para eausslo di: 
Lerras F'manc:eri3S elo Tesouro elo Mumclp1o de Sio 
Paulo - LFIMSP. aJJOS """"""' serio desunados "" 
gun da dívuia mobWi\na vencivel no li semestre de 
19'18 Sen Gllbeno Mmuxla .:!24 

Panocer n' 351198- Cornrssio de Assunros Eco-
n6DHCOS, &ObR- O OfiCIO "S" n! 42198 10fiC'IO Prcs1 rll 
I :!41198. na onsemJ. encammhando sobaraçlo do Mu-
mdplo de Ferraz de VBSCOIII:Oios. elo Eslaclo de Sio l'alllo. 
sobcuando elcvaçio lempcrina no Lurute de endiVIda-
mcnm. com VISIB * contratação de operação de fiii8DC'Ia-
menlo com I"CCCW'SSS do R:iTS JUIUO a Caiu Ecoo6nuca 
Federal no imbuo elo Programa J>ró.S.......,.nlo Sen 
Gdbeno M1randa. 230 

Parecer n!l JS2198 - Cormssio de Consaru1çio. 
Jusbça e C1dadarua. apreaenlalldo redaçio final, para o 
segundo rumo. do Subsuruuvo l PI!C n" 2195. que allera 
d1spos1bvos qur menaona da Consbb.nção Federal Scn 
Carlos Pslroclmo 275 

Parecer n!l JS3198 - Comissão Drre<ora. que dá 
redaçio final ao PLC n" 7198 <o!- 4145198, na ongem1. 
que diSpõe sobre a penodrc1dade de recollu.,.niO das 
conLnbu1ç6es pre\'ldenciÚlas arrecadadas pelo lnsbiUio 
Nac1onal de Seguro Scx:1al - INSS. proc<dendo adequa-
çio redaC'1onal, em ol'ICdll!ncra ao dJsposro 1'10 an 9! da 
Le1 Complemenlar n" 95198 Sen Carlos PalfOdruo .:!77 

Parecer n" 3541118 - Comrsslo Drrelora. que dá 
reda.,ão final ao PR n" S8198. que awonza a Repúbhca 
Federativa do Brastl a contratar operaçio de CT6dno ex-
1emo no valor de ali USS6~.soo.ooo 00 <sessenta c do•s 
rrulhOes e qurnhentos rrul dólares nonc-amencanosJ Jun· 
LO ao Banco lnternacJOnal para Rc:conslruÇio e Desen-
volvm.enr.o- BIRD. destinada ao financramemo parcial 
do l'ro}eto de FonaleCJmenro da Escola - R.INDESCQ. 
LA I Sen Carlos Patrocimo .:!78 

Parecer n! 355198 - C01n1ssão D1rctora. que apre-
senra redaçio do venc1do para o rumo Suplemenw. 
do SubstriUbva ao PR n! .38198. qur allera a Resoluçio 
nl %1119. que d1spõe sobre as operaçlles de Cl'álno H-
temo e miemo da Limão. dr suas IUaltJwas c demais entl-
cla:l5 conrroladai pelo Poder Publico fc:deral ~ eaabeltce 
bnutes ~ cond1ções para a concessão de raranua da 
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Umlo em opelaçties de cr'6d.llo exlcmo c Inferno Scn 
Carlos. Pan-odruo 

Parrcer n:i 356/98 - ComJsslo de- Assuntos 
Econ6m•cos., sobre a Mensagem ~ 118JQ7 c Mensa 
gem n!: 733/97 na ongeml do Senbor Presldentr da 
Repdbbca. QW' soba&a ao Senado Federal seJa auronza
da operaçlo financeua que VIU ao reacalonamento de 
cn!dtros brastlelrus JUDIO a Republica Argenuna. nos,..._ 
mos do tonllalo flr1lllldo em 20 do 111110 de 1997 Sen 
Eduardo Supbcy 

f'an!cer ri' 357198- Conusslo de Assulllos Eco
IIÕIIUcos • ......, a Mensagem n' 163198. sobC"IIando Bllto
nzaçilo para que seJa """'zada operação de m!dtiO no 
valor do US$80.000.000 00 loll.,nla lllllhõos de d61are> 
none-amencanos.l emre a T11111Sponadora Brast.leD'8 Ga
soduto BoüVJa--BI'IISII - lliG. < a CO'lJOI'IC'IÓII AIKboa 
do Fomento - CAF. oom a pnnbl do Governo Federal. 
bem como a elovaçio lelllpcnna de seu endiVKiaiMolo 
tendo em YlSta o financlamenw paraal do ProJC[O ck 
Conslruçio do Gasoduto Bohvta-BtaSII Seu J"""" Pt
nhotro 

Parecer n' 358198 - Conusslo de Educaçlo. sobre 
o PDL nJ Sml rrt' 511/97. aaonJelll' que aprova o 810 
que renova a concessAo da Rad1o Sociedade Cerro Azul 
Llda. • para eKptorar sei'VIÇO de racbodafusio sonon. em 
onda mtdta na ctdade de Cerro Largo Estado do Rto 
Grutde do Sul Sen Enuha Fmtattdes 

p....,... n' 3!19198 - C1>1111ssilo de ConsatwçAo. 
Jusuça • Ctdadama. aobte a Emettda de PlenAno n' 1. l 
PEC n" lí<U!IS. que dll nova nodaçlo ao UICISO XXIX do 
an 7!- e rrvoga o art 233 da Constlnução Federal Sen 
Rame.<T-. 

......... n'--Comtsslo de Consbtutçio Jus
bça e Ctdadtmta. sobre o PU! n' "129197 que "'YOBI a Lot 
n' 5 ~7- que tq!Uia a liberdade de IIWIIf"'laçlio do 
pensamoniO c de tnftxmaçilo Seu l..uC'to Al<:inlarL 

Parecer n2 36119& - Conussin de ConstlbliÇão. 
Jusuç.a e C1dadarua. sobre o PLS r{!. 70198. que acrescen
ta paral!'3fos ao att. 28 da Let n' 9 096195. que dtspõr 
sobre os parttdos pobocos Seu EspendJio Amtn 

P -""<Ct n' 362/9ij - Conussi<> Dm:tora. que da 
redaçio do venc:tdo. pant o tumo suplementar do Sul». 
Dtuh\"O ao ProjetO de Resolução n! 25197 Sen Geraldo 
Melo 

PEDAGIO 

Quesoona o custo do pedaglo cobrado nas. rodo
'1a.s nn Paraná Sen Osmar D1.u 

PESQl~SA 1 Vtde REGIÃO AMAZONIC"A 1 

POLI C I" MILITAR 

Comenta a wnvasão do acampamento Alta .. lares
la IJo..l Muruc1pto de-I~ 1001. em que mmor. de 200 
farrúbas dr agncultores foram deSpeJada&. com açOC's 
exti'C'mamentr v1oientas pela PolíCla Mllnar de Gmás 
~en Eduardo Supbcy 
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POLITICA 

AnaLisa a funçio poUo~a da verdade e da menbra 
Citando tuandes pens.adore" dr lodos os tempos de Ans
lóeele> a M8A Weber Seu Louro campos 

Ques~ sobre' o quadro polfbro brasileiro Sen 
laumCsmpos 

POLtnCA ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Du;,cutr os graves dilemas da políbca econórmca 
bnwleua e suas conscqOtnCias 50C'JI15. Sen Eduardo 
Supb<y 

Comentários soM a ccononua e o quadro polfu
co nacional Sen José Eduardo Duua 

POÚ11CA ASCAL 

Aborda o problema da guena fiscal entre os esta 
dos Sen Osmar Dtas 

SobCtta mi~ sobre a poiUic:a de IIICI:tlltvos 
fiscats oo ~do Patan6- Sen Gwlhontto: Palmeua 

Queslões sobre a polluca de' mcenbYOS fi5C81s no 
Pais Sen Jubo Campos 

POLtnCA SOCIAL 

Mobthzação que o Panteio da Fmn< Ltbcral está 
promo•endo no Pais. no JCIIIIdo da 0<p111zaçAo de uma 
pollbca SOCial Vlstve1 e a nws complera possfvel Sen 
FI'BIIC'ebno Perc1ra. 

Sobre os problemas soams. polfbcos e cconõnu
cos 00 Pais Sen Lauro Campos 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Aponta o Pn:stckllle Fantotdo llennque CaRioso 
como- ~~~~:~~uroso eonr..so· • a1ena pano.........., po11ttoo 
que pode adVIr de tal conli>são Sen Lauto Campos. 

PRJVA11ZAÇ'ÃO 

QuCSIÕC> sobre o programa de pn•auzaçio no 
Brasa! Sen Osmar Daas 

Cnuu o prop-ama de pnvauzações Sen Bencdl
ttda S1ha 

Processo dr pnvatJ.zaçio do S15o&ema eletnco Sen 
Benedna da S1IYL 

Cnbca o baixa preço de venda das c:mprcsa5o eSia
ws Srn Lauro Campos 

~obre o processo de pnvabz.ação Sen Ed1son 
Lobão 

PROGRAMA DE RENDA MINIMA 

Sobre cn. rroJetos de renda truruma relac•onddos. a 
educ.o;:.to Sen llduardo Suplt<) 

lmplrrnenLaÇio dn Protuama de Garanua de Ren 
da Mm1ma YIIK"ulado a ed~ão Sen Luc10 Alcantara 

PROJF.TO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Constdmtçóes sobre os PDL ri" 13 e 14198 que 
propõem maJor m1egraçio na 8rea dr Educação e de-
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Cultura enrre os paues 51gnatânos do Mercosul Sen 
Benecbta da Silva. 

PROJETO DE LEI 

PLS ol. 118/98, que altera o art 39 da Le1 
n!. 8 078/90. que d1spõr sobrr a proleçio do con· 
sum1dor Sen Jefferson Pl!:res 

PLS ri' 1191118. que alten os •=sos n. m e v do 
an 143 da Lo• n' 9 503197. que 1nsb1W o Código de 
TriiiSIIO Bns11e!ro Sen JeffOISOII Pães 

DIICUIIIIdo o PLC li' 17198 lri'4512/98 na on
gem), que cnL no lmbllo das Forças Annadas, a Carre1· 
ra de Tec:noiO(IIa Mlb ... a Grabficaçlo de De5empenho 
de AbYidadr de Tecnologia Mlbtar, os c:argoo que """" 
aona Sen Benedua da Silva 

Dlscuundo o PLC n' 17198 ln' 4 512198. na on
geml. que ena. 110 limbilo das FOIÇU Annadas, a Cum
"' de Tecnologia Mlb,.., a Grabficaçlo de Desempenho 
dr AtlvKiade de Temologza Mlblar, e os cargos que 
mencaona. Sen. Romeu Tuma. • •• •• 

Dlscuondo o PLC ri' 70197 ln' 3 280/97, na on
geml, que allera os ano. 17 e 18 da Lei a' S 869173. que 
IIUIIIW O C6cllgo de Processo CYII Sen Palro S1mon • 

PLS ri' I :ZOOS. que ai""" a n=daçlo do an. 643 do 
Decreto-Le1 rJl. 5 452143, que aprova a ConsoiJdaçio das 
Leis do Trabalbo Sen Romeu Tuma. . .. . 

PLS li' 121198. que cbsp6e sobre o JIIIIZO deenll'e
ga aos semd0105 poibbcos da Umlo. dos Eslados e dos 
Mllllldp!OS, das declaações ...... de JIIIBameiiiOs e 
desconlos, para o &JUlie aoual do lmpooto de Renda. 
Sen Gullbenne Palmeua 

Pl..S rfl. 122198. •ue dlsp6e soi:JR o exercíCio da 
pmlisslo de owsta. Sen. Sebasbão Rocba. • PLS n212319=t autonza o Poder Execuavo a 
adorar medidas de apm aos serv~dores responshoe1s por 
portadores de defiC'I ffSJcas. sensonm ou menaus 
Sea Benedna da Silva •. 

PLS nl 124198. flUe altera a Le1 Complrmrntar 
n2 94198. para c1etemmuu o repasse dos recursos da 
Un1lo aos Mumcfp1os que constituem a Reg1l.o Inte
grada de Desenvolv1men10 do D1stnto Federal e En
tomo - RIDE. com o propósito de estabelecer a pan
dade na remuneraçlo dr pessoal nas áreas que men
Ciona Sen JOSI!: Saad • 

Consulcraçw sobre o PLS ri' 124198, que deler
rmna o repassr doi recursos da Umio aos Murucfpaos 
que consotuem a RegiiG Integrada de DesenvolvnnenlO 
do Dlstnto Federal r Emomo - RIDE. com o propósito 
de estabelecer a pandade da remuneraçio do pessoal nas 
áreas. que menaona Sen. José Saad 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

PR n!! 58198, qu~onza a Repd.bhca Federauva 
do Brasil a contratar o de c:r6d1to externo no va-
lorde a~ USS62.SOO. 00 c sessenta r dois rmlhões e 
qu1nhentos nul dólares ne-amencanosJ. JUDio ao Ban
co Internacional para sttuçlo e Desenvolvmaento 
- BIRD, desunada ao finBnCiamento parc1al do Projeto 

de Fonaleamen10 da Escola - FUNDESCOLA I Sen 
318 Lecnel Paiva 

PR n!!. .59198. que autonza a conb'ataçlo dr opera· 
çio de cr6cbl0 externo no valor eqwvalente a ati! 
US$240,000,000 00 lduzenlos c qiWalla nulhões de 
dólares none-amencanos1. de pnnapal. entre a Trans-

30 --"' Bnwleua GasodUIO BoiiYia-Brasll - TBG. c o 
Banco lnteramencano de Desenvolvimento - BID. des
bnada ao finanCiamc111o pan:1al do l'ro.JeiO do Gasodu1o 

31 BoiiYia-Brasll Sen Jcffenon Pães 
PR o!. 60198. que autonza a c:ontrataçlo de ope

ração de CT6d1to externo no valor equ1valentr a até 
USS I 30.000,000 00 (cento e lnnla mJihõn de dólares 
none-amenc:anos). de pnnc~pal. entre a Transportado-

72 ra Braslletn Gasodulo Bolfv1a·Bra.s1l - TBG. r do 
Banco lnremBCJ.onal para a Reconstruçlo e o Desen
volvimento- BIRD. desbnada ao func1onamento par
Cial do Projeto do GasoduiO Bolfv1a- Brasil Sen Jef· 
ferson Péres 

73 D1scutmdo o PR rf!. 25197, que allera a dmomma-
çlo r a estrutura da Consull.ona de Orçamentos Sen 
Jo!ll! Edll&ldo Dull'll. 

85 PR n" 61198, que aulonza o Governo do Eslado 
do Rio de Janeuo a emiiU", por me1o de ofertas púbbcas. 
Leb'U Fmancenu do Teso11r0 do Eslado do Rio de Ja-

147 neuo - LFI'RJ. desbnando-se m. recursos ao guo de sua 
diVIda moblhána com veocnnento no 2fl. ~ dr 
1998 Scn. Gllbeslo Muanda. 

PR n! 62198. que autonza o MumdptO de Slo 
Paulo a rnabr. por Rle'IO dr ofertas pdbbcas. Ldras Fl-

235 nBIICelras do Tesouro do Muruc:fp1o de Slo Paulo -
LFI'MSP. desbnando-se os recursos ao garo de sua dfvl-

236 da moblbina c:om "Va~C~mento no 21 semestre dr 1998 
Sen Gilbeslo Muanda. 

PR n' 63198, que auumza a elevaçio """pordna 
no bnule de endiYidameniO do MumcipiO de Ferraz de 

237 Vasconcelos. do Estado de Slo Paulo. com VJSla 11 con
lllllaÇio de operaçio de finiiiiCiameniO com nocwsos do 
FGTS JUDIO à CaJu Econõrmca Federal. no ãmblto do 
Programa Pló-SIIIIC8IIICIIIO Sen G1lbeslo Mnanda. 

PR n164J98, que autonza a Urulo a reahzar ope
raçio finance1ra que VIsa ao Re:SealouamenlO de cr6cb
tos brasllearos jUnto 11 Repd.bhca Argenhna. nos termos 

433 do conlrato finnado em 20 de m11o dr 1997 Sen 
Edu:udo Supilcy • 

PR n!. 6.5/98 aulonza que seja rrallzada opera
çio de cr6:bto entrr a Transponadora Braslle~ra Gaso
duto Bohv1a-Brasll - TBG. e a Corporac16n Andma 
de Fomento - CAF. com a garanba do Governo Federal, 

54.3 bem como a elevaçlo lemporána de seu endiVIdamen
to tendo em vtsta o financtamrnro parc:1al do Projeto 
de Cons1rução do Gasoduto Bolív1a-Bras1l Sen Jo
nas Pmhe1ro 

REFORMA POLtnCA 

Necessidade dr rrfonnas polibcas r. em especial. 
sobn: a dW'3Çiio do mandalo dos Senadonos da Repúbli
ca Sen l..llcto Alc:intara 
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REFORMA 11WilrrÁRIA SECA 
Aponta a necessldadl: das reformas tnbulána e 

fiscal DO Bras1l Sen Gudberme Palmeara 
Apela As bdenDças pamdánu da Cãmara dos 

Deputados pan que apressem e dl:em celendadr à dcb
beraçio &Ubrc a reforma b'lbutina Sen Bello Parga 

REGIÃO AMAZÓNICA 
Necessidade de mvestnoentos na área de pesqwsa 

e desenvolvuneato l"e@lOnaJ.s, sobreludo na Amazôma 
Sea Emandes Amonm 

REGIÃO NORTE 
Defeade ampla açlo negrada pano superação dos 

obslkuloS M abVKiades produDVOS. e O ampbação da 
base de c:mbro nos estados da reg~lo None. sobterudo 
em Roodóma. Scn Odaar Soora 

RELIGIÃO 
Rego""' a m8UJ11111Ção do Mooumeruo e do Cen

tro de Aporo ao Romeno oa Basfbca de Apar=da. Scn 
Romeu.Tuma . 

REQlJERIMI!NTO 
Requenmomo ri' 391W8. sobettando Ulfonnações 

ao MUIIIIáto de Esrado da Fuenda ~a relação dos 
euados bras:lleuos que J* ISII.naram com a Umlo e tive
ram aprovaçlo. pelo Senado Federal. de ...,. c!Ebuos no 
llmboto do ProgJama de Apolo à Rcesuuturação e ao 
AJUSle F'1scal, com seus respecuvos valores e. tanlb6m. 
os que sr encontram maduapleole5. com relação ao pap
meniO de suas parcelas no imbuo do programa refendo 
5en Gilberto Muanda. 

Encam1nbando a volaçio do RequenmeolO 
nl. 394198. que sohc1ta bomenagem dr pe\ar pelo 
falecJmrnto do MJnJsrro Carlos Alberro MadeJra 
Seo Bello Par1a 

Reqoa~mcuto ri' 394198. que sobcna homcnasem 
de pesar pelo faleetmaiiO do Mlmstro Carlos Alberto 
Madena Sen BeiJo Parp. . . 

Rcqucnmemo ol 402198. de """' de aplauso ao 
Dr Mino fanaDdo de Caowzo Maranhão. da Uruver
sodadr Federal do PannA. pela sua eleoçlo pan a preso
di!llc:oa da SoCiedade Mundoal de Canllologoa. com sede 
em Geneboa e pelo êAJIO do XID Congn:sso Momdoal de 
Cardlolo,-.a, acornecado no Rio de Jaaeuo e ado como o 
nuuor e\'ento medico Jé reahzado na Am6nca Latma 
5en Joel de Hollanda 

REUNIÃO <Vode CONFERÊNCIA IMUNIDADE 
PARLAMENTAR I 

RODOVIA fVode PEDÃGIOI 
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Transnute 10fonnaç6es obbdas do lnp: sobre a 
seca no Nordeste e o fcnomeno El N1fto Sen Ney Suas
suna 

Apela ü autondades pan que sejam doSinbuidas 
cestas bislc:as nas reJJÕCS assoladas pela seca em Minas 
Germs Sen Jurua Manse 

Sobre a seca no Nordesoe Sen. J05é AI..,. 
ConsuieraçOes a rapeuo da seca e do Semméno 

··o Nordeste almo da seca··. reaiJzado em Pelroloaa - PE. 
em ~7 e 28 de maoo de 1998 Seo Eduardo Supbcy 

Seca no Nordeste Scn Joel de Holl<mda. 

SEMINÁRIO !VIde SECAI 
Destaca a unponinc•a do seDIIIWlo "Como resol

ver o problema dos ~ devolVIdos" JIIDmoVIdo 
pela Federaçlo do Comm:oo de Brasfba - FECOMt!R
CIO Sen Leonel PBiva 

SISTEMA fll\õANCBIRO NACIONAL <Vule BAN
cos, 

TEU!COMUNICAÇÃO 

Relala a queslão das '"""vaç<lcs das penmSIÕe> 
outorgadas à enusSOI'IIs. ~ nkllo e leleviSAo no Pais 
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na on!lftl' 1 do PreaKiente Fernando Hennque Canloso. 
que soliCita SC:Ja auiOI'lzada com con11"318Ção de operação 
de cr6dJio exu:mo. com garantia da Replbbca Fc:deral•
va do Brastl. no valor de duzcnros c quan:nta rrulbki de 
dólare!t norte-amencanos. de pnnClpal entR a Transpor
radora Braslleua Gasoduto Bolfv•a·Brasll - TBG e o 
Banco lmeramencano de Desenvolvunento - BID. des
tmada ao financlamemo parc1al do Proj<to do Gasodu1o 
BolfV1a-Brasd 

PR ri' 59198 que au1onza a cot11181aÇ1o de OJIOill· 
çio de a«llto externo no valor eqwvalente a a~ 
USS240 000.000 00 (duzenlos e quarerKa nulhões de 
dólara none-amencanos 1 dr pnnCI.pal. eram:: a Trans
portadora Brasdeua Gas.odulo Bolfv•a-Brasal - TBG. e o 
Banco lnteramencano de Desenvolvnnento - BID. des
nnad.a ao financtamemo parc1al do ProJeto do Gasoduto 
BoUVJa-Brasd 

Parecer n! 330198 - Conusslo de Assuntos 
Econõ101cos. sobre a Meosqern ri! 129198 (n! 422198. 
na ongem 1 do PresKiente Fernando Hennque Cardoso, 
que sobcua seja autonzada a conb"ataçio de operaçio de 
cr6chro externo com garanua da RrpúblJca Federabva 
do Brasd no valor de cento e 1nma rrulhôe!. de dólares 
none-amencanos de pnoc1pal entre a Transportadora 
Brasale~ra Gasoduto Bob"•a-Brasd - TBG e o Banco 
lntemac'lonal para ReconstruÇio e o DesenvoiVImenW
BIRD desnnada ao fmBik.,arnenlo parc1al do Projeto do 
Gasoduto Bollv•a-Brasd 

PR n!' 6CY98 que autonza a conrraraçâo de opera
ção de crédno cx.temo no valor equ1valentr a me 
US$130000.00000 1ceruo e tnrua nulhões de d61an:s 
norte-amencanos) de pnDC'lpal. emre a Transponadora 
Brasde1ra Gasoduto Bohv•a-Brasd - TBG e do Bane" 
lmernactonal para a Reconsuução e o DesenvolVImento 
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- BIRD. desanada ao l\lnc:umamenro paraal do l'rojero 
do Gasoduto Boliv1a-Brasd 

PLS n!. 118/98. que altera o art 39 da Le1 
n!. 8 078/!'10, que d1spl'te sobre a proteçio do con
suml(l.\lr 

PLS .. 119198. que altenl os UICISOS n. m e v do 
an 143 da Le• n" 9 503197. qw: 1nsb1W o Ccl<ügo de 
Trinsnc Brasdeuo . 

Comenlinos sobre as negoc'laç:Des enlrr o Mmu
léno da Educaçlo e os doc:entes umvemlános federais. 
em greve hi 111815 de dOIS meses 

Cobnl .. _. ... de governo do PT Apane ao 
Sen Eduardo Supbc)' •• 

Regu~n~ comentanos do JOmaiiS18 Luis haos1f. do 
Jornal Falba ck S.Paulo. a "-'10 da J!l"ve dos docen
tes Ulllverlilf4nOS federau 

JOEI. DE HOU.ANDA 
~~~d~~ru~~~oser~ 

VlilnoS 

SeeaooN- ... 
Rc:quenment:o A' 402198. de voto de aplauso ao 

Dr Mmo Fernando de Camargo Maranblo. da Um>er· 
"dado Fedenol do P pela sua eleição para a pres1· 
dénc:•a da Soaedade M de Cardaologut. com sede 
em Genebra. e pelo fl<IIO xm Congresso Mundial de 
Cartüolog~a. aconleCido RJo de Janaro e ado como o 
mmor evento m6dlco JIA o na Am6nca Laana 

T ... alguns so1n a que&lio da glo-
bahzaçio, da abertura COIIIe'I'CiaJ que ela cavolve. sell5 
desafios e conseqüenaas • 

JONAS PINHEIRO 

Rqpstta a ...... ao Vaacano de <:OIDisolo de poria
.........., cat6llcos bnsdeuus. nos dias 16 e 17 de nwo.~e. """'da em llldlõnaa espec:1al pelo Papa Joio Paulo D 

Homenagem ao eqwesáno Olacyr Moraes. re.s
ponsbel pela consiiUÇio .. Fenonone Apane ao Sal 
RamezTebet 

Parecer n! 348198 - Com1sslo dr Assun1os 
Econônucos. sobre o PLS n!! I 53196, que acrescenEa In

CISOS ao an 19 da Lei n' 8.629193. que mc:luem ex-pro
pnetllnos de ~ al~e~~- pllnl fUIS de popmemo de -lOS ong111ados de open!ÇÕOS de crtdl10 rural na or
dem preferenaal de d.ISD'IIi.nçio de Jmó\leJS rui"BBc; pe-la 
reronna agránJ. I 

Parecer n!. 357/98 - Com1ssio de Assuntos 
Econ6nucor.. sobre a Mensagem 163198. sobc:Hando au
lonzaçlk> para que ..,. noallzada operação de cmi!IO no 
valor de US$80.000.000 00 1ouen1a nu lhO.. de dólares 
nonr-amencanos, entrr a Transponadora Brasa.leua Ga
soduto Boliv1a-Bras11 - TBO e a Corporac::16n Andlna 
de Fomento - CAF com a garantia do Governo Federal 
be-m como a elev~lo temporána dr fiCO rndJVJdamenlO 
tendo em vtsta o financ1amento pamaJ do ProJero dr 
Construção do Guoduto Bolh1a-Bras1l 

PR n! 65198. autonza que se.,a reahuda operaçlo 
de cn!duo entre a T ranspotCadora Bras11e1ra Gasoduto 
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Bob-·Brasd- TIIG. e a Corporac~óa Amima de Fo
meniO - CAF. com a garanaa do Governo Federal. bem 
como a eJevaçio remponina de seu endJvldamenlO. ten
do em v1sra o fUUIDC'lamenro parc1al do Pro.Jem dr Cons
trução do Gasoduto Boli••a-Brasd 

JOSÉ ALVES 

Sobre a seca no Nordes1e 
Coasuler&~--.les solm: a VISII8 da eonussio de par

lamenlal"es catóJJcos brasUeuos ao Vaticano. DOS dias 16 
el7denwodel998 

JOSé EDUARDO Dl'TRA 

D1scutmdo as Emendaf. de Plenmo ..,. I a 3. 
apresentadas ao PLC n2 19/98 to! 2 911/97. na on
gem). que aJrera o percearual de d1ferença entrr are
muneraç:lo dos cargos de MIRISD"OS do Supenor Tn
buoal ck Jusnça e dos Juízes FederB.Is dr Pnmetro e 
Segundo Grau• 

~scutmdo o PR n" ~7. que allerll a deDOauna
ç:Jo e a eslJ'UIW'a da ConsuJrona de Orçamentos 

Comentános sobre a cconorma e o quadro poha
co nK'Ional 

JOSé FOGAÇA 

Parecer n2 340198 - Com1ssio de As'luntos 
EcooóiDlCO&. sobre o PR n138198, que altera a Reso
lução n" 96189. do Senado Federal. que diSpO< solm: 
as operaç6e& de c:rédno e~tfemo e 1ntemo da Unalo. ck 
suas aularqu1as e demus enudades. controladas pelo 
Poder Paibbco federal e estabelecr bmues e .:::ond1ções 
para a concessão de garanua da Urulo em operaçôes 
de cr&ino ea.lemo e tnlemo 

~scumdo as emendas l PI!C n" Y<IS. - alu:ra 
dJSposabvo'l que meoaona da CoRSbtwçio Federal 
(lmumdade parlamentar) 

Pareeer n" 347198 - C.onus!lio de ConsaruiÇio. 
Jusaça e C1dadaruL .saNe as Emendas de Ptenáno riA ~ 
a 4 ofere<:ldas • PEC n' 2195. que a1u:ra dlspos•b•os 
que IIIOIICiona da Consblwção Federal 

JOSéSAAD 

Cons•der:oçlle> sob"' a Reflão lnlegrada de De
senvolvimento do Dastrno Federal r Emomo- RIDE. 

PLS rfL 124198. qur alrera a Le1 Complemrntar 
~ 94198 para detemuruu- o rc:paise dos recursos da 
Limão aos muruap.~os qur ronsuruem a Regzio lnlegra
da de DesenvolvuneJUO do Drstnto Fedrral e Entorno -
RIDE. com o prop6s110 de estabelecer a pandadr na re
mul'tC'I'aÇão de ~ nas ârea6 que menciona 

Consuleraçlles "'b"' o PLS n' 12A/98 que deler
mma o repasK dos recursos da l rulo aos murucipos 
que consutuem a Reg~ão Integrada de Desenvolvunenw 
dt1 Dl:stnto Federal r Entorno - RJDE. com o propósito 
de eslabeleeer a pandadr da .-....meraçlo do pessoal na> 
úeas que menaona. 
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VI 

J(ILIO C o,MPOS 

Quesrl'les sobre a p.>l1uca de- •nce"JII\os fiscm .. nc-
Pals 

Sobrr a •nauprac;ict da ponte rodoferrov1ãna Sl.)

bre o no Panmi. Apane ao Sen Ramez Teb<l 
St'bre a cnaçlo dr bolsas d~ valores. e5pec'lal

mente desbnadas ao atenc:hmentrJ de mmor numero de 
m"esa.dorcs do Pau .. 

DI5Cnnunaçio do crabaüw teaurunc. 
Proresm contra ~e~. mudanças no plan~ arqunerõru 

co ck Bras8J.a 

JUNlA MARISE 

Parecer ~ 333198 - Cormssão Dlrelora qlK' dá 
oedaçio final ao PDl n" I 05196 1"" 441'15 na ongem 1. 
que aprova o alO que renova a penmssao oouxgada à 
Rádro Pa<UIDI!é Lida. para ezplofar ..,,...IÇO de radlod1· 
fusão sonora rm freqiltnna modulada na C'ldadt de U
JIZ<U11S Eslado da l'anllba 

Par=r ri' 334198 - Conu..ao Du<IOML que do\ 
oedaçi<> fonal ao PDl ri' 1211'11> ln' 28!N% na onl!"m 1 

que aprova o *' que renova a pemus.aão do S1suma 
CanceUa dr C'omuru..:açlo Uda • para cJLplorar sc:m~r-o 
de radlodltusao sonora em fJ'111QIJiolk"'a modulada na c1da 
de de ltmulaba. Estado dr Mloas Gerzs 

Pan:cer "" 335198 - Conu•sio Duolora. que da 
redaçiK1 final ao PDL n! 2197 tn! 281/Qb na onpnu 
que aprova o alo que renova a concesslo da Rldlo F1 
fom de llatnra Lrda.. para cx.plorar serv1ços. de radarxl• 
fusão !oODOra em onda méd1a na crc:l.adfo df' llablra. Eslai:kr 
de Mmas Genus 

J>areceT rf' 336198 - Cooru..ao Duewra. quo da 
,...~o final ao PDl n' MY97 lrf' 339196. na onl!"m 1 
que aprova o aro que renova a penmsslo outorgada a 
RádiO Charua Lida. para ••piorar SCMÇO de rodlodlfu· 
são KIIJIOra em frequêm.,a modulada na c.-rdadt de Uru 
,.... ..... Es.- do R.o Glande do S..l 

D•.cunndo as. Emendas de Ptenéno rfA I a 3 
apoes•:ntada$ ao PlC n' 19/98 1n' 2 911/97 na onJ!em 1 
que altera o prrcentual de d1ferença entre a remuneraç~ 
do!. cargos dr Mm1SIJ'OS do Supenor Tnt'lunal dr Jusaça 
e dos Juizes Fedmus de Pnmeuo e Segundo Gnws 

PIU"eCCr n!' JJ8198 - Corrussio Drretora que d3 
rcd~ão final ao PLC n! 19.198 to!!.:! 911.19"7 na on1em, 
que allera o percenrual de d1ferença emre a remuneraçio 
dos. carg.os de Mtrusuos do Supcnor Tnbunal de JusUça 
e doe-. JuiZeS da Jusuça Federal de Pnme1ro e Segundo 
Graus procedendo adequação redac10nal em ohrdtênc:"la 
ao d1spoS1o no art 92 da Lei C'ompJemenlal' n2 95198 

Parecer rt! 339198 - Conus.são Dnelora que- dJ 
m:la11·1l' final ao Pl.C n! 7DfQ7 ln! 3 ~0197 na ong:C'ml 
que all.el'3 os ans 17 C' 18 da Le1 ~ 5 BtAn 3 que 1ns.Utu1 
o Odli!O de Processo Crv1l conSCJIIdando a retrf1caçãl' 
proposta prla C01111ss.ào de Consurutç.ão JWill~ta e Cld.ia
darua em seu Parecer o?- 29198. C' pr01r..edc:ndo adcquaç.iO 
redac1onal em obedlincta ao an 9!' dJ. Lei Complemen
larn29~/98 
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Marulesta sohdanedade aos. professores uruversi
IAnos braslletro5t. em greve hl\ aprox1madamen1e ckn:r. 
meses 

Apela as auEondades para que sejam cbSUlbufdas 
resw hás.l'"as nas reg~ões as.wlada5 pela seca em M1nas 
Genu.s 

Indigna-se cum o desempre~ e o endlvKiamc:nto 
do Pal• 

lAVRO CAMPOS 

Analisa a futrç.to pollbca da Yft'dade e da menura 
<'tondo!O'"Ikl<s pensadores de lodos os teiDpOS. de Ans 
tó<eles a M .. Weber 

Aponta o Pres•dente Fernando Hennque Cardoso 
como "menhrOso confes:;o· e alena para o de6asb-C' poU
bco que pode advor de tal conlisslo 

Sobre os problemu c:conánucos bras.tleuo:& 
Aparte a<r Sen Eduardo Supllcy 

leeaJizaçii<' dP JOB" no Pais. Aparte ao Sal 1..6-
crn AlcinW'L 

Questõet. sobre o quadro poUbro bl35deuo 
Consadr:rações a l'e$peno da SCIC'a no Nordeste 

Aparte ao Sen Eduardo Supbcy 
Lo•nora da Mensato'm n' 37.!/98.CN ,.,. 685198. 

114 onl!"ml, do Presulenle F.,.,do Hennque C.OO.O. 
submeterldo> • debberaçio do Senado Fedenl o texiO do 
proJClO dr lei que autonza o Poder EJ.ecuuvo a abnr ao 
Orçamento Fiscal da Um_, em favor do Mrmlll:no do 
Mewo Ambiente. dos Recursos H1dncos e da Amazõrua 
legal cn:drto c:specoal allé o bnu"' de RS9 869 OC6 00. 
para 05 fins que n.pecJfica 

Cnbca o baixo preço de venda das. empresas es 

Sobre os. problemH SOCiaiS políbcos e econorru
cos. dei Pau, 

Rebalc &5o decl~ões 00 MlruSb"' L.u1z Carlos 
Mendonça de Barros conU'a sua pesso.&. 

lEOMAR Ql~NT ANILHA 

Conua o alto custo do pedig~o cobrado nas rodo
vias. no Paraná. Aparte ao Sen Osmar Dias 

Seca no Nordesae Apartr 3C'I Sem Jo5t.ê Alves 

LEONEL PAI" A 

""""""' ri' ~2111\18 - Conusslo de A..s""""' EoonõrJu. 
cos sobre a Mo:n_.., Pmodenc1al n' 141198 ln' 531/<18 
na OOI!"ml quo sobclta autonzaçio do Senado Federal para 
a lJruk» COI'Ihlaropc:ra.rio de crtdr.to eltmiD no vakJr C'4»
vldmlt a aé US56l.SOO.col00 lses5erlõ:l e doiS ll'llhCier. e 
qutnheniCbo nal dólares norte·II'IJel'll:.anO 1 Junto ., 8arh...l:' 
lnl<:maclonal """' RooonRruçào < Desen>'OI"""""" -
BIRD lic:'sDnada .., ~"Ja1'1Je111t• pan.1al do Pm.Jeto de 
FonalecnneniD da Escola - FUNDESCOLA I 

PR n! 58198 que auronza a Repubhca Federau"a 
dú Brasrl a ronuaw operação de credno rxtemo no va 
lor de a~ USS62 SOO.OOO 00 'sessenm e doas rmlhões e 
qumhenlos rml dólare:~o norte amencano!l 1 JUnto _, Ban
co lnlem3CJonal paro Reconsuuç!o e De.senvolvnnemo 
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vn 
pq. "'" - BIRD. desanada ao fiiWitlameDI~ pareai do Propo dos cargos de MIDJstros do Supenor TnbWial dt Jusbç.a 

de Fortaleamento da Escola - FUNDESCOLA I 21 • dos Juws Federais de Pnmeuo • Segundo Graus 60 
Rossalla a unponlnaa da IOlOmada da CDIISIIUÇão ConslllaliÇÕCS a respeito do p~<>Cesso de globab· 

da fenoVIa Norte-SUl Apllle ao Sen Carloo Paaoáma 40 zaçio da ec:onorrua I~~ 

DeSiaca a ,__..do .......W.o "Como IOSOiver Prolesla contra o descaso do Governo Federal em 
o problema dos chequeo devCJIVIdos"". -VIcio pola F .. relação ~ Prop21113 de Conlrolc da Malána. 197 
denlj:io do Com1:mo de I13Siha- fECOMÉRCIO 182 Defendo ampla açlo mlqrada pano. supcnçlo dos 

LEVYDIAS 
obslkuloo às a11VIdades produavas. e a amphaçlo da 
base de cr6d1Eo nos estados da regalo Nane. sobretudo 

som, O quadro pobDro IIOCIOIIIÚ Apanc ~ Sen em.Rondõma. 298 
lOS<! Eduardo Dutta 292 

OSMARDIAS 
LÚCIO ALCÂNTARA 

lmplemenlac;lo do Programa de Garanaa de Ren· 
Aborda o problema da guem~ fiscal cnae os CSia· 

dos 2 
da Mlruma YIIICUiado l eclucaçio 92 Polfuca de mceouvos fisca~s no Estado do Parani. 

ComcnWIOs sob"' as coadrçôes presca.,. e fufU.. Aparl< ao Sen Gwlhcnne Palmcua. 5 
ras do nosso me~o ambiente . 110 Parecer ~ 332198 - Conusslo de Assuntos Eco-Sobre- o ensmo m6dlo, destacando. pnnapalmen- n6nucos. sobre o PLC ~ 7/98 ln" 4 145198. na onseml. 
1e. a educaçto I«<IIOógu:a. • 199 que chsplle sobre a penochc:uladc de IOCOIIumcmo das 

DISCUie alegahzaçlo dos Jogos de azar ao Bras~ 393 oonlnbmçlles preY1denainas anec:adadas polo lnsblllto 
Pam:er n" 360198 - Coausslo de Coosalll1ção. Naaonal do Seguro Soaal- INSS 29 

Jusnça e Crdadarua. sobre o PLS n" 22911l7. que revoga Quesll!cs sobre o programa de pnvaazaçlo no 
a Let ~ 5 25G'67. que regula a bberdade de maruresta· Brastl .. 34 
ção do -o e de.mformaçio 415 Questl(ma o custo do pedágio cobrado nas rodo-

Sobre a cons,rru'*" da Feno'·•a Transnon1c:s1Jna YI8S do Pamllli. 34 
Aparte ao Sen Joc::J:anda • . .. 437 

-Sidade de onnas pollbc:as e. em cspeaal. PEDROPIVA sobre a c1waçJo do dos Senado<es da Roplbltca. 440 
Greve dos professores das un1versulades fe- Relara a sessão mau[!Ural do novo Conselho Ad-

dera1s . 519 RUruur&uvo de Defesa Econ6rruca - CADE. realizada 
Ho-em ao poe1a Femando Pessoa. • 519 em JUnho. e ttaz algumas mfonnações sobn: esse 6lpo 304 
A~nucleat ApaneaoSen BemardoCabral 52 

PEDRO SIMON 
MAURO MIRANDA Reg~saa a nsua ao VatiCIIDO de conussio fonna... 

Paraberuza o Presidente Fernando Hennque da por parlamenwes catóhc:os brastletros. nos dJas 16 e 

Cardoso pelas obras de mf....-utlllll rcahzadas no 17 de mato. recebida cm auchencta espectai polo Papa 

País Apone ao Sen Ramez Tebet 158 JoaoPauloU .. 42 
lndJ.gna-sr com o Cle:SCimenlo da V10ii:nc:1a na re- Sobetla 111111sc:nção nos ADais do Seaodo Fedonl 

Jllio do cnromo de Brasiha. 201 dos dtscursos fmtos polo Papa e por D Geraldo M.,.ua 

Rejubila-se com a maugwaçlo du Us10as HJ- Ague-lo em RUssa celebrada na Caredral do Vatzcano 4~ 

droelilncas dr Corumtm e de Serra da Mesa. no Muruci- DtSCIItmdo as Emendas de PlerWto r/A I a 3. 

pto de Mmaçu (G0l 544 aprescnladas ao PLC n" 19/98 ln' 2 911197. na ongem). 
qur alrrra o pei'C'f'Drual dr diferença enll'C' a R'muneraç.iQ 

NABOR JÚNIOR dos cargos de Mtrnstros do Supenor Tnbunal de lUSIIça 
e do~ Juízes Fedenus de Pnme1ro e Segundo Graus 65 

ConsuJco,-arlie:s a respeono da B"'C'"r dos diXentes Dlscurmdo o PLC n! 70197 (n! .3 28W97 na on-
das. uruvemdades fedC'rals do Pais 526 gemJ. que allera os ans 17 • 18 da Let n" 5 869nl. que 

mstltw o Código de ProcesSCJ CIVIl 85 
NEY SllASSllNA 

RAMEZ"IEBET 
Transnule mfonnações obt1das 00 lnpe snbre a 

Mobtbzaçio do PFL no senudo da orgaruzaçia de seca no Nordeste e o fenommo E1 N1iio 38 
uma poUaca SOI.'"Ial VISÍ\'d e a rn.us compleca passivei 

ODACrR SOARES 
Apane ao Sen Francebno Pcre1ra. 150 

Ressalta a 1mportãncu da oonst:ruçio da Feno-
Dlscu11ndo as Emendas de Plenlno rfA I a J. none 154 

apresentadas ao Pl..C a! 19198 1'n2 2 911197, na ongem1. Parecer n! 3'i9198 - Conusslo IX Consbtulçio. 
qut alrera o percentual de cbferença enU"e a remuneração Jusaça e Cldadama. sobre a Emenda de Plenino rP I à 



vm 

PEC nt M/95, que di nova redaçio ao maso XXIX do 
art -r- e rC'v~a o ar1 233 da Consbnnção Federal 

ROBERTO REQUIÃO 

O.SCUllndo as Emeudas de Plenano rr"' I a ~ 
apre!ellu.dai ao PLC ~ 19198 ti#!~ 911/97 na ongeml, 
que alter.J o percenmal de d1frrença entrr a remuneração 
dos CBrJUS de M1ruSU'OS do Supenor Tnbunal de Jusuça 
e dos Juízes Fedcnus de PnJDell"l1 e Segundo Graus 

Dlscul< a quesllo da >mumdade e 1mpumdacle dos 
JUÍZC:S 

Destaca a 1mponãnaa de se conhecet o plano de 
governo dos cand.Jdaws e comaua a caru:bdarura dr Lu1z 
lnllc!o Lula da S~va Apane ao Sen Ed!Wdo Sup~cy 

ROMEU11JMA 

Comenwm• sobn: a remmada da!; obras da Fer 
roVIa Norte-Sul Aparte ao Sen Carlos Patrod'mo 

Parecer nl 337/98 - Plcnlino em subslltulçio il 
Cormssio dr ConsUtuiÇio Jusuça e C1dadarua sobre 
as Emendas de Plen4no nA' 1 a 3. apresentadas ao 
PLC nl 19/98 rol 2 911/97, na ongem). que altera o 
percentual de diferença entre a remuneração doo;. car 
gos de M1rus1ros do Supe11or Tnbunal de Justiça e 
dos Jufz.e!l Federa~s de Pnmearo e Segundo Graus 
DI~ o PLC n2' 17198 (n! 4..512198 na on· 

gem1 qut ena. no âmbito das. Forças. Armlldaf.. a C8rR1 
ra de Tecnologia Mllnar a Grabticaçio de Desempenho 

Nf:. 

355 

66 

159 

261 

de At1vtdadr de Temolog~.a Mabtar e os cargos qur 
menCiona 

Retnstra a mauJUI"3Ção do Monumemo e do Cen
tro de Apowo ao Romeuv Da Bas1üca de Aparecida 
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Ata da 591 Sessão Não Deliberativa, 
em 111 de junho de 1998 

4• Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 
Presidência do Sr.: BeUo Parga 

(lmcia-sea-soà J4honlse30minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - DeclaJo 
aberta a sessão. 

Sob a prataçlo de Deus, i'l~ nossos tra
balhas. 

O Sr. 1° Sacral6lio em eurciclo, Senador DJal
ma a-a. procederá l leitura do Expadltllll8 

é lido o lleglllllte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PAESIDEMTE DA REPÚBUCA 

Nll 166. de 1998 :,.,. 11241911, na ongem), de ZT 
de INIIa úlllmo, leâitutndo autógrafo do Plq8to de 
Lei de Conve!slo ri' 18. de 1998, que insblul as Gra
lilic:a(718S de Deeempiii.:.O de FunçAo ~ à 
Jusllça - GFJ, de Abvldade de lnfom iiiÇ(Ies Estralé
giCU - GDI. de Abvldade Fundlliria - GAF, e PRM
sóna- GP, e d6 - provrdêucw. S8I1CIOn8do e 
transformado na Ler n• 9.651, de ZT de maro de 
1998. 

N" 167, de 1998 (nl 6251!18. na ongem), de ZT 
de maro úlbmo, IMIIIUindo autógndo do Prajelo de 
Ler .,. 6. de 1998-CN, que-abra ao Orçamento de ln-
vaalimento, em favor ~ Tranaporladora 
BIUIIellll GaaodUIO lvra-BrasU 8.A. e P8lnlbras 
F~ S.A., Mpeeial ld o limite de oo
tocenl08 e quanonta e ee1e milhiies, trazantos e oo-
- e se• mi e nove reais, para os fins 
que especihca, e transformado na Leo n" 
9.652, de 21 de 11'1810 1998. 

N" 168, de 1998 nl 62&/1111, na ongem), de ZT 
do conente, raaldunlc! aut6gralo do Projeto de Lei 
nl 7, de 1998-CN. que1autonza o Poder Exa:utrvo a 
abrir ao Orçamento F1ecal da Unilo. em favor de 
Operações Olicrais de Cnkldo - Recursos sob Su
per .. io do Mln!slério da Fuenda. cr8dilo 89P8CIBI 
ld o lrm!le da CIIIOcllnbJ8 e quanonta e - mlh&ts, 
quatrocentas e nove;• crnco mil e - e tnnta 
RIII!S, para os fins especilica. -IC!D! !Belo e 
transJonnado na Ler 9.653. de 27 de ma10 da 
1998. 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO c;o 
PLANEJAIIENTO E ORÇAMEHTO 

N" 220198, de 26 do conante, encarnonhando 
es mlonnaçõe& referentes ao Requenmento rf' 41, 
de 1998. do Senador Ademor Andrade. 

Aa mtormaçães toram encamonhadaa, 
em cópia. ao requerente. 

O raquenmen10 vao ao ArquiVO 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - O Expe
~belo VBI à pubJJcaçAo. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga1 - Encenou
se, na -.feira ultima, o prazo para aprasentaçio 
de emenlas ao Pro)8to da Resolução ri' 54, de 
.111118, de aUIOna da Senadora Em~oa Fernandes, que 
ctia a Comissão de Dorertos Humanos e Ou•tões do 
Gênero e dai outres pi'IMdêncras. 

Nlo lendo recebido emendaS, a maténa YBI à 
Ccm'uão de Conslltlliçãa, Justoça e C!dadanra, para 
ser anexada ao PIOJB\O de Resolução nl 66, de 
1985. 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Encerrou
se, --ferra últma. o prazo para apresentação de 
emendaS ao PIOJI!Io da Resolução n" 55, de 1998, 
que "aUIOnza a Preleotura do MunrciPIO de São Bar 
nardo do Campo, no Eatado da Sio Paulo. a em!br, 
mad!anl!e oler1as públicas, Lelnls Fmanc:euas do T• 
1101110 do Munrcípio - LFTM/SBC, CUJOS racu.- se
rio deelinados ao pagamento da oitava parcela de 
prac:alónos Jucf!CIB!S, dos pMCIIS&os aquo nomeados, 
bem como de seus oomplamentos da pnmeora à sax
ta parcelas". 

Ao PIOJIIIO nio toram oferacrdas emendas. 
Com relertncoa ao mancronado Prqeto. a Pre

srdlncia c:omunrca ao Plenano que recebeu o Oficro 
ri' 13711/98, de 26 de INIIQ úftorno, do Banco Central 
do BIUI~ soliCitando que BeJB desconsrderado o pa-
18C81 daquele Órgão técniCO que encamonhou o pleo
to do Mull!CÍP!O de Sio Bemardo do Campo à apre
ctaçio do Senado Federal. 

A rnatána vao à Comssão de Assuntos Econc). 
mcos. 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Patga) - Concedo 
a palaVIl!. ao pnmaoro ooador onscnto, Senador Qa. 
mar Doas. 

O SR. OSIIAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncoa 
o segwme doscurao. Sem reVISão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sos. Sanadoraa, YOialamos, nà quallll· 
letoa, duas matérias de extrema omportêncoa Uma 
delas e a emenda do nosso colega Waldeck Orne
las, hoje MH11$110 da Prevodãncoa. ellnente à guerra 
foscai enbe os Estados, a outra rafent.se a ol"l'llll!lda· 
depa.--r. 

Quero abordar a emenda de guerra foscai, que 
debatamos longamente na Comissão de Assuntos 
Econ6nucos a que amda nio 1<11 submebda à 11018· 
ção Ease assunto é multo polêmoco; produzou muo· 
taa contradoç6e& no debale e poderá gerar dUVIdas 
na votação. Eu. peasoalmante, não tenho dUVIdas, 
porque estou vendo o aaemplo de perto. So não 
posso concordar com a toase dota pelo autor da 
e!Mnda - * CUfB aprovação sou favorallel - de que 
a guerra fiscal aatá Pretudocando os Estados maos 
pobres 

O Paraná nio é !Ido como um Estado pobre 
Sua ecouomoa, com agncultura e agroondústna for· 
tes, -bala ce uma a~NCBdação considerável para 
o Estado. ~r da, no ano paseado, ter apresanta· 
do um délicot da caoxa de R$790 wolhões, ISSO se 
deu muilo rnaos pela •11C01"11181ênco e palas desmen· 
dos comebdos pato Govamo do que pela lragolldade 
de sua eoonomoa. 

Sendo assom, não apenas os Estedos maos po· 
bres estio Bando poejudocados com a guerra fiscal, 
mas tantlãm Estados de economoa forte, como o 
Paraná, aio praJndoc:ados pelo grau de orreaponsabo· 
Iodada, loberalodeda e, sobreludo, por -.eles oncon
~ de dalel'llllrlados ~. que, para 
c:onqu_. a ,,....'açiio de fábncas que posaem re
pen:ubr na modia, 88piiCI8Irnente num ano de eleo;5ea 
- 18110 traz ganho eleitoral -, não medem as COIIIII
C!üêncoas e cooocadem benelíaos, compiOIMNndo, 
de forma grave e aéna, o futuro dos Estados 

Tomo O eDmplo do Paraná. 0 COIIIoaiO com as 
montadoraa Ranault e Chrysler, que ae onstalam na 
capotai e roa ragoão metropollfana. foi assonado em fU· 
nho de 1996 Dwante um ano, o Sanado doacullu se 
era f\IStO exogor que o Estado apraaentasse -
contratos para obtençio de novos ernpreslimos ou 
não. Ouestoonavam alguns Senadoras a ,... r!e· 
de de Blii!Jir a apl8S8IIIaÇão dos contratos. poli, se
gundo S Ex's. - não demonstravam a capaada· 
de de endNidarnento do Estado. Eu diSCOrdava e 
poos tonha certeza de Que, pelas notocoas dNulgadas 

pela ompransa e pelos pronuncralT'en::>s :!e Secreta· 
nos do propr"'o Governo, C":s acoi::JCt. .:.::.1r . .:.::.c..s .:c.11 
as montadoras H1Bm comprometer ruturas receotas e 
os futuros orçamemos do Estaao do Parana Mas os 
Senadores rns1st1ram e houve acrO\ acão aos em· 
préstomos 

Luteo durante um ano para aue o Governador, 
oespeotando o Senadc envoasse a esta casa os ben· 
dolos acordos - ou os malditOS Não conseguo Eu 
não cornpreendoa como um negocoo acordado por 
um Govemo. pelo poder pubhco, pooena ser sogofo. 
so, sem o conhecomento da sua população que, ato
nai, e quem ona pagar a coma. Ponanto, ruo busca· 
los onde devenam estar se hberados pelo Governo 
do Estaao Conseguo um contrato com o seguonte 
teor: •o Govemo do Parana se obngara a concecer 
emprest1mo. sem Juros e sem cerração ra10netana 
CUJO valor co..-pondera ao dobro dos onvestomenr~s 
feotos para a onstalação da montadora • 

Calcula-se que esses lrN&storneniOs chega"(l.o 
a US$750 rnolhões. O dobro dosso &IIUNale a US$1.5 
bolhão, valor que o Governo do Parana concade'B.. 
sem 1uros e sem correção monetana. a totulo de e.,. 
présbmos, cura pnmaora parcela sara paga em fllnho 
de 2006 Isso esta escroto no contrato asSH18do antre 
o Govemo do Paraná e a Renault. 

Em outras palavras, trata-se de uma tranquoa, 
um siStema de ......,......,..., no qual a refenda em
presa entra com o nome e o povo com o donheoro 
Não havere centavo algum da Renaull nesse onvesto
manto. e a prova disso é que dO Fundo de OeMmlol
vomento Económico do Estado /8 saorarn US$171 mo· 
lhões para fonancoar a construção dessa montadora 

Esse mesmo valor esta sendo negado a em· 
presas leglbmemante paranaenses e a outras em· 
pt8II8S brasolelras lá onstaladas no Parana 11'1811 que. 
por falta de capotai de goro ou pela sotuação da cnse 
que envolve os setores produtovos nacooroaos, .mo a 
beora da msolvéncoa e buscam, como regra, hnancoa· 
mantos do Estedo, pedindo ate que lhes ...,.,., co
brados JUro& e conação monetália. Entretanto, nem 
assom encontram qLIBicluer centavo de fonancoamemo 
por pane do Governo. 

Cdo mudOS exer1111os A Cotrosuco é urna labn· 
ca da CooperatNa de Mannga - COCAMAR, Vlstala· 
da depoos de multo esforço, durarota o tempo em que 
eu era Secoatano De repente, Govemo a abandona 
porque ela precosava de 5 rrolh6es A labnca esta 
prestes a tachar e a deixar na mão os PIO!Iutono• 
que onvestoram no planbo dos pomares 

Para o Governo do Estado. a concesda ae U'l'l 

emprestomo de 5 molhões para essa empresa e um 
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gasto multo elevaao. mesmo que ela venha a pagar 
Juros e correcã.o monetana, mas conceder 1.5 bi
lhão para Renault. sem Juros e correção monetária, 
tudo bem' 

E esse dtnhe~ro não está dtspontvel porque o 
Estado não ftnanCI8 coopera•tvas nem empresas pa
ranaanses Assm é que a Todaschtnt, empresa tra
dtctonal, que empregou multa gente durante longas 
décadas, lambem fechou suas portas no Estado, na 
capttal Cunbba, porque hão contou com o epo10 do 
Governo sequer para un1 ftnanCI&mento de cultO pra
zo que lhe posstbtlllassa obter oxtgênto para enfren
tar a cnse 

Para os paranaenses que pagam Impostos e 
que contnbuiram para a construção do Estado, 
nada, para os estrangetros. as benesses. a genero
Sidade de empresbmo sem JUro& e sem correção 
monetána. Não e JUSto transfenr para as futuras ge
rações esses débitOS 

Sr. Presidente. de acordo com cálculos da As· 
sessona Técntca do Sallado, se a tnflação conttnuar 
a 5% ao ano, a pnmetra !pateela que a Renauij paga
rá tetá um subs1d10 de 118%, porque o valor será de 
32% do atual valor doiSsso dtnhetro Ou &eJ8, a pn
metra parcela terá esse ubaid10, mas, com o passar 
do tempo. as demats las. sem juros e sem cor
ração monetana, obtetãe> substdtOS matares 

Não bastasse, Sr. Presidente. a Renautt não 
pagara um Imposto &eqJer durante 1 o anos, nem o 
famoso ISS nem o ICM$, enquanto as empresas pa
ranaenses pagam men•almente todos eles. Reptio 
a Renautt não pagara ltmpostos nos próxtmos dez 
anos, ou &eJ8, não será obngada a recolher um cen
tavo sequer de •mpostOII aos cofres públtcos do Es
tado E justo? Para aqueles que contnbuiram a VIda 
•ntetra com o trabalho. f!OJll o pagamento de tnbutos 
para a construção do .,stado, nada; enquanto que 
para a Renautt, que nu recolheu um centavo aos 
cofres do Estado, que não derramou uma gota de 
suor para construi-lo, ·o oferec•dos todo esse dt
nhe•ro e toda essa gen rosldade Penses que os In
centiVOS t1vessem ac do neste ponto, mas não. A 
energta eletnca que a enautt uttltzara em sua fábn
ca tera subs1d10 de 25 

Nesse ponto, fal com cnadores de sutnos. 
aves, com pecuanstas, pequenos agrtc:Uttores. pos
suidores de pequenas tndústnas, aqueles que têm 
teleVIsão em casa e podem ass•sttr a TV Senado 1•
guem o seu tnlurador, o seu motor e vão moer o ITJI· 

lho. miSturar a sua ração para seus frangos, seus 
sutnos, sua vaca de lejte. Ltguem o seu mo•nho de 
tngo e veJBm, depots, a conta de luz no ftm do más 

Ou vão pad:r um desconto de 25% para o Estado 
Para o produtor paranaanse, que paga Imposto há 
anos, 100% da tania, e, se não pagar, cortam a luz, 
não vat maiS moer milho no mês que vem. Mas. para 
a RanauR - cortada da Ranautt• -. 25% de desconto 
na tatnle de luz 

Pansat: sere que é só um empréstimo de um 
bilhão e meto? Será apenas ISenção da tnbutos por 
dez anos, maJS 25% de substdto na energta alélnca? 
Não' Uma doação da três mtlhõas de metros quadra
dos da terreno, o que stgnmca, na ltnguagem do nos
so agncuttor, trezentos hectares. Trezentos hecta
res, para a Instalação da fabnca doados pelo Podar 
PúbliCO' E a bom que o povo do Parana comaca a 
venftcar como fot comprada aquela area e que p<eça 
to• pago, comparando com o preço das terras VIZI
nhas, para ver se não houve suparfaturamento, por
que o suparfaturamento bsm Stdo regra no Estado do 
Paraná no atual Governo 

Então. Sr. Prestdente. quando V"'I que o Se
nado vat votar uma emenda de combate a guerra !IS
cal dos Estados, penso que Já estamos votando um 
pouco tarde. Asstm como o Paraná, outros Estados 
"anilaram o pé" e deram tncan!IVOS que não podtam 
ser dados F01 o que aconteceu no mau Estado 

EVIdentemente, são os filhos desta geração 
que rrão pagar pala inconsequência do atual Gover
no de dar de presente o que não podena ser dado E 
va]Bm que houve o argumento, o pretexto de que 
ISSO sena para gerar empregos em nosso Estado. 

Ve]B, Sr. Presidente, que e RanauH Vat gerar 
750 empregos dtretos. E é bom que os paranaenses 
comecem a vanftcar que pessoas estão sartdo trei
nadas para assumtrem os seus postos na lábnca da 
Ranaun, em São José dos PtnhBIS. Vão venftcar que 
a ma10na não e tonnada por paranaanses 

E C!. Governador va1 11 teleVIsão a dtz que está 
mudando, trenstonnando a BCOnoiTUB do Estado Pe
gou todo o dtnhlllro do Estado para jogar .,a tndústna 
da automóvel, rabrando-o da agncuttura, da agrotn
dústna. da segurança públtca, que é um caos hoje 
em Cunttba - a quarta cidade maiS VIOlenta do Pats, 
atrás apenas de São Paulo, Ato de Janetro e ReCife. 
Cunttba. que era Ilda corno uma cidade paciftea. em 
que o povo VIVIa com segurança a tranqiithdade. 
hoJB v•va temerosa e Insegura. Houve 1 560 assattos 
a 6mbus. no úHtmo ano, 12 assaltos a bancos em 
dez diBS, no mês de abnl, com assaSSinatos nas 
agênciBS bancanas Na semana passada - parece 
que para demonstrar a fragtltdade no Governo do 
Estado do Paraná. um Governo que desgoverna, um 
Governo que não assume as responsabthdadas a 

3 
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ale onerantes -, 08 ladrões assaltaram o Banco da 
Prefeitura de Cuntoba. Até o Banco da Prefeitura too 
assaltado' 

Sr Presidente, a voolêncoa tomou conte do Es· 
lado do Parana, pooque o d&Semprago e crescente 
naquale Estado Ao raahzar uma pesquosa em Cunto
ba, o Doeese dovulgou que o desemprego tonha al
cançado o maoor Indica de crescomento entre as ce
pilais bresdeoras O Govemador, ao onvés de se 
preocupar em combater as causas do desemprego, 
cancelou o convênoo com o Doeese. As eslatí
com o Dleese não servem matS, porque são conBI
deredes negativas para o Governo E o Doeese. ho!e. 
não pode meos fazer pesquosa sobre desemprego 
po~que o convênoo too cancelado 

O Govano do Paraná prefere um onstlluto de 
case, que possa lhe dar um numero que lhe onteras
se. E, IIVIdentemente, nem ele consegue dar um nu
mero que onlerasw ao Governo. PDIQue "a coosa l'8té 
poela", e coosa esté lea. Quando se camma nas ade
das do ontemr do Paraná, nota-se que o dasempnsgo 
l'8té lomando conte delas, sep1 na capdlll, sep1 nas pe
quenas, médias e grandes Cidades do l'llenor E li ..,_ 
dente que o rallexo do de oopoego é a voolêo ICI8 

POIS bem, Sr. Presodente, por que não votamos 
antenoomente d111J10$I!IVOS legais que mpedosse'" 
que governos onconseqiientes pudeSSem pegar IOdo 
o dinheiro de uma população que trabalha e precosa 
do emprego pare trebalhar, para transfan-lo para a 
mplanteçao de duas montadores que vlo gerar, so
madas as duas. no máximo doos moi enopteyos dllellls, 
e que exogdo ru-ooentos de maos de R$2 bilhiies? 

Obseovemos que se esse donheoro fosse onws
todo no verdadeiro potencial do Estado, podena gerar 
oguel volume de racunsos e também podena gerar de 
150 a 200 moi empregos, PD1Que a relação na agroon
dúlltna é de U$10 moi pare cada emprego EIISB cál
culo é do BNDES. não é meu Dez moi dólares ge
ram um emprego Agora, U$2 bolhões para gerar 
dois md empregos - e só lazer a conta - conaspon
dem a um ITIIIhio por emprego. 

Então. alguma coosa esta errada nas contas do 
Governo do Paraná. E, Sr Presodente, CIIO números 
reaiS, não estou cdanclo equo numeros loctoCIOS ou m
-dos. O resultado da guerra hscal começa ,.. a 
ser venfocado nos balanços e balanceies do Governo 
do Parenã. 

No ano passado - eu dosse aquo no onícoo - o 
Parená fechou suas contes com um délocd de R$790 
milhões. o que sogndocam 16% sobre a receo1a bruta 
Sa qualquer empresa da onocoatova pnvada, por maos 
conopetente que seJ& seu admonostrador, por urna ra
zão qualquer, tovasse 16% de déiiCd em relação à ra
cella bruta, ela quebrana O Governo não quebra 
porque pode vender seu patnmõmo, como tem ledo 
Foram venc:lodas ações de empresas estataos no va-

lorde US$815 molhões, como. por exemplo, a Capei, 
que esta sendo depaupereda para sustentar e tapar 
o rombo do Tesouro e do Baneslado EIISB ronmo 
cresce a cada doa, e deverá chegar ao Sanado Fedenll 
um pedodo de negocoação com o Banco Central pan1 a 
pnvaiJlliÇão do banco supenor a USS3 billões. Um ban
co que era rentaY8I até 1994 e que, de 1985 para cá, 
too abmdo um rombo que atualmente chega, segundo 
o pmpno Governo do Estado, a US$3 bihilesl 

Não seo por que devemos, os Senadores do 
Estado do Parana, permanecer ~ e 
acellar pacohcarnante a aprovação, como OCOII'1IU 
aquo, de empnssbmos que hoje es1ão paralosadoll, 
sendo apenas parte deles utdlzados Poos como Já pra
voa. o Paoana não possuo conttapartlda para ola-. a 
não ser quando- um paccde de aç6es da Capai e 
coloca o donheoro como contrepaotoda. Entio -
convênoos. faz testas. solta roiÕ85. Mas o TIISOUIO do 
Estado não possuo uma e~ que coloca nas ca
sas dos paranaenses um msumo oncispensiwl, que é 
a energoa eletnca, que foi construlda com o saallcoo 
do povo do Parana e esta sendo vendida plllll cobnr a 
oncon lpelêncoa e o rombo do GCMimO do Paraná. 

Sr Presodente. eu diZIII que o rallexo Já está 
ocorrendo nos numeros do balanço No úlbrno tn
mestns, soloctteo urna análose da Consullona Técnoca 
do Senado Federei soboe o balancete do Estado do 
Parená Esta poor do que em 1997, e a prqeçlo é 
que teremos, som, o comprometmento das futures 
gestões de governo no Paraná, e que, se nio IIICIIbe
rem nJIIÇão de recursos do Govemo Fedelal. dofici. 
mente conseguoriio fazer lrerdi! aJé aos CCIIIIj)IQI .... 
1111118 lundamenlaos e básiCos do Estado, como, por 
exanplo, O pagamento da folha de p I 10"1 Os ralllfo. 
nas do Tnbunal de JustiÇa, Sr. Presldante, não weram 
suas contas pagas e toram cortados. IssO e umo! ver
gonha' O meu Estado nunca VM!\1 esse drama de ter 
08 ~ do Tribunal de Justoça sem lu11C101181118n1o 
por falia de pagemen&os de suas contas taleleoicas. 

É precoso que a omprensa do Paraná também 
dê uma onvestogada no que esta acontecendo ,. Pe
ndencoana de Poraquara, onde 08 presos locaram 1rêe 

doas sem comer por falta de lomecomento de comoda 
por parte do Governo do Estado 

E um caos admonostratovo o que emrenra o Pa
rena hoje. uma vergonha para nós, pa....-es 
Nós, que nos orgulhamos do nosso Estado, -.nos 
sentondo _vergonha da gestio admonostretovo-financeo
ra. que teve urna recella 162% maoor em 1997 do 
que too em 1996 Entoetanto. a recella tnbutána so 
cresceu 102% E este mesmo Governo, que teve 
uma receda de 1 02% a maos, conseg11111 gastar 2011% 
a maos do que gastou em 1996. pootanto, o dobro. 

Não ~ou locar aquo enumerando os gasteiS des
necessanos e absolutarnante absurdos do Governo, 
como, por exemplo. R$140 molhões com propaganda 
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govemamentaos no ano passado Um Estado que ar
recada sete vezes mellDS do que o Estado de Sio 
Paulo e gastou sete Vezes maos. 

O Governador Máno Covas. outro doa. senba
se consbangKio am diZer que gastou R$21 11111hões. 
Pode fiCar tranquilo a Govemador Máno Cavas, par
que o Estado de Sio Paulo arrecada sete vezes 
111815 do que o Pa1alllá e gastou sete vezes menos 
do que o meu Estado, que. pars promover o Gover
nador, gastou RS140·m•hões 

Estou preocupada com o que vem ago1a, Sr. 
Presidente. Se na ano passado fao gasto tudo ISSO. 
omegone quanto gasta~amos neste ano de 1998, ano 
ele1to1al! Quando ligamos a teiBIIISão, vemos cem, 
duzentos comeiCIBIS do Govamo par doa! A cada on
tervalo de prog~, há doiS comeiCIBIS. Se das· 
logamos a televisão. acaba o Govemo lambem. por
que ele só eXISte na llalevlllio. na propaganda. Desli
gou a teiiMSão, acabou a Govemo. 

Sr. PI8Sidente. •esse é um dos dl8mas que o 
Pa~aná está VIVBrlCIO hafe. Queremos votar essa 
emenda sabl8 a gul!lrl8 fiscal na quarta-le11a. Pedo· 
mas aos Srs. Sena4ores que a aprove, pala que 
passamos evdar de$aslras maoo1as do que esses 
que estio acorrandq na Palllná. fruto da onconse
qiláncl8 de um govema que, pala se promover, gas· 
ta IT1IIharesªdól , mas. pala a saúde do Estado 
gastou apenas 98 m hões. Isso Slgmflca que a saú-
da da 8,5 tem metade da ompartãnaa 
da propaganda pa lar do Governador, que é muo· 
to farte. multo bem fejta Admiro OS COm&ICIBIS. COisa 
da conerna, fartos pa~ pessoas competentes e murto 
bem pagas pela pcJVq. O povo está pagando caro. 

Lá é o segu••· o povo paga pala onstalar a 
mantado1a da autam6vel e depoiS paga para !azar a 
propaganda, paga Pl!lra adotar o pedag10, paga para 
passar na pedágiO e ....,.. paga para !azar a propa
ganda do pedágiO na televiSão. Ele paga tudo. E o 
Governa aprovella ol frutas elertoraos da uma propa
ganda bem feita e Gjue não pode ser desmentida 
pata omprensa, que :também está multo satosfalla, 
paiS, afinal de contas na ano passado. fa~am gastos 
R$140 IT1IIhões com midoa EVIdentemente. a om-
p18nsa está multo bslelta com o Govemo. mas o 
povo não, Sr Pras nte' O povo não está satosfedo 
com osso e penso qu vam troco par ai. 

Muoto obngado. 
O SR. PRESID NTE (Bailo Parga)- Concedo 

a palav1a ao nobre ador Guilherme Palmeora 

O SR. GUiut AME PALMEIRA (PFL - AL 
Pronunc•a o segu1nt d1scurso Sem rev1são do ora
dor.) - Sr. Presidente, S,.s e Srs Senadoras. não 
quos. onoc:oalmente, Interromper a bnlhante explana· 
ção do Senador Osmer Doas. Gostanamas de aplau· 
dor S Ex", que nos rnandesta sua solodanedade e ca
bia de nós. Senadores. maoor agolldade pala a mu· 

dança da palltiCB de oncentiYOS fosc:aos, com a qual 
concordamos e que foo exaustovamente diSCUbda. 

Vemos. amanhã. votar o pro1eto do Senador 
Waldac:k Omelas. que. se não é o odeal, vem em boa 
ha~a. O Senador Osrnar Doas. com sua ontelogênciB e 
b.............,. mUlto tem argumenlado aquo da bb.ona 
am defesa da agnc:u1tu1a e da agromdústria, que, aaa
dito, devem receber ms&s alai oc;ão do que autl8s él8as. 
embora tarmém pi8CISIInl ser llf'O"'das Coo oc:ardo 
com S Ex", aplaudo seu doscurso, louvo sua .,oc:lallva 
e, como ~no. fico feliz com a sua compreenslo. 

A respeito dos problemaS que vove o Paraná, 
problemas de cunho admonostratovo e palíbco, par 
sennos carrelog10nánas do Govemador. gostaríamos 
de obter onfarrnações que, pa18 sorte do Brasol e do 
própno Paraná. não c:oonc:odossem com as que men
coona o Senador Osrnar DIBs, que, onclusove, cita al
guns nOmeros. Dos que vovem no Paraná alguns 
crêem que esses numeras são exagerados, outros, 
ao c:ontráno, entendem que são reaos. Tão-somente 
oUVIndo os dOIS lados. poderemos chegar a urna 
conclusão sobre o que vove o Parana, sem colac:ar 
am dúvida os argumentos aquo IIBZodas pelo Sena
dor Osrnar 0185. que prezamos e ad11111amos Fala· 
se - e S Ex" também tocou nesse ponto - que um 
dos argumentos é maiS emprego ou um luturo me
lhor pa18 a Pa..ná. que daoxa de ari8C8dar em Ylrtu· 
de dos oncentovos que concede A preoc:upaçêo do 
Senador Osmar DIBs. que também e a nossa e de 
todos aqueles que partoc:opam da VIda públoca com 
senedade. e ver, amanhã. o meiCBdo de tl8balha 
ampliado e a econom.. sóhda e doverslfic:ada. Penso 
que é esse o argLITIIInto do Governador Jaome Ler
ner. daqueles que o seguem e. enfom, de todos 
aqueles que são seus aliados Gostaríamos da pre
sencm o debate de ambas as partes. urna vez que 
aquo oUVImos os argumentos do Senador Osrnar 
Doas, os quaos nos deocam ate pasmos 

O Sr. o- Dlaa (PSDB - PR) - V Ex" con
cede-me um aparte? 

O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Com multa hon1a, Senador Osrnar DIBS. 

O Sr. Damar Diu (PSDB - PR) - Senador 
Guolherme Palmeol8. não gostana de ontenomper o 
seu pronunaamento. mas o faça para. em pnmeoro 
lugar, dozer do ~aspelto que tenho por V. Ex", o que 
acredito não prec:osana ser citado, paos V Ex" sabe 
dosso; em segundo. Senador, os números que Cito 
não são foc:tocoos; eles são rebrados do balança do 
Estado Já que V Ex" demonstrou onterasse pela Es· 
lado do Parana. para que possa ver quem está com 
a razão. vou encamonhar a V Ex" estudos fettos pata 
Sec:retana do Tesouro Naç10nal, pelo Banco Centl81 
e pela Consuftona do Sanada. órgão tec:noco. CUJB 
c:ompetêncoa V. Ex" conhece rnurto bem, pa1a que 
examone a sduação em que se encont1a o Pal8ná 
com base nos balanços aprovados e nos balanços 
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assmadas pelo Governador Assun. v. Ex" não prect
sara considerar os maus argumentos. EVIdenlaman
te. como Oposçêo, tenho ele clelencler maus pontos 
de viSta mas V Ex" podara analosar apenas os nu· 
meros do balanço para tarar suas conclusões Tam
bem no Estado que V Ex" rapte 11a. quandO se le
vantavam os nullliii.DII. 181ho a certeza de que alguám 
dazaa que eram exag.erado& S para tMtar que o Para
na chague aonde chegou Alagoas que asiDu CdllndO 
- nunaos Senador Gudhenna Pa'"-, sao que 
alguem pode dazar que estoullllllglllllndo, nas alguém 
também diSse ISSO quando IIWICIOfiBiam. no passadO, 
o problema ele Alagou Não de<arn a devida alançiio, 
não hzeram as coràs, e Alagoas chegou aonde che
gou Não quatO que o mesmo at01 ateça no Panlna. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AI..) -
Ouço maas essa observação de V Ex" Quero cizer 
que mnguém, mudo menos nos, alagoanos, gostana 
de ver qualquer Elltado chegar aonde chegoU Ala
goas. por causa ele algumas falhas que ocorreram; 
pelo contráno, CleaeiBmos comgar o que houve em 
Alagoas, o que JB se procura fazer com multa de· 
temunaçao Também deee]O que o Paas todo pro
cure comgar as diBIOrçõas Essas diStorções ex•stem 
e não podem ser negadas pelo Prasadente da Repú· 
bloca. nem por nós Coo III' 11 L nem por ~ 
que têm S&l bwt • e VIV8IT'I os pmbla;• bi 'aiOS. 

O nosso CJbiabvo mBKir e comgar tudo asso, é 
ver este Pais ser bem dar.gado tanto na esfera muna· 
capai, quanto na esladual e na tederal Todos nos, an
c•USIVB V Ex", por ma• dlscordãncaa que tenhamos 
com a politica aclolada pelo Governador Jaarne I.Br· 
ner, certamente, se depender de V Ex", a comoçio 
de enos que, por acaso. ocorram la, V Ex" contnbua· 
ra para que elas IIIIIBm sanadas e para que o Para· 
na volte a ~ndade tão deSFiada por todos os 
brasileiros e mudo maas pelos paranaensaoa. 

O Sr. o- D._ (PSDB - PR) - Com carie· 
za, Senador GUIIhenne Palmeara. Teremos essa 
oportunadacle no ano que vem 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AI..) -
Não tenho a menor dúvida de que quem melhor 
pode JUlgar tudo ISSO e o povo, numa análalle das colo
cações de cada grupo polibeo, de cede pertado potillxl 

ConludQ, na venlade. fuga um pouco do assun
to SOble o qual vam tratar dasL tnbuna. qual S8JB, 
um pedido de ·anformaçães que fiz ao Manastáno da 
Fazenda. por rr11110 da Recada Federal, SObra c~eWr· 
manrados procedoaiBniOS edotados pelos ocgãos go
vemamentaas, de uma I'IIBII611'11 geral, que também 
PI8CIS8rn ser corngados. Temos de elogaar o que e 
bom cntacar o que não o é e sugenr coa rações para 
o que não VBI bem. Faço ~ ao a1111g0 e eliaante 
COlaborador do~ Fede!al, Dr. E-.n!D Maaa1 

Faço, poos,-~como d encar
go e como JUstdicebva de um PfOl8IO que apnesenbnla 
em segUida. dlscaplanando o assunto a que ma relaro 

Sr Presidente, o maaor avanço 111 consegUido 
com as pratacas admanastranvas e fascaas do Pais, tra
d«:tonalmente arcaacas e obsoletas, deu-se, anega
vatmante. com IBiação as declarações anuais da 
Bluste do Imposto de Renda. nos ullmos três anos. o 
que antes era um martano anualmei"Ce renavaclo. com 
a manapulação de II!Cibos. comprovantes e tonalades 
de papel esta se lnlnsfonnando numa taaela que, cem 
os JeCUrsos da mlom1811ZaÇão, se ~ em pDUOPB 
mmutos e, com a utlazação da lntamet. sequer Obngs. 
o oPnlnbul'lle a saar da casa. IMiando fiiiiB. aapara e ar
ntção entre os que estão s1J181106 a - trbltP 

Vou maas alem. Sr Presldanle· trat-se da 
maaor revolução admana- dOS ulbmos 30 anos, 
colocando o nosso sastema entre os maJS modarnos 
do mundo Basta assanalar que há ttás Blr8ICÍCIOS 
consecutiVOS cumprem-se os prazos da enbaga, que 
todo o Paas, acostumado à condascandênc:la palar
nalasta do Estado. vaa saram prormgaclos ano após 
ano Neste exercaCIO, esbma-ee que metede ckls 8 
mdhões de declarações de a1usta tenha sido feita 
por meao magnetiCO. e nada menos da 2.6 mdhiles, o 
que e um recorde nacaonal. foram transmlbdas vaa 
Internet. Sa~o qualllatavo semelhante só me lembro 
da ter vasto com a rafonna lascai de 1986, 1-oom o 
apo10 da Fundação Getulio Vargas, quando, pela pn
ITIIIIr& vaz. pennlllu-se que esse tnbuto fosse 18C01hi
do ao sastema bancano sem a antermedaação das 
guachês do Mmasténo da Fazenda 

Estou convenado de que se IJata da maaor ,... 
voluçio adrmmstratava IB operada no Brasal, e esse 
avanço aponte para a necessadada e urgência da 
ITI8IS amponante ele todas as reformas, que é a tnbu
tána e lascai. Nós, do Panado da Frente Liberal, te
mos razões para nos orgulharmQS de que todO esae 
processo esleJa sendo conduZido. liderado e n.te
na~zado por um da nossos maas qualk:ados qua
dros. o Secretáno Everardo Maclal, com o decidido 
apoao & a anl1sgral soladanadlade do Mmlllln> da Fa· 
zenda, Dr Pedro Malan. 

Lamentavelmente, no entanto. se a Racella Fe
deral está cumpnndo a sua parte. o mesmo niD se 
pode dazer das demaas órgãos pllbllcos fedeaM que 
têm a obngação legal da tomecer. até o úllimD dia 
Ulll de leveretro, os comprovanteS de ~
pegos a 1,1 malhio da servadores CIVIS lllnlos e IIIIBIJ
vos da Unaão. que recebem seus reoab~ e 
proventos dos cofres públiCOS da União, autu.ção 
que se repete na 11'1810na dos Estadas e MunacfPIOS. 

Apresente&, como dasse antenormante. em mar
ço deste ano, requenmento de antonnações cuJS res
posta a acaba ha alguns daas e que comprova a ne
cessidade de se astabalacer regtas maas rfgKias 
para obngar que a laa se1a cumpncle. De aCOido con
a resposta que ma toa lomeada pelo MiniStério da 
Fazenda. vartualmanne nãO há sanção pecullléna 
para os orgãos e repartações que não cumpram esse 
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~w,eorto la.aal. l!lrnbores as empresas pnvadas este
rn ii;.IJJI::urll\s a multas pecun1anas que correspondem 
'' '"~" <!lutáno de R$27 .52 por contnblllnte que te-

111& rta.r .... a.do de F"9Cebêr sua declaração no prazo ou 
,,. 1l•:~~ rt'Ceb1do com c1ados 1ncorretos. Jlessalte-se 

"''" " nrnpno contnbuu rte esta su)erto à sanção de 
<S 1 "6 l'O pela enlregCI dg sua declaração de aJuste 
pp-•s do dia 30 de atlnt É o caso típiCO de v<olação 
cc; rtn~rtos do r ontrtbumte, que, ao contrano do 
~nc•nmdor. não ri1sp6e de mecarusmos msb.luclo

·:~~~•s nara e defPSa cte seus d1rertos 
r~ra que se tenha uma ldeoa. basta ass<nalar 

11J9, u?s ulbrnos três e:r:ercrc•os o total das multas 
•rrecpd~das por erro ou atraso na entrega das de
lal'l'ÇÕM. no ceso dCIS empresas pnvadas, loo de 
1$5 105.00, em 1995, R$5 216.00, em 1996, e 
1$5:10100, em 1!?97. 

r J caso mtus orave porem, ocorre em oelação 
lO seo VIÇO público SegWK!'l a resposta a meu re· 
~ueno,..nto, 'a lnslruç'o o~orTMtiVa n• 66, de 1996, 
em seu art. 6°, §§ 49 el 5° com base nos arts 143 e 
116, ""<SOS III e ::11 ~e• n• 8 112. de 1990 delerm<
na que no caso de I de apoesentação dos CofT1Jro-
'antes de Rendomenl Pagos e de Retenção do lm-
costo d'! Renda na Fo por pessoa )Undlca de dorerto 
oubllco dentJo do praza. a autondade fiscal da respec
'IVB JUnsdiÇão deveoá c:omurncar o lato ao dongente 
1este. no prazo de 1 O cias, contado da clêncoa da orre
gulanoJade. para a reah~ação de s<ndicãnaa ou abertu· 
"B de PIOCIISSO adm1111SttatNo e dosaplonar contra o fun· 
Kln~no responsavel peb cumpnmento da obngação" 

T r>lla·se, obviamente, de determonação 111ÓCUa, 
">O<S. segundo centendno pnnc<poo de d<rerto admt
nstmtlvo. nenhum funcfonar1o poderá IBm&IS ser res~ 

oonsab<hzado por aios aos qua1s não deu causa. E. 
se responsabilidade existe nestes casos. ela só pode 
ser lflllUiada ao dongenta do óogão que VIOla a 1111. SIIJ8 
ele MIIUSIIO de Estado ou dongente de oogão aut6n<>-
mo. ~vel~nre pela ormssão de 
seus ml!rtos subord envolvidos neste processo 

É públoco e n no que, sendo dospensada 
COIT1Joovação, na em que os atos dessa na!Ure
"' presanclem de prova, desde que a Leo n" B 112190 
está em vogor, )Bma<s lo• aberta sond!Cânc<a ou ons
•aurad" <nquénto para apuração dessa viOlação que 
ocone s<stemabcamente todos os anos - como Já ln· 
se1 em meu pronunciamento antenor - em todos os 
Poderes do Estado e das esferas de poder, se)Bm 
elas lectenus ou mun<c<paos 

Vale ressaltar Sr. PresKiente, que os 17 mil 
seovodores da Admu11stração Federal do Poder Exe
CUIIVC e os maos de 20 moi ocupantes de ldént<cos 
carqcs nos dema1s i:Joderes, além de apresentarem 
;lias declarações enuajs ae aouste ao Fosco, aonde 
•ao Dr.g>dos a entreglar aos seus orgãos de pes· 
;oa< ;>ara remessa ao Tribunal de Contas, cópoas 

das refendas declarações, acompanhadas do res
pectiVO recobo de cufT1Jnmemo de sua obngação f<s· 
cal- osso, supostamente, para eVItar ou comprovar a 
ocorrêncra de ennquecunento llicdo ou de aumento 
<nJustd<cado do seu patnmõmo E o caso de se dozer 
que sena tragoco se não fosse nd<culo. Ao que se 
saoba, esses milhares de copoas anuaos que se acu
mulam nos arquiVos do Tnbunal tamaos seMram de 
prova para o 1menso número de lraudes cometidas 
anualmente contra os cofres públocos - onclusiVB as 
m&IS nolónas contra a Prevldêncoa SOCIBJ de que te· 
mos notocoa pelos )omaiS quase lodos os doas. 

Por essa razão. parece claro que as medidas 
modem<zadoras que estão sendo tomadas pela Re
ceita Federal pracosam ser acompanhadas de outras 
de modem<zação e controle onstrtucKlnaJ, para se 
evrtar que milhares de servidores que são conlrrbuon
tes tenham os d<rertos ompunemente voolados O do· 
cumento do M<nosteno da Fazenda, errvoado como 
resposta ao requenmento de Informações de m<nha 
autona, de<xa claro que cabe ao servidor denuncoar o 
atraso na entrega de sua declaração anual de rendi
mentos e descomos. Em outras palavras. Sr Pras<· 
denta, a Administração, alem de lhe voolar os dueo
tos, aonda lhe 1mpõe o dever de denunc<ar a VIOlação 
da leo, com Iodas as consaqüêncoas que os atos des· 
sa natureza tem em nosso Paos, com a sua generali
zada CUltUra da Impunidade 

Por essa razão, estou "!lnl&entando proJBIO de 
leo estabelecendo que nos três pnme<oos doas úle<S 
do mês de rroaoço, os Monostros de Estado, no caso 
da Admonostraçáo Dtreta, e os d<ngentes dOS órgãos 
a_ut6nomos, no caso da admon<straçáo mdoreta, deve
rao comprovar. perante a Procuradona·Gerel da Re· 
publoca. em Brasoloa, e as procuradonas IBQKlnaJS 
nos Estados, sob pena de responsabilidade e onabllo
tação para o exerc<coo de cargos publocos, o curnpn
manto das obngaçães que lhes orrP a 1.81 n• 8.112, a 
que JB me refen, em relação ao Imposto de Renda 
Se o Estado não se submete às le<s, normas e obn· 
gações que '"1JÕB a seus codadios. pode ser tudo o 
que se que<ra. mas seguramente, não pode ser c:arac
tenzado corno um Estado de Dtrallo que pressupõe a 
submissão de lodos ao ordenamento JUndiCO do Pa1s 

Era o que eu l<nha a d<zer 
Murto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Encontra· 

se na Casa o Sr Francosco Be11)811111\ Fonseca da 
Carvalho, suplente convocado da representação do 
Estado da Bahoa, em v<rtude de locença concedida ao 
trtular, Senador Josaphat Mannho. para tratar de on
teresses part<culares 

S Ex" encam<nhou à Mesa o doploma, que será 
publocado na forma regomental. e demaos documen
tos ex<godos por Leo 

E o seguonte o doploma recebodo· 
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'larc1al ou total do I111JDstD sob"' Circulação de Mer
cadonas e SeMÇos- ICMS, por prazos de 5 a 10 
'!nos, com 1uros e cbrração monetána favorecidos. 
Pode haver a1nda uma séne de outros favorecimen
tos. 1nclu1ndo a s1mples doação de bens públicos. 

São Inúmeros os aspeclos a serem examina
dos pala avaliarmos ·todo o Impacto da "Guerra FIS
:al" sobl8 as FinanQ&s Públicas, sobl8 a economa 
do Pais em gend e sob"' as condiÇÕeS de VIda da 
populaão. VenfiCBIIIOS uma 18al tnmsferêncl8 de ,... 
cursos da sOCiedade pala a iniCIBbVa pnvada, con
substanciada na doação de terrenos, na d1m1nu1Ção 
de allquotas de ImpOstos, bem como na concessão 
de subsídios relativos aos JUros e à corração mona
tina que Incidem sobl8 empréstimos e sobre os Im
postos com recolhimento dlfando. Serão de fato ,.._ 
comendáve1s ta1s dellpesas em lugar de gastos com 
educação e saúde, os quaiS tambám acabam por 
trazer resultados posrtiVDS para a economl8, cnando 
fatol8s de atraçio para futuros Investimentos? 

Alllumentam alguns que o adiamento do reco
lhimento do ICMS é farto sobre uma receba que não 
ex1st1na caso a empresa não vtesse a se estabelecer 
naquele Estado Antes de tudo, não superestimemos 
a eficaCia da concesaão de benefiCIDS no que se 18· 
fere à deciSão de 1niiii!Sbrnento das empresas. IniCial· 
mente. as empresas vão anal1sar fatores básiCOS 
corno custos. prox1~ade do mercado consunvdor e 
ofena de mio-de-o ra qualificada, del1mrtando uma 
area em que cons1 ram v.ával o seu estabeleci
mento, pala depois nahsar as faCilidades oferecidas 
pelos Governos estl!ldua1s e muniCipaiS. A 1nstalaçio 
das fábncas e suas conseqüênci8S na VIda SOCial e 
econõmiCB da reg1ã0 vão gerar uma demanda eXIla 
por &ei'V1ÇDS públiCOS essenc1a1s que Estados e Mu
niCIPIOS provavelmeme terão dificuldade em atender, 
na medida em que abrem mio de parcela s~gndiCBb
va de tlilutos fundamentais, como o ICMS, o Impos
to sobl8 SeMÇDS • ISS, e o Imposto sobre a Propne
dade Temtonal Urbana- IPTU, estes úlbmos de irn
brto muniCipal. 

Uma VIsão exCIISSivarnente ot1m1sta dos Inves
timentos obtidos po me10 da competiÇão f1scal enll8 
Estados e Mumcí pode entendê-la como uma 
espécie de panacé1 pa~a os respeciNDS problemas 
econõm1cos Não e sso o que se constata na reali
dade Para conseg r ser a sede da nova fábnca da 
Volkswagen. o Mun 1p1o de Resende e o Estado do 
R1o de Jane1ro ofen.ce~am, em 1995, o adiamento 
da cobrança de 75% do ICMS e o terreno da gi&ÇB, 
além de uma sene de outros benefíciOs Esbma-se 
que o montante de facilidades oferecidas pala a 1ns-

talação de uma fábnca de 250 milhões de rea1s che
gou a 700 m1lhões de rea1s. 

Esperava-se. entretarrto. que a 1ndustna cnas
se grande número de postos de trabalho e amplias
se, s•gndiC8tNarnente, o mercado consuiTlldor na re
gião. Tanto era ass1m que ocorreu uma expressiva 
orlda m1gmtória PBIB a c1dade e fo~am abanos deze
nas de pequenos negoc1os. MaiS de doiS anos após. 
com a fábnca apelando em um turno de produção 
completa, os resultados mostra~am-se bem aquem 
do espel&do. A cnaçio de 600 ou 700 novos empre
gos não fo1 sufiCiente pala 18duz1r o desemprego, 
que abnge de 5 a B mil pessoas no MuniCÍPIO Cerca 
de metade das pequenas empresas su'llldas 1a fe
cha~am suas ponas A Volks e seus parce~ros 1nves· 
bram na cidade, até ago~a. cerca de 20 milhões de 
reaiS, menos de 1 O% do montante 1n1C1almente pre
VIsto 

Vêm sendo quesbonados também os efetiVDs 
ganhos pa1a a população dos benefícios p18sente
mente oferecidos pelos Estados do Paraná e do R1o 
Grande do Sul pala a Instalação da montado1as em 
seus temtónos De aco:do com o JOrnaliSta Luis Nas
sd (Folha de S.Peulo, 14-9-97}, o Governo do R1o 
Gmnde do Sul aumentou em 1% o ICMS para fazer 
face ao aumenta salanal da Pohcl8 Mlldar. não pas
sando o total a ser arrecadado em um ano (180 mi
lhões de reaiS) da metade do que ss esbma tenha 
sido oferecido à General Motors para que mstalasse 
uma lábnca no Estado. 

Sabemos todos o quanto é precána a srtuação 
f1nance11a de Estados e MuniCípiOS. As med1das to
madas na dinâmiCa da competiÇão sanada por ma1s 
1nvest1mentos acabam preJUdiCando Blnda ma1s a 
saúde das finanças das unidades da Fedelllção. Es
tas passam a oferecer facilidades cada vez ma1ores, 
à medida que os benef1C1Ds de ontem tendem a se 
genend1zar no diB ssgu1nte 

Esses regalos tnbutános e outros dd1C1Irnente 
tim o dom de etmíl8m novos mvesbmentos para o 
Pais; na 1mensa ma10na dos casos. apenas muda-se 
a localiZação, pala este ou aquele ponto do temtóno 
naciOnal, de 1nvest1rnentos JB prog~amados para o 
B111B1I. Nem semp18, como temos vlslo, com resuna
dos realmente sat1sfatónos para aquele Estado e 
aquele MuniCIJliO escolhidOS 

VIB de regra, não são conSidemdos aspectos 
fundamentaiS na avaliação da relevinciB soc1al do 
empreendimento. como a compabbilldade da empre
sa benefiCI8da com a vocação econõmiCa da reg•;;o 
o que rasuttana em um 1nvest1mento mars cons1sten 
te e dul&douro Não é dWicil ass1st1rmos a desahva 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Deagno 
com1ssão fonnada pelos Srs. Sanadoras D)lllma 
Bessa a Osmar D1as para conduziram S Ex" ao pie
nano. a hm da prestar o compromisso ~egunental 
(Pausa) 

(O Sr FraiiCISCO Benjamin Fonseca de Carva· 
lho é conduZido ao planano a presta, JUnto a Mesa, o 
comprom1sso). 

(Os pteSentes deverão permanecer 
de pé) 

O SR. FRANCISCO BENJAMIN (PFL - BA) -
"Prometo gualdar a ConstituiÇão Federal a as leiS do 
Pais, desall1l8flhar hei a lealmente o mandato de 
Senador que o povo me confenu a sustentar a un1ão, 
a lntegndade a a mdependênc1a do Bras11 • 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Declaro 
empossado Senador da República o nobre Sr Fran· 
CISCO Banjam1n Fonseca de Carvalho, que, a parbr 
deste momento, passa a pal'bc1par deiS trabalhos da 
Casa 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobra a 
mesa, comuniCaÇão que passo a ler 

10 lida a segu1nte 

1° de JUnho de 1998 

Senhor Pnos1denle, 
Tenho a honra de comun.car a Vossa Exceliin

CIB a viSta do disposto no art. 1" do Reg1mento Inter
no, que, assumondo neste data a ~epreeantaçilo do 
Estado da BahiB, em substituiÇão ao Senador Jo
saphal Mannho, adolel81 o nome parlamentar abaiXO 
consognado e mtegrarBI a bancada do PFL 

AtenCIOSaS Saudações I f 
. I ) 

'?L-- - ..L:- ---·-
AsSU1a~· l _______ 

Nome parlamentar: Francisco Benjamim 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga)- O expe
diBnte lodo VBI à publicação. 

Não há mBJS Oradoi8S 111SCntOS 
O Senador Julio Campos env1ou d1scurso à 

Mesa para ser publiCado na tonna do disposto no 
an 203 do Rag1mento Interno 

S. Ex" sera atend1do 
O SR. JUUO CAMPOS (PFL - Mn - Sr Pre

Sidente, S,.,. e Srs Sanadores, a concentração das 
at1vldades econõiTIICBS em datenn1nadas rag1ões 
maiS ncas, em detrmanto de outras maiS pobi8S, e 
um dos gravas problemas a serem soluciOnados 
para que o BrBIIII possa cumpnr o seu dasbno de 

grande Nação O progi8SSO econõmiCO e soc1al do 
Pa1s, tal como o observemos hOJB, cam1nha trãpega 
e penosamente po1s não está assentado sobra o 
desenvolvimento equ1l1brado e hannon.oso das d1· 
versas reg1ões 

ObseiVamos. ao longo de nossa h1stona, que 
os esforços para promover a descentralização do 
desenvolvimento toram ~elalNBmanta 11mldos e pou
co ahcazes O quadro mostra-se a1nda ma1s grava 
em tempos recentes, quando o Governo Federal 
passa a abster-se da exercer uma politiCa 1ndustnal 
ahVa. em consonãnc1a com a d1retnz de uma menor 
Intervenção estatal na economiB 

A ~eação dos Estados manos 1ndustnallzados a 
essa conJuntura adversa nem sempre to1 das ma1s 
benehcas para a Nação como um todo. nem sequer 
para os propnos Estados. Ref1ro-me as pratiCas pra
detonas da "Guerra F1scal", como se tomou conheci
do o eslorço compalttNO de vanos Estados, e IBJn
bém de Mun1C1p1os.. em oterecer o ma10r numero de 
vantagens, sobretudo de natureza tnbutana, a em
presas que considerassem a poss1b1hdade de Insta
lar lábncas em seu lerntono 

IncentiVos fiSCaiS constituem. sem duvida, Ins
trumentos validos para promover a descentraiiZBÇão 
das abvldadas econõiTICIIS. O grande problema e 
que a ausênCia de uma coordenação ou pactuação 
desse processo de1xa-o sem amarras e sem hmltes. 
fazendo com que todos S8llliT1 preJudiCados Afinal, 
se todos os Estados cor.cedem os mesmos genero
sos benefiCIO&. votta tudo 11 estaca zero as empre
sas 1rão escolher os loca1s maiS 1ndustnai1ZBdos para 
se eslabelecar, soque agora racolhendo bem me
nos 1mpostos 

O Presidenta do lnstttuto de Pesqu1sa Econõ
moca ApliCada - IPEA. Fernando Rezande, diVulgou 
recentemente as conclusões do estudo "Aspectos da 
Guerra FISCal", por meiO do qual se pnstende aval18r 
os rasuttados da d1sputa tnbutana entre os Estados 
e os Mun1C1p1os bras1leuos por ma1s 1nvestunantas 
pnvados A pesqu1sa. realiZada por técniCOs da Fun
dação para o Desenvolvimento Admon1strat1vo -
FUNDAP. do Governo do Estado de São Paulo, 
constata, antes de tudo, que a "Guerra F1scal" cor
responde a um novo padrão de 1nte1Venção estatal. 
no qual os Estados buscam assumir o papel a11vo 
que fora antes exeiCido pela Umão. 

Os pnnc1pa1s es11mulos concedidos paios Esta· 
dos cons1stem em gastos com mfra-estrutura. como 
construção de estradas. na otena de credtto subs1· 
d1ado para 1nvest1mentos de capital pennanente e 
para caPital de g1ro. e no ad1amento do 18C01hlmenlo 

9 
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em lraqiiênc1a modu~ na Cidade de 1tu1utaba, Es
tado de MIIIBS t!:::l.tando 

l'anlcar sob rf'266, de 1998, de Coma-
são de Ed1 ração. Rellitor: Senador Francelilo Pera11a. 

-3- I 
PROJETO DE I)IECRETO LEGISLATIVO 

N" 2, DE 1997 
(Vot8çio nominal) 

Discussão, em turno úiiiCO, do P101eto de De
crato legiSiabVo n• ~de 1997 (n" 281/96, na Câma
ra dos Deputados), ue aprova o ato que renova a 
cor< elo da Rádio de ltabna Uda. para explo-
1111' seMÇO de radlod são sonol8 em onda mécla na 
Ctdade de ltabora, E de M1nas GeraiS, tendo 

Parecer favarável, sob rf'253, de 1998, da Coma
silo de E<11 ração. Re1B1or Senador Francellllo Pereira. 

-4-
PROJETO DE ~ECRETO LEGISLATIVO 

~~~~E1997 (V nomiMI) 

Discussão, em turno úiiiCO, do ProJBIO de De
crato legislativo n" 40, de 1997 (n° 339/116, na CA--.. ,~ ..... ,-.. _ a pennissão outorg à RádiO Charrua Uda. para 
explollll' seMÇO de ioddusão sonora em fraqüiin-
ca modulada na C de Uouguarana, Estado do 
RIO Grande do Sul, I 

Parecer favani , sob n" 21S7, de 1998, da eo. 
IT1ISSão de Educação, Relator: Senador José Fogaça. 

-&-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA NO 15, DE 1998 

(Em regme de urgênclll. nos tennos do 
Requenmento n~ 373, de 1998 - art. 336. b) 

Doso es'o, em turno úruco, do Prqeto de Le1 
da Câmara rf' 15, de 1998 (rf'4.359198, na Casa de 
ongem), de 1n1C1811v do Presidente da RepúbliCa, 
que, ena a carra118 Policial RodcMáno Federal e 
dá outras p tendo 

PIIAICIII' favoni I, sob n• 312, de 1998, da eo. 
mssão de ConsbluÇão, JusbÇa e Cidadania, Rela
tor: Senador Romeu tuma. 

(Poderão ser oteracldas emendes ate o encer
ramento da discussão) 

-&-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N1 17, DE 1998 

(Em reg1me urgãi1CI8, nos tennos do 
Requenmento n 364, de 1998- art 336, b) 

DISCUssão, em turno úniCO, do Pro1eto de Le1 
da CAmara n• 17, d 1998 (n• 4 512198, na Casa de 
ongem), da in do Presidente da RepúbliCa, 
que, ena. no Ambrto Forças Armadas, a Cene1ra 
de TecnologiB Mllotar a Grabllcação de Desempenho 

de Abv<lade de TecnoiDglll M1lotar, os cargos que 
menc1ona. e dá outras piOYidênciBS, tendo 

Paraceres favoraveiS, sob n"s 313 e 313-A, de 
1998, das Comissões da Relações Exlenoras e De
fesa NBC1011al e de Constll\nçAo, JustiÇB e C<lada
niB, Relator Senador Romeu Tuma 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da d1scussão) 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 19, DE 1998 

(Em reg1me de urgência, nos termos do 
Requenmento n• 3n, de 1998- art. 336, b) 

DISCUssão, em turno úniCO, do Prqeto de Le1 
da Câmara n" 19, de 1998 (rf' 2.911/W, na Casa de 
ongem). de miCIIIbva do Supenor Trllul'llll de JuSIIÇB. 
que anera o percentual de dderença en1n1 a remune
raçlo dos cargos de Mmlstros do Supenor Tribunal 
de Jusbça e dos Juizes da Justiça Federal de Pn
melro e Segundo Graus, tendo 

Parecer favorável, sob rf' 325, de 1998, da eo. 
ITIISsão de ConsbluiÇâo, JustiÇa e c-..a, Rela
tor: Senador Romeu Tuma, com voto conlráno do 
Senador Francel1no Pe1111ra. 

(Poderão ser olerec<las emendes até o encsr
llll'nllnto da disaesão) -·-PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1995 
(Tranutando em con1unto com as 

Propostas de Emenda a CorebtuiÇão 
n"s 3 e 10. de 1995; 18 e 34, de 1997; 

9, 12. 13 e 14, de 1998) 

Quarto dl8 de dlsc! esão, em pnmetro turno, da 
Proposta de Emenda à ConstrtuiÇão rf' 2, de 1995, ten
do como prme1ro S91111án0 o SeriiKior Ronaldo Cunha 
Lima, que altera dlllpOSIIMIS que menaona da Consti
tuiÇão Federal (111111111dade parlamentar), tendo 

Parecer sob rf' 283, de 1998, da Comissão de 
ConstituiÇão, Jusbça e C1dadan1a, Relator: Sena
dor José Fogaça, favorável, nos termos da Emen
da n• 1-CCJ (subslltubvo) que apresenta. 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N1 3, DE 1995 
(Tramrtando em con1unto com as 

"""Propostas de Emenda à ConstituiÇão 
rf's 2 e 10, de 1995; 18 e 34. de 1997; 

9, 12, 13 a 14, de 1998) 

Quarto di& de discussão, em pnme1ro turno, da 
Proposta de Emenda à ConstituiÇão n• 3, de 1995, 
tendo como pnme~ro Sl!lnatáno o Senador Pedro SI
mon, que altera o art. 53 da ConsbtuiÇão Federal 
(Imunidade pa~arnentar). 
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;ao ou a estagnação de empresas asstm que terml· 
, 1 a o penado de oferta de facilidades. como tem sido 
o caso de algumas montadoras de alliDmcM!Is no Es
p~nto Santo 

Uma outra consequência pemtelosa da guena 
11~1 e cnar um ambiBnle de competiÇão desleal en
tre as empresas do mesmo ramo. poiS as ma1s anb
g o.s não gozam nem gozaram dos mesmos benaii
CIOS - Quando a ConstrtuiÇão Federal Impede o trata
mento desigual entre contnbu.ntes que se encontram 
ecn s1tuação BQurvelente 

Para qualquer observec:lor ISento, que possa ter 
u 'Tla vtsão ma~s dts1ancl8da do processo e EMdente 
Que a prat1ca de concessão de benel1coos tnbulanos 
necessna de ma10r regulamentação e controle. O 
ICMS constdul o pnnapal1mposto de valor agregado 
d~ Pa1s Enquanto no resto do mundo Impostos de 
valor agregado são de competênaa do governo cen
tral, desde a decada de 60 o então Imposto sobre 
C1rcu1ação de Mercadonas - ICM, e adm1mstrado 
pelos Estados Para comomar o nsco de uma acen· 
luada descoordenação lrtbutána. o Governo Federal 
aorovou le1 complementar em 1975, cnando o Con
selho NaciOnal de PolitiCa Fazendána - CONFAZ. 
Peta mesma lei, passou a ser Ilegal conceder benefi
CIO& hsca1s referentes ao mesmo tnbuto sem que 
tossem aprovados no Confaz pela unan1m1dade dos 
Estados Essa regra teve, teoncamente, sua valida
de estendida ate os d1as de hote Na pratiCa, entre
tanto aoenas passam pelo Confaz os benefiCIOS 
Q 1.1e 1nteressam a todos os Estados - os tncentrvos 
e •oec1fteos concedidos para empresas têm Sido 
aarovados de modo unilateral 

Senhor Presidente, e poss1vel tomar medidas 
po.ra põr um fim a guerra fiscal no Pa1s O lnstrumen
''' para tal esta prevtsto na propna ConstrtuiÇI.o. 
quando d1spõe, no art 155, § 2". 1nc1so XII, sobre 
o Imposto em questão. que let comptementar deve 
·regular a fonna como, medtante deliberação dos 
Estado-. e do DIS!nto Federal, ISellÇÕeS. 1ncentrvos e 
t.eneiiCIOS fiscaiS serio concedidos e revogados". 

Tão ou me1s Importante do que ISSO sena rees
truturar profundamente o ICMS, por meiO de ume re
forma f1sca111.ue pressupona um novo pacto federa
tiVO Acreditamos. no entanto, que a pura e s1m· 
pies federal1zação desse tnbuto não seja o cami
nho ma1s recomendável uma vez que 1mphcana, a 
pnnc1p1o uma acentuada perda na arrecadação dos 
E staaos Uma 1déta que deve ser considerada sena
mente e a que estabelece a cobrança do tnbuto no 
dest1no - ou seta. no Estado onde ocorre a vsnda do 
produto para o consum1dor final Desse modo, a 
d•sputa por conceder matares benet1ctos relatiVOS a 
esse tnbuto para as llldustnas perdena o senbdo 

Põr um tenno a guena f1scal entre as unidades 
federativas e multo Importante para o Pa1s Não e. 

no entanto. sulte1ente E preciSO que uma tal madlda 
venha acompanhada de um contunto de ações real
mente eficazes para promover a desconcentração 
econOmtea ao longo do tarntono naCIOillll Para tan
to. devem ser levantadas as vocações de cada re
gião. partindo-se das suas caractenstiCBS propnas e 
de uma compreensão das novas d1nêmteas de 
uma econom1a globalizada. POdem e devem ser Kn
plementados projetas abrangentes que tenham por 
base a colaboração e a parcena entra as vánas es
feras de governo. agentes finanaadoras e empraaas 
pnvadas. Med1das de 1ncentrvo f1scal devem ser pen
sadas com base em uma VIsão maiS definida e IIIIIJS 

ampla des necessidades e posstbihdades de cada re
gião, dentro do contexto naaona1 e tnlemaaonal 

Desse modo. o desenvolvimento de cada parte 
do Ps1s não tra pretudlcar o de outra parte nem o do 
todo. mas o desenvolvimento das partes con.pon
dera ao desenvolvimento hannõniCO e complementar 
de cada uma das regiÕes e de toda a Nação - que 
todos nos sem duvida, almeJ&mos 

Muno obngado 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada 

ma1s havendo a tratar, a Prastdêncta va1 encenar os 
trabalhos, des1gnando para a sessão ord1nána deh
beraftva de amanhã a realizar-se as 14 horas e 30 
mmutos, a segurnte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 105, DE 1996 
(Votação nominal) 

D1scussão. em turno úniCO, do Projeto de De
creto LegtSiatrvo n• 1 05, de 1996 (n° 44195, na Câ
mara dos Deputados). que aprova o ato que renova 
a pemussão outorgada à RN11o Patumaté Ltds. para 
explorar seMÇo de radiOddusão sonora em freqúln
cta modulada na C1dade de Ca)BZ81ras, Estado ds 
Paraíba, tendo 

Parecer favoravsl, sob ri' 265. de 1998, ds Co
miSsão de Educação. Relator Senador Ney Suas
suna 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 121, DE 1996 
(Votação nominal) 

DISCUssão, em turno unteo, do Protelo de De
creto Leg~statrvo n• 121, de 1996 (ri' 280196, na Cá
mera dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a penn1ssão do SIStema Cancalla de ComuniCaÇão 
Lida para explorar serviÇO de radloddusão sonon;, 
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-10-
PROPOstA OE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 10, OE 1995 
(Tramitando em conJurtto com as 

Propostas de Emenda a ConstrtuiÇão 
n"s 2 e 3, de 1995, 18 e 34, de 1997; 

9, 12, 13 e 14, de 1998) 

Quarto d1a de dl&eussão, em pnme1ro turno, da 
Proposta de Emenda a ConsllluiÇão n• 10, de 1995, 
tendo como pnme1ro signatáno o Senador Ney Suas· 
suna, que altera d1spoisd1V0S que meiiCIOna da Cons· 
t11u1çào Federal (1mun1dade parlamerttar) 

-11-
p..,oPOSTA OE E:~ENDA A 

ç;::·. TITUIÇÃON' '6 DE 1937 
~ l.arT.•\ando em r-:.n}unto com as 

Proposlas de Emenda a Const1tu•ção 
n"s 2, 3 e 10, de 1995, 34, de 1997, 

9, 12, 16 e 14, de 1998) 

Quarto d1a de diScussão, em pnme1ro turno. da 
Proposta de Emendas ConstituiÇão n• 18, de 1997, 
tendo como pnme1ro 1gnatáno o Senador Ronaldo 
Cunha Luna, que aRe a redação da ahnea d do 1n· 
CISO XXXVIII do art 5' da ConstrtUição Federal (Imu
nidade parlamerttar) 

-12-
PROPOSTA OE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N" 34, OE 1997 
(Tram1tand<> em COnJUrtto com as 

Propostas de Emenda à ConstrtuiÇão 
n"s 2, 3 e 10. de 1995, 18, de 1997, 

9, 12, 16 e 14, de 1998) 

Quarto diB de diSCussão, em pnme1ro turno, da 
Proposta de Emenda il ConstituiÇão n• 34, de 1997, 
tendo como pnme1ro I Slgnatáno o Senador Carlos 

Wilson, que altera o~rt 55 da ConsbluiÇão Federal 
(1mumdade parlamen r) 

-13-
PROPO A OE EMENDA A 

CONSTITU ÇÃO N' 9, DE 1998 
(Tram1tando1 em con1urtto com as 

Propostas de Emenda a ConstrtuiÇão 
n"s 2, 3 e 10, de 1995; 18 e 34, de 1997, 

12. 13 e 14, de 1998) 

Quarto d1a de di$CUSsão, em pnme1ro turno. da 
Proposta de Emenda 1a Constdu1ção n• 9, de 1998, 
tendo como pnme1ro 81gnatáno o Senador Jose Ser
ra, que altera o art 53 da ConsbtuiÇão Federal, que 
d1spõe sobre a 1mun1dade parlamerttar 

-14-
PROPOSTA DE EMENDA A 

CONSTITUIÇÃO N• 12, DE 1998 
(Tramitando em con1un1o com as 

Propostas de Emenda a Const1tu1ção 
n"s 2, 3 e 10, de 1995; 18 e 34. de 1997; 

9, 13 e 14, de 1998) 

Ouartc. d1a de discussão, em pn11181ro turno. da 
Proposta de Emenda à Consblulçào n• 12, de 1998, 
tendo como pnme1ro s1gnatano o Senador Bernardo 
Cebral, que acrescertta paragrafo ao art 53 da C<>nSII
tulçào Federal e dá outras prov11lênc1as Omunldade 
parlamentar) 

-15-
PRCDOSTA DE EMENC·.; A 

CCNSTITUIÇÃO N" ': O:: • 398 
IT;Jii'ltando em conJ ...... ·com as 

Propostas c!a Emenda a C;::.:"'st1tu1ção 
n•s 2, 3 e 10, de 1995, 18 e 34, de 1997, 

9, 12 e 14. de 1998) 
Quarto d1a de diSCussão. em pnme1ro turno. da 

PropOSIB de Emenda a ConstduiÇáo n• 13, de 1998, 
tendo como pnme1ro s1gnatano o Senador Bernanlo 
Cabral, que da nova redação aos §§ 2" e 3" do art 55 
da Constrtu1çào Federal e dá outras provldãnc1as 
(1mun1dade parlamentar) 

-16-
PROPOSTA OE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N' 14, OE 1998 
(Tramitando em conJunto com as 

Propostas de Emenda à ConstduiÇão 
n"s 2. 3 e 10. de 1995, 18 e 34, de 1997; 

9. 12 e 13, de 1998) 

Quano diB de c.IISC' JSsão, em pniT1Biro tu mo, da 
Proposta de Emenda à ConsbtuiÇiO n" 14, de 19911, 
tendo como prm111ro s1gnatano o Senador Odaclr Soa
res. que _, o § 1• do an. 53 da ConstmJIÇiio Federal, 
de modo a restnngn- apenas aos cnmes de calúna, .,;. 
na e difamação a e>agênaa de autonzação das raspecb
vas Casas para o JUigameniD de parlamentar pelo STF 

-17-
REOAÇÃO FINAL OOPROJETO DE LEI 00 

SENADO N°10, DE 1992 

Discussão, em turno uniCO, da redação l~nal 
(apreserttada pela Comissão O~retora como conclu
são de seu Parecer n• 212. de 1998, Relator: Sena
dor Geraldo Melo), do PrOJeto de Le1 do Senado n• 
10, de 1992 (n• 3 493/93, na Câmara dos Deputa
dos) de autona do Senador Marco MaciBI, que dis
põe sobre o exerc1C10 da profissão de 81bl101ecáno e 
determina outras prov1dênc1Bs 

(Poderão ser oferecidas emendas ate o encer
ramento da discussão) 
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-18-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N° 70, DE 1997 

D1scussão. em lumo uniCo, do Protelo de Let 
da Câmara n' 70, de 1997 (n• 3 280197 na Casa de 
or~gem). que altera os arts 17 e 18 da Le1 n• 5 889, 
de 11 de Janeiro de 1973, que 1nst1t111 o Cod1go de 
Processo CMI, tendo 

Parecer sob rfl 229, dP 1998, da Com1ssão de 
ConstituiÇão. Justiça e C1dadan1a, Relator Senador 
Pedro S1mon, favoravet. rellllcação para cerração ele 
eqUIVOCO nsdBCIOnal 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Esta en
cerrada a sessão 

(levanta-se a sessão as 15 horas e 40 m~nutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

1"+1111 
Segunda-feira 

15:30 - Sessão não dellberahva do Senado Federal 

ATA A 56" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM "ZI DE MAIO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 28 de 111a1o de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

No sumáno da Ata. a pag1na 09322. 2' coluna, 
no 1tem 1.3.4- Leitura de pareceres. 

Onde se li: 
NO 313, ele 1998, da Com1ssão ele ConstltuiÇio, 

Jusllça e C1dadan1a, sobre o ProJI!Io de Le1 da Cã
'T!Bra n• 17, de 1998 (n• 4 512/98, na casa de on
~). de 1n1C181Ml do Presidente da RepúbliCa, que 
:na. no ãrnblto elas Forças Armadas, a Cal'l'elra de 
Tecnologia Militar, a GrabiiCação de Desempenho de 
AtiVKiade de T ecnologla Militar os cargos que men
Ciona, e clá outras provKiênc~as ._..._, 

N" 313 e 313-A, de 1998, das Com1ssões de 
Relações Extenores a Defesa Nac1onal e de Consb
tução, Justiça a Clcladanla. respec1JvatrW11, sabn! o 
Prqato de Le1 da Câmara n" 17. de 1998 (n" 4 512198, 
na Casa da ongem). de 1n1c1at1Va do Presklerlta da 
Republica, que ena. no ãmb~o das FDIÇ8S Armadas, a 
Camnra de Tecnologl8 Militar. a Grallhcação da De
~da AIMdacle de Tecnologia M1i1tar, os car
gos que manciOnB. e da outras provldêi1CI8s. 

----
Trecho de ata, a pag111a n" 09380. 11 coluna, me

d181amanta apos a legislação citada do Parecer n" 312. 
de 1998. que se republiCa por ornssão do segu1nte: 

PARECER NO 313, DE 1998 

Da Comissão ele Re189iies ~ 
ree e Deteu Nacional, sobq o ProjaiD ele 
Lei e1e ca ....... n• 17, ele 1898, elo Pocler 
Executivo, que "cria no imbllo clee For
ça• Annaelae, a Carre~ra ele Tecnologia 
Militar, a Gl'llllflcaçlo ele D .. empanho ele 
Ativielecle ele Tecnologia Militar, os cargos 
que menciona, e clá ou .... provielllwotM". 

Relator Sanador R- fume 

I - Relet6rio 
Trata-se do PI'Oieto da Le1 da Câmara, de auto

na do Poder ExecutiVO, que ena, nas Forças Arma
das, a Cal'l'elra da Tecnologia M1l1tar e dal1na os car
gos e a grat•ICação que lhe correspondem. Pala pro
posição. são cnados, na Carre~ra de Tecnologia Mili
tar, 525 (quinhentos e VInte e c1nto) cargos de Enge
nheiro de Tecnologia Mll1tar e 225 (duzentos e VInte 
e c1nco) cargos de Anal1sta de Tecnologia MUltar, 
com lotação no M1n1steno da Mannha (art. 2') 

A 1nvest1dura no cargo far-se-á. em atendimen
to aos requ1s1tos constttuc10naes, mechante concurso 
publiCO const~u1do de duas fases. ambas classifica
tonas e ellrn~natonas, sendo a pnma1ra da provas ou 
de provas e t11Uios a a segunda conshtiJida de curso 
de formação (art 3") O proJI!Io del1ne que a Blllrutu
ra de classes e padrões. ass1m corr10 o vencmento 
basiCD dos cargos por ele cnados, são aquelas hxa
dos na Tabela da Vancunentos dos SllfVIdores púb~
cos CIVIS da Un1ão, estabelecida no Anexo 11 da Le1 
n• 8 460, de 17 da s-mbro de 1992. e suas altera
ções postanores (art. 4") 

Além do vencimento, os ocupantes dos cargos 
afetiVOS da carre1ra de Tecnologia M1htar farão JUS à 
Gra~ de Atnndade. cnada pela Lei Delegada 
n°13, da 27 da agosto de 1992 e, quando no exercí
ciO de abvldades 1nan!1ntes as atnbuiÇÕI!S da cana1ra 
nas organ1zações rnlltares e com carga horána de 
quarenta horas semana1s, perceberão a Gratificação 
de Desempenho de AIMdaele de Tecnologia Militar . 
A proposiÇão dallna os cntenos mediante os qUIUS 
se fará o calculo de tal graldiCaçãD 

São estabelecidas, lambam. normas para a 
avaliação de desempenho deSSas servtdores (art. 
8"), atnbUidas as competências do orgão de loteç6o 
dos cargos cnados por este proJeto, e e f1rmada a 
d1sc!phna da situação do servidor, quanto a sua re
muneração. na h1potese da ocupar cargo em cornos
são (arts 11 e 12) 

Dehnem-se regras para avaliação de ~
nho do servidor e a mane•ra como tal avahaçlo ra-
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Ata da 60• Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 2 de junho de 1998 

411 Sessão Legislativa Ordinária da SQI! Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Mel/o, 
Carlos Patrocínio e Romeu Tuma. 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SR$. SENADORES· 

Abdlas Nascomento - Ademor Andrade - Anto
noo Carlos Magalhães - Ant6n10 Carlos Valadares -
Artllldo Porto - Bello Parga - Benedlla da Silva -
Beno Varas - Bernardo Cabral - Carlos Bezeroa -
Carlos Patrocomo- Carlos Wdson- Casoldo Malda· 
ner - Coubnho Jorge. - Ojalma Bessa - EdiSOII Lo
bão - Eduardo Supllcy - Élc10 Alvares - Elóo Portela 
- Emoloa Fernandes -1 Epllácoo Caleteora - Emendes 
Amonm - Espanei~ Arr1n - Francelono Pereora -
Francosco BenJ111111m t Geraldo Melo- Gerson Ce
mata - Gilberto Moninda - GuDherme Palmeora -
Hugo Napoleão - ln~ Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Peres - Jpão França - Joio Rocha -
Joel de Hollanda - J!)nas Ponheoro - José Agnpono 
- José Alves - JCMié Boanco - José Eduardo -
José Eduardo Outra ~ José Fogaça - José Rober· 
to Arruda - Jose Saad - Júlio Campos - Júnoa 
Manse - Lauro Carllpos - Leomar Ouontamlha -
Leonel Paova - Levy Doas - Lucodoo Portella - Lú
coo Alcântara - Matina Solva - Marluce Ponto -
Mauro Miranda - Net Suassuna- Odacor Soares -
Osmar Doas - Pedro Pova - Pedro Smon - Ramez 
Tebet - Roberto R uoão - Romero Jucé - Romeu 
Tuma - Sebastoão R ha - Sergoo Machado- Teo
tOnoo Volela Filho - Vo n Kleonüong - Wellmgton Ro
berto. 

NTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa comparecomento de 70 Srs. 
Senadores Havendo numero regomental, declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus, mocoamos nossos Ira· 
balhos 

O Sr 1° Secratáno em exeococoo, Senador Jef. 
lerson Péres, procederá à lertura do Expedoente. 

E lido o seguonte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 362, DE 1998-CN 
(N' 650/98, na ongem) 

Senhores Membros elo Congresso Nacoonal, 
Nos termos do artogo 61 da Constrtuoçiío Fede· 

ral, submeto à elevada deliberação ele Vossas 
Excelêncoas. acompanhado de Exposoção de Moto
vos do Senhor Monostro de Estado do Planejamen· 
to e Orçamento, o texto do projeto de leo que • Au· 
tonza o Poder Executovo a abnr ao Orçamento Fos
cai da Unoão, em favor do Monostêroo da lndústna, 
do Coméocoo e do Tunamo. crédrto suplementar 
até o llmrte de R$6 000 000.00 para os tons que es
pecofoca". 

Brasnoa. 1• de JUnho de 1998. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EMN'87JMPO 

Brasoloa. 28 de maoo de 1998 

Excelentissomo Senhor Presodente da Repu· 
bllca, 

O Monosténo elo PlaneJamento e Orçamento so
liCita a abertura de creddo suplementar até o llmde 
de R$6 000 000.00 (seos mo!hões de reaos), a serem 
alocailõs ao orçamento do Fundo de Defesa da Eco· 
norma Cafeeora - Funcalé 

2. Como e do conhecomerrto de Vossa Excelên· 
coa, o Brasol neghgencoou durarrte algumas decadas 
a dovulgação elo seu café. o que pennrtou que a Co· 
lõmboa, concorrente maoor, atreves de esforço prolos· 
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percut~ra em sua remuneração (arts. 13 e 14). A apl•· 
cação do que d1spóe esta proposiÇão aos seMdores 
aposentados ou ao benefiCiano de pensão é estebe· 
lec~a no art 17. que del1ne o percentual da gratlfi· 
caçao aqut cnada que compettra ao servtdor tnattvo 
ou ao pens10ntsta Assegura-se, entretanto. aos apo ... 
sentados e pens•on~stes, o d1rerto de permanecer 
pe":"bendo os atu.,s proventos, na h1potese da apll· 
caçao desta le1 anpllcar redução de remuneração 

Os engenheiros do M•n•steno da Maanhe, ad· 
mrt1dos como técniCOS de n1vel supenor, serão en· 
quadrados no cargo de Engenhe~ro de T ecnolog1a 
Mtldar no mesmo ntvel, classe e oadrão onde este .. 
1am oos•c•onados (art 19). vedadas as redlslnbuo;õ· 
P.., ... .; cargo5 \ .. -:o:. e extmtos o3 atuats (art 20) E 
~~ raoelectoo . • ..., oue - ~ -- .'9'e a-: f..• - •o;f""''-::1 Cl 
I' c..,.. I c;tracao 1: ..,,_. ._Vm.:J C'(. ': ~(]( e oe- • -nc ~ ;•. 

: Fo : roced•Pf'l ·n!v: pai"~ 3. prn.moçãc '"la c&.rre1· 
.... -:-c "lolog.a .,.,,hra· , ... ,,1t: o orgãv supervtsor 

-·- drgos da Ca:re•ra. 

11- Voto 

Como ass1nala a Expos•ção de Mot1vos lnterm•
rnstenal na 32, encammhada ao Presrdente da Repu
blica pelos M1n1stros da Mannha e da Adm•n~stração. 
a aluai srtuação das orgamzações mllrtares destina· 
das as aiiVIdades de cunho estrategiCO, v•nculadas 
ao M1n1steno da Mannha, •mpõe a necessidade de 
sua reforma, "para atender as novas demandas que 
surgem ante a gestão públ•ca por resultedos e a re
viSão das rerTU'1EH'BÇÕSS que apresentam diStorções 
pnnapalmente em comparaçao com o setor priVado" 

1. 'dormam os emtnentes mtnrstros que ·as atn· 
buiÇães e responsabilidades obngam que as terelas 
Inerentes se1am comet1das a técn1cos especializados 
de nível supenor. que possuam conhecimentos e ex· 
penênCIS adqu•ndos em cursos de formação e trtll· 
namentos espec11K:os" Ao lado d1sso, eXIge-sedes· 
ses seMdores "especial dedicação ao seMÇO, dum· 
te da natureza de seu trabalho. d1retemente vincula· 
do ao grau de prontidão dos me10s" Ass1m, "é 1ne· 
qu rvoca a vrnculação desses servidores a uma car· 
reora organ1zada e melhor remunerada, composte 
exdusrvamente de sennctores CIVrs• 

Parece·nos suflcrentes e apropnados os ter-
mos ut1llzaclos pelos M1mstros de Estado da MaMha 
e da Adm•n~stração, na expos1ção de mot1vos que 
encam•nharam ao Excelent•ss1mo Senhor Presidente 
da Republica Com eterto. neste momento h1stonco 
em que tanto a segurança como o desenvolvimento 
de um País se art.culam drratamente com a sua ca· 
pacldade tecnologiCII, a cnação de carre•ra de tecno· 
logra mrhtar. no ãmbrto das Forças Armadas, ocupa· 

da por servrdores CIVIS, e provrdêncra a ser apneeda 
e aplaudida. Por ta1s razões, certemente. o PfOIIIIO 
fo1 adotado pelo Poder ExecutiVo. que o enca~nnhou 
ao Congresso Nac•onal Atenta a •mportânc1a da ma
lena. a calenda Cãmara dos Deputados a apreaou e 
aprovou. sem emendas, em reg1me ele urgênc1a 

No que compete a esta Com1ssão de Relações 
Extenores e Defesa Nac10nal aprec~ar, nada há a 
obstar a livre tramrtação desta maténa no Senado 
Federal Cumpre-nos. ao contrano, louvar a oportu· 
nrdade e convemêncra de sua propositura, assrm 
como seus termos rnterramente pertrnentes aos rnte· 
resses nacronars 

Somos portanto pela aprovação do PI"O(elo de 
L~· ::Ja. Cãmara .,~ 17 de 1998 

Sala :las Com•ssões. 26 de r-... c. de 1998 -
Hug= crpoleão. Presrdente (eiT' 1- • :=rcrcro} - Ro
meu Tuma, Relator - Bernardo C•aral - Joel de 
Hollanda - Abdias Nasc:omento - Lúd10 Coelho -
Benedlta da Silva - José Agripino - caaildo 1181-
daner - Mauro Mi111nda - Leomar Quintanilha -
Pedro Simon- Artur da Távole. 

A pag1na n• 09380. 1• coluna. na numeração do 
parecer da Cormssão de ConsbluiÇão, Justiça e Ciciada· 
1118. sobre o PIO(eiO de lei da Cãmara rf' 17, de 1998 .•• , 

Onde se lê: 

PARECER N• 313. DE 1g98 

PARECER N• 313-A, DE 1998 

ATA DA 58" SESSÃO NAO DEUBERATIVA, 
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 1988 

(Publicada no DSF, de 30 de ma10 de 1998) 

RETIF/CAÇÃO 

No sumano, a pagrna 09534, 11 coluna. no Item 
3.2.& - Comunicações da Pntaldincia, 

D.-seli: 
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal, em 

reumão realiZada em 28 do ocommte. dos Requen
mentos n"s 248 e 249. de 1998. do Senador Josaphal 
Mannho. sokcrtando lcença para tratemento de saúde 
e para trater de Interesses particUlares. reâpec:bvamante. 
Leia-se: 

Aprovação, pela Mesa do Senado Federal, em 
reumão realiZada em 28 do corrente, dos Reque....,. 
tos n"s 248 e 249, de 19!18-M. do Senador Josaphat 
Mannho soiiCrtando liCença para tratemento de saúde 
e para tratar de 1nte1esses parbeulares. ~ 
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soonal e s1gndocat1vo, consolidasse a sua preferêncl8 
nos mercados ma1s exigentes. Estados Unidos e Eu
ropa. A proJBÇão de solido crescmento do consumo 
mundial de cale para as proXImas décadas e a ur
gência de ações concretas para a manutenção da li
derança de mercado 1omam 1mpresc1ndíve1s a reto
'TISda da publ1c1dade 1ntemac1onal para o Café do 
Bras1l. 

3 Alguns fatores tomam urgente o 1níc1o do es
forço de dwulgação PlaneJado. entre os qua1s asa
fra recorde pro1etada para o Brasil neste ano e a 
oportumdade de lançar a marca em maga-eventos 
como a Copa do Mundo França-98 e a Expo-98 em 
Portugal 

4 Para lazer II'Einte a compat1ção 1ntemaaonal 
e concret1zar a abertura e conquiSta de mercados 
emergentes, lals como Ch1na e Rússl8, o Conselho 
DellberatNO da Políbca do Café - CDPC haVIa pre
VIsto a utilização de R$20 000.000,00 (VInte milhões 
de rea1s) do Fundo de Defesa da Econom1a Caleeira 
- Funcalé para a diVUlgação e promoção do Café do 
Bras1l O Executivo, entretanto, ao compatibilizar o 
pro)81o de lei Orçamenlána/98 e encam1nhá-lo ao 
Congresso NaciOnal, alocou apenas R$2.000 000,00 
(Oo1s milhões de reais) para a a11V1dade Comunica
ção Social. 

5. Os recursos compensatónos necessãnos à 
real1zação dessa dE deconerão do cancela
mento de dotações d aiiVIdades constantes da es-
trutura orçamenlána Funcale 

6 Nessas cond - , submeto a elevada deli
beração de Vossa Ebccelênc1a o anexo Prqeto de 
Le1, que v1sa a autonlllll' a abertura do refendo crédi
to suplementar. 

Respedosarnene, - Paulo Paiva, MiniStro de 
Estado do PlaneJ&mel'lto e Orçamento. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINIS
TÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
N" 87, DE 285 98 

1. Slntesa do prob ...... ou da situllçio que recla-

ma pruvldincilli: 
lnsuloc1ênc1a d dotação orçamentãna pare 

cobertura de despes s relacionadas com subatiVI
dade. Comunocação oc1al - 4949.0001 do Fundo 
de .Oelesa da Econ m1a Calee1ra - FUNCAFE, 
do M1n1steno da lndlistna. do ComerciO e do Tu
nsmo 

z. Soluçio e providências contidas no - ,__ 
11111t1vo ou na mecl~ proposta: 

Abertura de crédito suplementar mediante ns
maneJ81118nlo de recursos ac1ma do llmte estabele
Cido na lei Orçamentána. 

3. Alternativas ulstantH às medidas ou 

-~= Tecmc:amente é a altemallva VIável. 

4.cu-.: 
R$6.000.000,00 (&eiS molhões de reaiS), prove

mentes de remaneJ&rnentos de recursos, não geran
do, portanto, custos adiCIOnaiS para o Tesouro Na
CIOnal. 

S. Razões que justlllc.m a urgincla: 

&. 111..-cta aabre o melo ambienta: 

Não há 

7. A....,..._. propostas: (a ser preenchido soma de 
no caso de allaração de Medidas PltMSÓII88) 

Tuto..-1 
Tutopropoato 

8. SI-de ]~BreCa' do 6rgio jurídico: 

PROJETO DE LEI N" 13, DE 1998-CN 

Autarla o Poder Eacutlvo • abrir 
ao Orça••- Fl8cal da Unlio, em favor 
do Mlnlat6rlo da lndúatrla, do CoinMalo a 
do TUitamo, cridllo suplementar 8116 o 11-
mb da R$6.000.000,00, para os ftna que 
•peclflca. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art 1• Foca o Poder Exec:ubvo autonzado a 

abrir ao Orçamento FISCIII da Un1ão (Lei n• 9.5911, de 
30 de dezembro de 1997), em lavor do M1nlsléno da 
Indústria, do ComérciO e do Tunsmo, cráddo suple
mosntar até o hmde de R$6.000.000,00 (&eiS molhlles 
de reaiS), para atender 11 programação constante do 
Anexo I desta Lei. 

Art 2" Os I1!CI.Irsos necessános à execução do 
diSPOSto no artigo antenor deconerão da anulação 
parc1al de dotações, IndiCadas no Anexo 11 desta lei, 
nos montantes especdocados. 

Art. a• Esta Le1 entra em 111g0r na data de sua 
publocação 
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LEGISlAÇÃO CITADA 
(Anexada pala Subsecratana de 

Coordenação L.egoslattva do Congresso Nacional} 

LEI N° 9.598. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Eallma a Receita e fixe a Das.,... dll 
Unlio pal'll o exen:lclo financeiro ele 11198. 

(A Comlss.to Mista de Planos. OlfB· 
mentos PUbhoos e F"ISCShzação.) 

(Será '- a dei/Ida comuniCIIÇIIo à 
Cãmara dOS Deputados.) 

PAFIECERES 

PARECEIII N' 3211, DE 111118 

Da comtuio de Aesu- Econ6mi
-. ....... ~ gl 11 PNsldenclal ri' 141, 
de 1918 (~ri' 531, de 4+1111, na 
origem), sollcjltanclo autartz.ção do Sena
do Federal 11*1'11 a Unlio COI iii ala.- opera
ção de c.-cuto ......_, no valor equlva
lanle a até UIIS62,500,000.00 (--* e 
c1o1t1 mllhiiea e qul•il..,,._ mil c161aree 
dos Eatadoli Unidos), junto ao Banco ln
hlmlicl-1 P!Jira Reconstruçio e Deaen
volvimeiltD -•o. ~ao nr.ncta
mento parc181 do Pnljelo de Fortaleci
mento da EeQala- FUNDESCOLA I. 

Relator: Senador•'--nlil Paiva 

1-1Relat6rio 

1. Com a Mensajlem n• 141, de 1998, o Prest
dente da RepúbiiCS aGIK:ila a compel8nte autonza
ção do Senado FedeapaiB que a Unlilo possa con-
tratar operação de c 11o extemo, no valor equiva· 
lente a até US$62, ,000.00 (sessenta e doos rn-
lhães e quinhentos m~l•dólaras dos Estados Unidos), 
Junto ao Banco lnte....,IOnal paiB Reconstrução e 
Desenvolvimento-~D. 

2. Os racursos provementes da operação salão 
destinados ao flllaiiCIIImento paraal do PIOJBIO de 
Fortalecimento da Escola- FUNDESCOLA I. 

3. Conforme collllla do processo, o emprésbrno 
será raallzado nas segu1ntes condiÇÕes: 

'DeMsdot1 RepúbiiCB Federativa do Bra
s•VM•nmteno da Educação e do Desporto. 

Crador: nco lntemac10nal para Re-
construção e envolVImento- BIRD 

Valor U 62.500.000.00 (sessenta e 
do1s m1lhães quinhentos m•l dólaras dos 
Estados Un•do ), 

Juros 
a) a paltlr da data de cada desembolso

até a data de datsrTTIInaçio da taxa, •nc•d•· 
rão 1uros para cada quantia desembolsada a 
uma taxa baseada na Llbor semestral acres
cidade" 

I) 0,5% a.a., e 
11) menos (ou ma1s) a margem méda 

ponderada para esse per1odo de JUros, abai
xo (ou ac1ma) das taxas olereadas no mer
cado lnlelbancário de Londres, ou outtas ta
xas de referência, para depóSitoS de 6 (seos) 
meses, ralerente aos emprest•mos penden
tes do Bird ou pane deles, alocados pelo 
banco a 11m de proporcionar recunoos a em
pnlsbmo em moedla úmca ou a parcelaS dos 
mesiT'OS concedidas pelo B•rd e que 1ncluem 
esse valor desembolsado, pa1a esse parlo
do de JUros, da lonne. ramavelmente de\er
llllnada pelo banco e expressa como per
centagem anual; 

11) a paRir da data de deterrmnaçio da 
taxa de cada valor deeembolsado, até a 
amortiZação f1nal ciO pnnapal, 1ncKI11ão 1uros 
a uma taxa l1xa baseada na L1bor semestiBI, 
acrasclda de: 

I} 0,5% a.a.; e 
11} menos (ou maiS) a margam de custo 

aplicada na data de fixação da taxa para 
esse valor desembolsado, aba1xo (ou aCima) 
das taxas ofertadas no mercado mterbancá
no de Londres, ou outTaa taxas de rale*'· 
aa, paiB depósitos de 6 (seiS) meses, pa~a 
os emprésbmos pendentes do B•rd ou par
celaS dos ..-mos alocados pelo banco a 
fim de proporciOnar racursos a empréshmos 
em moeda úniCa ou a parcelaS dos ....-mos 
conoedldos pelo B•rd e que Incluem tal valor 
desembolsado conlonne razoavelmente de
tenmnado pelo banco e expressa como per
centual anual, acrascKia de· 

Hl} taxa de nsco do B1rd apliCável na 
data de locação da taxa para esse valor de
sembolsado, expressa como uma percent
ageroanual; 

Data de Determmação da Taxa sJgnH•
ca, paiB cada valor desembolsado, o pniTIBI-
10 d1a do penado de JUI"OS subsequente ao 
pe11odo de JUIOS no qual o relendo valor lo• 
desembolsado, 

C:omJSSão de Comprormsso. 0,75% 
a a sobre o montante náo desembolsado. 
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contada a parbr de 60 (sessenta) dlll8 após 
a dala de ass1natura do contraio. pagáves 
em 15-5 e1S.11 de cada ano, 

OetB de Fet:hamento: 30-6-2001; 
T.,o de smpnjshmo· 'Singla Currency 

Loan' (moeda úniCII-dolar amencano) cam 
'FIX8CI-Rate Slngle Currency Loan' (taxa fixa 
de JURISJ. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pmclpa/ am 18 (deZOito) parcelas se

maatnus e consecutiVas am 15-5 e 15-11 da 
cada ano, •alCei"*'- a pnme1ra p~ 
na 7" (sábma) da1a da pagarnanto de JIIRIS 
segumte à dala de fucaçio da taxa para a 
quantia dastonlbolaada e a úlbma na 241 (VI
gésima quat1aJ data de pagaman10 segulllle 
a data da fixação da taxa; 

JutrJtL ...,_almante IIBIICidos. em 
15-5 e 15-11 de cada ano; 

Comissão de Cotrpomtsso: se-.1-
menta oenc:lda, em 15-5 e 15-11 de cada 
ano.• 

I - Sollre o lll6riiD 

1 O Senado Federal, no exercíciO de sua com
petêiiCIB pnvabva, conforme detarm1na as II"ICISOII v 
e VIl do art. 52 da ConsbtuiÇào Federal, eslllbe'-tl 
osllmiles, as condoções e a Instrução processual do& 
padJdos de autonzaçio para operações de cNcllo 
1nlemas e - da Uniio, conforme Reaoluçlo 
n" 96189, ...,ai: alac:da pala Resolução n' 191112. 

2. A prManle operação de crédito exlema tem 
por finalidade a abtençlo de recursos para o fiiWI
coamento, parcoal, do PI'OJIIIO de Fot1alecomerllo da 
Eacole- FUNDESCOLA I, que Objebva a melhone 
do ensono fundamental. por me10 do ~ 
de escolas e mslltulç6es responaáwtS pelo en11no 
búoco nas ragKiel Norte e Centro-Oaste do a-.1 
Conlorme riorrneç6es contidas no Pa- da Pro
curadone-Genll da Faanda Nacoonal, anexo à Man-
1111!111111 PrMidanclal, ' ... o Fundaacola VIBB a Implan
tação de padrõas mír11mos de qualidade. capec!la
çlo de p~ a melhOna elas condoçõaa fíiiiCIIS 
das unH:Iadas eacolanaa', mediBftle açio CCihJUnla do 
Mnstério da Educação e do Deaporto e do& Eata
dos banelicolinos. 

Do ponto de VIsta lnBblucoCinaJ, --- anfall
zar que cabará ao MEC a coordenação do prqeto 
em nMII federal, com coordenação exacUIMI nas 
Eatados e grupos de desenvolvimento escolar nos 
MunoclpiOS. Além diSSO, um coleglado. denominado 
Fórum, composto pelos Delegado& do MEC, Praiei
ro., Sacretanos de Educaçio e d1ngentes muniCipaiS 

da educaçio examonario as necessldadee das ea
colas a serem benefocllldas. Por fvn, confomoe Infor
ma a STN, •oe recursos seria aportados dlretamen
te às escolas, resaalvados as momantes deelll8dus 
à compra de l1lÓIIBIS e equlp&II1Brlloe, que SBifiO de 
responsabdldada doa Estados.· (fls 18 do pro 1). 

3. A operaçio fo1 cnadenaada pelo Banco Cen
tral do Bras1l, conforme documento F11t:BitllllUIISucfe 
.,. 981183, de 22 da abnl de 1998, às fls. 102 do pro
CBIISO. A s-&ulna do Teeouro Nacoonaf e a Procu
radone-Geral da Fazenda Nacoonal manilastaram-se 
la_,_ ao financoamento p1--.!ldo, confor
me .._m.os ~ras (SlNICorei/Direl n" 173, 
de 11-4-98 e PGFNICOF n" 590, de 23 4 98) a..xos 
à presente menaagem. Aquela secnllane 1nfonna, 
a.lda. que a operação de coádllo eslã deniTo das 11-
rmes de endlvodarnanto da Umio e que o Prqato 
Fundeacofa c:onsra do Plano Plunanual da Unoio 
pare 1996-99 e da Lei Orçamentária. As demais con
doço:!es conllatualS atendem às normas BIIBbBIIC.das 
pelo Senado Federal. 

4. Vala sall8fltar que o custo fotaf do P10J11fo foo 
-medo em US$125,0 rr111h6es, a sanam daun:bol
sados no prazo de 3 (!Tês) anos. sendo que USS82,5 
mdhões serao financllldos com recu..- do Bml e as 
naatantas US$62,5 rr111h6es apot1ados pelo Mlllillláno 
da Educação e do Deaporto, com recu..- do Furldo 
de Deeenvofvnnllnl Escolar - FNDE, conforme cro
nograma abaoco· 

USI-- Ano I Ano li Ano lU Tcllll - 150 25.0 22.5 1111.51 
... c-FNDE 35,5 20,0 s.o !!~!.!!I T- 52.5 .00.0 275 125.01 
.._ Mlo-diiEducoçiaello~(lls 141!) 

5. De acaodo com o~ parecer da STl\1 (la 19), 
o custo efatMI desaa aperaçlo está -1lllllo em 
6,61% a.a., 'c:onsbtuindo-88 um lhdiCIIbYO favorável 
no tocante às condições financeo- da operaçlo em 
tela, t1lndo em vosra. eetudo reaiiZlldo pela Sll\1, cam 
base nas oparaçiies de crédito COJlllaladas pelo Se
tor Púbhco braSileiro nos ~ dois anca•. O argu
nallo tem procedêuaa, se consodllrarmos que o 
custo elebvo médio venficado em 1996 e 1997 pai& 
contratações do Govamo Federal com bancoe pnw
dol 101 da ordem de 9,112%. Por outro lado, o em
prásbmo é de longo prazo, envolvendo um PfUO de 
Clrinaa da 3,5 anca. com amoi'IIZação em 16 par
celaa -.& e taxa de IUIOS 11011"1naf fixa de 
6,26% 
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o arame do ~ pedido de ...-izaçio 
lava 11118 à canduallo dll C1LB 111111D iiidislailas as axlgln
cias i... !ps pala SerBio Federal, à luz da Ralo: 
1uçiio rf' 961119, Dessa lonna. concUmos o raso 188' 
carpela 8piOII8Ção do plailo. 11118 tannos do segurE: 

PROJETO DE REsoLUÇÃO N" 58, DE 1998 

AuiDrVa a ReplibFca F'edliiallwa do 
Blaall a....,_ apa1 ; 'a de cridiiD •· 
- no ,.. de 11116 USI ,lj!I!I,ODOGO 
(1 111111 • doia ~ e qni1Nnlae 
mi d6111 w lc~ae E1lada1 Unldoa), junta 
• Banco li.._aaclanlll.,.. A1ca ........ 
ç:io e Daaan\lat.m.n~D- BIRD, d 1 •ade 
.................. pen:llll do ProjeiD de 
FMI lrra .. daE8caiii-FUNJESCOLAL 

o Senado Fedeial 18801ve: 
All 1• ~ a Rep4bka Fadalabva. do BnlsiiiiiiiD

nzada. 11118 1ennos de Resoluçio ... 98, de 1989, 
r-tabelacllla pela Rc!saluçao n"17, de 1992, do Se
nado Fecland, e COI dtetar oparaçio de ClédiiD exlllr
no no valor equivaljlnta a a1é US$62,500,000,00 
(11111 n1a e dois milhlies e qu111hanto mi d61aras dos 
Esladol Unidos), junto ao Banco lntemaaonal pena 
Reconslluçlo e Daallnvalvlmenlo - BIRD, 

Plrigralo ÚIUCCI, 0a AICUIIIOII provan- da 
Dlapei,...I'IIÇIIOci"io seriio dastPidol ao linanclameniD pan:oal 

do Prqeto de~'mento de Escola- FUNDES
COLA I, sob do Minadário de Edu
cação e da Dasparto 

Alt 2" As financeiras hllsocas de ope-
raçio l8lerida no anlanor sio as segull'll8s: 

Et Rapúblca F'edermMl do Bnl· 
IIIIIMinsléna Edl ração e do Daspar1D; 

Banco lnlarneCICXIIII pena Re
construçlo ~ Dasenvolvmerdo - BIRD, 

Valor. USS62,500,000,00 (- e 
doia aadt6aa e qua•"widDs mil d6lares doa 
E ........ Unidos); 

JIIIOB: 
e) a pilltlr da dada de cada dasambalao 

a1é a dela da delarmneção de taxa, •ncldl
llo juiOB palia cada quanlla desa--.rolaada a 
uma laXa baseada na UBOR semasiJal 

~~.5 a,L:e 
(11) os (ou I'IIIIIS) a ITI8Jlltlm média 

pondenade esse parlada da JUIOB, abai-
xo (OU ) das 1aXas de 18ferêi1CI8, p818 
depósdos 6 (seos) meses, rele18111as aos 
emprésbmos pendentes do BIRD ou parta 

dales, alocados pelo banCO • fim de ptapOI'
CIDIIIII' recu111011 a en.,rásbmos em moade 
úniCB ou e pen:elas dos- COIICIICi
das pelo BIRD e que 1nctuem esse valor da
semtolaado, penl - parlada de juiOB, de 
forma IIIZDIIvalma 118 delermnade pelo tan
coe up- como pen:antagam anual; 

b) a peltir de data de delai'ITIII'I8Çio da 
taxa de cada valor daaambolsado, a1é a 
IIIIIIIIIIZação fll'l8l do pnnapal, iradillo JUIOB 
a urna taxa lixa tas-da na UBOR aenas-
1181, aco8SCida de: 

(I) 0,5'11. a,a,; e 
PI) manos (ou mais) a ITI8Jll8m de cu• 

10 apiiCIIIIa na data de fixaçAo da taxa penl 
-valor dasa libalalldo, abaixo (ou acma) 
das laXas of8lladas no maiCBdo i1'1181bancé· 
no da Landras, ou - laXas da relertn
cia, panl dep6aiiDa de 6 (SH) meses, p818 
IIII 811 .. 60111111011 peude•- do BIRD ou par
celas dos ...amas alocados pelo banco a 
11m da prapocciolllll' 18CUIIIOII a amplásUIIIOII 

- rnaada ÚI'IICB ou paiCIIIas dos -
COI iCIIdod lS pelo BIRD e que Incluem tal VB· 
lor d•anmas·do conforma I"8ZZ8V88rMnte 
dellormlnado pelo banco e axp1 sa como 
percenlagem anual, IICI8TCida de: 

(FI) - de risco BIRD aplicllval na 
dela de fixação de laXa p8l8 - valor de
sembolsado, expresse como uma percent .. 
agem anual; 

0t11a de OtllainWIIIÇio dll T.a: slgllili
ca, p8l8 cada valor da811mbolsado, a pnmeo-
10 dia do perlodo de JUIOB sullaeqOanla ao 
perlodo da JllnlS no qual a relendo valor 101 
daliamb a' ado; 

Coms•ic de Compmtnlsso: 0,75% 
LL sabnl O rnontanla não deaambolaada, 
COIIIada a perbr de 60 (R" 1118) claa ap6a 
a dela de _,1'11111118 do COIIbiiiD, pagáveis 
em 15-5e 15-11 de cada ano; 

Otlla de Fet:hlltnetriD: 30 6 2001; 
T.,a de .,.. I .... "SII'Igle Cunancy 

Laan" (moade únK:B:dólar amancano) com 
"FIJced:Rale Slngle Cumn:y Loan" (laXa lixa 
deJUIOB), 

COND1ç0ES DE PAGAMENTO 
Print:ipBI: - 18 (deZOito) pan:eles se

-e consecubvaT em 15-5 e 15-11 de 
cada ana, vancendcHa e pnme~n~ 1111181aÇão 
na 7" (sébrna) data de pagamaniO de JUIOB 
segull'lla à dala de lixaçãa da - pena a 
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quanba deaembolsada e a ulbma na 24° (VI
gésima quarta) data de pagamento segulllle 
à data de lucação da taxa; 

JUtDtS: semestralmente vencidos, em 
15-5 e 15-11 de cada ano.• 

Con §o ele ~ senoeabal-
mante-.ada. em 15-Se 15-11 de cada ano, 

Art. 3" A autonzação concedida por esta Reso
lução devará ser exercida no prazo mãxomo de qUI
nhentos e quatanta doas, contados a partir da dala 
de sua pubfocação. 

Ar!. 4• Esta Resolução entra em VIgOr na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 2 de JUnho de 1998 -
~l'l'na"'nc..,;al.,.lno Peralra, Presidente Eventual - l..8anal 
Paiva, Relator - Oanw- Dias - Gilberto Miranda -
Espalldlio Amln - Bani Vara• - Jona Pinhairo
Balo Parga - Joa6 Saacl - Élclo Á"'-- Jaller
_, ..._ - VIIMn KfalnQblng - Joa6 B..._ -
I)Jalma a-- Jdllo Cam~ 

LEGISLAÇ)IO CrrAOA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA -GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. FEDERATIVA DO BRASIL 

DECRETO-LEI N°1.312, 
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974 

AuiDrlza o Podar Execulvo a dar a 
......,... elo T- Nacional a opeoa;iin 
de criei._ olltklos no edMior, '-n 
como. • coaabatar crédlto8 em IIIOIIda _. 
......... noa IIm- qua "P clroca, con
llallda •-••••• • leJ' • ;io em vigor 
aollnt a -*la,. cM ......... provldiiiCiaa. 

PARECER Hll 3211, DE 1818 

Dilo Comlaio de Aaa&miDe E-lllmi
-. ao11nt a l .. ueagam ri' 122, da 1818 
(ri' 4041111, na origem), elo Pl"elidanla da 
Aapúbllea, qua 10llclta .aja auloriada 
com mababi;lo de apaN:~io de cri C' _,..,com gawllla dll ~ Fe-' • 
t1va do BraeH, no valor de duzel- e 
q1 - mllhhl da d611ores -..men
-.da principal, ente a T~ 
ra BraaHalra Guoduto Solivill - Braail -
TBG e o Banco lnlaramericMG da ~ 
vow.manto- BID, deatlnada ao fi1•aclla 
...mo pan:lal do Projeto do Gaaoduto 
Bolfvla - Braafl. 

Relato . Senador~ Péras 

l-Relatório 

O Senhor Presidente da Repúbloca, nos tannos 
do artigo 52, InciSO V. da Constduoção Federal, en
VIOU a esta Casa a Mensagem n• 122, de 1998, soh
CIIando autonzaçio para contratar operação de crá
dllo extemo, com garantia da República Federabva 
do Bras•. entre a Transportadora Bras1le1ra Gasodu
to BolfVIB - Bras1l - TBG e o Banco lnteramenc:ano 
da DesemloMrnento - BID, desbnada ao linanclamBn
to paiCIBI do Poqeto do Gasoduto Bolfvoa - Boasil. 

O Banco Central do Brasil 1nlorrnou que o con
trato apresenta as segu1ntes c:ondiÇOes finaroceoras: 

a) vaa p181endJdo. US$240.000.000,00 
(duzentos e quarenta milhões da dólares 
dos Estados Unidos); 

b) prazo de desembolso 3 (três) anos, 
contados a partir da VJgêncoa do contrato; 

c) turos: os JUro& serão c:alculadol so
bnl os saldos devedooas doános do e~
mo a uma raxa anual para cada sen-e 
datarm1nada pelo custo. calculado pelo BID 
para dólares, dos Empresbmos Unlmauata
nos Qual~ocado& tomados pelo banco duran-
18 o semestre antanor, acresc:Kia da uma 
margem razoável, expoassa em tam11111 da 
uma porcentagem anual, que o banco lixaoá 
penodoc:arnenta da acordo com sua pallbc:a 
sobre taxa de IUI"OS, pagáveos em !HI e 5-2 
da cada ano a pan1r de 5-8-98; 

d) convssão ele """"""""· até 
O, 75% a a. sobll! o montanta não desentJol
sado. contada a partir de 60 (sessenta) doas 
após a data da ass1nalura do conbato; 

a) condições cts pagamento: 
- do pnnctpal. o mutuáno amortiZara o 

11111>résbmo em p...tações semestraiS, con
secutovas e tanto quanto possíY81S lgUIIIS, 
vencendo-se a pnme1ra parcela se• n.sea 
após a data prevosta para o desembolso tonal 
do emprásbmo, e a u1t1ma, o mEUS tardar em 
5-2-2018 (co .. ldarando a dala p.....- de 
!HI-98 para a asSinatura do r.ontrato, esti
mamos a amortização em 33 parcelae se
mestrais. com 48 meses de c:arêncoa), 

- dos tufOS semestralmente vencidos, 
em 5-8 e 5-2 de cada ano 

- ele comssão ele comptOmiSSO: se
mestralmente vencida em 5-8 e 5-2 de Cada 
ano 
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O mutuáno é a f:lapública Federabva do Bras11, 
tendo como executOr o M1rustáno da Marinha. 

Os ob)abvos !lfra• do pi'O)Bio consiStem no 
·~da 1um maiCBdo domésboo para o 
gáS nalUral, diversHICjondo a matriz anatgébca. além 
da atender a uma c:njscenta demanda da enarg1a na 
reglio centro-sul do Pais". As aç6aS a sanam finan· 
Cl8daa com os 111CUI'sos axlamos nosumam-sa na 
oonstruçlo da parte brasileira da um gaaoduto Inte
grado - a Cldada;da RID Grande, na BoiMa., até 
Caq:linas (tracho ...qrta), astandanclo-sa até Porto 
Alegra (trecho sul), c:Om um trecho lateral até Guara· 
rama. 

Os emp=cam recursos ou apo10 doa or
g..-nos INII!ilate , no montante da US$690 m
lh6as - doa quais U $240 mllhllas JUnto ao BID -
serio contratedoa ~la Transportadora Brasileira 
do ~uto Bollwi-Bras1l (TBG), empnosa subsl=.: Petroférbl,l responsável pela operação do 

Aplicam-se a _,ta operação os limttes e con-
dç6es ealsbelecld pela Resoluçio n" 96, de 
1988, do Senado F • 1estat:ai11C1da pela Reso-
luçllo n• 17, de 1 . Devam ser atendidas Iam· 
bém Iodas as lo lidadas prév1as à corttratação 
l-elas no Decreto- 1 n•t 312, da 15 delavareno 
da 1974, na Portanal MEFP n• 497, de 27 de agos
to de 1990, alterad. pela Portaria MEFP n• 650, 
de 1• de outubro ~ 1992, e nos demaiS dispositi
vos legais. 

O Banco =1 do Brasil, na fonna da legiSla· 
ção paltllalle, U O cradaiiCIBlllllnto prévio da 
operaçAo confonne Carta FIRCEIDIAUTISUCRE· 
1181052. DE 20-2-98. 

O Parecer iF N" 421198, da Procura· 
dona-Geral da F Nac1011al, dacla1011 que lo-
nun "Integralmente Idas" as IDnnalldades pré-
vias à conbalação lecldas na Coratução Fe-
deral, na ResoluçAO n• 96, de 15 da dezembro da 
1988, restabeleCida IPela Resoluçio n" 17, de 5 da 
)Unho de 1992, do ~ Federal a na Portena 
MEFP .,. 487190 a nils demais d1sposdivos legaiS e 
ragulamal'llllles palbrntes. 

Segundo mnda, a Pron:uradoria da Fazenda 
Nacional. a ITIInuta tual contém cláusulas ad· 
II'IISSivels a legiSiaçã brasileira, tendo sido obseiV8· 
do o d1spoato no art 5" da Resolução n" 96189 do 
Senado Federal, qu veda diiJPOSIÇão corttratual da 
natureza politica ata lóna à soberama naciOnal e à 
ordem públa, oonl na à Constttulçio e às leiS bra
SileU'BS, bem BSSim q e 11npbque cornpensaçio auto
mébca de débitos e cradttos 

A Secratana do Tesouro Nac1011al manhstou
se através do Parecer STNICOREFIDIREF n" 92, da 
4-3-98, que oonstatou os segu1ntas problemas: 

1. Ainda nlo foi anexada ao pooc ano 
cópia da autorização adllllniSirabva para que 
a TBG contrate a operação de crédito da 
que se trata, bem como conceda as neces
sánas contragaranllas ao Tesouro NaCionaL 

2. Por se tratar da empresa racente
manta cnada, a Transportadora Brasdeua 
Gasoduto BoiiVIB·Br&SII - TBG "mnda não 
apresenta demonstrações contábeiS, de for
ma a avall8r o Impacto das operaçOes da 
cnldtto nos hlllltes de endiVidamento atabe
lecidos pelo Senado Federal no artigO 71 ds 
Resolução n" 96, de 1989 .... "Assim, have
rá necessidade da que o Senado Federal 
BIJionze, em caratar excepciDNII, a elevação 
temporana doa limttes de andMdamento, 
coriiOIYIIII prevê O lllbgo 9" da menciOilada 
Raaolução" 

3. No que diZ raspetto à capaclc!ade da 
pagamento, a Sacralana do Tesouro Nacio
nal 1nlonna que "não lo1 posslvel 18811Zar 
uma análise conlábll da TBG de acoldo com 
a metodoklgl8 tradiCIOnal, considerando Ira· 
tar-sa da uma amp<asa recentemente ena
da. que deverá mnda entrar em openiÇio. 
Busoou-se, em corttrapaltlds, analisar o mo
delo de dasenvohnmento do projBio, esti
mando-se o Impacto hnance1ro e oontáb1l da 
empresa•. 

4. No que diZ raspetto à pnMsão OIÇB· 
mantána, exiSte uma corração Importante 
que preciSa ser letta. A operação da cnidtto 
em queslio está 1ncluída no Programa da 
DISpêndiOS GlobaiS (PDG) da Pelrolérlll, 
para o corrente exen:íao, e p111C1se ser 
translenda para a TBG. 

5. "Não consta do processo parecer JU· 
rfdlco elaborado pela conaunona )urldiCB da 
empresa acen:a dos aspactos legaas que en
volvam a operaçio da cnidtto. Relendo do
cumento deverá ser I!JUalmenta enVIado à 
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional 
para 1riSIIUÇão do Processo • 

O perecer da Secretana do Tesouro NsCIOnal 
conchl1u pela aprovação oondiCIDnal da operaçio h
nancewa, ou SBJB, ex191U que fossem atendidas as 
condiCIOIIBhdades menciOnadas nos 1tens 1 1 .2 e 
1 1 .9 do parecer e que SBJII lormahzado o respectiVO 
contrato da contragarantiB 
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11- Voto 

O empréstmo va1 ser desbnado ao hnancta
mento pai'CIBI do Gasoduto 8olov1B-8ras1l. Trata-se 
de um pf01810 de alta 1mpor1Anc1B para a econorma 
naciOnal. com supennsão tecniCB do 81RD e contra
garantiB solodána da Petrobras O emprest1mo. do 
ponto de VISta do ménro. e 1m1preensovel 

O Parecer da Procuradona-Geral da Unoão 
conf1rmou o atendimento de todas as forrnahdades 
lega1s PI1IWIS à contratação do emprésbmo Portan
to nada há o que opor quanto aos aspectos legaos 
da operação f1nanceora 

Quanto ao problema relatiVO ao não-enquadra
mento da TBG nos l1motes de endMdamento, deve 
ser levado em consiCieração o fato de que a TBG é 
uma empresa recanternante cnada. que não apre
senta demonstrações contabe1s, de forma a avaiiBr o 
Impacto das operaçCes de credllo nos ~motes de en
diVIdamento O EX8Cullvo esclareceu que os ele
mantos f1nance1ros e patnmon1aos que compilem os 
hmdes de endMdamento. de acordo com o modelo 
-m.olvldo para o proJetO, somente se realizarão a 
partor do 1níc1o da construção e durante a operação 
do gasoduto. 

Quanto as restnções levantadas pele Secreta
na do Tesouro Nacional, a melhor forma de atendê
las é oncorporando as condocoonalodades mencoone
das no paracer da STN ao texto do PfOIIJio de reso
lução autonzatova. 

DIBI1Ie do exposto, conc1u1mos pela aprovaçio 
do pleito nos tennos do segu1nte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 59, DE 1998 

Aulortza • con-çio de cpera;lc 
de ~lto utemc no valer equlvalenta • 
alá US$240,01111,01111.00 (..._...,. e que
,_ mllh6e8 de dóllorea ncr1e ~
nce), de prlnciplll, entre • Tran8p011adan: 
Brulllera QaiiCdutc BoiMII Braeil - TBG 
e o a.nco lntanlmericano de D•••nvolvl
"**lo - BID, deetinacla ec f!Mnc"amenlc 
pen:i8l do Projelc de Gasodudc Bollvla
BraeiL 

O Senado Federal resolve 
Ar!. 1° É a Tranaportadora 8rasoleora Gasoduto Bo

lívoa.Srasol - TBG autonzada, nos lermos do art. 52. Inci
so V da ConstilulçiiD F-e de Resoll oçio rt' 96. de 
1969. do Senado Federal. a elevar, temporanamenla e 
em carater """"""""oal. os hmdes de endMdarnento e 
contratar operação de credllo externo Junlo ao Banco 
lnterarnencano de Desenvolvomento- 81D 

Paoagrafo uniCO. Os recursos refenclos no ca
put serão utilizados no f1nanc1amento parctal do Pro
JetO do Gasoduto 8oi1VIa-8rasol. 

Art 2" E a Unoic autonzada a gaoantor a opera
ção de creddo menc1onada no an 1° 

Art 3" Antes da ass1natura dos contratos de
vem ser atendidas as segu1ntes cond1Ç6es 

a)1mplantação dos rnacan1smos de su
pervisão ambiental. 

b) apresentação do relatóno de super
vosão amb-1 e parecer do audrtor am
blentalondependente; 

c) aporte dos recursos financeiros dos 
ac1onostas. conforma o acordo de acooniSiaS; 

d) envoo do Plano de Desenvolvomerdo 
das Comunidades Indígenas; 

e) aprovaçio dos derneos emprés11mos 
de linancoamento muholateraos; 

f) entoada em vogor dos contrates e 
acordos componentes da estrutura onstotu
coonal de proJetO; 

g) demonstraçio de que o fiador não 
possuo rnaos de 51% do capllal da TBG, dlrela
rnante ou através da 81ilpn1S8$ contraladas; 

h) prevosão orçamentána, confirmada 
por dccumerllo da Secretana de Controle 
das Empresas Estalais, 

i) cópia da autonzação adnaosliabva 
paoa que a TBG cooobate a operação da Clédo
to em quesllllo, bem como conceda 115 neces
sánas co~ ao Tesouro,..,..,.. 

J) autonzação adrnon•tratova para que 
a Petrobras VIncule as contoagaoantlas com
plementares 

Art. 4° A opereção de credllo em questão apre
senta as segumes caracterietiCBS hnanceiiBS. 

a) valot tn-""'*' US$240.000,01111.00 
(duzentos e quarenta milhões de dólares 
dos Estados u .. dosl 

b) prazo de desembolso. 3 (três) anos, 
contados a parbr da VIgência do contrato; 

C) JUIOS. OS JUIOS serão calculadoe so
bra os saldes devedores dlános do emplésll
mo a urna taxa anual para cada semestre 

delerrn1neda pelo custo, calculado pelo 81D 
para dólares, dos Ernprestom.>s Unlmoneta
nos QualdiCBdos tornados pelo banco duran
te o semestre antenor. acresc1da de urna 
margem razoável. expressa em termos de 
urna porcentagem anual, que o banco l1xará 
penodiCBmente de acordo com sua polobca 
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sotHe taxa da JUIOS, pagáve1s em 5-11 e 5-2 
de cada ano a partir de 5-8-98, 

d) COII'IISSáo de comptOmisso: até 
0,75'11. a.a. (SIIIenl& e cmco centésimos de um 
por cento ao ano) soble o monlante não de
sembolsado, oontada a parbr de 60 (sessenta) 
dias após a dlita da assii'IBIUm do conllllto: 

a) CDfldttlões de pagamento. 
- do pnllelpal o mutuáno amortizará o 

empréstimo em prestações semestlaiS, con· 
secutivas e lllnto quanto posslveiS 1gua15, 
vencendo-se a pn111e1m paroela seiS meses 
após a dala pleVISta para o desembolso final 
do ernpn!sbmo, e a útt1rna, o ma1s taldar em 
5-2-201 B (coi1Sidemndo a dala pn!VIS!a de 
5-8-98 pa~~ulll do contmto, esb
rnada a a em 33 parcelas sarnas· 
IraiS, com 48 *-s de carênCia), 

- dos JUrOS: samest~almente vencidos, 
em 5-11 e 5-2 de cada ano 

- da ct1mtsS§o de comptOmiSSO" se
masbalmenla, vencida, em 5-8 e 5-2 de 
cada ano 

Art. s• A autonzação concedida por esta Reso
lução deveni ser exei"Cida no plllZO de quinhentos e 
quarenta di8S contado• da data de sua pubiiCBção. 

Art. 6" Esla Resolução entra em v1g0r na dala 
de sua pubiiCBÇio. 

Sala da Comi&Sio, 2 de JUnho de 1998. - Pe
dro Plva, Presidente; Jellel-,..... Relator
Gilberto MAnde - Jo.õ Seed - Esperldilo Amln 
- Osmer DIM - 1..11uta Campos (verK:Ido) - Joeé 
Fogap - Bello = -Fnlncellno Pereira - Jo
na. Pinheiro - VIl Kleinilbing - L-..1 Paivll 
-Bani v .. - Joel! 111nco- Jlllio Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

• CONS'rmJIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DECREto-LEI N" 1.312 
DE 15 OE F EREIRO DE 1974 

AuiDrlza o Poder Executivo a dar a 
.......... elo 'f; NaciCX181 • opei1IÇãea 
de cNdiiD8 no allllerior, bem 

crédlms em moeda es
llmites que especifica, con

e laglalaçio em vigor 
mallirilo. a cl6 CIUlrB8 powiclincias. 

PARECER N" 330, DE 1998 

Da Comluio de Aauntoe Econ6m;. 
-·sobre a ...._gem n" 121, ele 1998 
(n" 422198, na origem), elo Praelclerde ela 
República, que solicite seja -..ela 8 
-lb 818\=i!O ele oparaçio ele cridllo Hlar
no, com gai"Mitia ela República Feclon aUn 
elo Braail, no valor ele -*' a trinta m;. 
lhãea de cl61area norte amerlcanoa, ela 
principal, entre a 1"NMportaclora Braallel
ra Gaaocluto BollviHI,..il - T1IG a o 
a.- lntamaclonal para~. 
DseanvolvlmeniD - BIRD, claatinacla ao fi
nanciamento parcial elo Projeto elo ~ 
cluto Bollvia-Brasil. 

Relator: Senador Jatlwson Ptns 

I - Ralatárlo 

O Senhor Presidente da República, nos termos 
do artigo 52, 1naso V. da CcnstliUIÇâo Federal, en
VIOU a esta Casa a Mensagem n• 129, de 1998 
(Mensagem n• 422, de 8-4·98, na ongem), soiiCttan
do autonzação pala contratar opemçio de cnlcfllo 
externo. com gamniiB da RepubiiCB Facleralnla do 
Bras11, entre a Transportadom BlllSIIellll Gasoduto 
BoiiYIB-BillSII - TBG e o Banco lnteiNICIOnal pare 
Reccnstrução e DesenvolVImento - BIRD, com ga
ranlla da União, desbnada ao f1na11C1Bmento pai'CIBI 
do P!Oj8to do Gasoduto BoiiVIB-Brasll. 

O Banco Centml do BlllSII 1nlormou que o con· 
bato apresenta as segu1ntes concflç6es IINIIICelr&s. 

a) ""kr Pf-..Jdo. USS130,ooo,ooo.oo 
(cento e tnnla milhões de dólares dos Esta· 
dos Unidos), 

b) ptaZO de desembolso. até 31 de ds
zembro de 2000, 

c) JUrDS: no 1níao de cada período o 
mutuáno pagará soble o saldo devedor e a 
palbr de cada desembolso, juros com base 
na LIBOR, aci8SCida de 0,5% ao ano, me
nos (ou ITIIIIS) a margem médiB ponderada 
para cada penodo de JUros, abaiXO ou aCirn& 
das taxas 1ntelbancánas ofertadas em Lon· 
dres ou de oub"as taxas de reterêiiCIB pala 
depósitos de 6 (seiS) meses. relallvas aos 
empréstimos pendentes do B11d, ou às par
celas dos mesmos, alocados pelo Banco 
pare propoiCIOnar 111CUISOS a empresllmos 
em moeda uniCB ou paroelas dos rMSmos 
por ele concedidos e que Incluam a quantia 
desembolsada pam o refendo penodo de JU-



ANAIS DO SENADO FEDERAL Junhodc:-1998 

ras, eJCpressa como uma porcentagam 
anual, 

d) CtlmiSSão de ~- 0,75'11. 
a.a (S818nta e CinCO cenlás•mos de um por 
cento ao ano) sobre o ITQIIanta n1o ~
bolsado, contada a partir de 60 (s..-) 
diBS após a data da IISSinatura do contrato; 

C) COIJdlçóes de pagamento. 
- do ptiiiCIP81: em 24 (WIIe e quatro) 

parcelas semestJals e consecubvas, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano, 
vancendo-ae a pnma11a am 15-3-2001 e a 
úllma em 15-3-2013, 

- dos JUfOS: MmeS!ralmente vancldoa. 
em 15-3 e 15-9 de cada ano. 

- da CtlmiSSão de ~: ... 
~ venc:lda. nas ..-nas datas 
estipUladas para o pagamento dos JUI'OS. 

0~1 m;la: as datas eS11puladas para ora
pagamento poderio ser prarrogades para manlllr 
correlação com a efabva data de celabraçio do con
trato 

Os abiebV<Js ganua do proj81o CDniiiSIBm no 
"desenvolwnenlo de um marcado doméstico para o 
~ natura~ diV8nuiiC8rldo a rnatnz energébca, além 
de atander a uma c-demanda de anarg• na 
regliio c:enlro-sul do Pa1a". As açõa& a serem flrw>. 
cladas com os racursos externos .-..mem-se na 
conatrução da parta brasdeml de um gasoduto lfll8-
grado entra a Cidade de RIO Grande, na Bollvia, atá 

Camp&riiiS (bacho norte). --Ido-se - Porto 
Alegnl (trecho sul), com um trecho lataral até Guara-
rema. 

Os ampresll nos com recursos ou apooo dos ar
ganamos mulb'-1"8111, no montante de US$890 rn
lhõas - dos quaiS US$130 mdhões (Unto ao BIRO -
seriio coubat&dos pala Transportadora Brasdalra do 
Gasoduto Boliva-Br3al (TBG), 8rf411- •lbsldléna da 
PabcAértd, n18p01....,. pala oparaçio do guoduto. 

ApiK:am-118 a - operação oa lunllaa a condi· 
ções ~alacldos pala Resolução~ 96, de 1989, 
do Sanado Federal, 1 I II"'!Kr!a pala Rer •!Çio n" 17, 
de 1992. Devem aar atandldas também todas as for· 
malldadea pniYiaa à conlralaÇão furadas no Dec:rato
l..el n" 1.312. de 15 de tavara1ro de 1974. na Portana 
MEFP n" 497, de 27 de agosto de 1990, altarada 
pala Portana MEFP n" 650. da 1° de outubro ele 
1992, e nos daiTIIIIS disposdiVOS legaiS 

O Banco Cenbal do Bras•l. na forma da lagiBia· 
ção pertn"lelú. efetuou O Cradei1CIIIIIIIInlo pnMo da 
operação oonlorme a Cana FIRCEIOIAUTISUCRE-
981052, ele 20-2-118. 

O PaNOBr PGFNICOF n" 4581911, da Procura· 
dona-Geral da Fazenda Nacional. daclarou qua fo
ram "&rdagralmante obedecidas" as lormalocladaa !ri
,.. à contratação -b la :lu na ConstilulçAo Fe
deral. na Reaoluçlo n" 96, de 15 de dezambro de 
1989, rastabaleCida pala Raaoluçio ri' 17. de 5 de 
fWiho de 1992. do Sanado Federal a na Portana 
MEFP n" 497190 e nos demal8 d1Sp08d1Yos lagal8 a 
regulamentaras pertinentes. 

Segundo 111nda a Procuradona da Fazanda Na· 
C101181, a mmura contratual contém cléusulaa admiB· 
siWIB segundo a legiSlação brasileira. tendo sido ob
servado o disposto no art. 5" da Raaoluçio ri' 96189 
do Senado Federal, que veda d1Sp081Çio c:onntua1 
de naturam poli- atentalóna à soberana nacoona1 
a à ordem públa. contrána à Conalituiçio e a ,.. 
braaife1ras, bem ass1111 que &mpf&que ~ 
automàbca de débdos e créclilo&. 

A Sacn!tana do Teaouro NIICIOnaf rnarufeatau. 
se auavés do PaNOBr STNICoraiiOinll n" 97. da 9-3-
98, que constatou os sagumtes problemas· 

1. Ainda não 101 anexada ao processo 
cóp1a da autonzação aclmmistrallva para 
que a TBG contrate a oparaçio de "'**do 
de que se trata. bem como conceda a na
cassánaa c:onll8gllranll ao TIIIIOUro Na
ciOn&f. 

2 Por se tratar de empresa --
mente cnada. a Transportadora BlaRelra 
Gasoduto Bolflllll-Brall - TBG "8111da nio 
apresenta demoust~ c:onl6bals, da for. 
ma a avaliar o mpacto das operaçlia8 da 
crácllto nos hmlles de endMdamento .-ba
lacodos paio Sanado Federal no artigO 7" da 
Resolução~ 96, de 1989" ... ."Assim, '-á 
neoassldade de que o Senado Fadanll
nze, em carétar 8JDC~ c•oual. a a...,çio 
tempolára dos ~- da endilflllarMnto, 
oonlooma prevê o 8rbgo 911 da meuclouada 
Raaoluçêo". 

3. No que diZ -palio à capacidade 
de pagamento, a Secretaria do T-ro m
lorrna que "não lo• possível realizar uma 
anáhse contéb•l da TBG de acordo com a 
matodologa trad&e&onal. considerando Ira· 
tar-se de uma empresa racenteruente cria
da, que devera a&nda entrar em aparação. 
Buscou -se. em contrapartida. analisar o 
modelo da daserwolv•manto do prof81o, as· 
!&mando-se o Impacto l&n..-.ro e contébll 
da emprasa• 
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4. No que diZ respeitO à pr&VISão orça
mentána, eXJI!Ie uma conação Importante 
que pracisa B~tr farta. A operação de Cléd1to 
em questão elstá 1nclulda no Programa de 
DispêndiOS GlobaiS (PDG) da Petrofértd, 
para o correlllte exercic10. e prec1sa ser 
transfenda para a TBG 

S. "Não oonsta do processo parecer JU
ridiCD elaborado pela consullona Jurld1C8 da 
empresa acalCa dos aspectos legaiS que en
volvem a operação de créditO. Relendo do· 
cumento devera ser Igualmente emnado à 
Procuradona Geral da Fazenda Nac1onal 
para Instrução do processo • 

O Paracer da Sacretana do Tesouro NBCIDnal 
concluiU pela api"DVIIÇão condicional da operação f1-
nance11a, ou se)8, exljJ1u que fossem atendidas as 
condiCionalidades IT18IIc1Dnadas nos Itens 11 2 e 
11.9 do paracer e que S8J11 lormai1Z8do o respeciNo 
contrato de contragaralllba. 

li-Voto 

O e11111ésbmo Vá1 ser desbnado ao financia
mento parcoal do Gasoduto Boliv~a-Bras1l. Trata-se 
de um I)IOI8ID de alta jmPortênc1a para a econorma 
nac1onal, com supeMaão técniCa do B11d e contra
ganba sohdána da Petrobras. O emprástuno, do pon
to de v1sta do ménto, é 'rrepraeriSivel. 

O Paracer da Procuradoria-Geral da União 
confinnou o atend11TH1f110 de todas as formalidades 
leglllll prévias à contndação do empresbmo. Portan
to, nada há o que opor quanto aos aspectos lega1s 
da operação f1nance1ra.' 

Quanto ao proble.,. relativo ao não-enquadra
mento da TBG nos l1n11tes de endiVIdamento, deve 
ser levado em consodlHaçio o fato de que a TBG é 
uma empresa recentemente cnada, que não apre
senta demonstrações CóntábeiS. de forma a avall8f o 
1mpacto das operações' de creditO nos l1mrtas de en
dMdamento. O Execulnto esctaraceu que os ele
mentos hnance1ros e patnmoiUBis que compõem os 
11mttes de endMdamento, de acordo com o modelo 
desenvoMdo para o prqeto, somente se realiZarão a 
partir do 1nic:oo da construção e durante a operação 
do gasoduto. 

Quanto às re~•nç levantadas pela Secreta-
na do Tesouro Nac1 , a melhor forma de atendê-
las é Incorporando as ndiCIOnahdades menciona-
das. no parecer da STN ao texto do PI'DJIIID de reso
lução autofiZ&IIVa. 

D~ante do exposto 
do pletto nos termos do 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 60 DE 1998 

Autoriza a contratação de operação 
de cftcllto externo no valor equivalente a 
a1é USS130,000,000.00 (-e trinta mi
lhões de cl61ares norte-am..-..-), de 
principal, entre a Transportadora Braailei
ra Gasoduto Bolfvia-Brasll - TBG e do 
Banco lnttemac1onal para a Reconstrução 
e o Desenvolvimento - BIRD, destinada 
ao funcionamento parcial do Projeto do 
Gasoduto Bolívia-Brasil. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1° E a Transportadora Bras1Je1ra Gasoduto 

BoliVIa-Brasli autonzada, nos termos do art1go 52, ln
CISO V da ConsbiUIÇáo Federal e da Resolução ri' 96, 
de 1989, do Senado Federal, a elevar, lemporana
menta e em carater excepcional, os llmttes de endiVI
damento e C'lntratar operação de crédtto extemo 
JUnto ao Banco lntemac1onal para a Reconstrução e 
o Desenvolvmento - BIRD 

Paragrafo un1co. Os recursos refendos no cs
put serão utilizados no f1nanc1amento ps1C181 do Pro
JSID do Gasoduto BoliV18-Brasli 

Art 2" 10 a União autonzada a prestar gnrantl8 à 
operação de creditO menciOnada no artigO pnme1ro. 

Art 3" As segu1ntes cond1çães devem ser cum
pndas prev~amente a ass1natura dos contratos, sen
do ex~glda II"ICiusiVB a mandestação prelm~nar do Bnd 
confirmando o atendimento das exJgêncaas aba1xo: 

a) assinatura dos contratos e acordos 
componentes da estutura 1nstttuaonal do 
proJeto: 

b) cumpnmento das cond1ções de de
sembolso dos demaiS contratos de financia
mentos. 

c) contratação da f1rma e do auditor de 
supeMSão amb~erttal. 

d) IniCIO da prestação dos SeMÇDS de 
consultona sobre os setores de gás e corn
bustiV81s; 

e) contratação do pessoal tacniCD, ad
mnlstrat•vo e f1nance•ro necessano para a 
execução do proJeto. 

I) elaboração do plano das populações 
Indígenas: 

g) env1o e ped1do para seleção dos 
agentes de lançamento dos bônus na moda
lidade de garant1a-ps1C18I. 

h) prev1são orçamentana. confirmada 
por documento da Secretana de Controle 
das Empresas EstataiS, 
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I) c:ópra da autonz:ação admmiS!taiMI 
para que a TBG contrate a operação de cré
dito de que se trata, bem como conceda as 
nec 11 a'188 contragaranlles ao Tesouro Na
CIOnal; 

D autonzação ed1111nostrat1va para que 
a Petrobrás VIncule as contragaranbas com
pleme-

An 4° A operaçlo de Clédtto em questão apre
senta as seguontes caractenBIIC88 flnanceoras 

a) valor p~etendJdo US$130.000 000,00 
(cento e tnnta milhões de dólares dos Esta
dos Umdos), 

b) prazo de desembolso até 31 de de
zembro de 2 000. 

c) JUtDS. no onlao de ceda período o 
mutuáno pagara sobre o saldo devedor e a 
parbr de ceda desembolso, JUro& com base 
na L.obor, acreSCida de 0,5% ao ano, menos 
(ou maos) a margem média ponderada para 
cada penodo de JUIOS, abaiXO OU &coma das 
taxas onlelt>ancanas ofenadas em Londres 
ou de outras taxas de referênCIB para depo
sotos de 6 (seos) meses. relativas aos em
présbmos pendentes do Bord, ou as parcelas 
dos ,_.,.,., alocados pelo Banco para pro
porcoonar recursos a empnistunos em moe
da únoca ou parcelas dos mesmos por ele 
concadodos a que oncJuam a quantoa desem
bolsada para o relendo perlodo de JUro&, ex
pressa como uma porcentagem anual; 

d) ~de comptOmiSSO" 0,75% 
a a. (setenta e conco centásomos de um por 
cento ao ano) sabre o montante não desem
bolsado, contada a parbr de 60 (sessenta) 
doas após a data da assonatura do comrato; 

e) condlçiJes de pagamento. 
- do pnnopal em 24 (VIme e quatro) 

parcelas seii'IM!rals e consecubvaS, em 15 
de março e 15 de setembro de ceda ano, 
vencendo-se a pnmetra em 15-3-2001 e a 
úlbma em 15-3-2013, 

- dos JUros semestralmente venCidos, 
em 1 5-3 e 15-9 de ceda ano. 

- da comrssão de compttmiiSSO se
mestralmeme vencida, nas mesmas datas 
estopuledas para o pagamento dos JUros 

Obllerva~io: as datas estopuladas para o re
pagarnento poderâo ser prorrogadas pala manter 
correlação com a eletova data de celebraçlo elo con
tiBio 

Art s• A autonzação concedida por esta Reao
l~o devera ser exerada no prazo de quonhantos e 
quarenta d1as contados da data de sua publocaçAo. 

Art 6" Esta nssolu~ emra em VIgOr na dela 
de sua publocação. 

Sala aas ComiSsões. 2 de JUnho de 19118 -
Pedro Plva, Presodente - .Jelfenon ..._, Relator 
- Jonu Pinheiro - Jo8l6 Fogap - &pertdllo 
Amin - José Saad - Lauro campos (Vencido) -
Levy Dias - Jo8l6 Eduardo Dutra - Gilberto Mnn
u - Vllnn KlelnOblng - '--nel Paiva - Jdllo 
campos - Osmar Dia - Fra.-llioo Penllra -
Bani v ... - Bailo Parva- José Blanco. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

CONSTilUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DECRETO-LEI N" 1 312, 
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974 

Autoriza o POder E-.tlvo a dar a 
prant1a elo T-Nulm .. s apa.._ 
de c:Ndllas oblldM no IUlflarlor, bem 
coma, a w;ebal&t crécllt:Da em.....- .... 
trangeira, roos rnnllas qus •p•clllcs, con
_.. ................ a I&JIIIS~iD .... vlgar 
soblesllllll6rla,ec16outr.powldll I e 

PARECERES N"s 331 E 332, DE 1 .. 

Saln o PrajsiD de Lai de'*'- ri' 7, 
de 1118 (n" 4.14511111, na c:.a de «lssm), 
qua dispõe so11nt e perladicldnds ds .,.. 
colhlmeniD da ~ p,...ldat
cl6riM arr•csrtsdn l*o lnatltuto tt.cio
nal elo Seguro Social - IN&S. 

PARECER N"331, DE 1118 
(Da Comossão de Assumas Scx:oaos) 

Relator: Senador Djalma Baeaa 

I - Relatório 

O ProjBto de Leo n• 007, de 19118. da Cêmara 
dos Deputados (n• 4 145, na ongem), de aUIIDna elo 
olustre Deputado Amalelo Madeira, possobolota sltars
ção da panodocodade de recolhomenlo das contnbuo
çõas prevodencoanos dos segurados empraséno, tra
balhador aut6nomo ou equoperado e lacultatMI. bam 
como de empregador doméstico 
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De acordo com o proJ810, tal penodiCICiade, que 
é atualrnenla rnensalj pode, a cnléno do Poder Exe
cuiMI. ser estendida para até três ,_.,._ 

Contudo, tal opflo só é válida para contnbuon
tes enquadradas até la sagurlda ctasse da escala de 
salénos-basa da prallodêncla socoal, o que cones
ponde a salénos de cOntribuiÇão de até R$206,37. 

Na Clmara ~pulados, o pi'OJBIO fo1 vota-
do em reg1me de u IB, tendo recebido pareceres 
favoráveiS das com de segundada social a fa-
mDIB, de finanças e I bUiação e de constituiÇão, JUS· 
liÇa a redaçlo. 

É o relalóno. 

11- Vll:llo ele Relator 

A proposiÇão~IBe adequa- parfella
manta às normas , não haverldo óbiCes no 
Ambllo da legiSlação I"IIVIdBI"ICiána. Também obser-
va a boa técniCa lag1 . 

Em termos con naiS, nada há a opor. A 
maténa é da compet 1a pnvallva da Un1ão e sua 
lniCISbVa cabe a qualquer membro do Congresso 
Naclorl&l. 

Quanto ao métio, a concordãnc~a é plana. O 
Pmjeto de L8l á ~ llex1vel, na medida em que 
não Impõe uma penodiCICiade especi!ICS pal8 o reco
lhmanto das contnbulçães p18VIdanclánas em ques
llio Com alado ala 8panas autonza o Execubvo a 
estender tal panodiCtdade para até três meses. 

AdemaiS, tal Ida não 1mpiiCIIJá Onus para o 
INSS, podando até s nilicar ganho da recursos. De 
acordo com o relator piOJBID, na CAmara dos De-
putados, a mudança gafé cerca de 4 milh6es 
de contrtbulnlaS de lxa renda (Situados até a clas-
se 11 da escala de no-base), cuJ& contrlbuiÇio 
média BltU818 am I de apenas RS 26 mensaiS 
Na medida em que a rifa bsncéna para racebiman
to deSsas contribu é R$1,86, tal custo repre
senta percentual da dilspesa supanor à taxa da juros 
de mercado. Ou SBJ&, o aumento da panod"ICidade 
pode significar lucro p8ra a pi8VIdêncl8 SOCIBI, tendo 
em VIsta o alto custo llnvDivldo no racolhlmento men
sal das conblluiÇ6as 'proVIdBI"ICiánas de que trata o 
prqato da 181. 

Esses contnbu1ntes, por seu tumo, serão eXIra
mamente banefiCIBdos, poiS poderão despender me
nos esforços para ar seus recolhimentos, além 
de melhor diSinbulla seus fluxos de gastos. 

Tendo em VISta essas consldaraç<!es, somos 
favoraveiS à aprov - do PLC n• 007, de 1998, de 
autona do Arnaldo Madeua, quanto à 
consbluc1onalldada, 1 ndiCICiade, adequada técniCS 
lag1sla11Va a mérito. 

Sala da ComiSSão, 20 de ma10 de 1998. - Ade
mlr AndradD, Pras1dente - D)lllma Beaaa, Relator
a..-nar Qulntanllha - Nabor Junlor - L.awlel Pai
va - Oamar Dlaa - Sebaatllo Rocha - ArlindO 
Porto - EmDia Femanct. - Caalldo Ma...,_ -
R-Tuma- Lúcio Alcintara- Jel'fenon .._ 
- Cartoa a-ra - Benecllta da Silva. 

PARECER N"332, DE 1998 
(Da ComiSSAo de Assumas EconõmiCOs) 

Relator Senador Osmar Dlaa 

I - Relat6rlo 

O ProJ810 de lei n• 7, da 198, da CAmara dos 
Deputados, psnnrte o aumento da panodicldade de 
recolhimento das contnbuições pnMdenclértas dos 
segurados empi&Sario, trabalhador autfll10mo ou 
equipalado e lacultabvo, bem como do empregador 
doméstico, para até três meses; sendo tal opçlo vá
lida apenas para contnbu1ntes enquadrados ata a 
segunda classe da escala de salános-bsse da PnM
dêi"ICIII Socl&l (correspondente a R$206,3n. 

É o ralatóno. 

1-Voto ela Relatar 

CoriCordando com o paracer da Comissão da 
Assuntos SociaiS desta Casa, avalamos que a pro
poslçio respeita os preceitos constituciOnaiS, ade
qua-se às normas VIgentes sobra o assunto, além de 
evideiiCIBr o emprego da boa lécniCSiegiSiabva. 

No que conceme ao mérito, também é plana 
nossa concordlncia. Contatos estabelecidos com o 
MIIIISiéno da PleVIdêiiCIII e da Assistêncl& Social m
diCSm que o Poder Execubvo, úniCO que poderia 
senllr-se pra1udiCSdo pelo projeto de 181, apóia a 
aprovaçiio da maléna Com elado, o InCremento da 
pano tllcldade, além de bsstante flexlval, não mpiiCB
nl 6nus para o INSS,podendo até SlgllifiCBr ganho de 
recursos, em VIsta do alto custo relabvo do recolhi
mento mensal das contnbu!Çiles pl'eVIdenclânas dos 
trabalhadores de baura renda. 

P11n1 esses contribuintes menos afOrtunados, 
as vantagens s6o evidentes, poiS, tendo em vista 
suas dificuldades ffsiCBS e flnance~ras, em tennos de 
locomoção, deSpenderão menos esforços para ele
lUar seus recolhimentos, além de poderem melhor 
distnbutr ssus fluxos de gaslas 

Ass1m, somos favoráveis à aprovação do PLC 
n" 7, de 1998, de autona do Deputado Amaldo Ma
deira, quanto à conSbluciOnalldade, JUOOICidede, 
adequada lécniCS legislativa e mérito. 

Sala da ComiSSão, 2 de JUnho de 1998. - "'-
cellno Pereira, Presldema Eventual - Oamar Dlaa, 
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Relator- Jlillo c.mpaa- JoH s-ei- Bello p.,_ 
goo- w.on Klelniiblng-J- PlnMiro- G..,_ 
to lllrandli - e..p.rkllio Amin - J-' a.._ -Dia•-a--..,. v--..._......,.- i!lclo 
AtnNe- Jallwiaun .,.__ 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente iKio VBI à pubilcaçãa 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobnt a 
mesa. pfO!IIIaS de let do Senado que serão lodos palo 
Sr 1° Secreténo em exerc1coo. Senador Jellenlon 
Péres 

São lodos os segumtas: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"111, DE 1988 

Alllnl o art. 39 dli Lai ri' LCI78, de 11 
dli WIBEJ .. O ele 19110, que "Diapêie ao1znt 
a IW-;Ia do conaumlclor e 116 au11as 
prawtdlr I ·•. 

O Congresso Nacoonal deczeta 
Art. 1° O azt. 39 da Le1 n• 8.078, de 11 de ae

tembro de 1990, passa a vogorar ac-.:Kio do ae
gumte § 2", renuznerando.se o aluai pacágcato unco 
para§ 1" 

"Art. 39 ........................................... . 

§ , ..................................................... . 
§ 2" ConsKizlra-ae pconiD pagamento o 

que é Cllelzzado em moeda oaneolle -.1 
OU mediante cheque, CUJB "'9'B(J!o é obn
gatóna, :aasalvadas as hopótases a seguor 
enumencdas. al6m de outras -.m:nades 
em let, que 1111S8JBiio sua ~ 

I - a não-apcauntação de docuznenlo 
de odenlcdede do eo1.- ou a dMMglzccza 
entze a MSinalliEB constante do doeu
da ICienlcdccde e a apoeta no cheque; 

11 - a llliECtÇio do - no cadlc.s
IEQ de Enileo1tes da Cheques sem Fundos. • 

Art. 2" Eala 1et en1ca em vogar na data da -
publocação. 

Art. 3" Re\ ogacrHI8 as dtsp w;õas em oaroiEáczo. 

Jozallllceçio 

Deade o seu su~nto. o cheque tem uma 
mportante lunçlo econ6mcca, que conllllle na lillb&
tm:Eçio da moeda nas tcansações. laczhlando as tzo. 
cas e pennlbndo o hi1CIE1CiaEYIIIniO da 8COIIOLT1LII na
c10i181 palas InstituiÇÕeS lmanca1ras, que nala apli
cam os nacursos depoadados em suas contas cor· 
zenles 

------
Tem tuncconado corno uma "quasa-moeda", 

uma moeda escntural, como vezdadallo meco da pa
gamento 

Ocone que sua ~ no comárcco, qua 
não é obngatóna, tem consiSIKio em lalor de dzacn
cnnaçãa SOCI81, absurdo que se tem venlicado em 
..Urne:as OCIISiéies, quando em função da •apa:tn
CI8" do emdente, e>~ga se o pagamento a:n moeda 
oorrente. 

Tal BXJgênCI8 e deacabida, poos nio se juslllica, 
em qualquer econorma aluai, portar volume algnifi
cacvo de moeda em espác::e. o que aczai181a além da 
desvalonmção deconente da 1nflaçio. IIICOIE8I' em 
alto nsco de luzto 

A lei n• 8.884, de 11 de JUnho de 1994, zevo. 
gou a L.e1 n" 8.002, de 11 de -..bco de 1990, que 
sUj8118YB a multa àquela quase zen•e•se a VW!der 
mercadona d1retaznante a quem se diBP,_ e ed
QUin-la. mediBnle pronto pagamento, atcavécc da 
moeda necoonal ou cheque. conlozme o dispo8lo no 
InCISO I e no § 2" do art 1• daquela texto legal. 

A Le1 n• 8.8114194 1.-nu, entcwmniD, no cal de 
pcábcas abUSIVBS vedadas BO tocnecaclor da p:odu
los ou samços, constantes no az1 39 de Lei 8.078. 
de 11 de setambzo de 1990, "recusar a vanda de 
bens ou a p:estaç1o de SSEVIÇOS, di- a 
quem ee disponha a adquiri-los medl8nte pconlll pa
gameniO • .-alvados os CCIIS08 da Erii8E'Ena"açç ce
guiados em late 81Sp8CEBES" (gnfo noeao), su)Bbndo 
os 1nhatores a ap'ce;'o das penalidades adl•••
trabveS prav181as no azt. 10 do o-ato no 881, de 9 
de JUlho de 1993. 

Nio há, anntanm, no Código de o..r.e do 
Consurnodor. a delinição da "pconiO ~·.o 
que desobnga os '--dores am calaçlo à-· 
çio de c:haqo.- oomo paga:nen10 paios pnllll.
tomeccdos ou sent'905 p:aatados 

Desta tozma. torna-ea roa:n ária a aiiBzaçio 
pcoposta - piOJLtiD, V8Bndo tanto a valorczar o 
cheque como melo da pageEZWI10 subalciiCID da 
moeda. quanto a evilar a znapoclllna diiCEilllnaçlo 
que ee tem venllcedo em caleçla a eeu •ac:ador, mo
INo pelo qual aspa:acnos pela epiOVIIÇAo da ~
te pcoposoção. 

Sela das S-iias. 2 de !Unho de 1!198. - Se
nador Jzillo Cezc:pus, PFL - MT. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8 078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dlep6ct ao1cre a prole; ia do __,. 
midar e d6 aullas 1Wowldlc • c 
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SEÇÃOIV DM,...... Abusiva 

"Ali. 39. É vedado ao tomacador da produtoB 
ou SBMÇOS, dentre cdras prábcas abusiVBS: 

I - 001 odlclonar b tornBCimanlo da produto 011 

de SBMÇO ao lomac:lltlanto de outro produto ou sar
vço, bam como, sam 1usta causa, a firmtes quanblll
tivos; 

11 - racuaar attndomanto às demandas dos 
consumidoras, na BJaUa madlda de suas diSponibili
dades de astoqua, e, lilnde, de conto~mldade com os 
usos e caaturnas; 

III - emnar ou enragar ao consumidor, sam so
licitação plávla, qualql111r produto, ou tomecer qual
quer senriço; 

IV - pnwalaear_,. de lraqueza ou 1g1101ãnc111 
do consulllldor, ta~VIS!a sua Idade, saúde, co-
llhealllllfiiD ou o social, para implng~r-lhe 
seus produtos ou ; 

V - 8XIglr do m1dor vantagem manltesta-
manta UCBSSIVa; 

VI--:::r:;:m a prévia alaboração 
de oiÇIIIIIIKIIO a lllCPlBSSil do consumi
dor, reasalvadas as ~....- de plátlcas anilina
ras antra as partas; 

VIl - repassar lhfonnação depiiiCIIIIIVa, refe-
18nla a ato praticado pato consumidor no exerofCIO 
de seue d11111t011; 

VIII- colocar, no marcado da o:onsurno, qual
quar produto ou se~ em dasacordo com as nor
mas axpadiclas paios 611Jios ohcla1s competentes 
ou, se nonnas espac não IIJCISbram, pela Asso
coação Brasilell'll de ormas Técnicas ou outra 
entidade credenc1ad palo Conselho Nac10nal de 
Metrologia. Nonnah ção e Qualidade lndustnal 
(CONMETRO); 

IX - I8CIISIII' a de bens ou a prastação 
de SIIMÇOS, cinllllll~~ a quam se diSpDflha a ad-
quiri-los medlanl8 pagamento, rassalvados os 
caaos ds lll!lulados em leis espec181S; 

X-(~); 
XI - elevar, sem JUSta causa, o p18ÇQ de produ

tos 01111111Viços; 

XII - deorar de e8bpular prazo para o cumpn
manto de sua obngaçio 011 deixar a fixaçlo de sau 
1811n0 II1ICIIII a seu cntério; 

Parágrato ú111co servços prestados e os 
produlos rarnetKios entregues ao consum1dor, 
na hipótese prav1sta o 1nc1So III, eqUiparam-se 
As amostras grátiS, ISbndo obngação da paga
manto 
............ ...•...........•. . ... ,..................... .... ....... . ....... . 

LEI N" 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994 

Transf«ma o Conselho Admlnlalr8-
tlvo de DeleM Econ6mica (CADE) em Au
tarquia, dlap6e aobre a prevençio e a .-.. 
pns·'o às iadaações contra • ordeln eco
n6mica a cWi outras provid6nc:laL 

(A COtmSSão de ConstlluiÇáo Justx;s e 
Cldadarua - DeciSão TermmatJva) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 111, DE 1998 

Altera oa inci- 11, 18, e V do art. 
143 da Lei nt IU03, de 23 de 8lll8lllbro de 
11117, que "lnatilui o Código dlo Trlnsllo 
Brasileiro. • 

o Congrasso NaciOnal decreta: 
Art. 1• Os onc1sos 11,111 e V do an. 143, da Le1 

n• 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a VI

gorar com a segu1nte redação 

"Art.143 .............................................. .. 
1- ...................................................... .. 
11 - Catagona B - condutor de veículo 

motonzado não abrang1do pela catagona A, 
acoplado ou não a reboque ou bailar, CUJO 
peso bruto total não exsda a llês 11111 e quo
nhentos quilogramas e CUJil lotação não ex
cede a 0110 lugares, excluído o do motonsta; 

III - Catagona C - condutor ds veiculo 
motonzado, III:CPiado ou não a raboque ou 
bailar, ullhzado em transpone de ca1g11, 
CUJO peso bruto total S8!ll supenor a três mi 
e quinhentos quilogramas e 1ntanor ou '9Ual 
a si!IS mi qu1logremas; 

V - Catagona E - condutor ds veiculo 
molonZado. acoplado a raboque, semi-nabo
que, unidade lllliculada 011 lrllller, CUJO peso 
bruto IDial seja IgUal ou supenor a saa mil qUI
logramas, 011 CUJO compm"lllniD .-ela a seis 
matros, ou Cllllllolal;ao eiiCBda a aiiD luganls." 

Jullllflcação 

O art. 143 do Código de Tlánsllo Bras1le110 (la1 
n"9.503, de 23 da setembro de 1997) estabelece al
gumas graduações relatiVas as diferentes c:atagoras 
de hablhlaçãD para conduzir ve1culo autornotores. 
Na detenn1nação dessas categonas, o Códi!ID eata
belece, entra outras rastnçóas, 11mne de peso méxl
mo e de lolaçlo a palllr do qual o condutor se vê ob
ngado a obter habilitação de Categona E 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1998 

Sobre essa graduação, e Interessante notar 
que os ve1culos acoplados a un~dadas de raboq.
cx. lnlller não foram 1ncluidos entra as diV&rsas cate
gcnas de habüilação O termc tniler aparece so
mente para a categcna E (IIICISC V de art 143) e de 
mane1ra ccmplelamente deslocada dos dema1s tipOS 
da reboques, o que se configura, sob nosso ponto 
de VISta, uma desigualdade de tratamento l"'usbfiCã
vel e uma om1ssio grave no texto das dema1s cate
gonas de habilitação. 

Ade1'1181S, lndenllhca-se uma segunda omiSSio 
no texto de refendo 1nc1B0: o estabeleCimento da h· 
11'"1111 de co....,nmento de ve1culo Sabe se ser este 
um falar 1....,artentlsslmo para dderenclaÇão nas IIXI· 
gênclas da habilidades dos condutores com VIStas a 
assegurar o cornllo maniiJO de veiculas de cornpn
mento dlle~enclados-

Para - assa dlstolção no texto da 181, faz
se necessano ettarar a redação aos II'ICISOS 11,111 e V, 
nos termos de ~nte piOJBIO de le1, de mane1ra a 
estender aos trailw os demaiS IIRIIIes estabelecldos 
pato legiSiadcr e InclUir hmlle de compnmento de veí
culos combinados no caso da hab1htação de catego
naE 

Pelo exposto, e por ter conviCÇão de estar con
lnbulndo para o aperfeiÇOamento do Código de Tnln
sfto Braslle11o, espero contar com apo10 dos nobres 
Pares para aprovação do prqeto que ora apresento 

Sala das Sessões, 2 de 1unho de 1998 - Se
nedcr Eperidiicr Amln. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 9 503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

Art 141 O processo de hablhtaçio. as normas 
relatiVBS à aprendizagem para conduzir veiculas au
tomotoras e elétncos e à autonzação para conduzir 
actomotores senlo regulamentadas pato CONTRAN 

§ 1° A autonzação para conduZir veiculas de 
propulsão humana e de tração an1mat ficará acargo 
dos MuniCIP105. 

§ 2" (VETADO) 
Art.142 O raconhecmento de hablllleÇão obb· 

da em outro pais esta subolll1nadc às condiÇÕIIS es
tabelecidas em convenções e acolllos InternaciOnaiS 
e às normas do CONTRAN 

Art 143 Os candidatos poderão habllftar-se 
nas categonas de A a E. obedecida a segu1nte gra· 
dação 

I - categona A - condutor da -cuto motonza
dc de duas ou três rodas. com ou sem carro lateral 

11 - Calegona B - condutor de ve1cuto molon
zadc, não abrangido pela categona A, CU/O peso bru· 
to total não exceda a três n111 e qu1nhentos quilogra
mas e cufB lotação não exceda a odo lugares, exclui· 
de o do motonsta. 

III - Categona C - condutor de veiCulo moton
zado utilizado em transporte da carga, CUJO peeo bruto 
total exceda a três mil e qu1"''1el dOS qllllograrras, 

IV - Categona O - condutor da ve1cuto moton
zado ut1I1ZBdo no transporte da passageiros, CUJil lo
tação exceda a odo lugales. axclu1do o de molo(•ta. 

V - Categona E - condutor de comb1neçlo de 
ve1culos em que a unidade tratara se enquadra nas 
Cetagons B.C ou O e C11J8 unidade acoplada, rabo
que, sem-reboque ou articulada, tenha seiS n11l qui
logramas ou ma1s de peso bruto total, ou cuja lota
ção exceda a odo lugaleS, ou. ainda, seta enquadla
do na categona tnller 

§ 1• Para habllftar·se na categona C, o condu
tor devera estar hablldado no m1n1mo há um ano na 
categona B e não ter cometido nenhuma 1rdração 
grave ou grav1ss1ma, ou ser ra1ncldente em 1nlraçiies 
mediBS, durante os úK1mos doze meses 

§ 2" Aplica-se o dlsposlo r10 1naso V ao condu
tor da combinação de ve1culos com ma1s de uma 
un1dade !raCIOnada, Independentemente da capeco
dade de traçio ou do peso bruto total. 

(A Comissão de COIISIIIUiçio, Justiça e 
Cldadama - Declssão Tetm~t~atnla.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os pro
/elos lidos serão publiCados e remetidos à Coml8sio 
competente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - Do Ex
pediente lido, consta mensagem presidencial enca
rnnhandc o PIOjiiiO de Le1 n" 13, de 1998-CN, que 
VBI à Comissão M1sta de Planos, Orçamentos Púb11· 
coe e FISC811zação. 

Nos termos da 18S01ução n• 2, de 1995-CN, a 
PI&Bidênaa estabelece o segu1nte catendáno para 
trarrlllaÇio de p10f810· 

até 7-6 - publicação e diSinbuiÇio da avul&oa; 
até 15-6 - prazo f1nal para ap~esentação de 

emendas, 
ate 20-6 - publiCação e d1slrtbulçio da avulsos 

das emendas, 
até 30-6 - encaminhamento do parecer !mal a 

Mesa do Congresso Nac10nal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A P~e&l· 

dêi1CIIl comuniCa ao Plenano que os PIOfeloll de Re
solução n"s 58, 59 e 60, de 1998, resultantes da pa
receres l1dos antenonnente, IIC8rio perante a Mesa 
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duTBnte cmco d1811 út&ls, a flll\ de raceber amandas, 
nos termos do art. 235, 11, t, do Regmen~o lntemo, 
combinado com o art. 4° da Resolução ri' 37, de 
1996, do Senado FedtTBI 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A P1881· 
dêncl& comuniCa ao Plenáno que o Pro19to de Le1 
da Câmara n• 7, de 1998, (n• 4.145198, na Casa 
de ongem), CUJOS pliracen~s foram lidos antenor· 
mente, 11canl. param• a Mesa durante c1nco d•as 
úteiS, para recebimento de emendas, nos tennos 
do art. 235, 11, d, do 'Regimento lntemo, combina· 
do com o art. 4° da Resolução n" 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A P1881· 
dêncta recebeu, do Gcjvemo do Estado do RIO Gran· 
de do Sul, o OficiO ri' 2BB1'911, na ongem, de 20 de 
ma10 úftm10, encaminhando, nos tennos do § 3" do 
art 2" da Resoluçio n• 33, de 1998, a documenta· 
ção lefe~ante à oferta de ti\ulos realizada no últllno 
dia 15 de ITIIIIO. 

O expediente, anexado ao processado do Pro
Jeto de Resolução n• 4j4. de 1998, vai 11 Comosaio de 
Assuntos Econ6m1C06. 

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A P18S1-
dêncl8 leCIIbeu, do B&r~eo Centllll do Bras~. o Ollc10 
ri' 1.404198, na ongenj, de 28 de ma10 úft1mo, enca
lnlnhando, nos tennosldo § 3" do art. 2" da Resolu
ção n• 1, de 1998, jrnsntação n~lativa 11 rolagem 
da diVIda mobdlâna PrafeiiUrs da Cidade do Rio 
de Jana1ro - RJ. 

O expedl&nte, xado ao processado do Pro-
Jeto de Resolução .,. 179, de 1997, VBI 11 ComiSsão 
de Assuntos EconOmlcbs. 

O SR. PRESIDENTE (GBTBido Melo)- A P18B>
dêncl8 rscebeu, do Bahco Central do Bras•~ o OfiCIO 
n" 8148, de 1998 (n• 1 4421911, na ongem), de 2 do 
comsnte, encarmnhandp pai8Cer daquele ólglo rela
bvo 11 soliCitação do ~ do Estado do RIO de 
J-110. para que pos1111 emlbr Letras F"ln&nCelras do 
Tesouro do Estado do 10 da Jane1ro- L.Fm.J, CUJOS 
recursos serlo dasll ao g1ro da díVIda moblliá-
ns vencível no segun sernsstre de 1998. 

O axpedN!nte 1 à ComiSsão de Assuntos 
EconômiCOS. 

O SR. PRESIDE (Geraldo Melo) - Encar-
ara apresentaçlo de emen
Senado n• 146, de 1996, de 

autona do Senador J de Hollanda, que diSpÕe so
bre o regime tnbutáno, cambl81 a adm1n1stra11vo das 
Zonas de Processamento da Exportaçio, e dá ou
tras provldênc1811 

Ao pnl(eto foram apresentadas duas emendas, 
que vão ao exame da Comissão de Assuntos Eco
nOmlcos. 

São as segunes as emendas >acebldas: 

EMENDA N° 6- PLEN 

Dê a seguinte redação ao parágrafo úniCO do 
artigO 1 .. 

"Parágrafo úniCO - As ZPE caracten
zam.se como áreas de IIVIe comá1<:10 com o 
extenor destinadas à instalaçio de empre
sas voftadas exclusiVamente para a produ
ção de bens a se~am come~e1allzadas no ex
tenor sendo consideradas zonas pnmárias 
para afeito da controle aduaneiro • 

Juetiflcllção 

As Zonas de Processamento da Exportação 
largamente ubiiZBdas nos países desenvolvidos e 
em desenvolvmento tem o ob)ebVo especifiCO da 
promover as loCalidades em condiÇ6es pouco favo. 
nlvaos de desenvolvimento. Para - casos, a cria
ção de uma Zona aberta ao meiCBdo Kllem&c:IOnlll 
além de gerar alguns empregos propoiCIOnll um ftu.. 
liD flnancsiRI com mpi1C8Çiles poslbvas para a co
mui1Kiade da respectiVa região No entanto, as ZPE, 
niO contemplam a possibilidade de comerâalização 
no País dos bens nelas produzidos, poiS 18110 lena 
conseqi)êiiCiaS 11dese(áva1S, em lace das cooldÇiies 
extramaman1e especuus concsdldas para a produção. 

A panmssão pnMSta no prD(8to de lei em 
q.-ão selá maiS um novo foco de conconincu 
desleal lllndústns estabelecida no Pais, pois os Im
postos pi'BYISIOS nas 1ntemaçães de bens produZidos 
riiiS 18feridas zonas não co~nsam o "Custo Bra· 
sil", suportado palas empi8S8S Instaladas nas de
maiS rag16ae, sujeitas a despesas como: AFRMM, 
Despachante Aduaneiro, despesas financsii&S vm
culadas a contrataçiO de câmiHo, ruros ate., sem 
COIISiderar que os fabncantes das ZPE COIIfonne 
passam a gozar da ISBnção de Imposto de randa por 
um período de 5 ou 1 O anos, dependendo da sua lo
calidade. 

Além disso, a eJCP&nênclll tem mostrado as difi
culdades dos órgãos de govemo em f1scal1zar de for· 
ma eflciBnte as pnl.t•cas deSleaiS de comáiCIO rã 
exiStente. o que certamente sera um estimulo para 
se procurar 1ntemar quantidades alem dos limites es
tabelecidos 

Também, pannlbr esta comeiCIIlllzação consb· 
tu1 um precedente que dará margem ao aumento do 
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pen:entual de onternação. agravando no futuro aonde 
maos os problemaS de conoorrêncoa desleal 

Sala das Sessiles. 2 de JUnho de 1998 - Dlal
,.,.llessa 

EMENDA N" 7- PLEN 

Supnma-se o enogo 18. seus paragralos. onco
sos e ahneas 

Justificação 

As Zonas de Processamento de Exponaçio 
largamente uldlzadas nos paoses ~ e 
em desenvolvmento tem o obJeiNO específico de 
promover as localidades em condições pouco favo
ré.vas de desenvolvimento Para estes casos. a cna
ção de uma Zona aberta ao mercado ontemacoonal 
além de gerar alguns empregos propoiCICiflll um ftu
xo lonanceoro com omplocações posiiJYas para a co
munidade de I8SPIICIIVB região. No entanto as ZPE, 
nio contelf1Jiam a posslbifidade de carnert'o••zaçolo 
no País, dos bens netas produzidos, poos ISSO tena 
conseqüêncoas ~ em lace das coollloç&ls 
extremamente espaaaos cooiCIIdidas p8l8 a produçlo. 

A pemoossio pnMSia no proJIIIO de lei em 
questão sera ma~s um novo loco de c:oncorrênCia 
desleal à ondústna estabelecida no Pais, poos os Im
postos prevostos nas Internações de bens produzido& 
nas retendeS zonas nio compensam o ·custo Bta
sol", suponado pelas empresas onstaladas nas de-
1111118 regiões, SUj8llas a despesas como: AFRMM, 
Despachante Aduaneoro, despesas financeiras VIn
culadas a coodoatawão da câmbio, JUros ele., san 
consoderar que os labncantes das ZPE coolfoml8 
passam a gozar da .-.ção de omposto de renda por 
um período de 5 ou 1 O anos, dependendo da sua lo-
caljdprtp. 

Além dl8ao, a expanãncoa tem mostrado as difi
culdades dos órgios de governo em fiec:a~zar da for
ma ehc- as prábcas deslea• ele com6rcio J6 
-nte. o que cenamente será um aatlmulo psJa 

se procurar ontemar quanbdades além dos hrnlteB es
tabelecidos. 

Também, pamubr eate coman:oalozaçiio canab
tuo um praceclente que dará margem ao aurnaniO do 
percentual de ontemação, agravando no futuro Blnda 
maos os problemas de concorrêncoa desleal. 

Sala das Sessões, 2 de Junho de 1998. - Djai
IIIIIBessa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ha ora
dores 1nscntos 

Concedo a palavra ao nobre Sanador Oamar 
Doas. S Ex" dispõe de vome monutos 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR Pronuncoa 
o seguonte doacurso Sem revosão do orador.)- Sr. 
Praslclente. So"s. e Srs Sanadoras, vovemos em um 
cenllno de globalização, onda hé mudas - em 
doacussio; uma datas é a função que o Governo 
eleve exan:er JUnto à SOCI8dllde Por ISSO, o Sanado 
Federal tem autonzado o Governo da União a pro
mover as pnvabZaÇ6es e, enfim, a entregar à iniCIIlb
va pnvada tareias que o Estado nio tem desempe
nhado com eliclêncoa, -lclendo aos anseoos da so
coec:laele. Porám, quando se ctelerlcle a tese da pnva
IJZação, é preciSO ter._ em conta que ela deve ocor
rer sob regras, sob cnténoe e, sobretudo. sob o man
to da honestidade e da senedade. 

Quando perguntaram ao ex-Prasldente de Re
públoca, Joio 8apllsta de Oliveora Fogueoreclo, se era 
a lavor ou contra o programa de pnvatozaçio, ale 
raspondeu que era a lavor da pnvabzação, mas não 
que se 8iibagas= o patnmõnlo pObhca a algumas 
empresas para dele llnuam lucros exortlllllnles. 
Essa frase do ex-Prii&lde.1te cleflne bem o que estou 
querendo dozer no onícoo do pronuncoamento sobre o 
mau Estado lnclu81V8, penso que este assunto nio 
é pravoncoano, poos onte"Bssa a todos os Sanadoras, 
enfim, a todo o Pais, poos o que se faz no programa 
ele pnvat1Zaçio tem que ser, no mlnmo, oallabdo 
pela SOCHidacle do mau Estado e do mau Pais. 

Refiro-ma à prwalva;iio das rodovias do Esta
do do Parané e o que can:a a prtvallzação dasaas ro
dovias, J6 que- rodoooas que fazem a bgaçlo das 
pniiCip8IS Cidades do Estado' de Foz do lguaçu a Pa
ranaguã. passando por Ceec:avel, Guarapuava. Curiti
ba; da Paranevai até o porto ele Paranaguá, ~ 
por Maringá, Apucarane, Lcnclrine. enfim o ctwnedo 
"Anel de lnlllgraçlo",- danorrWiado pelO Gcwemo 
do Ealado. que palfaz 2.035 ou 2.050 quillloolllbos. 

Na verdade. - 2.050 qull6mebos J6 foram 
aslaltedos h6 mu- anos por gowtmOS 8111Honte, 
que .. ubli%aram dos ompoaiOs pagos palas psJa
rarses para construr esse banlalloue. esse lnlra
astrutura rodoviána do ESiado do Paraná. que tem 
Sido, ahis, uma das I'8IIIJOIIÚVIIÕS pela atraçla da ln
V8SIImllnlos no Estado. Ui, temos uma rnaJhs asta
dual da 12.450 q"116ouetros asfaltados e uma malha 
roclcMéne federal da 3 450 quoiOmebos. 

POIS bem, toda - malha rodoviária, aaaim 
corno a leiTOVIána, foi construlda pelo Poder Públioo. 
E se o Poder PúbliCo conslniiU, não 1m com ouiiO di
nheiro senão o dinheiro do contribuonte ar>WC"dedo 
dos ompostos, em espeoal o IPVA, que foi lfiBiiluldo 
neste Pais para pennibr a coiiBiruçlo a co.-vaçio 
das rodoVIas 
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O Governo do Estado, sem d1scU!Jr com a so
CI8dade e sem discutir. especifiCamente, o procasso 
de pnvabzação das ~DVIIIS com a Aaae nblé1a Le
gasla!NB, lolaou -.. :!.050 qullõmetros ent111 as 
emprede1ras do Pa1a11a. que pas&alam a construir os 
postos de pedágio, em número de 26, o que dá uma 
médiB de 80 quil6metos entre um posto de pedágio 
e outm De todos essilll2.050 qu16metros, temos al· 
guns trechos dup~s: de Paranaguá a Cunbba, 
em tomo de 100 quilOmetro&; de Cunbba a Castra. 
em tomo de 150 quiiOmetros, são 250 qUI16metros 
que, somedoa com oltrecho de Londnna a Manngá, 
ITI8IS 100 qullõmetro&l são 350 quilõmetros e um pe
queno trecho entre Floz do lguaçu e São Ml!luel do 
lguaçu, ma1s 30 a 40 qu1l6metros. FICamos, portanto, 
com algo em tomo de 350 qu11õmetros de rodDVIIIS 
duplicadas no anel de Integração que o Govemo en-
118gB à ~nlciatlva pnviMia. 

Hé, no entanto, 1vános pontos que têm que ser 
dlscubdoa. Pnmeuo, o preço que será cobrado por 
qull6mebo naasa ~ que é o ITIBIOr do País -
R$0,034 por qu= nas rodovias de mão úniCa e 
R$0,045 nas já dupliCadas. Se ISSO nio tos-
se suficiente para ntar a ind'!lnaçio das trans-
portadoiBS, dos e do aetor prodU!Jvo em 
geral, porque eles rio um preço &Cima do que 
se cobiB em JB duplicadas a em parfellas 
condiÇiies no País, • por axamplo, no Estado 
de Slo Paulo e alá R10 GIBnde do Sul, há tam-
bém outros pontos eu quero, aqu1, comantar, Já 
que estamos diBnla um piQcesso que poda atro-
pelar a é11ca, a a até a d1gnldada na Admlnls-
traçio PúbliCa, como ocorndo no meu Estado. 

Esse PI'D c uso I de pnvabzaçlo das rodovias 
eaté mudo longe de $er ébco, moral e JUS1o e talvez 

et~~a~a mudo longe= ser legal, ISSO porque, no 
meu Estado, quan se pnvabZa e se colocam os 
postos de pedágiO rodovias, não e- outra 
altamabva para ~les que nio que~em pagar o 
pedlig10, como ocorr+ em outros palaes deaenvolvl
do& do mundo, em q e se coloca a cobrança de pe-
dl\giO, mas sempre oferece e allemaliva de uma 
secundána peiB q não queiiB pegé-lo. No PaiB-
ná, nio. Se qu .. r r, deva-se pegar o pedágiO 

que anabsar se o pedag10 é 
m Em pnme1ro lugar, vamos 

de VIsta da produção. não 
apenas a produção gncola, mas a ag101ndustnal. 
aquela que vem do 1 tenor pela o porto de Pal8na-
guá e que, obngato nta, Iam que passar e pe-
gar os Inúmeros lOS. Pai& que ae tenha uma 
ldéiB, quem BBI de Fbz do lguaçu e va1 ate o porto 

passa por dez postos da pedagto e o p1or em rodo
VIBS de mão untea. Os camtnhões, t~an&portando 
renda e emprego, vão pagar para " até o porto e 
peiB retomar à regtio de ongam Em uma rodoVIa 
de piSta únoca, parece-me que tsso é tnéddo no mun
do e é. no mínomo, InJUSto 

Quando um cam1nhão &ai da zona de produ
ção. vamos supor, do oeste do Pa~ana e ve1 para o 
porto de Paranagua, carnsgedo de sota. V8l de1xar 
nos postos, para cede tonelada, calCa de R$5,00. 
Fazendo-ee um comparatiVO entre os custos dos Ire
tas cobl&dos aos produtores, porque ISSO é cobrado 
ao produtor Já que é descontado do preço do seu 
produto, vanfiCIIITIOS que uma tonelada de SOJB, noa 
Estados Unidos, é colocada no porto com um custo 
de US$8.00. na Argenbna, US$15 00 e no Brasil, 
US$32.00. Isso nos confene uma desvantagem enor
me na cornpebiMdade com esses que são os ITIIIIO

ras compebdoi8S do BIBSII em termos de exportação 
de SOJa Soma-se aí o custo rna1s alto do porto que, 
no nosso caso, é de US$9.00 a medi&; no caso da 
Argentina, US$5,00 e no caso doa Estados Unidos, 
US$3.00 Tudo ISSO sornado com o tnbuto faz com 
que e competiÇão com os nossos concorrentes seja 
de uma desigualdade brutal. 

No momento em que se diSCIIIe a redução do 
custo Brasd - tema de diSCUrso em qualquer gover
no, em qualquer parlamento -, vemos o Governo do 
Pa~&ná transfenndo um custo que va1 roubar dos 
produtores a possibilidade da compelir nesse meroa
do cada vez ITIBIS cornpetrt1vo 

Em um cálculo bastante rápido, podemos che
gar à conclusão que pala cada &aea de Bota serão 
US$0.25 que ficario nos postos de pedágio, o que 
não é pouco, porque peiB um produtor de 1 O mi sa
cas, ficaria nos postos de pedág1o R$2,5 1"1111, o que 
é mudo d1nheoro. Se qu .. nnos eon&lderar o valor 
em sacas, para cede cemnhAo que BBI de zona de 
produçio- ceroa de 10 sacas de SOJB e 19 sa
cas de milho que ficarão nos postos de pedágiO. 

Se é rum para os produtores, será ru1m tam
bém para os consumidores, porque as cenatas que 
transportaria os produtos a sanem consumidos pela 
população do Estado teria que pagar também o pe
dágiO, e, com certeza. esse custo seni repassado ao 
consum1ãor. 

Quero fazer um cálculo para chamar a atenção 
daqueles que transportam as nquezas, os PIQPnetá
nos de car~~~nhões. Quando uma camsta sa1, com 
aproximadamente 30 toneladas de qualquer produto, 
em d1reção ao Porto de Paranaguá, ao pas&ar pelos 
pedágiOS ele vat deucar, na Ida. R$140,00, e. na vol· 
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ta, IT18l8 R$140,00 porque o pedágiO é cobrado d.
vezas- na Ida e na volta, quando o cemonhio raiDr
na. balando canocena -. o que ~~~g~~lflca RS280 RllliB 
por Vlllg8lll lavando-se em conta que os carn1 ,;,ae, 
fazem, em média, dez VIB!Iens ao mês, cada cana1a 
deixará nos 110111011 de pedag10 R$2,8 rm1 Se nUb
phcarmos -.e valor pelas doze ,_ do eno, cada 
caneta tará "-ado RS33 m11 por ano nos poaiOS de 
pedég10. E se mulbpllcarmos por lrãe anos ._ va
lor, easa c:anata IBfá damdo R$911 mi nos poa1Ds 
de pedágiO, o que COITIIeponde ao valor de uma car
rata Em trãe .-. transpoltando qualquer procUo, 
o dono da caneta tara petd1do o seu veiculo para o 
Governo do Paranã ou para os emprellelros que ga
l'lllllnlm os trechos de estradas loleadoe lá construi
dos 

É JUsto mpor sob"' os Pflldutoras, sotxa as 
lranllportadoiBS e os camnhoneuos 1'111118 esae custo 
exorbitante e .. uportável? Porque, em 3 enoe, os 
C8i III ~101- l8flo pardldo O seu 111811'Umen1D de 
1rabalho, o camlnhio. Se essa Slluaçáo é rwm para 
o pnxlulor, para os 1n11~ e para oe _..,. 
nhonlllros, - 1181' boa para alguém. Para quem? 
Allis, aquela propoeta do Senador Pedro Simon, de 
se apurar a corrupção em obras públicas em nosso 
Pais, deYana aar ocMo'"'rte em prâbca, porque cabe 
muiiD bem apurar sobnlludo esae ~ 
PIOITIISCUO enlnl alguns Governos e elgul'llllll em
PI-na&. É praci8o que PII88MIIOS a 11111 asbpr -
&aS ato& e-contratoo, que, mudaS vezee. ficam 
nas ~. conlldei'ICIIIImente _,., ldldos, já que 
nlo podem .........,. a -m.cle escandaloea. corno no 
c:aso dos pedéglos no Parami. 

P.-n atanção no célculo que vou lazer. 1181 
deld•mniOir:IIIIIS~har para onde estlilndo o Paranã e o dinhei
ro do contlibulnta do meu Estado, o ......., conln
bulnle que pegou, no ano passado, R$21 O rndhl!es 
de IPVA- colr8s públiCOS e não viu um qu116m1Mio 
de -.ada 1181' llllfallado nem racuperado O GcMir
no diz que nlo 18m cinhelro. Talvez IS80 ocona por
que lanha gasto em propaganda R$140 milhões, um 
I8COnle abaoluiD. O Ellbldo de Slo Paulo, por
pio, do Governador Méno Covas, que ai'AICIIda 8818 -maiS do que o Parana, gastou R$21 nolhilas. 
FIZ asaa comparação só para termos a diiiiiiii8Ao da 
8IIOIIIilãncla, do axagero e da ganéncl& do Governa
dor do meu Estado em aparecer na m1dla: ele gas
tou para ISSO - - maiS do que gastou o Esta
do de São Paulo. 

Busquet oe custos das obras que serao '-s 
- anel de Integração e goslana de a-r a 
atançio para os números Para recapear e conalrUJr 

a -Ira !anca ou o IIC08Iamento nas rodovias .,._ 
mos um custo. por qullilrnetro. de R$250 e RS300 
md. Se lá tamos 350 qullilmebos de estradas dupli
cadas em 2.050, restam, portanto, 1. 700 qllililnillllos 
nos qUBIS lazer as obiBS que eetiD sendo exlgides 
no COIIbalo de COICIUio das rodovias. Se mllllpl
cermos R$300 md por 1. 700 quil6mabos, chllgma
moe a R$510 rmllilee para lazer IDdas as obrall ai
gKlas pelos conlniiDS de COI< Ião. 

Pois bem, R$510 ""~-e o cuato de IOda a 
obnl a ser Ieda no anel de 11118gn1Ção. AI, o 86 lllá 
no dos T~ansportes, num dllbal8 na Ast mbléla La
giSiabVa, depoiS de 8S81nados OS CCIIIIIBIOS, afinnou 
que a anacadaçiio, nos 24 enoe de 001 < aio. dia
gani a R$13 b1lhiles. Se clhndlnnoe R$13 billiles por 
24, oblen!mos R$548 mlhiles por ano. Ona. se as 
8111fl1-18S vlo amiCIIdar do conlnbuinle do Para
nê R$548 ITIIIhiles por ano - segundo o SecNMrio 
dos Toansportes, nio sou eu que es10u dlando - e 
Iodas as obras custarao R$510 n•IÕOIS. IICibrará 
uma gclll8la de R$38 mlh6es na anacadaçiio ela um 
ano. Como IOdes as obiU Nriio feitas em um ....,, 
nos ouiiOS 23 anos as emp.-1ras Vlo IUNCBIIar e 
Jlllllar IOdo o dontaoo do conlnbulnle. Como eu dai
se, esee podég10 va1 paear nos onmros do pooclumr, 
do camnhonelro e do c:oneuonclor, porque nla é 
~ quem usa a oodovia que VIII pagar, mae 111111-
bém O COIIInbuinle que COIIIOII. qualquer (lladueo 
no Estado, a quem o custo dol1'81e será I&Jliiii~D. 

É multo tiSe vennoe ISSO B<Ontecer no mo-
1'11111110 em que es1amos dlscubndo qual é o.......,_ 
ro papel do Estado. o Paran6, - modelo ela ad
mrosb'IIÇão, passa agora por uma adm.-açAo ve
xatóna e calamdosa. potque. ao translenr o cloradO 
de coboança para oe ernpnoilallos. o Go\emo do Pa
ranã não ""' arrecadar. segundo o Sec:niMno. own 
ao menos um centavo. Maa ISSO não Slgllllica que os 
conlribulllble nlo pagariio. pocque eles ~- A 
ddarença é -= em um eno, pii9IIIII-M IDcMa • 
obras. ~ 23 ar1011 para JOIIIII' nos cot.. daa 
emprailelnls um dinheiro que VIII c.-r nuiD catO 
para o _,.,.,..,.,.. do Estado 

O III'. I 1• Qulolli.,_ (PP8- TO)- V. Ex" 
me concede um aperte? 

O SR. OSIIAR DIAS (PSDB- PR)- Com IIIUI
ta honoa, Senador Leomar Qllllllanilha. 

O III'. Laa ow Qulnlai ... (PPB - TO) - No
bre Senador Osmar Dias, com a propnedacle e a se
nedade que sempre nortearam as IIÇilee de V. Ex" 
nesta Casa. algumas ~ que lniZ. 11111a tar
de, 6 --raçio das Srls. e Soa. Senadcne lliia 
revelaçiles eXInomamente pnoocupantes. Gostaria da 
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conbnuar atamo às "'*" Informações sobre o custo 
das obras que estão alindo faltas, pniiCipalmante no 
seu Estado, mas 1111118 partK:ularmanta goslana da 
comentar o custo do pedágiO hoje cobrado doa 
usuérios das I'OdoviiiS no Panmé. Isso é axbama
menta praocupante anl um Pais que 1ns181B em pmn
laglar a modal radoViália como 8ISiama I'IIBIS mpor
tama da transporta da •carga paaada a longa d1Stln
CI8, em um pais conbr1ental, como o BrasH, que age 
dlfarantementa dos outros países que têm extansio 
tamtorial a que Já antaftdaram que o transporta rodo
llláno é mporlante 111111, mas como ahmanlador e .,_ 
tagrador da modaa dnleiSas que possam bandear o 
custo do transporta. Ota, outJoS palsas tratam a far
IOVIa e a hiiiiOVI& eon1o formas da transporte com
plamentar8S às ~. aalabalacando uma matnz 
da transporta que pOssa, alabvamenta, ofanacer 
1111118p0rta da custo nuloéval. Os cálculoa que V. Ex" 
faz com o p18Ç0 do jledáglo coblado no Paraná, 
que, em tlês aoos, se guala ao PI8ÇO da um veiculo 
de 1111118p0rta, a canel!l, silO extremamente p180CU
pantas, polqUB cartamente o custo adiCIOIIIII dease 
pedágiO não ficará exdusiVamanta com os transpor
ladoras; ele certamente penahzanll o produtor a a 
ponta, ou Slllll. o con&Umldor. Entendo que a praocu
pação que V. Ex"Ei§ à llpriiCI8ÇiO da Casa 
marace a nlllal!ão, o , a anál .. doa SIS. Se-
nadoras, polqll8 nlo ..... posslval que COI1VIV8-
mos com essa pe- e brutal, que não 
alivia em nada nem a $1UaÇ10 do consumidor nem a 
do produtor. OuoHo ..,. asSOCISr, portanto, às prao
CIIp&ÇÕeS da V. Ex", llgradecendo a oportunidade 
que me dá de parbCip8t de suas Rlflexões. 

O SR. OSIIAA DIAS (PSOB- PR)- MUlto ob
ngado, Setladol L.aomar Qull1lanllha. 

Nem ......., no Caso do transporta inlennodal 
o pnxlutor V8l lar comei aacaper da cobrança do pe-
dágio, pmqua a llliciada no Governo lwaro 
Dias e conclulda nc mo do noseo Colega Re-
quiAo também fOI p e antragua a um grupo 
da empredelros. Seu usto lo• R$300 mlhões e a 
ocncassão pelo pari da Vlllla a quatro anos cus-
tará R$20 llllliies ao da arnpredelros. 

Algo estranho a acontecendo no Paranli.. 
O Governo que, com o dlnhBiro do produtor, do 
contnbu1nte, do usué.rlo. do consumidor, construiu 
uma fariOVI& por RS30o milhiies, entrega-a para 
ser explorada por um grupo da ampra11a1ros por 
R$20 milhões, que po!lerio ser pagos em doiS ou 
três anos, não lanho !dúVIda- no caso das rodo
VI&S, um ano senil suiiCienta para pagar todas as 
obras. 

Supondo que toda a rodovia dava sar dupi'ICII
da - esqueçam a possibilidade da se racapeli.-la e 
da !azar acostamento, vamos diZBr que o Governo 
vli. fechar a nnha boca duplicando a rodovia -, ao 
custo aproximado da R$1 mlhio por qud6metro, nos 
1. 700 qu116malrOS do anel de Integração que falta 
dupiiC&r o gasto sana da R$1,7 bllhio, Sr. P18111den
te. Nio sario anacadados R$13 b11h0es? Mas ai dt
zem que é praaso roçar o capun na bBira da p!8la, 
pintar o ma10-flo, Instalar talefone, comprar ambuiAn
cla e manter fuiiCIOIIIi.rios para operar, a tudo ISSO 

19p19- um custo. Mas senil que tudo ISSO V8l 
custar R$11 bllhlies, Sr. Presidente? 

Para resumir, a cobrança de pedágio no Para
ná é pi'IIJUdiCIBI e toda a soc•eclada. manos aoa em
p~allairos e àqueles que tario a campanha lin&IICIB
da por eles. Para asses, cgm certeza, ela senil mudo 
bem-vinda a maiiVO da multas 1-. come aquelaS 
ms quaiS lanho aasiSbdo no Parana. 

Mas o povo do Paraná não eslli. salisfedD e -
benll dar o troco, Sr. Presidenta. E dará o troco, por
que a cobrança da pedágiO nas rodovias do Paranli. 
é •moral e lllfUsle. Nio SBI se é •legal ou não, Já que 
esse aspecto 8lllda está. sendo diSCUtido. Mas que é 
uma grande patdana, ISSO é! 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. Presidenta. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra, por vinte m,.utoa, ao Senador Ney 
Suassuna. por cassio do Senador O(alma Falclo. 

O SR. JEFFERSON PéRES (PSDB - AM) -
Sr. PI8Sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDEtfrE (Geraldo MeiO) - PoiS não. 
O SR. JEFFERSON PéRES (PSDB - AM. 

Pela ordem. Sem I'BVISão do orador.) - Sr. P1881dan
te, o Senador Nay Suassuna era o pnmBiro. Foi cha
mado, mas perdeu a vez. E eu estou 1nscnto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - É -
dada. Transfomlo em apelo a obseiVBÇão do Sena
dor Jeffalson Péres e o dlnJO ao Sanador Nay Sulll
suna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Eu 
havl& recebido a cesslo do Senador DJalma Falcio, 
mas não hli. qualquer problema, Já que o Senador 
JeffeiSOn Péres é um doa que raramenta falam. Por 
- razio, por ganblaza, com muda sabslaçAo pas
so a palavra a V Ex". 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Senador Ney Suassuna. em homenagem à nossa am
zada, não vou lllá-lo da tnbuna, PCliS sena até ~ 
gania lazê.lo. Mas quena rnan:ar a poaiÇiio da qua, 
•ealn-. a vez ara mnha. Mas eu a cedo a V. Ex". 



ANAIS DO SENADO fEDERAL Junho de 1998 ---------~~~~~~~----------~ 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Mudo 

abngado 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 

tsn •• portanto. a palalll"ll. Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronun

coa o seguonte doscuoso Sem revosão do orador.) -
Sr Prasodante. Sr"s e Sos Senadoras. vou falar 
pouco. oa.., somente um avoso 

HoJS. -..os uma audlênc:la com o Presidente 
da República. na qual soubemos que o INPE envoou 
à Presodêncoa da Republoca uma séne de onformaçõ
es sobre a seca no Nordeste. entre as quaos a de 
que a Zona da Mata aonda vao receber uma caoga de 
chuva razoável. mas que. lamentavelmente. o lflle
nor. o ser!Ao. Cunrnataú. o Cann a o agreste dos Es
tados da Paraíba. de Pernambuco e do Ceará leito 
concretamente aatoagarn. Assom. taremos. com toda 
a certeza. ol\o ,_ sem égua Só no ano que vem 
e que deveremos ler onvemo regular. 

Nas onformaç6es. o INPE também doz que o fe
n6meno El Nliio prahcamanta encerrou o seu ciClo e 
que. agora. estamos à mercê da fenômenos onun
dos do AIIAnbco 

Isso nos levou a lazer um apelo às autondades 
que constantemente recebem onto...._. seJB a1r11Vás 
da JOm&IS. SIIJil atravea de radio ou TV, para que ae 
orgaruzem da forma a lazer com que a BjUda chague 
com a maoor rapodez possovel ao temlóno dos 1.200 
Munocopoos que estio sem água. e que, além disao, 
se preparem para um ciClo da seca maoor que o nor
mal. Eram esperados maos quatro ou conco rr-. 
da seca. mas serão seos ou mesmo ooto ~ de 
aatoagamséna. 

Esta era a colocaçio que ~ de lazer 
da tnbuna. além de dozar que o Senhor Pnssodenle 
da Repúbloca esta tomando Iodas as provoclênC1as 
possíveos. Sua Excelêncta nos fez uma dossertiÇio 
a respedo dos astooços que estão sendo envodados 
para monorar esse lenõmano 

Se. por um lado, vamos sofrer essa eatoagem, 
por outro, no Sul do País. não teremos auc:h11111M. É 
o que doz o aatudo, normalmente correto, do INPE. 

Reduzo o que tonha a dozer, &on1811undo tudo 
neste avoso, a espero que, desta lorrna, o 11*1 ami
go e co~nheoro possa, aonde, IIII" diNIIo a falar na 
Hora do Expedoente. 

Muno obngadc. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Conce
do a palavra ao Senador .-rre-n Nrw, por per
mute com o Senador FIMCBIInD Pe!Wa, por vlnle 
rnnutos 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro
nunca o seguinte doscuoso.)- Sr. Praaodente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, na semana pe••rin, cheguei a 
acalentar a esperança da que o "dldlogo da ~· 
entre o Monosténo da Educ:açAo a os CbMi daa unl
vasdános federaos, em greve há mais da doia ma
-· rria dar lugar a uma vardadlllra nagomaçlo qua 
redundasse na volta às selas de aula, ainda a t.mpo 
de salvar o semestre latlvo. 

O MoniSiro Paulo Ranalo Souza veoo a Pllblooo 
com um pacote da alertas de conteúdo e prDpOIÇiias 
onáddas se consodaradas os magros 118"'- oblldos 
pala esmagadooa marona dos funcionários ciVIà da 
Umão nestes quatro anos da vogêncra do Plancr Real. 
Em troca ao fim do movrnwnto, o MEC prop6a. pri
meoramarda, uma grallficaçAo para os prof lll)P88 

com mestrado ou doutoledo, IIIP-.ntandO um 
acoáscomo de 21.16 atj 56.63% aobre a nsnunara
çêo báaoca. Com osao, um proleaaor-edJWIIO doutor, 
nível "4", em ragoma da dadocação axcfulliva, que 
1101• nsoabe R$2.610 moi mansaos passana a .,...... 
1111111 R$1.100 moi a titulo da gralillcaçio, tendo seua 
vencomerdos elevados para R$3,710 mi. Par
vez. um mastre-ass- "2", no rrwsmo regime de 
lnlbalho. que petcabe R$1,801 mi, coma grC ;1-
da R$700 raaos pusena a jMILilber R$2.301 mi. 

cabe observar qua o valor da gralificaçiD varia 
do-oiBI da cam o 111181 dll holas dedicadas !llllae do
cantaa às lllivldadall acadlniCBB da ......, • paMIUI
&11, e que os bllloallckla lllo ~ .,_. 
-para aquelas prol ... que ganham ....... 

Em segundo lugar, a lncorporeçlo deaaa bena
fícoo ao saláno, para todos os afeitos. 

Em ten:elro lugar, a -do da gradllcaç6o 
aos ..- nas l'l'lllllm&l condoç6aa dll totulaçlo, -na 
poOII<h'Çio de 80'IIo do valor máximo atribuldo -
aeua cotegu em axaocleio. Fonalmanta, pare a -.. 
8ldlrivel fi1IIIB de 40'IIo de prole88onss ~
rloa qua, 81111 n-oedo ou cloulorado, Olllllnlam ape
.,.. dlplornu de grac1uaç1o ou cartilicados de cur
- dll ~o MEC olansca bolaaa 111111 que 
-os -.la8 a ennqueçam seua c:urrlculos. 

Repolo: nio toouva, talvez, aob o Plano Real, 
nenhum outro nsstuste daase magnlluda para nenhu
ma catagOna dll servidores públocos ledaraos. 

No anlaniO, Sr Presidente, monha llllpBI&fiÇB 
durou tio-aomante atá a reaçAo do Comando de 
Gnwe do Smdocato Nac101111l dos Docartes - Andae. 
Os dongantea da corporaçio nschaçaram, de plano, 
qualquer posal)olodada da acordo em tomo da olaria 
do MEC Ao contráno, embarcaram em urna _.._ 
da I'IIIVIndocalóna. axogondo que as grallllca9liBB los-



Junho de 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 39 

sem Integralmente estendidas aos professores 
sem mestrado ou dai.ltorado - atovos ou onatovos -
e, numa clara extrapolação de sua eelara legitoma 
da representabvodade, tambem aos docentee de 
pnmeoro e segundo' graus, qua eles não repre
sentam 

Em poucas pai!Wras, voltou-se ao impasse que 
vogora desde o onicoo do ano latovo, ompesse que fa
talmente provocani o cancelamento do semestre 
se a greve prosseguir por maos algumas semanas. 
Uma exogêncoa da leo elaotoral agrava aonde maos 
asse problema da calendáno, poos o Executovo 
tem, no maxomo, até o próxomo doa 30 para fazer 
com que o projeto das gratdocaç6es tramite e seJB 
apiOVIIdo no Congret;so. Caso contoáno, os proles
sooas umveiSIIános fiaaoão pnvados da qualquer oaa
JUsta até o ano que veln. 

Até pouco tampo, os maoooas preJildocados pela 
greve eram os ~dantes unMII'SIIános, fossem 
ales calouros, dasendanlados com o 'espatáculo de 
boas-vondas' da falta da aulas, dos conedores va
ZIOS, das salas desertas, da~ geral; fos
sem eles veteranos, jmgusbados com a omposaobllo
dada da prever a ~ da sua formatura, como se Já 
niio bastasse a sombna parspectova de um marcado 
de trabalho em Rllraçio para grande número de car
l'lllras 

Agora, a assa 5 multidão dosoente 
Junta-se um conslde vel segmento da professoras 
que, pralenndo ouvir ddamas da sua consciência, 
decodoram nio adenr 11. greve e, mesmo assom, tive
ram seus salános da tnaoo relidos corno se gi'IMSias 
fossem. 

Na qualodada de cldadio-contnbuonta, Parla
mentar e, sobretudo, professor unoverslláno, com 
25 anos de mollláncoa doc:ente e cargos de doraçio 
na Fundação Unovellsodade do Amazonas, apelo 
para as loderanças da Andes no sentodo de que re
conheçam que, agora, a bola está do seu lado do 
campo. 

Mau apelo pan do pressuposto de boa-fé e 
fe que a únoca mot ção a anomar assas dorlgen
.es e a JUStdocada a I uvável bandaora da melhona 
das condoçõas de vo a e trabalho da catagona, a 
não o prolongament do ompasse com o loto calcu
lado da pre1udocar o ovamo. causando-lhe emba-
raços e deslustra ha a omagam na dosputa aleo-

toral deste ano ~ 
E mesmo que m nhas palavras caoam no VBZIO, 

sepultadas pela rad ozação. uma coosa é cena: um 
doa, maos cedo ou ma taode, as aulas tario que re
começar e, desse doá em doente, todas as forças 

realmente comprometidas cc:n a qualidade coentilo
co-pedagogoca e com o retomo socooeconõmoco dos 
recursos públocos onvastodos no ensono supanor. de
verão encarar o grande desaloo de aplocar à própna 
unoversodade aquele produto que é a maoca dosbnbva 
da sua ldenbdade onstotucoonal. o cnvo mplacável do 
pensamento cribCO (nesse caso, autocritoco). A cora
gem de avaloar-se a so própna, comgor erros e retifo
csr rumos. A sabedona de estabelecer dosbnções sa
lanaos e de -· entre professores ou pesquosado
res responsávaos, mobVados e produtiVos, de um 
lado, e os 'enganadores', de outro. 

Caso cOIII!áno, a comunidade unoval'llllána en
contrará cada vez menos paclêncoa, tolenlncoa, solo
danedade e compoaensão por pane do governo, do 
setor pnvado e da socoedade em geral. 

Gostana que essa advenêncoa - repilo -, que 
pana de um professor, fosse ponderada pelos reo
toras e docentes, poiS ela pane da alguém que 
não é apenas ex-aluno e ex-professor, mas um 
amogo soncero da unovarsodade públoca e gratuita no 
Brasol. 

Multo obngado, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo 

a palavra ao Senador Emendes Amonm. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos 

{Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patro

cínio 
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO. 

Pmnuncoa o seguonte doscurso Sem ntVIS6o do ora
dor.) - Sr. Poasldente, Sr"s. e Srs Seroadores, na úl
bma semana, realozou-se, em Brasiloa, uma reunião 
da Govemadooas das Regoões Centro-Oeste e Nor
te, onteressados na retomada da construçio da Fer
rovoa Nona-Sul 

Nesta momento, ao ocupar a tnbuna, gostana 
da ressaltar a mportincoa desse encontro promoVIdo 
pala Organozação Jaoma Câmara, o maoor ernpraen
domento JOm&llsbco da Ragoão Centro-Oesbs, sob os 
ausplcoos do Jornal de Brama. 

Estavam presentee nessa reunoão o Governa
dor do Estado do Tocsnbns, Soqueora Campos; o 
Govamador do Dostnto Federal. Cnstovam Suar
que; o Governador do Estado de Gooás, Dr. Nafta· 
lo, representante do Governador do Mato Grosso, 
Wolson Manons; representante do Governador Al
mor Gabroel, do Para, além de outras omponantas 
personalidades 

Sr. Pnssodante, nesse encontm locou estabele
cido que o Parlamento nacoonal lambem tem que se 
engarar nessa luta Em um passado recente, por 
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ocasoã- do Governo do nosso quendo C0"1"'"hetlo 
e hoje Senador José Samey, oniCIDu-se a construção 
dessa rodovoa. Hoje, temos construodos 1 06Km, tre
cno que vao de lrnparatnz a Açaolàndla. no Mara
nhão Também estllo em curso, com dotações orça
mentinas para este ano de cerca de RS50 molhiies. 
nas 120Km, que igam a dMsa do Maranhão com o 
Tocantons a cidade de lmperatnz. onde se m-esse 
ramal de Femma Norte-Sul. 

Gostaríamos também de enaltecer o trabalho 
que vem sendo eii8Cutado peta Valec. compani'IB de 
engenhana, ex ... ubsldoána da Vale do Roo Doce, que 
1a fez gestões em todo o mundo. procurando parceo
ros para a r&tDmada da construção dessa lemMa. 
Que Já too tão combatida, conforme 1a foo doto, em um 
passado recente 

Sr Presodente. para se construor cerca de 
2.187Km, ou seJa. de Belém do Pará ate Senador 
Canedo, proxomo a Brasília. os custos estão orça
dos em cerca de R$2,2 bilhões O Governo braso-
1-eoro se compromete " entrar com cerca de R$700 
molhiies, e o restante focará a cargo da onocoallva pn
vada 

Portanto, Sr Presidente, gostana de conclamar 
não só os Estados doretamente onteressados e os 
representantes desse Estado no Congresso Nacto
nal mas, de maneora geral, todos os Parlamenta
res desta Casa e da Câmara dos Deputados, por
que se trata de uma obra de ontegração nacoonal, 
que vao ligar Belém do Para a Senador Canedo VIa 
terrovoa e orá. onclusove, reatovar a Cornpanhta de 
Feno Mogoane, que se acha em estado de total pa
ralosação 

O Sr.~ Paiva (PFL- DF)- Pemlde-me 
V Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)
Concedo o aparte a V Ex", emonente Senador L.ao
net Paova 

O Sr. ~ Paiva (PFL - DF) - Agradeço a 
V Ex", nobre Senador Cartas Patroconoo, o aparte 
concedido Ao erunder a real ornportlnca do pro
nuncoamento de V Ex' sobre um tema de tão .....,_ 
vame aspecto econôrnoco e soc.al para o País, gos. 
tana de dozer que o aluai 3ovemo tem buscado, on
clulwe no passado. as ações maos mentónas, no 
tocante a gestão públoca. para a retomada das 
obras Esse e um caso que o Governo do Preso
dente Fernando Hennque precosa retomar com oe· 
Jendede e com onvestomentos capazes de tomar 
essa obra uma realodade E desnecessáno realor
msr. porque V Ex1 já dosse que essa não é uma 

obra somente do lugar onde a linha vao passar: e 
uma obra do Brasol onteoro. O propno Roo Grande do 
Sul, que está no extremo sul do Pais, sera também 
benehclado até porque locara com uma 1'11egraçiio 
modal da transporte a partir do r"IIIIICimento desola 
grande lonha lenea em Tocenbns. Parabenzo V. Ex", 
perabemzo o Senador José Samey, Pl8llidenle na 
época em que se lançou - menmlhosa Idéia, e 
conclamo o Gowmo da Repúbl"oca para que, com 
BpDIO mtegra1 do Congresso NaciOriBI, reel1ze asaa 
Obra que o Bras1ltanto precosa. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)
Agradeço a ontervenção multo oportuna do emonente 
Senador Leonel Paova. um legitomo nsprasentante 
das pretensões do Centro-Cesta brasole1ro. 

Sr. Presidente, vou conclutr Na esletra do que 
dosse o Senador Leonel Paova. lembro aqut que o 
Presidente Fernando Hennque Canloso onaugurou, 
recentemente, uma obra omportanbSSima, que cha· 
mamos ontellgente· a ponte rodolenov.ána. 

O Sr. Romeu T- (PFL- SP) - Senador 
Carlos Patrocorno quando possrvel, gostane de 
apartea·lo , antes de V. Ex" termonar 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) -
Se me permdor o Ilustre Presodente. concederei o 
aparte oom o maoor prazer 

Trata...a da ponte rodolerrovoána Jogando o 
Mato Grosso do Sul ao Estado de São Paulo, que 
vao benel-r o transporte e baratear o valor do freta 
nessa localidade. Só osso JUSIIfica asaa obra, que 
está loslada entra as obras macabedas do Brasrl, tal 
a FerroVIa Norte-Sul. 

Concedo, com multa honra. o aparte ao erno
nente Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu TIRM (PFL - SP) - Senador 
CarlOs Patrocomo, cumpnmento-o por tar Javantado 
esse terna da ratomada das obres paraliSadas hé aJ. 
gum tempo. entre as quem V Ex" ciiDU essa úlhma. 
onaugurada pelo Senhor Presidente da República, 
que é a ponte rodolerrDIIIina HoJe, a Do~ Geral 
do nosso Partodo esteve com o Senhor Presrdente 
da Republoca e levou-lhe um livro para se .-r a 
discussão de tOdos os tanas socoam que alllgem a 
socoedade brasoleora Postenormente a cenmi'lnla, fa. 
lou·se de uma notocJa que saou, ho)B. em um JOrnal -
amda não tove oportunidade de lê-la. Um comentens· 
ta relenu·se a onaugureção dessa obra Que V Ex" 
tão bem descreveu como sendo o truto de um gran· 
de esforço para melhorar a sotuação econ6rr.:a há 
ramo tempo esperada - V Ex" o nobre Senador Ra· 
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maz Tebal e tantos outros Senadoras do Centro
Oeste têm defendtdo ~ retomada da obra. Mas a no
tícta anuiiCIBva que o PI8Sidente haVta Inaugurado 
"uma pontezinha". Es$e JOrnaltsla nio teve capaci
dade nem imagtnaÇiO pai& saber que urna ponte 
nio se ._.,. em si ...ama: ela está dentro do 
contexiO de um projetO econ6nuCO 1ntermodal. Hote. 
o Brasil começa a pellS8J" como V. Ex" - e IIIIIBmDB 
solidários - no sentidO de que o deeenvohnmanto da 
femMa e da hldiOVIa lae dê em todos os cantos do 
Pais, já que a rodovlil. durante &91mas décadas, 
prevalacau sobre todojl os outros SIStemas de trans

porte, onerando= a economta. Dentro do 
contex1o a que essa V8l servtr, no futuro, ata 
va1 !JaZer urna de custos. V Ex", na sua 
regtlo, sabe que, pal&t se alcançar os portos de San
tos, de Paranaguá e cx11ros no Centro-Sul, no nosso b

lorel,- ponte IB~111110ftêncta vilal. Enlão, não 
é uma "panlezlnha" , como ele prelande, pare 
nuntrnzar a grand da abra Inaugurada pelo 
Presidente da Fleptlbl • Cu~nmento V. Ex", des
culpando-ma por ter istredo esse lato, que acho 
1mpcxtanle, dentro do ronunctamanto de V. Ex". 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) -
Muito Importante, r Romeu Turna, a lnterven-
çio de V. Ex", que ressalta que essa obra é de 
extrema 1mportincta para efeiiVBr a Implantação 
no Pais da 1ntenn ltdade de transportes, ou 
&eJB, a d1m1nuiçio doi custo Brasil. Além disso, Sr. 
Presidente, faz part+ também de um processo 
multe 1mpot1ante de tlesenvolvlmanto reg1onal Os 
Estados de Mato G~ e Mato Grosso do Sul se
rão grartdemente efte1ados com essa obra 
1naugurada pelo Presidente Femartdo Hennque 
Cardoso. É uma obla de grartdes proporções e 
multe mportanta, embora o pessoal a esteJa cha
mando de "pontez1nhal", conforme relatou o enunen
te Senador Romeu l\lma. Ela teve a partiCipação 
..._. do CongrassoFNactonal, por tntennédiC da 
Comissão MISta de P nos, Orçamentos PllbiiCOS e 
F'BCehzação, para a s consec~ção. Foa urna obra 
mudo bem f•sçpl•zada, 

O Sr. R- T.lm. (PFL - SP) - Eslli aqu1 o 
Senador Carlos Wdson, Presidente da ComiSSêo, e 
sabe da 1mportAncta da obra, 1ncluSM! e cllcu em 
seu relatóno. 

O SR. CARLOSt PATROCÍNIO (PFL - TO) -
Perletto O PI'EIIIIdentet da Comissão sabe bem Isso 
teve a pa111CtpaÇão do .Congresso Nacional. E é exa
lamente ISSO o que queremos, Senador Romeu 
Tuma. As Regtões Centro-Oeste e Centro-Norte do 

Pais se preparam para ser um dos ITIIIlOfi!S cele1ros 
de grios do nosso Pala, Sr Presidente. O E-do 
Tocanbns colheu pela segunda vez no seu Prodecer 
3, na cidade de Pedro Afonso, na regtão de Banat
ras, na Bah1a. A SOJa ah plantada e colhida Blnda 
está sendo exportada pelo Porto de Paranaguã. 
quando temos um porto que recebe naVIOS dos 
IIIIIIOI8S caJados passiveis em São Luís do Mara
nhão, mas que ameia está OCIOSO 

Sr. Presidente. é hora de 1~lanlannos obra 
desse tipo. A FenOVIB Norte-Sul merece o apote de 
todos os parlamentares, porque não sa trata de uma 
abra de Interesse da Região Centro-Oeste, Noite e 
Nordeste. mas é uma femMa de Integração do nos
so Pais, que vat ser fetta pnnctpelmente através da 
tmctabva pnvada. Segurtdo ~<lforma o Presidente da 
Valec, Dr. Luís RBimurtdo Azevedo, Já está estabe
IIICido que o Ballco Mund1al havará de dar as ga
ranttas e os emprást1mos sufte1entas para que os 
1nvesbdores possam part1c1par da concluslo dessa 
obra de 1mportinc1a fundamental para o Brasil. Ela 
pennlbrá que o País se 111s1ra, de uma vez por to
das, na era da globalização, na era da compabbv•
dade, liquidando esse custo Brastl, que vem emper
rando a exportação e comphcartdo a balança co
mercial em nosso Pais. Só se ouve talar em déli
crt, mas é porque o Brasil rtão tem condiÇlies de 
compettr, pnnc~palmente devtdo ao custo com 
transpol1e, com maténa-pnma e outras marcado
nas de outros países. 

Gostana de, mBIS uma vaz, ressaltar o esforço 
ds OrganiZBÇão J81me Câmara. do seu PI'EISidente 
J81m8 Câmara Jlln10r, do Jomal de Bradla, do 
Jornal do Tacmdlna e todo o conglomerado que 
~ essa rede. Homenageio Igualmente o Pre
Sidente de Valec e todos os seus membros, ao 
mesmo tempo em que peço àqueles que compõ
em sobretudo as reg1ilea mtaressadas, o Centro
Oeste, o Nol1e e o Nordeste, que pa11tetpem co
nosco dessa frente parlamentar para a retornada 
unedtala da construção da FerroVta Ncxte-Sul, fator 
unpo- de Integração e de desenvolvlmanto da 
nosss Pátna. 

Muito obngado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa 
so1tc11a aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes e em outras dependênctaS desta 
Casa que compareçam ao plenéno, porque vamos 
dar tníciO à aprectaÇão de uma extensa Ordem do 
Dta. Vánas maténas deverão ser dec1dldas por vota
çio noriWial. 
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Concedo a palavra, por vonte 111111utos, ao Sr 
Senador Pedro S1man. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS Pronun
Cia o seguonte diSCUrso. Sem reviSão do orador.) -
Sr PreSidente, Srls. e Srs. Senadoras, durante o 
mês de maio, um grupo de Senadoras, Deputados 
fedei'BIS e Estadwus, Prefeitos e Vereadonls. lnclu
SIVII o VIC&-P1'881dente da Republica, MaiiXl ~. 
e o Bispo Auxdl&r do R10 Grande do Sul, O AniDnlo 
SheuiShe, eshVeram em Roma. partiCIJIBndo de uma 
audlênc• aspecud com Sua Santidade o Papa Esaa 
reunlio lo! coordenada pelo chamado Grupo Cnsllo 
do Partamanto Bnlsllalro, que lo! OUVIr de Sua s..bcla
de &91nas palavlas sabre o nosao Pais, o Brasil. No 
d• segulllla, o m " IMo AonwiO poM:ou, com 
grande """"aq!'8, em portllguãs, as rnat11estaç1ias fel
tas palo Papa à representação ca1611CB lá presenta. 

Chamo a atanção para alguns delalhes da fala 
de Sua Santidade, após a saudação 18118 pelo 1'108110 
grupo, por 1ntann6d10 do companheiro e BITIIIIO. o 
VIC&-PI'88Idente Marco MaciEII. O BI"BSII lá se apre
- coma urra grande Nação cnatii e c:afólra 
Seus Parlarnentanls estavam al1 diSpostos a falar e 
a OUVIr o pensamento do Papa. 

Peço a lranscnção riOS AnaiS do Senado Fede
ral dos d1scursos leitos pelo Papa e por O Geraldo 
Maf'llla Agnelo na miSSa que S. Ex" Revm" ., coma a 
ma• alta autondade bras1le1ra no Vallcano. reahmu 
<18 Catednll do Vatx:ano PIIRl os btasllaltos que lá se 
encontravam. 

Chama-me a atenção a palavra do Papa, quan
do disse que se senti&. feliz por falar aos repre
sentantes da quenda Nação brasileira, do Con
gresso brasde1ro, "cu1a atuação deva poder espa
lhar as asp1raç6as da grande ma10na da popula
ção do Bras1l" 

Em seu diSCUrso, o Papa diSSe. 

•o cnslão comprometido M VIda públl
c:a tem o dever de deletlder o homem a de 
promover os seus d1ratlos, coma qualquer 
outro palillco. Esta dever, potém, c:abiHhe 
por maiOr razão. porque ela sabe que cada 
ser hui'IIIIIO lo! cnado a 1magem e seme
lhança de Deus e é chamado a ser, em Cns
to, ldho adoiiVO, para partJapar da sua mes
ma VIda.· 

.Ad1ante, disse Sua Santidade 

"Entre as vossas ITIISSÕ8S. uma das 
maiS Importantes e. sem dUVIda, o aperfei
çoamento permanente do corpo laglalabvo, a 
fim de que as leiS eslefllm ao seMÇO da VIda 

e de todas as pessoas Uma legislação posi
tiva não pode ser consbtUida fnde. 
pendentemente do reapetto da le1 naiUIIII e 
dos valores mai"BIS fundamentais. Em nome 
do pniiCipo democrático, nio se pode ... 
t10nar a dignidade Inalienável de todo - hu

mano. Na Encíclica een..lmus -· eu 
quiS recordar que "uma democraaa sem va
lores se converte lacal,_ num totalllans
ma declarado ou diSSimulado' (46)." 

Uma dernocraca sem valorse pode b•ISfw. 
mar-se num Estado totalll.éno, Blnda que dlsailnlla
do. Reparem que Sua Sanl1dade disse que deva ha
ver dai'IIOCIBCIB, mas que nio é mportanta apeMS o 
cenáno da damocrac1a, mas tarnb6m o seu conblú
do, o que se faz dentro da democrac'8 M m- da 
valonzaçio da pessoa humana. 

O Papa diSS& maiS adl8.nla. 

"O dlredo à VIda; o da dignidade da fa
mília e o da lrl&truçAo rellgiO&e nas sacolas; 
a defesa das prenogabVa esaenc1• que 
exrgem o """" hno e dehcado raspeilo pela 
mulher brasileira e pela 1nfAncia, o dever 
de garantir o d1re11o ao trabalho e sua JIIIIIB 
remuneração; o combata à sec:a; o empe
nho por garantu uma reforma agráns efetl
va, JUSta e ehcienta (cl. P C. 'Justiça e 
Paz', 23-XI-1997, n 35); e, para nAo citar 
outros, a preocupaçlio pela corre111 IJP(Ica
ção das leis VIgentes tanto no amparo dos 
1111grantes, quanto das populaçãea nllge. 
MS Que Deus Siga abenQoando esse eafor. 
ço COI1JIIIIIO, permeado de candade c:niiiA, 
811p8C'almenta quando dediCado à famlll8 
brasileira.. 

Essas foram as palavras de Sua Santidade o 
Papa. Mas, M llli8S8 do VllbcanO, O Geraldo Mlqel
la Agnalo - que esteve na sua terra, o Paraná, nobnt 
Senador, onde lo! recebido com murta alegria por 
uma grande dalagação -. conhnuando as pslsvras 
de Sua Sanbdade, M sua pregaçAo aos pallenalla
res católiCOS na mussa do Vabcano, d1sse· 

"Neste ,_.,., templo, onde palpita 
forte o coração do mundo c:atóiiCO, c I brou
se, riOS anos 60, o Conc010 Ecum6mco Vali
cano 11, com a partiCipaçio dos Bispos cató
liCOS de todo o mundo ... Aquela A• rrtllj"a 
solene e extraordlnáns, que bem pode ser 
comparada a uma • Asaembl618. ecx-.inla' 
da lg111J8, recouheceu aos leigos ai I' cs, 
com partiCular atenção aos que se dedicam 
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à aiUação pqllbca, um lugar e uma rrnssão 
de pnme11a oidem, não somente no que se 
retere às ::;hdadea da VIda e da 
mosslo ecles os, mas enlabza aquolo que se 
releoa à m o e ao apostolado dos leigos, 
ISto é, que 8ão arautos do Evangelho de 
Cristo e representantes da IgreJa em meoo 
aos murtos <=*mpos da VIda do homem em 
soaedacle• 

"Os católocos" - obseNB o Ilustre prelado - "ver
sados em politica, e lllevldamente firmas na fé e na 
cloutnne crisli. não reciiSem cargos públicos, se pude
oam por uma dogna adrilo•bação prover o bem corrum 
e ao IMSnO ~ abrtcamonho para o Ewngstlo". 

• A pollloaa autêntoca• - doz Dom Agnelo 
- "é verdadetro &eMÇO ao bem comum' de 
toda a pop~. O bem comum compreen
de o conJUnto' das condlçiles de VIda soaal 
que pennitem~1 aos ondlvíduos, famílias e as
SOCiações r maos plena e facolmente 
a petfeoção". 

O SR. PRES:t (Geraldo Melo) - Sena-
dor Pedro Somon, mpo-o só por um onstante, 
para que a Meaa pro ue o Expedoente, a Iom de 
que V. Ex" possa uor o seu discurso. 

O SR. PEDRO SIMoN (PMDB - RS) - MultO 
obngado a V. Ex". 

E contmua Dom Agneto: 

"Em regome de urgêraa os que estão 
à margem dO$ benelocoos da vida soaal e 
econ6moca J Paulo 11 escreve na Solicl-
tudo Rei S lls. A solodanedade não é 
um de vaga compabllo ou de 
anlai"I'I8Ciment superf1cral paios meles som-
dos por tantas soas, próXIINlS ou diStan-
tes. Pelo cont , é a detemrnação forme e 
perseverante se empenhar pelo bem co-
mum, ou seJB, bem de todos e de cada 
um, po<que nos somos verdadeora-
mente os por todos 

O polllocol cnstlo" - doz Dom Agnelo -
"deve ser delerjsor e promotor dos pnncípoos 
antropológooos 11 étiCos coeoantes com a ver
dadeore nature;ra do homem e com a fé cns
tã, que deve...., ser norteadores da convo
vêi1CI8 soetal • de uma cunura olumonada 
pelo Evangelho, • 

Dosse S Ex" Revm' 

• Assim. não podem ser deo<ados em 
segundo plano· 

a) o respe~o à onvoolável dignidade de 
cada pessoa humana em todas as fases de 
&Ua exostêncoa. e o respeitO pelos seus do181-
tos fundamentaos .•• 

b) a defesa hrme da voda e da lamnoa, 
como "santuáriO da voda" e da dognldede da 
pessoa ... 

c) a JUsta e dese1áve! panocopação de 
todos na organozação da soaedade e a ade
quada dostnbuoção das competêncoas, se
gundo o pnncípoo da subsodoandade .•. 

cl) o mcentovo da sohdanedade em to
dos os ãmbotos da convovêncoa socoal •• 

e) o respeo à etoca na voda públoca e a 
honesbdade na gestão e destonação dos re
cursos do bem públiCO. 

f) a promoção da JUShça socoal, quer na 
VIda ontema de cada Nação, como também 
na corrvovêncoa das Nações e dos Estados, 
como condoção ondospensavel para que se 
possa chegar a urna verdadeora paz .. 

Algumas questões" - conhnua Dom 
Agnelo - "estiO especialmente no centro da 
preocupação do Magosténo ponhfíao: 

- o homem, na sua dupla domensão 
pessoal e socoal, deve estar no centro de 
toda a VIda econõrmca, socoal e pollloca. cu
JOS programas, por osso mesmo, não devem 
ser contra ele, mas estar a seu servoço (cl 
Populorum Prog,...io,34) 

- o verdadeoro desenvolVImento socoal 
e o dooaoo a uma exostêncoa dogna e à partoco
pação de todos no bem comum. (Solllcllu
do Rei Soclalill). 

- a organozaç;ão do trabalho, corno 
chave de compreensão e de solução da 
questAo SOCial (cl Sol. Rei Soe. 8.2-3); con
coatamente, o trabalho do homem e da mu
lher represente o onstrumento maos comum e 
maos omedoalo para o progresso da VIda eco
nõmoca, onstrumento que constrtuo somuna
nearnente um doreoto e um dever de cada 
homem (cl Chrlsti Fldells Lalcl, 43) 

- a destonação unoversal" - não é Marx 
que estou lendo. é a encícloca, são Sua San
hdede e o olustre representante do Brasil, 
Dom Agnelo, que dozem osso - "dos bens da 
cnação e a dostribuoção equãnome dos frutos 
do trabalho e do progoasso humano. com 
especoal acento sobre a questão da propne
dade e da dostnbwção das terras e dos ou
tros metOS de produção, a propnedade pnva-

43 
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da possw uma ontnnsaca função SOCial (cf 
CentHimus Annus) 

- o 8C8880, tomado possavel e aas&g'L:
rado a todas, ao trabalho a à JUsta remune
oaçlo, à moradia dogna, à eclueeçio, à saú
de, à prevodlucoa, à uaostêiiCIIl socoal.' (AI
rum Nav.um, 0!1 drag•almo Anno. .,. 
puJonn Prclgnlaelo). • 

'IVJ mesmo tempo, o Magostáno da 
lgn!J8' - contmua S Ex" Revm" - 'enconiJII 
o cnstão leigo a paltJCipal da VIda publica, 
como dever de um ven:tadetro aposiDiado e 
uma fonia emmente de -"zaçiío de uma 
vocaçio ttumana a cnstA Conbnuam a.n
pre atuals as II1SIIIte.- palavras do Papa 
João XXIII na encichca P-.. ln T.rla: 
Mais uma wz gostari- de chamar a 
atençio de nossos filhos para o seu dever 
de paltH:oparam atovamente na VIda pública 
a de contnbulram na raalizaçlo do bem 
comum da lamiloa humana a da poópna co
munidade polltoca: e, portanto, da empe
nhar-se, à luz da fé a com a força do amor, 
para que as onsii!UIÇ6as que têm tonalidade 
acon6moca, SOCI81, cultural a politica não 
somente nlo cnem obstéculoa, mas, so
bretudo, facilitem para as pessoas, ou tor
nam manos érduo o seu aparta~. 
quer na ordem natural como na ordem so
brenatural' • 

E concluo. 

'Fazando seus essas pnncJpoos nor· 
taadoras da VIda a organozaçio socoal, aco
n6rnca a pollbca, que são ~ com o 
Evangelho, o politico cnstão .-dar que o 
doscopulo não é aupanor ao ,_,. ( ... ) '*" 
o serVIdor, maoor que o seu chale' (Jo 
15,20). O leigo cnstlo, que mllta na polllicll 
com Si COIISCiêncla, poderé aantor muitas 
vazas na sua própna VIda a rasostêncoa a ... 
masmo a p~~~MgUIÇio por parta de cpan se 
opõe à promoção doa valores da fUSIIÇa a do 
vardadaoro bem comum. Mas é pi8CBO nlo 
se desa11C0111f11r a c:ontmuar a acnoditar na 
aficécoa das propostas que o poJibco cnsllo 
tem a propor e a dalander na VIda em -
dade. 

Que o Senhor Jesus. que dBS8: te
nham conloança, eu vana o mundo' (Jo 
16,22), conceda a todas as luzes do Esplrito 
Santo a acompanhe os ParlamanlaMa CIIB· 
tãos que se encontram aquo. • 

Sr. PreSidente, paço a transcnção nos Ana• 
doa pronuncoamentos de Sua Santidade o Papa a 
de S. Ex" Ravrn", Dom Geraldo M81811a Agnato. 
Nlo me sobra tampo para ler o artigo 'Parlamenta· 
raa no Vatocano'. de Dom l..ucas Moreira Naves, 
Cardeal Pnmaz do Brasd, mas gostana que tam
bém fossa transcrito nos Anaos do Sanado. Podena 
ralenr-ma. aonde. ao pronuncoamanto de nosso qua
ndo Dom Antonoo Sheuoshe, que coroosco repre
Hntou o Brasil. 

Sana mUlto mportanlll - nlo s• se é VIável -
que a doreção da Casa - essas piOfiUMC18.· 
mantos aos Parlamentares de todo o Brasil, poos, on
dapandentemante de provon1m da uma anbdade ca
tólica, trata-se de pmclpoos cnatAos e, na mmha opo
riio, unoversaiS. O avento foi publiCado com anonne 
destaque na capa, em pégma onteora, do L'Q=an• -A-. em pofiUguiis, e sana 111Bra sante 
que chagasse aos la188 doa Praleotos. Parlamenta
res, pohtocoa de um modo geral. 

Foo oportuna e .,bJ81ova a Ida dos Partamenta
-· Levamos a Sua Santidade um pansamento e 
um santomento. e o que e 111818 omportanta. foi ex
traordonanamanta emocoonante. Sr. Praaodenta, ti· 
nhamos doanta de nós um mértor, uma pessoa que 
se arrastava tosocarnente. Na verdade, o seu flsoco 
aSiá multo frégol para a sua Idade. Olhamos com 
pana e c:onuseraçêo ao vê-lo expor-se àquela sacn
ficoo. 

A noasa era a terceora de uma sana de audoln· 
coas que Sua Santidade aonda havena da conceder. 
Mas quando começou a falar, Sr. Praaidante, com 
a sua lormeza a tranqQolldade, de manaora profun
da, com seu portuguls forme, seu olhar P8r&CI8 Uu
mmado a as suas palavras tonham uma matguoca 
axtraordln6na Foi uma grande mensagem ao 
povo braslla1ro. Sana omportante que essa mensa
gem chegasse aos lares brasileiros, ~ 
- doa politiCO&, pocqua é a oolas que Sua Sanbda· 
da se relera. 

Obngado pala tolanincoa de V. Ex", Sr. Preso· 
dente 

DOCUMENTOS A QUE SE REFeRE 
O SR. PEDRO SIIION Ell SEU PRONfiN.. 
CIAMENTO: 

MISSA NA IIASIUCA DE SÃO PEDRO COM 
PARUIMENTARES BRASILEIROS CRISTAc6 

O- CIO Evangello Cio Slo .,_ (Jo 15,18-21). que 
ac:.bemOs de ouw no canfiiXtO U: uNHna C8l8 de,... cam a 
apóetokJI;. cont6m suas p ... vru de recomendaçlo • • ._.. 
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dlda• Os dlscrpulos estãb unidos a Jesus, comO oâ ramos * Vld&rra O modo como Jesus for tratado em vrda aaré 
rgual ao que lhes seré ... servado O drscrpulo nlo • maror 
do que o Mestla, nem o servo é maior do que o seu p•· 
trio Se Je11111 foi persitgurdo por cauaa da justrça, tam
b*n elesurlo~ 

Esta-camos•-P--
-··-=~-jllnlol-de Slo -·. llgnlficaa.-- ........,, 
ande palpita - o do mundo -.... 011-.., 
nos anos 80, o Concilio 100 VatiCano 11. com a parlclpa-
1*> dos ~-de todo o mundo Aqo-. • ,,_ ..._.-...q obanpodeeer_.maa..,. 
•AssarntJNia Constltulnle• I~ reconhacau 8011 a.goa cris-

-·com ~r - qOM ae- * IIIUOÇto po-
lillca. um lugor e ..,. de prlnaa -· rola -..,_ .. _.. da-ode---
-· mae- aquilo qoje .. -..-o ao 111 •
dosloigoo, ..... ,_ .... -do Eloangolho de~.-

••-da lgoaja am ..--""""'"..._de- do III>-
.......... I ... 

Cam- clz o CoriJ:IIo: "A hlola- '* I 1za ao
...,..._ 00 lolgoo ( -1 ~ - doslolgoo, por- podpdol 
....,.çao -0- Doul_ .. idoliolçãoolliii .... ·-_...., -... -·-'·-........ um dos olf'*'::l"".~ --do- (-.1 "---.-de-- -·-delllonodo 
IDdlls - coes. l&ii4JIUIWS. .. 11181 8IIIIID .......... -*los. ---5--""*' Crioilo. --do~o GS31,dAA2)."0o-
.._. r as em palflca. e fima ra M e rw. dlalbtna ----- ... ..- ............... -... ... ..., pruver o bamicomum e.,....., tempo abrtr ca-
onorllo para o Evooogolho" G$14 

D8BI8 ~·do ~10' IIID do SMID Padre partlmm e -os •••••- deldouDina- do lllnila om......,. 
aar•..,. ...._ pwf 1~11. na 8I1CICik:8s .:JC~U en.... 
......, .. llhasdaV....ptnaapr• ~lae ••rlwecaa-
..-cxomoM-. ~-•iiiUO!*idoo-
em tDdaB aelrdJiiDI da em 1 MI& Pmcfpm. ~ lilo _,.,._. om_ciD __ _ 

o-·-- da gleibliliZIÇAo do..,. .. , .... cxom 
retannu e ....... ~ na ~ IOCIIII e idliWMillw, qua -podem-- --de--de
t.as ......... dob8m 

A pallllca aUitnllca 6 "oaMt» IIII - -'iLIII" 
de toda a papo '1;f "' camum c:ampc-rdi o ClaiiiUftiD 
dee concloç6oo de - - pe- aoo ~odidd - fot. 
rnlhas e • : C 11 r11111S plana e fiiCIIImeniB a perW-
I'Io" GS, 75 Em nogme dlj urgtraa oo - - l margem 
- -da-soo:Joi ..... iilo ..... Joio-~~
ve na Solclluda Rei~ •A 1a'dart1d 5 niD • um unll--do-............ ojode• ___ .__,,_. ___ por,....-...-.. ... -
Pelo cantnlnD.. 8 ~firme 8 pei'M:U..,.. de M ..... 

pomar poJo bem comum. ou \aola. poJo - do - • da -
~:m. po~qw tDdae nól ~ verdadMarrBIIal r r 11111...- por 
-·(n.381 I 

Opolllooalsllo-~-•-doopnnce 
p1011•1• r I'; ••.aco. cama .. s 1 aiWb.nZII. 
dO homem • com a fé q .. devarlllm _. NJit ,. ns da 

carmvêiiCill SOCIIII e de lftll. cunura llllurnrada pelo Evw.,.., da 
,_.Cristo 

-----om oegundo,..,_ 11) o-ê--dlgnodado do--....,... 
na em tDdas • fases de 818 llllilttncla. a o nl8pldD ,._ ... 
clniiiDe fuilldiiiil&itals-

.. ,.-t1orne de- e da-como- de 
-·ada...,_ do_ 

c)al.-o-vol~de-,.cxgooolzaçlo 

do -· ..... - olnbooi;ia dos .... ~ 11 - ... 
~oprlncfpoodo-

d) O II'IC8IIIvo da ICJidai 1E â Bm lodos 011 ~ da 
COiiVtvêiiiCia 8DCllllilll 0)0-·-.. -~··- ... ..-.I ,....,_....,..do_,.-_ 

., a PIUhUÇID do )ulllça oodal, - IB - - do 
- Naç6o. como........., na ODrMIItncoa- NaQoleo a doo&-
-·como C>IIIDçllo odopeillilo<al para-•-"'-a 
wrw. vad&Sa 1a pu.. 

Algla'Ma quaat6e& alilla -r aiF181.., no cant10 da prao
.._a.o do Msg 1•1o ponlllclo 

-o--. ...... d_do __ •-·-
- no- da IOda a- axwoOn-. oodal a paHioo:a....,. 
programas, por...,~ nlo dftwn ... can~~a ........ -
·--(di'OptJotumAOUi 31): 

- o ..........., 1111 MJiwnaniD 8DCIIIII • o clniiiD • unw. 
IBIIIIIncia digna e • tA" 4 :- da IDda8 no blm canun.. , (SGJ. 

-Rfl/~. 
-acxgoo ;' do-.oomo-daOXAo .. •-

a de IIOiul'lo da~- (d Sol. R-. Soe., 8,2oa);
,._..o~dDharnameO.,.......Iap;mltaonllruMR-Io...,.......,.e ___ opo+ do--.6-
...._.......,.., qw CXIniii\UI ~ .. ,. ""dlniiD e um 
-de--(d Crtsli-~431, 

-. 1 "' •' .....,.,.. doS b8ns da crillçiD •• ciRIU-
1*> '-doo-do-a do POUO - iXAII ... 
.P8dld ecaniD sabre. quaallo da p;cpcl dwte. da dlllb IIQID da 

-a doo OUI"OO maoo do po J çAo. a--,_
........ --fwoçio- (cf ~- IL30.4S; 
t:J O rac:alllt DocliRillliiD do Panllfldo CCJr-.o dli JUIII;a 8 Paz _____ .. opkidil-1 .. 

-o __ _...,._._.-.,,... -... _............., .. _.._ .............. 
-· io pra•odll- o 1! ocla ooaa1. (Ronm-. Qui-
di o 110 Amo. l'fJptJotum ,..., 'l) Com-. OUI"OO poiid-. qiM .... --. 
CDai .... com o e. .... de Crtllo, o Mag '?lo dll ..... a:Jnrr 

llllul de nax1o wgnlltalrw para a pnxnaçlo de w. aanwt:w•nda 
tlurnaM ..... digna ........... -.. da 
alllda...,__nuodo,oomo_do.__ •• 

do ............. do ....... -·. da·--· ........ 
.__.._lulu,nemdeil"',dequa-falnae_...lel
tuno-Mao(Ap 21,1·7) 

AD ma.no ~o Ma; , 'rto da lgf818 enaan11B o allllo 
lago a parbCiDar na vida Pllblca. como dever de um ..., r t 10 
&Jl c ala'.to e uma tarma ernnante de .-llz:açlo da ... voca-

l*> toumana a ..-_ Con1onuam -· - u ~ I """ 
palavrado--XXIIInaenc:ICioca-., T--
uma ... gosoufamos da- a 8Wii;lo--
para o sou- da pao1odparom ...........,,. no-.,.- a 
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de CIIDI'I8ibufrern na a , ' dD bem aanun da ............. 
e da própria.~ pallllc& e,IJIOIW*), cM ••..-••--. a 
luzdii:Mecametaq:ll:cD ............ 7 'c' .-11m 
... 

7 1 

5 ....... 6: ......... cullnl •IIDIIIaa niD Cl101111-. •• 

cran • LI .,. n.~, aà l • --- s-a • ~ou 
IDm'lmi......,.MIID.o-....-« '; , ..... ._. .. ~ ... 
luniJ. ----(filiO). FazMdo---• \' aa ' wdavklae...
lllizllçiD ..-. m6a*= • paUica. _. 8ID '"'*•• aam o 
E ....... o polllloo---- "ocloolpulo- 6 ·---( .. )-·-·-·-·-fe"(Jal5,211) Ololgo-.--.. ~-ol-_ ...... ___ ,__.,..._ __ _ 
..... ,.....,.p. c 1;1 par .............. ... 
riiiiÇiodoo-*-jlllllçaadoMI I··---· --- --·-·- .. -.... pi : J .. o palllaD CI'IIIID ..... PIQPDI" ............ --0 &enhar ................................... o 

- CJa 16.22). -·-•U.do EoplltiD-· oem••••---cana-bln;IDa;w s' _,_ 
PAII 'IJIENTARES NO VA'TICAND _.._ __ 

--T-aquJ.--. -longa• ...... 
dl. .... dllwm•w•..na-_..o._a_.. _ __. 
- 5 r iilidaiwa ............ ,, --
PMb' .... dlcraa.dl.-.aupu '? ............. 

---~otom ;I ---·--.-a...,~do-do-doaa· :• ...... 
-~~~ doo#lr4D-dollllllo,a.---. 

LagD • r ...... • a;: ., nalfalll: - --
~ ~ ............ bi 1 Wlllll-*- PIID,.... 
PI: , 4B dli ?s/ Dau1Dr MMD M1a11L a wu.-• 2 por-- Dom -• conno-. -116-..._com .... =•: Pcala.•....._ ... llaltD~*~ -------..... -· Nopu , • ......, •• ; •• ._ , ......._ --------·1 ···~ ..........-.-------.. I'' por Dam- Mil*....,_, ..... a I' do..-., 
-.. .m dJ' r 

2 

.. Cürla ............. esn-.....,. 
oamo ____ u ~---• -·--nla--. .......... , ..... r - ..... ln-

-~---------Pa E' li .. IIPIW- M ..... M ..._ C1i1 = " .... oe p;m-•o...._.,___._, r ..... .... 

CIRCIO de p&illi&WM&W u· • lnMD ......... M ---por-----·-17 dalftl lblopooucte~n~-.-·-.•-•" r 1 'di 
-~~~~-. • ..., ..... ,'!;r .. e kll.lllllo 
..,.._. ........ ,,., • ..,.._...,... .... : :E .... -·-----... -.... --w. , ... _..,.__.. .mRamao Pullisc•*nD-
blll •-na;IDIII I 'I/',~ ., ~--H. I Jogo --cA-........ ---~ _....,-~ ·= ..... _ • ......_.. 

(dlla8J ca.va eapalhar as IIIPIT915B& da QIWlda R-.ona di. papu. 
Jar;lodo-· ,._.--------••• ;· elo .... WIVWIIIL grwDt CGIII" 1 .. .. ''C'-
..... • a.pu: de racaiW no" g l't da,._ a E ;a• ---------··--·--·------·-.... Wi ......... dalllil- dDc:u'na'siDa ............. -
pa !E 1 • camo ...-n • ...,.'*- L.abcnm....,., aa.. ....... -.c.--.~v-•-... ....,_ 

A ........ __ ..,_, ..... - da -o...._ pú
blaD CflldD tml, CDmD qullqulr OiiiiQ palllco, Wll UCAI\AGZ 
aamadiiMada~tus...ecmmapasa;ioc:D~ ... ._. 
tal- "-o pCil' _. C18161iDD, - Qii4JSGZW> - bn8 lllnda fMklr 
.,.... .... que ..... ......,.~. w .... .,. .. 
Dloaa __ _. Elogolftl-·-··-,. -----..--.---......... -· ....-.. .......,. wn ,,_....,, ... anilo' !E que •....-
111.., __ ._ a.....ol'opa_....,.... ·-na;IDdo----·-...--..- polo -li!IIOI!iiD do.._---.. 
......... S WGUZAiWii illlai9D na IWIIilllçiD ciWa "Saan -
.... .-.-ouat .. DbmldltDiaae '$1' o-polllloo • ..,.;;o.-.. bun-ele
O .... i ... - 9 J ''aw•daan-...-e.._, ---· ......... ------)Ugllr ....... , ........ ""' '5 .... psMca ........... 
--. ..- 00:&4Wo..- ua i , "* no -.:iclo Cll palll?aa. 

-Jww r 1 ·-.... --......... -·-................... ···-.... ,.,...- ......... -----.. ..-·-· -----hUI•••· .. --··-....... ___ .,...... ____ .. 
Aqui ........ ~ ........ , ;lo 110 grupo C8Wkxr 

que • ampe~.:W com afinco r-a apnmarar a ..W ;E de .... --·-·----h-~ 1 c • ;r --..-.. - .. do-•111-·---·--· ..... ~·....,.. ---·-h __ .,__ __ 
nwa democa.:lll: •Deuww ..-n .,.,_ ...,., .... • aDft: 

..... _. k--ZIID......., OU r! i 1 1 • (Ces -

-·~ O.,..,.._u * a;Ao ~ niD- 0111111 -
..... ~ cx:wpordiOII. di grupaa, é o 1~ dll..,.. 
... e.. ............ fiDI, ........ VIda.. dlgs i r i da .. 

- t.• i' ...... na-- t. clgo I 
1 * -adaallnçe.•-··--··--

- ..--. .. UliUÇio do .. -. do ... --a- elo ... dai; ....... , .......... P"44" r c' lnll: -7 o....., elo \nce Pc 1 

O ... Rllp]' E • de ...... 
-.ep;wsa•ta !! 'cwcasno_..,e!lderlsm' dD 

--'-· -·clloltçlodo -· --........ ....... -... -·--·..-·-nun,-•-• polliJca. 

_.._ __ ·~- ... -·-·a---· ---20do-dlll-
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
atenderá a sohcllaçio de V Ex ' nos hmrtas penntto· 
aos pelo Regomento da Casa 

O Sr. Geraldo Meto. I • V""'·Praslden· 
te. deora a cadaota da prasodêncla. que e 
ocupada pelo Sr. Anlomo Carlos Maga/hias, 
Prasldenle 

o SR. PRESIJENT1: (Antonio Callos Magalhãas) 
- Esgotado o tampo destonado ao Expedoente. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Sobre a maaa, oequanmento que sara lodo pelo 
Sr 11 Sacratáno em exarcícoo, Sanador Carlos Pa· 
troei ruo 

É lido e ap..,ado o seguonte 

REQUERIMENTO Nl 382, DE 1198 

Nos tennos do art. 175, alínea d, do Rego
Interno, feCII*ro onversão da Ordem do Doa, a hm de 
que a rnaténa carwmnte do rtem n• 7 &eJ8 submabda 
ao Plenáno após 118m 4 

Sala das Saasãas. em 2 de JUnho de 1198 -
.._.. Plolvlo. 

O SR. PFEMerTE (AntanK> Callos Magalhias) 
- Aprovado o l8qUellffl8nlo, será curnpnda a deter· 
rnonação do Plenáno 

lflllm1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N1105, DE 1996 
(Votação nornonal) 

Da> ISsill, em turno UI1ICO, do PIQJIIIO de 
Dacn!lo Lagoslallvo ,. 105. de 1996 (n' 441!15, 
na camara dos Deputados). que aprova o 
ato que renova a permossão outorgada à Rá· 

doo Patumate Lida para explorar sai'VIÇO de 
radooddusio sonora em loequêncoa modula· 
da na Cidade de Caj8Z811BS, Estado de Pa· 
raiba, tendo 

Parecer favorável, sob n• 265, de 
1998. da Cornossio da Educação, Relator 
Senador Ney Suassuna 

Em diSCUSSão o PfOJIIIO, em tumo unoco (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

doscussão 
Peço aos Srs. Sanadores que não regostraram 

o seu comparacomento que o laçam para lobarar o 
paonel eletrõnoco. 

Em votação o pf0J810 
A Presodêncla pede aos Srs. Lidaras que onen· 

tem suas respebVas Bancadas 
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL - PI) - Sr 

Prasldante. o PFL recomenda o voto 'som' 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -

Sr Prasodante, Srs. Sanadoras, a Liderança onlonna 
que, nesta caso. o Bloco está liberado O Partido 
dos Trabalhadolw se abstém nessa maténa, urna 
vez que aonde não foi regula~ o Conselho da 
Comumcação Socral 

Renovamos o apelo ao P-.denle do Congras· 
so, no senllclo da que possa haver a regu~ 
a a alebvaçio do Conselho da ComunocaçAo Soaal, 
tornando-Se. assom, uma realidade em prá!K:a. 

o SR.~ (Antano Callos Magol- ) 
- SoliCito aos Srs Sanadores que não regoslnlm os 
votos até a bbaoaçio do paonal. 

Paço aos Srs. Sanadores que estão em saus 
gabonatas ou em outras dependências da Caaa para 
VIram ao plenáno, poos trata-se de votaçio nomonal 
(Pausa.) 

Os Srs Sanadoras J8 podem votar 

(Procede-se à votação.) 
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-I•S. • 
I zoos.: . 
::PS.: • ·-· a.-.. HI!UO F a..M 

VOTAÇÃO NOMINA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"105, DE 1996 

APROVA C ATO QUE RENOVA,.. D.:'RUIC::OIO"'~ 
cJJTORGAUAAR,t.DJr PATU AATE LTOJI. .. lC);: ~:::"'A' 

.. - v•. I 

Data F•m 0210611998 

V-Sim: 41 

VOIOB Nlo: O TOIBI 41 

VotaoAHt: 7 

-,u.. liCIO 15 &:. I~ 

Hora F•m 16 0217 

~- OMIIIII • li C 
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O SR. I'AESIDEtfTE (Anlãnc Caltos Magali'-n) 
-Votaram SIM 41 Srs. Senadores, nio houve valo 
contráno. 

Houve 7 abstenções 
Total.48votos 
Aprovado. 
A matana VIII à Comissão Duetora para reda· 

Çiofinal 
O SR. PRESIIlENnE (Anlorvo c.tos Magalllaa) 

- Sobre a meaa, parecer da ComiSIIio Dlratora ole
rwceudo a ralação final, que será lodo pelo Sr. 1• Se
cretáno em exarcicro, Senador Carlos Patroclnio. 

E lodo o segurnte: 

PARECER N1333, DE 1118 
(Da Com ssil.o Drretora) 

Rarla;h final elo,...,._ de Das
Lagl la'ho n" 105, de 1118 (n" 44, de 
1111&, ,. can-a doe Dapuliadaa). 

A eo-ralc> Diretore ap- a nrc1aç1o final 
do P!qalo da DecniiD LIIQMiali'IO rf' 105, da1986 (rf' 44, 
da 1995, na CAmara doa Daputadoa), que aptUVB o 
alo que nHICMI a peru ••o outorgacla à R6dio Palu
maté Lida, para explorar stKYIÇO de radrodlluslo 1110-
nora em lrequência modulada na Cidade de Cajazel
raa, e-da Paralba. 

Sala de Raunri!es da Cornrssão, 2 de pmho de 
1!1911.- AniDnlo Cartae ........... p ............. -
............. Relatara - Geraldo llalo - c.loJ 
PJirOCinlo. 

ANEXO AO PARECER N" 333, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Naaonal aptO

vou, a, eu, Preardente do Senado Facland, nos ter· 
mos elo art 48. rtam 28, do Ragrmento lntamo, pro
mulgo o aaguinl8 

DECRETO LEGISUO.TIVO N" , DE 1998 

Aprw.o-que-apamrle
alo Oldllrgllllll • R6dlo , .... , ... Lida. 
,.. LJjZia,... -• de nullarllft. ah ao
nora am flaqu•rcla modulada na cidade 
de CJjaiJirJJ, Eataclo da Par III a 

o eona- Nacronal dacrela: 
Art. 11 E apnwaclo o ato a que se ralant a Por· 

lana n• 35, de 13 de favererro de 1990, que renova 
por dez anos, a partrr de 11 de JUnho da 1987, a per· 
miSSão outorgada à Rádro Patumaté Lida, para ex· 

plolar, servrço de radrodilusão aonora em ~ 
rnoclrrlacta na Cidade da Csplzaras, Estalo da PanúbL 

Art. 2" Este decreto lagrslaiM> entra em VIgOr 
na data de sua publrcaçlo. 

o SR. PRESIDENTE (Anonro CaJ1as Magal - ) 
-Passa-se ir rrnedla1a apraciiiÇáo da redaçio linal. 

Em drscussio a redação frnal. (Pausa.) 
Não hawndo quem peça a palavra, encerro e 

dl&a.ISSã0
• 

Em wotação a redaçlc> lrnal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam querram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa VIII ir promulgaçio 
O SR. PRE&IlENTE (AniDnro Cados tlagall'' ) 

-ltiam2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 121, DE 1996 

(Volaçlo nommal) 

IJrr - •. em tumo rRlo, do P!qalo da 
Dacnllo I •;I latNo rf' 121, da 1998 (rf' 2IQIIlll, 
na Clmara doa Deputados), que .- o 
alo que ...,_ a permraelo do SHarra 
Cencella da ComuntCIIÇão Lida. para axpb
rar seiViço da llldloclilusão aonora - m.
qillncla modulada na Cidade da ltullllaba, 
Eslado de Mrnas Gerais, tendo 

Parecer favorável, sob rf' 288, da 
1998. da Comrasiio da Educaç:io, Relator: 
Senador Francabno Paraua. 

Em dracussAo. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a 

drcussio. 
Em IIOIBÇio. 
A U.. soliCita - Srs. Sanadoras que ocu

pam os seus lugares. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocQIPT - SP) -

Sr Ptasda •· peço a palrMa para onanllr a Bancada. 
O SR. F R • anE (AniDnro Carlos M1+t1 ' ) 

-Tem V. Ex" a palavra. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP. 

Pala onantar a Banc:ada. Sam rwiSio do 018dor.)- Sr. 
Pnlsrdenla, o Bloco da Oposição está liberado, uma 
WIZ que o Partido doa Trabal1adores se abslán
rraléna, lendo em - o lato da que o Connllo da 
Conu1rcaçio Socrlllll'oda""' está ~-

0 SA. I'PESI"'EHf'E (Anlanlo Caltos MagaNor) 
-Os Srs Senadores Já podem voter (Pausa.) 

(PtrJosde:se à votação} 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Caries Magalliaa) 
-Velaram SIM 47 Sra. Senadores e NÃO 1 Senatlor. 

Houve 7 abstenções. 
Total. 55 vo1os 
Aprovado 
A matérra var à ComiSSão Ontora. para reda

çãohnal 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Caries Magallães) 

- Sobre a mesa, parecer da Com1ssão D1retora 
oferecendo a redação final. que sarA hdo palo Sr. 
1 • SecretéAo em exercíciO. Sanador CarlOs Pabo
cfniO. 

E lido o sagu1nta. 

PARECER NO 334, DE 11111 
(Da Conussio Dueto<a) 

R 1 ;M final do Projeto de DacNlO 
._..., tlwo no 121, de 1111 (nl 2111, de 
1111, .. CAmera doa Dapullldoa) 

A Coi1 ão DveiDia ap da a redaçiio li1al do 
P!III8ID de IJecniiD I..IQsflliNo ... 121, de 1986 (rfl 2110, 
de 1996, na Clmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a parmiiiSão do s.stama Cancella de 
ComuniCBÇio Lida., para explorar sannço da radlodl
lusio sonora em lreqiiêncl8 modulada na CICiada da 
ltullllaba, Estado da M1nas Ge111111. 

Sala de Rau111ÕeS da Comissão, 2 de JUnho de 
1998 - Al*nlo c.to. llllplhiell, Pn!Sidenla
Jllnill 118riae, Ralatore - Geraldo Melo - CMos 
Palrocfnio. 

ANEXO AO PARECER N• 334, DE 1998 

FBI;IO saber que o Congresso Nacoanal apro
vou, e eu, Pnadanta do Sanado Federal, nos ter
mos do ert. 48, nem 28. do Rag1rnanto lntamo, pro
mulgo o segulllla 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

"Pton o ato que renova • pwiililt= 
lllo do Slablma c-lle de ~ 
çlo Lida., pma explorar -.iço de I'Miio
dllus6o .01101'11 em fnsqiiincill ma*" 1 
na cldede de ltulutaba, Estado de IIIMs 
Gerais. 

-------------------------

O Congresso NaciOnal decreta. 
Art. 1• É aprovado o ato a que se relere a Por

tana n• 1.249, da 23 de dezembro de 1994, que re
nova. por deZ anos, a pamr de 9 de agosto de 11192, 
a parm1ssão do S1stema Cancalla da Comumcaçio 
Uda. para explorar, sem d1rallo de exciUSMdarla, 
sennço de rad1oddusão sonora em lraqii6nLI8 modu
lada na CKiacle da 1tu1utaba, Estado de M1nas Genus. 

An. 2" Este decreto legislatiVO entra em VIIIO" 
na data da sua pubhcaçio. 

O SR. PRESIDENT1ô (AnDno Caries Magal'' s) 
-1'--se à unadata apraciiiÇiio da radação final. 

Em diSCUssão a radação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encano a 

d1set1ssão. 
Emvo1ação 
Os Srs Sanadoras que a aprovam quaoram 

permanecer sentadoS. (P ..... ) 
Aprovada. 
A maténa var à promulgação. 
0 SR. PRESilENTE (Anlonlo Cartas MoGol'' R) 

-118m3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAllVO 
N"2, DE 1997 

(Votação nocnnal) 

!'ljaa 1 
o an IUmO ÚIWlO, do PlajMD de 

DacraiD I agoale'No rfl2, de 1 'iltf7 (rf'2811118, na 
Clmara dos Deputados), que aprova o Ido 
que renova a cone anão da Réd10 Flfom de 
llabrra Lida. para axplonlr sennço de radlodt
lusão sonora em onda média na Cidade de 
ltab1ra. Eslado da Mmas Gara1s, tendo 

Parecer favorável, sob rfl 253, de 
1998, da Comisaio de Educação, Relsh-: 
Sanador Francallno PereKL 

Em dB"IS"ão o PfOIIIIO. em tumo úmco ~) 
Nilo ha- quem peça a palavra, enceno a 

discussão 
Em votação. 
Os Srs Sanadores ]6 podem votar. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) -

Sr P-ldante, o voto do Bloco de OposiÇio é libera
do O voto do PT, corno nos casos antenores, é de 
abStenção. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIJENTE (Anlcnlo C8lla& ~) 
- Votaram SIM 51 Srs. Senadores. não houlle voto 
IOtll c:onlnU!o. 

Houve 6 abstenções 
Total· fi1 IIOios. 

Aprovado 
A ma1éna V81 à COII'IISSão D1relola palll rada· 

ção final 

O SR. PRESIDENTE (Anlllnl> C8lla& Mçills) 
- Sabn! a maaa. pa18C8r da ComiSSio Dnetora ale
.--Ido a radação final. que será lido pelo Sr. 1° Se
cleláno em exercíCIO, Senador Carlos PatrociNO. 

É hdo o segu1nte: 

PARECER H" 335. DE 11811 
(De ComiSSão D1reto1B) 

Rdeiio final do Proj8to de Deu
Legi81dvo ... 2, de 191r7 , ... 281, de 11811, 
na Cl- elos Deputad•). 

A Coo I ão DniDra llpiCWI da a Rldação final do 
PlqiiiD da ~ l..eyslalho rf' 2, de 19117 (rf' 2111, de 
18116, na CêmaJa dos Deputados). que apuve o ato 
que l8nCMI a Qll• a· o ela Rácllo Filam de ltabila Ucla. 
P818811Jlbar servças de ladiodifusão 8011018 em onde 
média na ada:le de llabora, ~ de MNs Gerais. 

Sala de Reumões da Comissão, 2 de JUr1ho e 
1998 - Antonio c.rtc. -.plhies, Presidente -
Jlinlll llmfu Relatora - Geraldo Melo - c.1oa 
Patrocinio. 

ANEXO AO PARECER N• 335. DE 1998 

Faço saber que o Congresso NIICIDI18I apro
vou, e eu, PIMICiente do Senado Federal, nos ter· 
mos do ert. 48, 118m 28 do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO H" , DE 1998 

Aprova O .ao que NnOVII 8 CGICII 
sio de R6clio Flfom de llablra Lide. pare 
erplo- MrYiço de rediodlfullio _. 
11111 onde médlll ne ciclede de lteblra, Eeta
do de Minas Gerais. 

O Congresso Nac10nal decreta 
Art 1° É aprovado o ato a que se relere o De· 

creto S/rf'. de 13 de dezembro de 1995. que ranova 
por dez anos. a partir de 5 de ma10 de 1993. a con· 
cessão outorgada à RádiO F'lfom de ltablra Lida. 

para explorar. sem dnaoto de exclUSIVIdade. sennço 
de radiOdifusão sonora em onda mediB na Cidade de 
llablla, Estado de MIMS Genus 

Art. 2" Este decreto legislatiVO entra em vigor 
na data de sua pubiiC8Ção 

O SR. PRESIDENTE (Animo C8lla& l'agal-!r) 
- Passa-se à 1med181B apnoaação da raclação final. 

Em discussão a radação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encano a 
discussão 

Em votação 
Os Srs. Senadoras que a aprovam q-.n 

pennanecer sentadoS. 

ApiOVadL 
A maténa VBI à promulgação 

O SR. PAEBIDENTE (Anlono C811os Maga1 r 

-lt.m4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 40, DE 1997 

(Votaçio nom1nal) 

Dwcom'o, em tumc un«::. do Prqolo de 
Dacralo legldMillo rf' 40, de 1997 (rf' 33111'116. 
na CAmara dos Oaputados), que aprova o 
ato que l8nDVIl a pem s são outorgada à Ré· 
diO Charrua Lida. para explorar sennço de 
l&diOddusão sonora em freqílinaa modula· 
de na Cidade de U1Ugu&l8na, Estedo do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n" 2fr7, de 
1998, da Comissão de Eclucaçio, Rlllator: 
Senador Joaé Fogaça. 

Em diSCI•aão o plqi!IO, em turno uniCO. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavlll, enceno a 
diSCUSSão. 

Em votação 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Sr. PIIISidente, peço a palavra para eiiCIIIIWihar a 
votação 

o SR. PRESIDENTE (AntoniO C8l1os Magali" E I 
- Com a palavra, para encanunhar a volaÇ'o, o Se
nador Edualdo Supllcy 

O SR. EDUARDO SUPUCY (9loco/PT- SP. 
Para ancanunhar a votaçio ) - Sr PresKiente, SI"&. 
e Srs. Senadoras, o Bloco de Opos!Çio estli libera
do. O Partido dos Trebalhedoi8S. de 1orma c:on&IS
teme com a posiÇãO que temos assumido. ab8tém-
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se em fonnular =aVOfavel ou contrário a essa 
11po de açio enq não foram c~ as exi-
gànclas do art. 224 Conslllulção Federal de 1988, 
deciSão essa que • consbluJu em um deedobra
mento de posção ajssunuda. pelo PT desde a pro
mulgação da Consbtjllção. Diz o ali. 224 que: 

"Para os eleitcls do diSpoSIO nesta capitulo, o 
Congresso Nacionallinsblu1rá, como 6rgio auxiliar, o 
Conselho de Comunicação Soc181, na fonna da IIII. • 

Como é do~conhecimento, o c:o..aiho 
de Comunil:açio foi inabluido pela lei rf' 
8.389, de 30 de b10 de 1991, entratanto, a or-
gamzaçlo deese do, a partir da Indicação de 
seus II1IHTibloa, não se concrabZou. No que diz 
respeito a essa a, vale inlonnar que IIXISiam 
peças Importantes m tramdação, taniD no Senado 
como na CAmara. N Câmara, em 1992, o Deputado 
Cunha Bueno o PL ri' 2525/92, que propu
nha a inclusão dos' IIICISOS 11, X, ali. 41, de lei rf' 
8.389191. Esse arllt traia da cornposiÇão do Con
salho Assim, o PL n• 0232/92, apos ser aprovado 
pela CoiiiBIIão de lênCia e Tecnologia, bem como 
na de ConslduiÇio, Justiça e de Redação da CAma-

ra. tramitou no Senado, onde fo1 aprovado medl8nte 
apraaenlaÇão de substiiUbYo. Os relatores foram os 
Senadores Coutmho Jorge, na ComiSSão de Educa
çio e Levy 0188, oferecendo a redação do wnado, 
e, em seguida, a maténa retomou à Casa de ongem, 
na dala de 11-6-96 De IIIICiabVa do Senado, a pró
pria Conusslo Oiretora, em 'lB/07192, fez 1ndlcaçlo 
de nanbros para o menc10118do Conselho, rf' 6/92, 
procurando cumpnr o art. 224 da Consblução Fede
ral. Aç1io que ~ aguardando sua lncluslo 
na Ordem do DiL Outra iniciativa do Senado é de 
autoria do Senador Joeé Eduardo Outra, um PIOjelo 
de Reaoluçlo (rf' 03195), encaminhando ragulamen
taçlo para o p10C8SSD de escolha de membros do 
Conselho de ComuniCBÇão Socl81 pelo Congresso 
Nacional, lido em plenéno na dala de 011'06195. O 
Presidente da Mesa d1striburu a maténa para o Se
nador JúliO Campos para ralalar. 

A noeaa posiÇão é de abstanção, agliiiRiando 
que essa matéria esleJB IIICiuida na Ordem do 018. 

O SR. PRESilENTE (Anlauo Certos Magalhles) 
-Os Srs. Senadoi8S tá podem votar. 

(Procede-se à votação.) 
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O SR. PRESIDEIIm (Anlan10 Callaa N'age'h'n) 
- VIDram SIM 51 Sr$. Sanadores; não houYa valo 
cantréno. 

Houve 6 ablltençlões 
Total:57110108. 
Aprovado, 
A matána VB1 à ComiSSio D1ratora para reda-

çiofinaf. Si 
O SR. SUPLICY (BiacoiPT - SP) -

RegJsboomauWID at ' IÇio, Sr. Poasidaolle. 
o SR. (AnlaniO Callaa Magalhilea) 

-Na~~~ (AnlaniO Callaa Magallães) 

- Sobnt a -. panlcer da CoiiiiSIIio Doratora afe.. 
•-ido a l8dação finill, qua será ido palo Sr. 1° S. 
cral6rio am Blllloclcoo, Sanador Carlos PatroconiD. 

~ido o onte· 
N" 338, DE 11198 

Col1nossiio Doratora) 

.. ..!=~~flnlll do Prajelo de IJea'eto ...... l:dvo 40, de 1197 (n" 338, de 
111116, ... cto. Depumcloa). 

A Comossio Do...,_ apoesanta a radação fmal 
do Plqaeo da Dacnllo ~ n" 40, da 19117 (n" 339, 
de 1996, na Clmara dos Deputados, qua aprova o 
aliO qua -.a a PIIV ão DIIIOI'gBda à RádiO Char
rua Lida. para axplonjr IIIIMÇO de rac:loodilusio sono-

ra em frequência ~lada na Cidade da Uouguaoa-
na Eslado do Rio G do Sul. 

Sela de Reu ' da ComiSSão, 2 de JUnho da 
111116. - AniDnlo lllllgalhies, Prasodanle -
Jlinlll u.rl•, Rala - Genoldo Melo - c.rt.,. 
PR a clrolo, 1 

ANEXO AO PAflECER N" 336, DE 111116 

Faço saber ~ o Congresso Nacoonal apro
-.. a au, Pras~ do Sanado Federal, nos tar
n.. do ali. 48, ilem ~. do Regomanto lntamo, PID
mulgo o saguonta: 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1998 

-Urugualana, 

o - que -- • permla
.. A6dlo Chanua Lida,, 

-··de ..uodlfualo
modulada na cidade de 
do Rio Grande do Sul. 

O Congoesso N onal dacoeta: 
Art 1° E ap do o ato a que se nlfere a Por-

taria n" 634, da 25 agosto da 1994, qua renova. 
por dez anos, a da 22 de jiKiho da 1994, a par-
mossio outorgada à Réd10 Chanua Lida. para expio· 

rar, sem doreoto da lllCCiusovodada saiViço da radiOdi
fusão sonora am fraquêncoa modulada na Cidade da 
Uruguaoana. Eslado do RIO Grande do Sul. 

Art. 2" Esta dacrato legisla1lw entra am vogar 
na data de sua publicação. 

O SR. PR~ (Anllno Caltos Magallias) 
- Passa-iiB à omadoata aprecoaçlo da l8dação final. 

Em diSCUSSio a redação final. (Pausa.) 
NAo havendo quem peça a palavoa, enceno a 

disCIISSãO. 
Em votação. 
Os Srs. Sanadores qua a aprovam quaoram 

pamoanacar sentados. (Pausa.) 
ApiOVBda. 
A maténa vao à p10mulgaçio. 
o SR. PAESilENTE (AtDIIO Caltos Magaliiias) 

-ltam7: 

PROJETO DE LEI DA c:AMARA 
N" 19, DE 1998 

(Em ragme da uogêncoa, nos 
tannos do Raquanmanto n• 377, 

da 1998- art. 336, b) 

Dwo h em turno únoco, do PIOjalo 
da 1..81 da Clmara n" 19, da 1998 (n" 2.91 1/f11, 
na Casa de ongam), de onicoabva do Supa
nor Tribunal de Justoça. que abiB o petCan
tual de dderança entre a I'8ITIUIIIIIIIÇ dos 
ClllgOS da MonostiOS do Supanor Tnbunaf da 
Justoça a dos Juizes da Justoça Fadaral da 
PrimeoiD a Segundo GIBUS, tendo 

Paracar favorável, sob n" 325, da 
111116. da Comissão de Coi'ISbllnçlo, Justoça 
e Cldadama, Relator: Senador Romeu 
Tuma, oom voto contnirio do Sanador Fran
celono Pareora. 

(Podefão ser ofetecodas emendas até 
o ancenamento da disciiiiSio). 

Sobnt a ,_., requenmanto que será ido pelo 
Sr. 1• Secraténo am axeococoo, Senador Carlos Pa
IIOCÍniD. 

E lido o segumta: 

REQUERIMENTO N" 313, DE 1998 

Senhor Presodanle, 
Nos termos do dosposto no art. 255, incoso 2", 

c, 12. do Regomento Interno reque110 o envoo à Co
II'ISsão de Assuntos Econõmocos do P!UJ81o de Leo 
da Câmara n• 19, da 1998. que "Altere o percentual 
de ddarença entra a remuneração dos cargos de Mo
rustJO do Supanor Tnbunal da Justoça e dos Juizas 
da Justoça Fadara i de PnmeoiO e Segundo Graus". 
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tendo em VIsta que e proposta não 101 enahsada em 
relação ao ménto, posSUindo goande Impacto man
C8110 nos cofres públocoo: 

J~~ostlllcaçiio 

O ProJ810 de Leo da CArnal& p~e o reaJus
te da remuiiiiRIÇio dos monostros dos tnbun&IS supe
nores (STJ, TST, STM e TSE), elos daaembargado
res do Tribunal de Justoça do DF, assom como dos 
Juozes fedenus, JUí:zes de clorado do DF, e elos JUÍzes 
da JUSbça do trabalho. 

Ermatanto a proposta não loo analisada pelo 
Sanado Feclaral, em relação ao ménto, mudo embo
oa a proposiÇão contenha valores elevados, que ab
solutamente não forem di8CUbdos nesta Casa. 

Os pollmocos ertogos 5" e 6" do PLC 111198, 
precosam ser melhor~ e discUbdos na 
Comossão de Assuntos Econõmooos, pare que se 
possa lazer um melhor Juízo da alegada economa 
defendida peta lirea aconómoca do Govemo, de que 
sanam poupados 88 milhões de reaos por ano, com o 
congelamento da grabficação elos 2.186 JUízas claa
sostas e das apoaentadonas e pans6es dos 1.500 
JUízes class.m& onabYoS, tendo em Y1Sia o carátar 
mrnontáno dlma rapresentação psntãna da JUSII!;a 
do Trabalho no Judlcoéno, em contrapsrtoda aos be
nefiCIO& oferecidos através do Art 6" aos 15 mi jui
zes VdallciOS, que perceberão proventos rato~ 
a 1° de JBneiro de 19!111, o que corresponde a uma 
despesa adoc:oonal para os cofres pubhcos de apiOXl
madamente 270 mlhões de reaos. 

Sala das Sessões, 2 de JUnho de 19!111. - Se
nador act.c:lr ao... 

O SR. PRESIDENTE (Anlcnoo Certos Magalhias) 
- Em votação o requenmanto. 

Os Sra Senadoras que o aprovam queoram 
permanecer sentedos. (Pausa.) 

ReJIIII&do 
Sobre a mesa, emendas que seoão lidas pelo 

Sr 1° Secretáno em exercocoo, Senador Carlos Pa
trocmoo 

Sio Iodas as seguontes 

EMENDA N" 1 - PLEN 

Supnma-se o art.S" 

Juatlflcaçio 

O art. 5" do SubsldutNO da Câmara dos Depu
tados ao PL n• 2.911·AI91 e de seus apansos, Pls 
n"s 2.980197, 2 981197 e 2.982/97 é doscnmonatóno e 
contrana pnncopoos assegurados no texto eor..u. 
coonal, conforme determona o oncoso VI do art. 7" da 

Consbluoção Feclaral e InciSO XXXVI do art. 5" da 
Constduoçlo Feclaral e dos arta. 111 a 117 

Sendo portanto olegibmo e ilegal o art. 5" do 
SubslllutMI que contrana cláusulas pMreas da 
Consbluoção 

Sala das Sessões, em 2 JUnho de 1998. - Se
nador Odaclr ao... 

EMENDA N" 2 - PLEN 

Supnma-se o art. 5", reonlenando-se os de
maoseadeque~a~odoad7" 

JlioaiiR:açlo 

O art. 5" do Projeto de lei da Cimanl rf' 19 de 
1998, é dlscnmlnat6no e mcansbluciOnal, poos con
trana pnnclpoos assegurados no texto Conslilucoonal 
ao onsurgor-se contra os arts. 111 a 117, que 1111118gU
oa o caráler de mnostros e megiSiraclos aos repre
sentantes classostas, conforme determina o art. 111 
da Consbtuoção Feclaral, transcnto ln vwllla: 

'Art. 111. São órgios da Justiça do 
Trabalho. 

I - o Tnbunal Superior do Trabalho; 
11 -os Trllunals Regoonals do Tnlballo; 
III - as Juntas de Conciloaçiio e Julga-

mento. 
§ 1° O Tribunal Supanor do Trabalho 

compor-ee-á de vinte e - ~. esco
lhidos entre brasileiros com rnaos de trinta e 
cn:o e menos de - e conco anos, 
nomeados pelo PlliiliCiel de da Flepolbloca após 
aprovaçio pelo Senado Federal, sendo: 

I - dezessele togados e Vllallclos, doa 
qUIIIII onze escolhidos dentre JUizes da car
noora da magistralura trabelhista, três dentre 
advogados e três dentre membros do Minos
téno PúbliCo do Trabalho; 

11 - dez c1assostas lltemmlll~po~aráránoa, com 
representação psntãria elos trabalhedoras e 
empregadoras' 

Outra flagrante agressão do Art 5° do PLC 
n• 19/98 ao texto consbiUcoonal, é sua pralaloçlo em 
desVIncUlar a grabl"oc:ação dos JUizes t"a••- do 
presidente de JUnta e subordonar o aunaiiO da grall
locaçio aos 1811J11Sies conoedodos aos &eiVIdcns pú
bliCOS federaos, contoanando o ptecedo Conatilucoo
nal asseguoado nos Artigos 115 e 116 que onvaate o 
representante pantãno na condoçio de fUIZ classosta 
tempooano, nwmbro portanto da estrutuoa do poder 
Judocoáno. e não funcoonano publiCO que e regido por 
LegiSlação propna 
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Outra irragu~ apresentada pelo Art. 5° é 
o desrespetto ao d1 adqu1ndo conforme expresso 
no lfiCISO XXXVI do 11. f1' da ConstituiÇão Fadellll. 
"a lei não prajUdlaara •0 dtreiiO adqUindO, O alo JUrldt
CO pelfedo e a co.;:.j::lgada; • que ao desv1ncular a 
glllbfiCBÇão por s do JUIZ ci11S81S!a do presiden
te de Junta, agnde um procedunento JegaJ v1gente a 
maiS de 50 anos. 

Estas agres~a um segmento da Jushça do 
Trabalho só podem r explicadas devido às campa
nhas desenvolvidas, llirnamente no 61'111111, v1sando 
o enllllqUBCimeriiO JusbÇa do Trabalho, através 
da CIZãma entre membros. fazendo parte de 
um PIOCBSSO de arnclullamento das ralações traba
lhiStas em nosso pai$ e da ruptura da 1nstllu1Çio do 
poder JudiCiáno ~ respedades pelos brasde1ros, 
que é a JUBIIÇB do T<*bafho. 

Necessáno se ~ esclarecer, e a bem da -
dade, que os pouco fna1s de do1s mil JUIZes classls
tss, que aluam nas Jª de COIICIIiação e JUlgamen
tO, espalhados pelo is, são elementos essenc1a1s, 
na raplda e ehCiente resolução dos milhares de pro
cessos trabalhiStas tranutam dl8namente nas 
mais de 11111 JUntas cHi concdiBÇio e JUlgamento, sen
do responsáveiS d1ral.os por maiS de 50% dos acor
dos de conc1haçlo~rtes na pnmen audlênaa, 
o que representou nte no ano passado, maiS 
de um 1111lhão de que lo111m resolvidos na 
pniTIIIIIll audlêi'ICIB, nomiZ8ndo em custos pro-
cessuaiS aprox1~nte 850 lllllhões de reaiS, 
não sendo JUSto po congelar a grabfiC&Çio dos 
JUizes Classlstss JUntas de COnctii&ÇãO e JUlga-

mento, aleganclo-se~onoiTIIS, quando o Justo rea-
Juste não acarratana IS de 88 lllllhões de rea1s por 
ano, estando con zados neste valor os 2. t 86 JUÍ-
zes claSSIStas e os 1 500 JUizes lfi811Vos, o que é um 
valor bem lfllerior benellciOS oferecidos pelo arti
go 8" do PLC 1911111, qua dest1nará aos 15 mi Juízes 
vllaUCIOS a quant1a dt 270 milhões de reaiS como re
troatiVOS a 1° de .....a,ro 

SoliCitamos a dompreensão dos nob~es clegas 
Senadores pa111 a sUpressão do art. 5". a adequação 
da l8daçAo do am~' 7", sua 180rdenação e dos de
maiS arbgos do PL 19198, pa111 que desta forma 
possamos preservar a JUSIIÇS e a obadlêfiCIS à Carta 
Magna. 

-Se-

Supnma-se o 

JusiHicação 

O Art 5° do ProJSto de Le1 da Câmalll n°19, de 
1998, ofende a oldem constituCional blliSIIBIIll, ao 
afrontar o pnnc1p10 constitUCIOnal da ISOnornla, por 
uma parte, e por outlll, ao desrespeitar a condição 
consbluc10nal dos 1uízes classiSias, que a Carta de 
1988 proclamou. não apenas no pnme1ro grau, mas 
também nos tnbuna1s rag10na1s do T111balho e no 
propno Tribunal Supenor do Trabalho {COfiStdulção 
Federal, Arts 111, 115, 116 e 117) O que a Carta 
Magna estabelece não pode ser desrespBIIado por 
uma lei ord1nana, como é ced1ço. 

o legiSlador ao manter o Ar!. 5° no PLC n" 191911, 
além de estar cometendo flag111nte 1nconstlluc1onal1-
dade, promove uma g111nde lnJustiÇS ao desVIncular 
a gratmcação dos JUízes class1stas do presKiente de 
JUnta. e, subordinar o aurner110 da gratlfiCBÇão aos rea
JUstes concedidos aos serVIdores pllblicos federBIS. 

Esta categona m1nontána da Just1ça do Tlllba
lho que é a dos JUIZes class1stas temporá1los, cum
pre um relevante papel pa111 a concll1ação dos Inte
resses do trabalho com os do caprtal, malána essen
CISI para a paz socllll em nosso país, não pode ser 
ObJeto de discnm1nação através de uma proposta ln
Justa e 1nconstlluc1onal. 

O juiz classiSta, tem um cargo ternponino e 
elativo, de acOido com o texto constduc10nal, e por 
Slmllandade, como ocorra com os membros do Le
glslabVo, não pode ser equ1pe111do ao funCionaliSmo 
pllbiiCO, que é do quadro pennanente e 18Qido por 
rag1me JUrídiCO propno. 

O Art. 113, determina que a rernunelllçlo do 
JUIZ classiSia se1a eslabalecKie por Le1, o que se con
Solidou através do art 666 .:lo Decreto-LBI n• 5.452, 
de 1° de ma10 de 1943, a maiS de c1nqüenta anos 
ponariiO, constllullldo-se em out~a flagrante IIICOIISb
tuciCinalKiade. o congelamento e a mud&riÇB do pa
radigma da gl'lltlfiC&ção dos 1uízes claBSistss, sugen
da pelo ali. 5" do PLC n" 19198, que agnde o InCISO 
XXXVI do Ali 5° da ConsbtuiÇiio Federal "a lei não 
PI8JUdiC8rá o d1re11o adqu1ndo, o ato JUndiCO perfeito 
e a COISa JUlgada". 

Além das lnconstiiUclnalldades flagrantes Já 
apontadas e do caláter discnm1natóno, InJUSto e ~e
gal, do Art 5° do PLC n• 1911111, temos Blnda uma 
quesl4o de ménto não sufiCientemente analisada 
sob a ótiCB econ6m1Ca, po1s ao se engessar a remu
neração do JUIZ class1sta de 11 1nSiánc1a, procura-ae 
lusbfiCSr tal Ilegalidade, como sendo de ci'UCial 11Tl
ponãncl8. a economra para os cofres pUblicas de 
aproximadamente 88 milhões de reaiS por ano. que 
sena o custo ad1c1onal dos 2.186 JUizes class1sta: e 
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os 1 500 1u1zes class1stas matovos, o que é um valor 
bem 1nlenor - benefíciOS oleracodos pelo arbgo 6" 
do PLC n• 111198, que dabnará aos 15 mi JUizes vo
taliclos, a quanba 270 m•hões de retus corno pro
ventos rati'OIIIIVos a 1° de (11118110 de 1998, o que 
10911 por lena qualquer argumentação sobre a aco
noma para os cofies púbhcos. 

Solocotamos portanto a compreensão dos no
bres colegas Senadores para a supressão do art. 5" 
do PLC n• 111198, de fonna a preservar a Jusbça. evo
tando-se perpetrar flagrante n:onsblucoonalodade. 

Sala das Sessões, 2 de JUnho de 1998. - Se
nador Robelto Requllo. 

O SR. PRESIDENTE (Artonoo CS1tos t.tllll*' ) 
-Concedo a palavra ao Senador Romau Tums, Re
lalor desognado pela Comossão de ConsbluiÇão. Jus
IIÇB e Codadanoa para prolenr parecer sobra as 
emendas. 

PARECER N" 337, DE 1198 
(De Plenano) 

Em subatllulção • Comlulo • 
Conallllolçio. .Justiça e C....,ia, .....,. 
ila Emendlla n"s 1 a 3 - PLEN, ajili_..,._ ..__Projeto M LaiM Clnw'a rtl11, M 
, ... , .... 2.1111/W, .. c-. orlgam),. 
Inicial,.. do Superior Tribunal M ........ 
.-aliara o peocao-IM dn.ança
a .-.çio doa carvoa • Mlnliltlw 
do Suparior Tribunal • Juaflça e doa Jul
aa Fodoral de Prlmeln1 e Segundo 
Graua. 

O SA. ROMEU TUIIA (PFL- SP Para poolanr 
parecer. Sem ravosio do orador ) - Sr. P18111danta, 
Sr"s. e Srs Senadores, as tn!os emendas pedam a 
suprassão do art. 5" do prasante pro(IIIO e a Senado
ra Em•oa Fernandes pede que ss reordanem os de
rniiS e se adeque a radação do art. 7" 

Somos conllános à emenda porque hé de se 
diSCUbr: sena orl(usto manter fora do proJ810 os clas
sBias? Acoadotamos que não Mas sena IUBID Impe
dir o prosseguomento dessa p10(81o às vésperas da 
promulgação da emenda da reforma adm1nostrabVa? 
Também pensamos que não. Isto foi fruto de um 
acordo que astabelece"' a urgêncoa da aprovação 
dasse ProtelO para readequar as diferenças dos tn
bunaos supenores com os dernaos, na base de 1 O e 
5% suceSSIVamente 

Esta é a relatona a respeitO das emendas que, 
1nfsllzmente, somos obngados a I'Bfl!dar para não m
pedor a promulgação da reforma adrmn1$1raliVa e 

aprovação do que Já e8lã no texto dessa reforma, 
apenas vanando quanto ao abono do art. 6" 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Ceilos Magatlies) 
-O parecer e contráno às emendas 

D1acussão. em con1unto. do PIOieiO e das 
emendas. em tumo único 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr 
Presidente. paço a palavra para doscubr 

O SR. PRESIDEN7E 1An1Dnoo Ceilos Magalaiies) 
- Concedo a palavra a V Ex" 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO. Para 
doscutor Sem reviSão do onodor) - Sr. PreSidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, a rezão da mmha emenda é 
mudo srmples. O prDJeiO OIRJndo do Poder Executivo 
e encanunhado à Câmara dos Deputados tratava 
únoca e exclusovamente da IDISÇio da remuneração 
dos Mmostros do Supenor Tnbunal de JUsbça. da re
muneração total dos M1n1stn>s do Supn11110 Tribunal 
Federal, mantendo rdêntoco relerencoal para os car
gos de JUÍzes dos Tnbunaos Regoonais Federas, dos 
JUizes federaos e dos JUizes federaos subslttutos 

Nem mesmo o Supenor Tnbunal de Jusbça. ao 
encamnhar o prqeto à aprecoação do Congresso 
Nacoonal, cuidou de ter esse excesso de austaridade 
ou de cautela, rnclumdo a não aplraçio do rafando 
piO(IIIo aos JUIZBS Classlelas da JUSIIça do Trablolho 

Na CAmara dos Deputados foi apn untada 
emenda que corogelou a remuneração dos JUizes 
classostas O Governo alega que esse congelamento 
var produzor urna economra de R$88 rmlhiles para os 
cofres publocos, mas o subÃIUIIVO ao PL 2911, apro
vado na Câmara e prestas a ser aprovado nas1a 
sessão. retroagiu os salénos da Jusbça Federal a (ll-
1111110 deste ano. O proJeto ongrnal não cuidava des
sa retroação dos salénos. mas na Câmaoa dos Da
pulados loo apresentada uma emende - senbdo. 
A retroação dos salénos dos qu1nze mil JUizes Vllall
cros a pnmao10 de (11118110 deste ano vao repraser dar 
um gasto ecessóno, não prevosto pelo PIOIIIID ongo
nal, de R$270 omlttões dos cofres públocos da Repú
blrca 

AcradiiO que o p10(81o, como está sendo aquo 
apoecoado, conduz a uma grave lnJUBiiça - dona até 
uma goave 1nconsbtuc10nalodade -. porque trata de 
mBneJra ddei'II1JCiede funcoonános que exercem atM
dade semelhante 

Mlllha emenda ob(elnla a supressão do art. 5°, 
aplrcando-se o p10(810, em 1gualdade de condiÇÕeS, 
a todos os membros do Poder JudiCiéno do Paos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocGIPDT- RS) 
- Sr Presidente, peço a palavra paoa d1scutor 
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O SR. PIIESIDEinE (AnlDIIIO Carlos ~) 
- P&nl dlscutll', COIICello a palavra a Senadora EmdiB 
Fernandes. 

A SRA. EMIJA FERNANDES (Bioco/POT- RS) 
- Sr. Pres1dante, anias ped1na um esclareamento. 
Eslamos diSCUbndo .. emendaS ou o projeto? 

o SR. PRESIJENI'E (Ardonlo Carlos Mayal E ) 

- Estamos dlscubndd o p10J8IO e as emendas, em 
conJUntO. 

V Ex' d1spõe de dez m1nutos. 
A SRA. EMRJA FERNANDES (Bioco/PDT- RS. 

P818 dlscubr. Sem 18Visiio da oradora.) - Multo obri
gada. Sr. P18S":."':,r"s. e SIS Senadores, gosta
ria de pedir a das Sr"s. e SIS. Senadofas 
porque estamos votando, em 1e111me de urgênc~&, 
um PIOJ&Io de autoria~ do Supenor Tnbunal de Justi
ça, votado race~nte na Comissão de Constitui-
ção, JustiÇa e nl&. DI!IB·Se de passagem, na 
m111ha opllllão ISSO fetto sem urna análise ou uma 
avaii&Çáo maiS a'"'*', poiS menos de qu1nze Sena
doAIS partiCiparam atlvamarde da diSCUssãO, mclusl
ve com algum voto cdntrário (Tumufto no plenáno) 

É importante qlle levemOS em conslderaçêo, 
Sr. PI8Sidenle, que tisse proJ8IO que tem o ob)IIIMI 
de afterar o percenlll4d de diferença erdra a ramune
raçio dos csrgos de~ M1nistros do Supenor Tribunal 
de Jusbça e dos juiD~S da Justiça Federal de pniTIIII
ro e segundo graus ... 

-~---se passivai, para r à tribuna, porque aqui não estou 
conseguindo r mmhas 1dé1Bs. 

o SR. (AnlcniO Carlos Magelhiies) 
- Onde V. Ex' se e rar havera o Silêncio que 
merace. 

A SRA. ...uA FERNANDES (BiocaiPDT- RS) 
- Mudo obrigada, Sr. PI8Sidente. 

Sei que já há pD8içlles linnadas, mas é Impor
- que, derdro do procauo democrático, lanha
mos a oportunidade de expor as nossas Idéias. 

Este p10)81o priwê raduzir a d"-aiÇB de 10 
para 5 erd1e a ramuneração dos M1n1stros de Tribu
naiS Supenoras e os 'Juizas de Tnbuii&IS RegiOIIBIS, 
e 81181m SUCIISBMlmente. 

Aprasentemos, $18. Senadoras, a posslbdidade 
de supressão do seu all 5", recmlenando os demaiS 
artigos e adequando radação do art. 7", porque en
lelldemos que o art. é d1scnmnat6no e mconstrtu
CIOnal Ele comrana nncíp!os do texto coriSbluaonal 
da nossa Calla Ma , nos seus alta. 111 e 117, 
porque ah se o carater de Ministro e Ma-
gJSirado aos raprasentantes class1stas 

Outra flagrante agressão do all 51 ao tex10 
cansbiUCIOriBI é a sua pretensão de desvincular a 
grablicação dos JUízas classiSies do PI8Sidente de 
Junta e suboldlnar o aumanto da g1ablicação aos 
ns&Justes concedidos aos SIIMdoras públicos fede
raiS, contranando o pracerto consbiUCIOI'Ial, assegu
rado nos arts. 115 e 116 da Consbtução, que 1,__ 
te o rapresemante pantáno na condiÇiO de JUIZ clas
sista ternporano, merrlbro, portanto, da estrutura do 
Poder Judiciário, e não como lui'ICIOI'1ário públiCO, 
que é ntgldo por legiSlação própna. 

Outnl IITIIgUiandade aprasentada no all 5" é o 
desrespeito ao dl~ello adqu1ndo, conforma exp18SS0 
no lllCISO XXXVI do art. 5" da CoriSbtUIÇão Federal, 
que diz: 'A le1 nio pre,uc:IIC&rá o d1raito adquindo, o 
aiD JUrfcico perfetto e a coisa JUlgada' 

Então, .:ao se desVIncular a gratifiCaÇão por ses
são do JUIZ classiSia do pi'I!Sidente de JUnta, agnd&
se um procedunento legal VIgente há ma1s de 50 
anos no Brasil. 

Essas agi8SSÕ8S a um segmento da JusiiÇB do 
Trabalho s6 podem ser expliCadas deVIdo às campa
nhas desenvolVIdas ultmamente r10 BIIISII, VISBndo 
ao enlraquecmento da Jusbça do Trabalho por 1111110 

da CIZinia aniTe seus membros, que tazem parte de 
um proc a no de aniquilamento das relaç6es traba
lhistas em nosso Pais e da ruptura da II'ISbluiÇão do 
Poder JudiCiáriO maiS raspeitada pelOS braslleii'OS, 
que é a Justiça do Trabalho. 

Solicito a atenção dos SIS. Senadoras, poiS a
ta181 os llllmeros e o montante de dinheiro hoJe gaa
to com os JUizes claasiSies e com o que o projeto 
prevê. 

Nec 111 áno se faz eeclaracer IUIIda. a bem da 
vadade, que os poucos rnBIS de 2..000 JUizas clas
SISias que aluam nas Jurdas de Concliação e Julga
rneND espalhadas pelo Brasil são elementos essen
cl&is na ráPida e eficiente resolução dos milh&nla de 
PI "' aos tlabaltustas que tJamtam dl&riamente nas 
maiS de 1.000 Juntas de ConciiiiiÇão a Jul~. 
sendo responsaveiS d1relos por maiS de 50% dos 
acordoa de conc1IIIIÇão das partes na pnme1ra au
diência, o que raprasentou, somente no ano peesa
do, mais de um mlhio de Pftl c assas que foram ,. 
solvidos na pniTIIIIra audiênCia, econonuzandosse em 
custos PftlCe&sU'Us, aproxmadamente, R$850 milhõ
es. Nio é Justo, portanto, SIS. Senadoras, congelar 
a gratificação dos JUÍzas c1ass1stas das Jurdas de 
Coi1CIIIaçêo e Julgamerdo, alegando-se 8COIIOI111a, 
quando o I'IIIIJUsle adequado não acarretana maiS de 
RS88 mlhões por ano, estando contabilizados nesta 
valor os 2.1B6JUizes claasiStas e os 1.500 JUízes 11'18-
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IMIS. Trata-se da um valor bem onfenor aos banaii
CICIS oleiiiCidoa pelo art. fi' do PLC n" 1111'118, que 
deabnalá 806 15 mil JUizes VllalíCICIS a quanba da 
R$270 rnlhiias como retraatNOS a 1• da J1U18110 da 
1998 Há astudo8 e dadoa que nos chagam u mias 
agora que dio conta da que a quantia é da Oldam 
da R$300 milhões. 

PonaniD, Sr"s. e Srs. Senadonls, não em.oe~~t
mos que S8lll ... o canw1ho para c:onstrw allllrna
bVas para a JIIIIIIÇa do Trabalho e melholar e ,.... 
Hl1lação da trabalhadoras e ~- P-.. 
samaa venlicar 111818 a fundo essa queetlo. Por ISIIO, 
entramos com um pedido de emenda para que ae 
supnma o art. 5", ~esse gnMI equivoco 
da~ dos ......-doa JUiz88 '. I 

como lonna da ecao 101118 para a Jusbça do Tnoballo. 
Penso que ontam, na Folha de S:Paulo. a JOI

nalista Marta SaJomon eacoaveu algo para o qual 
vale a pena V. Ex"s -..n Nlo Jerai a maMila 
na ínlegnl, apenas um lnlcho em que ela c:11ana a 
-oçiu para a forma como está sendo '-a a corola: 

"Célctdo ledo no Planalo aponta uma ecoroo
nu supenor a R$150 mlhlies por ano. ( ... ) Econo
nu em relação a quê? O Planalto pi. toma como falo 
c:onsumaclo que a cúpula dos toês Podenls (Eoa:oll
vo, Lag•lallvo e Judocoáno) terá os sal6nos ..,......_ 
dos para R$12.720,00. 

Na ptábca. a 8COIIOITII8 com oa d••·mtes ai-
V18ri8 uma ouiJa conta a aer ~ ao contn
~ logo depois da lllforme: um aurnen10 de 48'% 
para jii8Sidente da raptlbloca, de 59% para miolilllroot 
e parlamenlares, além de raaj- em rucata para 
todos os JUizas, inclusove 08 clasaistss ( ••• ) E pacloe 
ser Clileoante? ( ••• )" 

Ela argUII*D que sim, porque se eslá traba
lhando com o pelamer de trts JUizas, sendo que po
deríamos provoclenclar Olllla forma. 

Desse modo. Srs. Sanadores, praciaamoa -
colher an1re doa camonhoa· ou garaniJmoa que a 
Conaaluoçiu Fedenll de 1988 S8JII cu~. respai
lando - oapresentantas que tlim seus dooaiiD& 
g&ranlldoa, ou tnlbalhamas com a quMtiio da dalcn
rnnação, pi. qua ae po-ide congalar as goalilica9õ
ee dos JU1z88 c! tal e COI ocedeo 808 demais JUÍ
z.ea o I8B)IIIIte, bem corno a domnooçio de dlleo•IÇII 
da dez para conco e aonde o pagameniO do lillloaiMI 
desde )8118110 de 1988. 

Nlo somos contra salénoa bons, JUstos ou lllé 
alio&, somos pelo tralamento 1gualoláno, i88pllilivel 
a de valoriZaÇão ogual. Enllo, observamos qua, com 
a &prQVaçio do J11"01810, cometeremos uma di8CIWII· 
nação em oataçio aoa funcoonánoa públicos, qua -

lio há quatro 8riCIS a.n 188JU818 de salénoa, a aoa 
JUizes classostas, que ficaoão em conc1ç1o depnlcia
bVa. 

O que poderíamos buscar? O Sanador Odacor 
Soares tem levantado eesa doscussão e coró'IIICB o 
assunto. S. Ex" está pedoo Ido que a maiMw. II8J8 
analosada na Comosslo de Assuntos Ecooo6oi&OS, 
porque poacosamaa saber qual a oap&n:ussio deesas 
medidas nos coiras poltoEos. Sabemos que elas ge-
181ão altei8Çiiies em cascata, poos não se bala ape
nas do qua está uprasso: depois Vllio os sal6nos 
dos Partamantares e do P1881denta da RapltJ!ra 
Além disso,,__ observar se, oaalmenta, .......,_ 
do-se 08 JUizes classostas, OS cofnos públocos deete 
Pais far6o ecoroomoa llllfocoente e nec e •eM para 
alllnder outros - poofui'ICianalle =rs Uos. 

Com- _,..1.,110, peço ao Sr. Presidente 
que votamos o art. 5" em destaque a 11m de que 118J8 
supnmldo. Esteranma ~ a maléna, ae 
esee lor o em.odoo1•110 da maoona. Rogo que não 
se faça, por 111810 deste piO)IIIo, uma do8cnmonaçio e 
uma afronta 11. Constlluoçiio Brasileira, psnalozando
aa uma rnnona de pessoas que presta um e J'tnta 
aervoço lt JIIIIIIÇa do Trabello. Pela pn 11 npa dos JUÍ
zes ct•ssw é que podamos diZ8r que a Jll&lça do 
Trabalho é, atualnada, o espaço II1IUS clemucntbco 
do Poder Judlco6rio. 

Esaas 111o as nunhas consodanlç6es. Sr. l'nlsi
denla. 

Peço esclaraCirneniO a V. Ex" IIObra ae volanl
mos a emenda - nio - se o Senador Odacor Soa
res manterá o padlcJo ele awoo 11. Com 1'n ele M
euntos Ecooo6o•&OS -, ou se med- pmllra
mos para o daalaque. L.ogocementa, outoos Srs. Se
nadoras argunaUriio. A emenda IUida nio foi va
lada, Sr. P1811111ente? 

o - PP • EliTE (ArllllniO Carlos Magal I ~ 
-AsSim que V. Ex" -oar. a Mesa eec:le-a 

A SRA.. ElaiA FERNANDES (Biucx»'PDT- RS) 
- Agradeço. Sr. P.....,.. Faço um apelo aaa Snl.. 
Senadooas para que façam - CU1181deração: va
mos manter o piOJBIO, mr..,. ~r uma....._ 
ça no bojo da poopoeta da IIIL'allzaçáo das ~~~na~ne
fii9ÕBS dos S111. Juizes. 

O M. PP 'E'nE (Adanu Carlos Magal ' ) 
-As enwldas ...ao voladas posllal-. Foo ..,.. 
)8llado apenas o requanmento; também aeni valado 
o destaque. De modo que V. Ex" aera alandocla ln 
talum 

Concedo a palavra a Senadora Juma Mana. 
A SRA. JÚNIA MARJSE (Bioco/POT - MG 

Para doscubr. Sem I'IIVI8io da oradora.l - Sr. Preso-
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dente, Sr"s e Srs. Sehadores, chamo a atenção dos 
emonentes Senadores para as emendas apresenta
das pela Senadora Emllla Famandes e pelo Senador 
Odac1r Soares. 

Tenho certeza, Sr. PreBidante, de que, numa 
análosa cnstalona, equiHbrada, de bom-senso, chega
remos à conclusão ela que estaremos cometendo 
uma grava oniUBbça t:om os juizes classistas elas 
Juntas de Conaloaçãcl a Julgamento de todo o País, 
sa não supnmormos o art. 5" deste proJeto Acredito 
que, Indagado sobre _... questão, o própno Gover
no admdlna que estaríamos cometendo uma doscn
mmação e uma onJUsbf8. 

Datendo-ma a esta pooposta. ouvondo os argu
marotos ofereCidos ,..ta debata e na defesa das 
emendas, pude perceber que o Planáno desta Casa 
astaJá comatando urna doscrimonaçio e inJUshça, sa 
não rellabnnos sobre a quastiO. 

Portanto, como ,esta prqeto veoo da Câmara 
dos Dapulados, c:hanlo a atenção de nossos Ude
res, Senador Jader Biarbalho; Senador Hugo Napo
leão, Uder do PFL; sianador SérgiO Machado, Uder 
do PSDS, para a necjessldada de rellabrmos sobre 
esta questlo, urna WIZ que os JUízes classostas dos 
T~ Ragionaos dO Traballlo a do Tribunal Supe
rior do Trabalho, corTiO os demaos memboos do Po
der Judocoéno, pcxle=parceber as gratdicaçõaB e 
os aumerotos que o prqeto; mas o JUiz clas-
BIBta aa Junta de oação e Julgamento é doscn-
omnado, o que o tranjllormana em JUIZ classosta de 
segunda categona. 

Se esta prqeto,, por exeqllo, lo- à Cornos

são de Assuntos ~ e sa owl-mos o 
Goverroo, tenho ca de que o Govemo admobna 
o nosso argumaroto. , na sue tranqilolodade e 
no alio da sua n!llp0n8abilldada, Iria comatar uma on
)UIItiÇa llsgranta como- que passou despercebida? 

Ola, o Senado da República é conSiderado a 
Casa R8VISOra e, co tal, Sr. PreSidente, Sr"s e 
Srs Senadores, c:omg1r ÍIIJIJSbças, aperfeiçoar 
prDJBIOS, e não deve rmlbr que se faça, por maoo 
do nosso voto, um o ftagrante de doscnminação 
contra molhares de ju zes clasBistas das Juntas de 
Concoloação a Julga roto, responsáveos por 62'% 
das ações JUlgadas r meoo da concolieção dos JUI-
zes ciBSSIStas repres ntas dos trabalhadores e 
represententas dos e pregadores, o que causa ele-
tovamente uma eco oa no poocasso de tramotação 
das. ações trabelh que adentram os Tnbunaos 
Ragoonaos do Trabalhq de nosso País. 

Chamo a atençãb pare o fato de que não esta
mos aquo fazendo qualquer defesa de ordem políbca 

ou partldána Não e nada dosso• Estamos concle
rnando para essa reflexão, tendo em VIsta que pode
rerroos estar perpetrando uma grave doacnmoneção a 
urna parcela de JUizes classostas ontegrantas das 
Juntas de Concoloação e Julgameroto. Corroo sabe
mos, esta pooJeto, onundo do Govemo, não conbnha 
em seu bo(O a fogura do JUIZ classosta. Foo emendado 
na Câmara dos Deputados, onde, por meoo de en
tendomeroto, aprovou-se inclusove o efeito retooatNO, 
mas esqueceu-se do jUIZ classosta da Junta de Con
ciliação e Julgameroto, o que não acarrata para o 
Governo qualquer Onus relevante a essa allura, quan
do ae pretende apenas corrigir uma doscnrnoroação. 

Tenho em mãos dados constantes de um do
cumeroto da Assocoação Nacoonal dos Juizes Clas
sostas, em que sa diZ" 

"A equoparação a servidores públocos 
lederaos e conseqCienta congelamaroto de 
seus vencomantos é um ato doacnrmnatório 
or~otável, além de cnar dentoo da própna 
Representação ciBSSisla duas catagonas 
dostontas, a dos JUízes classostas abngados 
nos TnbuiiBlll Regoonaos e no Tnbunal Supe
nor do Trabalho ogualados aos JUizas vdall
coos, e os 1ulzes classostas da segunda cata
gona, que aluam nas Juntas. • 

Hé, em todO o Bresol, Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs Senadores, 15 moi JUozes classostas, com laJeia 
bastante árdua. Eles recebem um saláno bruto de 
cerca de R$1.994, ahngondo R$3 888 por 20 sessõ
es, o máxlrroo. 

o SR. PRESilENTE (AnloniO Cartas Magalhles) 
- Nobre Senadora, o tempo de V Ex" está se esgo
tando. 

A SRA. JÚNfA MARfSE (Bioco/PDT - MG) -
Portanto, Sr Presidenta, queremos, na doscussão 
deste piOflliO, encaminhar favoravelmente à aprova
ção da emenda formulada pelos Senadores Odacor 
Soares e Emolia Femandes, consoderando que, neeta 
momento de reflexão, buscamos o entendimeroto, a 
hm de que fazermos jUStiça aos JUízes classostas das 
Juntas de Concoloaçio e Julgameroto de todo 81'11811. 

O SR. PRESIDENTE (Artanoo Cartas Magalhies) 
-Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (B1ocoiPT- SE. 
Pare doscuhr Sem revosão do orador ) - Sr. Preso
dente, Sr"s e Srs. Senadores, voteo favoravelmente 
a este poojeto na Comossão de ConstituiÇão. Justoça 
e Cldadanoa com algumas ressalvas Acompanheo 
um requenmeroto de destaque apresentado pelo Se
nador Jefferson Péres oelatNO ao art. 6" Parece que 
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o requenmanto está sendo reapresentado em plena
no e, aqu1, pretendo votar da mesma mane1ra 

Nesta Case. estamos dlscubndo. pelo menos 
no imbllo da Cormssão ConsbluiÇáo, JustiÇ8 e Clda
da1118, a questlo dos Juizes classiSias. Cre10, Inclusi
ve, não ser este o momento para aprolundannos 
essa discussão. Quando a maléna v111r a pfenãno 
- ela Já esteve aqu1 em discussão durante 5 d1as, 
recebeu emendas, voRou à Com1ssão, onda vota
ram-se as emendas a Já está pnmta para vobr ao 
plenano -, diSCUbremos a questão dos JUizes claa
s•stas. 

A m1nha op1nião que Já e pública e notona é a 
da que não considero tão Importante essa funçio 
dos classiSIIIS nam na chamada COIICIIIação nem 
mesmo nas Juntas. T anho recusado-me a levar a 
discussão embora seJa 1mportante para o imblto 
merarrlente de gastos, se se deve gaster ITI8I8 ou 
menos. A mnha posção contra JUIZ classiSta está ln
senda numa diSCussão sobR! a reformulação da Jus
liça do Trabalho. da representação slfldiCBI a de uma 
sane de Instrumentos hoJe ex1stentes, que. cl'1!10. de
venarn ser profundamente reformulados. 

Entretanto, n1o é este p10J810 que está estabe
lecendo diS!lnçAo na forma de remuneração da ctas
SISias e togados no imbllo da Junte Essa dlsllnçio 
na forma de remuneração Já e..- Allés, Já ex
desde 1943, porque o art 666 da CLT estebelac:a 
que os JUízes cJassiSias, no àmbllo da Junte, racall&
rão, por audllncl8 que cornparacerern até o rnáxmo 
de 20 por mês , a grablicaçlo fixada em le1 Quer di
zer, os cJassiSias recebem um JIIIOm por ~rece
rem às --· Nós, perfamenteres. Já o abolimos a 
acreddamos que ele devena ser abolido também em 
outras representações. 

Enlão, há - prqe10 uma consagraçio des
sa diSbnçio na lonna de remuneraçio. A exllnção 
dos classiSIIIS lfldependente dessa diSCussio, po1s 
não consta deste PfOiaiO. 

A meu ver, este PIOJIIIO não está cnando nada 
de diferente; apenas está consagrando essa dllbn
ção na forma de remuneração, algo que J8 ex181e 
hqe. Tarllo e que, quer nos TnbunaJS Reg10f111JS do 
Trabalho. quer no Tnbunal Supenor do Trabalho. 
onde hol8 não eiCJSie easa diSbnção de remuneração 
entre c:lasslstas e togados, va1-se continuar do mes
mo J8llo. Ou BIIJB, os class1stas, nos TnbunaiS, vão 
ler o mesmo aumerllo que terão os togadOs Enlão, 
assa d1sbnção da remuneração JB e..- hOIB, não 
está sendo cnada no proJeto 

No entarllo. vou acompanhar o destaque com 
relação ao art 6", por alguns motiVOS 

lnclus1ve quando d1scutmos aqu1 a reforma da 
PI8VIdêncl8., aqueles que eram contranos ao famoso 
"no que couber" procuravam caractenzá-lo corno 
urna tentet1va para acabar com o JudiCiáno, corno 
urna ameaça ao estado de dln!llo ou a democraaa. 
para cdar alguns argumerllos que ouVImos neste ple
náno. 

Reafirmamos que os JUizes devam ser bem re
munerados não só para manter a sua lnde
pendêncl8., mas, enfim, por todos os argumentos 
que Já toram apR!SBntedos lnclusiV8. estamoa vo
tando favoravelmente ao proJetO, porque entende
mos ser JUSto o aumerllo. 

Contudo não V8JO nenhuma JUStlhcatlVa para o 
art. 6" Pnme1ro, porque o art. 6" faz R!lerêncla a um 
abono vanavel "com eleitos linancetros a partlf de 1° 
de J8ne1ro de t 998 e até a data da promulgaçlo da 
Emenda ConstlluciOnal que aRara o 1naso V do art. 93 
.. •. Quer d1zer. estamos votando um proJIIIO de let 
que faz releréncl& a uma Emenda Consbluc10nal que 
Slnda não fo1 promulgada Penso que ISSO e lf'IIUridl
co, porque, o art. 2", § 2", InciSO I, da l.et Comple
mentar n• 95, de 26 de feveretro de 1998, que diS
põe sobre elaboração. redaçio. aRaração e consoli
dação das 1815, IIXlgll que as emendas consbluc:K>
n81S SBJBm numeradas. Assim, estamos diSCUbndo 
um pi'Oj8to da le1 que faz relerêncra a uma Emenda 
ConsbiUCIOnal que a1nda será promulgada. Portarllo, 
no mau entendunento, é uma ~~ •nJurldiCB nesse as
pecto. 

No aspecto do ménto, embora concorde plena
mente com o aumento dos JUIZes penso que o abo
no retroetiVO a 19 da J8f18tro de 1998 e lnJuSilfiCávef. 
E alerto para um outro problema na medida em que 
se aprove este aumerllo para os JUizes, fazendo re
ferênCia ao abono decorrente do estabeleCimento do 
talo. não tenho a min1ma dúv1da de que, quando se 
for equ1parar os salános dos Parlamentares ao novo 
talo, é bem provável que haJ8 uma emenda multo 
s1mples e mudo óbvl8., 1nciUSIV8 que diSporá que, 
corno os JUizes IIV8ram um aumento retroatiVO a 1° 
de Janeuo de 1998 em função da sua adaquaçlio ao 
novo teto, nada e maiS natural que também os Parta
manteres tenham este abono. Ass1m, a srtuação va1 
acabar fiCBndo piOr, e os gastos decorrentes da R• 
fonTIB' Admln~stratlVa, que d1sseram que VJna para se 
economizar acabam extrapolando a propna acono
ml& que ela prop.aana 

Então, nessa sentido, votamos favoravelmente 
ao profelo Part~eulannente, votare• contranamente a 
emenda apresentada. que VIS& supnmlf o art 5". En
tretanto. acompanho o destaque apresentado pelo 
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Senador Jellerson Pêras, que VJSa supnmr o art. 6" 
do prDI&IO. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB- RS)- Sr. Pre

sidenta, peço a ~ra drsculir. 
O SR. PR (Anlan10 Carlos Magallies) 

- Concado a palavra Senador Pedro Smon. 

O SR. PEDRO .. MON (PMOB - RS. Para diS
cutir. Sem nMSiio dP orador.) - Sr. Presidente, é 
mUlto estranho esse projeto. FICO a me perguntar o 
que aconteceu com ftle· O Gowmo 81MB à CAmanl 
dos Depulados um fro1e1o prewndo urna si1uaçio 
para os JUizes daqu1 •para o futuro. Prav6 os meiOS, 
as verbas eiOSIBntes! está tudo de acordo. Na Ci· 
mera dos Deputad~ o que fazem? Retiram os JUI
zes c1assostas do prdJBIO e, com ralação aos outros 
JUizes. fazem ratroaglr um aumento salanal a JIUMIII'O 
deste ano. Qual é o fundamento dosso? Qual a racoo
nalodade d1sso? 

O Pf0J810 d1z em sua justilicatova que "Por der
radeiro, releva ~r que a providêncoa decorren
te da proposta formulada no prasente antepro)810 de 
fe1 encontra dospon1bllodade de recursos para o fim a 
que ee propõe. •• 

Qual é o fm III que se propõe? Um aumento 
para todos, classoslljs ou não, daqu1 para adiante. 
Na ven:lada, rebramls class181as e retroagem com 
relação aos outros. ua1 é a lógoca d111110? Onda está 
o bom-sensc, a bu da racoonalldade? 

Estamos d$sc a raspadO dos class181as, e 
há quem seJa à sua ~- Per.o 
que esse debate as sendo rápido demal8 e que hé 
pessoas que nio se estão dando con1a da prolllndo
dade e da senedadaldo assunto. Não~.
é outra questão. Pdclem exbngwr ou co..arvar os 
class181as, mas que •o laçam com dignidade. O que 
n1o se deve ocorrej- é, enquanto es!Miram manb
dos, ~-como diZ a Senadora Emilia 
Fernandes - voo1ent1ar a Constituição, deixando de 
apliCá-la. 

Hofe, os class1 pennanecem. Se ass1m o é, 
se se der o au , que S8f8 concedido a todos -
ou que não se dê a uém. Tenho medo de relro-
agor, pooa, em tempo, estaramos fazendo oaeo 
também para nós. quando comeo;ar a re-
troagor, mas mos quando tarmonar. 

Então. sonce , Sr. Prasodente, Sllj8mOS 
JUStos em recon r que, dessa vez, o Congrasso 
não apnmorou a leo, nAo aperfeiçoou o proJetO de leo. 
Deevortuou-o. O ~I é que aprovássemos o pi'Oj&IO 
na Singeleza com q11e ele too envoado. um artigo q11e 
VIsa a um aumento futuro para todos. 

Quanto a mun, com toda s1ncendade, se tover 
da votar, voto a lavor do destaque, para que bramos 
do prqeto o artigO 5", a meu ver urna voolêncoa, uma 
illjUSIIça. Entanclo que devamos raspellar a todos, 
q11e se alguém gosta ou não dos Juízes cfassostas. 
111110 deve ser tratado num outro lugar, não na hola 
de votannos a malána aqu1. De rapante nós vamos, 
rasgando a Constituição, deucanclo-a de lado, dizer: 
"Ciessoata é luiiCIOrléno púbfJCO a o outro, não". Ora, 
pelo menos por enquanto, hé o JUiz classiSia, e a re
gulanwnlação dessa classe está pravosta na Consti
tuição. 

Queram ..-r. como d1z o nobre Senador José 
Eduardo Outra, do PT. com relação aos arts. s• e f1l 
- o nobre companheiro está sendo rnaos raallsta do 
que o Exacutovo. S. Ex" está certo quando diz que 
com ralação ao art. fi' é contráno ao ratroagor, mas e 
contráno a que se rebre o artigo 5", este previSto 
pelo Execulnlo. Ooa, se o Poder Execubvo previu, se 
hé algo a ser feilo não se1 - e ao concordo com V. Ex" 
também, Senador José Eduardo Outra -, não seo se 
é hora de votar-se esta maténa. 

Se estamos fazendo uma reforma adminislrab
va, urna oatorrna tributána e estamos querendo ragu
lamentar esta maléna. não sa1 se é hora de votá-la, 
porque esse procedimento tennna trazendo Vania· 
gem a alguns e desvarUgem a outros, garalmenle 
vantagem a quem ganha maos e desvantagem a 
quem ganha menos. Quero fazer JUSIOÇB: se é para 
votar, o melhor prDJ8Io é o que veoo do Poder Execu· 
bvO. Quem ag1u com corração too o Execullvo. 

A Srl. Emlla Fa1•idaa (BiocoiPDT - RS) -
Sanador Pedro Somon. V. Ex" COI IC8de-me um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) - Tem 
V. ex- e palavra. , 

A Srl. Emlla Fal•idaa (BiocoiPDT- RS)
Consodero que o art. s• vem carregado do caráter de 
doacrim1nação a que V. Ex" sa ralare. Nlo estamos 
doacutindo quem é a lavor ou contra JUIZ classosta, 
mas se ....,_ respailar o que doz a Consbluiçio Fo1 
a CAmara que acrescentou o art s•. Doga-ea. de 
passagem, que essa não too a mtenção do Tnbunal, 
da onda é origináno este prqeto. No art 7", ficou 
evidenciada a doscnmonaçio, pois doz o sagu1nte: 
"Eata lei entra em 111gor na data da publocaçlo da 
emenda consbtueoonal a que se ralare o art1go ante
rior, com exceção do art. 5", que entra em VIgor na 
data da publocação desta leo". O congelamento das 
gl'llllflcaç6as dos JUÍzes classoatas ocorrará tão logo 
SBJB aprovada e sancoonada essa le1, enquanto que 
os beneliaos ocorrerão maos tarde, depooa da apro
vaçlo da emenda consblucoonal. Esté escancarada 
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a onconsbluciDNilldade. Essa e uma CCIIII8 dllaCiona
da. Há falta de consideração e de ébca: um arbgo 
entra em V19Dr madoatamente, porque é oontra uma 
calagc>na, e o rastante, oomo baz baneloCIDS a ala, 
pode aguardar. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - A16m 
da 0"1llrtâiiCIB de eeu pronUIICIBmanto, V. Ex" 1az 
uma retoroc:ac;ão ao meu Eu estava equovocado: e&ta 
pro)IIID não !ao envoado pelo Execubvo. nas pelo Su
penor Tribunal de Justoça ~ aonda rneos i~. 
Eu -va cometando um equivoco· n1o too o Poder 
Eli8CUbvo que o BrMDu, mas o Supenor Tribunal de 
Justoça E o fez para regulamentar uma slluaçlo que 
e.- lá. O STJ nlo pedou que oatroago- a JlllllllrD, 
nem niD pedou a doacnmonaçiio dos classostas. 

Se q-extonguor o cargo de clasaosta. exbn
gam- é outra questiio, outro debate-, mas não o 
laçam neste pro)81D O objellvO não é extvlguor o car
go de classiSia, nas humolhar a catagoria. e não te
mos doreoto de lazer osso. 

Penso, oom todo o oespello, que o Supenor Tri
bunal de Justoça envoou o melhor proJ810 Nio -· 
nas a C.t.mara nlo !ao feliz Esta é a Casa Revosora. 
e, oom toda soncendade, entre locar oom a Clmara 
ou oom o Supenor Trilunal de Justoça, dou meu voto 
favorável ao projBID do T~bunal. 

O Sr. Jaet Eduardo Dulrll (Bioco/PT - SE) -
Permde-me V Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIIION (PMDB - RS) - Conce
do o aparte a V Ex". 

O Sr. Jae6 Eduardo Dulrll (Bioco/PT - SE) -
Senador Pedro Simon, gostana apenas de re1otçar o 
que eu havia cito: nlo ooncordo que se dê um trata
mento ao juoz togado e outro, dérenlll, ao cl-w 
porque os cie•ostas doa tribunaos vlo oaceber ~ 
,_mo aumento dos togados. Entio, a djsc:oos= 
niD é a respeoiD de classostas e togados. mas a ,..._ 
peoto de uma (IO&UiicaçAD que oa clas8l8taa das JUII
tas racalbem llote: o .-w. que será congelado e 
re~~~ustado de acordo oom o aumento dos ~ 
e não, oorno é atualmenlll, proporcoonalman ao sa
láno dos JUizes É por osso que diSDDrdo de a dl8cus
são ser classiSia _. togado, pooque, no CII80 

dias tnbuNUB, os classostas vio rac:eber o nwsrno au
mento que oa togados. 

O SR. PEDRO SIIION (PMDB- RS)- Mas 
V. Ex" concorde que o Ideal sena aprovar o projalo 
que o Tnbunal mandou? 

O SR. ..ICIIÉ EDUARDO DUMA (BiocoiPT- SE) 
-O Ideal sena extinguor o cargo de c.__. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Não se 
trata aquo da extinção do cargo de classosta; doscub-

nmoa osso em outro p!qalo Agora. o odael é apoovar o 
p!qalo que """' do Supenor Tnbunal de Jusbça. 

O SR. PRESIDENTE (Anb:lnio CaJioa Mayalles) 
-Concedo a palavra ao Sal oador Roberto RequiAo. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB - PR. 
Para diSCUbr. Sem r8VISio do orador.) - Sr. P-o
denlll, em pnrneoro lugar, quero declarar o meu voto 
a lavor do aumemo pl'llhlndlllo pelos JUizes e ~110 
a favor da sua ratroaçio ao ela pnrneoro do ano. 

As DDIS8S não estão fácas para nenhuma
gana profisaoonal no Pais, quando o lei)ID sobe de 
um para quatro raaos e o arroz chega a seos ..... E, 
não sena eu, neste plenano, dapol8 de IJãs anos de 
arrocho, que ona obstaculozar qualquer topo de au
mento para qualquer categona. No entanto, a ausên
coa de tratameniD 11101 o&noco em ralação aoa JUizes 
classostas não tem ngorosamente nanhum a.ltido, 
além da tentaiMl de supnm-tos peie aslixoa Rlllanal. 
Liquidar O JUIZ classosta na Jusbça do Trabrlho é 
maos ou manos a mesma COISB que tentar suprimor o 
Trilunal do Jún. 

PN-I'TIBII!e, sou um apaomnado peie Juallça 
arbotral, que, ao oontráno da opmilo defendida pelo 
Sal oador Joaé Eduardo Outra. é a JU8bÇa do fuluro, é 
a JUabça ecoooc)u .... é a JllllbÇ8 rápida. é a juatça 
nio-leCIIOiógoca, porque se levarmos u últimas ooro
aaqüêncoaa a - do JUIZ especoalozado, oramos aca
bar subatltuondo os JUízes pelos computado-. E a 
JU8IIÇa de conclloaçio, executada pelos Juízes clas
aadas, sognolica economoa ~ em custoa pro
cessuaos e é, sem a menor sombra de dúvoda, um 
pasao dado no senbda da JustiÇa do fuluro, que •'* 
a JUSbça arbitral 

Nla tam nanhum Cllbilnao do, no entanto, negar 
a mm e aoa derneos ~que dehlndem o JUi
zo de CCIIICibaçio, o JUIZ clessosta e a JUabça arbitral 
a oportunKiade de, no momeniD cario, no planério do 
Senado da Repúblca. aprolundermos as ciscuw6es sabre--- que não surgem hote. ,.,.. slo 
anbgas, e..-m hé maos de cem anos - e liquidar, 
por asliJaa. prog-.vamente, a onsbiUção dia J18Z 
d••ISta. do JUIZ rapreaentante dos trabal1adoras 8 

doa palr6w na medoaçio das q.-!ias trabellwlas. 

o apelo que faço aoa Senado- é que •imo
nem o &rbgD que supnme a osononu e rMgUBnlem 
a opoi!Umdede de o Senado diSCUbr oom llotallgl.'.
coa, oom profundidade doutnnána e liloaóhca. a 111811-
tuoção do IUIZ classoste e a IUsbça albdrat. 

O SR. PR "ENTE (Antanoo Carlos Magal' E ) 
-Com a palavra o nobnl Senador Volson Kleonilbmg, 
para diSCUbr. 
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O SR. VILSON KLEINOBING (PFL- SC. Para 
diSCUIJr. Sem I'8VISiq dO orador) - Sr. P1'881dante, 
S .... e Srs. Senadonls, a observação que tareo aqu1 
decorre das •nforrrla9ões do Relator, SenadOr Ro
meu Tume. de que houve acordo entra o Governo, o 
Poder JudiCIIUIO e as .autondades econ6miC8S, a fim 
de que fosse wtado o Pf018lo que ve10 da Câmara 
dos Deputados. 

Nio entrara• oo ménto da d1scnm•naçio ou COI
sa parecida ate pocq11e não resoN8remos o proble
ma com o piOjelo q ... af está. Entratanto, a Justiça 
brasileira está devendo ao Parlamento e, por conse
guinte, à socl8dade uma expiiCIIÇáo sobra o que 
está havendo com su,s despesas. Em lodos os Es
tados está aumentando subslanaalmente o peroen
tual da Jusbça na despesa com folha de pagamento. 
Na Uniio não é dderante: em 1987 o Poder JudiCui
no representava 4% $ folha de pagamento: oo ano 
passadO representou 1 O"'o. 

Observem, Srs Senadoras, o Brasil neste mo
mento não está em condções de aumentar suas 
deapesas; pelo contt:, PIBCIS8 multO que econo
rnzemos um pouco . Por ISSO, entendo que o 
projeto, em lunçlo do acordo feitO, deverta ser vota
do como V8IO da Cêmara Se nós admimstrarmos 
nossos negócKis deslse JBtlo, quebrararoos lados. 
Espero que coubolerhos um pouco as ctespasas 
num momento de d!IK:ufdade. em func;lo de um 
acordo que 101 feitO, e que votemos o piOJIIIO como 
redigido. 

FICB aqu1, para a Jusbça brasileira, um pedido 
de expiração• o que ktâ havendo com os salários 
da Justiça? Com tantds aumentos, e ainda há •nsa
llsfação desse bpo? Há Estados em que Já se che
gou a 1g%. 

O SR.=IR DRADE (Sioco/PSB - PA) 
- Sr. Presidente, peço palavra para diSCIIbr. 

o SR. (Anlano Caltos Magafhãee) 
- Concedo a palavra a . Ex". 

O SR- ADEIIIR NDRADE (Bfoco/PSB- PA. 
Para dlscuhr. Sem o do oradOr.) - Sr. Pres.
dente. Srs. Senadoras -o Govemo tem agido de ma
n81ra ll'ljUSia, de vez q e segmentos do func10118l•s
mo púb&co do nosso afs têm obtido aumentos Os 
militaras conseguiram desvincular e agora têm o 
dueiiO de aumentos ependentes daqueles conce-
didos aos servidores A JusiJça, a cada d1a, 
consegue essa ou aquEionna de melhorar os seus 
salános Quem não co , entretanto. e o seM
dor comum, que nunca m aumento 

Em ralação a queistão dos jUizes claSsiStas - e 
a1 se chega ao ponto de se anal1sar se devem ou 

não continuar compondo a Justiça do Trabalho oo 
nosso P81s -, por enquanto, prefiro manter a m1nha 
posçiio, l(luaf à do JUnsta desta Casa, Senador Jo
sephat Mannho, que defende a permanénaa doa JUÍ
zes clasalstes na JustiÇa do Trabalho. Até que me 
canvençarn do contráno, acraciiiO que são hguras '"" 
portantea neese ramo da JustJça, CUJ8 c:oqiOSIÇio 
ta IMUitedo de um &mlllo pRX:eSSO de c.tmo1ssh por 
OC8Siio da Asssmbléra NaCional ~. consa
grado na Ccxáblção de 1988, Mndo que, alá agora. 
nio fui corMIIICido da .., s •dada da sua mudança. 

A propósitO deste plOf8IO específiCO, oo que ae 
rafara ao aumento, a 1rnprassão que temos, Sr. Pre
Sidente, é que o lobiJy aos ju1zes togados ta maiS 
forte que o doa Juízes classllllas. D1go ISSO porque a 
pruposta ong1naf, como ve10 do JudiCiáoo, é de au
mento a partir de agora e para todos. E o que fez a 
CAmara? Estabeleceu efeitO ratroaiJVO a esae au
mento, a ease abano, e excluiu os Juízes clasaiStas, 
como uma lonna de compensar o recurso que sena 
dado aos juízes togados, vamos ckzer, no aumento 
geral. Entao, nega-ile o d1ratto aos JUizes c1ass1stes 
para dar a ratroaçio aos 1u1zes togados. l88o me pa
rece uma parfell8 e absoluta •llfusbça. Se se conce
der o aumento, o abono, que 6Bf8 para lodos. 

Portanto, sou conlláoo à exclusão dos JUízes 
"lass1stas da proposta; Juízes estes qua, na m~nha 
VISão, no meu entendmanto, têm tanto ou maiS d•
lo que os JUÍzes togados, porque são tambám rapre
.-e& da Justiça e representantes das catego
nas dOS trabalhadoras e dos patrlies no Bras•l. 

Voto pela manutenção da extensio dO d1ratlo 
aos juízes clasa•stes oo taxto da 181. 

Era esse o regiStro que eu gostana de fazer em 
oome do meu parlldo, o Partido Soctaf1sta Bras•le1ro. 

Muito obngado 

Dutatrte o dsculso do Sr. Aderrrr Atxft
dll, o Sr. An!onlo Carlos Magaflães, PliiSidel~ 
la, tJ.xa .. cadslla dll po&SidêriCIII. que é ocu
pada pelo Sr. Carlos Patmcinro, 2" Sect8lllrio. 

O SR. PRESIDENTE (Cartos PatrocíniO) -
Conbnua em dlsa•ssio. (Pausa ) 

Consulto o errunente Senador Romeu Tuma, 
Relator da rnatána, se desefB lazer algum outro es
clareclmento:1f'ausa.) 

Nlo havendo maiS quem que•ra discutir, está 
encerrada a d1scussão. 

O Sr. Cartos Pa1roctn10, 2" Sectahlno, 
deura a cadeira da plfiSKilncla, que é ocupa
da pelo Sr. Anlon10 CarloS Magalhães. Pte
stdiJnre. 
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O SR. PRESIDENn: (Anlonoo CaJias Magalhias) 
- Sobre a mesa. requenmento que sara lodo pelo Sr 
1 • Secrelano em exercoc10. Senador Carlos Patrocino. 

É lido o segUinte: 

REQUERIMENTO N" 384. DE 1198 

Senhor Pn~sldente. 
~. nas tennos I8QIITII!fllals. Deslaq, 18 pai& 

.alação. em separado. do artigo 5", do PLC rf' 19198 
(n• 2.911197 na Casa de Ongem). 

Sala das Sessões. 2 de JUnho ae 1198. - S. 
nadara Emolia Fernandes, POTIRS 

o SR. PRESIDENTE (AriDniO CeJ1os Magalhiaa) 
- Em votaçAo o requenmento de destaque que aca
ba de ser lida 

Os Srs Senadores e Senadoras que o apoo· 
vam queoram pennanecer sentados. (Pausa l 

Re)ellado. 
A SRA. EMILIA FERNANDES (PDT - RS) -

Sr Presidente. peço venhcação de votação, com o 
apooamento dos Senadores Roberto Requoio, José 
Eduardo Dutra e Odacor Soai8S 

O SR. PRESIDENn: (AntoniO CeJ1os Magalhies) 
- Srs. Senadoi8S, queoram ocupar os seus lugares 
para a venhcação de votação soliCitada pela nobl8 
Senadora Enuloa Femandes (Pausa.) 

Peço aos Srs Senadores que esiMirem em 
seus gabinetes ou em outras dependêncoas ela Casa 

que venham ao plenáno para proceder à venficação 
de votação solocllada (Pausa.) 

A Presldêncoa desel& esclarecer a votaç6o. 101 
n~)IMiado o requenmento. 

A Senaaora Emoloa Femandes. com o apooa
mento de outros Srs Senadoi8S, pedou verificação 
de votação Assom sendo, os que votaram a lavor do 
requenmento votariio "som", os demaiS, ou III!Jil, 
aqueles que o IBJ&IIam, volariio "nlo" . 

Os Srs Senadores Já poclam votar. (Pausa.) 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 

Presidente, o PFL recomenda o voto "nio" em razio 
ela necessidade e ela tampesiMdade da votaç1o da 
maténa 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (lllclc»'PT- SE) 
- Sr PII!Sidenle. como ae bata de requemaolr:l de des
taque e não de seu ménto. votamos lawravalme,.a. 
Também votaremos a lavor da requenmento do Se
nador Jefferson Péres. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr. 
Presidente. a Lldeoança do PMDB recomenda o voto 
•não• 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES) -Sr. Pra
sldente, a Liderança do Govemo VOIII "nlo". 

O SR. SéRGIO MACHADO (PSDB- CE) -Sr. 
Presidente. o PSDB recomenda o voto "nlo". 

O SR. PFIESIDENTE (Ar1lanKI CaJias Magat' l 
- Peço aos Srs. Senadores que aonde nio votaram 
que o laçam 

(PITJCBde-se à votação.) 
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o SR. PRESIDEHJE (Anlllnlo Caltao Magal r as) 
-Votaram SIM 19 Senadores, e NÃO 40. 

Houve 02 abslanç6es 
Total: 61 wlos. 
Foo rajatlado o req181mBn!o. 
Sobnt a ,.._, raquenrnento que aerá lido pelo 

Sr. 1• s-alllno ., exerclao, Sanador Carlos Pa
trocon., 

É lodo o segulllle: 

REQUERIMENTO NO 385. DE 11118 

Senhor P1881dente, 
Nos tennos do art. 312, ahnea III. do Regimento 

lntamo, raqueoro deataque para votação em aepara
:lo, do art. 6" do ProJeiO de Lec da Clmara n" 111198. 

Sala das Sassiles, 2 de JUnho de 1998. - .W
r.r-Nra. 

O SR. PRESIJENTE (Anlcno c.fos Magal , I 
- Em Wllaçio o raquenmento de c1aataque que -
ba de ser lodo. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
_, queuam ~ sentadoa. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O SR. JOSé EDUARDO DUTRA (BiocoiPT· 

SE) - Sr. Plwldenla, peço que ragrstn1 meu W111D fa
vorável ao raquenman!O. 

O SR. PP 5I I&ITE (Anlcno c.fos Magal ' I 
- O Senador José EduaRio Dulla -· oomo da 
vez anlenor, "'-'"""'ment ao raquenmento. 

Em volaÇão o proJIIIO, o e ssahadila as_..._ 
Oa SIS. Sanadores e Sanaclcna que o apro

vam q....m ~r aentados. (Pausa) 
Apoovado 
VIIIIIÇio, em globo. das ErTW!das n"B 1 a 3 -

PLEN, que81io.._, e que têm...----.,. 
Os SIS. Sanadores e Senadolas que aa apro

vam queiram pe......,_ SM11ados. (Pauaa) 
Rasa'adaa. 
A maténa VBI ll CoT seio Oilllt018 para i8da

çãofinal. 
o SR. PAESIJENIE (Anllri) c.fos Magali 1) 

- Salllnt a - pensoar da Comissio Dlrlllln, .,._ •-Ido a oadllçio final, que será lodo pelo Sr. 1• S. 
coetáno em exerclcK>, Senador Carlos PIII!Oa(nlo. 

É Ido o aeguonta: 

PARECER N1 338, DB1-
(Da eon..lo Dlmlra) 

Rsda;lc ftMI do ~lo da 1M ela 
Clmara.,.,. 11, ela ,_(ri' 2.111, da 1117, 
.. caaa da 0111 m). 

A Comossão Oirelora apresenta a radaçio final 
do PIOJIIID de Leo da Clonara n" 19, ele 1998 (n" 
2.911, de 1997, na Casa ele Origem), que an.ra. o 
percentual ele dileiança entre a ramuneraçio doa 
CIIJ9DS de Mmostros do Supenor Tilbul'llll ele Juatiça 
e dos Juozes da Justiça Federal ele Polmeoro a Se
gundo Gnws, procedei Ido adequa;Ao redacloual, 
em ollladoincoa ao disposto no aot. 11" da Lei Colqlle
rnanlar ,.,. 95, ele 26 de 1-.ro ele 1998. 

Sala da Reunoões da Comosalo, 2 ele JUnho ele 
1998 - AniDnlo Carloa ............. Pnlaoc*ltil -
Junla Mariae, Relatora - Geraldo Maio - Calloa 
Palraclnio. 

ANEXO AO PARECER N" 338, DE 1998 

Allen o..,_ ..... da ......... -
tnla~oto._....da .... 
tro. do Suparlar Trlbu..a da ........ a 
dae Julzwe da Juellgr F1 drnd de Pakz:alro 
• aeaundo ar.ua. 

O Congrasao Nacional~ 
Art 19 Os subsldoos dos MonBIRIB dos Trilu

n81S Supanores eomiiiPOfldam a i'IOWKIIa e CiiiCO por 
cento do suillaodK> ,.... filaldo para os Monostros do 
Supoemo T nlllul'llll Federal. 

Art. 2" 0a subsídl08 dos JUizas dos Tob.on8iS 
Regoanaos conaapondern a - por ceneu dos 
sulllsidioll doa Milllllboa doa Tribunu ~ 
manlido odlntlco ........ ICIIII, .-MUIIIKIIa. ...... 
os subsíd.,. daquelu e os dos cargos de JUfzaa e 
ele IUims suill8liluloa, de JU8III;e Federal e de Justiça 
do Trabalho 

Art. 3" Oa subslclloa dos Daae~ do 
Trillunal ele Juatça do E*lniO Federal e Tanlóuo& 
cooraepooodam a .-11111 por caroro dos suillalc:IIOB 
dos Monliiboa dos Tollllunaos Supeno-. maoilldo 
idlo*» ............ .......,._, enlnt 08 subsl
da cllquele a 011 doa cargos de JUIZ88 ele DinliiD a 
de Julzae ele Dloeito Subldllulos. 

Art. 4" O illlbeld- do caogo de Jutz-Audi!Or 
eon.gador DDIIIIIIpOrlde a - por 0111110 do 
IUillslclio do caogo de Minostro do Supenor Tollllunal 
Mllllar, mantido ldllntoco oaleoancoal, sue 111--. 
enn oa sut.~dloa dos cargos e1e Julz-Audlor a e1e 
Jutz-Audilor Subllbluto da Justoça. Militar. 

Art. 5" A golllirocaçilo por audllncoa. a que ae ,._ 
18 o 8lt 666 do Dacnlla L& n" 5.452, de 1° ele 111810 de 
1943, pennanec:a filada no valor vogen1a ll ~ de pu
blo eo;ii9 daala La. sujllila aos meemos ..., 1 oon
oacldos aos senndoNa púiiiiJoos feCienus. 

Aot. 6" Aos membroe do Poder Judoci6rlo é con
cedido um abono vanével, eorn aleolos ~ a 
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partir de 1° de JIIIIIIIIO de 1998, e até a data da pro
mulgaçio da Ernenclai CanaiiiUcianal que altera o on
coso V do art. 93 da CbnstituiÇio Federal, conaspan
danbl .to diferença enllie a rernuneniÇão mensal aluai 
de cada rnagostrado IIII o valor do aubsldoo que for fi. 
xado quando em vogclr a ralanda Emenda ~ 
aonal. 

AI!. 7" Esta Leo tinira em vogor na data da publi

caçlo da Emenda~ a que se ralare o 
artigo antenor, com L do art. 5", que entra em 
vogor na data da · desla Leo. 

O SR. PRE (AniDnio Cerbl Magal ães) 
- Apoowado o p!Oielol e estando a matéria em oago
me de urgência, peaia-se .to 1medoata apracoação da 
radaçio finaL 

Em discussio. (Pau•). 
Nlo hawndo qUem peça a palavra, enceno a 

dM=io. 
Em VOI8Çio a ~final. 
Os Srs. Senac~tres e Senadores que a apro-

vam queoram pemiiiiiiiCIIr sentadoe. (Pausa.) 

Aprovada. i 
A maténa-III~-
0 SR. PRESIDénE (Ankno Cerbl Magallies) 

-1111ms· 

PROJETO DE LEI~ cAMARA N" 15, DE 1998 
(Em 1811111111 urgência, noa te~ do 

RequerimeniD 373, de 1998 -art. 336, b) 

o:~=:.;· em tumo único, do Plqeto 
de Lai da ,. 15, de 1998 (rf' 4.3511198, 
118 Cll8a de ongam), de 1111C1811wa do Praso-
dante da • que, ena a c:amlira de 
Polocoal Federal e elA outras prowo-
dlncoas, ~ IIMriwll, sob n" 
312, de 1 , da Con ·,,r de Consbluçio, 
Jllllbça e 111, R • --~ Senador Ro
meuTurna. 

o e,,.!< :::i:o' 
diSCI 'Saio. 

Em votação. 
Os Srs. ~ e Setllldoras que o apro

vam queoram ~sentados. (Pausa.) 
Apouvado. 
A maténa wao IIII sanção. 

I 

~a ...._.,nte a maténa aprovada: 

PROJETO DE LEI DA cAIIARA N" 15, DE 1 .. 
(n" 4.31M18, .. Cua de arlgam) 

(De onociatova do Presidente da República) 

Crllo a C8ITtllra de Policial Rodcwl6rio 
Faclenlle dl1i outraa poovldil ela 

o Congrasao Nacional c1ec.-: 
Ali. 1° Foca cnada. no ll1tldo do Poder Eloaculi

vo, a caneora de Policial RodcMáno Fadend. com as 
alrlluoções pnMIIIas na Constlluoçio Federal, no Códi
go de Trlnsdo e-d 'ro e na la; 1 çio especllica. 

Panlgrafo olnoco. A implantação da c:arraora lar
se-é medoanle lranslormação dos atuaos dez moi e 
noventa e ooto cargos elebwos de Patrulheooos Rodo
VIéno Federal, do quadro geral do Ministério da Ju&
toça, em CBJgoS de Pchclal RodcMáno Federal. 

Ali. 2" A canaora de que trate - Lao terá a 
m.ma -..tura da claae e padrilas e tabela de 
-!Cimentos pnMBtos na Lei rf' 8.460, de 17 de se
tembro de 19112, enquadrando-se os IIIIMdores na 
~MSma posoção em que ae enwooll- na clala da 
publocaçlo desla Lai. 

Ali. 3" O • .,.asso nos C8JliOS da canaira de 
que trata esta Lao dar-se-li. medoanle apravaçio em 
concurso público constlluldo de duas fases, ambas 
elimnatónas e classlficalórias, sendo a pnmeora de 
exams psic ltéo •- e de provas e tftulos e a aegun
da conatllulda de curso de formaçlo. 

§ 1° Slo oaquisltD8 de eeoolaridade para o 111-

g._ na c:anaora o diploma de CUI1IO de aegWido 
grau o1icoa1menta oecooohecido, assim como os de
mais critérios que wienlm a ser definidos no acidai do 
concurso. 

§ 2" A IIMIS!Idura nos cargos dar-se-é 8Mipf8 
na Clasae D, padoio I. 

All 4° Os wariCimento do cargo de Policial Ro
dowili.no Federal CCIII8IItuem-ee do vancmento bési
co e das segla'lle8 goalillo "'Q!ies. 

I - Grabficaçio de Alividade Polocilll Rodoviério 
Federal, para atander as pacull8ridades decorreutes 
da ontagral e oua:1us1va dedicaçio illa abVIdades do 
cargo, no percenlual de canto e ootenta por cento; 

11 - GoaliiL&çl.) de Desgaste Flslco e Mental, 
ddecooecc:ono"Banlntete da aiMdade i-ente ao cargo, no par· 
cantual de canto e oitenta por canto; 

III - Grabficação de AIMdade de RISCO, decor· 
rante dos nacos a que estao SUJI!IIos os ocupardes 
do cargo, no percentual de canto e o- por canto 

§ 1° A peocapçlo dos benelicios pacunoánoa 
pi8VISios rata artigo é II1COI'IIpatlval com a de ou
tros benefícios IIISIIIUidos sob o 1MSm0 tllulo ou 
odlntoco fundamento. 
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§ 2" As gralilicações refendas ....., artigo se
rão calculadas 80bnl o vencmento báalco percaboclo 
pelo MMdor. a este não se oncorporando, e nAo -
rao computadas ou acumuladas pa111 fins de c:or.-
são de aaésclrnaa ulteuores, sob o rMSmo titulo ou 
idlnb.:o lu~. 

Ar!. fi' Os ocupardeS de cargos alabvos da car· 
181111 de que 1n11a o 111t. 11 farão JUS, Ulda, à Gralifi
caçlo de AIMdade, 1nahtulda pela lei Dele!P"- n" 
13, de 'Z1 de~ de 1992, no percentual de --..o 
e - por cento, aplicando-se o dlsposlo ,_ 
§§ 11 e 2" do artigo antenor. 

Ar! 6" Fa extinta a Gratificação Temporária, 
nas termos do § :P do art. 11 da lei n" 9.166, de 20 
da dazamblo de 1995. 

Ar! 7" Os ocupanleS de cargos da c:anaira de 
PoliCial RodcMáno Federal ficam suJIIIIOs a lfllagral e 
IIIICIUSIVB dlldlcllçio às abVidades do cargo. 

Ar!. ao Os cargos em camiSSio e as tuiiÇiiies de 
confiança do Departamento de Polícoa Rodovi6na 
Federal IIIIIAo PIMIIChodos, preferanclalmenla, por 
Slllllldores llllegrantas da caneira que tenham com
portamento examplar e que es18Jam poiiiCIOfllldos 
,_ I es .... rassalvados os.,.._ de .......... 
se da llllnmiSinlçlo, eonlomoe I'IOfTI'IM a _,
lab aleeldas pelo Ministro de Estado da JusbÇa. 

Art. ao t: de quanHIIa horas ............ a JOfl1llda 
de lnlbaJho dos 111111granres da canava de que 1n11a 
estala 

Art. 10. Compare ao M1n1818no de Adliwlilllla
çlo Federal e Reluma do Estado, ouw1o o Min..._ 
no da Juslil;a. a deliniç6o de normaa a pnx:eclman
tus para p101110Çio na cerram de que lnda esta Lei. 

Art. 11. O m.posro - lei aplica se - pru
.wltus de apoaanladona e às pensiles. 

Art. 12. As despesas decomll- de 8IIIICUÇio 
daala lei camrio à cunla das dotaç!ies ..... li -
do orçamaniU do .... 1818no da JUIIbça. 

Ar!. 13. Eala Ler anila em VlgCII' na dele de -
puhlcaçiio, , ... ....,.ido ...., eleitos flnancerros a 11 

de )111111110 de 1998. 

O SR. FF WJENTE (Aimnio c:.laa N'aga'l' I _ ........ 
PROJETO OE LEI DA c:AMARA N" 17, OE 19118 

(Em ragma de urgênaa, 1105 -..os do 
Requenmento n• 364, de 1998 - art. 336, b) 

l'lllci -i'n. em turno úi'ICO, do PfUJ111D 
de lei da Clmara"" 17, de 1988 (n" 4.5121118, 
na Casa de ungem), de oiCAilioa do Pik81den
re da Repúl*>o que, ena. no llnDio dae For
ças Annadas. a Canam de TaaiQiogla Maar, 

• Glillllicação de 088BIIIIJ8I~IO de AIMdilde 
de TacnoiDg& .....,, os cargos que n•w:ar 
na, e dé aullas pouwdil-. !ando .,.._. 
res .,.....,_ sob n"s 313 e 31:h\, de 
1988. daS Con iliiiÕiiii de Rd çliea ~ 
res e Delasa NiDanal a de Consllui;io. 
JuáÇII e Cldadal-. Re'ltt o. SaiiBdol ~ 
naJ Tuma. 

(Poderio _. olerac:tdu emaadail alá 
o ancarrameniD da dillcuasio) 

Em diSCUssio. 
Concedo a palavra à emnenla Senadola Ba

nedrta da Silva, para disc:ubr. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiF'T -RJ. 
Pala dlscubr. Sem ravl8lo da oradora.) - Sr. p,..._ 
dente, Sr"s. e SIS Sllnadora8, liwmus a aporiUnida
de de debater as1e piUJIIIo na Com 1 to de R I çõ-
88 Exlial10188 a Oalaaa NKoonal. t: ~ 
ralavanla esta IIIICIBblla do Poder Exacubvu, que ena 
no Ambllo das FoiÇBS Armadas a Camllra de Tecno
Joga Mdilar a a chamada Gl1lldic:açlo de Oau ,.,.. 
nho de AIMdade de Tacnolog18 Militar. 

lnaquM1C81111111, há - 1 INa de se~ 
rar, no ~das FOiças Annadas, a c:anaaa da Tao
nolog& Mililar. De nada adianla. an t11nnos da uma 
-...g& rnlilar iaaanal a lllada, dilpoown aa 11111 AI
..,. de ..-1161icD- giWida q.-.illdada, .. -
-não .......,an pa111181••n•• piUI'D pana o 
ccr•lbom a não flnm ---..os oam o 8IÜniiO 

tá:niOo alc:arlçado paios car.. e.-n em--
paciNus -- millllles. t: paci8o dlilpar ....... de 
mactamos e &CJIL4M,.. • ~ com~ l 
rnarud8nÇãD da • 1 la.• f 1 'R'Õrill. cam eiiiMI 
\lislw.JaoM e piUnla .,......zaçlo 

Dl8cubmas .. , ..... ....,.. na eo--· h este pro
JIIID, que paclaca da ,._ mperialç6as. Quero des
tacar algun-aa delas, plil8 aa quBJB chamo a...,..,.... 
da Casa. Em poc:lpio,-~. oam ·-IÇÕ8S. .... ni'IO podana delur ..--opor
IUIIIdada de rallabr, jUniO oam o Senado Fadaral, 
aqua ....., planlino. 

Em pnmerro lugar, cu~re obaarvar que a pro
posição d18116e sobnl a cnação de uma Cllmllra, •no 
Ambllo das FOIÇIIS Armadas", n-aa llpiii1Bil lnda da 
enação da cargos de nMII supenor, •com JalaOio no 
M.,lllléno da Marinha". Estao Mlldo cnados 525 car
gos ele Eug111 •'lelro de Tacnologla Mililar a outros 
225 cargos de Anallsla de Tecnologia Mililar. 

Em segundo lugar, há u1na gikve qllilllça oam 
o p 11 ... , de nfval m6dlo, poatu que luikm IIIICiuidos 
do piUJIIID. Nlo é clama& recoidar que a lei n" 
8.691, de 1993, que cnou aa cana- da o-nvu1-



Junho de 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 73 

wnanto TecnológicO lo Gestão de Planepunanto e ln
Ira-Estrutura em CiêiiCJa e Tecnologia, no imbllo da 
Adrmrustraçio F~ Olrela, AutárquiCA e Funda
CICIIIal, reconheceu Cj)rno integrantes desses cargas 
de TécniCO, AuxdJarJTácnco, Assostante e Aux1IJar 
em Clincla e TecnolOgia. dos quaJS IIXlgll-&e ou o 2" 
ou o 1° grau completo. 

Recenlen&118, p 1111110 da Medida PIDVISÓna rf' 
1.660, de 19 de maKI~ do, o Govamo nt-
eot.:-.ecau a IU8IBZB - idar a - 88IVidonls na 
énla de câiCia e no Anmlo de 6rgãas e 
eniJdades CIVIS, urra Similar a que ora se 
racxx•.,_ aos OCIJIIIIIII8S dos cargos criados a SI!Ni
doras com apenas ~grau .......,._,_ Nole se que os 
alueis tnlbalhadonls olle enbdades Wl" ........ 11 Mari-

nha, da• :..:~ de leuiOioga mililllr, aio 
MMdoleB CIVIS. nio h6, poiS, parAmB1Io de 
eqiudade no delta IJIIIIIIio. 

Em taiCeiro lu , o projalo consagra criléi ios 
discnminatónos consblntee dos IIICIBOII I e 11 do 1111 
14. Com efeilo, nlo lê 1usto que seMdoras que te
nham praanchido os Crilénos de dasa...,enho inãM
dual para obleiiÇãO • gl"lltllicaçAo nlo sejam con
templados com o benjaflcio em sua 1ntag181idade, por 
pnoenchmanto das ~ disponlveJS por olllros co
legas de igual meãllfll de produiMdade. Aprovados 
os crilários originais, • regra, aiMI de olansiVB 11 ga
ranba lundamanlal dll1ratamento 1101 illmlco, esbmu-
lará conllitos, gera" e, ao conhárlo de 
PftiPICIIll' salutar no lmbllo da AdrftNs.. 
!ração Pública, rani a raco...,ensa baseada 
no poder diiiCIIC das c:hefias. 

Na Con Ralaç&ls Ex1811018S e Delasa 
NaCional, c:hlwneo a at111 IÇio - e I1ICIIb, na ocas1lo, o 
apooamanto do~ Bernardo Cabral- no aenbdo 
dane SI ...... de um 811181idinam delta Casa JUnto 
ao Poder Exa:ubvo P1!m que o masmo possa rrandar 
a esta Casa urra Marlaagam ns medida em que ela 
nlo aiBlN8IJ os chlriaclas cura. médios • para que 
se dê irnedlllla ~ a - prqeto, que rapula
moa ,.... éno, com ~ nosso apoiO, e que esta Casa 
possa CCIII1II88I1der- ""' 1 eldade. 

Já faiBo aqui é maqwvoca a necessidade 
dessa estruturação, também é 1nequívoco que 
não podemos ape considerar os técniCOS, os 
ClenliiiCOS dessa érea porque sabemos que o traba-
lho é de equipe, e, trabalho de equipe, o nível 
méd10 também dé a grarlde contnbuçio a mere-
ce a nossa atenção. ão podemos excluí-los. 

TNe lambém u conversa com o M1n111110 da 
Manilha, que falou seu empenho e do seu corn-
prormsao de, JUnto com o Poder Execubvo, postenor-

meme, ver atendida essa rBMndiCIIÇio Justa. Isto 
nlo cabe apenas ao M1111Stro da Mamha, porque as
- tratando de uma categona CUJ8 exclusio nlo 
podemos IIC8IIar. 

Apesar de estanma votando lavoraw!lmenle 
ao pi'OJIIIO, ISSO não llf!llld""' que não l8nhamos 
comproniiiiSO da, JUnto lls I.Jderançu de sustenta
ção do Govemo nesta Casa, pleitear essa 181W1dica
ção ao Executivo, porque essa exclt ISiio loi feita a 
pedido do Execubvo. ~ pniCISO que o Execubvo diB· 
Jogue com o Senado Federal, para que haja a com
preensio de que essa medida foi apenas urra qua
tio 1mecflllla, PDIS no futuro bem próximo estaremos 
apiiiCJando essa maténa em sua plendude, para en
tio contemplar o nível médiO. Só podemos com
praender a siiUação desse JIIIIO. Por IS80, ...
volando essa matéria com 1es1Ji96es. 

Sr. Prasidenle, Sr"e. e Srs. Senadores, esse 
projelo conlém lll'lpelf81ÇÕ88. Na ColTIISSio nos poet
CIOIIIIfiiOS conlra as mecidae PIOVISÓriaS, para que o 
Govemo Federal pudesse emnar a esta Casa tal me
dida para qa. pudéssemos apreciai'. 

O SR. PRESilENI'E (AntoniO Cados ~ 'a) 
-Continua em ~ssão. 

O SR. ROIIEU TUIIA (PFL-SP) - Sr. Presi
denle, peço a palaVIB para diSCUirr. 

O SR. PIIESIDENI1! (AntoniO Cadas ~ E ) 
-Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-8P Para diiiCUiir. 
Sem .-lo do orador.)- Sr. PI8Sidenle, como Re
lator, eu diria, ralanndo-me ao que d-a Senadora 
Beuedlla da Solve, que duranle as disc:IJSSÕes da ~ 
rnssiO de Constlluiçio, Justça e Cldadanoa, foi visto 
que sena IIICOn8lltuclon, por se - de 11"1Ciativa 
do Govamo, qualquer aumento no quadro de lui'ICIO
nénoe de nível médio da Mannha.. O que se buacava 
era a organozaçlo de um quadro de lécniCOS, ptlncl
pelrnente engenheiros, dentro da estrutura modema 
da ativldade mdilar. Isso ficou estabelecido com os 
repnosententes de nível médiO que lá esbvaram -
além de Senadora Benedlla da Silve, eu, e o111ros 
que lá se manHestaram. O própno MiniStro da Man
Ilha encammhou a ll'lfonnaçio de que Y8l lutar para 
estabelecer um SIStema especllll para os lunc:IOI'Ié
nos de nivel médiO que têm a sua atlvldade CIVil no 
M.,ISiério da Mamha. 

Era o que eu quena explicar, concordando com 
o que disse a Senadora Benedlla da S.lva. 

O SR. PRESI)ENTE (Ar*x1lo Cados Magalhies) 
-Continua em diSCussão. (Pausa.) 

Nlo havendo ITIIIIS quem peça a palavra, en
cerro a ~sslo. 
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Em votação. 
Os Srs Senadores que o aprovam quaharn 

pennanacer sentacloB (Pausa) 
Aprovado. 
A matátta vai à aançio 

é a eaguinle a maiMl aprovada. 

PROJETO DE LEI DA cAIIARA Nl17, DE 11M 
(NI4.511118, .... c.. de.....,.., 

(Da moc•- do Praaldenta da Rapúbloca) 

Crlll, no lmblta das ~ An-. 
das, a C•nalra de Tec:nalagla IIIIIW, a 
G•allncapla de Daaempenho de Alhrlcle
de de T- Rlagla MI.._, oa _...,. qua 
........,....,., a d6 Olllla provldlnclu .. 

o Congraaso Nllcional decrala: 
Ali. 1' Foca c:raB. no Mlbilo daa Folças Arma

das e noe l8nTICa deelll La, a Canan de Teadagia 
Ma:ar de nível aupanor, oom IIIIIIIIÇ&Is valladlls p8la 
.. ..... de ~~ halvillllllto, marUançiD • ..,._ 
i8laiNos a pUj11108 de c:onstNção, manulllnçlo a mad
ltlriiZaÇio dos 11111108 lllcrdc!IP'•• ~. CUjDII car
gos _.., ocupados por 88Mdoraa p(ti!cos 

Ali. 2" Focam cnado&, na Camllra de Tecnolo-
11• Mililllr, quinhadD& e- e c:n:o cargos de En
genheiiO de Tec:noklgl8 Militar a dumnto& e WIIB a 
eniO cargos de Anal.._ de TIICIIOIOgla Mlltar, com 
lalaçlo no Mllllllltrlo da Marinha. 

Panigralo llnico.. O Podar Elii8CUiiYo dlllpcri 
sablw .. lllllbuçlles doa cargos 0111 crilldoa, ~
vado o dllpOSID no ali. 1• 

Ali. 3" A IIMIIIIidul8 nos cargoa de que trata 
eate L.e1 ocorrerá medlllllla aprovação em concur· 
ao público, oonstilulclo de duaa •-· ambu a~m
natólias e cluailil:al6nu, sendo a primeira de PIO" 
vas .., de J110V8S e tftuloa, a a segunda da curao dia 
fonnaçlo. 

Parágrafo único. O ingraaso noa cargos dia que 
trata - Lei der__. na Classe "D" Padriio "I". 

Ali. 4' A estrurura dia classe& a padiOea a o 
venamento básoco doa calgOS cnadoa por - Lei 
são oa fixados na Tabela dia Vencvnento doa _,,.. 
doias públocoa CMS da Unilo, estabeleCida no A,. 
xo 11 da Lei n" 8.480, de 17 de setemb10 de 1992, e 
alterações poale11018S .. 

Ali. 5" Os oc:upa.- dia calgOS """'- da car
...,,. cnada por - Lei talêo 1,., além do _.. 
manto básiCO, à Glllbfocaçiio dia AIMdada, 1nab1u1c1a 
pala Lei Dalegada ri' 13, dia 'O dia agosto da 1992, 
no percentual da cento e sassanta por cento. 

Ali. S" FocaiiiSIIIufda a Gndiflcoção dia O e um
penha de AIMdada de TeaiOiogia Militar- GDATM, 

devida aoa ocupantes doa cargos eleb\1118 da canat
,. dia Tacnolog• Mililar, quando no -leio de .ri
VIdadea manmtas ils alribuções da canan nu ar
ganiZ8Çiies ll1llilaraa a oom Clllgll horária da IJ'I
ta hoi8S seman818. 

Ali. 7" A GOATM será calculada pala nUIIpl
caçiio doa saguiiii8S tatorea: 

I - número dia pontoa raaurw- da aw , ;• 
de daserqJe~lho: 

11 - valor do 1111110r vencimento bésoco do nf, 
vai corraspondlente ao da camHI8 .., cargo da Ta
bela da Venc1mento dos senndoras públicoe CIVia 
da Unilo, .mbelaclda no Anexo 11 da Lei ri' 
8.480, da 17 da satamb10 de 1992, e ahnaç6ae 
postanoras; 

III - pen:antuaiS aspeclfocoa para o C8JIIII, 
corraapondentas ao poaiCIOnamento do 118r".ridol 
na ras~ tabela da venc1mento, ~do 
Anexo • 

Panignllo úniCO. o raaultado da avaliilçAII de 
daa empenho poderá abriga" no m6larno ele* mi, du
-*'11 a lrinla a Odio pontoa por ..vidol, divdiia 
em duaa parcelas de um mil, - a dazai.,.. pon
IDB, uma raterante ao dleaampanho llldlvldual do-
VIdor a CKIII8 rataranra ao das llfiBI•'Io IIWiillocianllf 
da organaação mldar .. 

Ali. 11" Oe cnl6rios p8la a atri•plo de ....,.. 
penha conatariD de IIID: 

I - CDnJUniD do MI ilibo de Esllldo da AdlsiÍilili
traçio Fada1ala Relonna do Estado a doa Mll•w 
de Estado doa 1811j16C11- 6lgloa eupa...- doa 
cargoe dia que ll8te aata Lei. p8la oa ulliilw de 
avallaçio da desampen."lo mdMdual. 

11-doM--., de Estado do 6rglo eupaftliaor, 
p8la oa crillinos de avallaçlo de dm •lfiBIIIID lnati
tuuonal. 

Art.. 9" O 6rglo da lolapAo doa cargoa Clladlle 
por assa LBI, toca qualihcado como o eeu ,....cli
vo órglo ~r. com as aagullllall -•o Illn
cu: 

I - datnl" a distnbução 1111Ua1 do qu81a.tivo 
dia cargoe piOVIdoa em cada concurso público, 
pal8 l1ns, da lotação nas raspadivaa ~ 
militaras; 

11 - defln1r o local dia axarcicoc doa ~ 
da C81g0S afet1V08; 

III - definir a habddaçio legal .,. tna para. 
II'MI8bdUI8, obaa1V811cfo 8S ablluiÇÕaS doa cargoe 
dacarran; 

IV - dafirur oa tarmoa do aditei doa -
públocos pal8 ~doa cargoe, "'-••Ido as 
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suas respec:IIVBS atribuoções, em consonãnaa com 
as nonnas dahnodas1 pelo M1msténo da AdmlliSba
ção Federal e Ratonna do Estado; 

V - dafrir o CCHIIelklo elo curso de tormação in
tegrante do concurso' públiCO; 

VI - formular os programas da dasanvolvl
manto e capacitaçã+ prof1ss10nal nos aspetos Ine
rentes lls atribuo;6ell dos cargos da carrmra, lnclu
snte para f1ns de p~rnoçio, em consonAnciB com 
a PolitiCa da DesenVolvimento de Recursos Huma
nos; 

VIl - supaMSICinar e acompanhar a aplicação 
das nonnas a procejl1mentos para fins da progres
são e prornoçio, belh como as demaiS regras rafe. 
rantes 11 organizaçãO da CIUT8Ira, propondo o ssu 
aperf81Ç08rr111nto ao ~1msténo de Adminllllraçio Fe
deral e Reforma do ~-

Art. 10. Cabenlll organ1zaçAo m1lilar em que 
o servidor estiVar e111 exercício a gestio, o controle 
a a suparvislo das !atnndadas desenvolvidas pelo 
servidor, a apliCaÇãp da avaliação de desempe
nho, bem como da ~gra de aJuste corresponden
te, a lonnulação e lljlplementaçio do programa de 
desenvolvimento e capacrtação profiSSional, nos 
aspectos merentes b competêncoas da organiza
ção mllrtar 

Ar!. 11. O titulai' de cargo efaiNo da carra1ra da 
que trata esta Lei, Quando 1nvasbdo em cargo em 
com•lo de Nalur8Zil Espeaal, ~ e DAS-5 ou 
equMIJentes em 6~ em entidades do GCMtmo 
Federal, fará jus 11 GI)A TM calculada com base ou I
mite máximo dos porbl fixados para a avaiiiiÇiio da 
desempenho 

Art. 12. O blular'do cargo e1etivo da carra1ra re
fenda no art. 1• que não se l!lmlbe na slluaçlo 
pr&VISia no art. fSI' sorilente fará jus 11 GOA TM. 

I - quando Ido para a Presldênaa ou 
V"ICe-Presldênaa República, perceberá s 
GOATM calculada m base nas mesmas regras 
válidas como se as! se em axercfCIO nas orga-
niZ8Ç6e& mlfrtaras; 

11 - quando para 6rglo& ou anbdades 
elo GCMimo Federal, diStintos dos IndiCados no art. 
t• e no 1nc1S0 antano da sagu1nta fonns. 

a) o servidor · em cargo em com1ssão 
da Natureza Espac:IB DAS-6, O~. ou aqwvalan
tes, percebera a GEem valor calculado com 
base no d18p0S!o no antanor; 

b) o servidor 1 em cargo em comiSSio 
DAS-4, ou equNBient8, parcaberá a GOATM em va
lor calculado com base em setenta e cmco por canto 

do lmde max1mo da pontos f1xaaos para a avallllÇão 
de desempenho 

Parágrafo úniCO. A aval1açio 1nst~uc10nal do 
sei'VIdor relendo no 1nc1so I sera a da organiZação 
rmlilar da ongem do seMclor 

Art. 13. Durante os períodos da dalimção dos 
critérios de avaiiBÇiio de desempenho Individual re
fendo no art. fSI' e de sua pnme11a avaiiBÇio da de
sempenho, o saMclor percebera a GDATM calcula
da com base em setenta e c1nco por canto do lunlte 
máximo de pontos fixados para a avaii8Çiio de de
sempenho. 

Parágrafo úniCo. O pnmauo período de avalla
çio de que trata o caput não poderá ser 1rlfenor a 
S81Smes8S. 

Ar!. 14. A avaiiBÇio da desempenho Individual 
cleveni obedecer à seguinte regra da &Justa, calcula
da por cargo a organiZBÇio m1I11Br onde os benafiCiá
noa tenham axarcfCIO: 

I - no máxmo oitenta por cento dos seMclores 
poderao ficar com pontuação de desempenho indlvõ
dual acima da setenta e cn:o por canto elo limite 
máx1mo da pontos furados para a avaiiBÇiio da de
sempenho IndiVIdual, sendo que no máXImo Vll1le 
por canto dos servidoras poderio fiCar com porrtua
ção da desempenho mdMdual aama de noventa por 
cento da tal .mlle; 

11 - no m1n1mo vma por cento dos seMclores 
cleveriio ficar com pontuação de desempenho lndM
dual até setenta a Cinco por cento do l1m1te máximo 
da pontos fixados para a avaliação da desempenho 
Individual. 

§ 1• Ato do Minislro de Estado da Admmisra
çio Federal e Reforma do Estado definirá nonnas 
para a aphcação da regra da arusta da que traia esta 
artigo. 

§ 2" Na aplicação da regra de arusta de que 
trata esta artigo nio serão computados os servido
ras ocupantes de cargos afelivos· 

I - quando Investigado em cargos em comiS
são da Natureza Espeaal, DAS-6 ou DAS-5; 

11 - no seu pnmatro período da avaliBÇiio. 
ArL15 A GOATM sara paga em conJunto, de 

fonna não cumulabva, com a GrabfiCBÇiio da AIMda
da de que trata a Le1 Delegada n• 13. de 27 da agos
to de 1992 

Art 16. Até que SBJ&m definidos os cnténos de 
desempenho InstitUCional ralendos nesta lei, a 
GOA TM será calculada ut1IIZBIIdo-se apenas cnténos 
da avaiiBÇiio de desempenho 1nd1VIdual. 
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P&nlgrafo úmco O disposto no CllpUI não se 
aplica às orgaruzaç6es moldares que poaauam c:nlé
nos de avaloaçlo de dasampenho lll8llluclanal já om
plantados. 

Ali. 17. O II8IVIdor aposentado 011 o baualici6-
rio da pansia, na alluação em que o nllaudo apo
sentado ou o onatlluodor que ongonou a pendo tenha 
adquondo o dll8llo ao benllllcoo quando ocupanlll de 
cargo elabva das c:anaoraa 011 cmgos oaleridaa ,_ 
181. fani 1US 111 GDATM calculada a palllr da média 
antmébca snnplas dos IIOI*IS de das nlpiii'R) utll
zados mansa1rnente para fins da ~ da gra
blicaçlo durante os últnnos vonte a quatlo ~ em 
que a paocabau. 

Panignllo úmco. Na iq~Da~blhdada da c6JcUo 
da média ralelida no a.put, o número da poniDa 
woiSidalados para o aUculo aani o eqiiiVIIJenl8 a .. 
tanta e cinco por canto do Imite múioiKI da poniDa 
lixado8 para a avabaçiio de dennopao•'oo 

Ali. 18. Se a aploc:açlo do dosp ceiD no llllgO an
tarior para os aanndores aposentados a banelici6ncls 
de pensio, -.oltar raduçlo de prcuaoloa 011 pen
sao, _., ~Midos oa ~ P"'bcados 1116 a 
data de publicaçlo daata lao. 

Ali. 19. Oe aanndooas lotados no Ministério 
da Mannha. ocupante da catgC8 alea ... de Enga
nnana do Plano da Claullic:açlo de Cargoa in8ti
tuidos pala Lao n" 5.645, de 1 o da duembro de 
1 97C, a oa angan.'1aoroe admitidos - t6cnicaa 
aspecoahzadoa da "'""' euparior, aatio enquadra
doa no C8lgO Engenheiro da Tacnolog• Mlltar, no 
maamo "'""'· claaa e padrAo onda aataJBm PI*· 
ClOnadOS. 

Parignlfo único. P&nl os alaiiDs do enquadra
mento de que- aatalll'ligo, o Mh I li K1 da Man
nha obllaMuá a alebva compoOiiaçlo de --'Kiunl 
rnadlanl8 -- público na ~"* da L.ao n" 
8.112. da 11 de dazaTibro de 1990, ou ... forma do 
811. 243 da cilllda L.ao. 

Ali. 20. Ficam Vllldlldas as ~ da 
carvoa vagoa ou ocupadoa da Engenlllll/115 e de 
TécniCO Eapac:oal.-lo de nlval supenor, na,,_ de 
Enganhana, bem =mo IIICiio otoa os aluais loladoB no 
Monllllério da Mannha. 

Ali. 21. Compete ao Mlllllllério da AdmlniSIIB
çlo Fedand e Ralorma do Estado a darhção de nor
mas a poocadluantos para piOIIIOÇAo na ca,_,.. de 
que tnda esta lao, OUVIdo o órgio suparvoaor dos car
gosdaCamen. 

Ali. 22. Esta leo erma em vigor na data de -
pubhcação. 

ANEX.O 

Pan:antuaos p&nl c6k:ulos da Grallflcaç6o da 
Dasampanho de AtMdada da Tecnologoa Militar. 

Claue ....., Porcadllg&in 
III 0,111000"11. 

A 11 0,156113% 
I 0,15328'11. 

VI 0,1491111'1. 
v 0,14653% 

B IV 0,14316'11. 
III 0,13979% 
11 0,13642% 
I 0,13305% 

VI 0,12!168% 
v 0,12632'% 

c IV 0,12295'% 
III 0,119511'% 
11 0,11621'11. 
I 0,11284'11. 

v 0,10947'11. 
IV 0,10611'11. 

o III 0.10274'11. 
11 0,091137'11o 
I 0,0li60CI'Mo 

O SR. PAEIIEBTE {ArD1KI CaiiDs........ . ) 
-IIm I: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONST1T1JlçAo 
N"Z. DE 1995 

(Tramitando em C011JUr110 com u P~ da 
Emenda. Consbluição ..... 31110, de 19116; 
18. 34, de 1987; 9, 12, 131114, da 1998) 

Quarto doa de diiC' .. 'o, em pmaro 
turno, de Poopuata de Emenda ll Conltituo
ção rf' 2, de 1995, lendo coma p-ro 11111· 
lllll6no o Senador Ronaldo Cunha I.Jrna. 
que allllnl dispositivos que 11181ICIDI. da 
Consbtuoç'o Fadara (IIIUIIdsda parWMn· 
lar), tendo 

p_,- aab ... 283. de 1998, da Co
....., de ConstituiÇão, JUIIIiça a Cldadma, 
Relator: Senador José Fogaça. IIMM*wal, 
nos teomoa da Emende rf' 1-CCJ (soatitull
vo)qusap-. 

À proposta toram apnesantadaS tr6s aman
du. 

T.-,. hoje o quarto dia de diiC' .. 'o em 
pm•ootumo. 
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Discussão, em COII]unto, das propostas, do 
subslltubvo e das ~- (Pausa) 

Nlo havendo "'em peça e pelev!a, a diSCUS
slo terá proaaegumamo na ..alo dellberabva de 
amanhã. 

Os Itens 9 e 16 tramdam em CCIIIJUnlo com o 
Item& 

Slo os segwntas os ilans ~ - em 
CCJ11U1110: -·-

PAOFbSTA DE EMENDA À 
CCNS1lnJIÇÃO N" 3, DE 19115 

(Tra• .. doerilccqunlocomasl'lopc 1 ele 
Eu a ida à Ccriltiluçiio n"s 2 e 10, ela 1995; 18 

e 34, ele 11197; 9, 12. 13 e 14, ela 19111) 

QwuiiO • de dm•s'io, em pnmeiro 
tumo, ela P ele Emenda à Conslilul-
çlo ri' 3, de 1 , !ando como pm1111ro 1119-
nelário o Se Pedro Sunon, que altela o 
arL 53 ela içio Fedenll (iiiUIIIIade 
parlamantar). 

-10-

p A DE EMENDA À 
IÇÃO N" 10, DE 1995 

(TI'IIIIIIIIIndo s= com as Pl'ij<a~lea 
da Emanda à n"s 2 e 3, da 1995; 

18 e 34, ele 117; 9. 12. 13 e 14, ela 19111) 

Quarto ~ia de diacuslliio, em pniT181-
ro turno, da Proposta de Emenda à 
ConstituiÇAos" 1 O, de 1115, tendo como 
pnme1ro slg tário o Senador Ney Suas
suna, que ra dispositivos que mencio
na da Cona tuiçAo Federal (•mullldade 

partamentar)1 ~:.-EMENDA À 

~ÇÃO N" 18, DE 1117 
(Tramilanclo em conJUnto com as Pnl)lostes 
da Emende à1 Conslltuiçlo n"s 2. 3 e 10, de 
1115; 34, da tll7; 9, 12, 13 e 14, de 1118) 

Quarto c!Ja da disousslo, em prime110 
tumo, da Profoste de Emenda à Consbtui
ção ri' 18, de '117, tendo como pnmeuo 1119-
natáno o Senlldor Ronaldo Cunha Uma, ~ 
altera a nlllilk;lo da alínea •cr do iiiCISO 

XXXVIII do ali. S" da Corl&tUçio Federal 
(11nunidade J*1amentar). 

-12-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTIT\JIÇÃO N° 34, DE 1997 

(Tramllando em ccquniD com as f'nlllaeiBI 
ela Emenda à c:or-içlo n"s 2. 3 e 10, ela 
1995; 18, ele 1997; 9, 12. 13 e 14, de 19111) 

Quarto dia de da:nssãn. em p1ilnairu 
tumo, da Proposta ele Emenda à Conslitui
ção ri' 34, ela 1997, !ando como pnni8110 8111-
nalirio o Senador Carlos Wilson, que altera 
o arL 55 da Consblwção Federal Imunidade 
pallamentar). 

-13-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 9, DE 1998 

(TIBIIàndo em ccquniD com as PIIIDIIOIJ; llillasiS 
ela Emenda à Conslltuçiio n"s 2. 3 e 10, ela 

1995; 18 e 34, ele 1117; 12, 13 e14, de 1998) 

Cuarlo da de d,.,e-•o. em pml8iro 
tumo, da Proposte da Emenda à Canslitui
çlo ri' 9, de 1118, lando como primeiro elg
naténo o Senador Jos6 Sena, q.- ...... o 
arL 53 da ConstituiÇão Fedenll, que diap6e 
saln a imunidade partementar. 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTIT\JIÇÃO N" 12, DE 1998 

(Tramilando em C011Unlo com as ProJ CIRIM 
da Emenda à Consbtuçio n"s 2. 3 e 10, da 
1995; 18 e 34, de 1997; 9, 13 e 14, de 1918) 

Quarto dia de discussão, em pr'.me.ro 
tumo, da Proposta da Emanda à ConslltuJ. 
ç1o rl'12, de 1918,1ando como poirneiro 8111-
nslário o Senador Bemardo Cabral, ~ 
8CIII8Ca1la pamgrato eo arL 53 da Consbtui
çlo Federal e dá ou!RIS ~ (IIIIUIIt
clacla parlanwllar). 

-1&

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTIT\JIÇÃO N" 13, DE 1918 

(TIIIII'IIIIIndo em ccqui'IID com as P~cp c 11 1 
de Emenda à Conslltuçiio .... 2. 3 • 10, ele 
1995; 18 e 34, da 1117; 9, 12 e 14, de 19111) 

Quarto dia de diSCUssão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Consbtui
çlo ri' 13, de 1998, tendo como pnme110 sig
natário o Senador Bemanlo Cabral, que dá 
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nova radaçlo 111111 §§ 2' e ~ do 111t. 55 da 
Conllliluç6o Fedaral e d6 ouba8 p1011idln· 
CIIIS Imunidade pademanlar). 

-ti

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTJTUIÇAo N" 14, DE 111118 

(Trai .. idoem~niDcamasPiiQP 1 
de Eneidii l CcnliluiçiD,.... 2, 3 e10, de 
1995; 18 e 34, de1987; 9, 12 e13, de1988) 

Queno dia de diw:wln, em pr".rnaiio 
turno, de PJ~ de Emenda • Canlolili»
ção rf/114, de1998, lindo camo Ploialia ...._ 
nalérlo o Senador~ Soerw, que .... 
o § 11 do lllt. 53 da ConstlluiçiD Fedailll, da 
modo • ....,og;, ~ 111111 cn- da .... 
lúnla, .......... Cllamaçlo • eldgliiCia de -
lllrila;Ao dila I>IIIPK1i\• ca.aa Plft o JW
ganeiiO de pallaii*ll8r pelo STF. 

o ... PPEB~ (Mano c:an. Magal E ) _ ... ,7: 
AEDAÇAo FINAL 

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 10, DE 111112 

Djenwln, em 111mo llnkxl, da md ;' 
final <• ilada pala Con li I a Dliwloia 
como an:lu8Ao de ... P.- rfll 212. de 
1918, Ali I •. Sanador Ganlldo MIID), do 
PIQjiiD de Lal do Sanado rf/110, de111112 (rfll 
3.483183, na Clmanl doa Depnladoa) da ... 
tDria do S.IBdor Mamo ...... que ..._. 
IICibnt o IIIIC!do da ..... , ln da N+ I I 

rio • 1rt , .... oun. pnMdll-=-., 
(Pocllirlo .. alelaaldM ........ 

o--*'dadirtwln) 

Em 1 c wln a redoçlo ftnaL (Pawa) 
Nlo hav•ldo quam peça. a palavra, -a 

,.., 'p, 

E__. a dirt lia ..n III" i "'891º da 
~ a ......., final I cmaadllmda dalilillua 
- apmvada, ,_ 18~ do 1111 ata ru11 art. 324 
do Aagoi61D "-no. 

A Pi.aliwa corn~nica ao Planlrio que caa. 
...aógriilus nlo coraarlo D eap 11- "as dilp«wL 
9ii8B em --.., a, em 911 oaaal", CICINianlal do .c. 
53 da riidllç6v .._., em cumplilneniD a.o ''4 • no 
1111. • da Lei eon...-,. 95, de 191111. 

A maMria Vli llliiiiiÇID.. 

~ a 88Qiiinla a maMria apnru 1 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LB 
DO IIENADO Nt 10, DE 111112 

(N" 3.493, de 1993, na can- doa Dapuladoa) 

~ea~noau 111 da,.um r 
•a1111 lluadl .... ..._,....._ 
A I 

O Congt so Nacional dect~M: 

CAPITULO I 
Da Pnollt la • Blblalt clrio 

Ali.. 11 o ean:íc:lo da p1iuln de Billlce4. 
rto, em todo o ta;;itór"10 nacional, samanta é pa••lilt
do quando atendidas as qualilicaçiiea estabalacldl" ,... ... 

Pal6gtafo llnlco. A dealgnaçlo "BIIIiotec::6rio", 
inclulda no Quadro das PJur.aõaa ~ GNpo 
19, ... eor.alidaçlo das Laia do Ttabal1o, I prlvati: 
Wl doa Elacllal*s em lllbloleac c -

§ t• A Bibliolac:onomia é o conJUnto da co
na-imantos te6nc:os, léc:nicos e c:tantm- relab
- l admlmslraçlo a aacuçln da sarvlços a,.,_ 
-- de tnllllmenlo da irlloir"nllçlo ~IIWIIal • 
a - ~ a IMINI;oa de atendi....., a 
Ullulrlos. 

§ 2' A llocumarila(:lo I o JII'C 11 o de -· 
ordantir a d' i*., dol:utnanai, bam como os ,.. 
8UIIBdos da Bllvidada iliiiOiec:"IBI em IDdoa os cam
poli do CDiilli1aclli.aniO. 

§ ~ A lnloin~ riijjiSbada I o c:anjulao da 
dadoa - da falos. p III CU 011 abjalloe de-
quer nalunlza, &iillidos 011 tallill"il'• aob ....... 
lanMs a tiijpilliiidoa em cllata ... auportas. 

Ali. :PO -ciclo da p;J 'ode N+• +to 

' privallua: 
I - dos 1018dcna da d"!pluma da a.cliallll em 

BIIIIIA8Currcunia, • 'Jl8'Jdo jhal rnatilirÇII- da anaino 
IIJII8IIOI' oliclalmailll i-•"1ac:idali, ragilibadlle -
6lglaa cmnpelliniiBii, da~ com alagr I ;I>J em 
ViiiOr. 

11 - dos jhKiadoras de diploma da gmtw;lo 
em Mio "a<: C01011118, contando jhal rnsllluiÇOaa -
trangartaa de 81111110 a~nor. i_._... ,..... 
-. do pala de ongem, a IW8Irdados no B...., de 
~cama la; I ;h,._; 

III -dos ~ pala LAr rf' 7 .504, da 2 da 
jUihoda1918. 
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CAPITULO 11 
Das Atlvlda\daa Prollulonsis 

Art. 4° o exereícla da pralisaio da Blblootecá· 
no, no lmbllo das pas$aas jurfd"ICBS da d11ato públi
co é pnvado elas ~réos em Blblialiaconomia. 

Art. f!/11 Sio IIIMdlltiles privaiMis do EllblcGcáno: 
I - ensono elas disl:iPiinas eapectlicas e supeM

são de estágiOS da BillriÍxeconoruoa, DocurnanlaçAo 
e Informação oagostrada; 

11 - organ1Z8Çio, ld~reçio, chefia, coordenação 
ou qualquer aiMdada ~ue canoctel'28 I'IIII!XInsabolo
dade por CUISO de Bibl~ 

III - consulloia, .. sessoremento. vostona. pari· 
era. pa-. laudo e njlalóno técnoco concernsnte a 
Boblootaconomoa. Docuot.nlaçio e Informação 1'1111111-
llada; 

IV - plane~. pelqiiiS8, organozaçiio, m
plantaçio. genlncoam8nio, adnwlslraçêo. chefia, 
coordenação, suiiiiMS4o e emco oçilo da aeoviços de 
iliblloteconomo, -Docu .. ntaçio e Informação l'lllliS
trada, aiMdades cullu ... s e servços Jécnoco-coentlli
cos relatiVOS às atribuoçlies definidas no arL 2"; 

V - planeplme~. ooganizaçio, i~. 
gerencoanlilnlo, adminE, doreçlo, chefia. coar· 
danação, supeiViSio e X8CIIÇIO da seiVIÇOS de nor
malização documental p assoas JUridic:al cotadas 
no art.4"; 

VI - elabooaçlo da noomss lécnicu aplicada& 
lls éreas de BiblootaconllmiB. Docu11181"11ação e lnfor· 
maçlo regostoada; 

VIl - assessore na elaboração de onslru· 
mantos de colela de eiSIBII-. 1'110111 sea· 
menta e cadastro, rele a aeovlços e 80IIMIS re-
labvos ês pessoas JUI" • citadas no aat. 4": 

VIl - elabooaçio progoamas e poovas espe-
cificas na éou de Documenlaçio e 
lrmrmação reg~strada. concu.- púbrocos, tes-
tes de seleÇio e · nas oespeciMia ban-
cas exaonnadooas paoa pRMmento de cargos, fun-
ções e empregos; I 

IX - oepre~ ofiCial da claSse nos .-... 
tos da érea de B~ Docurnentaçlo e ln· 
formação regostrada, no Boas~ e no e:ctenor 

Paoágralo úmco. Ao Bibliotecéno compete, 
aonda, o exerclcoo daq alquer outoa ahvidade que, 
por sua natureza. onclu -se no lmbllo ~ sua pro
fossão, doreta ou ondo mente. onclusiV8 esaesso
remento e partocopaçi em piOJBios paoa constru-
ção de bibliotecas, ros de documentação e •n· 
fonnação. ' 

CAPiTULO III 
DoaConulhoada a~ 

Art. 6" O Conselho Fedeoal e os Conselhos re
gionais da BiblootaconomiB consllluem-se em um 
servoço públiCO não govemamental da peosonalldade 
juridiCB de d1reito público ontemo, com autonomoa ad
IIWIISioaliYa, financeore e patrimonl81. 

§ 1• O Coaell10 Fedeoal tem sede e foro no Dis
trito Fedeoal e 1unsdoção em todo o terrilóno 1'111010-

nal. 
§ 2" Os Conselhos Regoonaos teoão sua JUnsdo

çlo fixada pelo Conselho Fedeoal, com sede e foro 
em Capotai, nos Estados e no Dostnto Fedeoal. 

§ ao Os tui'ICIOIIénoe dos Conselhos Fedaoal e 
Regoonaos sarAo regodos pelo regome CLT. 

Art. 7" A foscaliZBÇ6o do 8lliiiCÍCIO poafissoonal 
de que traia esta lal sará 81(8iada pala Consel1o 
RegiOnal, sob a onenlaçio de. Comefho Federal. 

§ ,. As quest6es refeoentes ês ativldadas aiW\s 
com as da outoas profissões seoaa I'II&DIIndaa con
jUnlamenle entre os ConseiiiOs Fedaoais e Regionais 
dessas poafissões, e suas respecliVIIS éreas de corn
patêncoa 

§ 2" Quando o fato ocomsr en1re Conselhos 
Regoonal&, este deveré ser comunicado ao Conselho 
Federal 

Art. 11" O ConseiiiO Fedeoal &eré constituldo de 
- n...mros llletivos eleitos quantos forem os 
CoMeiiiOs Regionais 8XISIIII- no Pais. 

Paoágoalo úiiiCO. A cada """ilb.o efiiiMI do 
Conselho Fedeoal conesponderAo doiS suplentes da 
mesma região. 

ArL li" Os Conselhos Regoonass aerio --.l
dos de qUIIIIDZft memboas elellvos, no mlnmo, a de
zoito, no méxuno, e suplentes, cabendo ao eor.etlo 
Federal lillar..._ o mlmaoo, de acordo com a pro
porctDnalidade da seus regJSIJados. 

Parégrafo Onoco. Os Conselhos Regoonais te
ola um terço de seus suplenes do total de ll'l8lltlro& 
eletivos, que serão eleitos pela ordem da volaÇio re
cebida. 

Art. 1 o. O mandato dos memboos eletivos e su
plentes do Conselho Federal e dos Conselhoa Re
gionais selá de três anos, podendo ser reeleitos por 
maos de um período consecubvO 

Paoágoalc Onoco Aos membros e1etivos dos 
ConseiiiOs Federei e RegooNUS de Bibhoteconoma é 
garantida a licença do ponto paoa partiCipação em 
reuniÕes do seu respectiVo Conselho. desde que 
compoovada a convocação, com antecedêiiCia de, 
no ml .. niO, qUIIIBnte e ooto hooas. 

79 
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Art. 11. A habdltação ao cargo de Conselhatla 
Federal e RegiOIIal, na condição de membro eleiMI 
ou suplente, e subon:llnllda ao ~ dos 
ugu.- raquiBIIoB: 

I - ser brasileiro nato ou naluraiiZado, 
11- ser Bac:haJel em BibllctecooiOftiiB, 
III - ter l8gl8ln> e ser portador de caneiJa de 

ldenlidade prohssional de Blblllllecária; 
IV - -r em pleno gozo de seus doreotos poo

'"'81011111S e pollbcas. 
Art. 12. Aa ele•ç!ies serão proc usadas nos 

Conselhos RegKIII&IB pelo voto pessoal, secreto e 
obngat6no dos Bllliotecénos registrados em cade 
reglio, vedado o voto por procuraçio, durante a se
gunde qu1nzane de novembro do úlbmo ano de man
dato dos Conaelheiros em exercício. 

Parágrafo úniCO. Cada Conselho RegiOnal 
promoverá, na ,_ma data. elao;êo para um Con
selheiro Federal e dois suplantes para composiÇio 
do Conselho Federal e para ConselheiiOS Regto
na. e rea~ suplenles na compoaiÇAo dos 
Conselhos RegiOIIaiB, de acordo com o número li
xado no art. 11". 

Art. 13 0 não comparearnenlo às BIIIÇ!ieS, 
sem jiiSiihcatlvas. Implicará muha fixada por Reaolu
çlo do Conselho Federal. 

Art. 14. A poase doa Conselheiros F..._ e 
~ • ....,.._ e auplenles, dar-ee-é no quinto 
dia úbl de ,.,_a do ano Sllbseqlienbl, complllllldo 
- Prasldllnlll& dos Coneelholl Fedelal a Flllglanlus 
qu11 tennmaram seus mandalo8 procederem • ras
pectivu IIMISIIdurea. 

Art. 15. A ~ ou perda do mandato de 
CcH rallanu Federal ou RegiOnal OCCimlnl. IIUIIImai
ICIIIII8nle: 

1-por mot1e ou rnvafldez pennanente, 
11 - por nlfllincia, 8jiRIS8I1tada por IIIICriiD ao 

111 iiiip6C,..ICiblnlwoo Conselho; 
III - por petda ou suspensão dos dllllilols pro

bsel0nal8 ou pollticoe; 
IV - por condenação em lace de 1111r11ença pe

nal tranaílada em JUlgado; 
V - por ausência, com JUstdicaiiVB ou não, oo 

tnlmo: 
_ 11) oo Conselho Fedlaral. a três rauniÕIIII conae-

CUIMI& ou lnlllrcaladaa; 
b) oo Conselho RegiOnal, a três reunlliell con

secubVas ou 8818 Intercaladas, 
VI - por lllutalnMito do caJgO de Conalllle110 

por n-. de-e-dias__,_ ou 111-
tarcalados, no lriAnlo 

----------
Art. 16. Aa DIAI!Onas do Conselho Federal e 

doa Conselhos RllgiOIIIIIS setão consbluldas de Pre
Sidente, Vo:e-PI8Bidenla, P111118110 e Segundo Sllcre
'*-e Tesoufelro. 

Parágrafo único. lmedlalamenl8 8jiÓ8 a poaae, 
08 martmros eletMI8 • .,.,. por -- absoluta, 
08 membros da Dnlllna. 

Art. 17 O Conselho Federal e 08 Conselhos 
RegiOnais s6 deliberarAo com a presença mlnima de 
111818 da IMWdll de -- membros.. 

Art. 18. Nll& dllclslill8 do Corwelho F..-.. e 
dos Conselhos Regionais IIXISbrá o voto de quúda
de, de responaabllldade do Presidente, para -
de empate. 

Art. 19. ADa Pnlllidanlll& do Conselho Federal 
e dos Consaa- Reglo._ ~ a adl••iBII• 
ç1o e nljlrBSIIntaçiD legal dos INIBIIIOS, ~ a 
III ....... de con1U penllllll o Trilunal de Contas 
da Umlo, e foro jlllfBI1I8 a Juatça Federal. 

Art. 20. Os PI8Srdanlll& do Conselho Fadellll e 
dos ~ RllgiOM8 l'88jiOIIderão por crime de 
111Bj101'Sa»dodade, de acordo com a lagiSiaçio pefb
nente, estando SUJe1!De a ·~manto. 

Art. 21. O Conselho Federal e os eon.elhos 
RegiOnaiS teriill camo órglo deliberativo o 1'*16no, 
cabendo às 1iiiijl8dlwS Pl'llllldlnclaa a l8lljiCII1IIIbl 
dllda das IIIMdadlls _.._de adnunlslnlçlo. 

Art. 22. o Coneelho Fedaral e 08 Caril rll'oa 
Regionais podwlo criar Con inãea ou G.,... de 
Trabalho para a COI- I çlo de alljlll.- 8lljNiiCIIicos 
qull- ê. daf-. do illarBI .. da Clasee. 

Art. 23. Havendo aua6ncla. mpadkn•IIID. ra
núncia ou vacAncla de qulllquar dos niiiPlbiUI dll Dl-

rerona, - seni 8UbllliluldD --· CJIIecllt. 
Cllfldo - aaguinllle crll*iol; 

láno; 

I -o PI8Sidenllt pelo Vo:e-Prealdenle; 
11-o wae Plaeldailllt pelo Pm111110 Sei al6rio; 
III - o PrlrMiro Seaallúro pelo Segundo Sllcre-

IV - o Segundo s-etáno pelo T-
que IICUinllanl. as lunçõas; 

V- o Teaourao pelo Segundo Sec1'81irio, qua 
acunwllllá as lurçiiaa. 

§ 1! .A aualnciB é caractenzada pela. falta de 
presença do n &liblo da Olralona. 

§ 2" o ~ deV8ni Hr declanldo. nos 
casos de hcença e --.nento ternporáno l8qlllln
dos. 

§ 3" A renúncoa é a manlaaiiiiÇio da -llllida 
ullllablral do renuncl8llla a IIUibnl. aleliO IW. IIOia am 
que for apraaanllldL 
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§ 4" A vaclncla daYe ser -rada pelo Planá· 
rio do raapectivo ConMiho; 

§ 5" Nas C8IIOII de renúncia ou vacAncia cabe
ri ao subsblulo cancUr o mandato, na qnahdade de 
lilular. 

= LO IV 
Da e eam .. ., .............. . 

Do Cal- I de Blblatacanomle 

Alt. 24. O COI. Fedend 111m por malidade 
arianlar, diacoplnar e ............,. a fiocalzaçlo do 

-clc:b da prA :: ::-•rio e can11t11ur pe1a 
o~ · na fonna desta lei. 

Alt. 25. Colo.,-IBO Ccxwelho Federat 

1---~ 11 - zelar pela . • indepei iCiêliaa pro-
liil8ional do . • pelo livnl ~cio de 
.._ poerougaliwu e reliDa pouft ICN- em todo o 
Pais; 

III- _ _,=~ pan1 fieloi"iieipr&-
la{;lo e .._..çlo da vogenta; 

IV-~. · e aupeovisionar oe eor.e-
._ Regial-, illlei'WLido OU extinguindo-os, quando 
nec é"io, com a apobvaçãa de dois l8lçoB de eeu 
Plenéria, CIIIMICildo~prazo rnúlma de tnnta dias, 
garanbndo o poinclpia hierarquia inslilucional; 

V- dollllerar oe ~ Rega..-
1118 o Código de ética PoChisaloo oal e funcoonar como 

-·~-·-VI - ;Agar e · , em llllma Nllncia, oe ... 
curaoe das doe Conselhos Regionaia; 

VIl - julgar e · r, em llnica lnstlncia, oe 
piOCIIIDe da ~1haw;:6o !pi eeja -i8ado eor--
lhello Federal; ' 

VIII - elabooar, ~r e a11atar o eeu Rego
rnenlo lnhlmo; 

IX -eoaunnar=oe Reglrra-ll'llllr-._doe COioasllos · e suaa ~; 
X - na11tur de cart8ioa e oéckola. de 

~icB-...otwlodada"""' p;oii&aic:Nal~ 

XI - hamologiil' oili88UIIadoe das eleçiiea pan1 
o eoo..a .. Federal e eis eoo.a~~ooe Regiao-.; 

XII - fioalr oe vélcns das iil'lllodadea, laGB, 
emolu.....- e ...... devoclas pelos poafissoanaos e 
p usa. ,IUridocas; 

XIII - aprovar e publicar sua proposla OIÇil· 
rnenlllna e a doe tooe Regoonaos, bem como 
Allomlulaç6es, de crédotoe adocoonaos e 
rnohçiiee . 

XIV - exarrmar apiOVIIr o balanço, a powta-
çlo de contas e o das aiMdades po6prias e 

___l__ 

doe COI oselhOS Regoanaos, encammhando-os aos ór
giiae competao otes, ._ prazos legais; 

XV - autorizar a aquisoçio e alienaçlo de eeus 
bens rn6veos e m6vais e dos seus bens orn6veos doe 
Coo18111hos Regoonaos; 

XVI - divulgar o rala.tório anual de suas ativoda
das, balanço e coniB8 pan1 oe Consellos Regionais; 

XVII - organizar, doscoplmar e manter atualiza· 
do o c:adaslro nacoanal doe poaliseoonaos e panaas 
,mdocas ragostntdos ,.,. Consetooe Regoanms; 

XVIII - orgarizar, d~ e maroter alualiza. 
do o cadasiJo nacoonal das insliluiç&ls de ensino, de 
lodos oe goaus, que mniSirem d-p&nas especificas 
da éraa de Bibl.,lec:onomia, Documentação e Infor
mação ragosbaclas; 

XIX - c:on'- e dorimr diNocla.s e pooblen oas 
•• l!a4c.s pelos Conselhoe Regionaos e pra&lar-lhes 
......,....- pennanente; 

XX - oncenlivllr a colabooaçlo múlua das -
dadas de classe das éraes de BibliDblcoi oomia, Do
c:unoentaçio e h olom...., ragiSinlda, em rnet6na de 
sua cuoopel6oc:oa que venha c:ontriluir pan1 o epn-

- prafisslanal; 
XXI - fiscalizar o curnpnrnenlo desta lao e de

nas legil'açfes afins; 
XXII - prapor ao Poder CDI11JIIIenle as modili

caçiies .-sérias ao~ da ragula.
nailliçlo do lllllloclclo poali&soonel p.avla.lo - lei, 
ouvidoe oe eoo-has Regool-; 

XXIII- 1aeolww oa C81108 OOimiiWis" aos ,.lag'abção 
nopolniU:Iollirkli""oal Vlgllnla. 

CAPITuLO V 
De A lldldl e CallOiiipDI&IIIIIInoiCialla doe 

CoiYalha. Flaglan 'J • BllllaiJ c 111...-

Ait. 26. Os Conae'los Regionais tlsm par finei. 
dada ljralzar o -ciclo da pou1 'o de Blbllolac&
rlo • canlrlluir piiiB o deeenvolvftlenl piCh1&aiao ... 
.. +raa de- )Urisdiçio, na forma da la.i. 

Alt. 'ZT. COinpela- COI_._ Regooo-: 
1-eleger - Dlralona; 
11 - zelar pela dognodade e indepeo idlucla pro

llsooional do Bibliolec:éno e pelo livra -cicio de 
..- pranagallvas e dorallos poalissoonaos em sua JU· 
nsdçia; 

III - fiscalizar o -releio pralisaaroal em sua 
JUriadoção e rapraeentar às aulondades cuo.,-ntes 
sobra laiDI que apuraram cuja soluçio nlo 88J11 de 
sua alçada; 

IV - poapor ao eor.e11a Federal medidas ne
CIIIIIIénas ao apnrnoramen1o da fiseaRaçiio do ._. 
c:lc:oa pralissoonal; 
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V - fiece!Re•, CUII1Ifll' a tezar CUII1W as chlpo
siÇÕ88 dasla let a de eiD8 be-dcw pelo Cana lho 
Fedelal; 

VI - ,..,..biii os piOiosaooneos de 8CORio cam 
asla lei a axpedor carteoras a cédules de odeutodlldot 
pmfisaoonal; 

VIl - regillbiii as peaaoas JUrídicu que -

çem 8llwledea 8111 Billloc4w ·-~ s lnlunooaçio ragiabade a expedir o oiiipaelhiO Glllli-
lic:edo; 

VIII - funcionar como Tribunal Ragoonal de Éti
ca Pou:i•onal; 

IX - julgar a decodor as iiiCiemaç6e8 a ........ 
senteções ....... acen:e - ... ços de oagl8llo 
pl0fia8oonal e dllll ooh&ÇÕ&ii a - la, cabendo ,._ 
CU1110 ao Coi-lho Fedend; 

X - JUlgar os p•c I os por ........ a aplicar 
asiJIIIIIII)oclal powooBiae no Capllulo X delllalao; 

XI - elaborar, lliJftMII' 8111 ... inallncla a ..._ 
rar -. Regonalti lnlemo, suboo-ndo-o l IJII!Uft-
1'10 do Col 'lo Federal; 

XII - bebrar 111D11 -*los l lial ......,oç~o 
da lagi&J çin vogenla, ancamonhando cópia ao Con
selho Fedalal; 

XIII - -.nhar ao Conaalho Fedend, para 
lina de homologaçloJ, o po aao de- ala·; a.; 

XIV - IIIRICIIder -"'allaa, -. emaklnwl
tos a rnullas de econ1o cam a Jao; I r• vogen~e, ,._ 
pcwRndo ao COI a alio ,..._., no posm de quma 
dias, .. part'c'~ln legal; 

XV - __, e IIPI'\IOSi" - ~ CIIÇS
rnerdns, lllfumUaç6es. aberlurs de CláciiiDs ado
caaa e ..,...._ plllnlrlanlll& bcr' IÇIO, pra a' ;h 
de-- e oiilld6llos de aiNidadsn, ~ 
os no COI 1 h Fedend, noa poema por .... lixndu; 

XVI - --.. a ..,Jieiçlo e U.oaçio de 
tlen8111Ó118i8, obeaow.-. as~~CX~mS ...... wgBI-; 

XVII - pniPOr a ..,.'çAo a ... oaçio de bana 
rmw... obeaovadss iiii'"ICXINS .._ .......... ....,_ 

n .... idt: as l PIIIDrlzaçlo do COI 111ho Fedalal; 
XVIII- 11111111_, a IIIMI8r sb h ü o Clldss

tro Ngoonel dcw poufi IIII- 8 pelll- JUifdicas ,._ 
goJbsdos em - Jillwdlçio, - Bblndo cópieJ ao 
Consaloo FedJnJ; 

XIX - arga~liDr e 1111n1ar •·• • o c::adllao 
NIJIDiill diii i " oçllea de ...... de todos os grsua, 
que moPibaii doilc4*- ....... T.cas 11aa .._de Bt-*"' NIOIII& ~e lailuin...., ......... 
da, 8111 ... JUII&doçiio, -ido c6pls ao COI lho 
Fedenll, 

XX - pJbkar l8laçio dcw ..,...os dcw poulis
- a pasa cao JUridocas, diii lii:eiiÇSII a dcw can-

~ ocomdoa ra ragiio, nos poema lllllipuln
ctcw pelo Canaatho Fadenll; 

XXI - oncanwar a cclaboraçlo múlus. diii ..... 

dadas de c:lasw das -- de Bot*N> -- Do
CUIIWIIIçio R lrolunnaçlo oayosbsdol, 8111 rn.l6rls de 
sua c:ampalii ICia, que -.ham a Clllilrlll* pan o 
apnriiOiSiillll p!Ofiwlonal; 

XXII- l'iiiJI'Mr 011--·..-Ido,._ 
cuoao - 1 tno pera o COI•aloo Fadsnil. 

Alt. 28 o. COI E lOS RagoanaiJI poclaWa JIIO
rnoww, arnwás de adwagado, PI 1 ce ur••• 
-a )lidicoa• panll1lll oa Juizos~- de 
acon1o com os d~dellla la. 

CAPITULO VI 
DDAral tvds•Ha' , ... 

Alt. 29 o -ac;o da lunçlo de .... • • .. 6 
pnwâoU dcw "lllll.,......rlaa ..... - nos~ do 
eor.eJho Raaoonel de oiiijWihls JUioadlçlo, noa tire 
ii"K18delllalao. 

§ 1• t: aboljjal6oia a ciLsçio do núnwo de ... 
gistJos no C"cn IIKI RaaoanaJ, 8111 Lllilas 118 doc-J· 
...... de oasponaablldads pJulillilllloal. 

§ 2!' A inacrÇio ,_ quadoOJ dcw COI III-
Reg_ lar__. maclianle apo Bllnlaçlio da: 

1-doploma dwidso••• -lllcado; 
11 - ca-. de ldsiotdlldot; 
III- < I u de paseoa líllica; 
IV - tflulo de elailar; 
v - Cllli1Hbodt: lllillr, 
VI- poova. da -lllliiCis. 
Alt. 311 lvJ poli Dllnl ciiMdsnwilll IOJ I sdo 

no Consalho FIRaoannl ..ao fumacidas a...,._ de 
ocla obdlldot prnfi oo• a a c6dula de ocla• I ' de 
8i'*- éro, que 1nriio M pJlblica, noa ._...de Lei. 

CAPITuLO VIl 
DDPetlo .. Pau .lurfd" 

Alt. 31 Ellllo obllzndos no ooglsliO pr6oola, no 
COI aalha Ragu onl a que aslhaa11 juoindicioililllu, 
as ~ •• ,urldlcan que JUijAIIIanl a po ' f• de 
-.ços, aob q~onlqi• funns, nss .... da B'E ++. 
CCIIuo-. ~ a lnluonoaçio osu bde, 
pJIIS. G8 ~ aajml '-"ris~ ---- de • 
Uio'• éno. 1101 tannoa d8lla 181. 

§ 11 As r 1 cu JUildocan a que sluda Jonls arll
go IIÓ pcdaão sliiar depCIIa de CiliiljliOOIII' que 118 
roaponaéwaa palas oalarldss sbWidsdsl, ._ c:has 
lias e_. 8llbetiti*Ja. alo Bl* • énoa aez I 1 • 
na região R no pleno gozo de - di8iiOJ Pi I '1 
naoa, snrodo abuzadea a~ ao COI 1 lto r. 
goonsi..,.IIÇÕ88 p c llaiCIIas. 
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§ 2" A inscnçio Csu p888CIBS Jllridicas nos qua
dros doa Coo -lhos 1 RegKIIIBIS lar ...-é rnadlllnle 
ap-ntaçlia de : 

I - canbaiO davidamante regiStrado na 
Junta ComeiCIIII do · Eatado, COIIIIIando a 
malwlade a • 18laclanadas com a BibiJo. 
blconoma, Doeu a lnfarn!IIÇAO lllgl8lrada; 

11 - ralaçAa doa Blbliolac6nos a seus ,.........,.. 
vos cargas, as llllme11111 do Cansalho Re-
goanal de Blbl da respacbva região; 

III - pessoal doa IIISpCII1Sévais 
lagaos da oaquarante; 

IV-cartlio~ Gelai das CantriiUinlas 
(CGC), l11ipiiSID PJ81!1BÇ ._ de Sar•iços de 
Toanaparta e lnlllnnncipal. par Qual. 
quer Via, de PBBBil88, Bana, Maroadoiias au Valores 

(ISS), lnaliluiO ~ Seguoo Saciai (INSS). 
Ali. 32 A juriclca dawlarnanbl registra-

da na Coo .alho Reg" sará lamecodo a cartilicada 
de RegiSIIO liorada Cansalha Federal. 

Ait.33 M JUrfdlcas que aluam, p18S-
Iem au exacutam se au qualquer atlvJdade na 
6raa de Dacunaotaçloa e lnlorma-
çAa ragosbada alo a se cadastrar na Con-
selho Regoonal de jurisdiçla, inclUSive - pes-
soas JUrlclca de pública. quer da adrnnilllra-
çAa cloata,l'lllonlla, OU 8COIIOII8S mosla. 

§ t• Ali pancaa JUrfdocas a6 JICid8*l ablar de
pCIIB de -•IPuvar que as 185j1Ui ililfMIIs pelas nlfaridas 
IIINidadea, - e .... IIIDIIIIulas llio BIIID
Iecéllas hijjiillradaB na owgllio e na plana gim) de -.. 
clnllas p:uli ,. )llllis, abligadas a CXIIIUiicar ao 
Coolllelho Roigoal.. ...-.101_ 

§ 2" Ali au instiluiç6es ralerldas nas-
te artigo s1o a camunicar, na pniZID de 
tnnla dias, cp •isql• oayões pasteo ian1s que mo-
difiquem - atas au q18111111 lui'ICID-
nais ne oiJaa da Bibl" Dacumanlaçio e 
lnfamoaçlo oaglsbada a, ~. aboigadas a se 
cadasiJar na Regional de- JUOISdição.. 

§ :fi Ali Píiblocas lacalozadas em 
MuM:Ipias com até mi habilaoollls a CUJO -MI 
nAa ultrapesae a d _,.._ calalagados 
padaoão luncianar a supaMSio da um T6c:nco 
em BobiKJteco.--. raglslrlldo pa18111e 
a Conselho e, nsate casa. diMHãa cornunocar ao 
I8SpiiCINa Coo 1881ho agoonal de Bobliateconamia a 
cnaçãa, o a a 188P01'8abl'idade lécnl· 
ca da Billoolec:a. pa linll de iUIOiaÇiO e controle, 
sendo ..mas da texa au contrtbuiçio. 

Aot. 34 Ali da .,..na, de lodos os 
graus, que m clscipllnas aspacílicas das 

11.1888 de Blblloteconomoa, Documentaçio e Informa· 
ç1o J891Sirada sio abngadas a se cadastrar na Con
sello Regoonal de sua JUnsdJÇão. 

CAPITuLO IX 
Das Anui~. Taxas, Emalumentas, 

MuHaa a Renda 

Aot. 35 Os poolissoonaos e pessoas JUrldlcas de 
diAIIIo provado, oego&lrados de conlormodade com 
este l..al, são obngados ao pegamento da raspeclwa 
anUidade ao Conselho RegiOnal de sua JUnsdoçiO 

§ t• O valor da anuodade em JUnsdJÇão sacun
dli.na conespondefá à metade da anuodade da juois
dção pnncopal. 

§ 2" Os Conselhos RegionaiS, além da anuida
de, cobrariio taxas, emolumentos e multes. 

Aot. 36 Cans1iluam oendas do Canselho Fedenll. 
1 - vonle por cento do pooduto da anacadação 

de anuodadas, tuas, emolumentos e multas de cada 
Conselho Regoonal, 

11 - vonle por cento da 18nda liquida sabl8 p18S
taçãa de seMÇOS das Conselhos Regionais; 

III - legadas, doações e subvel JÇães; 
IV - oendas patnmcnoaos e de piiiSteçio de ser

VIÇOS. 
Art. 37 Constrtuem rerodas doa Coi~ Ra

goanaos: 
I - ootenta por cento do pooduto da a,...ctaçlio 

de anuidades, taxas, emolumentos e multes; 
11 - oitenta por canto da l8llda liquida sabl8 

presteçAo da servoços por elas oealzados; 
111-lagadaa, doaç6es e subvel IÇ(!es; 
IV - rendas patnmcnoaos. 

CAPITULO X 
Das llllh ;511, '"-lldaclaa. "--

Ati. 38 A falte do campatente regoslra, bem 
coma do pagamento da anuidade, caracteoizalá o 
exeoclcio legal da pooliaslo de Bibliolecli.no. 

Art. 39 Canstotuem onfrações dosciplonaraa: 
I - 8X81C81" a per ão quando oiiipiododa de 

fazê-lo au lacolilar, por qualquer modo. o seu aarci
CK> a nia ragisloadas; 

11 - p18bcar, no earclcK> poafissoanal, alo que a 
leo defina coma cnme ou contravençio penal; 

III --nia cumpnr. no prazo astopulado, dalannl
nação emanada do Conselho Regoonal am maléna 
de compelêi'ICia deste. após regularmente notificado; 

IV - deoxar de pagar ao Conselho Regional, 
nos prazos prevostos, as contnbuoções a que está 
obngado; 

V - !aliar a qualquer dever pralissoonal pnMsto 
nesta L.et; 
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VI - llanagradlr piiiCIIIIaa do CódigO da ética 
ProlillelanaL 

Parágrafo úrw:o. As; o1h111Ç6es serlo apuradas 
lavandcHie em conta a .-.raza do -e ea arcu,.
IAnclas da cada c:uo. 

Ali. 40. As; penaa dlsaplllllli8S. cauaoderadea a 
gta>ldada da 1i1a;Aa camellda e a ••ICidêiiCIB das 
-. COI a lllem em: 

I - m.~lla de um a anqiienla vazas a valar atua-
IIZIIda da anuidade; 

11 - advarlllcia 1888Nada; 
III - censura púbiiCil; 
IV - Suspenalo do exercÍCIO prolissianel da lllá 

..... anos. 
V - cessaçilo da eurcícia pralisaianel com a 

~da Clllblira piOii8sianal. 
§ 1° A P8'- de mulla padaré ser combinada 

aam qualquer das penalidadas enumeradaa .....
arbga, podai ida ser aplicada em dobro em caea de 
-ICidêiiCia da- illfraçia. 

§ P A falia da pagamenla da mulla prlh ... 

- Cepllula na praza aellpuleda dlà.....,. a 
SU8plli..., da -leia prafissianal, sem prajulza da 
cobrança parva executiva. 

§ 3" A • r•..., par 111111 da ~ da 
_....._, tax. a nUiaa -••• ceeseré com a • 
..... , • .., da divida, padeiida •- a 116 .... 
.... dicoiilliJ& 011 quais o poieaiolllll .... .......... 
ica•••· C8i I 1 .... lllglllllo. .. niD ........ o 
dllbilo. ..n prajuiZD da a:xAJiaça .._ 

§4"AP8'-de r;<'ado~p ' . 
r-.1 ............. LO llindar a penla do dlnllla da-
cer a pa"" ãa, em lado a tarrilóolll nacoanel, aam 
..,_..,da caneira da idalilldade pnllisaoanal. 

§ 5" Ao irllraa • ...,_ par cNbllo8 aeni ... 
nilllda a raabililaçiia p;aõ_,.r madianl8 IICMI ... 

giiiiO, ........ al6m das ... edadaa ..... cNbolo, -
mullalle clemlus-......-a- cablveiL 

Ali. 41. o padar de .... ~ com
~LO Cai '111 RMg;uiiiill LO qual a......,.-~~~
liedLaiil&do, LO lllmpa da fiiiD punlvel 8111 que IIIIXIIIW. 

Palágnda úr.aa. A , .. allçãa dillcij*w _.... 
I8Cida naiSia lei nla damlga a runeGçAa camum 
quando a laiD CCIIIIIIIIUa cnme ou COiibaw;çãa...,.. 
da em lei. 

An. 42. Nenhuma penalidade aeni aplicada 
aam qua lanha sida assegurada ao ínfralor.,. di
nodo da'*"-. 

Ali. 43. Da 1111J Wl\í., de qualquer panalidade 

cabenll recurso LO ear.alha Federal, com elalla -
pao avo, na praza da trinla d .. COI illlda da cilnCia 
da dacllill. 

Parágrafo úniCO. Das ctec '86es doa Conaalltas 
Regionais qua apiiCIII&m pena da suapensio e cea
saçia da ;agiSIItl piOiuiCinal caberá racuraa a alll
clo ao ecx.elha Federal, com elada 8UBp8nSIVCI. 

Ali. 44. Nio caberá ao riralar outra racuraa 

par - lldmmatnitiva. 
Ali. 45. ,.. denúriCiaa IIÓ ll8lãa i1IC8IHdu quan. 

do llii8IIIBdaa com a qualilicaçia da denur~C~~WB e 
acampanhadaa doa alena;ID& ~ da 
alagada, tramlanda em caráblr •-•.ada. vadada a 
divulgaçla do nome do clanuncianla. 

Ali. 46. As; ~SIICIBB nia habillladas qua -r
ceran a p;af 1 10 ragulamei iiBda naiSia lei 111111o su
jllil:as às penalidades...,_ na Lar da Caiillaoen
c;6as Panais e LO pagan18i1lll da iftlla, a ser dallnt
da pela ecx.elha Federal. 

CAPITuLO XI 
Daa ll'lopaol; B 11 GaNii a T-a6rlaa 

Ali. 47. Sla ~ 1*11 tadall 01 ..... 
01 dípklmu da lltJiialacéi'la, da Bachanll 8111 N 4 ++. 
COIICIIIE e da BachaJal em 816 M alUI E e IJacu. 
naiiiiÇia, mrpecldCIIIIIé a dela dallla lai par _... 
~ ............... e ragiib .... nCII illgiCII 
COirljAIIa-. da ecanla aam a lei I ;• em vigor. 

Ali. 48. Aa paor- nio parladarai da dlpb;a, 
que lllnham -clda • alividada 1116 30 da janellv da 
11187, a que li 8iiAa devidaira• ragliiliiidw nao 
quadnli dOI Cai ••._ Flagiala da Ellllicllrc ao ;o. 
mia, 8iiiD hai:U t• na -c:lcaa da paü 'r 

Ali. 48. Ao- piiiiiiUigida - ~ 01 ea..a
lhllilllll ~ e Rega- e 01 ~ -
.,.._ ~lelar6o88Uirnandlilaa. 

§ 1• 0 rnandalo doa Cail8lllhlii01 F.-.. é 
p;anagada para CCIIICidir com a dlà da , ' ;k 
dM e111;e.s, nao 111m.. dallla lei. 

§ p ean.,... LO Prwodai• da CaiiBIIIID Fe
danll COIMICII" ola i; iiaa geo.- pnN lir nerla lei. 

Ali. 60. Aa plllllllil rurldicu" ailiblll +'" 
para explaraçio • II"M çln da IIIIM9DI bl4cle ·
- prav I • na 111t. 31, 1elio a praza de_.., a 01-
- dr., a can1ar da dala da publaçio dallla lei, 
para a devida llebi:illlçii9 rurm ao Consalhl ~ 
nal da sua JUrildiçio. 

An. 51 Cabe LO Cansalha Federal i8ICIMir 01 

cuas amaaa na 8X8CIIÇia dasla lei. 
AiL 52 Esta lei enlra em Vlglll" na dela da -

IA iblraçiia. 
(") Ali. 53. Slaa ravagadaa .......... , 1!11 

mntntricz • ""' • • •« a lal ri' 4.084. de 30 ct. JU· 
nhada 1962. 

MEm..._.. .... - q&-.r*tw_., _____ 
-.wDnw,..diiPI n iGIL 
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o SR. PREãiiiEinE (Ar1IDrlo Calloll .....-'as) do AegmeniD lntemo, .. nio houver objeçio do 
_....,11: Pllln6no, Miá Ido pelo Sr. 1• Sacralllno em -r-

PROJETO DE LEI !)A ci.MARA N" 70, DE 19117 CIO, Senador Callas Plllroclnoo. 
~ lido o BllgUinle: 

Em lfiacl•niO a• ~=~ 
O SR. PEDRO • (PMDB-RS)- Sr. P,._ 

denllt, peço a palavla dilcubr. 
O SR. (Arà*' CaiJas Mllgal r ~ 

-Tem a palavla V. 
O SR. PEDRO (PMDB-AS. Para m-.J-

IIr. Sem I1MSio do .) - Sr. Pollllidema, bala • 
de um grande de IIUIDriol do Dap""do Jar-
11118 Lima e no qual, 11 ii COIIIfllllncoa da -
-'BdeV. EJcl,lal aCOioBÇICIIW lll'"ia. 

~ um pniJIIID Sr. Pme .,....., 
qua cl6. fim 110 feiiD ....... plllll ...,... 
lllmpo - · melada doe p; a c 1 ,. que 
lrllmlam 11011 lllluias bl 7 lU 111m - abjiiMI. 

De BCOido ..::::=:: qlllllldo o --6 ln
lalpaiiN aem .....,. l'lldD Ju-
rfdlca. apenas JIMIII'!nr tampo, como a mulla de 
1'llo sobre o VIIIDr da c+- ~ um ilqloJianla p;ajlllo, 
que ..,.,....,. uma nJIVOiuçio do - eiiD ..-.lido 

paelbva. a-o lelicilar~, Dap""do Jalbll8 l..irM, 
a......,.... da e, lanho ceri8Ze, a UIWii
mldecle desta ea.. -Ri--o IR. (Aderi» Cedas .....-r ) 
- Encenada a . Em 'WIIIIçlo o p;qa1D e a 
illlllficaçio .... da equfwco l"lldeciOI.r, 
ldMililicedo pela . de Conlllilulçio. Jua!Ça 
a Cidadania. 

Oa s ... Sai&ICioi .. que 01 apnMIIII quauarn 
Jlllill'&- 8ll1ladOI.. f"ausa) 

Apouvados. I 
A malél8 vai ii (;q.,..a&~lia Dinllara Jl8l8 a nlda

çialii81. 
O SR. (Anlcno c.taB Mllgal r ) 

-Sabia a - da ec-JaaiO Dl..mra. cD-•-Ido a i8dllçlo final qua, nce laiiiiCIII do art. 320, 

PARECER N" 33e, DE 1111 
(Da Con 10 Dilelola) 

Riidl&l llnal, do PrajaiD de UI de 
C:li11aa ri' 70, de 1187 (ri' 3.8, de 111117, 
• C... de Ol1g m). 

A CaTI 'c DiniiDra ep;eAnta, a iadaçiO final 
do Pnljalo da Lai de ClrnaJa rf' 70, de 19117 (rf' 
3.8, de 19117, na c- de Ongem), que a1111ra 01 
.... 17 • 18 da Lei ri' 5.81111, de 11 de ,.,.., da 
11173, que lllllilulu O C6digo de P~a C I IIII Civl, can-
8011daildo a iadicaçio p;upoala pela Con. IIII de 
c:on.IJiuÇIO, JUIIIÇa e Qrladaou em ... P.- ri' 
28, de 111118, a p;acadaudo adaqliaçlo ;aclac:ional 
am cbediiiiCIB 110 art. goda la ~illlr ri' 95, 
de 2 da ....... 11 de 11118.. 

Sala de ~ da Con · lo 2 de junho da 
11118.. AnaiiDCallaa" c C I , Pra ••-.ror.. 
....._ Ralalor- a..ldo .._.-Carias Pllllicctoilo. 

AIEXO /tD PARECER N' 338, DE 11198 

Alllnl • ..._ 17 e 11 de UI ri' 
..... de 11 de ...... de 11171, ....... 
IIII o Chia a de PI u 11 n Clwll. 

O Cong;a c l\loicioo.r dacnlla: 
""- 1°0 arL 17 da Lai ri' 5.868, da 11 da janelo 

III da 11173, paaaa a vigorar &teacido de lncllo VIl 
COIIIalllllll*dll ... açlo: ... 

"VIl - lriJIIIpl.- IIICU180 COIII inluiiD 
.........,_. p;allll6rlo.' 

""- 2" o art. 18 da Lai ri' 5.8811, de 11 da janai
IQ de 11173, paaaa aliiiJDIIIr com a asguinla i8dllçlo: 

'""- 18 o juiz ou tlllunal, de olfcio ou 
a JWqiiBIIrMnlo COidilnai o Rliganla de m6-
f6 a JIBIIIII" mu11a niO Bll"'denna a um por 
-*»sobre o valar da- e a illdlnzar a 
parla C01111*ia doe pnoJUI- que N1a ao
lN;.;, moais 01 llanor*ios aclvacallcioa • ID
daa n deiF n que elaluou. '(NR). 

""- 3" E8la lei ..- am '4lgor na dela da -

p;iblcaçla PIAE8DNTE O IR. PT I 'Eh'l1! (Aderi» cartaa Mllgal ' I 
- Scbnla mne, ;aque;t~am qus 8all Ido p;;ID Sr. 11 

Sal aJiofo am i Li, Sal ;ado; cartaa Paliaclnio. 
~ Ido e apnMido o saguna: 
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REQUERIIIENTO N" 311, DE 1 .. 

SanhorP..aante, 
Nos termos do art. 321 do Regin..,.., lnlemo, 

raqueno a dlspar.a da Pll"'i"açãn do P&niCIII', para 
imadlala dlscl E e vaiiiÇio da radllçio tnl do 
PrqaiD da Lei da CAmanl "" 70, de 1987 (rf' 
3.21111/97, .. c.. da origem), que ...... 08 .... 17 
• 18 ela Lei rf' 5.8811, de 11 de JIII8IO de 1973, que 
lnsbU o Código de Pio 1 CMI. 

Sllla Claa SaaaBes, 2 de JUnho da 19118.- ...,_ 
eh-. 

O SR. FI E. alE (Anilino Ca11as MayiJ1 7 

~ 
- ApnMido o nlqllerinwm, pa88a ae à ln\6

5 

apt• Me·. da llldeçio final. 
Em "'"•lo a raclaçlo final. (Pala..) 
Nlo ta-Ido quem peça a palavra, etiOBITO a ...... -, 
Em~ a radllçio finaL 
Oa Snl. S...U. que a apmvam quailwn 

.......... -dlldos. (P81181L) 
ApnMicla. 
A mal6ria- à sançtio. 
O SR. F I 6tTE (Anllno Callas MayiJI 7 I 

E Q 4 " a ~~~~~~~~ria CG ...... da Ordem ti) DiL 
Soln a -. raquannwdD de urglnaia que 

.-6 Ido palo Sr. 1• Swallláno em --=!elo, Sana: 
dor Carlos Palnlarnio. 

t: Ido o IIBgUinla: 

~N"387,DE1 .. 

Sw"-P......,.., 
Nos ~ da alirwa b, do art. 368, do Regi

- ._,., ~ urgêMa para o Pllljllo 
da Lei da Clnwa rf' 7, de 19911, que dilplla IICIIn a 
pel Q ... klw!e da ~ daa COI'IIIIIuç&. preo 
vidanci6ral an ...,_ pelo lnllllulio NaciDI• do 
SeguiU Social - INSS. 

Sala e1aa &11 aaa, 2 de jlrilo da 19118.- f'ND. .... ......,_......,_,,..__a.-c.. 7 

O a i I IEMIE (ArllriD Cadas MayiJI 
7 I 

-Em~ o~ ... 387, de 1188, de 
urg6IICIL 

Oa Snl. Sanadoraa que o aprowam quMam 
~BMFados- (Pausa.) 

Apcovado. 
A rnaFána a que ae ra1ent flgunuá,. Onl8m do 

Dia ela _.., do aegurldo da íllilll JbaeqOanla, 1108 
~ do art. 346, InCISO 11, do Ragill- ......,, -••IBdo oom o art. 41 ela Raai.'U;Io rf' '111, de 
11185. 

O a FI ESitENIE (Anilino Cadas Maga1 r ~ -Sabre.-~de urgência, que .-6 
lido paio Sr. 11 Sacr8l*no em .-ciCIO, Setllldoi 
Carlos Pa11UCin10 

t: Ido o aagiMIII" 

REQUERIMENTO N" 311, DE 1 .. 

Senhor Pra81den7a. 
N08 lllnii08 ela allnaa b, do art. 336, do Aagt

- lntemo, ~ urg6llcia para o PnljaFD 
de RaaoiiiÇio rf' 58, de 1988. que au:orizlla Unllo a 
COI .. aF&I opeiiiÇiio de ct6di7D extamo no valor da 1M 
US$82,500,000.00. J111'170 ao BIRD, daaFinadoa 110 fi. 
111111C1811*170 pan:llll do PIOjlllo da Fom-' •- da 
Eaoola- FUNDESCOlA- I. 

Sala e1aa s-iiaa. 2 da 111n11o da 18118. -l!lalo 
~-Fia alno...,....-Jellwwn,._
a.uanc.m e 

o - r i ena (Anilino Cadas Magal r ) 

-Em ........., o Raquerinw"m rf'-. de 19118, da ... 
glnca. 

Oa Snl. Sai..U. que o aprovam queiJam 
~ san:adoa. (PIIIIIIIL) 

Apcovado. 
A ...:élla a que ae illlenl -* lnc:Fulcla ,. Or

dem do Dia da aeaalo do IIIIIIUIIdo dia ll7ll aubae
ql)enla, 1108 ...... do art. 346, lnci8o 51, do Aagt
- lnFIImo, OlllftliiiBdo 011111 o art. 4" da Pullli,_ 
çlo rf' '111, da 111115. 

O - i I &nE (ArllriD CliiiOB Moiglil 
1 

) 

-Sabre.-~ de.._,_, que .. 
Ido pelo Sr. 1• s-8lino em -.:leio, Senador 
Carlos PaiiUclno. 

t: Ido o 88111*tte= 

REQUB AJBITO N" 311, DE 1 .. 

Senhor PlwlldanFia, 
~ UlgOi-. nOB 1ilnnOB do Bit. 31111, 

1171,_ b, do ~ "-"D. para o Pnl(alo da 
Ru *çlo rf' 38, da 1188, de BIIIDila do .__, 
Glbaito M...S., que ....... a R 1 .,JÇio rf' 118, da 
18118, do Sanado Fedaml, que dilplla sobni • ape
,._ de crádieD extemo • in58rno da UniiD, da 
- autarqUias e darMa a•bdades w•ol&dw 
paio poder público fed8lal e aatlill alaoa liml5ail e 
COiidçilaa p&lll a COI C IIIi D da gaiWI5ia ela lJnllo 
am opeiii(IÕIIB da crtdilo - e 1111amo. 

Sllla das S I._, 2 da jUIIho da 19118. - Htillll 
llapai la- INitllo nz 1111 - Ollaalr 811 w
E* ~~ua. 11 •:r-EpiFacloCallllliiiL 
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-Em '!:;.~~388~,::.:~ 
gênca. 

Os Srs. Sanado.,. que o apruvam qU81ram 
~santados.(f'-.) 

Apmvado. 
A mallérla a que • rataa será IIICiuida na Or

dem do Ola da aesaid do segundo ela lltil subse
qQanta, nos ta~ ~!'- 345, Í'ICI80 11, do Regi
mento 1-. ~com o art. 4" da Rsaollo. 
ção ri' 37, da 1995. I O SR. PR=(Ar*no Carlos Mayil 'as) 
- Sobnl a masa, ~ aaá Ido pelo Sr. 11 Sacie-
tino em 8llillldcoo, Cada& Palmcfllio. 

É lido o sajgume: 
PARECER lP:MO, DE 11M 

Dll~·- I 1 Ecanlnli
-,ealno *R 1~111 rt'-. 
11111........ aR I ;I r1'96,* 

Ralalor: Sanadoo JDa6 F 11 I 

Em 81181118 ~to Pftljaloda Raao
luçAo ri' 38. da , .. de auiDiia do dustra Selador 
GlllanDMnnda.. 

A pupneoçio, ao= dar dalpoailrto ii Re
solução ri' 96, da 1• c.a, exige a oompoo-
vação de CDIICOII6i pública ill&ihiiCICAaal na8 
aqulsçllea da ban8 a onundos da acordoB 
bilatanlls ou ..... . • pMI que o Sanado fada. 
ral autonza opa.açliea ClédiiD llld8mo da Ul'lllo 
dalbil&daa ou ii aquiaçio ... ban8 ...... 
VIÇOS oriundos da bilalaraill ou rnullataralll. 

Nla foram Ena Idas ao proj8lo. 

·-A Carla Magna asbjbelaca Clliii1DIIItnc:oa 
w ao Sall8do tanto 
nas da nallmtZa • nas tofls esferas da go
wmo, como para dospor sabia 01 limitas a oondçõ
• daS opaoaçõas da l'llamo.- do .. 
lar IJI)bhco (art. 52. 1 V a VIl, da Cona1dulç6o 
Fadaral). 

No que diZ oespadO ii Unilo a danas antida
dal conlloladas pelo podar públoco ledaral, o Sana
do regulamentou a naténa, mad18111a a adçlo da 
Resolução ri' 96, da 1989. Esta nonna. da falo, não 
-. a axogincoa da comprovaçio da concor
...._ públoca anile 81 c:onclç6ae para a -I!Z!!Çãn 
*oparaç6as-

M nonnas rWtrtas ils hcila9õaa a WIIIIIIIIIB da 
Admi wtlação P1lblica ealio canlldas na Lei ri' 8.61111, 
da 21 da Junho da 1993, que regulamentou o 811. 37, 
inciso XXI, da Consllluição. 

Como a proposta scb exame oalera-sa ao msti-
11110 da conconênCia polblica na aquosição da bariS a 
aennços VInculados a acordos bllaleraos ou ....,11118111-
rais, a, aaun, em tesa, envolve o DIAHIO Públooo ln
tamacional, h6 que se conaodanlr, ~. a 
prawiOncia do Dlftlllo lntarno no 1-.nanto ela 
queSIIa. 

A81im, clllwNa oagillla" que a cladll Lei ri' &.allll93 
define 81 rnodalodadas da locdaÇio - anlnl 81 quais a 
woocoorêncla polblca- a .,_ apllcaçõaa em funçlo 
dOI valonla asllmados para a -l·zação da obraiS a 
~ da bariS a IMIMÇOS (811. 22 e 23). TodaVIa, 
- norma, aapacl8lrnanle em seu art. 24, toma 
diSpansével da locllaçio urna séria da Slh raçlias, an
tnl 81 quais "quando houwr p 7 *'ada da corn
jhDII_i_ da ~rança -.1. nos- as
tabal•cidca em dacnllo do Prasn:len., da Repolblice 
OUVIdo o COI n'no da Dalsaa Nacional" a "paaa a 
aqujejçlo da bens ou -•'9DII nos tannos de IICOido 
Hamaclonal ........,..., apraoado pelo Congrauo 
Nacional, quando 81 oondoçi5ea ofarladas toram ma
~ vardajOias para o Podar Pllbllco .• 
fmciaOI IX e XN da rnancionada lei ri' 8.61111/93). 
Eaa lei tornou inaxiglveis algumas licilaç6es, 
quando houver •liVIIIbllidada da cornpaiÇio, em 
aapacial, "para aquisição de rnaiiKiais, aquiparnan
toa, ou glne101 que a6 possam aar fomacidca por 
produtor, • ....,.... ou rapreaentanla wman:lal ex
clusiVO, vedada a pntferêncla da marca, dfMindo a 
comprovaçlo da exduanridada ser feda alniVW da 
~ lornacodo pelo 6rglo de regiatm do co
mércio do local em que se raalizana a licilaçlo ou 
a obra ou o saMÇO. pelo Silldlcato, Fadaraçlo ou 
Confadaraçlo Patronal, ou a11da, pel81 entidades 
equivalentes". ass•m corno "para aaMÇOS técnicos 
prohss-s e&paC181iZ8Cios" (cl. art. 25, inciSOIIa 
11). Nessas C8101, consoante disposto no art. 26 
da citada norna, tanto a dispensa corno a •naxig•
bUidada da hcitaçao dawlrão ser juSbficados e sub
rnatrdOI ii ratiiiCaÇio da autondada superiOr, para 
a deVIda publicação ohcoal. 
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Em segundo lugar, as propostas normatNas 
que têm corno ~ al11111118r, ou na poor das htp6. 
teses. m•nomiZIII' as distorções 1nerentas a prc c a 1 ~ 
d9 compras governamentaiS sem o Instituto de hcila· 
çóes amplas e 1rreatn1Bs, morrne11te aquelaS .,.,.,. 
das de acordos intemaaonaiS, aio bem Vlndlls por
quanto cnam n.can•rnos que elevam a eficácia do 
gasto público. Como se sabe, em um mundo globali
zado, a coucorrê11aa permte raduçõaa de preças, 
aumento de qualidade dos bens e sennços e, em ga
ral, malhono& condiÇÕeS de pagamento, não obatante 
os subprodutos negabvos que a globaiiZBÇáo en88J8, 
a ~ de deaafllii1IIIO, desarbculeçio de 11810-
res produbVOS nacionaiS ate. 

Em suma. o praaenta Pro,eto de Resolução, ao 
8XI9" a comprovação de concorrênc:1a públa llllllr
naclonal para autonzaçi!as de~ IIIDr· 
nos pelo Senoaclo, toma obngatórra a ltiCiu8lo dls 
C0"11f8S ela Ul"'llo onunc1as de acorr1oa com oub8s 
nações, nas modalidades de hcllaçAo ~ na 
cilada 1.81 n" 8.1166193Can. 22). Toclava, em ae con
Siderando as lipólaus de diSpensabilidade e lllllgi
bõfldede de hcllações aama referidas, o pi'OIIIIO re
quer uma adaptação, ela modo que guarde --
oAncl8 com as normas "''l"nles no Dilato Interno. 

Dtarrte do 8llfl ~to C8flos ela que a pqi08içlo 
contnbumi lllniD para o aperfetçoanallo da lldninl
traçêo polbllca, como o a.-.o de llfici6IICIB do Se
nado. no qua diz reapeito 110 exen:lclo da - c:am
pootê!ICIB pnvebva, conclulrnos o noaao P.- pala 
aprovaçio do Plqato de Raaoluçio ,.. 38, de 111811. 
nos termos da Emende n" 1 lauballbJtM)), de au1ane 
do Sanador Glllerto Miranda. 

É o noaao Paracer. 
Sala da Cou io, 2 ela JUnho e 111811, - "--ro 

Plva. P......,.- .ao.i Fag ;a. Relatar- O'* o PlD 
MIIWade CAbslançio) - bF ulllla Alnln - ...._ 
PUoelro- V.... ta.llllllllt.- Belo ..... - ...... 
fwHn ,..__,_.Edu ... Dulla- ,_. lllln-
--a....,...-~ .... -Joe6 ..... -
~....-. 

O SR. PRE IDI!NIE ~ Csala8.....,.. I ) 
- A PI8Sidlncl8 comuna 110 Plenino qua o Plqlllo 
de Re5 c'IIÇiio ri' 38, ela 191111, CUJO ~ .-. ela 
-lido. llcerá pllll8lll8 ..... clulalD - dias úlas. 
a 11m da I8C8ber amat Idas, nos terrnos do en. 235, 11, 
"d", do Ragauento lntemo, corut»aado com o en. 41 da 
Re.DIIIÇiiD n" 37, ela 111115, do Senado Fedaral. 

O SR. PlfEfiiDEMTE (Anano Csala8 aiMegal"""-'•) 
-A P..-lêncle c:ornw.a ao Plenárro que e _., 
-apeaal claabnada a ... BIIiiiCIBr a mem6rill do M,. 
n1111ro Soirg10 Moita sani reaJID:Ia no piÜidmO dal17, 

68 11 horas, ela acorrlo com Requenmerrto ri' 263, 
ela 1998. do Sanador Taoton10 Vilela Filho e outros 
Sra Senosdonas 

O SR. PRESIDENTE (Artano Csala8 Magalllaa) 
-Com a palavra o Sal l8dal LúCio Alclntara. (P..._) 

Com a palavra o Senador Eduarrlo Suplicy, 
como Lidar, para urna comunlcaçlo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioca/PT ..SP. 
Corno Lidar. Sem nM8Io do Clnldor.)- Sr. Prealclan
te, peço a aleiiÇio dos Senedonls do Estado de 
Goiéa, uma vez que voo ,,_, de esaurrto relacloo • 
do ao ocomdo da rnadiUgllde do llltlmo domingo. 

No diB 31 de maJO, por volta das cinco horee, 
um elabVo de 250 homens de Policia ~ da 
GOtés mvad1U o acempamento Alta Floresta, no Mu
rucipoo ela ltagual - GO, a 100 quiiOmetJos ela Goii
rna. e IMiizou o deSpeJo de mais da 200 lamllies de 
agricuiiDres, com aç6es-v..-.-. 

o acampamento Alta Fio- localiza- na 
Fazanda Floresta, um im6vel ela 1.818 ~nas, vill· 
tonado Já por duas vezes pelo INCRA e • 'Is " •li • 
como latilllndiO nnprodubva. Em rneedoe do ano 
passado, 101 pubiiCIIdo o decreto peeoelaucal de • 
sapmpnação, mas a pmpusténa -.eu à JuBiça 
Feclao:al, que suspendeu o andalralto do p1 c c uso. 
Hé daz doas, oa SMII-IIIrre ocup8l8lll a eecla da fa
zenda para cobrar do INCRA que nag CI III com a 
praprillléria, Sr" C1élllia Roclligl.a da Morais, e para 
denunclat que ... ...,_ o ~ ela 
rraaclaaeilu, qua 8111110 deva-.lo a énaL Meamo 
aeem. a Juiza Sandra Regorw. T....,. Cempaa • 
termo 1011, no doa 12 ela maiO, o ~ dls lemllias. 

Com um farte epe..- de ...,.., cilae, cavaloa 
e o epooa ela um heill il*na. os IJOidadoa, .,... • 
paoaana, alacanlm 08 lavladonsa, lllllilae daiBe lllllda 
donliiKki. Hc~~Ta•. ---· ldaeos • criençaa. to
doe 1o1am obugecloe e 11car c1 n c'l• no clllo, de 
barriga para lleDcD, oam • mloa na ceNçe O_.... 
lado da aç1o polociallao um saldo da 45 falidos, Jot. 
cluaive ......,_ e crlalças. Chegou- ao cünulo 
da policoaiS etgemanam c:rianl;ea de dez a III*
.,_e,."""'- gláWdel Tola ~ loJwn 
.-nados: Vellar NuMa, que IIMxl um 1110 no 10810; 
um aen11ar de maiS ela ao anos, cllemedo Gel1lldo 
Antllnlo Solva; -que foi surrado par anco P'*'i"•: e 
Adelono Cindido 1" 7 mlllnlo, qua- C'lel I ~ 
lxadas, lfiiiiiBs _..,. • preciBou lazer- CI

Noglll no autabriiQO em GoolrnL Três lnlblllhedoles 
aa&Ao dasepareadaa. 

At*n c11111o, a Pollcoa, alegando - lllllda ao 
CWI4AII'Wl11D da O....., JU(iclal. preladau 26 .......... 
ra, en1n1 ales nulos doa fendoe. Um dalea. Divino 
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SoaJ., ela 19 ::::;: Dtraçiio Eatadual do MST, 
too lavado para os tu da Delegacia ela llagual e 
torlurado pelos Denval e Moralra. Os 1101-
cledaB eapenceram o nopaz com ~ e ~tas; 
colocaram-lle luzis na cabeça e ameaçaram matá-lo 
88 nio COid ••- o nl8pCinSável por uma pen
cada CJM lana ferido cabeça do eo'ct•do José Nil
ton da Silva dul'lllllll despeJo. o lrabalhador ficou 
com vários e doi&S fortes ,_ rins. 

Os poasos Ji soltos, mas nio podem-se 
llpRIICimer do local o eiiiAo as lamfllee deepeJ&-
clae. Esses, ,_ haVIIIIII &Ido deocadas nas 
pnliCIII1idades do rto do muncipio, eem ne-
nhum llpo ela Cllldado. P Bispo ela Goiás e P18Siden-

S. NecooneJ da ~PIIIIIoral da Terra, Dom To
má Beldulno, 1u que faseem translendas 
para o MuiiiCipio ela T ueral, onde a praleltura cfiB
ponllllizau 11111 m6diCO a raaJizaç6o doe 811811189 
da laala corporal nos ndoa, o que 8lllll sendo lrn
padldo pela PM~Na lio, os trabelhadoi&S de-
nunciaram laiTb6m q haVIBIII aklo roubados em 
clnhei10 e em durante o despejo. 

M Bllll=ledee di! SCJa8"erie CIVil, JUnlamenle 
com a CoT"nio P de Tena, foram 11q18dides 
de valar os poasos delegaCia e ela ali 1aallzar os 
811811189 ela laala nos landoe. A slluação, 
haja, esl6 ainda l8rW8. A PM oen:ou 
o local onde RIIIID 88 deselojw!es, lqleclam 
a anbRde de CJMm q qua IIIIJB, ..m como ela 

--·~---de c:in:ular pelo locaL 
o Coronel Alvas da Silva, cheia do co-

mendo de por no 1nlanor da PM de Galés. 
COII&Idon'ou R açio ICIBI "normal" e O despejo 
como •um eUCIIII80•. 1 

O Gowi1alw NaD~ Ahes, em 81111&- cole
IMI COIICRCiia - l8lda, d ficou o epeoldic 
como "rDmee ...,. •, e afirmou que a Po-
licia agiu de fanna " no tlespajo Que IIOIIIIIIi-
dede é -. maus onde, ...,. aç1o ela 
Mpaju, pnrna111 PR ~ 11 aee para depois 

leiam a n • 1."' • da pam que ealeaem da te-
anela? Os pi880R clenunciRJam que, .... 
1118*1 I .. n , com a mio na nuca e nee 
~ um policial que goetana que eles raagis-
-n. po1q1111 RI "nno como Eldonldo ela Cela)és, 
paoque IIIDIIIIIem 118m do que '2JJ". 

Sr"L e Snl. S&l.&do, 
mos a tania VIOlência 
riee em 110880 Pala? 

Conclanamoe a da PM no deaP810 ela lta-
guai-GO e pedmoll eac~an~c~rne.-. SoiiCIIamoe 

- Senadoi&S pelo Estado ela Galés que colabo111111 
pare que hlqa esae esclaraCimeniD. A Fezande Fio
- deva aer msdialamenle desapnlpnada, e 1'11118 
assentados os trabalhadoi&S que ali IISiaVam acam
pados há um ano e me10 Estamos &poiRndo a lula 
doe trabalhadoi&S, na esperança de que as 200 le
mlias envolvtdee no conllilo nio sejam ainda 111818 
epenadas por 1ute111111 por 11111 doe dnlloe ma1e bésl
cos do homem, aquele ela !nlbalhar para almentar 
os seue filhos. 

Peço 1116, Senadoi&S MauiO Milancle, José 
Seed e Iria Rezende, que, se houver possibilidade, 
V. Ex"s colaboram. Está havendo ddiculdades, por
que o Governador racusa- a COIICIIdel audilncla. 
Amanhl, algu,. P8Jiernenlai8S 1rão a Goiés verificar 
a possibilidade ela uma audiência com o Govemador 
e com os rapreaenlanles do MCMmaniD doe Traba
llladcns Rurais Sem Terra. 

Sem cllélogo V8l ser multo dilfcil superar os 
obaléculoe. Se o Governo ela Goiás RVRIIou que pre
cisava _,. a daCisio da Juallça, a maneira ela 
fazê-lo é, pnmelrarnente, VI& chélogo. Mu, pelo que 
nos chegou 80 c:omec.mantD, too ublizada, em pn
mai~a lugar, a VIOlência das armas. É nec sério, 
alás, apurar e esclanlcer os falos. 

A desCI içiD doe 8COI deCima doe CJM nos che
gou too a que ralalel. Por IPRO valho IRZIBr - apelo 
pare que o Governador 1-aNl as enbdeclaa. 

O Sr. llta R ide (PMDB-GO) - V. Ex" ma 
permil8 um Rplllle, nabnt Senador EduaJdo Suplcy? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP)
Sr. Praade11te, gostaria de COIIC&der o apalte, mee 
eslou falando pan1 uma cornurucaçio ela Liderança. 
Nlo 881 ae poseo COIICRdê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (C811os Pabacfnlo) - Jé 
que ee - de comunoc:açlo de LicleiiiiiÇII, de vlnl8 
nftllaa, após a Onlem do Dia, V. Ex" poda --. 
der o Rplllle, deede que se mantenha clenbo do pra
zo ragan&lital. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT -sF') -
Enlio, COIIORdo o aparte ao Senador 1 .. Rezande, 
jé contando com o empeuoo ela V. Ex" pan1 que soii
CIIe, JUrllo 80 Governador, que S. Ex" 1-aNl os Par
larrlenlai8S e PR enbdedea, IIICiuSIVB o MST, pare 
dialogar a raepeito de corno solUCIOnar, sem violln
cla,o~. 

O Sr. llta pe ide (PMDB-GO)- Mullo obri
gado, Senador Eduardo Suplqo, pela COIIC 1110 do 
aperte, que tem como objebvo tranqiiiiiZBr V. Ex" a 
I8IIP8.&0 doe úlbmoe RCOid&CITalloe ali oconldos. 
Goiés, como os clen-. Estados, tem sido palco de 
açio doe trabalhedoras sam-tena, que vtm, com 
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mulla ,_,.ICIB, lulanda pelo seu pedaço de tana. 
E. no meu Elllldo. - lrllbalhadoras 11m Sido lnl· 
lados com absoluta couaidaração. Talvez por -
baram - coraderaçlo - que se ..-ta sobnl
tudo na prudênCia a na C0f11181i11Cia do Govemo Es
tadual no 1n110 daaaa8 q1.uias -. Gcüs nlo tem 
lido palco da IICOIIblcaiiiiiiiOS ll.n111111ti ... como 
vtm oconando em outras Ullldadas da FaclenlçAo. 
V, Ex" se liimln, por aumplo, das oconêiKW na 
FIIZWida Sanla ~? Por trts vazas, o Governo ,.... 
1110u dali oa traliiiJhadoraa que vo11anun poalarior
RW1111, a nenhum laiD larMntával loi ragislnldo na 
açlo da pol/aa ali du- ,__ Paalllnonnanlii, 
na Fazenda Plllmairas, ..- 01 MuniCipos da Gua
pó a a Cidade da p...,_, ..._._ SM>-Iamlln
vadiram aquela poopnadada a lonun lllliradoa, tam
bém por duas -. a.n QlliliSCIIIIIr ii'ICidal ila6 1118· 
-.Ocorra, pcrim, dualra Sanador Suplicy, que a 
inmdo ragillbada no Municlp10 da 1taguan chocou a 
cmnun.dada a, nalundmanlll, a JualiÇII sa ........,_ 
zou diante da ravolla da comumdada que VIu u
poopnadada- segundo--. produtiva-. - irwa· 
elida a.n a mlnma )ll8lllicabva. O JUIZ concedeu a li
minar dalannnando a •-lllgiação da poasa 110 PR>
pnatério daquela lmóval. E a policia da Goo68, pru
danllt a con..-.ae ,_ açãas, c:uq~tW o man
dadc JUdiCIBL Nlo a-. açães ,....... da um IlLI 

da outrc lrlllial-.icr, nlo lena havido iWihum lnci
danllt gi8V8. "- tranqwlizá-lo a abnnar a v. Ex", 
com o •8iiiPIIIID a a c:onalllanlçio que V. Ex" -
- v. Ex" 6 um rapnuntanla Dloao, um .....,.. 
-do &lado de Slo Paulo que- Cua sa 
1J180CUpa com oa p~ da todo o Pais, a eu o 
cumprimlln1D por 18110 -, que o Governador Naplllall 
Alva aalll pnxm pana raoabar, a q~•lqi•r illllll*t
ID, a rapi I li'illii,;Ao dessas lraballiadorsa, iMS aa
llanlo que S. Ex" 6 um lionan ....,_ ... da -
1411P01U~Iade da Governador no cu114)1n..WO da 
lai. Tenho carla2a de que o Govamador Napdali Al
vas llliá rnuiiD prazer em I8CIIbar IDdoa aq1 alaa que 
sa aintam lf1IISIIçados a qua11am do Govamo aecla· 
I8Ciillllrll06. Era isso, Sr Senador, que goslana da 
diZer a V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Biaco/PT-SP.)
Sanlidor lns A__., agradeço a V. Ex". Consldarc 
muito 1mpclltanle a nollcia - lfiCiusiVII contando com 
o apelo de V Ex" - da que o governador ''* •acabar 
os raprasanlanlas do MST. AcrediiO que- au
diência podará, .. não hoje, ocomar amanhã. a poa
&MIImolrlhl alguna parlamanta- podailio acampa
nh6-la no ..alo de colaborar para que haja a aupe
fl191o dessa ~10. 

"Sr. PIIISidanta, venho ragiSinlr da triiMa O 
ollcio que acabo da anb1lgar ao Sanado.· Aan.l 
Tuma, PrBiiidanla da CoT 1110 de Relaç!iaa e-.,. 
ras. nos aagunlae hlrlnoa: 

"Sr. "-'danne, venho, por- da1ila, 
IOIIcdar à Cou io de Pabç!iaa e-tens 
um pOiiCIOI1IIIIal junlo 110 Podar e-m
vo no que diz raspado à dona da casa Vag
na AparacKia Bandarra. da 33 anos, que se 
ancon1ra tul 12 dias em gnava de torna na 
EmbaDalda do Braail, no Ubano. Vagna ten
ta b1IZar os MiOs de volta ao Braal, landoa 
ao Libano pelo pai, Atai SaJd Abbaa, da 38 
anos. Alai ClllllillgUiu ,.,... com as crt.nças 
falslfiCBIIdo a 8881natuna da mlilt, em junho 
da 111117. Ela 811111 no Llbano acanijMIMda 
da Dapulada Federal DaJia F"v ' do 
(PSDB-SP), que é larnb6m "'-dar. de 
Aaa ao MÇin Brasllaini de Dela8a doa Dni
IDB da Mulher e de Corilala à ~ 
lnfanlo.Juvanl, Segundo 1nlonnaçêiaa da da
pulada, Vagna lilllá fraca. dapnmida, com 
prasslo baixa e mut1as clllras. Onlllm. pala 
pnma1ra vez, ala acaiiOu IDn.r sare, poia sa
lavll com 11'111118 lonlura 

o Ernbamador do Braail no Ubano, 
Bnuan MicMal F- ....... aalli fuwido 
tudo o que poda pana ajudar, ~ c:am o 
11po10 do Mlnisl6rlo das Rala;6as ex....._ 
a do llamandy. S. Ex" Iam lido IIIKXiflbCM 
com pallbcos a IWIDndadas eahQo r Po
rém. o faiD da ser u- 6poca<'da altiç6as 
muiiiCiplllB no Ubano diliculla um poaicio; a
-das autondades. Vagna e a Deputada 
Dalila l8nlam fachar um aconlo para que a 
1am11a poaaa voltar na práwl• ..... ten 
para o Brasil, nwna lanlaliva da , _ _,_ o 
prcblama &qUI. 

Hqa, segundo il"'fonna99ia8 _ ..... 
pala 1111Pf81158, Vagna tará D IIIIWfiiiD maill 
longo com seus filhOS da1ida quando chagou 
ao Ubano, no eira 9 ela maro. Ela ficará reuni
da com a cnanças, Bilal IUIIA Abbas, da 4 
anos. a Hrrmze Alllf Abbaa, da 1 ano e 8 
~ durante qualrc horas no Mlnlslérlo 
da JusbÇa do pais. 

É rrxtrarnarnanta nac néna uma solu· 
ção madiala para que Vagna valia a -
no BNBII com os !ilhoa que lhe lonun tlnrdoa 
de maneira arbllrárla a deaumana. Sorrllll• 
aaam ela I'IIIDmaiá a alagna da viver a po. 
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deni acompal1har de peno a furmaçio e a 
educaçio de allu cnanças. 

Apnwedcj a oportumdada para 18110Var 
piolastos de eiavada -ma e consideraçlo. 
A~. 
Sanador i:duanlo Ma1a1az2o Supli:y. • 

Rogo ao Ssnadclr Romeu Tuma que encam
nhe CÓpia desee olfcQ ao E..ma.xador do Llbano no 
Brasd para que S. Ex" Possa tomar conhecimento de 
nossa pr•x:upaçiio, é também a de Inúmeros 
Sra. Senadotw. T.- de uma causa humanitária. 

Conforme já tive rudade de d"1810gar com 
V. Ex", considero impoltanle o empenho da 
Deputada Dalila Fog e quero inclusNe c:umpn-
menlá-la por .. de solidariedade a uma 
mia que quer ter aa u-PIÕximas a ala. 

Fina!mente~Sr. rasldeule, hoje oconeu lato 
muito 1mportante no P do Planallo, e hé tam-
pos eu vinha • Paseam-ee hoJB 162 dias 

deede que fui =lei que auiDriza o Govar
no Federal a financ111 em 50% 08 MuniCÍpiOS que 
adolarern P10J81011 de mlnlma relacionados à 
educaçio, é nnpo~ que o Pre!lldenle de Repú
blica tenha finalmenle joanclonedo a ragulamentedo 
eeta 181, mas é ~aqui lembrar alguns pontas: 
de aconlo com o no art. 9" da 181, o 11po10 fi-
IIIUICIIIro sanl concec:1 após a -inatura de con-
vênio antnt o M' · da EducaçAo e a preleilura 
doa Municlpios aiou que mallll.drern progra-
n.- de 1811CJa rnlnfma BSI D lados a 8ÇOÕ8J IIÓCIO-

educabvas. . I 
A raleçlo dos ~lpas que serao beneficie-

doa llcani a cargo do I devendo a Secralana do 
Tesouro e o JBGE à dispoaiçllo do IPEA 
08 dados nac importanle que o JPEA, de 
pronto, divulgue a dos Municlpas que, em 
98, de 8COido com a pDIII8m .., beneficiados, 
devendo.., aqueles renda pw Cllpb e a~ 
dação per Cllplla em Ceda Estado, nos ter-
mas da lei. , 

t: insllluldo, no Anlblto do Ministério da Educa
ção e do Despcato, Cooftotê Anuo c r de GeJJao que 
deverá, no prazo deco~clias da sua inslalação, defi. 
nir 08 termos do io a ser firmado enhe a 
Uniio e u pralelluraJ1 dalalhar operacionalização 
do programa de apoio IICelro e avahar o anda-
mento dos programas IIICIPIIIS 

t: prac:ISO que a, maiS rapodamente do que o 
que até agora. Eata , C01J110S10 por quatro 
membros, terá do Mnstáno da Edu-
c:açiio e do Daspollo; Pnmdlncla e "-têiiCI8 
Social: do Planapunerdo e 01çamentD e da Fazenda. 

Alguns problemas devam ser salientados: de
veni ser eiMilda ao CclngNsso mensagem soliCitan
do abertura de créddD adoclonal para InClusão no or
çamenkl VIgente de uma dotação especifica para o 
prognuna. 

Ora, considerando a abrangência dos termos 
dai IUbncas orçamentãnas. tal IIXIgênCia podena ser 
dispensada. Apesar de o Comitê •snasor de Gel
tiO ter 60 dias para delil'llr 08 termos para que o pro
~ posaa começar a ser unplementado no ànti
to do MiiiSiéno da Edncaçlo, não foi delinodo o pra· 
zo para a IndiCaÇão dos memblaa desee Cormtê 
nem para a sua IIISialaçio, o que podelá repree e ilat 
nova demora. 

Del.amos dar um voto de confiança para que, 
de lato, IS8D S8JB um primeno pequeno passo. MIIS 
railero, Sr. Prasidenle: a lórroola é extremamente 
raslrila, não é o desenho mais adequado. O Prasl
denla, nas suas ob8elvaç6es, moslr'Du um COI"n'lea

manto suparliclal da matéria, a ponto de ter dilo que 
o Pmleasor PhHippe Van Panrs é holandês, quando 
na vadade é belga. Sua ExcalêiiCie recebeu o Pro
'-Philppe Van Parijs, e disse que seu livro de
monstra uma COIO:ejl ;ão bem maiS aberta e ampla 
soble o significado dos prDJ8Ios de renda mln1ma, 
além de contlldecá-las 1181111118 complementares e 
enlllllda Ido que eles nio podem digamos diminutr a 
açAo do Estado. 

De lato, o PI'Dfaasor Philppe Van PariJs Iam 
uma CCA • 6J ; Ao mullo mais aberta, pcxque propile 
uma renda u111V811181 búoca. Toda panca, nio im
portando sua ongem, raça, sexo, condiÇão socioeco
nOnllca ou CIVil, ~ni ter dirado de receber uma 
renda, que é mcondiCIOnaJ. Uma renda, sim, com a 
qual cada pessoa possa escolher o que fazar T.-
se de um passo na d1raçlio de se dar mais lllardade 
à passos humana. 
r- lido o Prasidenla Femando Hennque 

Caldoao 111818 .,_ com ISSO, livMae o Preaidente 
levado aclante a prgposta que ele maerno votou 11qu1 
em 1991 - e que J4 poderia lê-la irr1plenallado no 
GCMirno Itamar Franco, quando era seu Monislro da 
FBZalda, ou logo quando 1r11Ciou seu própno manda
to na PI8Sidlncla da República -, não esteriam hoje 
as pessoas llagel•das pela •- no Noldeste tendo 
que saquear annazéns. Com os racuraos que .._. 
b 1 ••a. essas p 1 rsoas podanam 1r ao annazám 
para adqu1nr o pege, a farinha, a cama, o arroz, o 
6leo ou aqudo que bem daB'Jassem. Caso IMISse 
sido aprovado aquele pi'Dj8to, cada adullo de 25 
anos ou 11111111, C:UJ8 renda nio abngue R$270,00 
nos dias de hoje, mansalmenle tena dmHto a recebei 
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pelo menos RS81,00. Com RS81,00, ales onam
armazena nio pala lazer saques. mas pala adquonr 
aquilo que JUlga 1m adequado, e nio -
mom~~ Ido de tome. 

O Pool aaor Phloppe Ven PIUIJII -rsou por 
anqlienla mnutoa com o Preaodentlt Fernando Hen
nque Canloao, eleltando-o aobra a -Idade de 
nAo haver~ da pobreza. armadllhu dom.. 
Hll'lpnlgO, disconaldo ainda aobnt o melhor~ 
nho para a forma; mas o Pl8llldenla e ..,. MouiâOB 
nio deram a daVICia atenção 

É - que o Congi8SIO NaCional aperfa
çoe esaa proposta. Nós - a lavor, mas ela 
amda e - I8Sirlla e IIIOl•ta L.
que o P1881denta ,... uma vez ragulamenta a màt
na de manen a &doar o 111lao da ap!ceção ~ 
prop IIIIIÇio. Pelo que -. nio hé. um Municipio U1lla 
que _,. lonaldo as de\ .... piUIIIdlnCias. Já que 
o GcMmo poellllgou nUlo a da · ·a de adular
nwclodas anta. no-ano. 

Ainda que lalde. • bom comaçar. Ainda que de 
omo&IBIII•IIflla tio 1881ri1a, que se ~- Pcrim, -
uma vez cabe aq111 oagBirar a lanlldia do P.....,. 
da Repo'oblica em I8IIOMir os pnoblamls IIOCMis na 
prolundodade naquencla pelo Brud 

DcnMie o dlaCimlu rto Sr. Eduanlo Su
plit:y, o Sr. AnlrlniD c.m. .......... ,__ 
denl'e, dallrll a Clldelnl dll ,...,..., que é 
-..... pelo Sr. c.m. Palroclr110, ~ S. 
aalllnu 

Dulante o d'laCimlo rto Sr. EduaniD Su
pá:y, o Sr. c.m. PaiiOCiniD, 2" s.c '*'*'· 
.............. dll prMidlfJCJB, qua é CJC114118• 
de pala Sr. RorraJ Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Rolnau Turna) - Conce
do a palavra ao .,. oen1e Senador Lllcoo Alctnlllra 
por- .......-. como Lrcler, panl c:omunicaçiD de 
I dei 18 parbd6no. 

O SR. LOCio ALClNTARA (PSDB-CE. Como 
Llder. Sam nwlllio do orador.) - Sr. P..a.nta, 
Sfls. e Soa. Senado,., vou aer muilu b-. pois o 
Salador Eduanlo Supllcy poupou 1*18 do "*' Ira· 
belho. Vou falar IIObrll o asauniD, em numa da Llde
I'IUIÇB do PSDB, panaiBUIIar a raguiMienlaçlo das
se lei T- agora as pasaas ..-árias pana a 
lmpleli llll'liiiÇãD do PfOIIr&ma apnwado pelo Senado, 
um Prognuna de Ga18111ia de Renda Mínoma VIIICUia· 
do à educaçio. 

O P,_ide_ de Repúbloca a. que nio 
llpOiBVIl o OUbO PfOIIIID, que ... nealiberal • baile&· 
do na ideologiB do ec:onor.- Milon Fnadrnen, o 
corileu do liberaliamu ec:ou6n1t0 nu mundo. Quando 

se fala em Milton Fnadman, fala-se logo em lobenlhs· 
mo ec:on6moc:u. O avanço das disc:ulllliies rnoatJou, 
onc:luSive com a experitnc:B de BoaaRIB, precedida 
pela expeninaa do Sr. Juaa Roberto Magalhles 
T-oa em CampiMS, que o c:ona10 t ViiiCUiar eesa 
oenda minma à edncaçio. 

Ninguem poclelá diar que o plqato é elailanl~ 
ro, por uma oazão muiiO ~ llldoa aabem que, 
a parlir de 30 de Jllllho, nio se pcr4oo ,... finner ne
nhum convêniO com Munc:iploa para lnln8fartnaa 
da racu111011. Ora. se o próprio prqaiD doz que '-lá 
um prazo de 60 dia pala que se e '*ai r íJB 01 ter
mas desse c:unvêniD e ae ..-le - Comd6 com 
oaprese~ das MoniSitnoa, vanos que nio hé, 
por parte do GoYerno, -.hum ontens se em 111112ar
• disso para proveito aleiloral. E o Senador Eduar
do Suplic:y hé de COI iCCIIdar c:omogo, a parlir dali ex
peti6ncoas de podar que o PT e8llli lendo, ali pelo 
liWiljllo do GcMimador c-.m Bualque, que 

ealé ameaçando - - c:endidalura. pDiqll8 nlu 
18m o que claer- p:uf 11 ,_ em g-. Nlo ~ 
do racu.- pana -ider àa 18Miidicações de au
......., doa salárioe das puf I C-, O GCMii'l'llldor 
n1u pode dar o que n1u 111m. É uma questAu de limo
te de nrc:u1110S. 

Dianl8 di8110, o que o GcMmo falá com -
Programa de Renda MI,_ é um pnn..-u JIIIAO. 
Nunca t Clemai& ~ o 8ilopeio'1o do S.iador 
EduaJdo Suplic:y no pcognuna de nlllda mlnma. maa 
o Governo falá o que for poaaiWII com as nacursoa 
de que clispile. 

Finalmenle, como BIIIDr do aubatiluiMJ que o 
Senado apiOVOU, &aúdo as Sanadores que ma ale
,_..... vinaB sugatllile8, ....... delas aaalhidaa, 
onc:m- alguma do Senado• Eduardo Suplic:y. Nee
• aubalilutNo, -upnr se-em- a_.... 
de, aquilo que loeae pos8ÍWil '- pana pala ...... 
.... - pragoama. que lenho ~ ... viiD
Iioso. O PIIIBidenla Femendo Hennque ~. 
com- dec:ieiD que regulamenlau alai, can 1 ;a a 

dar 08 paasoa _ ......... pala - inlc:ID. '*" -
das as ~na- dec:oi••- de lei elliiiDNI. 

o Sr. E+:pnlo tkçl , (Biac:oiPT-81')- v. Ea" 
peiii....,,. um apatllil, Sanadol IAclo All*illlra? 

O SR. LÚCIO AL.dNTARA (PSDB-CE) -
Ouço com alegna o nubnt Senador Eduanlo Supllc:y. 

O Sr. Eduardo S··• i (EIIoc:o/PT -sPI - Pns
zado Senador Lllcoo AlcAnlara. ~ que V 
Ex" faz urna ..,'Biaçiio: o P.-idenle Femando Hen
nque Ca"*- ... contra o pnll8lo que ele ~ 
aprovou aquo e enc:arnnhou IIMiravelmanle? lsao é 
Bllrenho, porque Sua E•ce'laaa tez urna langa ex· 



Junho do \998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 93 

paaçlo, falando de 1jnpnM&o. Gostana apenas de 
18C0rdar a V. Ex" IIII palavras entusllislicas dilas 
pelo anilo Senador Fernando Hennque, em favor 
daaae prqeto: "Façan\os uma utapa realiSta o que 
é urna COnlnldiÇão-em tannos. Mas 8U SOU, por for. 
maçio, paaaoa de ~o. Acho que é PI8CISO 
haver algum grau da I utaP-. com um pé no chão. 
Talvez ... lanha a o v6o naor que o Sanador 
Eduardo Supllc:y • E, saguramanta, se os mo-
toras do Sanador almantados pelo combus· 
tlvel do Sanador Paulo Bisol, caUIIIUIIIJII um 

.-miSianam todos num sonho. 
ho nesta 11011a, no Congres

so, mas se tomou raallzával, sendo, portanto, 
uma utop1111881181a, ocjm todos os pmgos nos "ii" que 
jé toram -lllllladoa. ~ui a ali, por vános Sanado-
ras, mostrando lncl · que o Sanado, ao vutar, no 
fundo abra um cn!d da esperança, multo ,_ do 
que um cr6dllo em 1nhauo. Vamos atandar aos 
apelos daquelas que a~am 1r um pouco mais além 
numa realidade tio d ra a tio Insta. Vamos votar a 
lavor. O PSOB votan1. a lavor da maléna. • Ora. saré 
que hoJe o Preside Fernando Hannque está daa-
d1Z811do o que d o anilo Sanador Fernando 
Hannque? 

O SR. WCIO 
P1881denta Fernando 
CJM1 VIncula a aducaçlip 
la que foi apnMido 
tuUraü. Teml*n 

que qU188888, 88111 p 
osii&Niços bUcos _. .... _ 

Sanador Suplicy 
mos dando um 
rranto. O P18111denta 
Ex", tando lido etá sMnllniiiO e JUS10 com nllaçio a 

- prapostL Di;F da um PftiiiiiO no qual V. Ex" van se • tando estado, in-
c:lusiwl, com o P Phlipe Van Panja, nos Plll· 
- baixos, na Bélgica e em Holanda. 

V. Ex" - pe~r -lapso do PIIISidante da 
República da nio f8r sido fl&l à llllCioneideda do 
p~ola11or. 

O Sr. Eduuclo Supllcy (BiocoiPT -SP)- Conb-

-:-.:::=~ARA"""""'~- Vo-mos dialogar, mas - qua10 abusar da ~-
o SR. PRESIDE (Romeu Tuma) - Solicito 

ao Senador Lúcio que ancer~a o seu pro-
IIUI1CIIIm8nl0 • 

O SR. WciO ALCANTARA (PSOB-CE)- Nlo 
pratando daocar nem o Sanador SupiiCY nem a Sana
dora Banadlta da Silva sem falar. Estamos dando 
um passo coriCieto. Se ISSO ac:ordaCaa• antas, 
1nam d1Z81' que o P1'8111danta estana agmdo com PIO' 
póados .......,__ Mas nio hé ... naco, porque 
os Pallldoa, 1116 30 da junho, não podam laDr con
vênio. O piOJIIIO é para o Bras•. para aquelea biMI
Ielros po1ns dos mui'ICip!OB 11111111 polns do BrasL 

o Sr. Edullnlo Supllcy (Bioca/PT .SP) - Por
tanto, só~ no ano que wrn. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (P~E)- Era 
o que eu bnha a dizer, Sr. Prasldanta. 

MuiiO obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Conce

do a palavra la Sanadora Banadda da Slva para uma 
comunicaçlo urganta. Solicito a S. Ex" que realmen
te .... urganta, pDIS "'outros~ i .... i ... 

A SRA. BI!NEDITA DA SILVA (BiocaiPT·AJ. 
Para uma comunlcaçlo. Sem nmsio de oradora.) -
Sr. PrBSidenla, s.-.. a Sra. Sanadoras, a oomurica
çio que ora faço é urgente, VISto que esta Casa. no 
Espaço Cultural do Sanado, abnga uma axposçlo 
da um grande artista. Corno dafaiiSOrB e amante de 
arta e da cullura, eu niio poderia deixar da p!lllllar a 
mnha homenagem ao Dupé, um pintor que se utiliza 
dos pés para pintar por não lar os dois bniÇos. 

Suaa pinturas são muito --'-- Se• qua
dras da 11cns ~ ......,_ tar VIda. aalta-nos 
1108 olhos o 8811b1118n10 que l8piOduz em -tala. O 
maemo 0C01'1811do com a paisagem a os....._, 
quando os oontamp1amos e observamos o talento 
daasa granda ariiSbL 

Esse homam. - grande pmor, oom baços li
nos, clei ..., • a 881111doa, é um awngéiiDo. Ele faz-ma 
penaar nulo em um dos liviOs blblicos que 0011Sidwo 
llllflllico - o Canbns, da Salomio. Essa oboa fala da 
balaza da 11111un1a e do 001J10 humano 001110 uma 
111111, 001110 uma das 1111118 cliwlas a balas eaculturas. 

Esse pntor, oom ... 8allllbllcllldl tamb6m 
levou-me a Nova lguaçu, um MuniCipio do Estado do 
Rio da Jane110, onda o Va1811dor Nalcan, do Partido 
dos Tlabalhadoras, também faz como ela. Nlo po
dando pintar com as rnios, porque não • tem, nem 
com os pés, por dificuldade, p1nta oom a boca. 

Presto umã homanagam aos dois e digO 110 
Dupé que ela senSibiliza a todos, levando-ma a lazer 
esta comuniCIIção e um comnte para que as paa
soas passam no Espaço Cultural do Sanado a V8J11111 
.. arte. É com Jusbça e 18V81ài'ICI& a esse pintor 
evangélico que presto esta homenagem. 

Obrigada, Sr. PI8Sidanta. 
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da RonaaniL Lamentavel
al, o Banco 88l'á llqiildado, e 
ficanl com uma diVIda da 

anao..,__ 

o~=~~ Fernando Henrique Cardoso bV888e U1l8r sa, o faz sm ralaçlo a OUb08 
bancos, padaria dal8 ao Banco Csntral, o III-
-do Bslan, q -pane doa PftiiUI-
zas; o I8Sianla, , seria usurndo pelo 
Estado, e o Banco a funciansr. Qualquer Es-
tado qus ss prua um banco estadual fuiiCIO-
IWido. O Banco do ruol, no Estado da RondOniS, 
não dá a mlnms para os prad.,_ rul'llls; 
o Banco da A Sldxlra bam ga1811C111do, não 
tem esquer · para -.der a pnx:ura da fi-
- an aglnaaa, no Estado da Ron-
dOnia. Enllo, faz- qus o Bslan ...... 
fuiiCIOniUido. 

O Pr&llldenta F Henrique Cardoso, há 
dois anos, -no a~ cnar, a 
toque da cabes, o do povo, qus, a mau ver, 
BBfls - um cabide da ..,rego. Por qus Sua Ex
callncia não -'la nsgoaaç1o com o Banco 
do Estado da Rond6 la, para psrmibr que ale fun-
coons? Sua podaria IWIDrizsr a liras sco-
n6miCS a buscar um "nsdor comum para ad-
n•llabé-lo ou p - pniJS1D da p-zação 
do Banco até • quando n6s. da Aolld6na, 
conwguiramos o aluai Govamsdor, pala 
loiça do valo, do do Governo do Estado. 
Eu, como GeMI r - ou .....-no outra pesaoa 
qus _.... a aquela Gowlmo -, colocana 
aqusla banco 

Alualmsnts, Sr. Praadente, o Beran aat6 In-
chado, mas .- poojsiD da den · 'o vo-
lunléria. P-qus doa fuiiCIOnllnos-'& a 
danisalo a qus o faz quaetao de ver o Ban-
co fu11C101111ndo-

Qusndo o P'ral~lllt FernMdo Hennqus era 
csndidaiD à PN8Idl da República, pi~ ge-
rar ampragos; no Estado, 1880 aat6-as dando 
ao CCIIIIIéno. Hé tempo, lonun demibdos, 
~ 1. funcronérios da &qlr&SS 
de IIMf!IIS sNirica RondOnis. Outras ampr 181 
do Govemo j6 fiza ,...._; agora. qusram 
danilir - 1.1100 · do Beron, para qus 
IIIE8rra.-

O programa de 
do Hsnnqus 
sae do Estado de 
cer e daaenvot.,... 
sustantaçlo para sua 

do PI8Sidsnle Femsn-

Saben lOS que o Banco do Estado de RolldCo ia é 
de grande ll1ler li B do povo rondon181l88. Diacullndo
se a divida da R$502 mlth6es, ela caJna para a ma
tada. O conato sena pagli.-la e dar cond1Ç6as da 
fuiiCIOnamento ao Banco. O Govemo Federal jé so
cornsu vénos bancos. Por que não B!udar o Banco 
do Estado da Rond6nia a puror as pessoas qus fize
ram a tevagem da dinheiro? Existe lsl para iiiCI"IIIII-
116-Iaa. Assim, o Banco tsria a oportunidade de fun
c1011ar. 

Espero que a liras econ6moc:a pense bam an
tes da liqQidar o Beron- o prqato jé se encouba na 
Casa; padna apo10 aos nobres Colegas a fm da nio 
aprová-lo -. pors tal ablude pna1udicar6 a todos nós, 
rondonlenaes. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Apoanas 
larilro a V. Ex" que, enquento VI!IOIOU aquela -
ma da levagem de dinheiro, cujo voluma m&lllr b 
raalizado pelo Beron. 888S 1nsbluição - sob in
tarveriÇAo. 

Como V Ex", eu gostana da conhecer o ra
sultado das 1nvastlgaçllea, até porque a Policia 
Federal e o MiniStério Pllbllco de Sio Paulo estAo 
fortemente empenhadoa am sua apuraçio. Como 
V. Ex", também estou multo lllterassado em saber 
quais foram oa banaiiCiirios da todo aquela pro
caaso crim1noso da lavagem da drnharro a do ra
sullado da algumas açõas da Ilegalidade doa pra
catónoa. 

O SR. ERNANDD AMORIM (PPB-RO) - Sr. 
Praaldanta, ouvi as daclaraç6as da V. Ex" na época. 
Além do ralalório da Comisslio Partemantar de I,.. 
quérlto do Sanado, há o da ComiSSão criada pala 
Assarnbláia lagiSiativa, qus também apurou lrragu
landada&. Po-. d1anta da requerimento da mnha 
autoria a este Casa soliCitando lllforrrlll\)6aa, a ten
do o projeto voltado à corninlo, tenho certeza de 
qua V. Ex" tará conMc:imanto do andamento da 
apuraçAo dauas 1rragulandadas, que tambér · nos 
1nterassa. 

SoliCito à Mesa que faça constar o mau discu
so, na Integra, bem como as palavras que prolan. 

Multo obrigado. 

SEGUE DISCURSO, NA INTEGRA. 
DO SR. ERNANDES AMORIM: 

Em 2 da abril, através do Banco Central, -
Casa racebeu soiiC'taçio do Govemo do Estado de 
Rond6nia para abertura de crédito da 502 nnlh6as 
de retiiS, ao amparo da Medida PIOVISÓIIII n" 1.612-
21, que aalebalaca macaniSIIIOS para~ ara-
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duçlio da pniSBI1Çii do - púbhco BSiadual .. llb
VIdade fiiiiiiiCBira 

Esta Madlda PI'OV1s6na tarnbtm ofel- ap.. 
ção de .-truturaçlo para os bancoa BBIBdlllllS, 
com o fi,._ de 50% doa racu1'8011 -
SénosBOuu•-· 

No CIIIIO, o cr8dlto proposto para o unaa
manto, obJOIIIva posterior pnvatlzBÇAo ou extin
ção. 

A privlliiZaÇAo, mcluiiMI, Já BSiana negociada 
com o Banco Rural da M1nas Gerais, que daaem
bolsaria cen:a de 1 o milhões para .--bar o BE
RON saneado, a mantana suas agênclll& no lnle
nor do Estado, aagundo as 1ntonnaçlles publiCa
das na 1mp- Mg!ONIL 

Postenonrau. no entanto, aquele Banco 
deslatlu do neg6clo, a o Banco Central -.. 
aguanlando a -.:ludo da opai'BÇAo de cridlto 
para promcMtr a exbnçlo do BERON. 

No ..-minhamanto da soliCitação de abai1U
ra do cláddo, o Banco Central alegou que ...,. 
dando cumpn111811lo ao dillpoeto na Reaoluçlo do 
Senado Federal ri' 70, da 1995. 

Esta R•IMçlo autorizou os EstacloB contra
tanlm os cridltoa prav1atos no Programa da Apolo 
11 ~I'BÇAo a ao Ajusta F-1 doa Elllados 
(Volo 162 da 111115 do Conselho Mo!-*rio Nacio
nal), delernwlando que os -~b-....,.. Mlbme
lldoe à ..... eçlo da Con 1110 da "-- Eco
n6mlcoe, a Mil par.cer, 11 dallbai'IIÇID do plan6rio. 

Dee1a forma, BOb alegaçlo que H cumpria o 
dii!IOSIO naquela ReiiOiuçAo ri' 70 da 1998, a opa
I"IIÇio lniZIB a aparéiiCia da =-a )6 aprovada, jé 
dBCidlda, que .......... - formaliZando. 

Allslm, no dia aegunte, 3 de abril, a l'l1ll16na 
f01 despachada A Com•alo de Auuntoe ~ 
coe com pn1m da 15 dl8e para apraciie;!Lo; 

No dia 7 foi dllllribuída ao iluatno Senador Ed
son Lobão, para rHdar; 

No dia 14 o duatno Senlldor Joeé au.r
...-ntou emenda axpllcltando deetmaçAo de 
parcela do cridiiO para Plano da DemiSdo lncan
tivada doa fuiiCIOII6IIOS do Banco; 

Naqueles dlll&, dirigentes do s1nd1C11to doe 
tunc1onénos do Banco estiVeram em VISIIB -
gabinetes de membros da Com1811Ao, padindo ur
g6ncla na votaÇio da rnaténa, a que tosse apro
vada. 

No d1a 15 s maléna foi devolvida com nunuta 
de 18iatóno ta-aval. 

Ocona que o endividamento proposto para 
sa,_r o Banco de Rond6ma, com V181as l sua pn-

vaiiZação ou axllnçio, da 502 m1lh6ea de rMIS, cor
rasponda a 93% da receita hqulda ntal anual do Es
tado, que em 1997 foi de 537 milhões de ..... 

Guardada esta propon;io. no caso de Mina 
Gara1s (com recedll líquida raal anual de 6 bilh6ea 
a 676 milhões) Slgi'IIICIIna um al'llpNstimo da 6 bl
fhilas • 200 mifhilas de .... 

No caso do Cearé (CUIB receita liquida real 
da outubro da 1996 a -mbro da 1987, toi da 1 
bllhio a 803 milh6as da raa1s), esta endivida· 
manto para sanear um banco estadual •'llnifica
na um emprést1mo da 1 bilhão a 676 milh6aa da 
ra&IS. 

Então, ciBnle do valor IBiahVo doa nl)maroa -
a sailando que desde fava181ro da 1995 o Beron 
asté sob o Rag1ma de Adm1111st1açio Espacial 
Tamporéria 111stltuído paio Dacrato-l.al n" 2.321 de 
1987 -, nnoiVI axa1111nar melhor asta qtMBIAo. 

Da 11nad1ato vanfiCiuel que o Banco Central, 
logo após a dacratação do Rag1ma da Adminilllra
çlo Espac~~~l. em favant1ro da 1985, davaria ter 
adiantado OS AICUISOS nBCIIIános 110 ~ 
da 1nslllulçáo, constando os vaiOias, obngiiiOIIB
manta, da proposta da 181 orçamanténa do aJIIII'CI
CIO subsaqüanta; 

[)apols, varifiCIUBI que a abertura da crádito 
para ..._manto da 1nsblulçio f1nancatra, com 
VIStaS 11 sua privatlzaçlo, ou axllnçio, não cons
ta dos crálitos autorizadoa na Resolução ri' 70, 
da 1995. 

O que ali .ti autorizado slo os Cl611tos 
constantes do Program11 da Raastruluraçlo a 
AJusta Fiscal doa EsiBdoa, da que bala o vaiO 182 
da 1995, do eo ... lho Monaténo NaCional; a antnl 
estes cráditos não sa encontra a clastb IIIÇAo da 
aqu•içlo de allvos de 1118111Uiçlo fi .. ncaira, com 
-. à sua exbnção, prwâZaçio, ou qualquer 
outra finalidade. 

Sabia tamb6m que s Assembléia Legl I 11118 
da Rond6n• 1Mtaurou CPI para 1nvastigar M cau
... do agravamento da siluaçlo ~ra do Ba
ron, concluindo pala n~~~po..abllidada do Banco 
Central no agravamento do pn!JIIIzo. 

Então, antanc11 que ~na p-ro eecia
racimanto desta m~~téria, a no d1a 13 da abril apra
Hntal raquenmantos sohcllando mfocmaçlias do 
Chefe da Casa Cnril, a do u .. IS!ro da Fazenda, so
bre as pi'OVIdênclas adoiBdas am •- daquala 111-
latóno da CPI da Assemblála de Rond6nia. 

Estea raquaranantos foram apravacloe pala 
M_. em 29 da abril, a am 6 de ma10 as lnfotn•
çõas tonam sohclladas. 
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Na fonna do a216, IIICISO IV, do Regomento 
Interno. a aprovaçã determina a .,tenupção da 
tranutaçio da maté até o esclaracomento solico
tado, maa, embora ~ olocoado l ComossAo 
lllfonnando que de!iendoam ainda de decosio da 
Mesa. em 15 de abhl a ComiSBio Rl801veu conb
nuer a tramitação, •I no mesmo doa aprovou-sa re
querimento de urglj'lcoa api8S8I1IBdo pelo ilustra 
Senador Jadar Baotialho e ouiJOS Lideras, confor
me proposto pelo ii~ Senador Odacor Soaras, 
Llder do PTB. 

Antes da ~ do 18qU811m8R!o, em 16 
de abril, too aprovada a Resolução rf' 27, de 1998, 
que IIUIIIra. aqualer= de abertura de cnidoto, 
detennnando que pan:alas ll8pllll ii'ICOipORidas 
ao saldo elevador COIIbato de l1llinancl-.to 
8Ubmabdo ao ~· no doa 14 de abril, através do 
Olfckl rf' &'30, de 1 . 

Nos .... • a elicácoa daquele contraiO 
de abellura de - autorlado através da Reso-
lução rf' 27 -, COiofar1ne - c:Mn•ola sétima, depen-
de ainda da deste COIIbato de ralonancoa-
na'IID que alonga o de díVIdas de 146 rnlhlles 
de nlllill, prav-.o Programa de Ajuate FI8CBI e 
~do& Eatadps-

lncllave, a déclnW.-nana deste contta-
to de , pniVã O COII!piOII_, da 
Unilo financiar a ou 8111111Çi0 do Banco 
do &lado de alá o valor de 502 mlhlies. 

axpliciiMdo que =deu2dar desla financoaman-
10 .... ii1C01p0111do pan:ela da divida ralinanclada. 
cam pegamento para 30--. com tau. de 
juRI8 da 6% ao ano.. i 

EniAo. delbe 
aac:lll.-cloras, 
dÇ6ea da 
d6nla,. 
que claspiie o 
adminillnlção 
la Banco.. 

raquarar IIOVII8 inlormaçlles 
o valor to1a1, coadoras 2 con
de dMda do Estado da Ron

nlfarantes ao cumpnme~do do 
· rf' 2-321, da 11187, solHa a 

a que foi sub1112bdo aque-

Meu raquanmejm foi lodo em 30 da abri, 2 a 
malária que prelaodll ~. que deu .mada 
em 14 da llbnl, foi ~à Coma~~~ com pare
cer favorável do Seljador Carlos Bez8rra, em 7 de 
meoo. Em 11 de o prncer do Senador Carlos 
Beuna foi lido em néno, 2 110 da seguinte o pra-
zo de 5 cfoas para a aprasantação de emandas too 
moc:iado. 

Eu já -:::J~qu:2 ~ nio tana nos-
poste das I soiiCI'adas, 8 apras8ntal 

-Ida que - saldo devedor do ratinancoa-
......., os valoraa a diVIda haVIda 

110 men:ado ontarbancáno pelE' gestão do Banco 
Central. em ralação a qual cabe o procedananlo pra
VISto 110 Decrato-Leo n• 3.231, de 1987. 

Mas no doa 13 da maoo o Presidente Antonio 
Carlos comunocou o sobrestamento da trarrutação, 
em vwtude do dafanmento lld iaf&wtdlllll, do pedi
do de ontonnação; segUindo-se o ancamnhamanto 
do oficio solicitando a intolmaçio ao MIIIS!iO da Fa
zenda, CUJO prazo expore em 14 de JUnho 

Em 14 de maoo o Minostro Chefe da Casa Covil, 
ClóviS Caovalho. respondeu àquele pedido ante110r 
de inlorrnaçOes sobre as piOVIdêncras tomadas em 
ralação ao ntlalóno da CPI, nometendo a questão à 
competêiiCIB do Minostm da Fazenda. cujo prazo 
para resposta sobra o mesmo assunto. expila no 
p.óxilno doa 6 de JURIIo. 

O melhor exame da questio, possoboldado com 
o sobraatemento da lramilllção da matána, aponte 
que a solução encamonhada não e a que melhor 
_. l la, nem aos onteresses do povo e do Este
do de Rond6noa. 

Na verdade, o amparo na Media PIOVi86na n" 
1.612. nio pode pravalecer sobie a norma conbda 
110 Decralo-lal n" 2.321, de 1967, racepaoooado 
como Jao complementar na Consbtução. 

A Medida Pocn.liiÓrill que estatelace macan&
mos para illduZir a prasa..ça do Estado no aetor fi
-.ro, não lll!Ciuo a rasponsabilidad praviste ao 
Banco Central da promover o lidlanlamanto dos na
cu- net aaainos ao ....-manto da·~· ao 
decnllar o Regome de AdiRII1ISirBÇio Especoal Tem
pcriria. mclumdo os valoraa 110 oiÇIIIII8Rio do axan:i
coo Sllbseqúenle. 

Quando oconau - ontarvençio, quando too 
decnotado o ragme de admnslnlçAo espeael 18111-
poiárla, o prapilzo do EleiOi1 Bill de 21 milh&IS da 
....._ e llliU .., a asidades da caixa enun de 36 m
lhlies de raals. 

No orçamento do Estado havl8 pravosão de 
aporia de c:apilal, de 15 milhlies, o que sena sufi
- para aquolmiar a Slluaçio da mstotuoção, com 
um elabvo programa de racoonalozação. 

Mas houve a decnotaçio de RAET. e o Governo 
do Eslado não promovau a capo~e•zaçio da ..-.ç~o. 
a laiiibém o Banco CaniJal nio realizou o adlanlana\
to dos 18CUISO& para seu saneamento. 

Os adm.,ostradoraa nomeados pelo Banco 
Central prafenram promover a capa~Ção ae racuiSOS 
110 men:ado iRielbancáno, 8I1QOIOBRdo os lucoos do 
Banco do Brasol e da Cauca Econõmoca. 
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.._gora. :'.l '18! ... ':!' ~ ... .,os :mresentam uma 
ccnta de t:í12 mii""'Ões o cuG;e.,.. oue o Estado assu
ma este deb110. fect-a.1c::;,., :>anco 

Na vertlade " Ilusão que .,avena a pnvatiZ8-
ção. e que havena comoensações em colabOraÇio 
para a campant-.a eleitoral. é que levou o irraspona.6-
vel govemador ca Rol'dOnoa a ancarnnhar asta soh
atação de abartu;a de crádrto, que wm ao 811Wiobo 
de onteresses de segmentos do Banco Central que 
trabalham para a emosslio de totulos de diVIda públo
ca - c:ue remunera a agiOtagem ontemacoonal 

Neste conteldo, quero dongor um apelo ao Pnt
sldeme da Republoca. que detenmne ao Banco Caro
trai a oevosão dos poccedomentos havidos em OTiaçlo 
ao Banco do Estado de Rondõma, fazendo cc. .1 que 
seJam obser'lldas, astntamente, as nonnas do De
creto-Lao n• 2.321, de 1987, e promovendo o-
manto da onstotuoçio, conforme nele poevosto, 

Asaom. a MP n" 1.612 poderá ser aplicada para 
a reestrutuoação do Baron 

O Estado podere socar com 50% dos recu.
necessános ao saneamento, pDOS o pAIJUÍZO IIIICIIII, 
antes da dasastrada ontervenção do Banco Central, 
era da apenas 21 rnlhões de reaos. 

Por oubo lado, cem o Plano de Demosslo lro
ceniMlda Já a.-.zado, taremos uma admrolllbaçãu 
enxuta. 

Parcelas dos aan'ldores onteoe&SB 1
0S, d8lxaJio 

a onstnuoção, e os qua querem conbnuar em seus 
empregos teolo esta opçlo 

Deate tonna, Sua Elccelêncoa estalá, ata odao Ido 
os a-.eoos da população de Rondõnoa, que não deae!a 
o lechamanto do Beran, e leme este ~ 
cnsldo pelo Banco Central, que WlllpoomE 10% da 
IBCIIIIa licpda nsal do Estado ao longo de 30 ..__ 

Eatamos falando de um Estedo na lront•ra 
da AmazOnoa, aonde as dos!Ancoas aio enoi'IIIIIS, 
as estradas pnscánas ou onexoste-. na época 
das chuvas, e a únoca onsbtuoçio banc6na exiSten
te para atender luncoonános, produtores ruraos e 
comacoantes, em mais da metade dos munoclpoos 
é oBeron. 

Nlo é ho.-o a realoação do capncho de nlb
rar o setDr públoco estadual da ativoade financeora. 
cem a coi'Minoêncoa e um govemador covanle. em 
detnmanto da toda uma população Isto não é étoco. 

Desta foml8, deoxo mau apelo, para o Preso
oente da Rapúbloca detennonar à nsvosão dos proca
domantos do Banco Central em oeleção ao BeiQII, 
posobolotando que a onsbtuoçio SBJB saneada na lonna 
do Dacreto-Leo n• 2 321 de 1987, c:orillnado a MP 

n" 1.612. e oetonne ao coubole do Estado em melho
res wndoções de funcoonamento. 

Multo obngado 
O SR. PRESIDENTE (Rcmeu Tuma) - V. Ex" 

sera atendido na loml8 regomantaf. 
Concede a palavra ao nobre Senador Jonas Pi

nhaoro 
Pala proxomldada da hora da encarramanlo da 

.-são. S Ex" dospOe de seos monutos, mas, se 1"1&

cessano, pronogaremos a sessão por maos alguns 
rnnutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. PIQnuro
coa o segu•nte doscurso.) - Sr. Presodenla, &-11. e 
Srs Senadores, releiO aquo, como antenonnante aa 
man~astou o nobre Senador Pedro Simon, a viRa 
de uma comiSSão lonnada por parlamentares ca161i
cos e lldsrada pelo Excalentissmo Senhor Vice
Pnssodenle da Repúbloca. Sr Maocc Macoal, ao Valt
cano, nos doas 16 e 17 de maoo, onde too recahkfa 
em audoêncoa espacial por Sua Sarotidade o Papa 
João Paulo 11 

A vosota loo notocoada pelo L'On niDre Ro
IIWIO, na edição da domingo, doe 17, cem a bWIBCio
ção da todo o discuoso da boas-vondas de Sua Santo
dada, ao tonal do qual o Pape Joio Paulo 11 cance
deu a todos a sua benção apostólica, - tam
bém - que colaboram com os poulanallaJ8e "na 
edifocaçio da uma culluno da vida". 

Esaas parlamentares brasoletros Senadonlll e 
Deputados compõem a Pastoral Parlamentar Cató
loca da qual V Ex" também faz parte, cem o ccm
promosso da defenderam. no Congraaso Nacional, 
os pnncipios da étoca cnsti, os dltamM morala ca
tólows emanados da Cétedra da Sio Pedro, bem 
como seus dogmas de fé e preceotos .. ligiOIIOII, os 
quaos se consolidam pelo trabalho do Claro em 
todo o mundo e dos laogos católicos que se dedi
cam a salvaguardar Iaos pnnclpoos, wm v1sti1s a 
alcançar o bem comum, a paz e a Justiça a'*- os 
homens. 

Alo, na Baslloca da Sio Pedro, a PIIStcnl Par· 
lamentar católoca assiSiou à Santa Missa. quando 
loo também homanagaecla por Dom Gelllldo Majal
la Agnefo, antogo aocabospo de Londrirw. e atual
mente em atiVIdade na Cúria Romana, que lem
brou em seu doscurso a responsabilidade de que é 
onvastodo, todo leogo que professa a fé católca, da 
d~undor ate os confons da Terra a palavra de Cris
to Sall8ntou que o ptÕpno ConcDoo Ecumlnico Va
tocano 11, realozado na década de 60, deixou ragls· 
trado em seus d0Cum81l10S o niCOI1hacomaniD da 
lgrBJB da lmportincl8 do babafho dos laogos 11"*' -
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comunidades a que JH111encem. O ConcOIO anfabza a 
miSSão a o apostola~ leigos, que sio chama
dos da "arau!Ds do vangelho da Cnslo a rapre-
8811111m. da lgrapa" muitOS C8Jqi06 da vida do to-
mam em scxiw!eda O ibo disse IIIXIUalnam: 

A ~lar C8iiK:I8i1ZB PSP"' illmaor 
1B os leigos. (... É aspacftico dos leigos, por sua 
polpriB • procwar o Rem da Deus 
e caldo lllhipUIILII e 01dalando·as 

8I9JI'dO §}7 no século, iBID é, em to-dos a em um dos ollcios a b..,.IOS do 
mundO. ( ... ) A portaniO, cabe de IIWIIIila 
811-1 a Oldanar de tal modo todas 
as coisas le....,.,..., às quaiS astAo lllbme
rratta unidos, Rue alas oonbnllamanle aa fa
çam e C111SÇ111$. segundo Cnsto, para louvar 
do Criador e~-

Por consegull'lle, a I1J1818 que "os catóh-
cos wraaclos em pol · e daVICiamenle fimws na fé 
a doulrina cnstã n10 cargos polblicos ea pu
deram, por uma digna aclm111181raçio, pruvar o bem 
comum a, ao mesmo mpo, abrir C81111nho para o 
Evangelho". 

Alroda em seu -.rao. Dom Agnalo ....na 
que a lgftllll, por 111810 lia p1011u~ IICIIaMs, 
partiCUlarmente palas encrc~~ces IICICIBis, dalermi .. 
seu ponto da villla a s ansnuta1IDs IIObnt os 
principio& deco.-oles fá cnst1. e com ala OOBnln-
leS, que dawm a aluaçlo dos cat6llcos em 
todoS os 6rnbltos da · em soaadsda. 

Diaaa 8IIICia Dom MaJella Agnelo que a 
polibca autênbca é ro servoço ao bem oo-
mum da toda a popu~ e que es1e COII1'18811da o 
conrun1o das ~I da VIda IIOCI8I que parmilem 
aos 1ndlvlduos, às · e às associiiÇÕIIS alcllrr 
çar 1111118 plaina e a pelfeção. 

O CorNio , Sr. Pl'lllllllenle, em sua 
adiÇiO do dia 20 de , publicou um bngo e deta-
lhado artigo do Caldeai rimaz do Brasi e Prasidarr 
le da COI!IedenlçAo dos Bispos do BIUII -
CNB8, Dom L.ucaa 'ra Nevas, sob o tllulo da 
•p.,.,__ no V • 

O SR. PRES (Romeu Tuma. Fazendo 
aosr a C81111Ulha.) - nador Jonas Pinheiro, peço 
desculpas a V. Ex& por . 

Consuho o P~ sobnt a prorrogação da 
sessão por Cinco mn~, para que o orador conclua 
a sua oração. (Pausa) , 

Esbl prorrogada a sessão por anco nunutos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Ml} - Mudo 
obrigado, Sr. Pl'llllldanle. ConciUir&l dentro dos C111C0 
ITIIflutos. 

Dom Lucas - em Roma. também racém
chllgado, para tratar da assuntos do 1111arasaa da 
sua Alquld~ da Salvador, da CNB8 e da um 
--*' dlssvaneosdor para nós, cetóhcos braaiJIIi. 
ras, que é a praparaçlo para a llbartura do proosaso 
da canomzação da lnnli Dulce, da todos c:om-.da 
palas sua obras da candade, chamada da o "AnJo 
da Bahia". 

Nllsae lllllgo, Dom Lucas Mo18118 Nevas mani
festa a sua convtcçiio da que O 81ICOIIIIO do VIC8-Pnta
danle da Repúbhca e da lagsl ••• braSileiros oom o 
Papa Joio Paulo 11 "procluzlnl bonl frutos no carq10 
da c:illncla, llltll a pnlbcs do bem comum, que aa cha
ma a pollbca". T~ Sua Emhtlocla em seu ar
bgo dlwnos trachos do cliscul8o da Sua Sanbdeda por 
ocasiio da aucllnclll que nos COI ocedeu, ....., llalldo, 
camo ara da ee esperar, a abligaçio que nos cabe 
camo toamaos plblicos cnst1os da za1ar pelos cliradlls 
da peeeoe ........ e pala IUp8niÇiio dos ploblalliU 
aoc:laill que alligam nosso PaiL 

Naate rnonoanto, d..;o posiCionar-ma dlanle 
da maus ilustras Pares, cons19nando, neabS pro
nunciamento que agora f1190, a m1nha grarlde sa
tillfaçAa de haver paniCipado dessa comitiva pas
tonll juntamanle com o Viea-PIIIIIidante da Repú
blica, Dr. Man:o Maclel, a com Deputados Fede
ra• a Estadual8, a alguns PIWIIeitoa, além doa Se
lllldonls Pedro Simon, Jollé Alva a Eapancfllo 
Amin, mudos da nós aco"'*'hadlo& de familiares, 
numa comitiva que totaliZOu 125 parlicipanlea. 

Sem dllvlds, Sr. Prasidanta, Sr"a. e &s. Sarl&
do-. foi um mpollanle BIICOIIbO pollboo a raligioso 
-com Sua Ssnbclada, o Pape Jo6o Paulo 11, pas
tor dos 4 '81 'IeDa 8 lidar HICOI- do mundo da 
hoje, e ,..,.,. --- da que ~nl para que 
~. cadll vez mais, o-.-a nosea aç6o po
llbca pelos alavadoll prinelp!OII UIIIICIS. 

Sr. Prealda.11a, para finalizar, paço que aajam 
tnlniCriiDa nos Anais do Senado Federal, além do 
lllbgO Pl'*edo no Conwlo BrulllanM, da auiDna 
da Dom Lucas Moreira, o cliacurso de Sua Sen1idada 
o Papa João Paulo 11, a homlla prafarida pelo Car
deal Dom Geraldo MaJeUa Agnelo duranle a IIII8Sil 

na easn- da São Pedro e o pronunaamantD ciO 
VICII-Prasldanle da República durante a audlêncl8 
oom Sua Santidade o Papa João PaulO 11. 

Muilo obngado. 
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Santo Padre, 
~ 

Tenho a honra~gir-me a Vossa Santidade para, respeitosamente, saudj-lo 
em nome da Pastoral Parlamentar Catófic:a do Brasil, que se reúne, hll anos. em BrasRia, 
e elCPfiiSS8r o nosso reverente contentamento ao Pastor da lgreJ8 e Sucessor de Pedro 
pela oportunidade deste encontro, realizado em seqOência à sua visita pastOral ao Rio de 
Janeii'O. 

O que nos congrega - mandatários do povo Integrantes de distintas 
agrerniaçl)es partldénas - tt nosso profundo e apabconado acolhimento pela palavra de 
Deus. ouvida, meditada e VIVIda, haurida do Evangelho, do Magoldrlo da lgraJ8 e de sua 
rica doutnna social. 

Disse, cer1a feita, um dos inspirados predecessores de Vossa Santidade -
Pio XI - que a polltic:a, depoiS da religilo, é a mais nobre atnndade do ser humano. A 
afirmaçlo nos serve, a um só tampo, de ..Unulo e desafio. 

Na verdade, a politica nlo tt pU: to. mas uma atitude de vida; significa, 
quando corrata e Integralmente exercitada, açlo missionéna voltada para a reallzaçlo do 
bemconum. 

Busca, assom, a PastDnll Parlamentar católica do BraSil, em meio aos uus 
múltiplos encargos, ter presente a nec idade de que a sua açlo SSJ8 fertilizada pelo 
ensina11111111a de Cristo e de sua Igreja, -hedda como "pente em humanidade". Elses 
preceitos devem ccnstiluir os a&cercas da polftlc:a, j;l elencada na filoscfia 1DmlstB entre as 
ciências tttlcas. 

cabe-nos, dessa maneira, considerar que a politica, enquanto •ma, c:ilnc* 
e vitturJe do bem ccmurrr. obriga a tDdos nós, na condlçlc de católicos praUcantas, 
proceder da lbnna que a M lumine e Inspire nossa conduta da repreaaobilil&s do povo, 
mesmo porque, como sentenaou lucidamente Slo Tiago, •a flt sem aa IDn tt 
inoperantft'. 

A M por nlo ser apenas uma necessidade do espfriiD. irnpOe uma postura 
que Vlll'lllbnl o homem tadc, orientando sempre o seu agr no d-mpenhO do miJiJs 
público. 

t: o que recolhemos, Santlsslmo Padre, das densas palavras do seu 
MagiSténo, ao preleaonar que •a utilidade da M nlo é comparável com algum bem, nem 
mesmo com bens de natureza moral", para concluir • ... a utilidade -naal da M wlli&ta 
no fato de que, por me10 dela, o ser humano reallzp o bem da sua natureza racional", 
como se 11 no livro Cruzando o 1/m/arda ~ 

SantD Padre, 
O Brasol conquistou a sua estabilidade politica, de que a Conslllulçlo de 

1988 foi a concluslo de um longo pnlCII a de tranalçlo para a democracia. Agora 
consolida a sua estabirldade econemlc&. que noa llwou de elliVIIdas e racorrenl&s 1IDIIB de 
lnflaçlo. que tanto castigavam, sabnlludo 01 mala pobre&. VIvemos, ji(H Iiii olU. um 
momento Mrtll de nosso 8YOiulr como Nll;lo • .,..jando a convlc:çlo, compartlhlida pela 
SOCiedade e pelo governo, da que a .,.. e ~ prlcrldade em nosso Pala 6 a 
promoçlo da Pltiça soe:~-', para elevar u condlçlles de vida dos maos carentas e rediiZII' 
vigorosamente a eru n• concantraçlo da l'8llda que ainda estogmabza a nossa gente, 
sobretUdo no Ncrdlllll8. que vive momantD da grave seca. 

R altlma~, com juallllcado argufho, o fato de abrigar, em nosso temtório, 
a maoor populaÇio catiOIIca do mundo, agora agraciada com a deasão do Sumo Puutffice 
de nomear o SUID Clnlul brallalro na p•aa do emonente Dom Serafim Femarides de 
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Araújo. o, nlio podemos deillar de mencionar que o desabro.:har do terceiro 
rnllênlo da ~ · , CUJaS celebraç&ts a Igreja organiZB, tnsprradas na carta Apostó1Jc:a 
de Vossa dade "Tettlo Mlllflnnio Adveiuent6', ac:antecem por uma coincidência que 
parece obra d Criador, no ~Mamo molllllniD em que o Brasil comemora os soo anos de 
sua 8lCIStência Naçlo. 

. ~ a_ Vossa Santidade, Papa Joio Paulo 11. Vlg*io de Cristo e Papa 
Peregnno, ~ privilegtlldos com a - villlla por trts vezes a nosso Pais, que dê, uma 
vez mais, $um de nós e a IDda nossa Plltrfa, a graça de - bênçio, para que 
eiiCCII:dle.nos para transpor os umbrais do nova sdc:ulo, persewrantes no propósito 
de constru· uma socilldade dernoc:rftca, desenvolvida e jlsla, c:anservando-e fiel à 
llç6es do E elho de Cristo ontem, hoje e sempra. 

PARlAMENTARES 
NO VATICANO _.._ __ 

.............. ,..... .. ...... ·-- ... ... ..... pwl .ara... -................ -.,..par----·-4açlode -blopoaudo·UID=iõoiii' oç" iii .... llilllldo. • ........ ·-·-·--··= cl!lo!la·---
de 11111 ·--···IIÇID ..... laoabolalpii"IIDdafl_e,.. ...... _,.._ __ 
PP 611a1111. ..,....,_..,. .... _ -.... ·-·--noç~a--......... 
~--D.Eiap-- .......... -·-·-lçiDdepalme. 
aldllc:DI'" ................ "-'Pidolool_...,... ___ 
plnçOeoda.,-moladada .... ....... _.. 
~-----.................. ..... -.... .... .... ,__. __ _ 

-~~~~M...-dai ... Jadk:o. 
___ ,... __ _ 

i ;.;:;,;:r. ---· .... 
. ___ ...._ __ .....,.. ..... ............. __ _ 

bRmoapm.~~~·::::::: 
.... I ··~~ ... .......... -~.... &?: r t ,....,., c...f. 
•••-- Splolldar V..U.dl o a a:: a--. 

A ,.-iÕ&IdihuÕ.a<tatun"""cll I par~~ o .. 

.. ...... ....._pdllllca_ __ ..,....__ ......... 
- 1 i=aaaadeleu• 
-~..__ .... pi& ;'-
__ .._ __ par __ 
...... ·-----... --.... __ ,....._.._ 'hancade -· ... ·-····.......... ._, ·--... ... -,...,.. .. __ --.. ··-·-............................ 
ciloiiD .... ~-----· '·-·... ..,.,._._IIIIID ... _ _llllll!çla ___ _ 

--·="*-.... ....... - ......... 
-·~~~-· --"' ______ _ 

':Z.' r •••' ,, .._ i.. • L I I o_.,.._ .... ..... ---·-..... ..... - --... -· __ .,..._ ____ ,... 
.......... , -·--..-....... -. -""" uewla z E adaDD -·.-.--. ··----......,_ -·---·• ...._.... ....... du --.--....... hr••pr.ll:lcle .. --- --

--·-··-,..,... ---........ ·-·-11 AqaiiDln_........, ........ 
aaçlo ao 1rapo ca&dlicD: que 1e ..,.... ..... ___ _ 
....... a;lo ......... .,. -·-----· -. u-~q~o~aç~ap..a--,...,_. ... ...,.....Jol •. _,._ ........... _ ... --pade .......... . 
., H ..................... . -D·--"-· c:~~::·D•n __ ....._r.:u. 
ml!llle R C111111!11e na IOIIIIIIillllllm 
..... Dll c r J .. r r~ ---01*' =•II!IOpalldcaalo ..... - _.. .......... 
da&wr=lll•a......,.fo-.. __ ....._ __ Zi:la --·-·--··· -·odi'omçla...._ __ 
........_ l ' 75 ldeia...U..edl .--L ..-..--··-..·--..... -·~ ........... _._..,_ 
._da pall. dDI rednaln e ••· 

.... I r 

o ....i. L.,. 'rt e da 
MpST •• I z7 I 7 ...... 
-. ....... ~•JIIIIDI'eif.. der--·-·""'"· -•dlaiçlada __ _ -.......... --.. ..._ ·--·...-·-.... -. ...... -........... ...... ._ .................. ... 
..~ ....... -a. 

JORNAL CORREIO BRAZILIENSEJ QUARTA-FEIRA 20 de maio de 1998. 
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MISSA NA BASiLICA DE SÁO PEDRO 

COM PARLAMENTARES BRASILEIROS CRISTÃOS 

O trecho do Evangelho de Sio Joio (Jo 15.18-21), que acabamos de ouvir, no 

contextO da última ceia de Jesus com oa apóstOioa. conleln Suas palavras de 

recomendação e "despedida". Os discípulos estio unidos a Jesus. como os ramos à 

videira. O modo como Jesus foi lrlll8do em vida será igual ao ~ lhes será reservado. 

O discípulo não é maior do que o Mescre, nem o servo é maior do que o seu palnlo. 

Se Jesus foi perseguido por causa da justiça. também eles serão perseguidos. 

Esta Missa com os ilusaes Parlamentares cnslàos brasileuos, celebrada nesta 

Basílica vaticana, juntO à cáledra de Sio Pedro, é especialmente sigoificaóva. Neste 

mesmo =nplo, onde palpim forte o coi'IIÇio do nnmdo caiÓiico, celebrou-se. IIDii 81105 

'60, o Concilio Ecumênico Valicmo II. com a partici~ dás Bispos carblicos de 

todo o rmmdo ... Aquela Assembléia solene e exnordinária, que bem pode ser 

comparada a uma • Assembléia Constill.linte" da Igreja, reconheceu aos leigos cristios, 

com panicular a!ençào aos que se dedicam à atuação política. um lugar e uma missio 

de primeira ordem, não somenre no que se refere às responsabilidades da vida e da 

missão eclesiaJs, mas enfaliza aquilo que se refere à missão e ao apostolado doa leigos, 

IStO é que sio arautos do Evaogelho de Cristo e represenlanfeS da Igreja em meio aos 

muitos campos da vida do homem em sociedade. 

Com efeitO diz o Concílio: • A índole secular caracrenza especlalmenre os 

le1gos. ( ... )É especifico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o Reino de Deus 
exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no século. isto é, 

em lodos e em cada um dos ofic1os e lrabalhos do mundo. ( ... )A eles, ponamo, cabe 

de maneira especial ilummar e ordenar de tal modo todas as COISas temporais, às quaiS 

eslào innmamente un1dos. que elas contmuamenre se façam e cresçam. segundo CristO, 

para louvor do Criador e Redentor" GS 31; cf AA 2). "Os c81Õlicos versados em 

políttca. e dev1damenre firmes na fé e na doumna cnstà, não recusem cargos públicos, 
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se puderem por uma digna adminisJ:ração prover o bem comum e ao mesmo tempo 

abnr camimo para o Evangelho" GS 14. 

Desta "cátedra • do Magistério do Saruo Padre partiram e partem os 

ensillllllleiWbs de doulrina social da Igreja em pronunciamentos solenes particulam.ue 

nas encíclicas sociais. Ensinamentos aos filhos da Igreja sobre os princípios decorrenres 

e coerentes lcom a fé crisli, que devem nor1ear a amaçio dos carólic:ol em todos os 

imbitos da vida em sociedade. Princípios que sio tanro mais oporlUDOS e vilidos em 

vista do a!$1 COmex!D IIIUIIdial e brasileiro, diaDre dos efeitos da glob•lizaçio da 

economia c:Om reformas e iDierYenç6es no campo social e adininislralivo, que nio 

podem mais ser adiadas em visla da massa sofrida de brasileiros excluídos do bem 

comum. 

A política aulêutica é verdadeiro "serviço ao bem comum" de roda a 

populaçio. "10 bem comum compreende o coajuniO das condiçaes de vida social que 

permitem adi indivíduos, familias e associações •lc•nçar mais pleaa e facilmeDre a 

perfeição" as. 75. Em regime de urgãlçia os que eslio à margem dos beneficias da 

vida social 11 econõmica. Joio Paulo II escreve na Sq!jçjpv!p Rei Seçjaljs: • A 

solidari~ aio é um sentimeuro de vaga compaixão ou de ememec:imenro superficial 

pelos males ~dos por tantas pessoas, próximas ou distantes. Pelo contririo, é a 

~fume e perseveranre de se empeahar pelo bem comum: ou seja, pelo bem 

de rodos e ~ cada um, porque rodos nós somos verdadeiramente responsiveis por 

rodos" (n.38). 

O politico c:risdo deve ser defensor e promoror dos princípios anuopol6gicos 

e éticos coetenres com a verdadeira 11111UreZa do bomem e com a fê crisd, que 

deveriam ser noneadores da convivência social e de uma cuiiUra iluminJda pelo 

Evangelho di! Jesus Crisro. 
I 

Assit não podem ser dentados em segundo plano: 

a) o respe11 à invaolãvel dignadade de cada pessoa humana em rodas as fases de sua 

existéncaa, e respeito pelos seus direitos fundamentais ••• 

lOS 
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b) a defesa finne da v1da e da família, como • santuário da vida • e da dignidlde da 

pessoa ••• 

c) a jusm e desejável panicipação de todos na organização da sociedade e a •"'qq•ed• 

dislribuiçio das comperências, segundo o princípio da subsidiaridade ... 

d) o incemivo da solidariedade em IOdos os imbitos da CODYivencia social •• , 

e) o rapeilo à éâca na vida pública e à honestidade na gesrio e deslul&çlo dai 

recunos do bem público ... 

f) a prcxaoçio da justiça social, cpB" na vida interna de cada Naçio, CIXIID l&mhlm 

,. conviftncia das Naçi!es e dos Estadas, como condição iDdispensáve1 pua .- • 

passa chegar a uma verdadeira paz ••• 

Algumas quesll3es eslio especialmeore ao cenuo da preocupação do Mqildrio 

pomiftc:io: 

• O homem, aa sua dupla dimeasio pessoal e social, deve es1ar DO cea1n1 de IDeia 1 

vida econ6nlica. social e polílica. cujos prosramas, por isso wao, aio cleftm _. 

COIIII"a ele. mu esaar a seu la'Yiço (cf Pmrlgrum Pms•MiiP· ]4l. 

- o venfadeiro desenn~lvimenlo social e o direito a uma exisdncia dipa e i 

panicipação de IOdos DO bem comum ... ~;c;qm Rei Socja!js) 

- a orgllllizaçio do nbalho, como cbave de compa eeasio e de soluçlo da qaeslio 

social (cf Sol. Rei ljnç .. 8,2-3): c:oncreramenre o trabalho do homem e da IIIIIIMr 

1ept " t- inl~ mais COIIIIIIII e maia imediato para o pao..-o da vida 

ec:oa6mica, illltrumemo que consdlui simultllileaillellle um direito e um dever de Clda 

homem (cf Cbril!j Fjdelcs 'ajçj, 43). 

• a clelânaçio uniYelllll dos beas da criaçio e a dislribuiçio équa dos fr1lllll do 

b'llblllbo e do prog~esso humano. com especial ac:emo sobre a queslio da Jlli4*"11"'e 

e da dislribuiçio da ~em e dos OUii'OS meios de produçio: a propriedade prinda pcllllli 

uma imrinseca função social (cf Ceull!!!bmg Anm!s.6.30.43;cf o RCeiile DclaimllaiD 

do Pontificto Conselho da Just1ça e Paz "Para uma]!!elbor dislribuirjp da rem,') ... 

- O ICCSSO, ramado possível e assegurado a todos. ao trabalho e à jusl& rentlllllnÇID, 

à mondia digna. à educação. à saúde. à prevulência e assistenc11 social, (Rcrum 

Ngympn. º"""""jm AODQ· fgpuJgrum Pmgn;pipl. 
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Com, estes e OUII'OS principias, que slo sempre atua1s e coe• enres com o 

Evangelho dt Cristo, o MIISistério da Isreja contribui de modo significativo para a 

promoçio dej uma convllcia humana e social digna e para assegurar a pu e a 

felicidade dai existéncia humana nesre mundo, como sinal do "rrino definitivo", do 
' 

•novo céu" e Ida "nova rema•, da "Jerusalém celes1e", em que "nio haverá mais luro, 

1B11 dor", de I que nos falava a sesunda leiiUnl desla Missa (Ap Zl.l-7). 

" Ao Diesmo rempo o Magistério da Igreja encoraja o crisrão leigo a parric:iper 

na vida piibur. como dever de um venladeiro aposrolado e uma forma esrm-re de 

realizaçio de 1- WICIIÇio bumana e crisli. Conrinuam semph~ atuais as insislmas 

palavras do ~ Joio)mrr na encíclica Ppm in Ierris: "Mais uma vez gosrariiiJIDS 

de dlmtar a ajrnçio aos -- filhos para o seu dever de perriciparem arivamenre na 

vida pública de contribuírem na realizaçio do bem commn da família 11um.- e da 

pr6pria polilics; e, por181110, de empeahar-ae, à luz da fé e com a força do 

as instituições que ll!m fin•lidade econõmic:a. social, cultural e politica 

criem obsdculos mas. sobretudo, facilirem para as pesaoas, ou 

UJmem, menai árduo. o seu aperfeiçoameniD, quer na ordem narural, como a ordem 

sobrenmu'al" aR 50). 

F~ seus estes principias noneadores da vida e organizlu;io social, 

econllmica e pbilrica, que sio coerenres com o Evangelho, o poürico c:risrio~ 
que •o !fiscípuJo aio é superior ao meslre" ( ... )"nem o servidor, maior do que o seu 

cbefe" (]'o 15, ). O leigo cristio, que milita na pellrica com aã consdêacia, pnderi 

na - própria vida a resislenc:ia e aré mesmo a peneguiçio por 

opõe à promoçio dos valores da justiça e do verdadeiro bem comum. 

Mas é preciso se deseJICOI"Bjar e conrinuar a IICredil:llr na eficàcia das PI Ofi' 1111 que 

o pollrico crii;!Jo rem a propor e a defender na vida em sociedade. 

O r Jesus, que disse: "renham confiança, eu venci o mundo" (lo 16,22), 

conceda a 

e proteçio. 

as luzes do Espíriro Sanro e os acompanhe a rodos com a sÜa b611Çào 

Vaticano. 16.5.97 

Dom Geraldo Majella Agnelo 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. Ex" 
será lllatldldo na forma ragunental. 

Não há IIIIIIS oradoras IIISC.-. 
Os Sra. Senadoras Espanddio Amin, Lúcio Al

cAnlanl, Odaclr Soaras, Romeu T..,. a G.._ 
p...._ envleram dlscuiiiOS ...... Plllll -pu
biiCIIdas • forma do dlspoeto no llll 203 do Regi
.-Interno. 

S. Ex"B _., lllat ldldo&. 
O SR. ESPERIDilo .u.N (Pf'B.SC) - Sr. 

Pl8llldenla, Sl"s. a Sra. Senadores, quando "CCNdo 
de "'-'ber&r, de favorável ao pi'C C B I ~ de glabllb

zaçlo de -- o f'nlllldenle Femando Henn· 
que eamc.o 111m argumenlado, com -no, que n1o 
se lnlla de..,. fawnMII ou c:antréno, que nlo se.,... 
ta de u pcl8iclanar polibcamenla 8111 ra1aç1a a uma 
prapoeta. 111M 111111 de IIICOnhacer um falo, de nlo 111-
norar una .,.,1wle 8C:OIIlkniCil com vastas lft1JIIca
Çiie& ,_ _,.,os politico e IOCIBI. 

Com efaiiD, - polfllcas 8C011611icu de orilll'lla· 
ÇID ~~e~oóloba ou ~ lanun VI~ 
superadas pala IIVOiução dos faiQs hllllóricaa. Hoje, 
n.1hum~debom--aejaquallor 
sua oradaÇio ~g,ca- pode aequar cogitar alj. 

pólaee de IIOIIm • costas para o mundo, de lllllar
ae, de opiar por ficar l margem em Nlaçio ao Rum 
do COiolárcoo •-•· A naor tluklez, a ....,.. 
çiiD dlos bllrNinlll no que coo..,.- IIUIIO de mer
c:adonas a de vMinla em nlvel glabel 6 um ~ 
,_ que lnliegoa de forma lliiiiBDc*Mi a ........ 
~de-que...,, __ 

No entaniD, &"&. e Sra. Sanadoras, como 18m 

sodo -- - alertlldo, .. é wonlade que -
lldlignoçio de IIOUO Pais a 111118 8COIIOmla Q IIDIIr 

-- gloheliZPrla é IMVIIãval, nlo é ,_ -
dada, por DUiio ledo, que 8XISI8 uma l'llllldla. um III-
mo a - deliiilll, caao a caso. para que - poo
UI880 poeaa - o ,_ traunW.tico possível para a 
ac:anomilll --'· 

Essa alii'IIIIIÇão 6 paotoculannante __... 
,_ casoa em que a concorrência --.ai,__ 
tra111 jHBda!Dna em owlaç6o l pnxluç6o ,_IIII em 
Vlotude de aublarflíglos, de axpedJenlea _,_ utilr 
zados por nagacoanl8a pouco escrupuloaaa que, na 
ganlncoa de maxomzar aaus lucroll, nio medem aa 
c:onseqülncas da1816rias ela seua atas para aa em
prasaa e para os trablllhadares bruileooos e -ta
millas. 

E-...... ISSO é o que....., ocomtndo com a 
lnduatna da coque -.!, lavada • beonl de lillln
ua co111plela em decontnc,. dos aublerfúg• Ulllza
dos pelos Importadoras de coque c:lwlês. 

H6 não murto tampo, o setor de procluçlo de 
coque bpo fundiÇão no Boasll. eslabelecodo no sul 
de meu Estado de Sanla Cablnna, eoa composto 
por 12 unidades JndustnaiS, as qua• opaoavam em 
sua plena capacidade HoJe, nio ma• do que 5 
coquanas 1881Biam em operação, a, a1nda 8BBim, 
nAo oonuguem utilizar Ioda - capacodade insta
lada' Paoa que se faça uma odél8 da goaVIdada da 
situação. a capacodade mataJeda das coquanaa 
bnladelraa é da ordem de 1 5 mil tonelad• por 
mês, no anlanto, a pi'Oduçlo aluai, segundo dados 
ofoci81S, nio supeoa a casa das 3 mil tonalad• por 
mêsl A capaudaela OCIOBil do sator 8816, porlanto, 
na faoca de lmpi'IIIIBionanlas se. por cento, com to
das as conseqQências que se podem faulmanla 
imag1nar paoa a aoonoml8 ragoonal, os nl- ela 
daaemprago e a arrecadação tnbuténa em nlval 
ladaoal, ~I e munocipal! 
~. -ltemenle. COIIIIIIpondlnc• envia

da pela lndualna da Coque Rio D-oto l.Jmllada, 
empi'8S8 mtegoan1e do Grupo Emp111118nal C.C.U. -
Companh• Carbonifera de Uruuange, desu81:endo 
o aluai oanério da produçlo e da c:on-reçlo do 
coque da carvio mrnanol no Brasil. f- l eugaoada 
pi'S8811Ç8 do coque mporlado da China. 

O Grupo ~nal c.c.u. - Conopouna 
Caobonllano de Uowunga é uma 81111f11118 da gran
de tradiç6o na ragllio orode 1111111 aataLIIBt lia, tendo 
cumprido uma tnqelóna. que pouooa elnjH_,..,.,. 
IDB chegam a oaallzar ,_ Pais, - que, 8111 -.vo 
do Wil&il& ano, COIIIplatou 80 anos da 6 llnciL 
Dllllse parlado de 8 d6cades ..... de 5 foown dedi
cadas l pi'Oduçlo de coque topo lundoçlo, por meio 
da emp111118 do grupo anlanonnenla Cilada, a lndúa
tna da Coque Roo Dlllleoto Uda. 

Po• bem. lnobBiante sua tradiçio, a lnck)a
tna de Coque R10 Daaeoto Lida. fo• uma das em
P- Vlli"'l8das pela concorr6ncl8 ~na 
exeocoda pelo coque •rregularrnanta 1mporbldo da 
Ch1na. No dl8 25 da maoço do corranla ano, a ,.. 
dúatna encerrou _. atovidades prod~ em 
Uru888nga, Sanla Calanna. deoxando dan llpl8· 

gados I'II8IS 30 bnlalla1ros, com o co~ da
.. mpara das raspeciiVBB famOieB. No COri(UIIIO da 
ragúio, dOS nul trabelhadoi8B que )6 t1veoam em
pnogo nas coquanas, ma•• de 80 por cento 16 per
deram seus postos de trabalho. 

Segundo naota a car1a enVIBda pela Indústria 
calanr18nae, o coque Chlnl& 11111,_. em tamt6no 
braalleooo sem sofrer qualquer 6nus ••- a lm
poalo da lmporlação. A aliquala oiCideo .. 6 ~. A 
-.ada no Pais ocoma, 111818 lraqúentamanla, pelo 
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Porto da Pnua Mala~Estado do Espirita Santo, 
aluando como rrnpo uma empresa denomina-
da Chi 11buis, que uma espéCie de filai de uma 

~chi a~, • ...,_. no que con-
cerne li raT a 1 a da para o pais aada da am-
Pf8a O coque é am revias da 30 miD-
n ' 1• que nllllllBIII viagem a cada 3 -. 

O que diferancia~coque tipo fundição do co
que rnatalúrgiCOiaide lco é tio-somente o parlil 
granulométrico de um outro, maior no coque de 
fundição e menor no ue rnatalúrglcofslderúrgi-
co. No coque de lund , o perfil granulométrico é 
supenor a 80 mllimet • O coque ~lúrgiCOiai
derúrgico é composto de pedras bem pequenas. 
Essa diferença na g ulornetna r~ Significati-
va drspandede ,_ rntamacionaia de ceda 
um dos trpos de coq • Observados os mercados 
alemlo, n , colombiano, japonês e 
outros, verilicar...-rl. o praça m6dio do coque 
de lundçAo nio fica uém dos 250 d6larae por 
tonelada. Jlli para o ~ rnetalúrglcofsiderúrgrco, 
rnars múdo, 08 praços rntemacioiiiiiS nAo superam 
a larxa dos 90 dólan!S r tonelada. 

É dessa dilerwr ça entra os dois tipos de coque 
que se valem 08 • • in1XJrladoras Blno-bi'IISI-

Ieoros para lavar , em debane.11D das co-
quenas n&CIOnars. É , ao aair do pala de origem, 
o coque chinês raosbe o de aigl'lilicallwa parce-
la de coque de lundçiD o~ tipo pmdlrzido pe-
la& rndúslrias cata · . Jlli em solo braallelro, o 
produiD chinês é , a fim de llllpalal' • pe-
dras n-. • ~ •'•14 a o n181t:Bio ,. .. 
c:ronal, trrando qrralcJ• de OUII..- dae ftil&. 
Irias 7 1181 o valor agragodo do coque 
de fundçio é bem , em OUil1piiiiiÇio eo coque 
llpo "*-"irgico. Como cllararça enlnl 08 doiS PlD" 
du5Ds eslli ~ e na granulornlllra, 
toma se p c salvei o coque camo aeiDdo a5e 
losae do 7rpo mlil baratD e, p C dBIIOIII& r7B, separar 08 
doiS..,..., com uao da · a fim da_.. u pe. 
dras I'I\WIIiae , para 08 conaurridoras 
que a6 delaa podem uso. 

indlár'ilua c:a?arinenses que a corn
"::J~ com o coque chrnls é rn

' 1 medidas para cobnr aa dr
no que se re1ent li rna?liria

ll mão-de-obra. l..am-
18 das ooquenes nacronars 

1 ~::::: frca em tomo de 
o radas IDdaa aa --

gana adquiridas no dos drssldioa co?etrvoa da 
catagona, anqrado que um traballador chinla, pm-

duzmdo coque de fonra artaaanal, não ganha mars 
do que o equNalente a 12 dólaras por mlla. Rele
rem, outroasrm, a pesada tnbutação rncrdente &Obra 
o coque nacrona?. o subaidro lls drvaiiiiiS atlvrdadea 
PJOdUhVBS na ecoi'IDII'IB 08ntramante planrficada da 
Chnl e os beooasrmos partmelroa de exrgiriCia VI
gorantes naquele pais no que ae re1ent li qualidade 
final dos produtos, li garantia de condrç(Jes dignas 
de trabalho e à pro?ec;lo do mero arnbien7a. 

Sr. Prasrdenle, Sr"s. e Sra. Senadoras, IICiba!a
mente evrdencrada a mvrabilrdade da concorrêncra 
com o coque chlllês, 111 ooquenas ~ ra
clemem providêncraa urgentfssmas para ,_,.._ o 
problena que se apraaema com a graVIdade que IIIi 
naiCionamos, antes que seja tarde derTI8B e o
n&callll de produção de coque tenha IBrmnlda de 
rr por égua aberxo. 

A sr rgeslão que deada logo famm 08 inlbltriais 
-vai no sen5ldo de uma "rad llicar;lo fis
car para o ooqua. 8eglnfo elas, na claaslicaçlo fiacel 
br 1 ' ia hoje vrganta, ?uclo ooque, de qr alqla- tipo e 
granulometrla, 18m uma rlnl:a der otilicar;:6a, que é o 
número 2704.110.10 Prop5em elas que - IIÚIIIIIIO 
Plll88 a deSignar ?io-somar 1te o coque matalúrgicolsr
derúrgroc- aquele com granulornelrla interior • ao mH
mabaS. Esse 7rpo de coque dawt ~ ileniD 
de orifiOBIO de orljkldaÇiio, a fim de .., Pftlllldlcar u 
grandes srderúrgrcaa - como a CSN, a Caelpa. a Usr
II'INII e a csr- nam 5ampouao 08 prucUD1811 da feno 
gusa. Em - da - z de caMio wga?aJ, é ..... 
d81ra17111 gaau coque n&Ulrgroo a ptiÇOB lllrfllll8 
para- grandea CDniUnidDia8. Dew!-criada, po
..... uma ' - "'-o dis?rn?a para o coque da flnliç6o 
- aquele cxm grarUarnatna supanar a ao ••A•IIIbca -. 
sabnt o qual dawt rncdr hrpOBID de iriPQIIaÇio, em 
allquola nio mrnor a 30 por can?D, de modo a corn
penser as dlerarças no cus5D da pruduçlo an?nt o oo
quB IMliDr tal e o dwlês. 

AIMirtem 01 drngentes da lndústna de Coque 
Rro Deserto Uda. que a rnvrabilruçAo da indúalna 
de coque nacronal, afora as 111111" -;lias de cunho 
aoc:ial e o mpaciiD negabvo sobra a belarça CXJmBr· 
cral do Pais, acarra?ani, uma vez concrilll2ado o de
aeparecrmento do produtor doméstrco, o mor rop6lio 
do mercadO pelo PJOCiuto rrnportado, 7Drnendo-se 
vWierével a econoii'IB nacional, em face da certeza 
de um aumento signrfrcatNO nos praços. E8118 con
aeqOincra apraaente-i18 como arnda mars inevrtllivel 
na medida em que eetarfamos completamenta entra
gua li sanha de mpotladoras r~. eem 
qualquer cornprarnrsso com os problell'laa do Pais 
ou com os rntarasses de Santa Cata .... 
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Tal camo a lndústna de Coque RIO 0-riD 
UdL, qua não CDiaeglllll _.,.ll CDIICOrriiiCia dea
IMJ a too obrigada a fechar aa portas, outras coque
rillll calan.,...- camo por exM1plo a Coql-• a 
a lnccol - dllu..aD blr o mesmo a lamanlévlll dad
no, a nlo - que alguma pnJVidloiCia Aja mn.da 
da ~nad1111D. Da ...eo. o poblama no IIIIIDr elo coque 
llllnga tarnb6m • alividada da exlnlçio da caMio ..,. 
IDeia a Ngilo, ..- aa caquenas apnMiftam aa nr.. 
orilnlaa elo jMIC C li • da baneficlamaniD elo caMio 
"*'anii pmduzldo am Sanla ca.rtna. Naa8a madt
da. .. .,, .. dafnJn&ado8 com um aueênbco "eMito 
dalnnó", poB aa 11' I 11'188 falêncla8 da caquarias 
.._., I8P8RXIIindo du- nas carbonllaas 
danlglio. 

A leglio Clllbonllera c:alari- paau por 
gl.w Clll8 ........... Naa8a oonlaXII:I, o fac:llwlwiiiO 
da IM+I 11m...._ e6 vri agrawr o quadn), com 
-.~w~a pqjulma pa1a a .. , 1w;• btbullllia am 
nlwlladaml, sr ••la, p~.II'IUIIICip& 

~ llipllllldl qua - .... -odailiOS, SI&. s.ns
--. que - ocquariss c:alarinsl.- rolo asilo .... 
dindo ........ pmlilçio ........ Paali.+lm, ..,.__ 
-. • crillç6o da llllvaguanlaa aplas • gamnllr o 
,.....~ 1'1 •••IID elo aquillbrio no men:wodo elo coque, 
de fonN que p c m oompallr, de oguwl pe111 ogual. 
com aa pniCIIdolas c:hil •••• 

Tal acxno oaál.lma oconw em arnprwaa wnti-
1188 a t~. n+a1am aa dlngantea de lnd68-
lrla de Coque Rio Daaarto Uda. - poolundo da
Rianlo,- llidlcal I~ ao -.n obn
gadaa a damllir anbgoa 1uncran11o-. alguns com 
mala da 21 .,_ daclir:ados la amp-. E- on
COIIfamtit r., aMa, ~ na rnadida em que a 
ampt-. - III sbaolutsrnante irnpolenta jMII8 
,.,.- tans wjbiieçlo que nlo foi por ala cllllda. 
M -*lo, IWihuma l'1l8pCIIWSbili a .. III 
pode dabbr jMIU agruraa que hoje anfoentam 
-. ex41'11plag.taa. 

Sr. Prew<l ii&, o Brasil rolo ailtill am CDitdl!llie& 
da sbnr miD da um númam ainda maior da paa1aa 
da tl8ballo- vittuda, SIMPIIt ••a. da incllnil, da 
l'!egligl ocis 118 COIIduçio elo jMIC C III C da abertura da -1011• -.1. Beata da llllbnguirmos wa- em 
- rrecaldD da lnlbalho, pala c:r&W no .-.m 
~ aomen1a por 118110 da Nltarlílgios. da 111CIMid•11as 

-- que aa rqJCIIIadoiWt ~ c:olacar 
CCII1U8 cl*lllo am .- men:woc1o am CDiodi;Oes -
que invisbiiDm qualqt• --=otoltiCia por p8lts ciDa 
pmdutoiWt nscioi_. Vamaa OOiocsr um foaa -
11111oeç1o1 Vamaa pUI&g&r a pmduçio _., da 
coque da lundtçlo a aa ampragaa ciDa bsbllllllllo.eB 

elo _. Urge que aiJbimot, sem maos damora, to
das as n I8Cidas nec eénas para Inibir a Wl w:uwlit
cwt daalaal axaads pelos 11110rtado- elo coque 
ctwlêsl 

Era o que eu bnha a dizer 
Muito obrigado. 
O SR. WcJo AL.ClrfrAAA (PSDB-CE) - Sr. 

P,..ldanla, &-&. e Sra. Senado,.., lemos - 31 
da M810, Doa Mundial elo MaiO Anlblente, a oportulll
dada da intensificar uns rallalrAo que IIIMins IISiar 
pnaaente em lodos os dosa do ano. 

Poucas jM!SOCUPIIÇÕIIS sio tAo Justificá- a 
tAo mprascondíwis quanto a que 111 relera lla condi
ç688 prMM1IaS a futuraa de 1101110 111810 anoblante. 
Vivwnaa uns llitua(:lio ú..- na hisl6na, camo afir
mou o pensador Karal Apal, em que os - huma
nos como o.m IDeio do lavados a .......,. a raapon
aabiloclads paloa .... 1111111 a sio obrigados a lnldil
los, IIOb pana da uma COI<oplata ~a 
dagradsção do murldo que habitam a 816 msamo elo 
11m ela JHÓIIIII •pécis 

O ma10 anobtante pode ser dalonido como o 
conjunto da saraa v.- a da falonls sbi6ticaa 
(como clona, solo a IIICUrsos hldricos) que se rala
CIOniUII em daterrnonacla éraa. Seu estudo 6 ala
tuado pala Ecologia, ramo das co6nctaa biol6gocaa 
CUJO nona foi Cliado am 1866 pelo c. o ; .........., 
Err.t llaaclcal, a pllltir ciDa radicaa gragoa .... 
(CIIIIII) a logoa (estudo). O pmpósito búlco ela 
Ecologoa é estudar aa 111181 VIVOII, rolo oaolacla
mante, maa em auaa lnteroflliaç6aa, suaa Mliltiplas 
.._. com o maio ambienta. Essas intel-i ' p!lea 
ou trocaa vio 111 expandindo sem lmilatl dallnidoa, 
eM que paa~~~m a englobar todo o plarrata. A c:aaa 
aetudsds pala Eco?ogoa 6, em última ........ o 
Planeta Terra. 

Sabamoa qua - p7anata vem puaando 
por tranalormaç6aa -laradas naa últlmaa c16ca
das. Se a Ecologia vem moatrar que o homem nlo 
é o centro ela VIela, pa. todoa oa se1111 vtwa da
pendam uns dos outros a sio imponentes pana a 
manutançio do aqUIIIbno do acoasistams. rolo dei
xa da reconhecer ao ser humano um ~ aspe
coel. Da 1810, a nossa é a únoca aspécoa que tem a 
capaaclade da alterar ptOiundamante as condoçil
as ambisnt&Js, da um tel modo que é •ntauampido 
o processo naJural da ~. ou aquíllbno 
donêmlco. cauaando 1'11!11damanta a axtlnçio da ou
traa •péc:oas que se dalanvOivaram du....aa Ml
lhliall da ·-· O "-no aaplana também 6 único 
em podar asco?har, ao manos taoi'IC8II'*Ita, antra 
clastruor a ao m.mo a • própna VIda, ou altarsr 
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suas açõas no sen~ de restabelecer o equilfbno 
nos diversos ecossistlamas e preservar a 8XIslência 
das espécies vegetal~ e ani11'181S. 

Apenas no linal•da dácacla de 60, organiSII10S 
ini81118C1011aa e opon· públca rn.~ndial pesseram a 
Klenldicar na deg do matO ambiente um dos 
problemas mais · a saram ••f•altacKw pela 
humanidade de ora diante. Esludo de grande re-
percussão do Clube Roma, em 1972, fez prog-
n6stlcos ~ quaniD aos el8llos dano-
- da poluiÇão e q ao esgotarneniD das raaer-
vas natuiBIS em p relabvamente curto. Para t!VI-

tá-IOS, aquela inslilu propunha a tese do crasc~-
mento zero, · o congelamento da popula-
çio global e do ll1duslrial nos niWIS em que 
se encanbavam. chemasse acertadamenta 
a alllnçãD para a de se msntar o mo-
delO de capilalwmo · Vlg8llle, a -•légol 
pi aposta too mudo especalnwde por eque-
lea que a um me10 de perpetuar a de-
pendência dos países penférlcos em re-
laçio aoe países n:l IZ8dos. 

Devariarnos r até 1987 para que se di-
fundisse mund um IICMI conceito, o qual 
busca c:ompa11bilizar desenYolvirnenl econllrnco 
com o lllp&lidNo de evitar a catéslrofe ambiental. 
Traia-se de um IIJiamabvo de desenvolvi-
mento, o sustanlado, prapoato no 
iatalólio Nosso Futu Comum, 188UIIado do traba
ft'to de uma com· to ONU. 

O .-o E:t:.:= as noçiles de que a 
naiUraza nio ums - imtada de re-
cursos e ran é capaz de llllsoAw todos 

os dejetoe que .. =os. Por outro lado, aio 
iguelmenle I10CIVOS 1111110 ambienla o consumo 
~ das me• ncas e o eatado 
de c:aJência das pobres. As polllicu de 
clesenvalwinalt paular-ee, poa, pelo uso de 

ra:~::de:.:uplol: raçlo de naturaza, 
UI • mais eqii-.a das 

ação das ..ans::!ndm bésl
mundlal estabiiiZBda. 

Nações Unidas sobn1 Me10 
Dellem~•menlo, realiZada no Rio de 

na man:ar o momeniD em que 

a~==~=::~ susl8nlado sena lla-duzldo em madldes p bcas, er.doasadas pslo IT18IS 
amplo conJUIIIo de pa • Se todos os 88181 VIVOS e 

--- se 'ftllaCionam, como mos11a a 
Ecologia, e se os ecológiOOS desconhe-
cem 1-.raa, suas sollçiies devem ser 
bow'adas globalrnanhi. Eses ob(ebvo n~quer um am-

pio esloiÇO de enlandimeniD. pois os vários palsea 
nio pretendam prescmdlr de seu d1redo il autodeter· 
mi'IIIÇio, taniD polibca quanto econllmiCL Os pri11C1-
.,_obstáculos il obtenção de ~ avanços prá
ticos, contudo. não surg~ram dos países econllmiCil 
e pollbcamente mais frágeiS, como se poderia espe
rar. O melhor exemplo em contrário é o dos Estados 
Unidos, CUJB delegação fez pressão no 8Miido de 
eliminar as melas e os cronogramas para limitação 
da emissão de gás C81b6niCO, deixando também de 
assinar a convenção sobn~ a proteçio da blodiwtrai
dade. 

Mesmo em relaçio aos poniDs acordados na 
R10 92, o cumpnmeniD das metas pelos dMirSOS 
pelsea vem se mosbando ddícil, conforme llleBiam 
os aiCOiibOS anUIIIB aa Comssão das Napões Uni
das sobre Desenvolvimento Susleldável. o
modo, apesar de alguns avanços signilic:allvos, o 
matO ambiente planetáno c:onbnua sujllito a graves 
IIITIIIBÇ8S, enlnl as quais podemos elencar: ~ 
meniD progiBISIVO do planeta, por açio do eleito es
tufa; cleelnnçio da camada de oZI1nlo; eagoiiUn8niO 
das fonl8s de energa nio-renovávels; COIIIaminaçlo 
por matanaiS ladiSbvos e outros AISiduos tóxicos e 
;M~rlgosos, escassez de égua adequada ao uso 1'&1-
meno; polloção almoslénca e chuvas 6codas; ~ 
çiio de 11orastas e desertificação; eXbnçio de grande 
número de espéc:IBS IUIIII'ISIS e vegetais. 

Cada um desses tópicos 8XIgiria uma deta
lhada explanaçio para que nos c:onsclenlizéss 
mos dos grandes malellcioa que ele8 podem rap
n~sentar para a vida no Planeta Terra. Ainda é 
posslvel lazer mudo para evrté-los, mas cada mo
mento desperdiçado tomanl as lutas multo ma. 
dillceis no futuro, trazendo inlansos sofrimentos às 
gerações VIndouras. 

Também no Brasil temos grandes dee fios 
ecológiOOS a serem enfrentados, tão grandes quanto 
sua domensio geogrélica ou seus problemas IIOCiais 
e econllmiOOS. Pautar a questão ecológiCa pelo pris
ma do desenvolvimeniD su.-clo ~~gr~illca cizer 
que os problemas ecológiCOS deYem ser equaciona
dos pmtamente com os de natureza socioaeonllmi
ca. O que nio toma poesoondlwls, por certo, açiles 
de imbdo espeoifiC&rllllflle ecológico. 

Devemos AICOnhecer que a COliSCIInCia nacio
nal, quanto às ameaças ao matO arnbalte, vam se 
elevando slgfllficaiiVamente. DISpomoS, - parti
cular, de uma modema legislação que, em que pe
sem algumas lacunas, estende-se dos preoaitos 
constftuciDIIIIIS até a Lei do Cnme Amblenlal -.. 
temente promulgada. 
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Falta-nos, antes da tudo, lazer cumpnr a le
gislação. da forma ampla e elet•va, pare o que é 
1nd1spansavel a ventada polítiCa da pnonzar a 
questão amb~antal. Outra obngação dos diY8I'SOB 
govemos davena ser a de apo~ar pfOJ&Ios da de
sanvolv•rnanto sustentado nas diVersas regiões do 
Pala, Incluindo o lhC8flllvo ao tunsmo acológiCO e 
à agncullure que uiiiiZB tecniC8S não predatónu. 
Cabe, por IIm, menciOnar a respo....,lldada na
Cional em preservar o •manso patnm6n1o da biOCh
vers•dade da Floresta Amaz&uca, sem que 1880 
Implique, av11lentamanta, descaso quanto à nque
za dos demaiS acossiStamas da pród1ga natureza 
do Bras11. 

Sr. PIMidante, a COI18Ciã11C18 quanto à gi'IMCIII
da das ameaças ao 111810 ambl&nte clave levar..- a 
uma nova abluda diante dos sares humanos, nosaos 
~Só urna pnllunda ll'lldarlça nas,..... 
• entre os pcMIII e entra as ~-· poda levar a 
uma 8C!CM'dade gtabal maiS JUSta. sem os ellll
do COfiSUI'hMIIO daacomedldo e da penúna, e 116 -
aam sará possível .tabalec81 ralaç6es 111815 harrn6-
,.,.. com o mBID ernblanta. Eesa clave ser a ,_ 
eeparança. poiS 118118 é o ÚniCO camnho para que 
...,. pi8S8IYado o legado maraVIlhoso da VIda em 
noesop""-. 

Muito obngedo. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Pre
Sidenle, s.-.. a SIS. Senadores, aasomo hoje à tri
buna com um tame na cabeça· glabaP i'a. e.. 
tarmo ~._...,. tio lamllllll', que jé o ptU!eri
moe com a intimidada da quem evoca um amigo ou 
um lugar conheCido. Também pudera! A palavra 
globaizaçiio hoje aparece em toda a parta· em 
nove da dez al!lgOB da J01r181S; em nove da dez re
portagens da 18WIIIaa; am nove de dez maNrla& da 
tele!Oma• lseo dilo com algum -gero, é claro. 
Corno, da realo, allés, é exagerada a recon61aa 
com que a globallzaçiio é utihzada na anil- dali 

problemas --· A globehzaçio transformou-se no grande ltlb-
che da modal lidada, no COIICBIID darnaslaclamenl 
vago e abatreto que, JUIIIarnante por ser clamaslllda
mante vago a abBIJaiO, tudo explica e a tudo p18111da. 
A globaliZaÇão é uma nova matafiSICB, uma nova re
ligião, um anta aob...,_. a supremo a cuJOS de
SI~ n1nguám se poda opor e CUJOS capnchos to
dos~ acatar. lnavllával, Inexorável, ,....-lval, 
tal são os a.cljabvos que, com 1111110r lreqüênc-. alo 
lançados pare dallcle......_ 

No antaniO, eu pergunto - a P8'l!Unto com car
ta angustia: Siri ISSO a modanudada? Sará ISSO O 

tampO em que VMiniCJ8? A CC11'118111pore? Um 
aetado da COIS8S em que nada IIIIIIB resta a lazer
nlo aa.- ao lnlnfo a ao coroamento da glcl'Wiza
ção. que clave, agore. aob o aplauso da todos, dllln
bwr a aeu bel-prazer, d1acnciona-. o que 
caba a cada um no concerto das naç6as? Nada ae 
poda !azar a não aer acatar-lhe o reinado, da car
viz curvada a da olho& reapadoaos posa ao 
chAo? 

Fal1zmanta, não sio todos os lidares da na-
91ias do chamado Tan:aito Mundo que penaam 
dasaa forma. Agore .......,, nesta mêa da me10, 
por ocas1ão das comemoraçiias do c1nqüanten6no 
da Orgaruação Mundial do ComáR:IO (OMC) em 
Genebra. nento da que participou também o Pre
Sidenta do Bras•. pronunciarem-se contre o bpo da 
globalizaçio em curso duas das ma• ama lllfii8S 
peraonalidadas politicas da noaa Era, dOIS Chalas 
de Estado da na91ias em - da das nvotNneldo: 
o Preaidanta F'ldal Castro e o Presidenta Nellon 
Mandela. 

F'ldal Castro, com aeu destemor habltuld, cri
tiCOu a globalizaçlo que concentre todo o podar 
nas mãoa das naç6ea hagem6niC8S, enquanto reti
ra doa 1'111118 poblea oe mstnnnaniOS --*ias 
pare a promoçlo da _. daaanvot•mento. Ivo ar
rameter contra e ldealc gla do lnmt comán:10, ata
cou a divido do trabalho entre .. naç6as .... 
- daasa ldaologla: - rlcoa, • produçlo lndus-
-' da alta aoliatlcii9IO lacl1016gica a da alto valor 
agregado; - pobraa, .. .,d6alriea atraaclas, 
pouco rentã-. a~· 

NISSO foi aecundado por Nelson Mandela, 
que fez um apelo l OMC no sanlido cl'e que paasa 
a lavar em conta as ..-:aaaldadea doa pelsaa 1'111118 
pobrea. Mandela 1am1110u e todos os altos lllaaiB 
da Juebça a da lgualdada que prllllldlrem, 116 50 
ariU8, no póii-Guarra, a criação do GATT, ~ 
mo que, com out10 .-. é o maamo que a aluai 
OMC. Quanto ao c:om6n:io i~. allnnou 
sem rabuço que - liberalizaçiio não 101 capu da 
elevar os padr6aa da viela doa palHa em daaan
volvimanto. 

Temos ai, ardo, o exemplo da doi& lldarea 
mund181S que não sa deixam lavar pelo rnodlamo 
axtrevaganta da globahzação. - aanhore que, 
sob os alegantes tra(IIS ,_ com que sa -· 
-da a roupa da baixo rota a suJa da velha 
1daologia do livre comércio, 1-. sob medida para 
os 1nte,.... doa pai- llagem6nicos, que, por 
uma cu.- cmncocMncoa, sio também 011 ....;. 
cornpatibvos no rnan:aclo global. Nlo é - ns6no 
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diZer que o •vra cof assum1u,também ele, um 
conceito global, nã mais se restnng1ndo à troca 
de mercadorias, igualmente a de seMços, 
todo o ttpo da aa , incluindo os lnv&stomen-
tos, as 1ndllstrias entretenimento a lnforma-
çio, a propaganda,: fretas, os seMÇos bancé
nos, etc. Sob ease ama, até mesmo quando o 
governo dai priorida e às empresas nacionais na 
aquiSIÇio ::.~e serviços, 1sso nio é per
mitido: é d1scnminação contra os 
estrangeiros. Que d ar, entio, de qualquer ves
tfgoo de politica indtnal? Os Ideólogos da glo
ballzaçio tell'antam nin1mes suas wzes: politi
ca 1ndustnal é uma lnteNenç6o maceotalvel dos 
gavemos em rei~ ao livra e sagrado curso da 
econom1a prrvadal é1o que dizem. 

Entretanro, ~ queora abnr o mercado 
agoopecualno dos pai hegem6nlcos às axporte-
çliea dos pafaes desanvohrimento, como a 
Austnlllia, como a ntlna, como o Brasil, ai nio 
dai. Nio dai porque ~ agncultores dos Estados 
Unidos, da Europa e do JapAo nio consegwnam 
IIObnnriver e suste~- renda sem os pesados 
subsidias que lhe concacfldos; ales formam 
um aetor lmpo-l~-~ 1nftuente; e, al6rn do 
1"1111111, o alimento 6 """"""'rado uma questão de 
seguranç.. l8:ionaJ. 

Pois li aaim - Sr. Pre&lllenla e Sra. Senado
res -, que lunciona:tmeocado global: como uma 
via da mio única. T os benelfclos para os for. 
lae; as sobras, para fracos. Nio hesito, pois, 
em llfllmar: a globa o li a ,_. Ideologia de 
dominação pelos pafaes hegem6nocos. 
Mas ser6 que 6 lia aas1m? Ou somente li 
ncwa para os que aprenderam com as liç6es 
da história e para os ue alo IIIICassovamenta ávi
dos por novidades • pelo menos, pelo que se 
vende cama novidade 

Se é WIRiade q o mundo acon6rruco sofreu 
translolfnll9l!es nos anos, a -o mudou o 
padrio da produçio das trocas ínlarnaclonaos; 
se li II'Brdade que, to, ficou 1"1111111 dllfcil igno-
rar os constrangiment 1nte1'118C10111118 às politicas 
públicas das naçlles; m 6 vwdade que, ago-
ra, exige se maior rminaçio e maior atividada 
por parte dos nacionais, e não menos. 
Se nlo, tomaríamos a atitude do caplllio de naVIo 
que, em lace da turbu nc1a e da aglfaçio da uma 
borrasca, manda que levantam as Ancoras e se 
dellloguam as l'l'lliqu1 • de maneira a largar o na-
VIO ao bvre sabor do tu ilhão. Não devamos tomar 
essa abtude urespo vel' Nio pamutamo& que o 
Pais fique à derrval 

Preocupa-me a da dea~IZBÇão da 
nossa economia, P'84aCulpa-me a venda de mclús-

Irias que aluam em setores astralégocos - alguns 
dos qua1s caractanzados como monopóhos natunus 
-, sem qualquer restnção. ao capdal estrangeiro, 
preocupa-ma a dependência crescente da economia 
em relaçio à boa vontade dos fluxos valaltais de ca
potai estrangatro, - parece que nio aprendemos a li
c;io da que não devemos dependerexcessovamante 
da poupança extema,li(:Ao reiteradamente ensonada 
por nossa hostóna - preocupa-me o cr&IICMie de
semprego e a desmdustrializaçio dO Pais; preocu
pa-me também o comportamento compaasiii'O das 
autoridades. que proclamam: nada podamos lazer a 
- respeito, isso é o desemprego tecnol6gico, fru
to da modemozação que acompanha a globalozac;io. 

Enquanto isso se passa, ll'linas indústnas 
brasileiras fecham a porta e desen IPregam gente, 
enquanto ISSO, a produçiio agrícola ~ es
taciOnada em apenas 50 rrulhães de hectares nea
le Pais conllnental, de lerras abundantes, com 
6gua farta e sol o ano todo. E aegua a nmna de 
mogreçio rural para os grandea centros. 

Enfim. Sr. Presidenta e Srs Senadores, nlo 
npodatodo .. miiiiOBS 808tlar a lllltude pa!ISIV8. no que concer
ne à globallzaçAo. Afastemos de nós esse aenb
mento de lata~dade. da dealmo inexor6VIII, com 
que quer nos ludlbnar toda essa podeloaa mliquo
na de propaganda representada pelos veiculas de 
comui'IIC&Çio e pelos pronunciamentos de altas 
autoridades do governo e da academia dos palses 
deeenwlvidos, CUJOS ecoe são regiStrados HMI
menta e •m critica por nossa imprensai 

Apnondamos com a recente cnse dos pai
emergentes asl4bcos, que, um d1a, foram dormir 
como os quend1nhos da comunidade fonanceira in
ternacional, criarlças llllliiBdas pelo apla..a dos 
adultoe a respeito da seu bom c:omportamento; e 
aconlaram como palrlas, abandonados pelos mvea
bdores. dos quaos, como H tossem closntes conte
o-. aa quer a múlma diSIAnc:oal 

Sallamos construir nosso destino, como na
c;io aut6noma e aollerana; não JOguemos por terra 
lado o esforço de •odapendêllCIB a"'- alcan
çado até o momento, em nome de um modiSino lnte
~al passageuol 

Muoto obngedo. 
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP)- Sr. Prelll

dente, Sr"s e Sra. Senadooes. a Basílica de Aparact
da. o maoor ssntuério manano do mundo, YIII'8U maiS 
uma ~SIIOI18nta demol oslração de fé, slibado íil
bmo, dl8 30 de 1111110, qusndO o Revarendfsamo Car
deal-Arcebispo daquela doocese. o. Aloisio Lorachat
der, 1naugurou o Monumento e o Centro de Apo1o 
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ao Romeoro, erqu1dos para homenager e auxo
har maos de sete molhlles de peregnnos que alo 
manofestam todos os anos sua devoçio a Nos
sa Senhora Aparecoda, Ramha e Padroeora do 
Brasil, agradecendo-lhe por graças recebidas 
ou padondo·lhe proteçio. depoos da mossa ao
lena celebrada por o. Alolsoo, o doacurso amo
coonado do Excalentfssomo Presodente Fernan
do Hanroque Cardoso saudou, no p6t1o frontei
ro o1o Baslhca, "um doa glorooso, em que o o6u 
parou de derramar suas légflmas para um mo
mento de fé, alegria, na Casa de Nossa Senhola, 
mãe da todos os brasileaos". Releria-se Sua e-
léncoa ao lato da, naquela momento, hawr ceesedo 
a chuva e NSIIUigldo o 1101, que nio se voa desde as 
vésperas. 

A suossalio da cenmOnoa levou todos 08 pra
- a reflabrem sobre a hiBtóna e o 111Qnilicado 
do Sanlu6rio Nacional da Nossa Senhora Apareci
da, com saua 23 mi metros quadrados da ,.,_ 
canatrulda, ao lado de um as~ da 272 
mi metros quadrados para qualrO md 6nibus.
mil ..-nóveJS. Essas rnon.......- ol'llllaleçlies 
c-am aonda ma. com o Centro da Apooo ao 
R-.o, onda, sob a fmne onentaçao de D. AJol. 
- Lonochelller, estio sendo U1V8IIIbdos 26 molh6es 
da rw•. dos quaoa 13 milh6as (li. aplocados na pn
rnatra fase do PRJIIIIO. 

Iniciadas em 19116, as obras da intra-utru
tura búica, agora onauguradas como encerra
manto daquela fase, ocupam 38 mil metros qua
drados da 6rea construída. Abrangem a locaçio 
da espaços comen:iaos destonados a propotCoo
nar conforto aos romeoros, poos, como reaultam 
os dlngantes do Santuáno Nacional, "acolher 
bem tamb6m 6 evangelizar". Sua grande mata 6 
"oncramentar o tunsrno dorecKinado a um Ob(Biivo 
pastoral-religioso". 

A segunda faB8 do proJ81o compnoenda a 
construçio de um anfiteatro de 1 O mil matros 
quadrados para 1 o moi passou, com o Objalivo 
de atendar as grandes romanas, l'lltlrol, etc. As 
edificações mauguradas sébado fazem o Centro 
de Apooo ao Romeoro preencher a maJor parte 
das hnahdades, ou seja: favorecer o cloma da .,. 
lêi1CIO, oração a raapallo ao redor da basílica e 
propiCiar oonforto a segurança aos paregnnos. 
A16m da parmotir maoor organazação no estaciOne
manto da valculos, o Centro mantém grandes rs
contos a sostamas de apooo a necessidades búo
cas, corno 370 novos vasos sanll6nos, égua po
lável em abundAncra, praça de alomenlaÇão, lojas 

de lembranças, pontos da encontro e onformaçlio e 
um complexo de segurança, envolvendo as polÍCiaS 
Covol e Molllar. além de uma guarda patn~ a 
umazeladona. 

Em Apai'IICida, todos os ad~ apliCá.- l 
fé atJngoram o grau suparlatovo desde que, em 
1717, a rede dos hurndcles pescadoras Domingos 
Gan:oa, Filopa Pedroso e Joio AMos relorou do no 
Paraíba, pnmerra o CO'i'O e, depoiS, a cabeça da 
omagem de Nossa Senhora Apa!Koda. fato qua 
marcou o onicoo de abundar.tes pescanas. Ao lon
go dos quonza anos seguonl88, a unagam ~ 
cau na modesta casa de Fdopa Pedroso, onda ara 
-rada pelos moradoras da regllo, num cte-
-ndo da f6 a graças alcançadas que se espalha· 
ram pelo Pais. A fllmlha do peacador argoMU um 
oratõno, mas logo se to<MU pequeno, lewndo o 
'.rogáno de Guaratonguet6 a col'llllrulr, por vala da 
1734, urna capela no alto do Mono dos Coqualros, 
aberta o1o voallaçio p(obiiC8 em 28 da 1ulho de 1746. 
O número de devotos au,__ ~ 
e, em 1834, dau-ae 111lcoo u Ob- de urne lgNja 
maoor, a atual BasDica Velha. Sessenta - da
pois, o atandlmanto dos romeoros passou a ~ 
com um grupo da padnls e onniOS enviados ao in
cJPIIInle volal'eJO pala Conllfti!IIIPo dos Miaulné· 
nos Reclantonstas. 

A imagem da Nossa Senhora Aparacoda fal cc.
raada solao-- a 8 da li IBD de 11104, por 0. 
Joa6 Cenrargo da Elllna.. p_... ~
e, no dra 29 de abri. a 1Q18J8 I8CIIbau o tJiuk) da Ba-
slloca Menor. Mala- anos a a vila-- mu
nocípio, a 17 da clazarilro. No ano JIIICIIII'* - 11128 -
Nossa Sao.:.Ora - pcoclarnada Rainha do Bralila 
sua Padroeira Olicoal. por delamwlllçiD do Papa 
Paoo XI. Saus podaras exlrao.1lon6ria faziMI com 
que OS IUI'I18IIOS pee•ppsyn a 881' COI'IIadoB .. lN
~. u dezllna de ,.,._, u caiiiiiM da mi
lhares, delennonando a CClfl8lruçlo de um OUIID Iam
pio, bem maoor. Asam, em 11 de nov•oao de 11155, 
por JnicJabva dos bllpos e dos maoonénoa ..,...,_ 
n.aas, taw on1c1o a c:onsrrução da aluai en•ca 
Nova. O prqaiD em cruz grega, laoiD pelo 8lqllilalo 
Benedito Caladll, deu-lha 173 metros de......., 
por 188 .de largura, naves de <40 metros da altura, 
cúpula de 70 me1roa e uma IDrra da 100 IMiniB. 
......,.. 6raa cabel1a de 18 m• metros quadrados. As 
Obras praciS8I8RI de 25 mlhi5all de ..... '"' 11111 
metros cúbicos da COJICI'*' para abranger 08 23 11111 
me1roa quadrados de 6raa construoda. Com JSSD, o 
ontanor da Basiloca poda IICDihar 45 moi F usoas 
da uma só vez. 
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Em 1980, o~racabeu a consagração e o 
1llulo de BasiTIC8 , dadoa pelo Papa Joio Pau-
lo 11. Fmalrnenae, - 1 , foi declanldo olicialmante 
Santuáno Nacional, Confelência Nacional das 
Bispos do Brasil (CN )-

Pois bem, Sras.la Sra. Senado-. foi ante a 
Vl8lo de tamanho a mbolo da ralig1011Kiade que 
sanh a alegna de paf:" r de um momento hlató
nco da SXJstênc:ia do uáno Nacional da Nossa 
Senhora da Conce" o Apai8Cida. Agradeço a 
Deus por lê-lo propor;: a envio emocionadas 
lallcllaflias a todos qua - padnss ou leigos -, 
sob a llllenlnça do i 1gna D. Aloísio L.orscha1der, 

es1Ao contribuindo iEengrandaclrnento dasee 
l'lllljti810eO man:o de . Um maiCO qua, aramando 
a montanha daquela a pequenina Cidade 
do Vale do Paralba, mau Estado, matenaliza a 
pi'Ohsslo de fé cnatA Brasil. 

MuiiD obrig!Mi). I 

SR. CIUII.JtERIIEi PALMEIRA (PFL - AL) - Sr. 
P-ldenta. Sr"s a Srs~ Sanado.-, _.lagoas eslá de 
IUio. E de luto aaflo= alagoana, IIIIUI in-
talaclu81S a urna legllo de amigos de um 
das homens maiS a e admiradas da meu 

Estado M-~· anta a mor1a do poeta, 
ascrilor, jomalisla • ldanlll da Academia Ala-
goana de l..alraa. Ca Molilamo, do IIUnbém de 
urra enorme panla, ~foi urra admiraçlo que, to
dos, em minha casa, hanlamos da mau 11111 de 
quem ale BIB fndamo amigo. Apnnl a admri-lo, 
nio só por suas quaE da um homem da enor
me insp1raçio poéllca n.- tantlém por suas ex
trsordinánas virtudes umanas, culllvadas daada o 
sacrlllcio da 11111111 pals~lanos qua, abawe na'ldo o 
Alllntico, sa fixllram Alagoas. 

Tendo falecido 86 anos, sua vida foi uma 
fulgurante tlajBiória a qua granjeou amigos pela 
s""'I1Cidada da sua a• a da suas posturas, con-

qUIStOu admi~~ sua dawçãa l pcópna 
vida qua celebrou da nna sampnt amena, a me-
receu o racon · da quantos liv8ram a ven
tura de conviver oom uma personalidade dotada 
da axtraordmáno da hUmor qua tanta falta 
nos faz a todos. Por , Sr. Praaidenta, o I8CO-
nhecimento veoo em VICia. Conludo, qWB o 
dalllino que ale nio llli8ae ao que constftu1na a 
última homenagem lntalacluaiB da mau Esta-
do. Por lniCIIltiva da Teatral da Ala-
goas - obra memorá , criada pala lnasquacfval 
taallóloga L1nda renhas, cujo nome todos 
pronunaamos com rflnclll a ~fto - da 
peça "A Ilha" de Carlos Molhamo, que sana prota-

gon1zada na rua em que ale nasceu, no longlquo 
ano de 1912, não se raabzou por causa da tempes
tade que sa abateu sobra Maca1ó, depois da qual VI
na seguramente a bonança Lamentavelmente, para 
todos nós, em lugar da bonança, va10 a tnstaza de 
sua morla, contra a qual ala lutou com estoiCISmo, 
coragem a 1nwlgarseranldada 

EstoiCISmo. coragem e serenidade que ale 
seguramente transmitiu a seus filhos a i!l esposa, a 
Poe!- e C10111sta Anllda LaAo moii!Bmo, que, da
pois de 45 anos de uma exemplar un1io, foi capaz 
de demonstrar a fibra axtraord1néna da que é fedo 
o aau carátar, reconhecendo que, após uma vida 
1ntaira em comum, a morte de Moii!Bmo era como 
se roubassem metade da sua. lave ln1mo para de
clarar que sua obngação ara prosseguir, como se
guramente o fará. E: por 1sso que, com um carinho 
multo aspac~al e uma adnvraçlo que é cada vez 
mmor, quero lle endereçar de fonna pllblica, aqu1 
11-. tribuna, a m1nha solldanedade a os meus 
m&IS profundos sentimentos de adnvraçlo e res
pefto. 

Alagou, Sr. Presidente, está da luto. Da 
luto, estio os am1gos da Carlos Moldamo, no en
tanto, quem ma1s perdeu fo1 a cultura Alagoana 
qua fica ma1s pobre, menos alegre e tocada da 
urna profunda saudada que só o tampo fará es
maacar. Ela sará lembrado pela dediCaçlo com 
que, através de seus artigo& que nio Interrom
peu nem mesmo no dl8 da seu falecimento, du
rante décadas Incentivaram o culto ao asplnto, 
em todas as modalidades de man1festaç6es ar
llsticas, a que nunca negou o antua1asmo da sua 
aampra ardente adesão. Um homem com ta1s 
qualidades, que nem as doenças e cnses da 
sallde jama1s abateram, merece a nossa reve
rência. Tenho a certeza de que, Juntando-ma i!l 
leg1lo dos que lamentaram a sua morta, expres
so o sanllmanto de toda Alagoas. 

A aua ausência é como se a cidade que ela 
tanto amou, a na qual VIveu com o entusiasmo 
atamo da um adolescente, perdesse parte de seus 
encantos. Ele ara maiS que um slmbolo, um esti
mulo, um exemplo e um rote1ro da vida Era um 
marco dos mudos que meu Estado possu1, a uma 
referência para o exarclcio das INUS elevadas qua
lidades humanas. Carlos Moii!Bmo ennquecau a 
vida alagoana e honrou, como poucos, a afeiÇio 
que lodos lhe volavam com um etemacldo raspei
to, devolvendo-nos, com a lucidez de seu asplrilo 
e o vigor da sua inteligência, tudo o que dela po
dlamos asparsr. Se fo1 um vencedor em vida, senl 
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mats aonda um triunfador no Iom de uma vogoroaa 
e>:ostêncoa, CUJ& obra o omortaloza entoe nós. 

Ao fazer este regostro, daoxo goevadas em 
nossos AnaiS, as palavras, ao mesmo tampo am
plas mas aloqOantas, com que ale encarava o ter
mo da aua própna axostêncoa. ao ascoever "NAo 
era pi. o dia a nem a noota. O oelógoo parou. Parou 
a voda" O 11116goo da VIda da Caolos Molilllmo, o "Or
feu das solodõas rrannhas", como bem oegostrou a 
noasa omp-. parou, mas não parou o ral6glo que 
man:a o sao.,naiiD ela noasa astoma. da nosso apre
ço a ela nosso raapatlo por ala 

Era o que eu bnha a dozer 
MuiiD obngado 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuna) - Nada 
maos ha-.clo a ..-r, a Poesodênaa vao encanar os 
~ lllmboando às Senhoras a Sanhooes Se
I"IIIICionla que --.ã da s.sio dalibarabva onlln6-
na da amanhi, a oaalozar-se às 14 horM a 30 rnnr 
tos, • seguonta: 

ORDEM DO DIA 
_,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
l'fl44, DE 1997 

(VOIBÇio non-11 

Doacussão, em turno únooo, do ProJIIIO da De
cni!O lagolllabvO n1 44, da 1997 (n1 3431116, na Cê
mano dos Deputados), que aprova o Ido que NnO
va a concessão da R6doo ltal Lida. pano explorar 
sennço ela racliodilus:O aonora em onda m6dl8 na 
Cidade da Gualba, E.tado do Rio Grande do Sul, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 254, de 1998, da 
Comoasio de Educação, Relator Senador José 
Fogaça. 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 84, DE 1997 
(Votação nomonal) 

Cillc:ussio, em turno lituoo, do Plq8ID ele De
ciii!O Legislativo n" 84, de 1997 (n• 175195. na Cê
nwa dos Depulaclos), que aprova. o ato que nKIOV& 
a~ OUIOigada à RádiO Rileolâo PIIIIO Lida 
pano aJCplorar sarvoço da radoodotuslio ~ em 
onda !lopocal na CHiada de R1baorão Preto, Estado 
da São Paulo, tendo 

P-favorável, sob n• 268, da 1998, da Co-
11"1811ão de Educação, Relator: Sanador Romeu 
Turna 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 98, DE 1997 
(Votaçlo nomonal) 

Doacussão. em tumo únoco. do Pro]fllo da Da
cteto LegoslaiNo n" 98, de 1997 (n" 421/97, na Cê
mara dos Deputados), que aprova o ato que ,.._. 
a perm1ssão outorgada ê Rédoo So ciadade ~ 
A Voz de Bagé Uda para explorar sennço de llllho
dllusão sonono em fnlqllênaa modulada na Cidade 
de Bagé, Estado do Roo Grande do Sul, tendo 

Parecer favorável, sob n• 255, da 1998, da 
Comossão da Educação. Relator: Senador José 
Fogaça. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA T1VO 

l'fl108, DE 1997 
(Votaçio nomonal) 

D•:usaão, em tumo úNCO, do Prqeto de Da
cAIID Lago&labvo n" 1118, de 1997 (n" 427197, na Cl
nwa dos Dllputados), que aprova o ato que -
a pem a •o outorgada à Rede Comundána de Co
munocaçlleS de Roo Grande Lida. para explorar_,_ 
ço da racloodduaão sonora em treqlllncoa modulada 
na Cidade ds Rio Grande, Estado do Roo Grande do 
Sul, tendo 

Pa-tswrivel. sob,. 2118, de 19118, ds Co
..... de Educaçlo. Flelat.a: Sanador Emlla Fer
nandes. -·-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

l'fl111, DE 11197 
(Volação nomonal) 

Dtscusslo, em tumo únoco, do PI"Of8IO da Da
coeto l...agoslaiNo n" 111, de 1997 (n" 4331'117, na Cl
mara dos Deputados), que aprova o 111o que -
a per· ão outorgada ê R6doo Jabobcabal Lida. 
pano axplonu saovÇo de radoodifusio -.on~ em toe
qiilncla rroodl ~ada na Cidade da Jabobcabal, Es1ado 
de Sio Paulo. tendo 

Pa- tawrável. sob n" 256, de 1998, da Co
rnossão da Educaçlo, Relator: Sanador Rona1 
Turna. 

-·-PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiçAO 
N" 19, DE 1996 

(Votaçlo nomonal) 

Votação. em pnniWO tumo, da Propoata da 
Emenda ê Constlluoçio n" 19, de 1996, lendo como 
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pnme110 Blgl'llllino D l!anador Waldack Omalas, que 
dispõe sobra CIS ~fctDS liacaJs rafarantas BD 

ICMS,tando 

Pa~274, da 111117, e 142, da 
1898, da ComissAo Conatituiçlo, JustJça e Cida-
deniB, Relator: Lúcio Ak:Anlara: 

- 1° (sobnt a P~: favo-

--·~~=·--• - 2" pranuncoa (sobnt as --. da 
Planéllo): tavomve1 da n"s 3, 4, s, 7 e a. oos ter-
~ da Emenda ri' (811batilutivo) que apre
-.e conbáno u n"s 2 e&. 

(Em Wtuda da ramento) 

' -7-
~~~A~~~À~~ 

2, DE 1995 
(TI'BI1IIIando em · com as Propostas da 

Emenda 11 Constilu\:iO n"s 3 e 10, de 1995; 18 e 
34, da 1997; •· 12, 13 e14, da 1898) 

Quinto e liltimo ldla da clacl•ssão, em plimairo 
turno, da Propoata • Emenda 11 Constltuçlo ri' 2, 
da 111115, tendo s.mello aignalllrio o Senador 
Roneldo Cunhe que ..... d~ que 
IMIICiona da . Federal (lrnmldeda parla-
..-r),tendo 

P-IICib n" 
Consbtulçio, Julbça 
JDSé Fogaça, lavor.t 
1-CCJ (subslltubvo) 

-·-EN~À~IÇAo 
a. DE 1995 

(Tramtendo em nto comas PI apostas da 
Emenda 11 - n"s 2 e 10, da 1985; 18 e 

34, da 1997; , 12, 13 e 14, da 1898) 

Quinto e úlbmo ldiB da doscl•slio, em primeio 

tumo, da p~ -E 11 Conslituiçlo ri' 3, da 111115, !ando p(,malro signaljrio o Senador 
Pedro Simon, que o 811. 53 da ConstituiÇão 
Federal (II'IUIIdada • 

I -a-
PROPOSTA DE ENDAÀ ~IÇÃO 

III" o, DE 1995 
(Tramllendo em junlo com as Propostas da 

Emenda 11 oção n"s 2 e 3, da 1985; 
18 e 34, da 1 ; 9, 12, 13 e 14, da 1898) 

Quinto e últ1mo 1a da diSCusaio, em prmeiro 
tumo, da Proposta ... Emenda 11 Constdulçlo n" 
1 D, da 1995, tendo domo pnmaito sl{lnat6no o Se
nador Ney Suasau~. que altera diSposlbvos que 

mar'ICIOfla da ConstduiÇiO Federal (Imunidade parla
mamar). 

-10-
PROPOSTA DE EMEN~ À CONSTITUI~ 

III" 18, DE 1997 
(Tramilando em corquniD com as PIIJil ••• da 
Emenda 11 Constltulçllo n"s 2, 3 e 10, da 1985; 

34, da 1997; 9, 12, 13 e14, da 1998) 

Quinlo e llltmo dia da clacl•lo, em prftleiro 
tumo, da f'lopDSia da Emenda 11 Conatlluiçlo ri' 18, 
da 111117, tando como ponaio slgnãlrio o Sal..tor 
Ronaldo Cunhlll.lma, que altera eradaçlo da alfnea 
"rf' do Inciso XXXVIII do art. 5" da Canstiluçlo Fe
deral f111111111dada palllirnenlar). 

-11-
PROPOSTA DE EMEN~ À CONSTITUIÇAo 

111"34, DE 1997 
(Tnunllando em conjunto com as PIOfl 1 da 
Emenda 11 ConetltuiVIo n"s 2, 3 e 10, de 1995; 

18, de 1997; 9, 12, 13 e 14, da 11198) 

QuiiiiD e último dia da cisei 'a, em pllmelro 
tumo, da Proposta da Emenda 11 Constltulçllo ri' 34, 
da 1997, tando como pnma110 algnat611o o Sal..tor 
C8rlos Wlllon, que alara o 811. 55 da ConeliiiiÇio 
Federal (lrNndada ~-

-12-
PROPOSTA ~ EMENDA À CONSTITUIÇAO 

III" 8, DE 19118 
(Tramtanclo em conjuniD com as Prat~asllil da 
Emenda 11 Conatltulçllo n"s 2, 3 e10, da 1985; 

18. 34, da 11187; 12, 13. 14, da 1898) 

Quinto e último diB da discll8&1io, em primeiro 
tumo, da Proposta da Emenda 11 Constitulçllo ri' 8, 
de 1898, tendo como primeiro lllglllllllrlo o Sana
dor JDSé Sana. que altera o art. 53 da Conltllul
çAo Federal, que d•pCia sobra a 1munlclade parla
mamar. 

-13-
PROPOSTA DE EMEN~ À CONSTITUIÇÃO 

III" 12, DE 1898 
(Tramilando em conjuniD com as Propostas da 
Emenda 11 Conatitulçlo ..... 2, 3 • 10. da 1885; 

1111i 34, da 1897; 9, 13 e 14, da 11198) 

Quinto e último dia de diacll8sio, em pr".meiro 
tumo, da Propoata da Emenda 11 Conatituiçlo ri' 12, 
de 1998, tanclo como pnma1ro •'11'11116no o Sanador 
Bemardo Cabral, que ac-1da IJIQgrafo ao 811. 
53 da ConsliluÇio Federal e dll. - poovidlnclas 
(imul"'dada parlamentar). 
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-14-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N' 13, DE 1998 
(Tramrtando am COf1UniD com as Propostas da 
Emenda ii ~IÇio n"s 2, 3 e 10, da 1995, 

18 e 34, da 1997, 9, 12 e 14, da 1998) 

Curnta e último di& da diSCUssão, em prln111110 
tumo, da Proposbl da Emenda ii ConslltuiÇAo n" 13, 
da 1998, tendo como pnmerro srgratário o Senador 
Bemardo Cabral, que dé nova redaçAo aos §§ 2" e 
31 do an. 55 da Cons!Hurção Federal e dé outras 
provrdêncras (rrnmrdada parlamentar) 

-15-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N' 14, DE 1998 
(Tnuntando am con1ui"IID com as ProposiBS da 
Emenda ii Conalrtulçio n"s 2, 3 e10, de 1995; 

18 e 34, 1111997; 9, 12 e13, de 18118) 

Qul'llo e último di& da drscussio, em prorleiio 
tumo, da Proposta de Emenda ii Constrturçio ri' 14, 
de 1998, tendo como pnmerro srgnatáno o Senador 
Odacrr Soaras, que a1teca o § 11 do art. 53 da Corrs
lilurÇio Federal, da modo a IBIIInngir apena - cn-
1111111 de calúnra, IIIJÚM e difamação a exrgllncra da 
BIIIDrimção c1aa nrspec:bVas casas para o Jlllgalnan
to da ~pelo STF. 

-18-
PROJE:TO DE RESOLUÇÃO N' 25, DE 1997 

Diecrrsdo, em tumo únrco, do P!OJSIO de Re
aolr rçio ri' 25, de 1997. de ...-.. do Senador Cou
lrnho Jorge, que aliara a denon"lnação e a lllllrUIUra 
da ConauiiDna de Orçamentos e dé outras provrdln
CIIIII,tando 

Pai8C8niSIOb n"s 251 e 252, de 1998, das Co-
1&188Õ8S: 

- de Conebturção, Justrça e Crdadanra, Relator: 
Senador Joeé Eduardo Outra. favorável ao PYqelo e 
ii Emenda ri' 1-Pien; e 

- Dr1810ra. Relator Senador Ronaldo Cunha 
t.mre. laW>nlwl ,_ tennos da Emenda n" 2-COrr 
(autretrtutrvo), que &pniSBnla. 

(Em VIrtude de adramento) 

-17-
REQUERIMENTO N' 268, DE 1998 

Votaçio, em tumo unrco, do RequenrneniD n" 
268, de 1998, do Senador Dralma Falcão, eolrcilan
do, ,_ tennos reg.......,., a c:naç1o de CoT •o 
Eapeaal TerrrpoiÚB, corrrposta de nove llilllllbi"OII ti
tulalas e rgual número de suplentes, para, no prmo 

de noventa dias, promover uma venlrcação, rn loco, 
dos eleitos produZidos pela atual seca que assola o 
Nonlesle do Brasrl 

(Em vrrtude de ad-) _,,_ 
REQUERIMENTO N' 297, DE 1998 

Votação, em tumo únrco, do Requerwnanto n• 
297, de 1998, do Senador Nay Suassurl&, sollcrlan
do, noa lemras ragrmenta.s, a cnação de uma Co
mrssão Espen•l Temporúra, composle de c:nco 
merdlrOB, para. no prazo de 30 dras, r111!p8Cronar, m 
loco, a drslrrbwção de castas básrca• e de égua, 
bem como o cadastramento. alrstamento e a opara
cronalrzaçlo das franlalr de trabalho, nos Estadoe da 
PBIBiba. Caar1i. Rio Grande do Norte, Pamambuco, 
Piaur, Alagoes e Bahia. 

(Em VIrtude de adramento) _,,_ 
REQUERIMENTO N" 323, DE 1998 

Votação, em tumo únrco, do Requerirrler*l n" 
323, da 1998, do Senador SérgKI Machado, solrci
tando, nos 1emras ~. a cnaçio de Comrs
BID Espacral Temporána, c:on.,osta de onze nan
broa lllularas e rgual número da suplaniBB, pala, no 
Pf8ZIO de caniD e W1le dras, acompenhar as 8Çiiea 
emergiii1CIIIIS do Govamo Fedenll e elaborar um pla
no de medidas pannanenlas a - llllc91a• JUnta 
6s *-allngldaa pelas secea no Nordaale. 

(Em vrrtuda da adamento) 

O 8R. PRESIDENTE (Romeu Tume) - Eat6 
ar rcenada a rressio. 

(l..fwanla-5e a sessio às 18 holu e 42 
nmufOS.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGAI.HAEs 

2+111 
Terça FeiN 

10:110- Despacho lnlemo 

15:311 - SesB1D Dellle.- Ordrnérl& do Serl&do 
Federal 
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Ata\ da 61!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 3 de junho de 1998 

4* Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 
Presidéncltl dos Srs. António Carlos Magalhães 

Geraldo Mk1o. da S,. Júnia Marise, dos Srs. Carlos Patrocínio e Bel/o Parga 
' 

As ";"-41=-= ·~ PRESENTES OS SRS SENADORES· 
Abdias · - Adem1r Andrade - Antomo 

Callas Magalhies - Carlos Valadares - Arlin-
do Porto - Balo Parga Benadila da S1lva - Ben1 Ve
ras - Bemanlo Cabral Carlos Bezena - Carlos Pa· 
trocir10- Carlos Wlson Cas11do Maldaner- Coutmho 
Jorge - D)Bkna Bessa EduMio Supllcy - Élclo At.a-
185 - Elói Portala - E a Fernandes - Epitácn Cafe. 
lalra - Emandell Amon - Espandlão Amln - Fernan
do Bezana - Flaviano Melo - FIBIICIIbrn Pan11ra -
FIBnCIIIOO l3enjamn - Melo - Gelson Camala 
- Gillello Miranda - G Borges - Gudhenne Pal-
mara- Hugo NapoleAo lns Rezende - Jadar Ballla
lho - ......._, Peres Joio FIBllÇII - João Rocha -
Joel da Holanda - Jo Pmheuo - José Agnp1n0 -
José Alves - José - José EdUBido - José 
Edualdo Outra - José ogaça - José Robello Arruda 
- José Saad - Juln - JUru& Manse - L.auro 
Campos - L- Cu1 lha - Leonel PIIMl - Levy 
Dias - Luclcio Panela L.úC1o Alcântara - Manna Si-
va - Mauro Mnnda - Junnr - Odaclr Soai8S -
Osmar Dias- Pedro P -Pedro Smon- Ramez Te· 
bel - Roberto RequiiD Romero Juc:á - Romeu Tuma 
-Sebastião Rocha-~ Machado- Teotõ1110 Vile-
la Flho - Vilaon Klanl - Wattington Robello 

A SRA. PRESI NTE (Jun~a Manse) - A lista 
de pi&-IÇ4 acusa o comparecnnento de Srs. 70 
Senadores. Hawndo4numero reg1mental. declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteçio Deus. •nc•mos nossos tra· 
balhos 

A Sr" 1° Sacra 
EmOIB FernandeS p 

É lido o 

Restrtumdo au 
C1Dfl8dos 

• em exerc1ao, Senadora 
rá à lattura do Expediente 

u1nte: 

SAGENS 
DA REPÚBLICA 

- N" 149. de 19 (n° 585198. na ongem), de 
15 de man uR1mo, rei nte ao Protelo de le1 n• 9. 
de 1998 - CN, que a onza o Poder ExecutiVO a 
abnr ao Orçamento F da Un.ão. em lavor de En· 
cargos F•nance•ros da n~ão - Recursos sob Super-

viSão do MlniSiéno da Fazenda, cnldilo suplemanlar 
ate o l1m11e de quarente a c•nco molhõee, tNIZlKIIOs e 
Cinco m11 e setecentos e c•nqQenta e S8IS reais, para 
os f1ns que especifiCa, II8IIC1CIIIado e translacmado 
na La• n• 9 634, de 15 de man de 1998; 

- N• 150, de 1998 (n" 5116/911, na ongem), da 
15 de ma•o úlhmo, referente ao Prqeto de la1 de 
Conversão n• 6, de 1998, que altera~ 
relabVOs ao Programa Nac:nnal de Des e - tizaçiO 
de que trata a Let n" 9.491, de 9 de lllll8mbro de 
1997, e dá outras providências, sansnnaclo alnlne
lormado na La• n• 9.635, de 15 de n11110 de 1998; 

- N° 151, de 1998 (n° 588/98, na origem), de 
15 de ma•o ulbmo, referente ao Prqeto de 1..81 de 
Conversão n• 1 O, de 1998, que daopõe sobre a quai
IICBÇão de entidades como orgar>IV'ÇIIea IICICIIII8, a 
cnação do Programa Nacnnal de PubiiCBÇia, a ex
tinção dos órgãos e entidades que ~ a a ab
sorção de suas atnndades por orgamzaçllas 80CIIIIB, 
e da outras prov•dênc1as, sanaonado e tlllllllormado 
na lei n• 9.637, de 15 demande 1998; 

- N" 164, de 1998 (n" 6141911, na ongam), de 25 de 
man ultimo, referenle ao Plqlllo de Lei de Carwaalio rf' 
7, de 1998. que dispõe sobre o rúnero de Calgas de 01-
II!Ção e Funções Gratdicadas das lnsfih ........ FedaM 
de Ensmo Supenor, dos Centros FederaiS de ....,....,... 
Tea IOióglca, das Escalas Aglatéa liC8S Fedelaa, das Es
colas Tecnocas Federeis. das 1.-.çaes Fadarais de 
Ensmo M....,r, e dá outras piOIIIdênclas, -ICiaia» e 
translonnado na Let n" 9 640, de 25 demande 19111; 

- N" 171. de 1998 (n" 613/98, na origem), de 25 
de man uh11110, referente ao PIOfiiiO de Lei de eor-
são n• 4, de 1998, que d1Sp6e sobre IIII"ICIIIizaç: a 
parcelamemo de diVIdas onundas de contrlluiçiles so
QBIS e outras 1mpor1Anaas devidas ao lnstituiD Nacio
nal do Seguro SociBI - INSS, altera clsposiiMis das 
LeiS n"s 8 212 e 8 213, ambas de 24 de tullo de 1991, 
e dá outras piOVIdilncoas, SllllCIOI18do e translonnado 
na Let n" 9.639, de 25 de """" de 1998; a 

- N" 172. de 1998 (n" 615/98, na origem), de 
25 de ma1o uH1mo, referente ao PI'OfBIO de l.at de 
Conversão n• 12, de 1998, que ena a Gratdicaçio de 
Desempenho de AtiYidade de FISC811Z8Çiio - GDAF, 
a GratifiCação de Desempenho de AIMdade de Pro
teção ao Vão- GDACTA, e dá outras provHIInc:IBs, 
sanCionado e transformado na Le1 n" 9.641, de 25 de 
mende 1998. 
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MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N.• 170, DE 1998 
(N.• 651198, na origem) 

A Comisaio de 

Senhores Membros do Senado Federal, 

REL. EXTERIORES E DEF. NAC. 

Em '::_} _ __,.!..!:.; :! .... 

...,..}• ·" •- /{_a .. ~•'-' 

De confomudade com o an 52, metso IV, da Consutu1çio Federal, e de acordo com 

o disposto no an 56, paragrafo 11• do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior. aprovado pelo 

Decreto ri' 93.325, de 11 de outubro de 1986, e no an 40, paragrafo 1". do Anexo 1 ao Decreto ri' 
2.246, de 6 de junho de 1997, submeto a apreetaçio de Vossas Excelências a escolha. que d~o 

fm:r, do Senhor ROBERTO SOARES-DE-OLIVEIRA. Mlmstro de Pnmeu-a Classe, do Quadro 

Permanente, da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente, com o cargo de Embaixador do 

Brasil junto à Confederaçio Suíça, exercer o cargo de Embaixador do Brasil JUnto ao Pnnetpado de 

Liedllenstem 
Os mentos do Embaixador Roberto Soares-de-Obveu-a, que me mdUZU"arn a escolhê

lo para o desempenho dessa elevada funçlo. constam da anexa informação do Mlrustério das 

Relações Exteriores Bras.tba, 19 de JUnho de 1998. 

Fernando Henrique Cardoso 

EM N• lBb /DP/ARC/G-MRE/APES 

Bras111a,:& de ma1o de 1998 

Excelent1ss1mo Senhor Pres1dente da Repúbl1ca, 

De acordo com o art. 84 , 1nc1so VII, da const1 tuic;:ão, e 
com o disposto no art. 56 par4qrafo 1', do Requlamento de Pessoal 
do serviço Exter1or, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1' de 
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outubro de l9B6, no art. 40, parágrafo 1•, do Anexo l ao Decreto n• 
2.246, de 6 kie junho de 1997, submeto à aprec1ação de Vossa 
Excelência : a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal 
destinada ~ indicação do Senhor ROberto Soares-de-oliveira, 
Ministro da Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de 
Diplo-ta, pllra, cumulativamente, COlll o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ~ Confederação Suiça, exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Principado de Liechtenstein. 

2. Enlcaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais 
e CUrricul'* Vitae do Embaixador Roberto Soares-de-Oliveira, 
que, juntame"te com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, $erão apresentados ao Senado Federal para exame por 
parte de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, 

) 

Seba~ 
Min~stro de Estado, 1 

Rego Barros 
rino, das Relações Exteriores 

INFORMAÇAO 

curriculua !vitae 

Ministro d. Primeira Classe ROBERTO SOARES-DE-OLIVEIRA 

Rio de Janeiro/RJ, em 31 de julho de 1942. 
Filho de A~chimedes de Oliveira e de Odilia soares de Olive1ra. 

Guarda-Mar~nha da Reserva da Marinha. 

Terceiro S 
Segundo Se 
Primeiro s 
Conselheir 
Ministro d 
Ministro d 

retário, concurso, 20 de Jane1ro de 1964. 
etário, merec1mento, Jl de dezembro de 1966. 
retário, merecimento,Ol de fevereiro de 1975. 

, antigUidade, 16 de dezembro de 1981. 
Segunda Classe, merec1mento, JO de junho de 1989. 
Primeira Classe, merecimento, 23 de junho de 1996. 

121 
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Assistente da Subchefia Parlamentar do Gab1nete Civil da 
Presidência da Repüblica, 1966. 
Subchefe da Div1são de Documentação Diplomatica, 1973. 
Subchefe da Divisão de Sistematização da Informação, 1973/75. 
Encarregado do Serviço Interno de Correspondência, 1974. 
Subchefe da divisão de Transmissões Internaciona1s, 1974/76. 
Chefe da Divisão de Pagamentos do Pessoal, 1988. 
Chefe, substituto, do Departamento do Serv1ço Exterior, 1988. 
Chefe da Div1são de Comunicações, 1988/1990. 
Chefe, substituto, do Departamento de comun1cações e 
Documentação, 1990. 
Chefe da Assessor1a Diplomática da V1ce-Presidênc1a da 
República, 1995/1998. 

Miami, Vice-cõnsul, Encarregado do Consulado, 1965 
San Salvador, Terceiro secretár1o, 1965. 
Roma, Terceiro Secretário, 1966/67. 
Ancara, Segundo Secretário, 1967. 
Roma, Segundo secretário, 1967/68. 
Lima, Segundo Secretário, 1968/73. 
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1976/79. 
Buenos Aires, Encarregado de Negóc1os, a.i., 1978. 
Camberra, Primeiro Secretário, 1979/82. 
Camberra, Encarregado de Negócios, a.i., 1979 e 1980. 
Milão, Cônsul-Geral-Adjunto, 1982/87. 
Buenos Aires, Cônsul-Geral, 1990/94. 
À dispnsição do Cer1monial na v1sita do Presldente da França, 
1964. 
comissão organ1zadora da visita ao Brasil do xainxá e da Xabanu 
do Irã, 1965 (membro). 
À disposição do Cer1mon1a1 na v1sita dos Soberanos da Bélgica, 
1965. 
Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Un1f 1cação 
do Direito Privado, Roma, 1968 (membro). 
conferência sobre d1re1to do mar, Lima, 1970 (membro). 
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Peru, Lima, 1973 
(assessor l . 
Membro da Comitiva Técnica das viagens e v1si tas of icia1s do 
senhor Pres1dente da República a Nova York, China, União 
Soviética, Punta del Este (Grupo dos oito) e Argent1na, 1988. 
Membro da comitiva técnica do senhor Pres1dente da Repl.iblica 
nas solenidades de posse do Presidente da Venezuela e visitas 
oficia1s ao sur1name e Guiana, nas solenidades de comemoração 
do Blcentenário da Revolução Francesa, na v1agem a Nova York 
(Assembléia Geral da ONU) e nas visitas oficiais ao Equador, e 
à Costa Rica, 1989. 
Membro da comit1va do senhor Vice-Presidente da República na 
reunião do Grupo do R1o, Quito; na reunião do Grupo dos Paises 
Não-Alinhados, Cartegena; na visita oficial do Japão, pelas 
comemorações do centenário do Tratado de Amizade Brasil-Japão; 
nas cerimônias fúnebres do Primeiro-Ministro, Israel; na visita 
ofic1al à Argentina, 1995. 
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Membro da Çomitiva do Senhor Vice-Presidente da República na 
solenidade 'de posse do Presidente do Equador na vis~ta oficial 
à Repúblic~ Oriental do Uruguai, na Reunião do Grupo dos Quinze 
em Harare, :na visista oficial à Repllblica do Paraguai, 1996. 
Membro da Comitiva do Senhor Vice-Presidente da República na 
visita oficial à República Federal Alemã, à República 
Portuguesa 'e à Espanha, 1997. 
Assistente da Subchefia Parlamentar do Gabinete c~vil da 
Presidência da República, 1966. 

Ordem do R~o Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha Laqro Müller, Brasil. 
Medalha Mé~ito Tamandaré, Brasil. 
Ordem ao M~rito das Forças Armadas, Comendador, Bras~l. 
ordem ao M~rito, Gr~-cruz, Paraquai 
Ordem "Al ~erito", Grande Oficial, Equador. 
Ordem "Al ~erito", Gramde Oficial, Itália. 
Ordem Méri~o Federal, Grande Oficial, Alemanha. 
Ordem Naci!nal do Cedro, Grande Oficial, Líbano. 
Ordem "El ol Del Peru", Oficial. 
Ordem "Al erito de Mayo", Oficial, Arqentina. 
Ordem "Hom~yoon", Cavaleiro, Irã. 
Stella Del a Solidarietà Italiana, 1' Classe, Itália. 
Ordem da C roa, Cavaleiro, Bélqica. 
Ordem da coroa de carvalho, cavaleiro, Luxemburgo. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Portuqal. 

~.p/~~ab ...::::.;=-_,__ 
. (s~n;;.;;rc;o.C. rante) 

Diretor-Geral do Departame~ do serviço Exterior 
' 

PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN 

INFORMAÇÕES âERAIS 

I. DAD S BÁSICOS 

• Nome Ofic1al Pnnc1pado de L1echtenstem 
• Capn Vaduz 
• Area '60 kJn2 
• lndepqndénc1a 23 de Janeiro I 719 

(estabtlecunento do Pnnc1pado lmpenal de L•echtenstem) 

1:!3 
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• Data Nacional 15 de agosto (Coroação do Pnnc1pe Remante 1 

• Consutmção 5 de outubro de 1921 
• S1stema Legal cod1gos c•vtl e penal loca1s 
• Sufrágto :!0 anos. umversal 

2. DADOS POPULACIONAIS 

• População 31.389 habitantes 
• Densuiade demográfica 186 hablkrn2 
• Crescunento Populac•onal I 02% 
• Grupos Étrucos germàruco 87 .5°to, 1tahanos. turcos e outros 12.5% 
• Rehgtões catohcos romanos 80%, protestantes 6 Q%, desconhectdas 

S 6%, outras 7 5"'• 
• Línguas alemão (oficiai). dtaleto alemão 

2. SISTEMA POLÍTICO 

O Pnnctpado de L1echtenstem é uma monarquta conslltuctonal com 

regune parlamentansta de governo O Prmctpe e um monarca hereditário. 

o líder do rnator parttdo no Parlamento e md1cado para a chefia do 

Governo; e o líder do mator partido de opostção e mdtcado para o cargo 

de Vtce-Pnrnetro Mtrustro O Parlamento é urucameral, com 25 membros, 
elettos por voto d1reto. par:~ mandato de quatro :~nos O Gabmete e eleito 

pelo parlamento e confinnado pelo pnnc1pe 

J. PRINCIPAIS AUTORIDADES 

• Chefe de Estado Pnnc1pe Hans-Adarn 11 (desde de dezembro de 198Q 1 
• Pnnctpe Herdeiro Alms von und zu L1echtenstem 
• Chefe de Governo Pnmeiro-Mmistro Mano Fnd. 
• Mmtstro Dos Negoc10s Estrangetros Andrea W1lh 
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4. ECONOI\IIA 

Apesar de um pa1s pequeno e com hmnados recursos naturais. a economia 

do Pnnc1pado de L1echtenstem e prospera. altamente mdustnahzada e 

amparada em um forte setor financeiro. o que proporciOna aos seus 

habitantes um padrão de v1da compatível com o dos grandes centros 

urbanos da Europa oc1dental Com ba1xo md1ce tnbutano - o ma1or taxa 

de Imposto é de 18% - e com regras acessíveis de mcorporação. cerca de 

25.000 empresas possuem sedes estabelecidas em L1echtenstem. fator 

responsavel por 30°'o da receita do Estado O pa1s faz parte de uma uruão 

aduaneira oom a Suíça e usa o franco suíço como sua moeda nac10nal O 

Pnnc1pado e membro da Area Econômica Europe1a desde de 1995 

5. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS 

• PIB U~O 713 nulhões 
• PIB pericap1ta USO ~3.000 
• lnflaçàq O 8% 
• Força d~ trabalho ~~.187 
• Taxa de desemprego: I 1% (1996) 

Orçamento· 

• Rece1ta USO -t55 m1lhões 
• Gastos USO -tJS m1lhões 

• Produto lndustnas eletrõmcos. manufaturamento de meta1s. têxteis. 
ceram1c . produtos farrnaceuucos. ahml"ntos mdustnahzados. 
mstrum ntos de prl"clsào. tunsmo 

• Produto Agncolas tngo. ma1zena. batatas. produtos den\ados de 
Iene. ca e 
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Exportações 
• Total USO:.'! 1..\ h1lhões 
• Commodmes maqumas de pequeno porte. produtos dentanos. selos. 

compom:ntes para computador. ceràm1ca 
• Pnnc1pa•:. parceiros pa1ses da Umão Europem e da area europeia de 

hvre comercio 

importações 
• Total USO $852 3 milhões 
• Commodltles maqumana. metais. têxte1s. aliMentos. ve1culos 
• Pnnc1pa1s parceiros Pa1ses da Umão Europeia e SUiça 

6. RELAÇÕES BRASIL-LIECHTENSTEIN 

As relações entre Brasil e L1echtenstem são de carater puramente 

protocolar Em razão da ex1gu1dade de sua extensão remtonal e de seu 

alto envolvimento com os pa1ses da Europa Oc1dental. comercio e 

mvesumento com n Brasil apresentam figuras pouco express1vas no 

quadro econàm1co hras•letro Da mesma manerra. as relações de âmb1to 

consular são de pouca expressão. não se observando nenhwn mov1mento 

nugratono. em ambas as drreções. que JUStificassem wna maJor 

proxtm1dade de carater populacional ou cultural 

Os mteresses bras1leuos em L•echtenstem são representados pela 

Emba1xada em Berna. sendo a representaÇão d1plomauca su1ça em 

Brasiha mterlocutora do Governo de Vaduz no Bras1l 

Não ha regtstros de 'Isllas de alto mvel a um e outro pa1s 

r4 L'om1ssàc• Je Rda\,;~, I ~lerwres e Defesa Nacwna/1 
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MENSAGEM N." 364, DE 1998-CN 
(N.0 660198, na origem) 

Senhores Membros do Congresso NaciOnal. 

Nos termos do an1go 61 da Constituição Federal. submeto a elevada debberaçio de 

Vossas Excelêncuts, acompanhado de Expos1ção de Mot1vos do Senhor Mimstro de Estado do 

PlaneJamento e Orçlamento. o texto do proJeto de le1 que "Autonza o Poder E'l:ecutJvo a abnr aos 

Orçamentos F1scal e da Segundade Social da Uruão. em favor do Mtnisteno das Comunicações. 

crédito espec1al até cll hm1te de RS 500.000.000,00. para os fins que especifica". 

Bras1ha. 2 de Junho de 1998. 

Fernando Henrique Cardoso 

EM n• 093 IMPO 
BraSJba, 02 de Junho de 1998 

EKCel~•ss•mo Senhor Presidente da Republica.. 
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Dirij 
espeaal ate o limite 
Comurucações 

'me a Vossa ExcelênCia para encammhar sobe~ la ;:ão de abenura de credito 
RS SOO 000 000.00 I quinhentos nulhões de rea1s). em fàvor do Muusterio das 

2 O c to em paula YJsa a mcorporar ao orçamento vigente daquele Orgio o excesso 
de arrecadação, onu o da rece1ta de outorga dos serYJços de telec:omurucações. em favor do Fundo 
de Fiscalização das T ecomurucações - FISTEL. em prognmação não contemplada na Lei r(l. 9 598, 
de 30 de dezembro de 1997, conforme item a seguir relacionado 
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RS I 00 --·---- OUTRAS DESPESAS DE ' rrl"'.:-..1 DESPESAS CAPRAL TOTAL 
CORRESTES 

rl-!'"!::~f,.C' a P3r3 .._, fe!c-1.'(':' .... ac:tonai - '\fou~teno da 
~?l•c:::~~ ~ ~~ 0~ono 354 3QIJ :li o 1~56()0 tiOQ 500000000 - - -- ---· 

P.~saJte -~e J:OT oportuno. que a presente sohcttação de abertura de credato espectai 
ne • ...-a ,~. m~-:ada contuntamPnte com a solicitação referente ao credtto suplementar de tgual valor. 
''"' :~. •. • "'J · úrustenn Lia Educação e do Desporto, uma •ez que trua da mcorporação da 
'"'r~·' .-.. ~ • ·fe <P<:U""'- or_letO do presente credtto. ao orçamento daquela Pasta 

() t'le•lu "~b!lt~ar-se-~ medaante projeto de le1 ~ ser submetido a aprectação do 
C"ongrp"" i •~~uma/. par <~ tr:ltar Je credtto espectai ad• mdo da mcorporaç.i.:l de recursos de 
~xce"-' de arrecadaçã·' em prc gramação não contemplada na Le1 no '1.598. de 30 de dezembro de 
r 09; · ··111C1P ç, rn"!si'J'Iu f"TP u'nson.mc1a com a::. prcscnções c.:onudas no an 167 mc1sos \' e VI. da 
"·,,n~~;.rl:llh ... ," t" cm cu'lt~"-.miiJJ.de com .. art 43. ~ 1.:: mc1so II da Le. n .. ...j. 3.:!0. de 17 de março de 
I Cll). 

... r .. ""' 

>essas •M:c''" ~'te 'vlmtsterto mamfesta-se favoravelmente ao atendimento da 
. ·or:;,, 'l:J· · 1 ol · •mal 'ubmeto a ele• ada deliberação ae Vo,sa E~celênct& o anexo 

_ ..... •• ,.,, -. .1 .ult• \nzar ::! 3benura do refendo cred1to 

Respenosameme. 

PAULO Po\J\'A 
\lmtstro de Estado do 

PJaneramento 1: Orcaner.ta 
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ANEXO Á EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO !\II~ISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nr. 093 DE 02 I 06 /ga. 

I Smtese do _j)I"ObleJI!a ou da s1t~ão que reclama provJdêncJas 
lnexJstênc1a ,de categona de programação. no orçamento do !\1irusteno das Comurucações. 

para atender a desPc:sas relac1onadas com a transferência de recursos onundos da rece~ta de outorga 
dos semços de tele~omurucações ao Mlrusteno da Educação e do Despono - MEC 

2 Soluções e prov1dênc1as conudas no ato normauvo ou na med1da proposta 
Abenura d~ cred1to espec1al. mediante proJeiO de le1. em favor do Mlrusteno das 

Comurucações 

3 Alternau,.as ex1s~ntes as med1das ou atos propostos 
T ecrucameale e a alternat1va v1avel 

4 Custos I 
RS 500 oooJooo.oo (quinhentos milhões de rems), p•:weruentes do excesso de arrecadação 

da receita de outorga dos semços de telecomunicações 

5 Razões que JUStiqguem a urgênCIII -- --

6 Impacto sobre o melo ambiente 
Nioha 

7 Alteracões Prooc stas c a ser preencludo somem e em caso de alteração de Medidas ProVIsonas) 
Texto Arual 

' Texto Proposto 

I_ 
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PROJETO DE LEI N." 14, DE 1998-CN 

Autonza o Poder ExecutiVO a abnr aos 
Orçamentos F 1scal e da Segundade Soc1al da 
União. em favor do Mirusténo das 
Comunicações. crédito especial ate o hm1te 
de R$ 500.000.000.00. para os fins que 
espec1fica 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. 12 Fica o Poder Executivo autonzado a abnr aos Orçamentos Fiscal e da 
Segundade Social da União CLe1 n" 9.598. de 30 de dezembro de 1997). em favor do Mimsteno das 
Comumcaçlles, crédito espec1al até o li1111te de R$ SOO 000 000,00. (qumhentos mllhões de rem.s), 
para atender à programação constante do Anexo I desta Le1 

An. 22 Os recursos necessários a execução do d1sposto no art1go antenor deconerão 
da incorporação de excesso de arrec•d•çlo de recursos vmculados 

Art. 3• Em decorrencia do disposto nos an 12 e 2•. fica alterada a rece1ta do Fundo 
de F1scal1zaçâo das Telecomurucações - FISTEL. na forma md1cada nos Anexos II desta Lei. no 
montante espectficado 

Art. 42 Esta Le1 entra em v1gor na data de sua pubhcação. 
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MENSAGEM N.• 365, DE 1998-CN 
(N. • 659198, na origem l 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Junho do 1998 

Nos termos do artigo 61 da Constrturçào Federal. submeto à elevada delrberação de 
Vossas Excelencras. acompanhado de Exposrçio de Mouvos do Senhor Mmrstro de Estado do 

PlaneJamento e Orçamento. o texto do projeto de ler que • Autonza o Poder Executivo a abnr aos 

Orçamentos Fiscal e da Segundade Social da União. em favor do Ministcno da Educação e do 

Desporto. crédito suplementar no valor de RS SOO 000 000.00. para reforço de dotaÇ6cs 

consrgnadas no vigente orçamento" 

Brasllra. de ;unho de 1998 

Fenando Henrique Cardoso 

EM DI 092 IMPO 
BraSJlla. 02 de Junho de 1998 

Excelenussuno Senhor PreSidente da Republica. 

Dirijo-me a Vossa Excelência para encllllllllhar soliCitaçãO dr abenura de credito 
suplementar no valor de RS SOO 000 000.00 (qwnhento' milhões de rea~s). em favor do Mimsleno 
da Educaçilo e do Desporto. beneficrando o Fundo Nac.onal de Desenvolvimento da Educaçio -
FNDE 

2 O credito em pauta visa a incorporar ao orçamento VIgente daquele órJio a 
II'8DSferiacia advinda do excesso de ~JJTeC~~daçio. onunda da r":Ce~ta de outorga dos ~ de 
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telecomumcações a cargo do Fundo de Fiscalização das Telecomurucações- FISTEL, do Mimsteno 
das Comumcações.l ao Fundo Nactonal de Desenvc:VImento da Educação - FNDE, para o 
atendimento de açõels finalist1cas. na fonna a segu1r discnr.unada 

RSIOO . 
OlJTIWi DESPESAS 

ITEM DISPUAS DE CAPITAL TOTAL 
CORRENTES 

Complementação c1a1 Umio ao Flllldo ele M.mutmção e 
Desea\IOivunonto do ""SDID Fundamomal e de Valonzação do 

-FUNDE III 000 000 - III 000000 
Desen\IOivunonto da lducacão Bas1ca para o Nonleste lO 336 583 - lO 336 583 

• Escolar 81.193 749 - 81 193 749 
DlltnbuieiD de L1vro ~ Dar.ll AIIDIOS e Bibltcucas 40 906 251 . 40 906 251 
Escolas Públicas - Gelatão Efic11!11te 40 826 551 14 688 !170 SSSIS 127 
COOI'IIalaçio, Suptsão e Desemolvunearo do Eostno 
F.....w-1 36.000000 80900 000 116 900 000 
Aautstcio de Vetculol Escolares - 50000000 !10 000 000 
Fanclo ele Fanalec:unt!ltro da Escola - FUNDESCOLA 34 127 170 21 120 34 148 290 

TOTAL l54.39o.ll0 145.60!1..690 5110.000.000 

3 ~te-se. por oponuno, que a presente soliettaçio de abenura de cred1to 
suplementar devera er tratada conJuntamente com a solicitação referente ao cred1to espectai de tgual 
valor. em favor do "msterio das Comunicações. uma vez que trata da incorporaçio ao orçamento 
do Mtmsreno da Ed cação e do Despono da transferência de recursos provementes daquela Pasta 

4 O pi o VIabilizar-se-a mediante proJetO de lei a ser submetido a apreetaçio do 
Congresso Nacto por se traw de credito suplemenw adVIndo da incorporação de recursos de 
excesso de arreca . estando o mesmo em consonância com as prescrições comidas no art 167, 
inctsos V e VI, da donsntuiçio. e em confomudade com o art 43. § 12. maso IL da Lei na 4 320, de 
17 de março de 1964 

5 Nessas cond1ções. este Ministerio manifesta-se favoravelmente ao alendimettto da 
presettte solicitação razio pela qual submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo 
Pro.Jeto de Let. que sa a autorizar a abertura do referido credito 

Respettosamente. 

, I 
' ' ' 

J. ,\ .. - - ~ 

PAULO PAIVA 
Ministro de Estado do 

Plane.Jamento e Orçamento 
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ANEXO A EXPO~I(. \O llE :\IOTI\ ()<.,DO \11:\ISTÉRIO DO 
PLAI\EJAME"\ TO E ORC-\ \lEi\ TO"\- · '·. DE o: I o& I 98. 

I Smtese do problema uu da :muação que reclama pro\ Hlencac 
Incorporação da translerenc1a ad,mda do e'cessn de arrec~aaçào de recursos do Fundo de 

F1scahzação das T decomumca~õe> - r!STEL ao Fundo '-•c•onal a e Desemol\lrnemo da Educação 
- FNDE,l\.fEC 

.::! Soluções e pro\ tdênc1as. contidas. no ato 'lorrn:.UI\ o ou na medhl.i rrnoosta 
1\bertura de credno -uplementar mea.ame pr01et" Je ·e• ~m IJ\ o r do '-.fmlS!eno da 

Educação e do Desporto 

3 Altemauvas eXJstentes as med1das ou atos _prooosto!. 
Tecrucamente e a alt~matl\. a \ 13\ el 

4 Custos 
RS 500 OOU 000 00 1 qumhentos nulhões de rea1s1 provem entes do excesso de arrecadação 

da rccC'lta de outor!'a dos serv1ços d~ tdecomurucações 

S Razões que IUSt!liquem a url!encta 

6 Impacto sobre o meto ambtente 

I Não ha 

7 Alterações Pror><.>stas 1 a 'er t:'reench1do somente em caso <h Jl:erlçjo de \led1das Pro\1Sonasl 
Texto Arual T e'<w Prooosto 
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8 Síntese do parecer do onzào JUnd1co 

PROJETO DE LEI !'.." 15, DE 1998-C"' 

I 

Autonza o Poder ExecutiVO a abrir aos 
Orçamentos Ftscal e da Segundade Soctal da 
Umão. em faH•r do M1msterio da Educação e 
do Despono. credito suplementar no valor de 
R$ 500 000 000.00, para reforço de dotações 
constgnadas no '1geme orçamento. 

O C~NGRESSO NACIONAL decreta 

Art. Jll Fica o Poder Executl v o autonzad:> a abnr aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Soc1al dai Uruão (Le1 n• 9.598, de 30 de dezembro de I 9971. em favor do Mirustério da 
Educ.açio e do Despctno. crédito suplementar no valor de RS 500 000 000,00 (qumhentos milhões 
de reais). para atendet a programação constante do Anexo I desta Le1. 

Art. :!"'Os recursos nccessanos à execução do d1sposto no art1go anterior decorrerio 
da incorporação da tpnsferéncJa de recursos onundos do excesso de arrecadação da receita de 
outorga dos serv1ços 'e telecomurucações 

Art. 3• Em decorrénc1a do d1sposto nos art. 12 e :!'. fica alterada a recesta do Fundo 
Nac10nal de Desenvo v1mento da Educação - FNDE. na forma md1cada nos Anexos II desta Lei. 
no molllmrte espec1fic o 

sta Le1 entra em v1gor na data de sua pubhcação 

135 
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MENSAGEM N.o 366, DE 1998-Cl\ 
(N." 658198, na origem I 

Senhores Membros do Congresso N:.ctona.l. 

Junho do 1998 

Nos termos do artigo 61 da ConstitUIÇão Federal. suometo a e1e,ada deliberação de 

Vossas Excelenc1as. acompanhado de Expos1çào de Mouvos do Senhor Mm1stro de Estado do 

PlaneJamento e Orçamento. o texto do proJeto de 1e1 que •· Autonza o Poder Execuuvo a abrir ao 

Orçamento da Segundade Soc1al da Uruilo. em favor do M1rusteno da Saúde. cred1to suplementar 

no valor de RS 41 5 079 11 7 .00. para os fins que especifica'" 

Bras1ha. de Junho de 1998 

Fernando Henrique Cardoso 

EM n• 091 'MPO 
Bras1ha. 02 de JunhO de 1998 

Excelennss1mo Senhor Presidente da Republica. 

O M1nmeno da Saude sollc1ta a abenura de creditO suplementar no 'alar de RS 
415 079 117.00 !quatrocentos e qu1nze rru1hões. setent.l e nove rrul. cento e dezessete reatsl. em 
favor do Fundo Nac10nal de Saude · FNS 

2 O presente creditO tem por obJeUvo realoca: recursos para pagamento da d1vtda 
mtema. conforme quadro abatxo 
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PIA 
-\momzaç3o e Encargos de Fmancla
mento Dl\tda Interna 

Total 

Despesa 
I Correntes- I 
1 Juros En.: 1 I Cap11al -

-\rnomz 

FTF. 

1~3 

141 

_ PS llolr 

~uplementa .. ãu C .a:: -.:laanrnto 

"' I = ' ... -. I I .... 

..:. ! ::- • ·-r, l I - " 

3 O remaneJamento ora proposto · 1sa d ~o.orr:~Ji c:--fUP ... -. ... u .... vi,-J...:.~ 1•.::.nao \ia. 
elabcra~ãc do Orçamento de I 'l98 onde foram alocados c•s 1 ~ct..1 sos pertmeme a alua!lzaçào 
monelana em despesas .:orrentes - JUros e encargos quando o .:orreto .~na e.n "~>L'e>J• u~ capnal -
amon1zação da dl\lda 

4 E tmportante regtstrar que fo1 necessano proce.:ler .s. lilOdtfi.~a,a:-J .. b. t •l l-.: ::n• .._,l•1da 
14~ T1tulos de Responsab1hdade do T escuro l\ac1onal - Ouuas .>..phca.;oe~ ~-'""·' "nt" 1-IJ -
T1tulos de Responsabilidade do T escuro Nac1onal - Refinanc1amemo da DI\ 1da l"'ubh.a 1 lob1hana 
Federal. em decorrencta da Ponana. SOF'MPO n< I to, de 13 de agosto de I <1.;17 • •JUal • nou novo 
elememo de despesa · pnnc1pal comg1do da dl\tda contra1u~l rennanc1ado" em c-bed1ênc1a ao 
dtsposw nos§§ J2 e:~ do an ~3 da Le1 n• <l ~73 de:: de_1ulho de J007 CLD0·9Sl 

; O pleno devera ser submendo a apreciação do Congress.:> ~Jac10n:u. ,.=r :e u:1ar de 
remane,arnento de recursos envolvendo grupos de despesa de d1•1da. no ãmbn~ .• a mesma 
subau\ldade. não contemplado nas autonzações tonced1das ao Poder E'>ecuuvc nos ter.ncs do art 
o'. mctso 11. da Le1 R" o 598. de 30 de dezembro de 1997. ubedec1das as prescnções \lO an 167. 
mc1sos V e Vl. da Consmwção. e em confomudade com o an 43, § I:. mc1so m. da Le1 n• 4 3:!0. 
de 17 de março de 1964 

o Nessas cond1ções. este 1\.hrusteno marufesta-se fa\ ora' elmente "" dlendmtento da 
presente sohcnaçio. razão pela qual submeto a elevada dehberação de \'ossa f.J.celoinCia o anexo 
Pr0_1e10 de Le1. que vtsa a autonzar a abertUra do refendo credno suplementar 

Respenosarnente 

PAULO PAI\"A 
Mlrustro de Estado do 

PlaneJarnento e Orçamento 



142 -------- ANAIS DO SENADO FEDERAL ___ __:Junho do 1998 

ANEXO À EXPOSIÇ . .\0 DE MOTIVOS DO l\IINISTÉRIO DO 
PLANEJAME!\íTO E ORÇAMENTO~· 091 DE 02 I oGI 98. 

I Síntese do nroblema ou da snuacio oue reclama proVJdênc1as 
Insufic1ênaa de dotação orçamemana para cobertura de despesas relac1onadas com a 

amomzaçio da diVIda. uma 'ez que. eqUivocadamente. a relenda dotação fm alocada no pagamento 
de JUros e encargos 

ro osta 
o\bertura de credno suplementar. med1ante remaneJamento de recursos não autonzados na 

Le1 Orçamentana 

3 Alternativas eXIstentes as med1das ou atos orooostos 
Tecrucamente e a alternativa VJavel 

4 Custos 
RS 415 07Q I P.C•C• 1 quatrocentos e qu1nze rrulhões. setenta e nove rrul cento e dezcssete 

reBISI. proveruentes de remaneramento de recursos não gerando portanto. custos adiCIOnlls para o 
1 Tesouro Nac1onal 

5 Razões que JUStdiquem 3 unzêncJa 

6 Impacto sobre o mem ammeme 

I Nio ha 

7 Alteracões Pro costas 1 a ser oreencludo somente no caso de alteracão de l\led•das Pro•1sonas1 
Texto '\tua! Texto Proposto 
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8 Síntese do narecer do onrão 1und1co 

PROJETO DE LEI N." 16, DE 1998-CN 

Autonza o Poder Execuuvo a abnr ao 
Orçamento da Segundade Soc1al da llnilo. 
em favor do Mm1steno da Saúde. crédito 
suplementar no 'alor de RS 415 079.117.00, 
para os fins que especifica 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Ar!. 12 F 1ca o Poder ExecutiVO autonzado a abnr ao Orçamento da Seguridade 
Soc1al da União ~i n• 9.598, de 30 de dezembro de \997). em favor do Mirustério da Saúde, 
crédito suplemen no valor de RS 415.079 117.00 (quatrocentos e qu1nze milhões. setenta e nove 
mil, cento e dezes e rems), para atender à programação constante do Anexo I desta Le1. 

Ar!. 2• Os recursos necessários a execução do disposto no arugo antenor decorreria 
da anulação parc1al de dotação. md1cada no Anexo II desta Le1. no montante espec1ficado. 

Ar!. 39 Em decorrência do disposto nos an I e e :!9• fica alterada a rece1ta do Fundo 
Nac1onal de Saúde. na forma md1cada nos Anexos III e IV desta Le1, nos monJantes especificados. 

Ar!. 49 Esta Le1 entra em v1gor na data de sua pubhcaçilo 
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ANI!.O III 

..... 
350DD • IIIINISTUIO DA S~E 
311901 • r!NJill III&CIII•IAa. Of. UUD1 

lllllliC:EITA 

ESPEC:IFICAÇAO 

2000 00 DO fttCEIT.IS DE I:II"ITAL 

2111 01 00 

.... C:IIi.ITA 

2001>DOOO 

1&00 00 oc 
2&10 00 CIO 

I zazz oz ;:a 

I 

oPPIÇOU DE CRlDITO 

~ DE CREDITO lllo'J'EMWO 

Tl'fti.OS DE IIE!PUNUIILIDADE DO TESOUIIO liACIIIüL 
• IIEFINIICI&Miitii'O DA DIYID& "UULICI FEDIIUL 

ESPECIFICACiO 

NCEITAS DE CAriTAL 

TIUJdi:UIKIAS DE CAPITAL 

'TIIAIIIFPDCIAS INTRIGDVI'I8UIENTAIS 
I 

:=LIEIAS Dl REI:UISOs DE TJTIADS DE 
ILIDADE 00 TESOI.WD NICICJUL 

A(QIISOS 0[ TliM$ AS FI)ITIS E TII'ANVEitEICIIS 

I ... 
XSDDPAIEN'll I '""' ... ... •INI'I117 ... AIIGJIII7 

SEG All071117 

TOTAL. SEUIOADIII 

.... 
I 
,._, ..... 

... ... &111171117 ... UI071117 

i_:_ I 
AIICI71117 

TOTAL Slii.RIOADI. 

IA C om1ssào MISta de Planos. Orçamentos Publicas e F1scall:ação I 
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PARECER 

PARECER Nl341, DE 1998 

Da Comiaslo Dtretllfll, 8Gbre o Pro
jeto de Resoluçio n" 23, de 11197, de auto
ria do Senador LúCIO Alcintan, que "Di 
nome c11o Sala Senador Viaconcle cllo c.l
ru, à ula de reuniões da Comiallio de 
A•u- Econõmicoa" 

Relator Senador Geraldo Melo 

I - Relatorio 

O Proteto de Resolução n" 23. de 1987, de au
tona do nobre Sanador Lúc10 Alcântara. atribUI o 
nome de "Sala Senador VIsconde de Ca1ru" 41 sala 
de reuniões da Cormssão de Assuntos EconõiiiiCos. 

A JUSbltcação da oetenda pmposoção 1nd1CB que 
a denommação proposta, rneiS que se consb!Uir em 
merecKia homenagem a Jose da Solva Lisboa, o VIS
conde de Ca1ru, estabelece uma evidente harmonl8 
entre os pnnc1pt05 de globai!ZBção da econom.., 
conlorme tendêncta prevalente no mundo aluai, com 
a h1stónca 1n1C18IIva de abertura dos portos brasilei
ros de ha quase duzentos anos Lembra, também a 
contnbulçào atova do então futuro VISCOnde de Ca1ru 
para a edição da Carta Régia de 28 de JlllllllrD de 
1908, que abnu os portos do Brasil às nações am
gas, medida precursora do modemo processo de on
tegração comerc1a1 T ai contnbu!Ção deu-se tanto 
por 1ntennéd10 do exerc1c10 de 1nlluãncta pesso~~l de 
Calru Junto ao monarca. quanto pela diVulgação de 
seu ensaiO de defesa laonca da medida - "Observa· 
ções sobre o comerc1o tranco no Brasd". 

A JUslrfocação do Protelo de Resolução desta
ca. ademais. os latos de Ca1ru tar sido p1ona1ro na 
publicação de lovros de economia a no ens1no de 
aconomiB roo País e de ter sido representante da 
Bahla na Constituinte de 1 823 e no Senado de 
1826 a 1835 

11- Voto 

Não ha dUVIdas de que o Senador VIsconde de 
Cauu apresenta mantos lntgualaWtiS para receber a 
homenagem pmposta pelo nobre Senador Luao AI· 
cintara Vale a pena lembrar. para surpreea de al
guns. que mulloS dos pnnc1P105 que onentavam a m
lluente concepção de politiCa econômiCB daquele 
nobre senador do lmpeno não são multo diferentes 
dos que hoJe servem de base. quase duzentos anos 
depo1s. para a modema politiCa econômiC8 Tal lato 
toma eVIdente a oportunidade de tal homenagem 

Pelas raz6es expostas, voto pala aprovação do 
PI'O)eto de Raaolução n• 23. de 1987. que alnbul o 

·-------
nome de "Sala Senador V1sconde de Ca1ru" a sala 
de reunoões da ComtSsão de Assuntos Económocos 

A SRA. PRESIDENTE (Junta Manse) - O Ex
pediente lido va1 à publocação 

A SRA. PRESIDENTE (Junta Marose) - Do Ex
pedoente lido. constam as mensagens presodenelaiS, 
encaminhando os Pro)81os de Le1 n"s 14. 15 e 16, de 
1998-CN. que vão a Com1ssão M1sta de Planos, Or
çamentos PúbliCOs e F1scalozação 

Nos termos da Resolução n• 2. de 1995-CN. a 
Presodênc~a estabelece o segu1nte calendéno pata 
tramrtação dos PrDJeiOS 

ate 8/6- publiCilçào e d1Sinbu1ção de avuleos. 

até 1616 - prazo f1nal para apresentação de 
emendas 

ate 21/6- publtcaçào e diStnbulçào de avulsos 
das emendas. 

ate 1•18 - encaminhamento do parecer final a 
Mesa do Congresso NaciOnal 

A SRA. PRESIDENTE (JuniB Mansa) - A Pre
sldêncl8 comunoca ao Plenano que o PI'Ojelo de Re
solução n• 23, de 1997. de autona do Senador Luc10 
Alcànlara. cuJO parecer 101 lido anlenormente, locara 
perante a Mesa durante c1nco diBS úteiS, a 11m de re
ceber emendas. nos termos do art 235, 11, "d". do 
Regomento lntemo. combinado com o art 4° da Re
solução n• 37. de 1995. do Senado Feaeral. 

A SRA. PRESIDENTE (Jún1a Manse) - A Pre
sldêncra recebeu a Mensagem n• 169, de 1998 (n• 
648198. na ongam), de 1° do corrente. encammhan
do, oos tennos do 1nc1so 11 do art. 7" da Lei n• 9.069, 
de 1995, o demonstrativo das emiSSOes do ,_. rele
rente a abnl de 1998. as razões delas determinantes 
e a posição das reseNas 1ntemac10na1s a elas vmcu
ladas 

A matena va1 a Comissão de Assuntos Econõ· 
mocos 

Sala da C omtssão 

-• ,.1 I 
'~ •ltt -. 
---

A SRA. PRESIDENTE (Junl8 Manse) - Sobre a 
,_._ requenmento que sera lido pela S,. Pn111e1ra Se· 
cratana, em exerctaO. Senadora Ermlla Fernandes 

E lido o segu1nte 
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REQUERIMENTO N" 390, DE 1998 

Senhor PreSidente, 
Requeoro, nos termos dos artigos 50. § 2° da 

Constttuoção Federal. combonados com os ans. 216 
e 217 do Regomanto lnlemo do Senado Federal, se-
18m soloclladas ao Monsténo de Estado da Fazenda 
as seguontes onlonnações 

1 l Relação dos Estados braslleoros que 1a asso
naram com a União e tiveram aprovação pelo Sena
do Federal. da seus dabttos no ãmbtto do Programa 
de Apooo à Reestruturação e ao AJuste Foscai. com 
seus respectovos valores: 

2) Ralação dos Estados brasoleoros que sa en
<XX'4ram onadln'cllenles com relação ao pagamento da 
suas parcelas no ãmbdo do Programa aama refendo: 

Sala das Sessões, 3 de Junho da 1998 - Sa
nador Gilberto Mlnonda. 

{À Mesa para decosão.) 

A SRA. PRESIDENTE (Ju"'a Mansa) - O ra
quanmanto lodo sara despachado a Mesa para daco
são, nos termos do oncoso III do art. 216 do Regoman
to Interno 

A SRA. PRESIDENTE (Junoa Mansa) - Sobre 
a mesa, PIO)elo da let do Senado que sara hdo pela 
Sr" Pnmeora Sacratana. em exercocoo, Senadora 
Emoloa Fernandes. 

E lodo o saguonte· 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 120, DE 1998 

Altera a reda~io do art. 643 do 
Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 
11143, que • Aprova a Coneoliclllção das 
Leia do Trabaii'IO". 

O Congresso Nac.bnal decreta: 
Art 11 O art. 643 do Decreto-Leo n' 5.452, da 

1° da maoo de 1943, passa a vogorar acrascodo do 
seguonte § 2' A 

'§ 2' As questões referentes ao axerco
coo da profissão de conator da móvats, 
quando resultantes da contratos de presta
ção de se~ aul6nomos regidos pela leo 
Covol ou Comarcoal, serio donmodas pela JUSio
çacomum.• 

Arl 2' Esta Leo entra em vogor na data de sua 
publocação 

Juatjlrl~o 
A presente propooi,ção tem por lonalldade en

carrer um peroodo da nebulosodada qua conduzou a 

debates e onterpretações equovocadas. no tocante a 
elatova natureza 1urodoca da prestação de servoços 
aletovada pelo corretor de omoveos autãnomo. 

Com efado. as lu~ do co1T81or da omovers, 
a parlor de 1978, passaram a ser doscophnadas pala 
leo n• 6 530, de 12 de maoo de 1978, e pelo respecto
vo regulamento (Decreto n• 81.871, de 29 de junho 
de 1 978) Essas textos so parmdem o exercicoo da 
profossão, com a axogãncoa de documentação pro
pna, espacoalmente a mscnção no Conselho Rego~>
nal de Corretores de lmoveos, desde que possuodor 
da titulo da TécniCO nas Transações lrnoblllánas. 

Nessas condoções e nos precosos lermos da re
gulamentação legal, 'compete ao corretor da orno
veos exercer a onlermedoação na compra. venda. per
muta e locação de omóveos. e oponar quanto à comer
coahzação omobchána', apos assonatura da contrato 
ascnto de madoação entre os ontaressados. Trabalha 
o corretor, poos, da forma absolutamente lovra, autô
noma, ondepandente, sam qualquer horáno prefoxa
do, sem salano, subordonação ou depandêncoa, quer 
JUrídoca ou econõmoca 

Não e por outro mobvo que os corr-res, ao 
se apresentarem em vanas empresas omobillánas, 
onsostem em ldentdocar-se com a credencial de traba
lhador autOnomo E o que e maos acentuado é a sua 
exogêncoa em assonar o contrato de prestação de sar
~s como autõnomo. 1amaos como empregado 

Não podana ser dderenta Caso contráno se 
acenana com a fogura do empregado. sduação que 
não lhe onteressa por contar deveres que o corretor 
não poda cumpnr, em faca da absoluta oncompatobUo
dade qua reona entre uma e outra lagoslação. De um 
lado, a égode do contrato da prestação da sarw;os 
como autOnomo: da outro, bem menos ontarassante, 
o contrato da trabalho sem liberdade da progresso e 
evolução pessoal. 

Aludida oncompatlbdldade maos se acentua 
quando sa constata cue o corretor, enquanto no 
emmoao de sua função, sa contenta com as diSpOSI
ções Jegaos que regem o contrato da prestação da 
sannços qua assona. não só espanta~. mas 
também como opção dalobarada, onsenda no pacto 
em questão, CUI&S cláusulas elagam a JustiÇa Cl>
mum como sendo o foro competente a donmor qual
quer controvérsoa onunda daquela aJusta. 

Essa e o retrato de um fato socoal que demons
tra tendêncoa modema e reforça ao prollssoonal autõ
nomo a poSSibdodada de conslduor sua própna em
presa, em consonãncoa com a moderna flelObolozação 
e globaloz~o das s~uaç:õas JUrodoco-aconõmocas. 
que lastreoam o relacoonamento soaal. 
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Essa dogressão envolvendo a função exercida 
pelo corretor de omoveos se oferece como necessá
na. porquanto não e 1ncomum que os que exercem a 
função de corretor, nas condoções aama especdtca
clas. venham a se aventurar ao nsco de uma açilo 
Judlcoal trabalhista, requerendo o raconhacomento do 
vonculo empragatocoo e, por vezes, logrando ãXIIo, 
em absurda contradiÇão com a legiSlação propna 
que rege o contrato do corretor de omoveos Trans
portam a questão para uma esfera do Judocoãno ln
competente para aprecoar Iaos contidos 

A legislação solancoa quanlo a situação 1undoca 
dos corretores e, diStancoando-se do racooconoo 16go
co, da margem a onterpratações dúboas e ontroduz 
um clima de oncaoteza e ,,_guraroça ]UrldiCBS. De 
lato, a legoslação atualtam corroo premossa maoor, o 
dnllo do conetor de omoveos em trabalhar e, com 
pramossa menor, o respedo às condiÇões própnas 
do prohssiOnal autõnomo Omda-se. porem, quanto 
a sua conclusão que, se obedecoda a coerência. 
contens em seus termos a desvonculação do corretor 
de omoveos autOnomo do regome 1urodoco da CL T 

Essa lacuna, evidente e onsustentavel, deve ser 
comgoda para esclarecer de vez, qual aquela conclu
são lógoca Nessa perspectova e dorecoonada a pre
sente medida. 

Sala das Sessões, 3 de ]Unho de 1998 - Se
nador Romeu Tuma. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto-Leo n• 5.452. de 1• de maoo de 1943. 
que aprova a Consolidação das Leos do Trabalho 

TITULO VIII 
Da Justiça do Trabalho 

CAPITULO I 
Introdução 

Aot 643 Os dossídoos onundos das relações 
entre empregados e empregadores. bem corroo de 
trabalhadores avulsos e seus tomadores de sennços 
em atovodadas reguladas na legoslação socoal. serão 
donnudos pela Justoça do Trabalho, de acordo com o 
presente totulo e na forma eslabelaada pelo proces
so rudocoano do trabalho 

§ 11 Revogado pala Leo Orgãmca da Prevldãn
coa Socoal (lei n• 3 807. de 26 de agosto de 1960) 

§ 2" As questões referentes a acidentes do tra
balho ContJnuam SUfBIIBS a fUSIIÇB Ordinária, ns for
ma do Decrelo n• 24 637. de 10 de tulho de 1934, e 
legoslação subsequente 

LEI N9 6 530 DE 12 DE MAIO DE 1978 

Da nova regutamenta9io à prallaüo 
da Corretor de lmovéla, dlacipllna o fun
CIOIIBmeniD de -• õrgiioa de lia 11 
çio a dá outru provlclinclaa. 

DECRETO N' 81 871. DE 29 DE JULHO DE 1978 

Regulamenta a Lei ri' 8.530, de 12 de 
maio de 1178, que dá nova Regufalt'llnlll
çio a proliaaão da Con-etor de IIIMMIIa, 
Cllaclpllna o funcionamento da - drgl
oa de llacallzaçio a dá - pnFII' ,.. 
cills. 

(A Comssão de A.:;suntos Sociais -
decisão temonal'lva.l 

A SRA. PRESIDENTE (Júnoa Manse) - O pro
Jeto lodo sara publocado e remebdo a ComiSsão com
petente. 

Sobre a mesa. ofocoos que serão lodos pela SI" 
Pnmeora Secretána em exarcocoo, Senadora Emoloa 
Fernandes 

São lidos os segutnt..Js 

OF N" 081/911- GLPFL 

Brasoha, 19 de maoo ele 1998 

Senhor Presodente. 
Nos termos regomen!BJS, ondoco os SenaCiorlls 

abaoxo para comporem a Comossão Mosta oncumbocla 
do estuao e parecer da Medoda Provosona ri' 1.159 
de 12 de maoo da 1998, em subslduoç.io aos anta
nonnente ondocados 

Titulares 
Jose Agnpono 
Bello Parga 

SuplantH 
Joal de Hollanela 
José Alves 

Atencoosamente.- Senador Hugo Napalllo
Loder do PFL no Senado Federal 

OF N• 096/98 - GLPFL 

Brasoha, 3 de ]Unho de 1998 

Senhor Presodente. 
Nos Termos regomentaos, ondoco o Sanallor 

Francosco Bentarrnm para ocupar, como blular, a 
"aga deste Part•do na Comtssão de ConstiluiÇio. 
Justoça e Codadanoa, em vootude do pedodo de loceroça 
ao Senaaor Josaphat Mannho 

Cordoalmente,- Senador Hugo Napolelo, Lo
der do PFL no Senado Federal 
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A SRA. PRESIDENTE (Júnoa Manse) - Serão 
feolas as subsldUições soiiColadas 

A PresidênCia desogna o Senador Franasco 
Ben)arTUm para omegrar a Comossão de Conslduoção, 
Jusloça e Cidadania, como ldular, nos lermos do ofi
coo da Loderança do PFL que acsba de ser lido. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnoa Manse) - Passa
mos a llsla de oradores onscmos 

Concedo a palavra ao emmeme Senador Fran
celina Pereora para prolenr o seu pmnuncoamerdo S. 
Ex" dospõe de vome rrmutos 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG 
Pmnuncoa o seguome doscurso Sem revosão do ora
dor.) -Sr. Presodeme, So"s e Srs. Senadores, vemo à 
lnbuna do Senado paiB assonalar a mobolozação que o 
Partido da Foenle Lileral está promovendo no País no 
serdodo da organozação de uma polltoca socoal vosível e 
a maos c:ompleJa possovel para es1a Nação. 

O ob)l!lovo do Partodo é dar comonuodade a sua 
pototoca através de documemos basocos, para que 
toda a Nação conheça, não apenas pelas vozes de 
seus Loderes e pelas mandestações populares e da 
modoa o nosso pensamerdo, a nossa VISão pmgra
mátoca Temos fedo dessa onemação uma linha coe
rente, de tal forma que a Nação reconheça que so
mos eletovamente um Partodo organiZado e que vem 
dando uma comnbuoção mudo forte para o desenvot
vomenlo e a organozação SOCial do Brasol. 

O Partido elaborou um documerdo prellmonar 
para a dehnoção de urna polillca soaal que too dosln
buodo a prolessooes, cienbslas polltocos, partamerdares 
e a polftocos de uma forma geral para que lodos pu
dessem oleoacer sugestões paiB apnmorá-lo Essa 
pmposla corculou por lodo Pais e too às mãos de lodos 
os líderes loloados ao Partodo da Frente Lileral. 

Elaborado o documemo com a partiCipação de
cosova do Voce-Presideme do Partido, então na Preso
dêncoa. Jose Jorge, tivemos oportunidade de leva-lo 
a uma reunião do Doretóno Nacoonal do Partido, que 
se realizou na semana passada na codade do Recde. 
Naquela Capdal o documemo too lançado, com am
pla repeocussão na lll•doa, nos meoos de comuniCa
ção e emre as loderal>ças politiCas dos partidos que 
exeocem atovodades haquele Estado e em todo o 
Nordeste brasoleom ' 

O documemo cJntou com a contnbuoção ompor
tante e decosova do Sr Gustavo Krause, Monostm do 
Meoo Amboente, que ofereceu sugestões e. atonai. 
comnbuou de forma sognilocatova para a elaboração 
do texto tonal 

Este documento. So" Presidente. que estamos 
hoJe apresentando no Senado Federal, loo entregue 

ornem, em mãos, pela Comossão Executova do Parto
do, ao Presodente Fernarido Hennque Cardoso, em 
audoêncoa no Palacoo do Planalto O obJI!IIVO, ao 
levá-lo ao Presodeme, too exatamente o de mostrar a 
necessidade cada vez maos vosível e premenle de 
exeocrtar-se uma polítoca socoal que ston)a os seg
memos monordános ou maos atongodos pelas dderen
ças SOCiaiS no País. 

Basta dozer que o documento é aberto. com 
doos textos que toram rebrados do Manifesto ao 
Povo Brastlelm, elaborado pelo PFL em 24 de )Bneo
"' de 1985 O pnmeom texto doz o seguome 

Afiomarnos a prevalêncoa do omeresse 
socoal sobre o ondovidual. Mas, na vosão hu· 
man1sbca. que 1nforma o nosso ldeár10, o 
destonaláno lonal de toda abvodade socoal é o 
homem, protegodo em sua Joberdade, dogno
dlade e ontegndade. 

O texto seguorde doz 

O desenvolvomerdo que pregamos ha 
de se lazer, portanto, a servoço do homem 
Re)Brtamos qualquer proposta de desenvol
vornerdo que transfora para um futum doslante 
e ondelonodo a redução das desogualdades 
SOCISIS 

Repito não queremos um documento que 
transfora para um lutum dostame e ondelonodo a redu
ção das desogualdades socoaos 

Em outras palavras, queremos uma 
Nação JUSta, em que as dderenças econõmo
cas e socoaos não persogam a socoedade bra
soleora dovodondo-a entre pobres e ncos, mas 
som vosando. fardo quamo possível, a ogual
dlade socoal. 

So" Presideme, o nosso empenho esla em de
monstrar que o Partido da Frente Liberal não defen
de o chamado neohberalosmo. Chamar os peleloslas 
de neoloberalostas é ognorar Ioda a doutnna, Ioda a 
pmgramação, todo o debate que vomos desenvol
vendo no Congresso Naaonal e perame as onstduo
ções públocas e pnvadas desle Pais. 

Quando se faz a crotoca de que certos partidos, 
onclusove aquele a que pertenço, senam defensores 
do neohberalosmo. na verdlade esté-se tallando com 
a verdade Não podemos admdor que o meocado, 
tão-somente o mercado, seta o def1n1dor dos rumos 
de uma polítoca para o Paos e o construtor de uma vo
são da socoedade brasoleora O que dese1amos e que 
dorTUnuam as desogualdades socoaos. que os pobres 
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tenham vez e voz e que possam ceciCii ae11 1 ... crat1 
camente pela construção de uma s.cc1eaaoe 1•1sta 

Por osso mesmo venho a esta tnbun~ pdra 
&llpiCIIOII8811811fnlallar este dOcumento e mandestar as lideran
ças políhcas dftm Nação que este hvro l/ma po/th
ca soetaJ pafB o Srast/ a proposta liberal procura 
oonduzlr o Partido dentro de uma VIsãO soc1al-l1beral 
e nio apenas dentro de urna vtsão hberal A nossa 
programação é -mente a de pregar o soclal-llbe
ralosmo, sempnt ,..ndo a construção de uma socte
dada JUsta. humana, ~guahténa, e não uma sec-Ieda
de conduzida pelas forças do mercado 

O Sr. AmnR Ttlbal (PMDB-MS) - ,., ""'" , "" 
V. Ex" um aperte? 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (t'I-L r1C.l 
Comprazer 

O Sr. "- Tebel (PMDB-MS) - :.<.~h.>no 
esta~~ para cumpnmentar" E• ... ::.enauor 
Francelina Pare•ra. homem que realmentt: pa11~a c= 
defeucle, corno agora. com esse livro na:, maos. uma 
pollhca baseada no soaal-l1beral Hote. quanao " • .,. 
ctedade brastlena estabelece rotulos para <>• f>dlll· 
dos pollbcos, paraoe-me que ela não esta &Spdlllan 
do o que os paltldos polibcos escrevem O Que 
acoutece é que os partidos polltiCOS escre'tBr.l os 
_.. programas e não procedem consoante a duuln
na que estllo defendendo Não falo 1sso - ~ ~eç.o a 
V Ex" que não me Interprete ass•m - rarenndo-•••d 
ao PIII1Jdo da Frente Liberal; ref1ro-me a um todo A 
socoedade brastle1ra às vezes ltCB perplexa e rotula 
aa açOes concretaa de homens publtcOS. e •••a que 
ealé acontecendo. Vta de regra, os estatutos paltlda
nos propugnam por uma l1nha de ação que os a.ue
gmntes dos paJtiCloa politiCO& não estão ~ cumpnr 
em Wlrdade. Neaae senbdo reputo de fundamental 
'"110r1Ancta aprovellar o pronunciamento de " Ex• 
para reehrmar maos urna vez a necessidade Que te
moa, Senador Francaltno Pere1ra - e v Ex' tem ex
penêuaa sulictente - da contnbutção de V Ex", que 
nunca se negou a dar a sua parcela de contnbuiÇão 
- assuntos de Interesses deste Pais E um desses 
..untos em que V Ex" tem comprovada expenén
coa é o a relorma politiCil. a reforma part1dana no 
noaao País, que preasamos lazer sob pena da so
CIBdada IICIII" petpexa V1a de regra. assiStimos a 
ISto: pessoas filiadas a um part1do politiCO que nem 
sequer con'-<1 o programa desse partido O dis
curso de V Ex", eu avaliO, e mudo 1mponanre por
que está exprassando uma conviCÇão pessoal No 
1natante em que fala o que esta escnto pelo seu Par
-· o Partido da Frente Liberal V Ex< o taz com 
rruta conVICÇão - e nos que o conhecemos saca-

ilOS qu.:- '• L~· c uaqueles homens que, raalnarte, 
cdUa li U.: Jv. ma .;a jefender os Interesses da Nação. 
'-.la socaeuade. no santado de tennos uma SOCI8dade 
maas aguautana, mil'ls JUSta e maiS humana Cumpn
mento " Ex• cu1a lraJetona pol1t1ca conheço há mui
tos t:!' r. 1unos anos efusiVamente Parabens. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) -
Hegt;;tro c.um muato prazer a manifestação de V. 
Ex• e acrescento que, efet1vamante, o mulbpal'bda
nsmo caottco que a1 esta não vem contnbuii'Kio 
para o fortalecimento da democraaa. A demoaaaa 
so se 1ortalecera quando bvermos um plunpartlda
••Si•lO ,,,nagaao com convacções assentadas, para 
qu" ela possa sustentar-se exatamente na atMdade 
parudana 

Oue1o o1zer a V Ex" e a Casa que defendemos 
u llberalasmo polatlco, que se relaciona com as lber· 
<.~ades 1nd1v1dua1S. publiCaS e com as liberdades que 
"t1ngem a pessoa humana S1muHanaamente, delen· 
demos o l1beral1smo soctal. que VISa a conação das 
perversas destgualdades SOCIBIS que exostem nesta 
Nação " que provocam toda essa 1nqu1etação que aí 
"sta 4ue nos leva a cnm1nal1dade e a toda sotle de 
atuaçao. que nao se atusta ao pensamento de uma 
sociedade l1vre baseada numa vtda part1dana orga
niZada e sã 

Acrescento, Sr Prestdente, que, neste docurnen
tü Ulle estou apresentando hoJS a Casa, I&QIStta se 
que a possibilidade brastle1ra em relação ao futuro d&
pende da ntegração das seguintes dimensões. 

1- a democracia representatrva coroo baae da 
orgamzação poh!ICB, cada vez rna1s plural e paJ!Jcl· 
pali'IB por conta de organ•zações que reflitam e ex
pressem os mov1mentos SOCI&IS. 

2 - a economta de mercado como suporte do 
s1sterna de produção, Indutora da cornpebção e da 
elte1ênc1a. mas nem por ISSO capaz de responder ao 
drama da pobreza. bem como soluc1onar a taneão 
entre o cresc1mento das hberdades e o 1mpulso da 
Igualdade 

3 - a eqüldede soctal e a sustentab1ltdade am
biental como fundamentos ebcos de um Pt'0181D de 
SOCiedade que amplte o acesso das pessoas aos be
nefiCIO& do progresso e garantam ãs geraçõea futu
ras o desfrute comum e permanente do nosso patn
mómo natural 

Com essas considerações Sr Presidenta, 
quero derxar regastrada a hnha programatiC8 e ldeo
logtea do nosso Partido, que vem sendo conduzido 
pelo Pres1dente Jorge Bomhausen. com a sua capa
Cidade •ntellgénc•a e a sua partiCipação atlva na 
v1da pont•ca braslleara 
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O Sr. Eduardo Suphcy (BIOCOIPT -5P) - Pemn 
te-me V EX"' um aparte. Senador Francelono F'>relra • 

O SR. FRANCELINO PEREIOI' II'FI I orl 
Com prazer 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT·'SP)- Estou 
ouvondo V Ex' desde a pnmeora palavra do •eu pro· 
nunc1amento e considero multo Importante o reg1stro 
que faz da proposta de polltoca socoal para o Brasol. 
segundo a VISão do PFL Já llve oportumdade de re 
gostrar alguns dos aspectos desse programa. uma 
vez que o Pres1dente em exerc1clo, o Deputat:!:J Joç_e 
Jorge - que a•nda ontem encontre• - hav•a lido f" 

gentoleza de me encamonha-lo. Lo-o com multa aten· 
ção. onclusove o capitulo IV. que I rala tuslarnente r<e 
med1das de ass•stênc1a soc1al e onc:4e est~ •r•sendC' o 
rtem em que o PFL passa a propor para ~ Brasol ~ 
onsllluoção de uma renda moruma nac10nal O doeu 
mento avaloa como posrtov"" as expenencoas adota· 
das no OIS!nto Federal e em onúmeros Mumcopi<'S 
HoJe. Já são pelo menos 34 os Munocopoos q•Je adola 
ramo Projelo de Renda Momma assocoada a educa· 
ção, na 1111110r parte dos casos por onocoalova do Parto
do dos Trabalhadoras. mas lambem ha omcoatovas do 
PFL e de Parlamentares ou Preleotos de quase to 
dos os Partidos lnlerasseo-me especoalmente por 
esse ponto. A11da ontem. quando o P1'9Sodente Fer· 
nando Hennque Cardoso anullCIOU a regulamenta
ção da leo que autonza o Poder Executovo a tonancoar 
em 50% os prof'llos de renda mmoma para os Mum
copros. locando os outros 50% para os Munocopoos 
e/ou Estados. fez questão de dozer que ele propno 
não é um neokberal. aonda que essa proposição te
nha sodo, na sua ongem. formulada por economostas 
loberaos. como Mofton Frledman e outros. que. aloas. 
estão assonalados na ontrodução do programa do 
PFL como econormstas llberaos de grande omponân
eta. Então. Senador Francelono Pereora. o Presiden
te, que aquo votou, em 1~91. favoravelmente ao Pro
grama de Garantoa de Rfi!nda Monoma. mostra desco
nhecer um aspecto ompC>rtante e verdade. som. que 
Mofton Fnedman. Fnedrlch A von Hayek e outros 
econormstas e pensadores conclamaram a Humam · 
dade a acertar que houvesse uma renda rmmma 
para cada cidadão e que se onstotuosse um omposto 
de renda negatovo Mas essa proposoção vem de 
murto antes Essa e uma asporaçâo da Humanodade 
Seus fundamentos podem ser encontrados em Ans 
loteies. em São Paulo aos Conntoos. na Bobila sagra
da. em Jesus Cnsto. no Alcorão. em Thomas More 
no maoor Ideólogo das Revoluções Amerocana e 
Francesa. Thomas Paone Podem ser encontrados 
entre os hlosolos como Bertrand Russel e Bemaro 

Shaw. poóem ser encontrados nos econorntSias ptO
gressosta• que. antes de Molton Fnedman ou Fne
dnch von '-iaye~. no 1ruc10 deste século, conclama
ram-nos. como o casal Denos Milner e E. Mabel, a 
Sr' Juilet Rhys Woniams. a Sr" Joan Robinson, o 
economosta James Edward Meade. Oskar lange e 
Abba P Lerner. Essas pessoas procuraram c:ompali
bdozar os ldeaos. como V EJcO mellCIOIV><I, de liberda
de. tustoca democracoa. efocoêncoa e maror Igualdade 
entre RS pessoas Mas me preocupa, Senador Fran
celina Pereora. que o Presodente Fernando Hennque 
Cardoso 1uao lenha feoto para protelar a 11181itu1Çio 
•jo Programa de Garantoa de Renda MíniiiiiL Sua 
E~celêncoa fez tal programa ser aprovado de manei-
o a e~tremamente restnta e modesta Até hOje, nio 
quos sabeo que fosse aprovado na Câmara dos De
putados " pootelo que Sua Excalêncra mesmo aquo 
elogoou Soa Excelêncoa sancoonou no dia 10 de de
zembm ~ leo aprovada pelo Congrasso Nacional, b
nha " prazo legal de sessenta doas para regulanal
la-la rnas o fez apenas ontem, cento e Clnqllenta e 
doos doas depoos e de uma forma que demora ameia 
doos mPses para a consl~uoção do cormê que proce
dera a realozação de convênoos. O própno MlniBIIo 
Paulo Renato dosse que não haverá. antes das elei
ções. nenhum convênoo assonado. porque, oomo VBI 

rlemorar para depoos de 30 de JUnho, então nenhum 
o.1umr.opoo ora assonar o convêniO. Na verdade, é a6 
para deooos das eleoções. DepcHS diSSO. é praci80 

que cada Munocopoo aprove. na respecbVa Clmara 
Mumcopa.t o proteto concomllante, para raiaclané-lo 
Portanto ourame o Governo Fernando Hennque, de 
1995 a 1998. não se onstotuorá o Programa de Garan
toa de Renda Monoma O Presidente Fernando Henn
que não esiá de acordo com aquilo que mencionou, 
que too onoc1atova de um prefeito do PSOB, Joaé Ro
beno Magalhães Teoxeora, em Camponas, em 1995-
que concomotanlemente com o Governador Cnsto
vam Buarque. do PT. naquele ano ontroduZft.l a bol
sa-escola de maneora semelhante-, e nlo está fa
zendo JUS ao proJeto que agora o PFL coloca. E eu 
novamente cumpnmento o PFL por ter abraçadO a 
proposta de garantoa de renda monoma, que é defen
dida por economostas de bom senso, de Milton Fned
man a John Maynard Keynes. de Friednch A. wn 
Hayek ao Prêmto Nobel de Econorma, J-Tobin. 
E bobagem focar falando • Ah' eu não sou neolibefal, 
por ,.so tenho restnçiies a esse PIOISio". ou "Ahl Só 
se tor assocoado a Educação", como o tez ontem o 
Presodente Fernando Hennque CaRIOSo Sena lm
ponante que Sua Excelêncoa o adolasse o 1111118 rapo
dam,.nte ma• o está fazendo com extremo atmso -



1!'2 ·--- ANAIS DO SENA!)() FEDER 'U Junho de 1998 

com tanto atraso, que quem vao efellvamente colocar 
em pratiCa esse pJO!III<> sara o pi'OXImo Pres&denle 
da RepubliCa, eleitO pelo povo em 4 de outubnl de 
1998' Mas saúdo o PFL por agoJB defender, com ar
dor, o Programa de Garantia de Renda Mínma. 
Quero ver o Patlldo colocá-lo em plálica pelo Btll8ll 
atora e unNefS&Imente, o maos rápido posBJval, e 
não no passo de tarlaruga que esse proJIIIo e o pro
cediRienlo elo PI9Sidente Fernando Hennque CaRio
so ompnmem ao programa. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL~)- Sr. 
Presidente, goslana que V. Ex" excluísse elo mau tem
po o honiOSO aparte elo Sanador Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Infeliz· 
mente a Mesa nlio pode lazer osso, porque o aperte 
é c:oncedldo por V. Ex". que abnu mio elo seu tempo 
em lavor do aparteante. 

A Mesa, loclaVJa, raconhece e onlonna ao Se
nador Eduardo Suplq que seu apane, que devena 
ser de dois nunutos, too de nove 

O Sr. Eclurdo SupUcy (BicxxiiPT -sP) - Per
dão, mas o Senador Francel1no Pe1111ra estava con
cluindo o seu piQnUilCial'llll 

O SR. PRESIDENTE (Geoaklo Melo)- Se V 
Ex" nio IIZ8f' um IIOWO apetle, ajUdará o Senador 
FranceiUlo Pe1111ra a concluor. 

O Sr. Edullftlo Supllcy (Bioco/PT -sP) - Sr. 
Pr8Sidenle, e que me eniUSiasma pelo bnlhanbamo 
elo pronui1CIIImento elo Senador Francel1110 Pe18118. 

O SR. FRANCEUIIO PEREIRA (PFL-MG) -
Também me surpreendo com a wemênc1a elo aparte 
elo Senador Eduardo SupiJCY 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tem
po de V. Ex" já eetá esgotado há maos de dois ITWIU
tos, Senador Francelono Pe1111ra. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) -
Sr. Pres&dente, peço-lhe lolenlnc~a para concluir o 
meu pronuncoamerdo. 

Sr. PI'8Sidenle, eese pJO!III<> de l8nde mlrwna 
loo exau- di8CIIbdo na Cêmara. Ele parbu, 
espec~ocamenle, de uma propos!Çio elo Daputaclo 
gaucho Nelson Maochezan. chegou a eeta Casa e too 
examinado, com axtn11110 cannho e muda dedocação, 
por parte de todos os Srs Senadotes. lnclusM! 
aplaudimos o empenho elo Senador Eduardo Suphcy 
em demonstrar o lnlerasse pnontáno na votação 
desse pi'Ojelo 

Sr. Presidenta, 1M! a oportunidade de diZ8f', 
desta tnbuna, que o pJO!III<> de renda m1n1me se on
sere num documento que vao espalhar. no futuro. a 
poiiiJCa do odeabsmo bra&lletro Ou sa)a, o ponto de 

parllda paJB que cada brasllaoro lenha um moniiTIO 
paJB VIV8r e orgamzar a sua propna vida. 

Para concluor, Sr Presidente, quero diZBI" que 
esse documento VIsa, sobretudo, a afastar da cribca 
e do palanque as acusaç6as que possam ser fadas 
ao nosso Partido no senbclo de que sanamos 1'111011-
beraos Os neolibenus são aqueles que defendam 
exclusovamente as looças elo mercado. Nós entende
mos que o meocaclo é, na vaidade, um sustentáculo 
para a produção, mas não contnbuo de forma pnon
lána e d8CISIVII para a construção de urna socoadade 
JUSta e democrática. 

Queremos uma politica que laça com que os 
pobres lenham voz e vez na SOCiedade brasolelra. 

Multo obngaclo. 

Durante o discurso do Sr Francehno 
Petaua, a Sra. Júma Msnse. 2" VICB-Pf8SI· 
dBnte, daGra a cadeira da presldfJnaa, que é 
ocupada pelo Sr Geraldo Melo, r• Vice-Pre
Sidente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por 
cessão do Senaodor Bailo Parga, tem a palavra o Se
nador Elóo Portela S Ex" dispõe da VInte monutos 

O SR. ELói PORTELA (PPB-PJ Pronuncia o 
seguonle diSCUrso.) - Sr Presodanta. Sr"s e Sra. Sa
nadores, no meu pnmeoro pronuncl8mardo nesta 
Casa. quero extemar a enonne satiSfação com que 
subo a esta tnbuna. 

Oeste rrwsrno lugar, mau saudoso onnão Petrõ
rno pralenu l'fiii!IISiraJS dtscursos, numa época dlfk:il, 
em que as liberdades de expressão eram controla· 
das Ele daucou seu nome marcado. pan1 sempre, na 
hllllóna ela abertura damoclébca. graças ao penoclo 
em que exerceu omportanleS cargos na Mesa Olrato
ra e na coordanaçio dos daabr.os pollboos elo Pais. 

Mau onnao LuckiiO, &qUI presente, deu conbnUI· 

dada ao nome da nossa família, defendendo onteras· 
ses naaonaos, como um lodo. e os onte.- elo 
nosso Estado elo P1aul, em particular. 

Sendo o terceoro membro de uma mesma famí
lia a ter lugar no Senado, senb-me honrado com a 
recep!Mdada que aquo encontrei, graças. SObretudo, 
ao trabalho séno que os meus dois 1rmios aqw real1· 
zaram. Prometo dar o máximo de mun para chegar 
ao nove! de competência por elas alcançado llaal81 
nunha expenii1CIB profiSSIOnal pal8 delet !dar temas 
que estomulem o dasenvolvm.ento econ6nw:o e a 
malhona das condiÇões de VIda da população do 
nosso Estado e elo nosso Paos 

Sou Engenheiro Covd com mudoS anos de tra
balho em construção e transporte Fuo o responsavel 
téCniCO pela obra do PaláciO do Jaburu e por dover-
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sos oull'll$ projelos do Arqu1teto Oscar N1emeyer 
Como Engenheiro dO MlniSieno dos Transportes e 
da Portobrás. exeiCI diVersos cargos, desde tecn1co 
1Un10r, e após passar por todas as chef1as •ntenn&
dánas, alcancei o cargo de D•retor de Plane1amen1o 
Fu1 lambem Sec~&tano de Obras, tamo da Prefe~uiB 
de Teres•na, como dO Estado do P1aui, cargos que 
me de1am larga expenênc~a tecrnca e pohllca 

O tema que quero abordar neste pronuncia
mamo relere-se aos coll'lldores de transportes Eles 
exiStem de uma mane11a fonmal ou 1nfonnal em di
valSes IDeaiS. E quando fazemos uma anáhse das 
regiÕes desenvolvidas, se1a no Brasil ou no extenor. 
venfiCIIIIIOS que esses regiÕes possuem algumas ca
racterisbcas esp&CIBIS que atraem o •nteresse de ou
tros. Elas sempre produzem algum bem m~naral, 
agrícola ou industnal, ao mesmo tempo possUindO 
uma boa Infra-estrutura de transportes, que penn~e 
o franco escoamemo desses bens lá produzidos 
Isso é um corredor de transportes 

Exlslam vános corredores funcK>nando tanto 
no extenor como no Bras•l. E numa época em que a 
econom111 pa111u para uma globalaação, onde estão 
ce1ndo as bana•ras lega1s e hscaiS que separavam 
Estados e pai-. os meiOS de transporte tarri:lem 
p111C1sam acompanhar essa evolução, e negociar a 
partiCipação de ceda modalidade deMro do priSma 
de est1mular o desenvolvimento econõm•co da re
glio Vepunos alguns exemplos· 

- O Estado do Paraná Todos sabemos que e 
um prospero Estado produror de SOJS e tngo. Muttas 
da suas cidades oo 1ntanor, próXImas as zonas pro
dutivas, possuam Infra-estrutura de pnrne1ro mundo, 
lendo qualidade de VIda supenor a multaS capitaiS 
do Nonlesta. Essas cidades têm uma elevada arre
cadaçio muniCipal e estadual, gerada pela venda 
dos grãos que produzem na excelente terra roxa do 
oeste do Estado, apropnadas para agncultura em 
larga escala. Um dos !•rores que prop1aaram essa 
comero~ahzação são os baiXOS custos no escoamen
lo dentro do Estado. qt:penn~ preços compet•b
vos nos mercados nac I e •memaaonal. Isso tudo 
e conseqilênaa da um stama de transporte efiCII!n
ta, Com boas rodovias muniCipaiS, e&ladUBIS e fede-
1815, uma fei'I'OVIB e. pmapalmente, um bom porto 
maribmo, tido corr10 um dos melhores do Pa1s. 

- O Estado de São Paulo é tido como a loco
motiVa do Brasil, onde tUdo se produz PossUI o pnn
Cip81 aeroporto brasileiro. a h1drovra do Tietê, as ler
rovras •Mamas da Fepasa e da Rede FerroV18na Fe
deral, mu~ rodoV18s e a Integração das vanas ma
lhas VIBn&s com o Porto de Santos, o ma10r da Ame-

nca Lat1na Essas 1nteg~ações propiCiam um escoa
mento da produção estadual de lonna ei1C1eme e a 
um custo razoavel, que garante a compeiiiMdade 
dos produtos. 

- O Estado do RIO Grande do Sul é outro 
exemplo Possu• o excelente Superporto de R10 
Grande. com d1versos tenn1na•s especializados. na 
ponta de um Sistema Interestadual de tratiSporles. 

Esses exemplos são os três pnllCipals corredo
res de exportação braslle•ros 

Um "corredor de exportação" é uma lonma pla
ne,ada de adon1n1stração Integrada entre as v1as de 
transporte 1memo e as entidades voltadas para a 
produção. Os •nvesllmentos federa1s, estaduaiS, mu
niCIPaiS e pnvados são constantememe analisados 
em planos de curto, miid1o e longo prazos, de fonma 
a mamar todas as empresas e Infra-estrutura do cor
redor atuallzadas com as tendênc•as do meroado. O 
resultado dessa adm1n1stração coordenada é o de
senvolVImento econÕmiCO que esSas regiÕeS COOS8a 

guem alcançar 
Mesmo BSSIITI, algumas reg1ões têm desenvoi

VImemo econõmoco maiOr do que outras, apesar de 
serem adm1n1stradas dentro da mesma ohca de "cor
redor de exportação". Podemos alé arnscar que um 
dos fatores que propoc~am desenvoiVImemos econõ
ITIICOS ma1s expresSivos são as caracterísbcas das 
1nstalações portuanas. Quanto melhor for o porto, 
ma10r sara o desenvoiVImemo econõmiCo E as re
giÕeS que não possuem portos proxunos são sempre 
ma•s atrasadas. O porto é, portanto, a chave pnnc•
pal do dasenvolv1memo econõm•co Essa e uma das 
razões que faz de m1m um "portuário conviCio". 

Corroborando com essa tese, temos o Estado 
de Sarna Catanna. Da mesma tonma que São Paulo. 
Paraná e R1o Grande do Sul, ele tem sua localização 
geográiiCB numa das areas ma1s desenvolVIdas do 
Brasil Entretanto, em seu l~oral não ex•slern corld•
c;ões natura1s lavorãve•s à construção de portos de 
aRa capacidade, 1Megrados com o 1ntenor do Esta
do Essa característiCa com certeza 1nllu•u no grau 
de desenvolVImento econõm~eo estadual. o menor 
da Região Sul, poiS seus qualro portos são conside
rados pequenos. quando comparados com aqueles 
dos Estados VIZinhos 

Os mun1C1p1os que produzem algum bem ou al
gum produto são sempre maiS desenvolvidos por te
rem arrecadação aumentada em função da produ
ção. Com 1sso. os governos estaduaiS e mun•crpa1s 
conseguem •nvest11 ma1s em escolas, hospllaiS, 
abastec1memo d'égua etc. que melhoram bastame 
a qualidade de vida E a1nda eXIStem empregos d•ra-
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tos nas empre&as logadas a produc;ão Esses empre
gos aumentam a renda per cepitll do munocopoo e o 
poder aqUISitiVO dessa parcela da população, que vao 
gastar maos dmheoro no comercoo local, rMtaurantes, 
etc , gerando maos empregos nesses outros setores, 
que não estão doretamente subordinados à produ
ção. Sempre acredoteo que o nove! ele voda da popula
ção é melhor numa região desenvolvida 

Em mnha VIda prafossoonal, como engenheiro 
do Mmosteno dos Transportes e dos axtontos DNPVN 
e PORTOBRÁS, sempre detendo os corredora& de 
exportação E defendo também alguns pi'OjeiOS por
tuanos ISOlados. poos a simples perspaciMl de se ler 
um porto construodo gera uma sene ele prqeiDS prwa
dos na sua retaguarda, voabolozando o ,,_menta 

Um desses p10181os osolados. Sr Presodenle, é 
o Porto de Luis Correra. no Estado do P~auo É um 
antogo sonho do povo poauoense uma saula franca 
para o mar, ontegrada à hodrovoa do no Pamalba, e 
lerrovoa que onterloga o hlotal pmuoense com T eteso
roa, São Luis e Fortaleza e a malha rodovlana do Es
tado São condiÇÕeS de transportes a~amente tavo
rávetS a cnação de um novo corredor de exportaçlo. 
como aqueles exostentes no Sul 

Um dos produtos que poderá vor a ser transpor
tado nesse corredor e a SO!B Ja ex-m dOis pólos de 
produção p!ÓXJmOS ao P~aui· um deles na Cidade de 
Balsas, no Maranhão. as margens do no do ~ 
nome, que é um dos pnl'lCipBJS afluentes dO no Pamao
ba A sara pode ser transportada por barcaças, a
do no Pamaiba, até o Porto de Luos Coneoa 

EXIstem Blroda outros produtos natovos naquela 
regoão que podem ter sua comercoalozação voaboloza
da pelo Porto. Um deles é o coco babaçu, CUfa cas
ca pode ser utiliZada como coque soderurgoco; outro 
é a cera de camaúba 

No camnho onverso. o Porto reosbena os tartdo
zantes, os denvados de patrolao, !rogo, etc , a custos 
maos baoxos, o que melhorana bastante o abastaco
memo do Poauo e de vanas codadas do Maranhão 
~s para o no Pamaoba 

Tudo osso. potem, so é voavel com a conclusão 
do Porto As obras toram onoc~adas na decada de 70, 
com a omplantação dos molhes que cnaram urna ba
Cia abngada para a acostagem das embarcaç6as 
Na decade de 80, too onocoado o caos. que devere ter 
250 metros de extensão. compnmento monomo para 
um unoco naVIO daquele porte A obra acabou sendo 
abandonada. com somente 50 metros da estrutura 
do caos concluodos e maos 50 metros com estacas 
cravadas no mar 

Julgo ser um contra-senso manter essa Obra 
abandonada. poos 80'11. do onvestomento f8 too ledo 
em quebra-meras e na estrutura de caos E pi8CISO 
dar contonuodade a essa obra pare pennlbr que o 
Poauo também possa ter um desenvolvimento econ6-
rruco aomtlar ao de outras Umdades da Faderaçlo, 
como os VIZinhos Estados do Maranhão e Ceará. 

O Maranhão ganhou um segundo porto na Ponta 
da Madeire, na exllemodade dos 900 Km da Fanavoa 
dos eara,as, um ~ corredor da Região Noote 
e Mao Noite, que --..ou mUlto o~ 
ecouãmoco daquela ares. O Porto de ttaquo, lalrtl*m 
em São LUIS, teve que ser smpllado para atender à de
manda que surgou com o Corredor de Canqés 

O Ceará Joio tinha um bom porto na Ponta do 
Mucunpe, em Fortaleza. constantemsnte rnodem
ozsdo, e está ganhando um segundo, o PECEM. 

E o Poauo, Sr. Presodente, Sr"s e Srs. Sensodo
res. que e o unoco Estado lrtonlnao a não ter porto 
marltomo, loca sendo relegado ao esquecomento Fal
ta mudo pouco, em tannos de onvestomento, para se 
concluor o Porto de Luos Coneoa, que, com oerteza, 
vBJ esbmular bastante o desenvolvimento ecou6rmco 
do nosso sotndo Estado 

Multo abrogado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por 

cessão do Senador Guolharme Palmeora, conoedo a 
palavra ao nobre Senador Ramez Tebel, por VInte 
monutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS PronurtCIB 
o seguonte discurso Sem revosão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs Senadores, o que me llaZ a 
tnbuna hofa e a .--sodade de se lazer um regiStro 
que rulgo ser da mBIOI' nnportãncoa. 

Venho à tnbuna para dizer que. nos últimos 
dras, o Brasol ganhou um novo mapa, sem au-r 
o terntóno, sem lotiQIO, sem nenhum brado retumban
te para saudar um momento hostónco A venlade e 
que o mapa do Bresolloo amploado porque foram ena
dos novos espaços para a e-nsão humana e ao
coai. sem que pare osso se tenha usado da tecnolo
goas de aterro ou de qualquer outra posslbUodade de 
amploação 

A magoes. neste caso, atende pelo nome de 
uma lerrovoa, Ferronorte, que representa uma leloz 
cor~~ugação do esforço da onocoabVa pnvada, do em
preendimento de um empresano audaciOSO, que 
acredita. como o empreséno Olacyr de Morua. com 
o POder Pubhco Compreendendo o arroro da mtCtall-
va pnvada, o Governo estendeu a mão e posalblhtou 
que, na ultima sexta-leora. o Senhor Prasodenle da 
Rapubloca, Fernando Hennque Cardoso - e !Mimos 
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a honra de Integrar a sua com1t1va, JUntamente com 
o Senador Juho Campos, o Senador Lev1 Doas e ou
tros parlamentares; sentoda a ausência, naturalmen
le, de outros companheoros aqu1 do Senado, que 
tanto lutaram para essa ooncretJZaçio -Inaugurasse 
a ponte sobre o no Parana, ligando as Cidades de 
Aparecida do Tabuado, em Mato Grosso do Sul, a 
Ruboneoa, em São Paulo, e. portanto, ontegrando es
ses doos Estados brasolaros. 

Essa ponle é parte ontegrante de um proJ8Io oo
dolemmano, e e a maK>r obra de engenhana que esta
va em conslrução no Brasol Ela faz parte de uma ferro
VI& que lera uma extensio de conco moi qullõmetros e 
ontegrara uma região de calCa de 50 rnlhões de hecta
res da terras pmdutovas, de terras agnculláveos 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, estiVe
mos la e sant1mos a ausênc1a dos Senadores Carlos 
Bezerra e Romeu Turna, que se encontram nesta 
Casa e que, por motivo de força maJor, não puderam 
estar presentes naquela oportunodade. Mas, desde 
que chegamos aquo, no onocoo desta Legoslatura, 5 
Ex"s lutaram conosco pela obtenção de recursos, 
para que pudéssemos ver o sonho de Euclydes da 
Cunha. em 1901, tomar-se realodade agora, mudan
do. como acabeo de alnnar, o mapa econômoco e 
SOCIIII do nosso Pa1s 

o Sr. Jllllo c.mpos (PFL-Mn - Permote-me 
V Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ 'MBET (PMDB-MS) - Com 
muda honra, concedo o W>&rte a V Ex" 

O Sr. Jlllio campos (PFL-Mn- Senador Ra
mez Tebet, neste onstanle, V EX"' não onterpreta ape· 
nas o sentomemo da Bancada de Mato Grosso do 
Sul, mas também o nosso sent1memo. dos mato
grossenses do velho Mato Grosso Ao lazer esse Ião 
omportante pronuncoamento, relembramos ao Brasol 
esse grande lerto ocomdo no doa 29 de rnaoo, quan
do too Inaugurada a grande ponte rodolerroVISna so
bre o no Parana, que tara com que, dentro em bre
ve, os tnlhos da estrada de ferro cheguem ao nosso 
Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, há mUJto 
tempo J8 ex1ste a Noroeste dO Brasil, mas o Estado 
de Mato Grosso e a nossa velha Cuoaba sempre so
nharam com urna estrada de ferro Agora, por me1o 
da 1nocoat1Va pnvada, do Grupo ltamarato. do grande 
empresano Olacyr de Mlraes. havera a chance de a 
lerrovoa chegar em Cu1a á daquo a doiS anos e me1o 
no rnaos tardar, o que sr nr1oca. como V Ex' diSSe, a 
oncorporação de 50 mlll)ões de hectares de terras 
lérteos ao processo produtovo nacoonal, com a possl
bohdade de se ba1xar o preço do transporte sobre 
carga em 25% a 35% Quero drzer a V Ex" que es-

tamos felizes e que o grande ausente dessa festa 
não lo1 o Senador Carlos Bezerra, que estava la co
nosco V. Ex' estava tão emocoonado - e compreen
do sua emoção, porque Três Lagoas, Munocopoo do 
seu coração, loo um dos maos benelocoados com essa 
obra -, mas o grande ausente daquela festa too o ex
Senador V1cente Vuolo, que lutou por esse velho so· 
nho de rnaos de 30 ou 40 anos: a realiZação desse 
evemo. Foo ele que, como Deputado Federal, conse
guou homologar uma lei, onclu1ndo o traçado dessa 
lerrovoa no Plano Nacional Ferrov1ano Neste 1nstan· 
te, a ele também prestamos nossa homenagem, as
sm como a V Ex' e a todos os dei"IIBIS Senadores 
das Bancadas dos Estados de Mato Grosso e de 
Mato Grosso do Sul e ~mbém do nosso quando Es· 
tado da São Paulo, nosso Estado-Irmão e mãe, por
que São Paulo é a mãe e o pao de nosso Mato Gros
so. Emanc1pamo-nos de São Paulo há 250 anos. 
Presto esta homenagem ao ex-Senador Vocante 
Vuolo, que, ao lado de Filinto Muller. de Fernando 
Conêa da Costa e dos grandes Senadores do pas
sado, também lo1 um grande lutador por essa obra 
maugurada na semana passada pelo Pr&Sidente 
Femando Hennque Cardoso 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Senador 
Júloo Campos, agradeço omensameme o aperte de 
V Ex", que, nesta oportunodade, comg1u-me bem O 
Senador Carlos Bezerra lá se encontrava 

Esse sonho tomou-se realidade a perllr de Eu
clydes da Cunha V Ex' lembra bem - o Presodente 
da República lembrou lá e, no av1ão, Já lembrava· 
mos ISSO a Sua Excelêncoa - que, se houve um Par
lamentar que lutou bravamente para que esse sonho 
se tomasse realodade. este too o ex-Senador V1cente 
Vuolo. realmente o grande ausente daquela festa 

Essa obra Interessa não somente a Mato Gros
so do Sul e a São Paulo, mas também a Mato Gros
so, a Monas Gera1s. ao Pará e ao nosso Brasil V 
Ex" lembra Blnda maos Euclydes da Cunha não so· 
nhou somente com essa ponte Ele conhecia bem o 
1ntenor do Brasil e ta falava da necessidade de lnte
nonzação do nosso quando Paos Depois dele. tam
bém coube a um Governador do Estado de Mato 
Grosso- do Estado de Mato Grosso por 1nteoro -, o 
saudoso Fernando Corréa da Costa. 

O Sr. Jlllio Campos (PFL-Mn- De saudosa 
memonal 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - or a 
São Paulo e convencer o então Governador daquele 
Estado, Lucas NoguSira Garcês, a dar IniCIO ao Con
JUnto Hldrelétnco de Jupoa e Ilha Solteora, que, sem 
dúvida alguma. e o rna1or con1unto hrdrelelnco do 



!Sb -'NAJS DO SENADO FEDERAL Junho de 1998 

contrnente, pruduzmdo cerca de 400 milhões e 600 
md quolowallsllorça. 

Portante, penso que tenho razão ao ahrmar 
que o mapa do Brasil realmente está lnlnSformado. 
É PrectsD afirmar a asta Casa que os tnlhos da Fer
ronone JIÍ estão percorr&nc~o, em d1raçio a Culabt, 
cerca de 100 quol6metros. Esses tnlhos saem de 
Apai'IIICida do Tabuado e Já estão chegando ao VIZI
nho MuniCÍPIO de lnocêi1C18, em cerca de 100 quol6-
rnatros, numa demonstração de que, dentro de pou
oo tempo, vamos chegar a Cuoabá. concretizando, 
&181m, o valdade1ro sonho de todos os brasileiros. 
Com osso, vamos realmente tomar o Brasil ma• 
competiiMI dlanN da globalização e do men:ado m
teiiiiiCIDIIBI, barateando o preço dos grlos que serlo 
produzidos nessa vasta região do temtóno naciDnBI 

O Sr. c.rtoa B-rra (PMOB-MT)- Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Com ITO.II
ta honra, concedo o aparte a V Ex". 

O Sr. c.to. Bn Irra (PMOB-MT) - Senador 
Ramez Tebel, ao lado de v Ex". par11C1pn1, amDCIO

nado, daquela aolenKiade O nome do pnncopn.l rea
pansável por nsaa obra não fo1 falado aqu1 nem la. 
Sem assa passoa, essa obra não exl&bna. Ele é um 
dos melhoras executiVOS que conheci na mnhe VIda 
e, como exacu!No, e supenor a Juscelono Kublts
chek, Pl'lllllllente que eu mudo admorava. Trata-se do 
ex-Governador de São Paulo Orasles Ouéi'CIB. Foi 
ele que deflagrou o processo de construção dellsa 
ponte. Não fosse o seu torocínK> e sua capacidade 
exacutova, essa ponte não eXISbna até hoje. Ele co
meçou essa obra quando Governador de São Pnulo, 
quando o Governo F-.al relutava em fazê-la e não 
quena começar a sua construção. porque atravessa
va uma grande cnse F01 ele que encabeçou e hde
rou ense mawnento pelo on~coo dessa obra. Também 
quero dozer a V Ex" que tow a feliCidade de colocar 
no Orçamenta da União o rnaK>r 1101ume de racuraos 
anual para essa obra V Ex" se lembra do dabete 
que era travado na Comossiio a raspado dessa obra 
Havoa os que eram comrános à sua construção. Por 
não terem uma VJSio comtta do Brasol. achavam que 
nsaa obra era absurda Outros dozoam que ala estava 
superfeturada. Enhm usavam de todos os expedoen
tes para onvoabllozar a sua aprovação na Comossão 
de Orçamenta TIVB oportunidade de destinar cerca 
de R$170 molhilas do Orçamento de 1997 para essa 
obra. Esse grande ompulso tomou possovel concluo
la; ....., ele. esaa obra não tena srdo onaugurada 
agora. Para finehzar o meu aparte, Senador Ramez 
Tebet, quero dozer que, no proxomo ano. haverá em-

barque no Estado de Mato Grosso. no MuniCíPIO de 
Alto Taquan. Para os Senadores terem uma IlHa, o 
transporte de uma toroelada de grios de Mato Gros
so até o porto custa hoje R$84,00. Com a constru
ção dessa obra em Alto Taquan. o custo da tonelada 
transportada va1 dunmuor para R$63,00. Quando 
essa ferrovoa chegar a Cuoabá, o custo da tonelada 
transportada cauá para R$33,00. Vep~m quanta eco
norma vamos fazer! Essa estrada nêo Interessa so
mente ao Bnlllll. Easa ferJOVIB, com as hldrovoas e 
rodovias, formam. pela pnmeora vez no Brasd, um 
COiliUnto ontennodalonte~gerde. que é a melhor for
ma da se fazer o transporte. Isso vao transformar o 
Brasil no 11'18101" produtor de alimentas do mundo, um 
país sem competrdor. Temos condoç6as altameme 
fa110raw.. condiÇÕeS que nenhum paos do mundo 
tem. Estavamos estrangulndos pela dohculdade do 
transporte. do trate, que nos ISOlava do Brasol e do 
mundo Com essa femMa e com as hldrovoas, o 
Brasol detera o rnonop6loo do coméocoo de alomentos 
de todo mundo. Sará o numero um no mundo, nêo 
tenho nenhuma dúvtda l1fSSO Somente o meu Mato 
Grosso. Senador Ramez Tebet. derdro de 10 anos. 
produzorá os 80 nulhiies de toneladas de grãos que 
hoJ8 o Brasd produz. Parabéns a V Ex". pelo seu 
brilhante pronuncoamerdo. 

O SR. RAIIIEZ TEBET (PMOB-MS) - Sanador 
Carlos Bezerra. fiCO mudo grato a V Ex" V8JO que 
cada aparte abreVoa o meu doscurso, porque o com
plemema. como fez o de V. Ex" 

Mas temos que fazer hostoroa. Não basta falar 
só em alguns Governadores a partor de L.-. No
gu•ra Garcez. Temos que falar em Carvalho Ponto, 
temos que falar em Adhamar de Berros, no EllladO 
de São Paulo, temos que falar em Laudo Nalal, em 
Orastes Quéocoa, corno V. Ex" mudo bam ahrmPU 

Como V Ex" aludiu à alocação de recursos, 
quero lhe fazer JUSbça. lembra-se V Ex", em reunião 
memorável, na Comossio de Orçamento. corno fo1 
Inste perdermos, quando doscutoamos a VIabilidade, 
a necessidade de .,j81armos recursos para o término 
de construção dessa ponte? Quando éramos con
testados là. doeu em nos Senador Carlos Bezerra, 
doeu erii mom, que defendo ardorosameme. que Io
mao a pulso a defesa da necessidade desses recur
sos para o térmono daquela ponte. perceber que 
houve ah quase que um passa de mágoca. Na pn
meora vez em que a maténa foo 1101ada - V Ex" deve 
lembrar-se bem-. chegamos a perder Isso é, a Co
rmssão chegou a entender, por mBIOIIB. que ese" 
obra não meracoa recursos Mas fellzmems V Ex" 
era o relator e. como tal, põde consertar aquolo que 
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sena urn çliave equrvoco. um grave erro não abnr
rnos r •o Orçamento da Umão a possrbrhdade da alo· 
r.a::. 'lo ae recursos para a conclusão de uma obra des
sa envergadura uma obra que como todos têm reco
nnec:ao. ln1BJ'!Ssa não sa a Maio Grosso do Sul, a 
Mateo Grosso a Minas GeraiS, ao Pará. mas a todo o 
Bras11 Corno bem diZ v_ Ex'. numa I!COIIOITIIB globall
zaaa 1sso e><lrapola ate as fronteiras do nosso Pa1s 

O Sr_ ftomeu Tuma (PFL-SP) - PerrRII&-me V 
E.,• ••m aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
.... ,r R3me.! Tebel, rnterrompo-o para prorrogar, na 
!orm~ reg1mental a Hora do Expediente, para que V 
~...a rossa conclurr o seu drscurso 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Se me 
oeu-.:t•· ~r Presrdente, concederer o aparte ao Se
naaor Romeu Tuma, mas não sem antes lembrar, 
Senador Romeu Tuma, que. na pnmerra oportunrda
de V E~ 1ntegrou a comd1va de Senadores - na 
epoc" o Morustro do PlaneJBmento era ao atual Ml
nostro da Saude, Jose Serra - que foram batalhar e 
buscar recursos para a conclusão dessa omportante 
ob1a que nos traz ho1e a tnbuna 

ConCP.do o aparte a V Ext 
O &r. Romeu Tu ... (PFL-SP) - Senador Ra

mez Tebel pouco podereo acrescentar ao que V. Ext 
esta eKpondo sobre a via cruc1s percornda desde a 
construção ale a onauguração da ponte e da estrutu
ra Que faz parte do tra,...porte ontermodal, ou ao tes
temunno dos Senadores Carlos Bezerra. Júl10 Cam
pos e outros Mas :anho a alegna de part1copar da 
hrstona coruemporanea dessa obra, buscando recura 
sos e provavelmente feste(ando com aqueles que 
colaboraram para a sua construção F1ca. patente, 
Senador Carlos Bezerra a omportãnaa de estar V 
Exa na relatof'la da Com1ssão de Orçamento O Se
nador Rame7 Tebel lembra que votaram comrana
mente ao projeto e à suplementação de verba O Se
nador Cal1os Bezerra e eu conversávamos sobre o 
lato de S. Ex' ter recuperado, com muda dogn~dade, 
os recursos na alaboração do pro1eto orçamentáno 
F'lmos Incorporados ao Mornstro. para que a verba 
não fosse transfonnada em 1de1a vaz1a, não destlnaa 
da a contonuldade da obra O Governo de São Paulo 
e ma os esse granae empresano, Olacyr de Moraes
V Ex• 1a se refenu a ele -. merecem a (Usta homena
oem oela realização doi sonho da conclusão dessa 
ponte Ele sacmiCou bo,J parcela da sua economoa -
era o re1 da so1a - e ln.Stlu na ponte Na hora em 
que o Governo Federal precosava 1nvestor. ela too pa
ralosada E too conclu1dal E aonda ontem o PFL com
pareceu 1ntermed10 de Sua dneçào naCional, ao Pre-

s1dente da Republica para levar um programa de de
bate SObre OS problemas SOCISIS la fOI ditO QUe UrTI 

JOrnaliSta escreveu •1naugurou-se uma pontez.nha 
V. E .. recupera a d1gnodade ao programa que onsenu 
a ponte em seu conleKio Ela faz parte do comple•o 
a que os Srs Senadores de Mato Grosso. de Mato 
Grosso do Sul e eu. de São Paulo, nos refenmos 
Quero cumpnmenta-lo Como bem d1sse o Senador 
Carlos Bezerra, V E .. faz urr. prorounc1amento emo
CIOnado sobre algo que realmente va1 serv1r a ~opua 
laçáo do seu Estado e pratocamente a todos as bra 
slle1ros. pelo resultado que va1 uazer a nossa deb1h 
tada econom1a 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Senaaor 
Romeu Tuma, o aparte ae V Ex' não so a1uda a ela
borarmos a h1stona poht1ca da construção dessa 
ponte, da luta que travamos. da qual V Ex' to1 parte 
Integrante. como tambem nos perrnne d1zer que no 
Brasd fatos como o do (orna11s1a c112.do por V Ex' 
acontecem O )Omalosta falou de uma pontezonha -
veja V E .. a necessidade de ocupannos esta tnbu 
na -, naturalmente porque desconhece-lhe completa
mente a 1mportãnc1a e a d1mensão Nunca v1s1tou a 
obra, que orgulha a engenhana nacoonal Não lenho 
duvoda alguma em aforrnar que se trata de uma das 
maiS 11nportantes obras de engenhana do mundo, 
não só no seu aspecto econõm1co e soc1al Todos 
aquo ressa~aram, mas o apane de V Ext faz com 
que eu retome o d1scurso no sent1do de homenagear 
a 1nocoa1ova pnvada representada pelo odealozador 
dessa obra, o empresano Olacyr de Moraes Dogam 
o que dlSsarem, mas fo1 pela sua audác1a, pela sua 
vomade destemoda, por acreddar no Bras1l que Ola
cyr de Moraes teve a coragem de prosseguir no em
preendimento Eu estava la na seKta-feora, e vo esse 
empresáno, como todos nos. soo a chuva Foque1 
omagonando o que se passava no coraçao daquele 
homem no onstante em que voa parte da sua grande 
obra Já concluoda, a ponte e os cem quolõmetros dos 
tnlhos da FerrQnorte. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador 
Ramez Tebel, o tempo de V Ex" já está esgotado. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr. Presi
dente, permna-me apenas conceder um aparte ao 
Senador Jonas Ponheoro 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
apela para Que V Ex" conceda apenas esse apane 
poos 1a esta usando o tempo da prorrogação da Hora 
do Expedoenle 

O Sr. Mauro Miranda iPMDB-GO) - Sr Pres• 
dente, V Ex' podena perrnotor que o Senador Ramez 
Tebet me concedesse um apane' 
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O SR- AAIIIEZ TEBET (PMDB-MS) -Sr Prasl
danle, ISSO se deve à 1111p0rtênC1a do assunto 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mato) - Sena
dor Aamaz Tabel. a Mesa aguallla que V Ex" dacl
da sobre 8 COI tCISSão dos apartes 

O SR. AAIIIEZ TEBET (PMDB-MS)- Concedo 
as apartes e prometo a V Ex" que nio vou falar 
FIÇD-0 pele voz dos Ilustres SenadontS Jonas PI
nheiro e Mauro Miranda 

O Sr . .._ Pinheiro (PFL-MT) - Senador 
Ramez Tebel e Sr. Prasdente, agradeçO a conces
aio do aparte. Sere1 brew AssociO-me a essa ho
menagem que se p111Sta hoJI! ao noaso compenhatro 
e llll1lgO Olecyr de Moraes, com quem conviVO h6 
rrulloe anos e C1J1õ1 traJetória conheço Tenho a afian
çar, quanto a sua lrajetóna de vide emprasenal, que 
houve muita zombaria em tomo do Sr. Olacyr de Mo
,_ quando ate estava em posiÇão decrescenta Na 
opor!Unldade, defendi-o, polQUe o conheço a S8l o 
qla1IO é empoeaudedor Naquela epoca, a ,..,_ 
Vela. comentando SObre os polltiCOS que defendiam 
o Sr. Olacyr de Moraas no Congresso Nac1onal. fez 
u- nlferêncla ao citado Senador Jonas Pinheiro, 
'um folcl6nco Senador desta Casa' Nio se1 de onde 
a V ... broU esea conclusio em ~alaçio a m1nha ab
VIIIade e atitUde nesta casa Com abeoluta convic
çlo, f1Z a delesa do Sr. Olacyr de Moraes, que mere
CIII - &poiO, pi8Siando-lhe auxn10 todas as ve
em que bateu às portes de nosso gabinete ou de 
,_casa. E fico multO feliZ hoje ao ver o Sr. Ola
cyr lnBUgurar esea ponte, conclulda em ooto anos. ao 
,. dos doiS anos e 1111110 que enun priMSIDs para 
- lralguraçio Esse atraso deveu-se a 1at111a na 
........... dos~ da Unilo, que nlo corw
deiawam o cleegule moneláno en11a o pariodo de 
II!IIDII&Çio e o de IIJeraçio das velbas, decomlr«e das 
allas11•lações do penodo. AgJadeço a V. Ex", Senador 
Ramez: Tabec, pela possblidade da apallaá-to Eu não 
podana deixar passar a oportunldeda da aq111 JUS1111car 
a MIIZ&de que tamos com o Sr. Olal:yr de Mo!Ms. 

O SR. AAIIEZ TEBET (PMDB-MS) - Senador 
Mauro Minlnde, pennrta-me, antes de concecler..Jhe 
o aparte, dizer ao Senador Jonas Plllhelro que eu ,. 
'-mesmo uma relelênc• multO espec~al a S. Ex", 
que lfiiPUislonou, no pnme~ro encontro com o Mns
tro do Planeplmanto, a caravana de Senadores que 
pata lá se dmglu. Essa caravana 101 orgarnzada pelo 
Senador Jonas P1nhe1ro. 

Ouço com prazer o nobre SeriBdor Mauro MI
randa 

O Sr. llalro Miranda (PMDB-GO) - SeriBdor 
Fl8mez Tebel endosso as palavras de V Ex" com 

relação às nossas VIBS de transporte Trata-se de 
uma pi80Cupeçio nossa e de todO o C..ro-Oeate. 
Faço também um agradeclmerllo maJS amplo ao 
Prasldente da RapúbiiCB, pnmatro, pela obra Impor
tantíSSima de vencar o no Paraná. uma das pnnc~
pelll obras que aatio sendo feitas no BraSil hoja, e 
segundo, pelas ectusas que fez em Jupá. esp..l
menta nós. de GOiás, lemos de agradacer a Sua Ex
celêhCIB pala U11ra-estrutura que deu ao Corredor 
Centro-Leste. ltgendo a nJglio de Goiêrua ao Po!lo 
de Tubario por uma rodova pnvebzada; lamoe de 
agradecer ao P~asldente da República BJnda pelo 
gasoduto que está VIndo da BolíviB, passando paios 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 
um ramal pata GCHés, ,..,_ que agraclacer a Sua 
ExcelênCia BJnda pela ação que está sendo falia na 
Norte-Sul, com recursos J6 j:.HW1810S. lemos que 
agradecer ao PI'IISidente da República pela lnBUgu
ração de duas grandes hlllrelélncas que estavam 
paradas h6 mBJS de dez anos· UIIINI de Serra da 
Mesa e UslnB de Coi'Ufllbé. MIIIS a1nda. p._..,.,. 
agradacer pelo cabo de fiJra 6bca que too prabca
mente espalhado em lodo o Centro-Oasle 1111at1o 
Trata-se de obras da 1nlra-estrutura 1ndospenúve1S 
para o Brasil Endossando as palavras de v. Ex", 
nós, do Centro-Oeste, eetarnos fel1Z88 com as IIÇiias 
do Preslllante da República com ralaçlo i '""*-
trutura da nossa Regilo. Agora, estA sendo Vl8bllza
da ma• urna J1gaçio de poata dupla na Regllo do 
Centro-Oasle. ligando GollniB a Sio Pmo. Tenho 
certeza de que Goo6s e todo o Centro-Oellte aetAo 
feliZ&S com eesas aç6es concretas que o P1881denla 
da RepúbliCa raaiza a lavor da noeaa Regilo. MudO 
ObrigadO, Senador Ramaz Tebel . 

O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB-MS)- Sr. P18S1-
denle, vou encerrar. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Apelo a 
v. Ex" para que o faça 

O SR.. RAIEZ TE8ET (PMDB-MSJ-r- 1116-
rllo de ~ a esta tribuna e trazer o -ritO 
à consideração desta Casa nio pelo mau dillcurao, 
mas patos apartes 

O Senador Mauro lluancla e.-rra o mau pro
nunaarnento com - agradeci- A gnPIIo é 
a memóna da alma. V1moe daade Euclides da Cunha
e 1amos chegar ao PI'IISidenle da República, Sim, 
para diZer que essa obra tem 1mportlncla VItal. É 
preaso que os tnlhos dessa malha femMéna qua 
ampha os honzonlas do Brasd tanmém la-.çam 
urna coerente e efK:az polltlca de deserM>hnmanlo 
reg1onal, capaz de melhorar a qualidade de VIda dos 
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moradores Clessas areas redu.zmdo a d•stãnc1a entre 
os Estados maas ncos e 'JS ma1s pobres 

O olhar de V E,... esla severo Sr Pres1dente 
Eu quena falar ma1s. mas não o fare1 Tenho certeza 
de que realmente havera um novo mapa econom•co 
e soc1al neste Pa1s a oartu da concretazação dessa 
obra por rnte1ro se Deus ou•ser 

MUlto obngado 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na pror

rogação da Hora do Exped1en1e vou conceder a pa
lavra para uma comun•cação •nad•avel ao Senador 
Bemardo Cabral 

Lembro aos Srs Senadores que a1nda não re
gistraram as suas presenças e Que se encontram 
em outras dependências desta Casa que compare
çam ao plenano. POIS vamos 1ntc1ar a Ordem do D1a 
com votações nomrna1s com efestos adm.n1strattvos 

Senador Bemardo Cabral. V Ex" d1spõe de 
crnco mtnutos 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM Para 
uma comuniC8Ção •nadlavel Sem reVIsão do orador ) -
Sr Presidente. Sr"s e Srs Senadores. a nossa pauta 
da Ordem do D1a do Mem 7 ao Item 15. reg1stra que 
hOfe é o qu1nto e u1t1mo daa de d1scussão em pnme1ro 
turno da questão da 1mun1dade parlamentar 

Hã um grande clamor popular para que o Se
nado, de uma vez por todas - e esta Casa tem camt
nhado nesse sentido .. ponha um f1m ao chamado 
•abuso• da 1mumdad~ partamentar para que essa 
1nsbtu1Ção não se d:mfunda com a 1mpumdade 
Como não dana para examtnarmos hOJe na ComiS
são de ConstitUIÇão Just1ça e C1dadan1a o parecer 
sobre as emendas do em1nente Relator Senador 
José Fogaça a Pres1dênc1a da Com1ssão. após ou
VIr o Plenano e por unamm1dade tomou a dec1são 
de realizar uma reun1ão extraord1nana tão togo se con
dua a Ordem do D1a Ass1m poderemos dar uma res
posta a socoedade. levando a efeRo a conclusão desse 
pnme1ro turno 1a que a Mesa vem ag1ndo com tanta 
proYidênc1a e sobretudo com murta oportunidade 

Por ISSO. Sr Pre ldenle faço urna comumcação 
e um pedido a V Ex' A comun.:ação e para que os 
Colegas Senadores ue Integram a ComiSSão de 
ConsbtUição. JuSIIÇB e Cidadania compareçam a reu
roão e se poss1vel qu sa1amos todos JUnlos O ped1 
do é oue. tão logo V E este)B para concluir a Ordem 
do D•a reforce a nece s1dade de estarmos todos pre
sentes a reun•ão extraord1nana. para darmos uma res
posta ao problema aa 1mun1dade panamenlar 

O SR. ROBERTO REQUIÂO (PMDB-PRI -
Sr Presidente peço a palavra para uma comum
cação 1nad1avel 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
uma comun~cação 1nad1ável. tem a palavra o Sena
dor Roberto Requ1ão por c•nco m1nutos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR Para 
uma comun~cação Sem ll!VIsão do orador ) - Sr 
Presidente. Sr's e Srs Senadores, o Congresso 
Nac1onal e o Senado da Republica. pnl'lCipalmente. 
drsculem a redução de algumas absurdas 1mun1da
des panamentares. Não me ref1ro as necessánas e 
democrat1cas prerrogabvas, mas ao abuso das Imu
nidades que, pela sua propna ex1stênaa, fazem com 
que pessoas que têm compl.:acões com a IUStiÇB 
proponham suas candidaturas para se tomarem •mu
nes ao abngo ao Congresso Nac1onal 

Mas. ho(l!. quero falar sobre o outro lado da ques
tão, que e a absoklta 1mu- e IIT1pUnrdade dos JUI· 
zes E quero falar de um caso que oconeu e ocone co
rngo no Parana Durante as elerções em que concom 
para o Govemo do Estado, um JuiZ de DuedO, membro 
do Tnbunal RegiOnal EleRoral dO Parana, teRlo Sido Re
lalor de um ledO onde se diSCutia a legalidade de urna 
propaganda elerloral da rnnha co~gação - na epoca eu 
era candidato ao Governo do Estado - considerou a 
propaganda 1legal e a suspendeu Não sabslerto. no en
tanto, com a suspensão e como punoção breu do ar toda 
a propaganda te1evrsrva da rnnha collgllçâo 

Duranle o período em que a propaganda f1cou 
suspensa. o JUIZ detenn1nou que se veiCulasse no ar 
um despacho de sua autona de forma permanente e 
Integralmente O despacho me acusava de, ao 1nves 
de utilizar o lempo de telev1são para elevar o nível 
da campanha - e essa era a op1n1ão do JUIZ e não a 
m1nha -. distorcer o seu cunho f1nalíst1C0 para as cr1-
t1cas pessoa1s de trocas de ofensas, que considera
va las11rnavers E chamava a m1nha propaganda. 
corno candidato, de propaganda caractenzada por 
desatinado ataque ao adversano Era..JI op~mão do 
IUIZ não era a m1nha e não era a oprmão do povo do 
Parana que, ao f1m e ao cabo. elegeu-me. 

Submeteu o seu despacho ao Tnbunal. mas 
determ1nou a sua 1med1ata ve.:ulação na televisão, 
funcxmando claramente corno um IUIZ partícrpe do 
processo elettoral e fazendo contrapropaganda à 
propaganda do PMDB e a m1nha propna candidatu
ra. O 1nusllado fato de um despacho desse t1po ter 
s1do ve1culado na telev1são causou estranheza a 
mUIIa genle, 1nclus1ve a 1omallstas e pol1trcos que se 
pronuooaram reiteradas vezes sobre a matena. 
ques110nando o JUIZ pelas medidas que haVIB tomado 

Como candidato. sent1-me pre)udrcado pela for
ma da publicação do despacho que colocava em 
duvrda Ioda a m1nha campanha eleRoral, favorecen-
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evidentemente. o meu adversano Tome• medt--
... s JUdiCiais, ta1s como, recursos 1ntamos e exter

nos 1nclus1ve com representação contra o JUIZ ao 
T nbunal e reclamação JUnto a OAB. cons1derando 
que o JUIZ hav1a cometido cnme eledoral ao partiCipar 
da campanha na qualidade de JUIZ, fazendo veiCular 
a sua op1mão pessoal no horano do programa eletto
ral da coligação do PMDB 

Esses latos foram nobcados nos JOm&IS e as 
representações foram aos poucos arqLIMldas O espí
nt·) corporatiVO do JudiCiáno 1mped1u que elas progre
dissem Apesar de tudo ISSO, o JUIZ não sofreu nenhu
ma pun~ção e eu lu• eletto Govemaldor do Parana No 
entanto, apos a mnha eleição e o arquMIR1elllo das 
reclamações e poocassos contra o JUIZ. depois de ar
quNBdo lodos OS procedimentos conlnl O fUIZ, InclUSIVe 
com manifestação de surpresa e desacordo, espeaal
meme de Ordem dos Advogados do Parana. em de
zembm de 1!194, o fUIZ '"III8SSOU com uma ação ardi
nana de .._,ação de danos monus contra """'· por 
meiO de um advogado ex-desembargador, que havia 
sido Prasldenle da Associação dos MagiSirados. na 
contenda que estabeleCI com o Judcláno, no momento 
em que prelendia fixar o salano dos JUizes sem sub
metê-lo a uma lei, que e um ato JUndiCo ~. com 
a partiCipação do ExacUIIVO e do Legllllabvo 

Ul1hzando palavras de JOm&llslas. noiiCIBS de 
1oma1s e pet•ção de advogado, o JUIZ se diZ ofendido 
e me processa por danos mora1s Alega que se sen
t•u olend1do com uma frase de um ar!Jgo publiCado 
na Folha de S.PIIulo pelo JOmahsta Newton Rodn
gues Tenta fazer crer que tudo que fo1 escnto nos 
)Oma•s fora causado pelo candidato Roberto Re
qu•ão entlio disputando a ele•ção do Parana 

Apesar de não haver nenhuma acusação d1reta. 
nenhuma palavra ou ato do pmpno candidato, no caso 
eu peesoel..-. não haver nenhuma pmva d1reta ou 
1nd1reta de que eu tenha falado ou agido contra o JUIZ, 
alem das representações lega1s que o meu aavogado 
pmmoveu. Blnda ITIIIIS havendo pmva de que eu não 
ped1ra nem propusera ou sugenra a JOrnaliStas que as
cravassem contra o JUIZ. em agosto de 1 997. lu• con
denado a uma 1nde111ZBção em uma ação ciVIl 

E evldenm que da sentença cabana recurso 
com efeito suspens1vo que garantma a suspen'!.ão 
ate que a causa fosse def•mtiVarnente JUlgada No 
e~tanto. corno forma de me constranger. por um pe
d do do JUIZ, !01 concedido segundo o art 466 do 
Cod1go de Processo CIVIl, hipoteca JUdiciar• de bem 
d<> m1nha pmpnedade. um modesto apartamento 
que hav1a comprado para m.nha filha 

Estou Querendo, Sr Presidente uazer a conSide
ração do Senado Federal o pengo que s•gndiCII essa 
Impunidade absoluta dos JUizes s1ngu1ares Todos os 
pmcessos a que fUI submehdo em função da m1nha 
querela legal oom o JU<iciBno do Parana lém sido raso1 
Vtdos favoravelmente a mrm e arou•vados nos tnbuna•s 
supenores Porem. o exercrc10 do meu mandato tem 
sido atrapalhado por uma sucessão de processos Não 
ha nenhum cabimento que um JUIZ hipoteque um bem 
de um Senador, em CIITIB de um pmcesso ngomsa
mente absurdo. apenas para constrange-lo 

Ho,te esta pendente de recurso no Tnbunal de 
JustiÇB do Estado, ação na qual tu1 condenado a pagar 
200 salanos m1n1mos e lambem a ~1poteca de uma 
pmpnedade que eu haviB destinado a m.nha hlha me
nor A dlstnbu!Çáo ocorreu em 11 de ma10 de t99B. lo• 
designado corno Relator o Desembargador Newton 
Luz; ReviSor. o Desembargador Telmo Cherem. e Ju1z, 
o Sr Serg1o Arenhart, vanas vezes convoca<los pala 
falar no tnbunal onde tramita o meu recurso 

Trago esse pmblema pessoal porque se trata 
lambem de um problema unrversal "Quem quer ser 
uniVBrsal dew! carfar a sua aldeiB", ~ 
Marshal McU1an E e preciSO Que refiliamos não apenas 
sabre a OT1lllnldade dos parlamentares. mas sobre a ubl> 
zação da Jus!IÇB. do munus publiCO que e OUIOrgado a 
1.n1 JIZ no IIUIIIW1Io em que ete corporabva OU, peaml
nwta, se ubllza do seu poder JUnsdiCional para ca-ánln
ger par1amerlares de uma forma sordlda e absulda. A '"" 
nha VIla BCOIÓIIICII e publica tem Sido atrapalhada pelas 
VW1gllnÇBS prcrT10IIIdas pato JudiCiano do Parana pelo sm
ptas falo de que eu 8X1Q1 que eles ou~ a la, que 
não aurT1I!rUSsem os seus propnos salanos sem submeler 
a sua pocposla a A 1üild ~ e ao Gow!mador 
do Estado. E e ITllOriBnfe que se refilia sabre ISSO no mo
mentD em que nos abrmos mão de ~m.~rodades que são 
prencgaiMis do cargo, que não são p!Mieglos, porque os 
piMieglos -., ser atastados. e corremos o nsco de nos 
cofocarmos na mão do C1eSeJ0 mesqulrho e ndiCUio de vn
gança de JUIZ8S S19Jiares. 

Mudo obngado, Sr. Presidente fundementalmen 
te peta toterãnciB em relação ao tempo Que excedi. 

Durante o d1scurso do Sr Robeno Re· 
qulão. o Sr Geraldo Melo. r ' ViCe-Prestden
te. de1xa a caderra da pres,dimciB. que e 
ocupada pelo Sr Anlomo Carlos Magalhães 
Pres1denre 

O SR. EDUARDO SUPLICY IBioc01PT SPl -
Sr Pres•dente com base no art 14 1nc•so 11. letra 
•a• peço a palavra para uma comumcacao t.orno L1 
der, por crnco mrnutos 
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O SR. PRESDENTE CAntonK> callos Magalhães) 
- V Ex' tem a palavra por conco ITWlutos onadoaveos 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT-SP 
Como L1der Sem rev1são do orador ) -Sr Presiden
te. Sr"s Senadoras e Srs Senadores. fo1 com gran
de surpresa que acompanhei no dia pnmelfo deste 
mês a entrev1sta do Senador AntoniO Canos Maga
lhães. respe1tado Presidente desta Casa Leg1slat1va. 
sobre a queda do P1es1dente Fernando Hennque 
Cardoso nas pesqUisas elertora1s Não obstante o 
respe1to que lenho por V Ex•. não posso de1xar pas
sar em branco o meu protesto por ter te1to a entre
VIsta pela Radio e TV Senado. bem como por todas 
as em1ssoras de radiO e televisão. para emdrr co
mentanos. frutos que reputo da des1nfonnação sobre 
o candidato do Partido dos Trabalhadores. do POT. 
do PSB. do PCdoB à pres1dênc1a do Pais M1nha 
consternação fo1 a1nda ma1or quando percebi que as 
aflnnações do Presidente do Senado têm cunho es
tntamenle partldano. uma vez que toda a 1mprensa 
divulga que passou a Integrar o conselho de nota
VeiS da campanha de Fernando Hennque Cardoso 

E IITipOIIanle que se destaque o papel que a Rá
diO e TV Senado desempenham na veculação de no
tiCias. a11ng1ndo m1iha18S de lares. sendo o obfellvC 
pnnclpai de 1a1s meiOS de comuniCação a cobertura pr
nallslca dos trabalhos desenvcivldos no Congn!Sso. 
aumentando o grau de Informação poi111Ca da popula
ção. conforme se obsel'lll da le<lura dos alllgos 73 e 
77 da Resolução n• 9. de 1997. do Senado Federal 

Claro que defendo a liberdade de expressão de 
V Ele'. Preslderrte desta casa. d1rarto que lhe está 
consbluaonalmerrte assegurado TodaVIII. na condiÇão 
de Paltamentar. Vl!fD-me na obngaçào de alerta-lo que. 
como ocuparrte do ma1s 1mportarrte CBIQO do LI!Qislatl
vo bras11e1ro. V Ex' ctewna ter sido melhor 1nfonnado 
sobre a exiStência dO programa politiCO de Lula. antes 
de lazer al1nna11vas Infundadas. ate polQue a 1mprensa 
JB o delme como a pessoa que veiO a ocupar o papel 
do MiniStro Serg1o Motta como o pnnapal alllculador 
poi111C0 da campanha pela reeleiÇão Isso sem tocar no 
lato de que V Ex' tem conSCiênc.a dos abusos que 
vêm sendo COmeii::IOS pelos que estão no poder. ln· 
clu1ndo os governadores. e por essa razão. JBITIBIS de
monstrou grande errtusiBSmO pelo dlreno de reeleição 

A al1nnação ferta por V Ex' de que o Lula não le
na programa de governo qonslrtUI uma gmnde Inverda
de cu10 conteuoo não r. de mane1ra alguma ser 
diSsell'llnado por urna e ra de radio ou telev1são 
cu!B função prec1pua e na r os acontecimentos pollll
cos do Congresso. não Pode. portanto. ser ut1llzado 
como ut1hzado como d1Ss&m1nador de mverdades 

O PT apresentou proposta completa de gover
no nas ele1ções de 1994 que esta sendo reformulada 
- e aqu1 esta a proposta - 1urrto com os partidos que 
compõem a coligação. para apresentação à popula
ção a1nda neste mês Ela lfa concli~ar a estabilidade 
ao desenvolvimento econõmiCO a geração de em
prego e d1stnbU1ção de renda com espec1al ênfase a 
erradcação da m1sena matena na qual o atual go
verno de1xa mun:o a deseJar 

Ao longo dos úlbmos três anos e meiO. o PT ap~e
santou propostaS concratas para Iodas as grandes 
questões ciscuhdas neste Pais taiS como a reforma fis
cal- e enttegue1 a V Ex' a proposla de reforma lnbuta· 
na do PT -. a reforma da prevldêncoa. a refonna admms
trabVa e. pn~lmente. ações para a promoção da ce 
dadanla e ampliação dos dueilos SOCI81S e polillcos 

Apesar de procurar esconder a lodo custo as 
propostas do PT. o propno Governo vem lançando 
mão de nossas 1n1crat1Vas para m1n1m1zar o desastre 
que tem s1do sua atuação na area soc1al Por exem
plo, na campanha de 1994. o Lula lançou o progra
ma "Nenhuma Cnança fora da Escola" Hote. o pnn
Cipal programa do Governo FHC na ãrea da educa
ção e 'Todas as Cnanças na Escola' Não e neces
sano acentuar o plág1o Isso sem menc1onar o falo 
de que o Governo não consegue tomar realidade o 
que sua publiCidade anunc1a Apenas para se ter 
uma lde1a. gastou-se ma1s com a publicidade desse 
programa. sobretudo em setembro e outubro do ano 
passado. do que com suas ações para 11rar as cnan
ças do trabalho 1nfant1l e leva-las a escola 

Sr Preslderrte. o Governo não segue sequer as 
IBCOmendações do PFL comidas em seu novo progra
ma soc~al Exemplo diSSO e que demorou maiS de 152 
di8S para regulamentar a Le1 que ena o Programa de 
Renda M1n1ma Assoc1ado a Educação, programa esse 
que J8 constava do progmma do PT para as eleiÇões 
de 1994 Além do ma1s. essa alardeada regulamenta
ção. por enquarrto seMu apenas para cnar um comrtê. 
composto por quatro membros. que não tem prazo 
para começar a se reumr e. quando o f1zer. Blnda diS
para de doiS meses para del1n1r os tennos dos convê
niOS que deverão ser ass1nados errtre a União e os 
munc1205 Ora Srs Senadores. como a legiSlação 
proíbe a assmatura de convêniOS as vesperas das elei
ções. ISSO s1gnlca que este Governo não Implantara o 
Progmma de Renda M1mma neste ano de t998 

Tudo o que o Presidente fez 1nclus1Ye durante o 
tempo em que era M1n1stro da Fazenda do Presidente 
Itamar Franco e agora o seu procedimento se toma ain
da ma1s transparente. lo• no sent1do de protelar a 
1nst1tu1ção da Renda Mmtma no Bras1l como um dt· 
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1'8110 a Cldadanoa. A fomoa como f1nalmen1e aceitou 
que fosae criada é axtramamente restnta e mesmo 
aSSim não devanl ser mplementada antes ele d&
zembro ele 1 998. 

S.. nio são os un~eos exemplos de reco
nhacanento de ménto de programas do PT O Mlnos
lro Jose Sana assum~u o M1msteno da Saude recen
temente e. conhacador de que PT e o Parbdo que 
melhor tem atuado em prol da seude. fo1 buscar na 
propoeta do Deputado Eduardo Jorge a solução 
para o problema de aparte de recursos para o sMor 
Logo após - posse. o M1mstro Serra VISitou a cida
de de Catanduva e nio poupou elogoos ao programa 
de combata à dengue da administração do Pl8fello 
FetDC Sahio, o qual consegu1u que nenhum habitan
te foese 1nleclado roo úlhmo ano, apesar de ter rece
bido o RII.IIW:ípoo com forte 1ncodênc1a da doença 

As poucas 1111C181MIS que o Govemo FHC apre
sentou p8l8. o combate a seca. lambem toram copoa
das de p~QPC~Stas do PT. O que o Presidente cha
mou de "alabebzação solldána•. que 1novana oca
nlter das hantes de trabalho no NOrdeste. e Inspira
do na recomandeçio do Deputado Jose Pmantel. 
envoada ., M1mstro de AgncuRura e ao Governador 
Tasso J--", no doa 17 de abnl deste ano A Me
dida PIIMS6ria 1 .659198, encaminhada pelo Gover
no ao Congoesso no doa 14 de maoo. pronoganclo o 
prazo pan1 pagamento de div1das contra1das por 
produlonls ruraos e outra copoa de qualidade dUVIdo
sa do Pro,eto de La1 ri' 4.501, apresenlado pelo PT 
no doa 13 de maoo. 

As administrações petiSias passaram a ser re
ter6ncla nacional e 1ntamacoonal pela cnaiMdade e 
el~eoênca dos programas desenvolvidos pelo partodo 
no combate a fome e a pobreza e na promoção da 
cldadana Nlo elo poucos os prêmoos concedidos 
pelos maos importantes orgãos 1ntemacoonaos. como 
ONU e ~. à adminiStração do PT Todo esse 
IICIHVO de 1~ conslara agora do programa do 
Lula, que 1rá apontar um outro rumo para o Bras1l 
Um rumo ande nio cabe a fome. o desemprego em 
massa, o descaao com a saude que provoca o des
COIIIJOie sobre doenças endêmiC8S como dengue e 
tubsrculose. o tnlbalho onfantil e o ananabel1smo. 

PorlaoiiO, Sr"s e Srs Senadores. a atorrnatova 
do nosso respeitado Presidente so poae ser entendi
da como um arroubo pohtiCO de um Integrante da 
base govem1sta. sem qualquer embasamento. 

Cunpunento arnda V Ex". Senador Antonro 
Carlos Magalhães, por Chamar a atenção dos erros 
que o P-odente Femando Hennque Cardoso vem 
cometendo, onclusove pubiiCBmente. como no caso 

de seu deSI1ze ao chamar de vagab:mdos aqueles 
que por 1n1e1arem a1nda JOvens no mercado de traba
lho. tém constrtuc1ona1mente assegurado o daratto a 
uma aposentadona precoce 

Ass1m Sr Presidente. gostar~a de conclUir. 
cumpnmenlando V. Ex" pelo lato de lambem chamar 
a atenção no que d1z resperto aos erros do Presiden
te por ter otend1do os aposentados com palavras 
que não convém a um Presidente da RepubliCa 
Nesse ponto V Ex" acertou 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Canos Magalláesl 
- Tenao V Ex" me ledo a cr1t1ca e um elogio. consi
dero-me em paz com a m~nha atuaçâo Mu1to obnga· 
do a V Ex" 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT-SP)
Multo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhàesl 
- Esgolado o tempo dest1nado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-nem 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 44. DE 1997 

(Votaçio nominal) 

DosC!IS"ão, em tumo URICO do PIOJSIO 
de Decreto L.egoslatovo n' 44. de 1997 (n• 
343196, na Cãmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão da Ra
diO lta1 Uda para explorar seiVIÇO de radoodl
lusão sonora em onda medoa na C1dade de 
Gualba. Estado do RIO Grande do Sul. tendo 

Parecer favoravel sob n" 254 de 
1998, da Comossão de Educação. Relator 
Senador José Fogaça 

Em d1scussão (Pausa I 
Não havendo quem peça a palavra encerro a 

drscussão 
Em votação 
Os Srs Senadores JB podem votar 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP) -

Sr Presidente. o Bloco da Oposição l1bera a sua 
Bancada. e o PartidO dos Trabalhadores recomenda 
abstenção. em vortude de a~nda não estarem sendo 
colocadas em prat1ca as ex1gênc1as do art 221. da 
Constrtu1ção Federal, relatrvamente ao Conselho de 
Comumcação Soc1al 

O SR. HUGO NAPOLEAO !PFL-PI) - Sr Pre 
s1dente. o PFL recomenda o voto 's1m" 

(Procede-se a voraçâo 1 
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Votos Srm ., 
Votos Nlo o 
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Data F•m 03106t1998 

Total 55 
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Hora F•m 16 1~ 12 
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O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 49 Srs. Sanadores Não houve votos 
contra nos 

lona! 

Houve 6 abstenções 
Total 55 votos 
Aprovado. A Comossão Doretora para redação 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Doretora ofe
recendo a radação hnal. que sara hdo pelo Sr 1• Se
cretano em exercocoo Sanador Carlos Patroconoo 

E lodo o seguonte 

PARECER NO 342, DE 1998 
(Da ComiSSão Doretora) 

Redlloção llnlll do Projeto de Dec.-o 
L.eglalatlvo n• 44, de 1997 (n' 343, de 
1181, na Clmllre doa Deput8cloa). 

A COflllllsão O.retora apresenta a redaçio tonal 
elo Protelo de Decreto Legoslatovo n• 44, de 1997 (n° 
343. de 1996, na Câmara das Deputados), que apro
va o ato que mnova a concessão da Radoo ltao Lida 
pare explooar SIIIVIÇO de redooddusão sonora em 
onda média na cidade de Guaiba, Estado elo Roo 
Grande do Sul 

Sala de Reuniões da Comossão, 3 de JUnho de 
1998 - Anlo.-1io Carlos Magalhães - Presidente -
C.rloe P~nlo - Relator - Lucfdlo P01181111 -
O..ldoMelo. 

ANEXO AO PARECER N" 342, DE 1998 

Faço aaber que o Congresso Nacoonal apro
vou, e eu, • Prestdente elo Senado Fe
deral, nos -..os elo art 48, ttem 28, elo Regomento 
Interno. promulgo O SII!!Uonte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

Aprova o ato que - • _.._ 
do da R6dlo n.l Ltda. pan explonr aer
vi9o de redlodllullio ---. em onde mé
dia na cidade de Gualba, Esllldo do Rio 
ar.nde do Sul. 

O Congresso Nacional decreta 
Art 11 É aprovado o ato a que se relere o De

creto stn•. de 18 de JUnho de 1996, que renova, por 
dez anos. a partir de 19 de novembro de 1993. a 
concessão da Rádoo ltao para explorar sem doredo 
de exclusiVIdade, servoço de radiOdofusão sonora em 

onda medoa na codade de Guaoba. Estado elo Roo 
Grande do Sul 

Art 2" Este Decreto Legoslatovo entre em VIgor 
na data de sua puDhcação 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Passa-se a omedoata aprecoação da redação lona! 

Em doscussão a redação tonal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra enceno a 

diSCUSSãO 

Em votação a redação tonal 
Os Srs Senadores que a aprovam qUIIIr&m 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena vao a promulgação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagaNes) 
-llllm2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO 
N"84, DE 1997 

(Votaçio nominal) 

Doscussão. em turno unoco do ProJeto 
de Decreto Lagoslatovo n• 84. de 1997 (n" 
175195, na Cilomara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada a Rádoo Robeorão Preto ltda. para ex
plorar servoço de radoodofusão sonora em 
onda tropocal na Cidade de Robeorão Preto. 
Estado de São Paulo. tendo 

Parecer lavoravel, sob n• 268, de 
1998, da Comossão de Educação, Relator: 
Senador Romeu Tuma 

Em discussão (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

doscussão 
Em votação 
Os Srs Senadores 1a podem votar 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BJocoiPT-SP)
Sr. Presidenta, da mesma rnanetra, a L.oderança elo 
Bloco abre o voto a respatto. liberando a Bancada. 
mas para õ Partido dos Trabalhadores a nossa reco
mendação é, lambem para os ttens 2. 3, 4 e 5, a 
abstenção 

Retterarnos o nosso apelo no sentoclo de que 
Jogo sejam lomadas provodéncoas para a ompleman
tação do Conselho de Comunocação Socoal. prew;to 
no art. 224 

(Procede-se a votação 1 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 84, DE 1997 
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'.PROVA O ATO OUE RFN•'lVA,.. :nN("ESSÃ.O OiJTOqC.-'~A P. 
I \DIC:. R. "E IRÃO PR1 - • ::rD~-o.::-•,. 'JE. P'BEIF<A'J PREl.J :,.P 

r"ll" VUl J. 

Votos Srm· 52 

Votos N.lo: 

VOIOsAbst. 

o 
8 

Data rmcrv t)3 :r'1':f9c!o 

Data Frm 03/0611998 

Total 60 

110· ... :n:•.;;. 1b r.: .. , 

Hora Frm 16 17 33 

IM 
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O SR. PRESIDENTE (Anlon"' ,-etic', ' · 
-Votaram SIM 52 Srs Senadorec:. • ~'::I~"' 
contranos 

hnal 

Houve B abstenções 

Total 60 votos 

Aprovado A Com1ssao D•retoré1 1'.:11- -- • ~ •• 

O SR. PRESIDENTE IAntomo Car•ro;. .• j;::.~:nlr ~e:: 
- Sobre a mesa. parecer da Connssac Dnet..,r"ll "' 
recendo a redaçào hnal. Que s.,ra ll'ic r ... , 
me1ro Secreta no em exerciCI'1 C"e1 ,-..-f')r • ~, ~ 

trocmw 

E lrdo o segurnte 

PARECER ~343, DE 1991! 
IDa ComiSSão Drrecor~r 

RediiÇão final do Projet'> "• ~,.~. -·o 
Legislativo n• 84, de 1997 1rr• 1. • ·•-
111!15, na Clmara dos Deputado~ 1 

A Comissão D1retora apresen1a a r~di'çE!•.' l'n-=-1 
00 Pro,eto de Decreto Leg1slat•vo n" 84 d'=' 19-:.; •·• 
175, de 1995. na Càmara dos Deputadosr QU" ~"'"' 
va o ato que renova a concessão outora(IIO"l "' p..,d,':" 
Rlbe1rão Preto Ltda para explorar serv1cc • t~ r:!.J, _ .JI 
tusio sonora em onda 1rop1cal na CidadE"" ootn 11 ......... ,=., 

PrelO. Estado de São Paulo 

Sala de Reun1ões da Com1ssao J de lunr•-:· •• 
1998 - Ant6nio Carloa Magalhães rrE>sr~-n•o 
Cwto• Patroc(nio. Relator - Lucid1o Por tell\11 .,.. 
raleio Melo 

ANEXO AO PARECER l,f' 343 DE 109~ 

Faço saber que o Congresso Nacronel aoro 
vou. e eu, Presidente do Senado Federal ltoc;: riC!r 
mos do art 48. rtem 28 do Regnnento tru'.!rn-.. 
mulgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO 1~0 DE 1998 

Aprova o ato qua renova a conces 
slo outorgada a Râdro Ribeorão l'reto 
Lida. para explorar serviço de nrdiodlfu
alo sanora em onda tropical na CldArtr • '!' 

Aibeirio Preto. Estado de São l~.,l•u~ 

O Congresso Nacronal decreta 

Art 19 É aprovado o ato a que se reter'!? • r,'=' 
Crato sfnR, de 13 de OUtubrO de 1994 QUe l~fiOwrl 

.:: •.r:- r ande 1993. a con· 
• ..1- - - ..... ="r:!l•J t"oen :-0 Pr'!to Ltda para 

•• .:: ,,..:. P"'• ,~~~: ".-.::~rie ';.ervço dera-
. .::- ~~ -=-"' .'r•a.=o "'P••:.:=ol,•=- t.tdade de Rt

=::...:-.- ]) ,.,"!!' s=.,. ~ .. , . .., 
c: ... j'll L ... t3,.rr:!'tn • ... -:J•<- - ·~ ll:!ntra em v1gor .. , "I • •t ,, ... ':.::,, 

' =r lO::SI!:'"Ifl E , rote· .ro Carlos Magalhies) 
r r""., • ;- .. • Q •• .,, :::~ VrP" r~c=--:- ..,ao redação final 

_.. .,c.:.:. , •a.rl:~or:~-:-. h•,-1 'P~usa) 

.- 1 ,,._.,, 1 - ·- .. ' ;~I?• r:!!, 9nc8fTO 8 

"· 

.. ,, •• a • 

'w=-= · ~.can::~•J,..ras que a apro
-·•""·-~r ... n ,•J·~cs 1nausa 1 

.., • ·~ ...... ' • ... ,:=.. 

. ., .. 
. ' 

··n I" I n I)E DE C nETO LEGISLATIVO 
1•• 98. DE 1997 

fV,Jtqçiion •tornrr••ll 

~·,se.•- s~o em ·urno ~mrco, do Projeto 
~'E' [.l,...CJ""Y:' teQJSI:tfJ\1'0 W 98, de 1997 (n11 

-.?~ .J; • .::~~ Cán•ma rios Deputados). que 
or \"" ·, ::~ta ..,ue ror~o\la a permassio outor
laa~ ;::;~ r1Cldao S•)Cieaade Difusora A Voz de 
?:Jqe> 1 '1a p..1ra .r:"':.plorar serv•ço de radtodl
'"~~t:::~~•, o:..-:>nora .::~~r•• frequência modu'-da na 
':,-~,~e Je ~?Qe. r::stadn do Rro Grande do 
..::,,1 l.::t.ITI""' 

Pa~cPr télvoravel sob n11 255, de 
1998 da L.ornrssão ~e Educação. Relator 

an-,,;,.-,, •r::-=e I ':''J~':2. 

1 ~ã.c • -.,...:.• .~r. 11J12'f'"' r.:.-;: a i=' palavra encerro a 
IIC•_l 'SSé"'.' 

E:.m .._.OI.,Ç'.?''.• 

c C r C 'lii!P•jt"'!ra~ 1:1 rr••JerT! VOtar (Pausa ) 

s s,o;, .:"con"11r4" -oC' .. ,,~ '<ll•no1a não vota
• .-1111 /r"'='l!~""."::lj I 

: I.:'C..EOF .:;e a Jlo:!C'jt; 
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\ OT.-\Ç.\.0 '110:\IINAL 

PRO JE'!"ó : .~ r;.:;:.Rt:: I ü I L' ·-L 'o'jii,J w 98, DE 1997 
_, 

.-.. _ 

Data .S.ess~v u.!'OD 1 &9õ 

___ ... 
:~~~~~~-=- " ~ --. 

=-•ftolel .a.r...·..:-•••o.:.r.~ .. :>: 
t•'JIIC 
~.Se-:. ...... 

.. 

... 

.. , -• ------

" 

.. --------

Votos ~rm 

"otos Não 

\lotos Absl 

. 

- -..s-
• 
.. 
• 
• 

54 

•l 

• 

---

.. .:.rr r 
_.ara F-1 

.. : - -~ 

-~C!, __ _ 
-'"-)c. 

-,-

I otal 

:.- ...... t. =- .... : . .-;::. 
R~ l'"i.c 

3Co5 '995 

r-tura • r•;:.t. .. 10 , .. 

Hora F•m 16 24 28 
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o SR. PRESIDENTE (Ankno Cattos Maga!"" I 
- Valalam SIM 54 Sn; Senadaoes Nio hauwo -
COidraiOIS.. 

Houve 8 abslelções 
Total 62 votos. 
Aprovado. À Comossão D11etora para redaçiD 

O SR. I'RESIDENlE (Anlcnlo Cattos Magali iaa) 
- Soble a ,_._ pa.--r da Comissão Do- oflt. 
receudo a redação final, que será Ioda pelo Sr. 11 Se
creláno, em exercicoo, Senador Carlos Patroc11110. 

É lido o seguonte 

PARECER N" 344, DE 1118 
(Da Comossão Doretora) 

Rld ;la final do ProjMo de DacoiiiiD 
~ ,.. •• ele 1187 (nt 421, ele 
1117, ... ClmMI doa Depuladlllll). 

A Comossio Do- apresenta a radeçiio finlll 
do P1'111810 de Decreto L.egoalalovo n" 98. de 1987 (n" 
421, de 1997 na CAmara doa Daputados), que apro
va o alo que 1'111101111 a parm1osão outorgada à FWdoo 
Socoedade Ddusora "A Voz de Bagé" Uda. PBIB ex
plorar s.vtÇO de radoodofusão sonota em lraqOêncla 
modulada na cidade de Bagé, Estado do R10 Grande 
do Sul 

Sala de Reuroães da Comossão, 3 de lunho de 
1998- A.-wto c.rta. ll~~g•lh._, Poesodenl8-
c.rto. Plllloeinla, Relator - Lucfdlo P~ Ge
raldollalo.. 

ANEXO AO PARECER N" 344, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Naaonal apro
vou, e eu, P1881C1ente do Senado, nos l8rmDS do art. 
48. otem 28, do Regomenlo Interno, PfO'IIUigo O se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

Aprova o..., qua- ......... 
8io outorgada a R6dio Saclldade .,._ 
ra A VR ele 1111!1'i Uda para expia •-
viço de radladlludo-- fllqlll ... 
ciB ma d 'nda n11 cidade de Bag6, Estado 
do Alo Grande do Sul. 

o Congrasso NaciOnal decrala: 

Art 11 É aprovado o alo a que se ralara a Por
tana n" 594, de 31 de maoo de 1996, que oe..-a, por 

dez anos, a partll" de 21 de ma10 de 1992, a perrms
são outorgada a Radoo Socoedaae Ddusora "A Voz 
de Bagé" Lida, para ellplorar, sem doretlo de exclusi
vidade, seovoço de radooddusão soroora em lraqii6n
c:oa modulada, na Cidade de Bage, estado do Roo 
Grande do Sul. 

Art. 2!' Este Decreto Legoslatovo entra em vogar 
na data de sua publicação 

o SR. PRESIDENTE (Anlanoo Cadas Magalllies) 
- Pntte se à IIIBdiPia apoEICIIIÇão da l8daÇão final 

Em doscussio a radação f111BI (Pausa.) 

Nio havendo quem peça a palavra, enc:eno a 
daocussão 

Em votaçio a redação hnal 

Aa Sr*s e os Srs. Senadoles que a aprovam 
que11am pennanacer Bailados. (Pausa.) 

Aprovada 

A maléna vao a pmmulgação 

O SR. PRESIDENTE (Anllno Cadas Magalllies) 
-llem4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO 
11"101, DE 1117 
(V~ naminall 

D•cn•ão, em turno Onoco, do PIOJ8Io 
de Decralo Legoslallvo .,. 108, de 1987 (n" 
421197, na CAmara dos Deputadoe), que 
aprova o ato que ranova a pem 1ssão outor
gada à Rede Comunol6na de Comunocloções 
de Rio Grande L1da. para explorar sennço 
de radladilusio sonora em lreqQênaa modu
lada na Cidade de Roo Grande, Estado do 
Roo Grande do Sul, 1Bndo 

P..- I!Mrivel, sob n' 268, de 
1998, da Comlssio de Educação, Relalora: 
Senador Emlllll FemandeS. 

Em ....., ... ão o f1101B1D, em IUrno ui'ICD (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra. encarro a 

diSCUSsão 
EmvolaÇão 
A Mesa sohcota aos Srs Sanadoras que ocu

pem os seus lugeraa. 
O& Srs Senadores 111 podem votar 

(Pollceds se a votaçja.) 



Junho dr 19C;JS "'NAIS DO SENADO FEDERAL 

\'OT AÇÃO 1\'0MINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°108, DE 1997 
.APROVA O .ATO OUF peNO' .,,'1. -' PERMISS.o\0 OUTORGAO.A" REDE 

C 1MUM ARI.A ['IE 0:'" • ')1. /C GR • ...,-,'= LTOI\ CIC.Jo\OE: DE:. r{•CJ c~• "UI): RS 

. .. ... -.. -... ~ 
Dala Sessao 03106J1998 

uata nu c•.:- O~OtJt• tl~b 

Da la F•m 03106/1998 
'1t·• ·mcw .u ~:, •u 
Hora Fim 16 28 54 

Votos Nlo· o Total: 61 

Votos Abst: 7 
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O SR. PRESIDENTl: (Arccno CaJ1o& Magallies) 
- V-ram SIM 54 Sn; Senadores. Não houve voiOS 
contninos 

Howe 7 abstenções 

Totai.6111010S 

Aprovado. À ComiSSão 011etora para redação 
lrnal. 

O SR. PRESIDENTE (Arllono> CaJ1o& Magalhães) 
- Sobre a mesa. parecer da Comlsslo O.retora ol• 
o acendo a radação lonal. que sera lido pelo Sr. 1• Se
cnllárlo. em exercícoo. Senador Ca~os PatTOcinoo 

É lido o saguome 

PARECER N" 345. DE 1118 
(Da Comissão Doretora) 

RldiÇio flnlll do Projelo da oaa.to 
Legi!MIIvo ri' 108 da 1917 (n" 427' da 
1917, .. Clm ... doa~). 

A Conusaão O.retora apoesenta a oedaçêo lonal 
do Poqeto da Decnllo L.egoslatNo n" 108. de 1997 (n" 
427. da 1997. na Clmara dos DepUiadoa). que apn>
va o aiO que oe,_. a p&mlissio outorgada l Rede 
Comunoléria de Comunocaç6es de Roo Grande Lida .• 
para explorar seMÇO de radooddusão sonora em lre
q(oêncoa omdulada na Cidade de Roo Grande, Estado 
do Roo Grande do Sul. 

Sala ele Rauruões da Comossão, 3 ele !Unho ele 
1998 - AniDnlo car1oa ............ Presodante -
c.rtoe Plib afnla, Relator- I ucfdla P.-..- O. 
NldoMalo. 

ANEXO AO PARECER N" 345, DE 1998 

Faço saber que O ColiQI KO NaciOnal &piO
VOU, e eu. Prllllldema do Sanado Federal, nos ter· 
mac do att 48, otam 28, do Regornento lntemo, pro
mulgo o seguonte 

DECRETO LEGISLATIVO N", DE 1998 

Apavoo.-o.- ............. 7 la 
ouliDrg dr li Rede CclmuniMrlol ele CclriiiD 
c ; B ele Rio Glande Uda., ,_. • IJI c • 

-·· da Ndlocllludo - - ... qoil' iiCioi noc 1 t 1• M clcle1a ele Rio Grano 
dlt, Eat.dD do Rio Grandlt do Sul 

O Congresso Nacoonal decreta 

Art 1° E ap ":>Vado o ato a que se retere a Por· 
tana n" 1 284. de 29 de dezembro de 1994. que re
nova, por dez anos. a partor de 2 de setembro de 
1991, a permiSSão outorgada a Rede Comunotána de 
Comunocações de Roo Grande Lida . para explorar, 
sem direoto de excluSMdade. seovoço de radooddusão 
soroora em heqúãncoa modulada na codade de Roo 
Goande. ESI8Cio do Roo Grande do Sul 

Aot 2" Este Decreto Legosla!No entra em vogor 
na data de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagaNes) 
-Passa-se à omedoata aprecoação da redação hnal 

Em doscussão a redação tonal (Pause.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a 
doscussão 

Em votação a redação lona! 

Os Sos Senadores que a aprovam queoram 
permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovada 

A maténa vao a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carlos Magatbs) 

-Iam 5: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO 
N"111, DE 1917 

(\'oc.çio I"ICIIIIIMI) 

Doscussio, sm 1umo únoco, do P......, 
de Decreto Legoslabvo n• 111. de 1917 (n• 
433197. na Câmal8 dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permossio outor
gada à Rádio Jabohcabal Lida para 81Cplorar 
&eiVIÇO de radooddusio sonooa em fn~qúên
coa modulada na Codade de Jabollc:abal, Es
tado de São Paulo. tendo 

Pan!CIIr favoravel, sob n• 256, de 
1998, da Comissão de Educaçio, Relator: 
Senador Romeu Turna 

Em di8"1S"àO O poqeto. em tumo UlliCO (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavoa, auceno a 

doscussio 
Em votaçio. 

(Procede-se à votação.) 
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\"OTAÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"111, DE 1997 

Data 3t:~ssao 0310611998 

!• Sec: 

:• Sec: 
I ,. 'Sec: • ..... 

APROVA O ATO IJL'!: r::'ENOVA A PE'PMISS..C.O 
,JUT,:"I(GADJ\AR/ ~· 

4

~· ,t;.C. -l LTDA Eliii .. ADLIII~- .. .., 

\lotos Sim: 52 

110101 Nlo: O 

\lotos Ab81: 7 

Data F1m 03106/1998 

Total 59 

"'k "'»,,.,ao. •ii :;., 1~ 
Horo Fom 18 35 09 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhias) 
- Valanlm SIM 52 Srs Senadores. Nio houw! -
canllilno& 

Houve 7 abstenções 
Tollll 591t010s. 
Aprovado À Comissão 0111110111 para radaçiio 

hnal 
O SR. PRESIDENTE (Araamo Carlos Magatliies) 

- Sobfe a mesa, paracer da Corrossão Ooratora ofe. 
A!C8IIdo a radaçio final, que sem Ioda pelo Sr. 11 S. 
coetano. em axarciCIO, Sanador Carlos Patrocomo. 

É bdo o seguonla 

PARECER t.- 346, DE 1!196 
(Da Corrossio Doratora) 

flede~lo fi.,.. do Pro;eto da Deco.to 
IAg ......... rt' 111, ele 1117 (rt' 433, da 
11117,,. Cllura doe Dep&àdos). 

A ComiSSão Doratora apresenta a oedaçio lonal 
do Proj81o da Oecrato Legoslabvo n• 111, da 1997 (n' 
433. de 1997, na CAmara dos Deputados), que aptO

va o alo que renova a pannossio outol'gllda à Rádio 
Jabohcabal Lida.., para aocplorar HMQO da radladdu
sãa sonora em lnlqilincoa modulada na Cidade da 
JabotocatlaJ Estado da São Paulo 

Sala da Raul"'lllas da ComiSSão, 3 de Junho da 
1998 - AniDnlo C.riM lllegelhias, Pre&ldanle -
CllltM Plllrodnlo, Relator - I..IIC:iclio Portelle - Ge
raldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N" 346, DE 1998 

Rejr~io ftnel do Projeto da Decreto 
I ag'eletbo n" 111, da 11117 (n" 433, da 
1117, ... Clmera doe Deputedoe). 

Faço saber que o Congresso Nacoonel aptO

vou, e eu, , Presodanle do Saroa
do Federal, nos termos do an. 48, item 28, do Rego
manto Interno, promulgo o sagumbl 

DECRETO LEGISLATIVO N" ,OE 1998 

Aprava O - qllll - 8 jiMRJie 
do oulUi;a• 6 R6dlo JlbaticMIIII UdL, 
...,. 4 'arwr ....nço da racllocllfu8ID _. 

- - lraqOincle llodulede M cidade da.,,., a l>al, Eetedo da Slo PaUlO. 

O Congoesso NacK>nal dacoeta 
An 1° É aprovado o ato a que se refere a Por

tana n• 1 081. de 6 da dezembro de 1994, que reno
va, por dez anos, a panor de 1• de abnl da 1992, a 
pannossão outOig&da a Rádio Jabollcabal Llda , para 
explorar, sem dorado da excluSIVIdade, serVIÇO dera-

dlodofusão sonota em lraqilêncoa modulada na ada· 
de de Jabotocabal, Estado de São Paulo 

An. 2" Este Decreto legoslabvo entra em VIgOr 
na data da sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Carlos Magafhiesl 
-~ a omedala apniCIIIÇão da llldação final. 

Em diSCussão a redação lona!. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a.-rro a 

doscusaão. 
Em votação a radação foroao. 
Os Srs. Ssnadores que a aprovam quatram 

pannanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A maténa vao à promulgação 
O SR. PRE!SIDENTE (Arb1oo Carlos Magali

-liam&: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT\JIÇAo 
Nl19, DE 1!1116 

(Votapo nominal) 

Votação, em pnmetro turno, da Propos
ta de Emenda à ConstituiÇão n' 19, da 1996, 
tendo como pnmatro sognatáno o Senador 
Watdack Omelas, que diSpõe sobra oe ba
nelocoos hscals referentes ao ICMS, tendo 

Pareceres sob n"s 274, de 1997, e 
142, da 1998, da Comissão de Conatolulção. 
JustlÇB e Codadanoa, Relator: Ssnador Lúcio 
Alcêntara. 

- 1• pronuncoamento (SObra a Propoe
ta)· laoonlll&l, com a Emenda n• 1-CCJ, que 
apresenta, a 

- 2" pronuncoamento (soboe aa emen
das da Planánu) favorável às de n"s 3, 4, 5, 
7 e 8, noe tannoe da Emenda n' P-CCJ 
(subslllubvo) que aprasanta, e conbáno as 
da n"s 2e6. 

(Em VIrtude da adoamento) 

Sobre a ,.,.,..., raquanrnento que sará lodo pelo 
Sr. 1° Secretano, em exaocicK>, Sanador Car1os Pa
lroCimo 

E Ioda o saguonta 

REQUERIMENTO N" 311, DE 1998 

Senhor Presodenle. 
Nos tannoe do an 335 do Ragomento lntamo. 

requatro o soboestamento da aprecoação da Propos
ra de Emenda a Consllluoção n• 19. de 1998, a tom 
de aguardar as conclusões da Comossão Tamporana 
cnada atravas do raquenmento n• 160, de 1998. 
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Sala das Sessões, 3 de JUnho de 1998. - Vil
son Kleonubing - Certos a ....... oa - Jonas Pinhsl
ro - Lucoclio Portella - Elói P-Ila. 

O SR. OSIIIAR OIAS (PSDB-PRI - Sr. Preso
dente. peça a palavra pela Oldem. 

O SR. PRESIDENTE (AnlaniO Cartas Magalhães) 
- Senador Osmar Doas, V Ex" tem a palavra. 

O SR OSIIIAR DIAS (PSDB-PR Pela ordem. 
Sem rev~são do oradcr.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs Senadores. entendo as razões do requenmento, 
mas levanto uma duVIda A subcomiSSão too subdiVI
dida para tratar, separadamente. de cada uma das 
Regoões brasoleoras. Se não me engano, houvs ape
nas duas reunrões e. BSSim mesmo, somente da 
Subcomossão da Subcomossão que tratava da Re
goão Sul 

Sr. Presodente, a não ser que eu esteja enga
nado, aquela Subcomossão too extinta por não realo
zar reuniÕes Dessa forma, sobrestar a votação das· 
ta matena para aguardar uma decosão daquela Sub
comiSSão pode ser esperar algo que nunca ocorrera 
E a duVIda que levanto 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- A Mesa lem que cumpnr o que aquo chega. Entre
tanto. concordo com V Ex", até porque entendo que 
o Senador Waldeck Omelas tambsm devsna ser ou
vodo, mesmo não ofocoalmente, por se tratar de um 
Senador, e por ser a maténa de lavra de S. Ex" 

Penso que sena étoco que S. Ex" fosse ouVIdo 
antes mesmo da votação desse requenmento Da1 
por que eu podena retirá-lo de pauta por hoje, para 
que fosse ouVIdo lambem o autor da emenda a 
Constduoção. Entretanto, sogo o que o Plenano deli
berar 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE)- Sr 
Presodente. peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Anlanoo Cartas Magalhães) 
- V Ex" tem a palavra pela ordem. 

O SR. LÚCIO A~NTARA (PSDB-CE Pela 
ordem Sem revosão do orador ) - Sr Prasodenle, te
nho a IITlpressão de q~e esté havendo um mal-en-
tendido , 

Trata-se de uma I comossão nova. constduida 
para examonar o problema da raforma tnbutána, e 
não de uma subcomossão da Comossão de Assuntos 
Econõmocos 

Eu. ao menos. gostana de d1nrrnr a m1nha duv•
da, porque o Senador Osmar Doas esta se refenndo 
a uma subcomiSSão. criada no imbdo da Comossão 
de Assuntos Econõmocos, que realmente too eXbnta. 
Pootanto, não se podena enVIar maténa alguma para 
o exame de uma com•ssão que não exrsta 

Crato tratar-se de uma com•ssão nova. que fo1 
proposta para o exame dessa matena. 

O SR. PRESIDENTE (Antano Cartas Magalhães) 
- Segundo a Assessona da Mesa, o requenmento 
se refere a uma comiSSão recentemente cnada pelo 
Plenáno. 

Agora, o Senador Waldeck Omelas sabe que, 
eVIdentemente, o destino da emenda de S. Ex" é es
perar a reforma tnbutana? Acho que e de Interesse 
do Partocfo. 

O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB-CE)- A 
monha pergunts e apenas uma prelomonar no mtudo 
de saber, em face da Intervenção do Senador Os
mar Doas, em que aludiu a uma subcomissão que 
não exoste maJS Portamo. monha pergunta e uma 
prelomonar Não estou emdondo um JUÍZO sobre se ela 
deva ou não ser ancam1nhada para essa comssão. 
Até porque V. Ex" tem razão. Eu sou o relator, mas 
quem encanunhou essa proposta, que JUlgo oportu
na, correta, pertonente. too o nobre Senador Waldeck 
Omelas, que, no momento, esta locencoado para ocu
par as funções de Monostro da Pr8VIdêncoa e Assos
tãncoa Socoal 

Para concluor, devo dozer que acolho vénas 
aemmoeoennoldas:las apresentadas, quando VHmll1l ao plenano, 
e que foram examinadas por mm, como relator, com 
audlêncoa também do Senador Waldeck Omelas 
Quanto a convenoênaa de se ouVIr S Ex", penso 
que ISSO sena úbl ou, pelo menos, étiCO 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-8C) - Sr 
Presidente, peça a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhã
es) -Tem a palavra o Senador Vilson Kleonüblng, 
autor do requenmemo. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-8C. Pela 
ordem Sem I8VISáo do orador.) - Sr Presodente, os 
Lideres cnaram uma comossão para examonar a 
questão da refonna hscal, comiSSão essa que tem 
prazo até 15 de dezembro. Já envoamos. com apro
vação deste Plenáno, uma proposta de emenda 
constducoonal, de autona do Senador Geraldo Melo, 
sobre a tnbubção do ICMS para exame dessa co
miSSão 

O SR. PRESIDENTE (AnlaniO Cartas Magal1ães) 
-Tenho a ompressão de que V Ex" está enganado. 
A proposta toe emnada a ComiSsão de Assuntos 
Econõmocos. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-5C) -
Exatamente, mas para aguardar as decisões dessa 
com1ssão 

O SR. PRESIDENTE (AnloniO Cartas Magallães) 
- Em um caso lotalmente dderente. Na reaiK!ade, 
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era para se evnar uma votação que talvez não fosse 
do agrado do Ptenano Então. fez-se ISSO 

Eu acho que, por uma questão de éloca, o autor 
devena ser ouvido Entretanto, se o Plenano clecldor 
pelo contráno, votaremos o requenmento 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pre
Sidente, paço a palavra pela ordem 

o SR. PRESIJENIE (Anlcno Calfo& Magalhiiaa) 
- Tem a palavra V Ex". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI Pela or
dem Sem l'lllll8io do orador.)- Sr. PI'8Sidente, a co
rnssão em apraço é temporana e sua açio eXbn
gulf-il8-a autornabc:amente ao final do ano. pelo que 
me fOI InfOrmado. 

O SR. PRESIDENTE (Anlano Carias Muge'"" ) 
- O Senador Waldeck Omelas quer que a sua 
emenda morra até o l1m do ano? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Nlo 
Por 1880 FMSmo, estou diZtlndo que ac:redllo que a 
oponlão de V Ex" no senbdo de que o Senador Wal
deck Omelas 88111 oUVIdo e de que sobre&1emas a 
maténa é a rnaJS razoavel Porque, se esperarmos 
até o hnal do ano, o pnnc•PK> da anualldada hc:erá 
evidentemente revogado. Esse e o meu ponto de -O SR. PRESIDENTE (Anlanlo Calfo& Magalllias) 
- Agl'lldeço a V Ex". 

O SR OSIIAR OIAS (PSDB--PR) - Sr Presi
dente. peço a palavra pela ardam 

O SR. PRESIDENTE (Anlamo Calfo& Magal 'Nl 
- Concedo a palavra ao e,.,_ Senador Osmar 
0185. 

O SR. 08IIAR DIAS IPSDB--PR Pela ordem 
Sem I'I!VIsio do orador.) - Sr. P1'881dente, a refenda 
propos!a do Senador Waldeck Ornalas é de 19116. 
Essa comiSSão 101 cnada semana passada. Acradlta 
que aana JUS10 raapanar o autor, OUVIndo-o, ao ,_ 
se sobrestannos a rraléna, poos, senio, eslariamos 
postergando a dansio da maténa para o próximo 
ano, uma vez que a <.011 ão VIII conckl1r os Iniba
lhos apenas em 15 de dezembro 

Dessa forma, entet Ido ser a pooposla de V 
Ex". a 1'111118 c:onata e a que deveríamos aprovar ,__ 
te plenáno. apenas rabrando a maténa de pauta nas
te momento para ouw o autor da emenda 

O SR. PRESIDENTE (Anlcno Calfo& Magallles) 
- O Senador Vdson Klelniib.,g dá assentunento a 
proposta e,,_ sentido. rallra de pauta a maténa 
e, c:onseqllentemente, o requenmento ate a audiên
Cia do autor da emenda 

O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB-CE) - Sr 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Calfo& Magalllaa) 
-Concedo a pelavm ao ncbm Senador Luao Alcênlllla. 

O LUCtO ALCANTARA (PSDB-CE Pela or· 
dam Sem nMsão do orador ) - Sr. Presidente, Inda
go a Mesa se essa corr11ssão J8 esl'á constiiUíáa. 

O SR. PRESIDENTE (ArbiiO Calfo& Magali " ) 
- Ja soliCitei aos Srs L1deres que oriCIICIISSIII1I os 
membros, mas. ate agora, raalmente ela nlo 101 
consblulda. Da• a rna10r razão para o adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Arionoo Callos Magal - ) 
_._, 7. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇAO Nl2, DE 111115 

(Tramitando em conjunto com •• PPnraxpiCia•etlta• 
de Emenda ., Canstltulçlo ,.. 3 • 10, doi 1116; 

18 e 34, de 1997, 9, 12. 13 e14, doi 11118) 

Ou1nto e U~lmD dia de diSCUssão, em 
pnmeoro turno. da Proposta de Emerlda à 
ConstrtuiÇão n• 2. de 1995, tendo como pn
ma•ro s•gnatano o Senador Ronaldo Cunha 
L•rna. que altera d1spos1tNOS que ,_ ICICXIB 
da Constotu1ção Federal (1munldede parla
mentar). tendo 

Parecer sob n• 283, de 1998, da Co
miSSão de ConatrtuiÇão. Justiça e CICiadarua, 
Relator Senador Jose Fogaça, favorável, 
nos termos da Emenda n° 1-CCJ (suballlull
vo) que apresenta. 

Foram apresentadas três emendas à pRipOSi-

Em discussão a proposta e as emendas. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Sr. p,._ 

slderde, peço a palavra para dlscubr. 
O SR. PRESIDENTE (Anlcno Coutos Magali Is) 

- V Ex" tem a palavra para d1scubr 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para dl8-

cubr Sem I'IMsáo do orador ) - Sr PI8Sidenle, Jé 
me pronui'ICHII sobre a mat6na. Entretanto. goetana 
de lazer o regiStrO de urna convocaçio rnan:eda 
nesta manhã palo PI'IISidenle da Comlesio doi Cona
lllwção. JustiÇa e Cldadarna. Senador Bernanlo Ca
bral. para urna sessão extraOrdln&n& lls 18:30h, logo 
após o encerramento da sessão plenana do Seuedo. 
Ju- porque, encerrando-ee a dllciiSslo 
apos o qu1nto e ultimo d1a, as emendaS que foram 
apensadas a emenda constrtuc•onal serão aprac:ta
das pela CCJ 

Faço aqu1 a reneração deSta convocaçAo do 
Presidente da CCJ. Senaaor Bemardo Cabral. Às 
18:30h vamos api'BCIBr as emendas para q .. pos
sam retomar ao plenar10 



A.NAIS DO SENADO FEDERAL 175 

O SR. PRESDENTE CAntamo Carlos Magalhães) 
- Eu ondagana de V Ex" ou do Presodente da Cornos
são quando 1ra constar de pauta a emenda à const1-
tuoção sobre omumdade 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - Cra10 que 
o Senador Bernardo Cabral pode rasponder melhor 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr 
Prasldente. o Regomento ompedona que tosse apre
coada pela CCJ essa matena na manhã de hoJe. por
que o prazo se encerra ate o uJtomo monulo de diS
cussão Tenho ompressão. Sr Presidente. de que 
assom que termonar nossa Ordem do Doa o Secreta
no-Geral da Mesa nos envoara todo o processado 
contorme ncs prometeu Tão logo termone aquele 
trabalho. o remeteremos a V Ex' para desognar no
clus•ve. c d1a de amanhã. se ass•m entender necas
sano 

O SR. PRESIDENOC (AntoniO cartas Magalhães) 
-Tendo em viSta a celendade de uma emenda tão 
omportante como esta. lenamos ddoculdades. caso 
não a votassemos nnad1atamente. de aprová-la nes
te semestre Se a aprovarmos agora. quem sabe. 
talvez em agosto a Cllmara dos Deputados pudesse 
examona-la Aprova-la. se possovel. nos doos lumes. 
sena Interessante a todos. Quem sabe. eu própriO to
zesse um apelo a V Ex" para. quem sabe. que hou
vesse essa votação amanhã 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr. 
Prasldente. se me permrte. doge>-lhe que seu apelo 
sera aterldodo 

O SR. PRESIDEN11: (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Precosamos de cpmrum especoal. por ser uma 
emenda a Consbluoção. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sao
ba V Ex" que eslamos combinando com a Cornos
são de Constduoção e Justoça e a ComiSSão de As
suntos EconOmocos - e hoje teremos raunoão com os 
seus componentes -. para que. termonando uma. fa
çamos a outra. Assom. amanhã cedo estaremos to
dos aquo no horano convocado por V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães) 
- Esta matena sera votada amanhã? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -

Som.Ex'. ~ O SR. PRESI (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Desta torma. na p xoma semana taramos as ses
sões - se necessan - reg1menta•s para que ela 
saoa daquo na pi'OlCim semana Creoo que este se1a 
o deseJO do Plenano , 

A votação do segundo lume sera feda nos doas 
16.17e18 

Enceno a dFO mio. 

A emenda volta à Comossão de Constrtuoção. 
Justoça e Codadanoa para exame. 

São os s'!gu•ntes os Itens que tramrtam em 
conJunto com o ttem 7 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITlJIÇÃO N' 3. DE 1995 
(Tramotando em conJunto com as Propostas 

de Emenda a Constttuoção n's 2 e 10. de 1995. 
18 e 34. de 1997.9. 12. 13 e 14. de 19981 

Ournto e ultnno d1a de diSCussão. em pnme1ro 
turno, da P"''posta de EIT'endéi a ConstituiÇão nv 3. 
de 1995 terldo como pnme1ro sogna:ano o Senador 
Pedro S1mon. ~ue altera o an 53 da Constituição 
Federal (1munodade parlamentar) 

-9-

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N' 10. DE 1995 

(Tramrtando em conJUnto com as Propostas 
de Emenda a Constrtuoção n•s 2 e 3. de 1995. 

18 e 34. de 1997. 9. 12. 13 e 14. de 1998) 

Quonto e únomo doa de doscussão. em pnmeoro 
turno. da Proposta de Emerlda à Consbluoção n• 1 o. 
de 1995. terodo como pnmeoro sognatáno o Senador 
Ney Suassuna que &Itera dosposlllvos que mei"'C1ona 
da Constotuoção Federal (omunldade parlamentar) 

-10-

PAOPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N°18. DE 1997 

(Tramttando em conJunto com as Propostas 
de Emenda 11 Constrtuoção n"s 2. 3 e 1 o. de 1995. 

34. de 1997.9. 12. 13 e 14. de 1998) 

Quonto e unomo doa de diSCussão. em pnmetro 
turno. da Proposta de Emenda à Consbtuoção n• 18. 
de 1997. terodo como pnmeoro sognatáno o Senador 
Ronaldo Cunha uma. que anera a redação da ahnea 
"d" do mcoso XXXVIII do art 5" da Constrtuoção Fe
deral (omunldade parlamentar) _,_ 

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N" 34. DE 1997 

(Tramitando em conJUnto com as Propostas 
de Emenda a Constrtuoção n's 2. 3 e 10. de 1995. 

18. de 1997. 9. 12. 13 e 14. de 1998) 

Ou1nto e ult1mo d1a de discussão. em pnme1ro 
turno. da Proposta de Emenda a Consbluoção n• 34. 
de 1997. te rodo como pnmeoro sognatar10 o Senador 
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Carlos Wilson. que altera o art 55 da ConstituiÇão 
Federal (1mumdade parlamentar) 

-12-

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N" 9 DE 1998 

(Tramitando em conJunto com as Propostas 
de Emenda a ConstrtuiÇão n•s 2, 3 e 10. de 1995. 

18 e 34. de 1997, 12. 13 e 14, de 1998) 

Quinto e u•1mo d1a de d1scussão, em pnme1ro 
turno, da Proposta de Emenda a ConstrtuiÇáo n9 9, 
de 1998. tendo como pnme1ro s1gnatano o Senador 
José Serra, que a-.ra o art 53 da ConstrtuiÇãO Fe
deral. que d1spõe sobre a 1munldade parlamentar 

-13-

PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N9 12, DE 1998 

(Tramrtando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à ConsbtuiÇão n"s 2. 3 e 1 O, de 1995, 

18 e 34, de 1997; 9, 13 e 14, de 1998) 

Ou1nto e úlbmo dia de d1scussão. em pnme1ro 
turno, da Proposta de Emenda a ConstituiÇão n• 12, 
de 1998, tendo como pnm&~ro s1gnatáno o Senador 
Bemardo Cabral, que acrescenta paragrafo ao art. 
53 da ConstituiÇão Federal e dá outras pnMdênciBS 
(Imunidade pallamentar) 

-14-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N9 13, DE 1998 

(Tranulando em con1unto com as Propostas 
de Emenda a ConatrtiiiÇão n"s 2. 3 e 10, de 1995. 

18 e 34, de 1997; 9, 12 e 14, de 1998) 

Quinto e úlbmo di& de diSCussão, em pnme1ro 
turno, da Proposta de Emenda à ConsllluiÇão n• 13, 
de 1998. tendo como pnme1ro s1gnatáno o Senador 
Bemardo Cabral. que dá nova nKiação aos §§ 2" e 
3" do art. 55 de ConstduiÇio Federal e dá outras 
pi'OVIdê11C18S (II11Uflldade pattamenter). 

-IS-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 14, DE 1998 

(Tramrtando em conjunto com as Propostas 
de Emenda à ConstrtuiÇão n"s 2, 3 e 10, de 1995; 

18 e 34, de 1997; 9, 12 e 13, de 1998) 

Quinto e ulbmo di& de d1scussão, em pnme1ro 
turno, da Proposta de Emenda a ConslltuiÇão n° 14, 
de 1998. tendo como pnme1ro s~gnatano o Senador 
Odacu Soares, que ••era o § 1° do art 53 da Cons· 
tttuiÇão Federal. de modo a restnngu apenas aos Cri· 

mes de calunta tnruna e difamação a ex1gãncaa de 
autorização das respectiVas Casas para o IUlgamen
to de partamemar pelO STF 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Item 16: 

Discussão, em turno uniCO. do Pro,eto 
de Resolução n• 25. de 1997, de autona do 
Senador Cout1nho Jorge. que altera a deno
minação e a estiUiura da Consu•ona de Or· 
çamenlos e dá outras prov1dênc1as. tendo 

Pareceres sob n•s 251 e 252. de 1998, 
das Com1ssões. 

- de ConslrtuiÇão. JustiÇa e C1dadan18, 
Relator Senador Jose Eduardo Outra, Iavo
ravei ao ProJ&Io e a Emenda n" 1-Pien; e 

- D1retora, Relator Senador Ronaldo 
Cunha Lima. lavoravel nos tennos de Emen
da n• 2-CD~r (substrtubvo). que &pniSenta. 

A matena constou de Ordem do DIB da sessão 
do d1a 28. quando teve sua d1scussio adl&da para 
hoje 

Passa-se a d1scussão em conJUnto dos PrDJII
tos e das emendes 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BioccWPT
SE) Sr. Presidente. peço a palavra para d1scubr. 

O SR. PRESIDENTE (AnlonKI Carlos Magalhias) 
- V. Ex" tem a palavra para d1scubr 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT
SE. Para diSCUbr. Sem I'9VISáo do orador ) - Sr. P~e
Sidente, Sr"s e Srs Senadoras, quaro -nas dei
xar reQISII'ado o meu voto nesta matéria. atá porque 
dela lu1 seu relator na Com1ssão de Consbluição, 
JustiÇII e CK1adan1a Este e um projelo de """"'IÇio, 
de llliCIBIIVB do Senador Cout1nho Jorge, que linha 
por hm uma rastiUiuração de eonsu•ona de Orça
mentos. em luriÇio atá mesmo do aumento das de
mandas 1mposlas a esta ComiSSão, n:lusnte a parbr 
de própna CPI do Orçamento 

Fu1 o Ralator na Coi'IIISsão de Consblulçio, 
JustiÇB a CldedaniB, analiSei o proj81o O Sanador 
Coutinho Jorge teve o trabalho de apresentar uma 
consub a Assessona, na qual demonstrava qua 
este prqeto não lena ma10r ImpactO l1na~W»Iro As
sm, de1 parecer lavonivet a esta matéria na CCJ. 
Esta 101 à Com1ssão D1retora. que ac18SC8!11oU um 
art1go a este pro)elo, em que rabhcava os Atas n"s 
13. 14, 19, 21. 24, 31, 34, 35 e 42. de 1997 e o Ato 
n• 02. de 1998 

Não quero entrar no manto da JUSteza ou não 
desses aios e desse processo de ratdiCBÇão, mas 
vou abster-me nesta votação. porque. quando da vo
tação da Resolução n• 09197, alertei para o 1- de 
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que a Comossão Ooretora devena cumpnr o art. 17 da 
Resolução n• 09, que estabelecoa um prazo de 120 
doas para que a ComiSsão Ooratora apresentasse um 
proJeto de resolução modofJcando o plano de cargos 
e carreoras dos órgãos da Casa. Isso não 101 feoto de 
lorma sostemat1zada. A Comossão Ooratora optou por 
fazer osso a prestação Penso que, no sentido de se 
dar maoor organiCidade a essa reformulação. deve· 
roamos cumpnr o art. 17 da Resolução n• 09. Isso 
não too feoto Não quero entrar no mente dos ates da 
Mesa, mas corno o proJeto acaba ratificando uma se
ne de outras questões que não eram ob)eto do prote
lo orogonal que relateo na Comossão de ConstitUição 
Justoça e Codadanoa. quero regostrar a monha absten· 
ção em relação ao Substrtutovo da Cornossão Dorato
ra, que, regomentalmente, tem pnondade sobre o pa· 
recer da ComiSsão de Constnuoção. Justoça e Coda· 
danoa. 

O SR. PRESIDENIC (Arotonoo Carlos Magalhães) 
- Continua em d1scussão (Pausa.) 

Não havendo maos quem peça a palavra, en· 
cano a diSCussão. 

Em VOIIIção a Emenda Substnutova da Cornos· 
são Doratora. que tem prelerênC>a regmental 

Os Srs Senadores e Senadoras que a apro
vam queoram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovada. 
Focam preJudocados o Projeto e a Emenda n• 1, 

dePianáno 
A matena vao à ComiSSão Ooratora para a rada· 

ção do vencodo, em turno suplementar 

É o seguinte o substnutovo aprovado 

EMENDA N" 2- COlA 
(SUbstduiiYO) 

Allllnl a denomlnaçio e a Mtrulura 
da Consultaria de O.Ç811181t- e d6 ou
trul pravldlnclaa. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• A Consultona de Orçamentos, de que 

trata o Titulo 11, Capotulo 11, Seçâo III, Subseçâo III, 
do Regulamento AdmonistratiYO do Senado Federal, 
passa a denom1nar-.;e Consultona de Orçamentos, 
Foscahzação e CorrtroleECONORF. 

Parágrafo unoco função do trtular da Consul· 
tona de Orçamentos. Fi lozação e Corrtrole passa 
a denommar-se COinS~Itor-Geral de Orçamerrtos, 

Foscalozaçâo e Corrt~. 
Art. 2" A desog para a função de COinSunor-

Geral de Orçamentos, Fi IZBÇiiO e Controle dar-.;e-
a medoanle ato do Prasodenle do Senado Federal. 

§ 1• A função de que trata o caput é pnvabva 
dos servodores da categona de COinSultor de OIÇ8ITI8fl
tos que J8 tenham oumpndo o estagiO probatono 

§ 2!' O Consuttor-Geral de Orçamerrtos, Foscah
zação e Controle sara substrtuido em seus ompedo
merrtos por um Consuhor-Geral AdJurrto de Orça
rnerrtos, Foscahzação e Corrtrole prevoamente desog
nado por ato do Presidente do Senado Federal. 

Art. 3" A Consuhona de Orçamentos, Foscaloza
ção e Corrtrole compete a prestação de consuhona e 
assessoramento tecnoco na area de planos, orça
mentos pubhcos. foscalozação e corrtrole; 

1-a Mesa. 
11 - a Comossão Mosta de Planos. Orçamentos 

Públocos e Foscalozação do Congresso Nacoonal, 
III - as ComiSSões, 
IV - aos Senadores, no desempenho das suas 

luroçóes legoslatova, parlamentar e foscalozadora. no 
ãmbrto do Senado Federal e do Congresso Nacoonal. 

Parágrafo unoco. A prestação de consultoria e 
assessoramento técmco de que trata o caput con
siSte: 

I - na elaboração de estudos na area de pia· 
nos. orçamentos publocos, loscalozaçâo e corrtrole, 
quando do onteresse onslltuaonal do Senado Federal 
ou do Congresso NaciOnal; 

11 - na preparação, por sohcotação dos Senado
res ou dos membros da ComiSsão M1sta de Planos, 
Orçamentos PúbliCOS e FoscaJIZBÇio do Congresso 
Necoonal, de monutas de proposiÇÕeS, ralatónos e 
pareceres sobre planos, orçamentos públooos e açõ
es de foscalozaçâo e conlrole; 

III - na prastaçio de esclarecunentos lácnlcos 
atnentes ao exercicoo das funçileB consblucionaos 
do Senadc Federal e do Congresso Nacional, em 
maléna de planos, OfÇ8mllrrtos púbriCOS, fiscalização 
e corrtrole. 

Art 4" São órgãos da Consultona de Orçamen-
tos, Foscalozaçâo e Corrtrole: 

I - Gabonete; 
11 - SeMÇO de Apolo Admonostratovo, 
III - Subsecratana de Apooo Técnoco 

Art ª" Ao Gabonete compete 
I - provodencoar o expedoente. as audoêncoas e 

a representação do trtular. 
11 - executar as tarefas de suporte admonostralo· 

vo vonculadas as atnbuoções do trtular; 
III - aux11oar o blular no desempenho de suas 

atiVodades; 
IV - raahzar outras tarefas pertonentes que lhe 

forem comendas 
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Ar! 6" Ao SeMço de ApoKl Adm1n1strabvo com
pete 

I - exercer as atMdades ele provunento de ser
V'tÇOS e matena1s necessar1os a execução dos traba
lhos da Consultona. 

11 - processar e~atromcamente os textos tecn•
cos relacionados com a area de atuação oa Consul
taria, com v1stas a subsldlllr a elaboração dos traba
lhos. 

III - I'!Msar os textos dos trabalhos da Consut
tona, quanto aos aspectos gramatiCal e ortograhco. 

IV - eferuar o rag1stro das soliCitaÇões de tra
balho e controlar o seu atendimento. 

V - organazar e gerenc1ar sLStemas de arqUIVOS 
rnanua1s e eletr6niCOS, 

VI - executar outras tarefas pertmentes que lhe 
torem contendas. 

Art. 7" A Subsecretana de ApoKl T ecn1co com
pete 

I - coletar, organ1zar e preparar dados e Infor
mações sobre planos e orçamentos públicos, execu
ção orçamentana e creditas ad1C1ona1s, 

11 - coletar, orgarvzar e preparar dados de na
tureza econõmiCB e socllll. 

III - coletar, organiZar e preparar dados e ln
formações relativos a convênK>s flrrnadoa pela Un1ão 
com Estados e MuniCipiOS, 

IV - cotetar e orgamzar leiS, regulamentos. 
atos normatiVOS e outras Informações essenaa1s a 
elaboração dos trabalhos de consu~ona e assesso
ramento. 

V - relaciOnar-se em mvel técruco com orgãos 
e enbdadeS garencllldoras de bancos de dados ale
tos aos trabalhos de consultona e assessoramento 

Paragrafo uniCO São órgãos da Subsecretana 
de ApoKl T écntco: 

t-Gabl'*&, 
11 - SeMÇO de Acompanhamento da Execução 

Orçamentána a F1nance1ra, 
III - SeMÇO da PesquiSa de Dados EconOml· 

cos e SOCims; 
IV - SeMÇO de legiSlaçãO e Normas 
Art 8" Ao Gabinete compete pi'OYidenc1ar so

bre o expediente. as audlêncllls e a representação 
de seu tdular; auxiliar e assessorar o titUlar no dE-
sempenho de suas a!Mdades. executar as tarefas 
de suporte adnvrvstratovo vmcutauas as atnbuoçóes 
do orgão 

Ar! 9• Ao Servoço de Acompanhamento da 
Execução Orçamentana e F•nance1ra compete cole· 
ta r. orgamzar e preparar dados e Informações sobre 
planos e orçamentos publiCO&. execuçao orçamenta-

na, credrtos adlctenélls e convêniOS fumados pela 
Umão com estados e mun1c1p1os. necessanos à ela
boração dos trabalhos da Consultona. 

Ar! tO. Ao Serv1ço de Pesqu1sa de Dados Eco
nómiCOS e Soc1aos compete coletar. organ1zar e pre
parar dados de natureza aconóm1ca e soc1al, necas
sanas a elaboração dos trabalhos da Consuhona 

Ar! 11 Ao ServiÇO de Legoslação e Normas 
compete coletar e organiZai' leiS rll{lulamentos, atas 
norrnaliYOS e outras Informações esseriCIIIIS à elabo
ração dos trabalhos de consu~ona e assessoramen
to. 

Ar! 12 A Consu~ona de Orçamentos, FISCBII· 
zação e Controle sera orgamzada em Núc:leoa Te
mátiCOS, os qua1s serão apooados técniCa e adrmns· 
trat1vamente pela Subsecratana de AJIOKl T écnK>O e 
pelo SeMÇO de APdKl Admo111StratiYO 

§ 1° Os Nucleos T emebcos senio Integrados 
exclusiVamente por Consultores de Orçanoetms, de
signados por ato do Consuhor-Geral de Orçamentos, 
F1scakzação e Controle. 

§ 2" Cada Nucleo T emat1co lera a coordenação 
de um Consuhor-Geral Ad1unto de Orçamentos. FIS
calização e Controle 

§ 3" Os Integrantes de cada Núcleo TemétiCO 
apresentaláo ao Consultor-Geral lista tnploce com
posta por servidores do respectiVO Nucleo que não 
este,am cumpnndo eslág., probatono, para eurciao 
da função de Consultor-Geral Ad1unto de Otçamen
tos, F1scallzacão e Controle do Núcleo conespon
dente pelo penado de dois anos. admtt1da a recon
dução 

§ 4° Os Consu~s-Gera1s AdJuntos serão es
colhidos pelo Consultor-Geral dentre os Integrantes 
da hsta de que trata o § 3" 

Art. 13. Ao consunor-Geral de O~Ç&mentos. 
FISCaiiZBção e Controle compete 

I - plane!llr. suparYIS10118r, coordenar e contro
lar a execução das atMdades de competênCia do or
gão e de suas unidades adm1niSirabvas; 

11 - enca~n~nhar a ComiSSão Dnatora o Progra
ma Anual de Trabalho e o Relatono Anual de AIM· 
dadas da Consultona, 

III - des1gnar seMdor para partocopar de aiMda
des de treinamento ou aperfeiÇOBmento. 

IV - submeter ao Presouente do Senado Fede
ral os nomes dos Consuhores-Gera1s Ad1untos. 

V- sol1cnar ao D1rator-Geral a desognação ou 
d1spensa de servidores do exerc1C1o de funções co
mlssaonadas e a iotação de serv1dores de sua esco
lha na Consu~ona. 



Junho de 19Q8 ANAIS DO SENADO FEDERAL 179 

VI - 1mpor sanções dlsc•pl•nares, nos llmftes do 
Regulamento Admon•stratiVO, 

VIl - desempenhar outras at1v1dades peculiares 
a função. de IniCiatiVa prcpna ou de ordem supenor 

Art 14 Incumbe ao Consultor-Geral Adjunto de 
Orçamentos, F1scal1zação e Controle: 

I - exercer a coordenação tecn~ea do Nucleo 
Temat1co sob sua responsabilidade, 

11 - programar as aiMdades do Nucleo e dlstr~
buu os trabalhos aos seus componentes, 

III - acompanhar a execução dos trabalhos e 
controlar os prazos lixadOS, 

IV - sugenr ao Consultor-Gelai de Orçamentos. 
FISCBIIZilÇão e Controle a reahação de cursos. &eml

nanos, SIIT1pOSIOS, treffi8ITII!ntos e outros eventos que 
tenham por obtetJvO a melhoria da quakfiCBÇão prof•s
sronal e da eliclénaa dos Integrantes do Nucteo. 

V - a revosão qual1tat1va de seus propnos tra
balhos e. em ragome de co-responsab1hdade técniCa 
dos trabalhos dos componentes do Nucleo; 

VI - desempenhar outras atMdades peculiares 
à função. de lniCiatMJ propna ou de ordem supenor 

Arl- 15_ Incumbe ao D1relor da Subsecretana 
de Apo10 TecniC0-

1 - exercer a coordenação T écniC8 da Subse
cretana, 

11 - dostnbu11 as trabalhos da Subsecretana aos 
Serv•ços competentes, 

III - acompanhar a execução dos trabalhos e 
controlar os prazos fixadOS. 

IV - controlar a qualidade dos trabalhos de res
ponsabilidade da Subsecretana. concertando, com 
os respechvos lllulares dos orgãos subord•nados as 
alterações que JUlgar nec:essanas; 

V - sugenr ao Consultor-Geral de Orçamentes, 
FISCalização e Controle a realiZaÇão de cursos. sa
m•nános, s•mp6soos, tretnamentos e outros eventos 
que tenham por ob[eiiVO a melhona da quahiiCação 
proloss1011al e da efiCiência dos Integrantes da Sub
secretana; 

VI - desempenhar outras at1v1dades peculiares 
a Junção, de 1noc•at1Va propna ou ordem supenor 

Art 16_ Ao Rev1sor de T elCios •ncumbe_ 
I - rev1sar os textos dos trabalhos da Consulto-

na. quanto aos aspecto~ gramat1cal e ortograloco. 
11- redogll a~ oficial da Consullona, 
III - executar outra~ tareias correlalas 
Art 17 Ao AssiSt~nte de apo10 Adm1mstrat1vo 

•ncumbe 
I - aux1llar o Secre~ano de Gab1nete ,a expedi

ção da correspondênc1. do t1tular do orgão e no 
atendimento as partes que soliCitem aud1ê11C1as. 

11 - executar outras tareias peculiares à !unção 
Art_ 1 B Os Consultores de Orçamento terão 

exerciCIO excluSivamente na Consultona de Orça
mentos, F1scallzação e Controle. exceto quando req
UISitados pela Pres1dênc1a da RepubliCa ou quando 
des1gnados para exercer função de d1reção supenor 
nos orgãos que compõem a estrutura administratiVa 
do Senado Federal 

Art t9_ As solicitações de trabalhos à Consul
tona de Orçamentos, F1scaiW1ção e Controle serão 
leftas em Jormulanos padromzado-

Parágrafo unoco_ As solocrtações de que trata o 
caput somente poderão ser subscntas por Senado
res no exerc1C1o da função parlamentar. pelo Presi
dente da Com1ssão M1sta de Planos. Orçamentos 
PúbliCos e FISCalização do Congresso NaciOnal, pe
los titUlares dos orgãos da Assassoramento Supe
nor, dos orgãos SupeMsiOnados. do orgia Central 
de Coordenação e Execução do Senado Federal ou 
seus Cheias de Gab1nete 

Art 20 A tabela das Junções com1ss1onadas da 
Corosultona de Orçamentos. FoscaiiZIIÇão e Controle 
passa a V190rar na forma do Anexo I desta Resolo oção 

Art_ 21 São translonnados 10 (dez) cargos de 
Anal1sta LegislatiVO, nível III, area de apo10 TécniCO 
legislatiVO. espec~alldade Processo Legoslat1vo, em 
cargos de Consultor da Orçamentos, n1vel III. araa 
de ConsuHona e Assassoramento em Orçamentos. 
vinculados a ConsuHona de Orçamentos, Frscaloza
ção e Controle. a serem preenchidos med1ante habi
litação em concurso publoco especifiCO de provas e 
li tU los 

§ 1• F1ca autonzado, para o preenchimento dos 
cargos de que trata o Cllpul. o aproveftamenlo dos 
candidatos aprovados no concurso publoco para o 
cargo de Consultor de Orçamentos, área de Consul
tona a Assessoramento em Orçamentos, regido pelo 
Edftal n• 1-A/96, obedec1da. estrrtamente, a ordem 
de classdiCBção e o prazo de validada do refendo 
concurso 

§ 2" Foca autonzada a realização de concurso 
publiCO espec1loco de provas e títulos para prDVImen
to das vagas poNenlura remanescentes após o 
aproveftamento de que trata o § 1" 

Arl 22 F1cam rat1focados os Aios da Com1ssão 
01retora n"s 13. 14. t9. 21. 24. 3'- 34 35 e 42. de 
1997 e n" 2 de 1998 

Art 23 As despesas decorrentes da execução 
desta Resolucão correrão a conta das dotações pro
pnas do Senado Federal 
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Art 24 Esta Resolução entra em vogor na data 
de sua publiCaÇão; 

Art 25. Revogam-se as dlsposiÇ6as em contrá· 
~o. asp8CIIIImanta os arts 56, 57. 58 e 59 do Ragu
lamento Admonostrallvo do Sanado Federal 

ANEXO/ 

ALTERAÇÃO NAS TABELAS DE FUNÇ0ES 
COMISSIONADAS DO SENADO FEDERAL 

! ' SITUAçAo ANIERIOR NOVA SITUAçAo i 
'i CXNU..ltiAII.CE<JlÇo1MMCS OONSU..TOAA i1E ORÇMEN

TOS. ~ECCMRl.E 

I 

N' de Doo- i- C61111o W * -lnaçla Cllllgo 
...,... t.IÇilo 

4 

~ FC-09 
daQça••u. 
- 'w;éce 
~ 

Ccnullar-Gonll f'C.08 _ ... 
Orçarnonlaa. 
Fa:a•zeçto a 
Cclnllde 

120 Ccno.- de FC-Illl 

I~ Chllhlda FC-47 I -2 ·-·,. f'C.08 2 T-
2 --.. ... FC4; 2 
~ 

l' 
_ ... -SoMço de Apolo Mo•o•idho ServiQo de Apooo M••-
~daa.- FC-47 , ~das.N;o FC-47 

8 
-T-

• 118 
ToOcnoo 

~das-- FC-47 -daApoloT-

•= m118 FC-06 1 OII'IIIDI' de FC.QB 
Admrvalnllivo S"tr ..... 

5ac:lel6rlo do FC-os I 3 O'lllldaa.- FC-o7l 

eon.u..... la I -T-FC·06 

1

1 - doFC·OS . ~ ! 
Tallll• C2 TGMI•H 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios MagalhãasJ 
-Item 17: 

Votação, em tumo uniCO. do Raquen
rnenro n• 268, de 1998. do Senador Dralma 
Falcão, soliCitando, nos tenTIOS regomentaos, 
a cnação de ComiSSão Especoal T emponl.na, 
composta de nove membiOS trtularas e ogual 
numero de suplentes, para. no prazo de no
venta diBS, promover uma venhcaçio, on 
loco, dos efertos produzodos pela atual saca 
que assola o Nordesle do Brasol. 

(Em vortuda de adl8mento) 
Sobre a ITIMB requenmentos que sario lidos 

pelo Sr Pnmeoro Secretâno, em exercoCIO, Senador 
Car1os Patrocon10 

São lidos os seguontes· 

REQUERIMENTO N" 392, DE 1 .. 

Senhor PreSidente, 
Requeremos, nos tennos regomentaiS, a cna

ção de uma comiSsão temporana composta de 9 se
nhoras Senadores e ogual numero da suplantes, das
tonada a, no prazo de 90 doas, venfocar os eleitos pro
auzldos pela atual seca que assola o Nordeste do 
Brasol. acompanhar e onsoecoonar, in loco, a eK&Cu· 
ção das medidas emergancoaos pmmovodas pelo Go
verno Federal, ondocar a adoção de provldêiiCIBS que 
pareçam oportunas e elaborar as doretnzes da um 
Plano da Ação para mplemantação da polillcas pu· 
blocas, a ser encamonhedo ao Poder Execullvo. 

Sala das Sessões, 3 da jUnho da I 998. - Se
nador Djlllm. F-'«:io- Sanador UrgJo M zt•da
Sanador Ney Sunet,._ 

REQUERIMENTO NO 383, DE 1 .. 

Sanhor Praeodante, 
Requeoro, riB fonna regomantal, a oncU;Ao da 

regoão do Poligonc daS Secas do O::stado de Monas 
Geraos nas dosposoçães do oequenmento de consbluo
çio da ComiSsão Especoal Temporana para acom· 
panhar e onspec10nar as ações do govenoo em rela· 
ção a seca no Nordeste 

Sala dãs Sessões. 3 de JUnho de 1998 - Se· 
nador Francellno Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Em votação os requenmentos que acabam de ser 
lodos 

Os Srs Sanadoras que os aprovam quetram 
pemoanecer sentados (Pausa) 

Aprovados 
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Focam Pftlludocados o presente dem, o Item 18. 
referente ao Flequenmento n• 297. de 1998. e o Item 
I 9. referente ao Requenmento n9 323, de 1998. 

São os segu1ntes os rtens preJUdicados nesta 
oponun1dade: 

-17-

AEQUEFIIMENTO N9 268, DE 1998 

Votação, em tumo uniCO, do Requeri
mento n• 268, de 1998. do Senador DJBima 
Falcão, sotiCdando, nos tennos reg1mentllls, 
a cnação de Cor111ssão Espec1al Temporana, 
c~ de nove membros trtulares e 1gual 
numero de suplentes, para. no prazo de no
venla di&S, promover uma venfiCilÇão, 1n 
loco, elos efelos produzidos pela aluai seca 
que asaola o Nordeste do Bras1l. 

(Em Vlnude a! aduunento) 

-18-

REQUEAtMENTO N" 297, OE 1998 

Votação, em turno único, do Requen
me- n" 297, de 1998, do Senador Ney 
Suassuna, soiiCdando, nos termos regimen
taiS, a cnação de uma ComiSSão Especial 
T~mna, compos1a de c1nco membros, 
pa111, no prazo de 30 d1as, 1nspec1onar, 1n 
loco, a dlstnbu1ção de cestas básiCBS e de 
agua, bem como o cadastramento, alista
mento e a opeiBCIOnallzação das frentes de 
trabalho, nos Estados da Pam1ba, Ceam, 
AIO Grande do Noite, Pemambuco, P1au1, 
~oaseBahla 

(Em v1nude de ediBITIIInto) 

-19-

AEQUEijiiMENTO N° 323, DE 1998 

Vot~ção em turno uniCO, do Requen
mento n" 323 de 1998, do Senador Sérg1o 
MKhado, sol do, nos termos regimen
taiS, a c - de Com1ssão Espec1al Tem
pomna, composta de onze membros Mula
res e 1gual numero de suplentes, para. no 
prazo de cento e Vlfde d1as, acompanhar as 
ações emergenc1a1s do Govemo Federal e 
elaborar um plano de me<IKias permanentes 
a serem adotadas runto as areas at1ng1das 
pelas secas no Nordeste. 

(Em v1nude de adiamento) 

O SR. PRESIIlEKTl; (Antonio Callos Magalhães) 
- Esgotada a matena da Ordem do D1a 

Comunrco ao Plenar10 que a Pres•dênc1a con
voca sessão do Congresso a realizar-se amanhã as 
13 horas, na Cãmara dos Deputados. dest1nada a 
promulgação da EMenda a Const1tu1ção n' 19, refe
rente a Reforma Adm1mstrat1va 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callos Magalhães) 
-Volta-se a l1sta de oradores 

Concedo a palavra ao Senador Emandes Amonm 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr 

Presidente, peço a palavra pela ordem 
O SR. PRESIDENTt; (AntoniO Callos Magalhães) 

-Concedo a palavra, pela ordem. ao Senador Ber
nardo Cabral 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 
ordem Sem rev1são do omdor.) - Gostana que V 
Ex' fizesse um apelo aos Integrantes da ComiSsãO 
de Consldu1ção e JustiÇa, para que se d~nJam à sala 
de reuniÕes de CCJ, a fm de ap\eCIIJRIIOS as emen
das relabvas a 1murudede parlamentar, Sr PI8Sidente 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Callos Magalhães) 
-Tendo-se esgiOiado a Ordem do DIB, o PresKiente 
de Cor111ssão de Constdulçáo e Just1Ç8, Senador 
Bemardo Cabral. faz um apelo aos nossos colegas 
para comparecerem a referida Com1ssão 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PDT---RS)- Sr. 
Presidente, peço a palavm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Amon10 Callos Magalhães) 
- Conoedo a palavra, pela ordem, a Senaclom Em1l1a 
Fernandes 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT
RS Pela ordem Sem rev1são de oradora.) - Sr Pre
sKiente, gostana de conVIdar os Ilustres Pares, Se
nadoras e Senadores, para assiStirem a uma audiên
Cia públiCa na Com1ssão de Educação. a partir das 
1 8 horas, na qual haverá um debate e serão ouVIdos 
representantes do M1n1steno das Comumcações, do 
M1niSiéno da Educação, o Presidente de Assoclllçáo 
Nac:lonal das TVs EducatNas Comunrtanas, o Supe
nntendente do canal Futum. enf1m vanas pessoas h· 
gadas à comuniCação de massa, VIsando à regula
mentação das retmnsnussoras de TV e Rác110 Edu
cabvas 

Esse assumo e mu~o 1rrteressante e mudo 1m· 
ponante, a-brevemente v1ra para o Congresso Na
Clonai um projeto de Je1 sobre comun1cação de mas
sa. A Com1ssão de Educação ~ra realizar, a pan~r 
das t8h, uma aud1ênc1a puDIICa na qual esse tema 
sera debatKio Todos os Srs Senadores estão con
VIdados a part1c1par desse Importante debate 

Mu~o obrigada 
O SR. LEONEL PAIVA IPFL--OF)- Sr Preslden· 

te, peço a palavra para uma comuniCBÇáo 1nad1avel 
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O SR. PRESDENTE (Antonoo Carta& Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Leonel Paova. por conco 
m1nutos 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL-DF Para uma 
comuniCaÇão onadlável Sem ravosão do orador ) -
Sr Presodente. s.-.. e Srs Senaaores. quero regiS
trar aqu1 hOJe a 1mportãnc1a do sem1nano que a Fe
deração do Comercoo de Brasll1a - Fecomercoo -
promove em seu aud~ono as 19h. daquo a pouco. na 
qual o tema "Corno Resolver o Problema dos Che
ques DevolVIdos" sara amplamente doscutldo 

Tenho certeza de que não fattara o esp1nto ae 
C·Jiaboração nesse acontecomento. que contara com 
a partocopação de representantes dos maos doversos 
segmentos. entre os quaiS a Federação do Cornerc.o 
de Btasoba. atraves de seu d"'ânnco Presidente. as
tomado amogo Dr Sérgoo KoHes. a Assocoação dos 
Bancos do Dostnto Federal. representado pelo seu 
Presodente. Dr José Luoz Rodngues. a Procuradona 
de Defesa do Consumidor. representada pelo Dr 
EzeqUiel de AraÚJO Neto e a Ordem dos Advogados 
do Brasol. SeçAo do Dostnto Federal. com a presença 
de seu dustre Presidente. Dr Joaquom Jose Sate 
Cameuc 

Conhecendo o espínto empreendedor dos lnte· 
grantes das onsbtuoções envolvodas nesse evento. 
bem corno o compromiSSO que sempre demonstra
ram com a nll0dam1zaçio, a ef1Ciêncl8 e o desenvol· 
vmento sustentado de nossa economra. estou con
IIICIO de que não pouparão esforços para encontrar 
camr~hos que pD8Sibllotem um desenwlvlmento ade
quado a realidade de um mundo globalozado· é -
o aaponto que norteoa nossa talentosa gente. em es
pecoal o emprasanado local. 

Sabedor de que o consumidor braSileiro é 
avesso à buroc- e áVIdo por soluçães maiS ágeos 
e fáceis, o ....,...anado, com sua prabeldade e es
portlo onovador, r urou adotar, há algum tempo, 
macerusmos maiS prábcos em suas transações co
rnercuus, ubbzando-se do cheque como autãnltco to-
1 ulo de credito. na togura do cheque pre-dalado, o 
que contnbutu, sem duVIda. para a elevação das 
vendas. agolozaçio das transações comei'CIIIIS 

Era o que eu tonha a dozer Sr Presidente. 

Multo obngado 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carta& Magalhães) 
-ComuniCO que, ao contrano das vezes antenoras, 
a sessão de amanhã lera onocoo as 9h para que pos
samos ter quorum qualdocado as 1 Ohoras ou às 1 o 
horas e 30rmnutos para a votação da emenda à 
ConsMuoção 

O Congresso Nacoonal toca marcado para as 
13h. Ião logo termone a sessão da Câmara dos De
putados. para votannos a reforma adm1n1strallva 

Concedo a palavra ao Senador Emendes Amo-
nm. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro
nuncoa o seguonte diSCurso Sem reVIsão do orador ) 
- Sr Presldenle. Sr"s e Srs Senadores lrago hote 
um assunto Que a1nda ontem debatemos na Corms
são as renovações das permossões outorgadas as 
em1ssoras de rad10 e televiSão no Pa1s. que traml
lam. Iodas elas por esta Casa. Dese!Bmos. poiS, la
zer um relato sobre essa questão nesta tarde 

Sr Presodenle. Sr's. e Srs Senadores. a pralo
ca e que toma rea!1dade o d1re1to Ass1m. quando se 
apresentam as oportunodades procuro exercer as 
premJgatovas do Podar legoslatow para atormar os 
seus dorenos. que são a base dos doreotos do povo 
brasoleoro Essas competêncoas não se resumem a 
elaboração de Iaos Exercendo-as lenho requ.ldo 
ontormações para o controle de ações do Poder Exe
cutovo. possobllotando o conhecornento. a apuração e 
a cerração de orregulandades 

Em outra oportunodade. no ãmbtlo de cormssão 
cnada sobre Serra Pelada. encamonheo proj810 de 
decreto legiSlatiVo para sustar ato do Executovo que 
exorbrtou de sua competênc:oa regulamentar. Maos 
recentemente. por monha proposiÇão. too cnada uma 
subcomossão para foscalozar recursos fedei'BJS rapas
sedes ao Governo de Rond6noa 

Mas. Sr Presodente. Sr"s e Srs. ~. 
exoste também emme e aprecoaçio de ates ele ou
larga e renovação para exploração de saMÇOB de 
radloddusão A exploração desses serw;os cabe ã 
Unoão e pode ser exercida dlretarnanle. ou aliavas 
da autonzação. couceosão ou perrnossão do Poder 
Executovo, sendo que os respectiVOS atas aparoas 
produzem ele- legaiS após deliberação do Con
gresso N8C10nal. 

No Senado. na ComiSsão de Educação. o exa
me e aprecoação da renovação obedece à Resolu
ção n• 39. que eXIge a ap1858ntação de documentos 
do Momsténo das Cornunocações, declarações do re
querente. prova de quitação das obngações SOCIBIS. 

contnbuoções sondiCSIS e lnbulos. onforrnações sobre 
a programação e mandestação de apooo, ou contest
ação em qualquer lempo Regostra. aonde. que. para 
uma conclusão tavoravel. a Col'lliSsão levará em 
conla a comprovação de maoor lempo dediCado a 
produção cunural educacoonal. artístoca e onformato
va. maoor novel de compromosso com a prornoçlo da 
cultura naaonal. regoonal ou local, maoor nível de 
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compromisso com os valores ebcos e socoa1s da 
pessoa e da famíloa, e oferec1mento de maK>ras facl
hdades a parto:opeção da população como su(8rto no 
processo comunocatovo. 

Sr P-.tente, Sr"s. e Srs Senadoras, pes
soalmente, em meu Estado, embora representante 
politiCO de axpressovo segmento da população, poos 
fu1 elerto ao Senado, não encontro facilidades, como 
su(8rto atovo no processo comunocabvo, de acesso a 
murtas radK>S, bem corno emiSsoras de tslevosão 

Talvez o Governador do Estado. que detém a 
velba publo:llána, tenha mandado que não me poss1-
b1l1tem esse espaço. 

Por ISio rasolvl axa1nonar melhor esse assunto, 
pedindo VIStas de um prqeiD de decoato legislatiVo 
que trata da ""'ovação de perm1ssão para funcoona
mento de nidlo - no caso, no Estado de Galãs. 

A Mensagem do Execubvo é de JUlho de 1992, 
e, em 1995, a Portaria de renovação da permossão 
too aprovada por Decreto legoslaiiVo da Câmara. A 
produção de seus eleitos legais, no entanto, a1nda 
depende da apmvaçio do Senado. Contudo, r.
tácno:a de 1995 aporrtou que não constavam docu
mentos lllhakzados compi'Obatonos de quitação de 
obngações SOCIBIS, sondlc:als e tnbutos. Em dezem
bro de 1997, esses documentos foram apresente
dos, alguns deles oelaentas a JUlho daquele ano - é 
certo, poos, que hqa pi estão desatuallzados. 

Todava, não é ~ a questão que pretendo 
abordar,_ pronuncloamento. 

O que pniOCupa, Sr. PreSidente, e o JUízo so
boe as condições para urna conclusão lawráwll, nos 
termos da Resolução; O JUIZO sobre O lllliiOr tempo 
dadiC8do à produção cultural, educacional, artísi1Ca 
e onformallva; o JUizo sobre o maoor nível de compro
mosso com a promoção da cultura naaonal, regoonal 
ou local; o JUizo sobre o 1'1111101' nfwll da compromiSSO 
com os valores ébcos e IIOCIIIIS da pessoa e da famí
la, O JUÍZO sobre O ofarecmento de I'II8IOIIIS facilida
des da pallicipação da populaÇão, como SUJBilo no 
PIOCBSSO ~; e, enfom, O JUIZO sobre as 
condoçõas que .devenl ser levadas em conta pare 

uma conclusão lavo~ à renovação, que na Reso-
lução oepetem os p ipoos que devem ser atendo-
dos na produção e ramação da amossaras de rá-
dK> e televosão, conto o art. 221 da Constrtuoção 

No caso partocul r de Gooés, consta do proces
so um documento onado pelo então Governador 
lns Rezenda Machado, datado de 1992, elogoando a 
programação da rádiO, bem como outros documen
tos, também elogiOSOS, de personalidades e lriSbiUI· 
ções do Estado. 

Serão esses documentos sulo:oentes para o JUÍ· 
zo exogldo na norma? 

Na verdade. a Constrtu1ção p...W que o Con
gresso 1nsblua um Conselho de Comumcação Soaal 
que, entre outras funções, tambem auxolie na delibe
ração sobre a outorga e renovação de permiSSão de 
funciOnamento de em1ssoras de radiO e televlsio 
Penso, assom, Sr Presidente. que, caso este Conse
lho Já estovesse formado, eu lena onformeções sufo
coentes para estabelecer o JUÍzo exogldo na delibera
ção da renovação da outorga. Também acllldrto que 
não demooana tanto tempo esta deliberação no ãm
brto dO Congresso NaciOnal. 

Volto a lembnlr que, no caso, trata-se de um 
ato de renovação de outorga de 1992, com validade 
por 1 O anos, que aonde hoje está dependendo da 
aprovação do Congoesso Nacoonal. 

Por fim, aonde IIOble este assunto, quero oagiSIIlll' 
que a lei que onsatuo o Conselho de Cornurw:açio So
aal foi promulgada em 1991, reslando apenas a elei
ção deste Conselho. no âmbito do Congreeeo 1'181»
nal, e sua instalação. lnclusove, para corqiOI' sua as
sessona láalo:a. poder.....,.... lazer uso de poalissloMB 
aprovados em recen1e concurso, promovido por -
Casa, na area de RádiO e Televisão. 

Aliás, acredrto que o efetNO exercic:lo da com
petêncoa do Congresso na renovação das outorgas 
de rádiO e televisão, consldeoando com ngor a ob
seovàncoa dos pnncípiOS preconozedos na eor-o
ção para a produção e a programação, resulta am 
elebva e ampla dovulgaçio que leve ao debele públi
co da abVIdade parlamentar. 

Sr Presidente, Sr"s. e Srs Senadoras. laço 
este pronuncoamento tendo em viSta a maneora como 
vêm sendo renovadas. por me10 de decletos legiSia
INOS, as permossões pare exploração de seMÇOS de 
emiSSOras de rádiO e televisão. Saliente sa, 8lnda. 
que, para a aprovaçio desses p10)810S. exoge se 
q.-um e um toabalho parlamentar, sarldo que, na 
verdade. a rnaiOn& dessas emossoras de rádio e lala
vosiio, às qUBIS se concedem essas autonzações. 
são ubhzadas por grupos paoa atender a onteresses 
psrtK:ulares 

Às vezes, não conhecemos corno funcoonam 
essas emiSSOras e se estão realmente cumpnndo o 
que precon1za a le1, oncent1vando e diVulgando a cul
tura e os assuntos de mteresse da comunidade E 
aquo chegam de 20 a 30 pedidos de renovação de 
coo o:essões de oadoo e teleVIsão. que vão às ComiS
sões competentes. são aprovados, e quando um 
Parlamentar, a exemplo do meu Estado, pede para 
lazer um pronunciamento, ou prestar contas à socoe-
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dade, ou reclamar os 1nterassas soctaiS que às va
zas estão sendo tolhidos, as emiSSoras de rádio. por 
serem de pollbcoa A ou B. não peiiT'IIIem o uso. Na 
venlade, as rádios são orgãos cnados para atender 
à SOCIIIdada. 

Anbgarnanle, lllCISba urna aspécla de compl6, 
de esquema, de rnáfla para a exploração dos sem
ços de postos de gasolina. o cmdão não co...aguiB 
onsta1ar um posto de gasolma se não fosse amogo de 
pessoa 11111- ou se não -- no Podar. 
Hqe, abnu-sa - men:ado a IDdos e qualquer CI
dadão poda lar ... posto de gasolina. desde que la
nha condçãas de fazê-lo 1\n::oonar. 

Nos Estadas Ul'ldos. qualquer cmd'o que la
nha seu Imposto de Renda declarado. legal a racur
sos nac sénos pode requerer urna a111111110ra de ré· 
doo e fazê..le lunc:oonar. Aqu1 no Brasol, em épocas 
passW'as, só quem paotanaa e um daleiTI'IIIIIICio 
segmento - o diiiiiiO de raquerar canal de rédlo a 
de teiiMsão. Dapoos foi fechado ao povo, aos oovos 
lniBIIfsedos e, tqa, assas amossoras de rádio per
tencem e gJUpoS que defendem _,. própnos lnla
,_, Nós, equ1 no Senado, apenas homologamos 
dll8llol;ascuaos. 

Tenho certeza de que o P18111denle desta C8u 
hewlré da cnar um Conselho para nonnebzR.r as ,._ 
~ de rãdoo e acompanhá-las em todo o Pais, 
11rando das1a cau - ._.sabibdada, que dava
"" -r cuidando de oulras e1Mdedas meos lmpor
lanleS, em vez de perder tampo votando renoveçiles 
de rádoo e teiiMailio, que só atendem a detarrnnados 
grupos e 1ntaresses 

Em Roud.:llllil, na Cidade onde moro há 22 
anos, ...-n ..._-de redoo; urna. hé 111818 

de dois anos .-~ada, pertence e um colega &qui 
da Casa. Enlralanto. nunca 1n1a o d1raoto de falar 
,_ mesma IIIIIIII80IL Por ISSO, enlendO que de
_,.., por rnsoo des1a ComiSSão cnada no Senado. 
.,_.... um ConHiho regukunantedor dessa quea
llo- A exploração de 811'111180ra& de rádiO a TV não 
pode ficar .-.&a a grupos e 1nleresses de -· 
As anasoraa devem atender o povo e dMIIgar o 
que e ale on1et 1 e. 

Por 1880, Sr. Pre&ldenta, e perllr de agora, va
mos eXJglr para as renovações de concessão e do
c:u"**laÇio atualozade, para que poeaernos der o 
nosao parecer lawráwol e o propno Congraeso pos
sa votar as autonzaç6eS. 

MultO obrigado. 

Durante o dlscutSO do Sr Emarrdes 
Amonm, o Sr AnlotPO Carlos ~os, 
P1-a.n. dallra a cadella de plftldlncla, 

que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrr~Cit*J, 2" 
SecleUino 

O SR. PRESIDENTE (C&rlos PalrOCiniD) -
Concedo a palavra ao nobre Senador L.auro c:.m. 
pos 

O SR. LAURO CAMPOS (BiacaiPT-DF. PIQo 
nuncoa o sagulllte dlscurao.) - Sr. ~. &Is. e 
Srs. Senadores, lala181 hqa sobra a damlla C8111m6r 
bca da um candidato .- Naberiano. 

O hornBm é um anomal politico, diSse A,.... 
las; o homem é um 'blpede mplume', inlrmxl ~ 
genes; é 1m erwna1 que n, diSse .IaM PIU Sallllt. ou 
tena SICk) Henn Beigsc:ll? Muitas c4J• • • aa ... u 
que a IOIHdaCie é onalcanÇáwl. que a qll •hu!e do.
e-:aparé sempre às aodllglç5e8 dos lil6ao/o8. 

Pare Platão. a wtnlade é urna caçada • -
analogia sana rnaos nce se ale tiveMa - 1 c ~~~~ado 
que, no procasao de apreensl" do obJe11o a de -. 
transporta para a cabr;a, tanto a 'ca;a' ~o 
caçador se 1ransformam. O suJIIIIo é tnu•fom 1 
em caçador porque e .,quantO caça, a asla, ..,. a 
açAo do caçador, é apen3S um arsmalllvnl, nAD -
caça ameaçada. 

Como filho da caçwb, ceçactor é, apnllldlaxn 
mau peo que o ~ lilo&6llco é um ~ 
maniD pollbco e que o pensamanlo lunanO '*'1m! 
por ob)llbvo datennnar a wtrdads, mss J8IIIIIIMIIIr a 
VIda. A 'wtrdede' é uma regra de vida social qua o 
grupo humano ou q,. o segmento hegerr.O.Iico _.. 
sidere 1ndiSpeiiSável para garenbr a nJpiUduçlo de 
organozaçAo SOCial. de seus kllenlaaes. de--
lura, da seus pnvilégoos. Num dedo mameniD, a so
coadada considerou ondlscutfveos as regres ...-e
nades do tabu, ci01adaS do '1ado o poder dss ~. 
HoJB, os economostas. os pcAiiK lllagos, os ~ 
angem em 1ets dl1aa e&dicaS as regres que...._ 
rendam e dia poder -lllllltaaaas ~que 
sio os .... _de clesee dOIIWWIIa • 

Nletz:sc:he não chegau e consr111mr a m-de 
venlade como uma doenÇa que é llf"d'mdll l*s lla
queza da certes cu11ures • de seus grupoa obnil•r 
tes. Quem é fraco procura ee .-peldar na ....._da 
'verdade' e engor em 1ai os saus IAIII"BI- ..., 
parguniD se uma PIGP'*91" é Wldedalnl', ~ 
Nietzsche. •I'T'BS aa ekl. é tHI. se pi-MI a_. . 

o homem é o úniCO ananaJ que nwd8, .-
eu. A mudança radiCal que aguarde a humwliiiW'II 
ald1rparé cer1as formaS da mentira de ICl .,.. 1m
mana, as manbres pollbces, d-se suaa n • 51 
das mBIS giOSSelras à lalaas 111am• ses de -.n
vohnmanto pare lodos, as p10n sas de justiça â
lnbuiiVP, às pnondedaS para o SCICIIII, ..,.... poster-
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gadas em proveito dos lavores aos caprtahstas da 
produção e dos bancos, aos setores beliCOS, espa
coaos, diSSipadores. As ment•ras grosse1ras se so
mam os refinamentos ldeologiCOS que, em nome da 
Clêi1Cia e da obfii!Mdade, os ldeologos formulam por 
me10 de uma verdadeira advocacia dos Interesses 
da classe SOCial dom1nante em detnmento das de
maiS. Nesse senbdo, a ment1ra se 1nstala no poder 
politiCO das soaedades diVI<lldas em classes socoa1s 
produtoras de percepções diV8rsas, resuttado de ot•
cas polanzadas. 

Francos Bacon, em seu Novum Organum, pro
põe que se abandone a busca 1ntrospect1Va das 
ldéoas puras e a crença em que a capac1dade de en
tendimento decorre de uma Hum~nação dMna para 
pesquiSBI 1ndut1Vamente as le•s que presidem os le
nõmenos da natureza e da socll!dade O pensamen
to humano sena desviado por algumas formas de 
preconceito, de VICIOS herdados da tradição. da lm
guagem. da ma formação IndiVIdual e das crenças. 
pensa Bacon 

Karl Mannhe1m, em sua ldeo/ogiiJ e Utopta, 
af•rma que •o concedo de 1deolog18 surg1u do contido 
polillco, a saber, uma classe SOCIBI pode estar tão 
unpregnada pelos Interesses e pnvllég1os decorren
tes de dada sduação, que se toma •ncapaz de perce
ber as dema1s fontes possive•s de sent•do" 

Se fossem percebidos os S1gnd1cados merentes 
a outros pontos de v1sta, eles abalanam as crenças 
que JUsllficam e fortalecem o s1steme de Poder, a 
torça e os pmnleg1os "decorrentes de dada sduação" 
A ldeologoa é uma construção distorcida do pensa
mento reac10náno Para Mannhe1m, o pensamento 
produzido pela classe dom1nada e utop<co no sentido 
de que. •se posto em pratiCa, mudana profundamen
te a estrutura, as 1nstdu1Çães e os pnv•leg•os da so
cllldade" Assim, a classe dos senhores de escravos 
produz uma prabCa à qual corresponde um pensamen
to que se obfetiva em lea;J em msblulçães e num SIStema 
de crenças que o uso da força nec ana 
para g;uanbr a - e a permanência da SOCieda-
de tensiOliBda por a msmos profundos 

Na sociedade es ravag1sta o 8XIOma funda
mental da dom1nação. a preservação da hegemo
noa de classe sobre a outra e a ment1ra que transfor
ma os escravos em co1sas (res). não-suJeitos de di
reito que podem ser explorados Os neot•bera1s no 
seculo XIX passaram a d1zer que a atiYidade lndus
tnal capdahsta, attamenle d•nàm•ca. 1ncrementadora 
da produ!Mdade do trabalho. possu1a "rendimentos 
decrescentes"' Portanto. concluem os neohbera•s 
que, como cada trabalhador empregado produz me-

nos do que o antenormente contratadO. so e poss•
vel empregar meos se os trabalhadores consentirem 
em reduzr seus salános Ass1m, "salano zero ou ne
gatiVO assegura o pleno emprego continuamente•, 
conclui PIQou Fo• o deSeJO da classe capdalosta de 
explorar 1'11111s os trabalhadores que fez com que se 
transformasse o absurdo da exostênc•a de rendimen
tos decrescentes na ara capdal•sta do mcremento de 
produtiVIdade, de aumento da el•c•êncla, em "let ps•
cologtca, técniCB e econômiCB" Agora. com a globa
IIZ&Ção, a nova mentira al1rma que é pi'IICISO reduz" 
o •custo Brasil", o custo Argent1na, o custo Alema
nha etc Para que as mercadonas prodUZidas pelos 
trabalhadores alemães possam compebr com as de 
Bangladesh ou de Chma os salános medias na Ale
manha deverão ser maos de vinte vezes menores do 
que os atuBIS ... Para reaf•zar esses "tremendos aJus
tes•, é necessãno que o governo use da força, do 
despotiSmo, para Impor as reduções de salanos e de 
venc1mentos, desartiCule os SindiCatos e outras orga
mzações da sociedade, corrompa as estatístiCaS e 
os 1nd1Ces. Assun. ao lado da Kleolog1a e da ment1ra, 
o autontansmo. o uso da força aumenta necessarra· 
mente quando a torça da "VERDADE" esmorece. 

Max Weber cda Trotski, com quem concorda 
"Todo Estado se funda na força• (En&aiOS de Socio
logia, Ed. Guanabara, 51 ed .. p. 98) 

"O Estado", escreve Max Weber. •e conSidera
do como úniCa fonte do 'd1retto' de usar a VIOiênciB" 
(op elfOCUB Cit.). Por ISSO, a VIOlênCia contra OS se
dentos, os famintos, os desempregados emana da 
fonte que detém o I'I'IOflOIIÓI10 de seu uso. Quando a 
contra-YIOiêncoa é usada por SindiCatos. pelo MST e 
por orgamzações não-govamamentaos. os VIolentos 
da ordem se ençam e se sentem espoliados do "d•· 
redo de usar a YIOiêncoa• de que fala Max Weber 
Fernando Hennque Cardoso, neo-webenano, escre
veu em seu liVro Autorrtansmo e Acumu/açilo que e 
no processo de acumulação de capdal que se en
contram as expliCações do autontansmo. Como a 
cnse do capctal•smo ex1ge, no âmbito IdeológiCO, 
rna•or taxa de extração de capital e red1rec10namento 
da maJS-valoa para o capdal I nance1ro. o Estado é 
obngadO a 1ncrementar o autontansmo O uso de 
rneoas-verdades e mentns completas toma-se ne
cessáno se se quer obscurecer o despotiSmo. apre
sentá-lo como uma "democrac•a" soaaldemocrata 

Desaforado o sufiCII!nte para plantar m1nha b•· 
tola estreda entre as largas b1tolae que trouxe para 
este pron:mcoamento, considero que a verdade. o d•
retto, a IUStiÇB. a moeda. o Estado, as crenças. as 
produções culturaiS etc. são produtos h1stoncos e 
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culluraos. e que, por osso, se modlhc:am de aconlo 
com as transtonnações ocomdas na talalldede de 
que são parte Na SOCI8dade rned!elllll, teocênlnca, 
uma propos!Ção ara C01181derada como verdeden. 
na medida em que estJvesse da acordo com a BlbiiB 
ou com a exegese ofiCIIII do LMo Sagrado Quando 
Galileu ahnnou que era o Sol, a não a Tana, que aa 
encontrava no cantTo do SIStema, sua proposçlo 
contranou o TondO Sagrado, que diZia que Deus lize. 
ra o Sol parar, a fim de que Josue pudesse -r a 
batalha 

O Capitalismo, a lalazação da socl8dade, as 
raforrnas ralogKJSBS. a glabalozação permlbram que 
Descartas pnsaaae a CGrl8ldarar que a verdade aa
lana assegurada se a prQpOSIÇio se traduZ1888 am 
lermos rnec:êmooa, algéboiCOS, a~ Alimlou 
que o homem ara uma "máqu.,. dMna" toiiljiCISia 

de 1111)sculor;, nervos e mente. Que a raaonalodade 
das p!OpOIIIÇÕ88 • o bom fui'ICIC>I1B"*'IO de "méquo
na• sena comprovedo pela repaloçlo de seu movo
manto, assm como os •cl8nttStaS SOCIIIIS• abandona
ram o velho criléno blbloco pelo método que onspora e 
que dá fundamento à socoedada rnecanzac1a. Ao 1'1-

vés ele consoderV a bu8ca da verdade como uma 
caçada. como um ptaCIIII80 que aa daeenvolve eam 
hmtas, sem oapnxjução. sem equilibno, os ~
costas modernos cooosbóem uma Cillncla 80CI8I que 
c011111dera que &lo i8CIOri8IS e verdadeiras as propo
soções e "leis" de mecãmca I8CIOil8l abelrala que ga
rantam a eterna raproduçio do movomanto da má
quona, do ralógoo SOCIBI. Segundo o-rtes, a certe
za de que o ral6goo, o hOmem ou a iiOCIIIdade eatAo 
COI latos é dada pelo 18111abelecomenlo do movomanto 
quando ele é all8rado e suas alterações são comuno
cadas a um c:enlnl - a mente - que fornece I'IIIIPOS· 
tas capazes de comgor a anomaloa. A wnmde. a cer
teza da racoonaloclade, é lomacoda pela oaprodução 
sustentada, pala pennanênca a conaarvaçio do fun
coonamento da máquna. O cnléno da 'll8fdade capo
- é pragrn6bco· as proposiÇÕeS são verdadeiras 
se elas se mos1ram úte• para poaservar o mownen
to do sostarna. da SOCIIIt.lade tal como se encontra 
estruturada 

As leis e proposoçiies do nosso modo de produ
çio são deavoados da vwdacle em doração à utoloda
de do capotai. Por enquanto, l1'lSSIIS mãos produZem 
maocaclonas e não-maocadonas, seniS lebchiBias, 
escravozames, a nossas cabeças produzem llleolo
goas, manbras úteos ao sostama e à sua preservação 

Quando e se uma socoedada se fundar em re
laçio SOCIIil8 que pennotam que o cnténo da venlacle 
SOCIBimante prodUZido II8J8 O oaal COIICIBIO, aniAo 85 

proposoçóes serão verdadeiras se elas fol8m raaos. 
Nem a vaidade teocéntnca nem a verdade ublotansta 
e mecãntca poderão prevaJecer O que é verdadein> 
não depende da cabeça dos folósolos a de suas elo
cubraçóes, mas da pratoca que constoóo a Hostóna e 
a muda. À madoda em que os fenômenos a a -
dade mudam. as "Iaos" de funcoonamento que eram 
adequadas e uteos a um estágio de desenvolvimento 
se mostram onúteos e absurdas no momento seguon
te. É o que ocorre agora com o keyneaoanosmo, com 
a hopeotooloa estalei e a onftaçio. até hé pouco ~ 
donarnozadoras e, por ISto, "verdadeiras. • 

Jean Paul Saotl8 trata da manlml m Capitulo 2 
de seu IMO O Ser o e Nada: EnsBJO de Ot~t~Jjogia 
Fenomenológica Ao dlsbnguor a manbra da má-fé, 
alonna Saotra, em sua bnguagem um tanto ~. 
que a "essênca da mantora, de feto, ompllca em que 
o mantoroso es1e1a ~nte a par da verdade 
que eaconde" e ·~ o menbooso é maiS ou 
menos vlbma de sua mentora, locando meoo pai8Uiido· 
do por ala". Nio pode haver dÚVIda de que, ao ea 
declarar manbroso, FHC se prejUdiCOu com sua pnl
pnamanbra. 

• A mentira e conduta de má-fé•. praeeague 
Saotl8, "pmqua mantora e conduta nonnal" do que 
Haodegger chama de mltoeeln (ser com), poaaupõa 
monha e1Ci81611C18, a exostêncla do outro, monha 8lll8· 

têncoa paoa o outro e a BlCIStênca do outro paoa mom" 
(op. Cll., pp. 93 e 94). 

Ao expor a queatio da verdade em FI8Ud, Sar
tre alonna que o mestre da Escola de Voena "subsbtuo 
a dualidade do enganador e do enganado, coollli9io 
easencoal à menbra, pela dualidade do lei e do Eu, e 
ontroduz em monha s~ profunda a -..tu
ra onteraubjebva do ......._.." (ser com)". "Devamos 
contonuar fongondo (jWalending) para todos e para 
nós maamos que as ~oropoaoçõas úteiS são vwdadeo
ras por ma• cem anos", escreveu J. M. Kaynaa. Ou 
IIBJB, "enquanto esbWrmo& no túnel da aacarnz", 
sob o capotalosmo, a manbra e útil e ._ 1 nt'IB. A 
verdade, a transparãncoa, o penaamanto ~ 

sado. ~ so poderão - socoalnaote 
prodUZidos na "era da abundânca", após a produçio 
de meiQdonas que, por dehnoção, são • .., •as, 
úteis e dosponoveos". 

Portanto, só apos o tunel da escassez em um 
siStema SOCIBIISia. 

Para Marx, a~ c:apotallsta e~ os 
fenõmenos socoaos apenas do ponto de VISta da bur
guasiB. tamponando o ponto de vosta do pooletana
do. Mesmo os autooes da economoa pollbca, cnado
res da teona do valor do trabalho. devem ser cntoca-
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das por não terem penetrado nas ra•zes das fenô
menos pnnc1pars a ma•s-valaa e suas formas feno· 
mãniC&s, o lucro, o JUro, a renda da terra A constru
ção de uma teona da aparênc•a - os mercanbllslas 
vendo os fenômenos do ponto de viSta da arcula
ção, do comérciO, e errando •nctusiVtl quando afir
mam que o lucro nasce do comerc•o quando o co
mercumte compra barato e vende caro - desmorali
zada pela prat1ca, 1deolog18 mercantiliSta nela se •n
IIHre, r1a França , a f•s•ocracl8 Para estes. o exce
dente so se fonna na atMdade agncola e pastonl 
que produz um "produto liquido"· planta ... e um grão 
e colhe-se uma esp1ga. Marx considera que esta v•
são é lambem falsa. O excedente, a maiS-VIII~a, e pro
dUZido por lodos trabalhadoras assalanadoa que race
bem oomo saláno o valor que eles agregam em uma 
parte da JOrnada, aperi8S Depois de produZir o valor 
llqUMIIenle ao da fon;a de trabalho que gaslaiBm, 
conbnuam trabalhando ate o fonal do dl8 de graça. O 
sobralrabalho produz uma maiS-valia que so pode ser 
aproprl&da pelo capdal•sta O lucro e a fonna dinheiro 
-.nela por este excedanle apos a venda da marca
dona que se encontra "graVIda da maiS-valia" 

A mente do capllal1sta terlde a ocuHar, a escon
der, até de SI rMSmo, o processo de espoliação que 
acompanha o processo de produção e as relações 
de produção capllaksles Esse processo permanece 
!ore da consciinciB dos caprtallstas. Quando eles d•
ngem a produção. têm oonsclênaa de que di!Wm 
reduZir os salános, dlongar a JOrnada de trabalho, 
elevar a prodUIWidade, ISto é, têm CONICiênciB de 
que e na produção que se ong•r~a o lucro Mas essa 
consciência se perde ne etapa seguinte Quando o 
caprtal1sta vende as mercadDr!Bs, passa a pensar 
que o seu lucro advém das compras maiS bareles 
que as vendas que ele realizou ou seJ&. que o lucro 
advem de sua asperteZlj e não da exploração A ver
dade pennanece "latentl> e ocuHa, porem real" A re
velação da verdade é '*'ra11sante, por um lado por
que atmge a CDriSCiiirda SOCial do caprtaiiSia, e, de 
outro, po~que mostra ao traballador a exploração que 
o SIStema, em seu funaonamento nonnal, lhe ~
Mas o processo de explo!ação é d181ébco; a acumula
ção leva a cnses cada vez maiS completas e profun
das. a conSCiência polibca se rebela dlllnle da explora
ção e o SIStema sera ~superado 

Por que soou tão estranha a conf1ssão de men
tiroso do Presidente FHC. em uma aula •r~augurel no 
Hospital Sara, em Brasolla? O Presidente FHC sã fo
cou conhecido de todas 1quando, como um apostala 
de SI mesmo, mandou que esquecêssemos tudo que 
ele escrevera e d1ssera Ou ele estava equiVOCSdo 

--------
antenormente e devena devolver as entradas, o pre
ço que pagamos pelos seus liVros enganados e en
ganosos. ou devena ter escnto uma 1mensa errata 
de sua obra. Mas Su:> Excelêncl8, de voHa de Portu
gal, se diSse "neo-soc•allsta". e, recentemente. neo
republlcano Depo1s da derrota pare prefeito de São 
Paulo, quando se declarou ateu. VIrou cnstão-novo, 
neocnstão DepoiS de capitanear o maoor desempre
go da h1stóna, d1sse ser contra o desemprego, que 
ele produZiu, bem como corrtra o sucateamento e fa
lãnc18 de 1rldústnas, comerc•arrtes e agncuHoras; de
pois de af1nnar que "não exiSte OposiÇão", af1rma 
que a carruagem de suas relonnas está atolada por
que a Oposição <•-) atrapal1a a marcha tnun
lal de seu Govemo em d1reção ao abismo. Foi ele 
quem assunw.1 a dnção de sua campanha e se nsta
lou no palanque da rrudiiL Quanto ITI8IS fala, rruus se 
atrapalha. Diz e voHa à tehnha para dizer que não diS
sera. O grave de sua fala esclarecadora no Hospllal 
Sarah não !01 a declaração do óbviO ele prabca a 
mentira como obngação de governo, faz o sacnflciO da 
mentira. . Menarosos mesmo são os vagabundoS, os 
Clllplra&, os desempregados. que não possuem qualifi
cação pare a modernidade ... Mais uma menara. 

Mas o grave não fo1 do ponto de VISta de um 
soaologo weber~ano. nada diSso. "Por que os ho
mens obedecem?" Indaga Max Weber E responde 
com as "três JUSbiiCIIÇões •menores e, portanto, leg•
tunações basK:as do dom1mo" "Hé. o dorrunio em VIr· 

tude da 'legalidade', em VIrtude da fé na validade do 
estatuto legal e da 'competência lunciOI\III', baseada 
em regras racoonalmente cnadas". "A outl8 leglbma
ção do poder provém do 'ontem etemo', ISto é, dos 
moras santificados pelo reconheCimento •n•mag•na
velmente anbgo e da onentação habitUal para o con
formiSmO. • Portanto, a legitimação, nesse caso, se
na dada pela tradição. 

Como a Constrtu!Çiio 101 retalhada e relerta a 
peso de d•nhe•ro. "as regras I'BC10rlalmenle cr~adas" 
nada leglbmam A leglbmação da poder polillco e ad
rrun•strabVO do Presidente Fernando Hennque Car
doso "emana do "cansma". do dom da graça (cans
ma) extraorduláno e pessoal, da dediCaÇão absoluta
mente pessoal e da confiança na ravelação, no he
roismo ou em outras qualidades da liderança IndiVI
dual" - del•ne Max Weber. "É o domíniO cansmállco 
- diZ ele - exercido pelo profeta ou, no campo da 
polítiCB, pelo senhor de guerra eleito, pelo governan
te pleb•scrtano, o grande demagogo ou llder da parti
do politiCo" (Max Weber, op. c~ • p. 98) 

Que Sua Excelãnc~a era mentuoso, lodos sa
bíamos. que um Pres1derrte não pt.de revelar mu-
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danças nas taxas de JUro, no cêmblo, em quastiies 
de segurança nacoonal etc , todos sabem Asam, 
dos grandes autoras que crtamas &Cima, de Platão a 

Sartre, a prabea da - parece '""'*''VIII - ou 
quase - e, portanto, não ex~gível do Presidente Fer
nando Hannqua Cerdoso. 

O grave e ••IPII'dooivel em sua talação no Hoapl
lal Sarah foi sua confissão de l'l'18rlllloso Um _. ...,. 
biOSO perde o "dom da g111Ç8", o cansma, que legiti
mava o podar cansmallco de FHC Logo, SUa Ellce
lênaa vam de forma conlurnaz e reilarada cortando 
suas pmpnas pernas, desmoralizando o poder cans
mábCO que o sustentava. Sua ca f do lol polillca
,._ suiCida. O llder cansmé.llco pode ser tudo, ma
nos menbroso confesso - é o que uma leitura ma1s 
atenta de seu mestre Max Weber lhe ans1nana 

As quedas nas pesquiSa& de opnião demOliS· 
Iram que Max Weber tem suas razões a a seus 
maus dlsc•puloe. como aos ma~ros. que se 
consideram responsáVSIS pelas Vllónas de seus pa-
116es. geiBirnente 111n1o espertos quanto Ignorantes, 
sena aconselhável que lassam alguns livros da Ma• 
Weber Afinal "os homens prábells da hoJB alo es
cravos de pensadores (á mortos', mas - nAo po
dem ser reeponsabiiiZildos pelos descarnlnhaa de 
&aiS maus seguidoras. 

O Sr. Edu8rda Supticy (Bioco/PT -SP) - V 
Ex" me permite um aparta, Sanador Lauro ~? 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF) -
POIS niio, com praz!lll", nobre Sanador EcUudo SI4Jicy 

O Sr. ~ Supllcy (Bloco/PT-a>)- V 
Ex" fez raforincla SObre a mportAncia de uma pes
soa como o Pnlllldente Fernando Hannque Cenloso 
estar expi'88SIUido a verdade a nlio lnCOmll" em 
manbras a obllaiVOU que •números autores tm.nun 
dos nscos que BXISiem para um chefe de Estado dei· 
xar de talar a vwdade Lemb111H118 de um apl86cloo 
eXInlmamanta Importante para a Hostóna dos Esla
dos UnKios da Aménca, obJe!o da um filma de Oliver 
Stona sobra Richard Nocon, que sucedeu Lyndon 
Bames Jotmson, e que suiJ)IHtldau a op«UUio pt)bl•· 
ca por algumas decisiies tomadas durante o seu 
mandato Ele foi um Presidente Repubhcano que se 
tomou conhecido por suas posiÇiias baslanl1l oon· 
IIIIIVIldoras. Nlllan, que foi um dos 8III8IOS da cam
panha MarcabSIB em perseguiÇão - comuniStas, 
esquerdiStas !1818 na Acadanua de Hollywood ou en
Ire 1'11elactua18 norte-amencanos, surpaaudeu, da 
um lado porque raslabalaceu relações d.....,IÍibCBS 
com a República Popular da ChiNI, prooasso que 
1mcoou com a pollllca do p1ng-pong e selou com uma 
v1SIIa. em Paqu1m, a Mao Tse-Tung - o que é man-

c•onado naquele 111ma. Ela lambem realiZOU um ee
loiÇO para que tosse conctu1da a guana do VMIInii, o 
que, hnalmante, aconteceu. em !unção de atiOIIIIS 
pressão da op•n•ão publiCa nos Estados Unidos, so
bretudo dos JOVI!n&, mas também •ntamac10nal. RI
chard Nucon. na area SOCial chegou a propor, mas 
acabou não sendo vrtonoso, a •nstrtuiÇio de um pro
grama de ass!Siilnc~a à lamila, um programa de ,..... 
da mimma tam•l~ar. desenhado por Dan•l Patnck 
Moymhan Mas, num certo momento, sua canetra 
poiiiiCB 101 por água abaixo axatarnente em função 
do tema que V Ex' levanta lqe, a acho que c:onvém 
recordar Durante sua campanha para raels ;'9. a 
Casa Branca haviB realiZado uma nwssão de llllpiO
nagem no EdHicoo Watelgllle, sede do Partido O. 
mocrata ElaS estevam uldiZ&ndo os mstrurnat*la de 
poder da Casa Branca para espKII1IU" •lagalmanbl 
tudo o que era terto na sede do Partido Oat110Ciata. 
Quando os fOmaiiSias do Wnhlnglon ,._ deaven· 
daram o lato. a pnm111ra reação, a sagu1nta a a poe
lenor dos membros da casa Branca foi de procun11 
negar que aqu1lo !Nesse lido ongam na Casa Bran
ca. E o Presodente RIChald N1xon, quando msllldo a 
falar, lambem negou que aqwlo podes• ter lido a 
sua onantação, que pudesae ter lido o II8U COI naco
manto, que ela ou seus MIIIISiros IMIBSam lido co
nhecmento da trama. Ate que novos ~ a 
novas gravações su111•ram. eVIdenciando o COidllll> 

manto do pn!Sidente. PoiS bem, quando ficou claro 
para a oponlio publica que ela haVIB lallado com a 
verdade. não houve outra aliam-. sanio de ra
nurlCIBI" antes que tosse votado o seu ln 11 aat
.-tt. OINer Stone. lnCiuSIV8 recordando, e6 para 
concluir, Sr PI'IISidenta, ~ um ~ em 
que, I1Minlrl0, RIChard Nucon procura dizer à - mill 
que lha perguntara a raspado do ClgiUIO que ale ha
VIB fumado a escondido no seu bolso. Mas a mill, 
com a percepção de mãe, obviamente patiC8bau que 
ala estava !aliando com a verdade. Aí o ...-no, 
todo atrapalhado, faz um apelo a mie: que ela nlo 
revelaSSe o 8piS6doo a seu pa1. E Olivar Stona, bri
lhantemente, abordou os doiS ep!BÓdiOS. A mentn, 
assas que o memno por vazas comete, mas logo dlt
poiB, rapatCU!Indo e sendo lep8bda na Klada adulla. 
Achai 1...,0rtante ...altar, porque sana 1mportanla 
que o Presidenta Fernando Hannque Cardaao par
cabe que tahar com a verdade acaba prajudiCIIndo 
enormemente uma pessoa com a rasponaablllllade 
de conduZir os deslmos do EstadO e de uma naçAo 
como o Bras•l 

O SA. LAUAO CAMPOS (Bioco.IPT -DF) -
Agradeço o aparta de V Ex" e concluo diZIIIIdo que 



Junho de 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL IS9 

o meu discurso tem por ObJebVO pnncopal mostrar 
que, pnncopaJmente quando se trata do poder cans
mábco, maiS do que do poder da leg~omação pela 
tradoçio, realmente é necessano que a forma de le
gllrmação cansmatoca venha acompanhada. se ela 
quoser persosbr, se não quiSer se traduzor em um de
saslre, pelo respetto l verdade Do contráno, a men
bra acaba com o cansrriB e destroo a legotomação do 
SJSterriB 

Mutto obrigado 

Durante o diSCUrso do Sr Lauro Cam
pos, o Sr. Carlos PaltDCIIIIO, 2" Secrelano. 
deuca a cad6tra da ptesld&ncla, que e ocupa
da pelo Sr. 8sllo Parga. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco/PT -RJ) 
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comuno
caçio madoével. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a 
palavra 11 nobre Senadora Benedlla da Silva. por três 
..-.tos, porque temo& DUIIos oradores 1nscntos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT-RJ 
Para uma comunocaçio 1nadoavel Sem reviSão da 
oradora ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, o 
Eslado C:O Rio de Janeoro tem viVIdo uma sttuação 
da dificuldade, e nós temos vosto nos 10maos a reper
CU&IIIo que causa a natíaa de que temos cnanças 
abandonadas donnmdo na rua E a população não 
se dá conta da que temos de prabcar a nossa ação. 
c:amo Cidadãos, em UrriB cidade com uma séne de 
diliculclades. Somos alertados e, lls vezes. dozemos 
que asse não .:. um problema apenas do governo, 
mu tanmém da socoedede em que -amos 

Pa. bem, praocupados com a questão, temos 
no Estado do R10 de Janeiro um verdadeiro mutorão 
sendo raalizado por vánas onsbtuoções que se apo
dararam de todo o compromosso no resgate da coda
dana, de cnança e do adolescente. TBIS mstttuoções 
canslllulram grandes gJUPOS que abngam cnanças 
abandonadas. ' 

Possuímos um dbposmvo constttucoonal que 
~ os cuidados jque a cnança de zero a seos 
1111011 deva receber Pzpedas com ISSO, algumas 
inllblnçlies peJCeberam e o poder público SOZinho 
nlo podena dar ra;pa 11 política de atendimento a 
- '- lllána. Enlão bonsllluiram aeches. E qual
quer que S8jll o govemo, ele deve estar bem alento 
palll essas msbluoções ralogoosas que têm prestado um 
ralevante seMÇO nos MuniCípiOS e Estados 

Urna dessas lnstlluoções pertence a IgreJa Ba

-· que, em convêmo com a P191ettura, mantem a 
Cteche da ConvovãriCoa, que assiSte a 40 cnanças de 
duas comunidades de lavelados urna. na qual vovo 

há 56 anos. e a Chapeu Mangueora; a outra, a de 
Babllônoa Por que laço essa regostro? Porque fana 
um pronuncoamento rnaoor em relação as pnvatozaçõ
es e a falta de retomo. etc. Mas. como não é posso
vai, e tenho uma nota dessa creche, que e um apelo 
que ela esta fazendo, fareo a lettura dessa carta que 
ela manda para todas as autondades pedindo um 
S.O.S • porque o que la esta acontecendo não é 
aceotavel 

'Esta 1nstotuoção, na últoma semana. so
freu pressão da CEG no sentido de pagar 
uma conta adocoonal pelo consumo de gas 
da ordem de R$2 000,00, além dos cerca de 
R$100,00 mensaos, que J&rnBIS deucou de 
pagar, referentes ao uso de doos fogões 

Este consumo não consta de qualquer 
regostro do medodor de vazão onstalado pela 
prõpna CEG, tendo sodo arbitrado de modo 
absolutamente umlateral, caractenzando 
uma verdadeora extorsão corttra uma enbdade 
sem fins lucratovos e de onquesllonáveos odo
neldade e ubildade pubiiCSS, que atende lami
loas ca11111tes das oelendas comunidades 

Apesar das tentatNas de solução aml
gavel do ornpasse. demonstradas pelo com
parecomento da cllreção da creche 111nto a 
CEG. esta. representada pela furiCIOIIána 
Densa Logóno (Adm1mstração e Gestões 
Especoaos). perpetrou na sexta-le1ra. 
29105198, um ato de terronsmo econõmiCO, 
cortando de modo sumáno o lomecomento 
de gas, sem qualquer sensoblkdade pelas 40 
cnanças e 12 luncoonános que locanem sem 
as refeiÇÕeS doaroas a partor de então. 

O corta foi realiZado sem qualquer noto
IICBção, sem qualquer avoso prevoo e sem 
qualquer prazo para prosseguimento das 
negoc1açães 

Uma concessKinána de seMÇO públ100 
essencoal como a CEG JBm81s podena agor 
dessa forma arbttrâna, prepotente e até voo
lenta. a1nda I'II8IS colocando em nsco a sau
de e nutnção de cnanças que dependem 

.das quatro refeiÇÕes olerecodas pela crache 
Na expectallva de que esta denúncoa 

sensibiliZe as autondades competentes. laço 
aquo este reg1stro 

Murto obngada 
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Concedo 

a palavra a Senadora Junoa Manse. por cessão do 
Senador Romeu Tuma. 
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A SRA • .JUNIA MARISE (Bioco/PDT -MG. Pro

nullCIIl o sagu1nte diSCurso Sem 18VIsão da orado
ra.) - Sr Presldenle. Srls e SIS Senadores. pela 
quarta vez assomo a esta tnbuna para tratar deste 
teme de extrema relevãnCIB para o setor educac1011el 
e o ens1n0 umveiSIIáno do nosso Pats. 

HOJI!, 49 das 52 1nstttutÇ(ies de ens1no supenor 
astllto paraiiS&das ha aproximadamente dots meses, 
e dectd1ram manter o movtmento pared1sta, re~&ttan
do a gratdiCIIÇão de estímulo a docéncta proposta 
pelo Mm1sténo da Educação. 

Sr Presidente, temos observado que, apesar 
da abertura do dtálogo entre o Mtntsténo da Educa· 
ção e os pral__..s umversttanos, por 1ntermadto 
da sua enlldade de ctasse, lamentavelmema o Go
verno atnda se mantem numa postura absolutamen
te autontána, proponclo uma grabltcaçào mutto ptOI' 

do que aquela contemplada antenormente pelo Pia· 
no de lncantNO à Docênc1a A proposta aluai é alta
mente dtSCnmtlllllóna, e os professores a conside
ram excludenle, a medida que deixa de tora aqueles 
que não tiim tttulos de graduação ou de espec1ai1Z8· 
ção - e 70% dos 27.258 tnaiiVOS estão entre estes. 

O M11118téno da Educação tem dtto que acetta 
retornar as negoct8ÇÕ88, mas esta estabeleoando a 
premtS&B da volta as aulas Ora. Sr Prestdenle ,_. 
te momemo nos parece que o Governo sena mutto 
matS sensato e democraltCO se procurasse semar-se 
à mesa com os professores e se lhes fizesse uma 
ptapOSta clara e atncera. que pudesse eleiNBmame 
ser acetta por ales. E o componente pnnc1pal dessa 
proposta sena o restabelactmanto da d1gntdade sala
na! dos protessores urwersttãnos do Bras11 No en
tamo, conlorme 1rdonnações diVulgadas ontem e 
hqe na tmprensa naaonel, parece-nos que o p!Opno 
Mtntsléno 111 1181á adtando o encamtnhamento desse 
piOJeto de la ao Congresso NaciOnal, que beneltcta· 
na 28 m1l dooantes em at1vtdade que possuem mes
trado e doutorado. Contudo, o numero de atNOS hOJB 
chaga a 42.227 

Vánas sugestões liim-nos chegado dlanamen
te, não so por Vta postal, mas lambem pelo nosso 
correto eletrõnoco, e não so da Untverstdade Federal 
de M1nas Gerats. da Untversldade de Lavras, da Unt· 
varstdade de VIÇOsa e das tnstttuiÇÕIIS lederatS de 
ensmo supenor de Mtnas Gerats, mas de lodo o Bra· 
stl Esta, por exemplo, e do Coordenador da Repre
sentação da UntveiStdade do Para em Bras1l1a, Pro
fessor Marbo GtannaCCinl, Ele sugere que, em vez 
do Sistema de proporção. ha1a o venc1mento-base. 
que prMiegle o doCente com dedtcaÇão exclusiVa, 
alterando a base do venc1mento em ate 100% 

Por outro lado, a proposta aprovada em as
sembleta geral da ANDES, tnclustve com a partiCipa· 
ção de professores da Untverstdade Federal de Mt
nas Gerats, que e uma alternatiVa para nego c..,.o 
com o M1ntsteno da Educação, estabeteoe 

• a valonzação da camttra do doceme; 
• a valonzação da blulação, 
• a extensão dos rea1ustes aos professores de 

pnme1ro e segundo graus e aposentadOS; 
· a dtmmutÇio das diStorções entre salános 
Por tsso. Sr. Pres1deme, mandestamos matS 

uma vez nossa soltdanedade aos p~ Unt· 

varsttános brastletraS, tendo em VISte 8 mM'P"'tdade 
de garantir a repostÇlo salarial de 48%, reiVtndlcada 
com toda JUsltça por eles Como sabemos por aeus 
comrecheques 1a tt'BZldos aqut para conhecimento 
de todo o Plenáno, seus satános hqutdoa vanam en
tre RS1 700,00 e R$2.200,00. A rapostÇio lllllanal 
em lavor dos docemes da UntVBrstdade de Lavras Já 
101 tnciUSIVB dectdtda tavoravelmante pala Justtça, 
mas ate hoje a sentença não 1ot cumpnda pelo Go
verno Essa reposação salanal se faz nec: naána 
neste momento, para que possa haver eqwJJbno em 
seus salanos E a nossa grande preocupação é com 
a evasão de talemos das uiiMirstdades púbttCIIII-

Sr Presidente, negllgenctar a sttuação neste 
mamamo e omtllr·se - como o taz o Mtnndno da 
Educação - e prabcar uma Vt01ênc:ta contra os mato
res centros de excelêncra do Pa1s, asam col'llllllera· 
dos atá mesmo pelo Mtn1sténo da Educação, eegun· 
do avaltação de desempenho realtZada em 1W7, em 
que as 1nstttutÇães federats des'-ram-se com o 
melhor desempenho pedagogoco e CIBmíhco do País. 

Ora, com todas essas mandestaçõe& e , ... ..,.._ 
ctaS, cabe-nos aqut 1ndagar: por que nio hll um diá
logo tranco. smc:ero e aberto que possa levar 8 um 
acordo lavoravel aos professores ui'IMK8ilinae? 
Eles apenas reMndtcam ;epostÇio salanal, ;eegate 
da untVerstdade publtea, melhores cond!Ç6ee para 
manutenção das nossas un1ve1Stdades Pala propos
ta. e prectsO lazer um breve comemãno 

Quanto ao reatuste salanal, IIV8mos a preocu
pação de trazer ao conhecimento desta casa alguns 
dados da proposta encam1nhede ao Mtnadítno da 
Educação - tttulação. alteração das classes e nlveís. 
aperleiÇOIImemo. espec:raltzaçio. mestrado, doutora
do e percentuaiS razoáveiS ap,.....r:tados Se o Mt
msteno da Educação acatar essa proposta doS pro
fessores untversttãnos, o ompacto ltnancetro •9n!t de 
apenas RSBOO mtllléies. perlettameme compatlvel, 
portamo com a propna Le1 On;amenténa do Mi11181é
no da Educação para o ano de 1998, que pf8W RS2 
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b1lhões pala a correçio de car1e1ras específicas na 
area das umvers1dades publiCaS Portamo, o valor 
não chega sequer a 18presemar 50% dos recursos 
orçamemanos Já preVIStos 

O Sr. Cuildo Maldaner (PMDB-SC) - Conce
de-me V Ex' um aparle? 

A Sra. JÚNIA MAAISE (BJoco/PDT-MG) -
Ouço V Ex' com p~azer 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC)- Gosta
na de aproveitar este momento, Sr' Juma Manse. 
uma vez que V Ex' se relere a uma questão que 
ateta o Brasil 1nte1ro· a greve dos professores umver
sllanos Todos estamos a VMIRCIIlr esse drama ha 
prat~cameme doiS meses Os professores umversllá
nos l'l!MndiCBm, na verdade não um aumento - V 
Ex' tem 18Zão em d1zt-lo -.mas apenas uma parte 
da 1epos1Çâo Eles não que~em aumento supenor 
aqu1Jo que há ceiCB de três anos estavam perceben
do e que está congelae!o até agora. Convém lembrar 
que, para o setor m11.tar, votamos há poucos dl&s 
esse 19BJUSte Ornem. no plenáno do Senado. vota
mos a reposiÇãO dos venc1memos da Magistratura 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT -MG) -
Aprovamos ontem esse 1981Uste 

O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB-SC) - Preci
samos a1nda repensar a grave evasão dos professo
res un1versttános -questão também abordada por V 
Ex' -. porque. em face da Refonna Prevldenclána. 
muttos deles, no auge da produtiVIdade, podendo ex
lemar e 1rrad1ar seus conhec1memos àqueles que 
pnsc1sam. pelas C1rcunstãnc1as em que estão sendo 
alocados, são compelidos a se afastar das salas de 
aula Deveríamos cnar mecanrsrnos para que esses 
profiSSionaiS altameme especl&hzados continuassem 
a trabalhar Houve u1 época em que 1am para o 
extenor porque eram bngados Hav1a, 1nclus1ve, o 
slogan "Ame-o ou deixe-o" Atualmente, lê-se "se 
qu1ser fiCar, será em condições 1mposs1ve1s" Sendo 
ass1m. os professoi9S estão compelidos a sa1r do 
País ou a aposemar-se, em função das Refonnas 
AdminiStrativa e Prev1de11C1ana que estão sendo Im
plantadas no Brasil Devemos repensar o setor urn
versttano, fazendo com que esses espeaahstas pas
sam contrnuar. mesmo tendo tempo para requerer a 
aposentadoRa, a l18balhar na unNe!Sidade. tendo 
em VIsta a sua especll!lrdade e seu conhecrmento 
Podenam lambem receber um acrescrmo nos seus 
sa1anos para contrnu~r por mars c1nco ou dez anos. 
mesmo que não fosse orporado in totum Dessa 
forma eles tenam a -o de ficar Quando um pro-
fessor aposenta-se. pr rsamos contratar outro para 
o seu lugar, e a unlver91dade brasileira paga o 1nat1-

vo e aquele que ocupa a vaga Ponanto. Senadora 
Júnlll Manse, estamos diBnte de um dilema que pre
Cisamos repensar, sem dúv1da alguma Cumprimen
to V Exa . neste f1m de tarde. por esta analise pro
funda que faz sobre o assumo 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG) -
Mutto obngada, Senador Cas1Jdo Maldaner, pela soh
danedade que V Ex' expressa. nesse aparte, aos 
professo~as uniVSrsllános de todo o Bras11 

T1ata-se de uma preocupação que ho1e at~nge 
lodos, pnnc1palmente devido à postura autornana do 
Governo. O M1n1steno da Educação. que levou mUIIO 
tempo para abnr as portas e negoc1ar, enVIou ao 
Congresso Nac1onal uma medida proVIsona que ena 
o Programa de IncentiVO a Docênc1a. sem uma dis
cussão democrática ou uma anál1se com as panes 
mteressadas - rertores, professores e sua entidade 
rapiBSBm&IIVa, a ANDES. 

Agora. o Governo reedita o PIO - Programa de 
1ncem1vo a Docénc1a, sob o manto da Grat1f1caçào 
de Est1mulo a Docênc1a, que JS esta sendo chamada 
deGED 

Ora, ISSO realmente nos causa perplexidade, 
pnnc1palmente porque sabemos que, alem da eva
são dos professores. ha a grande preocupação de 
que, entre as posturas adotadas pelo Governo. este
JB efet1va e pnncapalmente a pnvat1zação das univer
sidades bras1le1ras Essa apreensão de Ioda a SOCie
dade b18slle1ra JUStd~ca-se pelas pratiCas e dec1sões 
J8. adotadas - a redução do numero de vagas. de 
bolsas de estudo à IRICIBÇão cll!ntlfiCB e dos recur
sos orçamentanos para a manutenção das propnas 
umvars1dadas e de seus laboratonos de pesqu1sa. 

Essa desconf1ança pa1ra no ar, pnnc~palmente 
em razão dos atas que vém sendo pratiCados pelo 
Governo, que levam os professores e a propna so
Ciedade braslle11a a refletir sobre os and1c1os diSSI
mulados nessas dec1sões 

Sr Presidente, queremos conclamar o Mlmste
no da Educação e o Pres1den1e Fernando Hennque 
Cardoso - um ex-professor unwers1tano - para con
tinuar sendo um dos grandes defensores da umver
Sidade publiCa e para, num d1alogo franco. abeno e 
s1ncero com a Pasta da Educação chegar a uma 
negociaÇão que venha ao encontro das reNmd.caçõ
es e das asp~rações dos professores umvers1tanos 
de lodo o Pa1s 

Gostana de fazer um reg1stro sobre uma ques 
tão que vem sendo amplamente divulgada pelo Go
verno Est1ve neste final de semana no norte do 
meu Estado M1nas Gera1s. Que e uma das reg1ões 
como o Vale oo JeqUit.nhonha rna1s at1ng1das pela 
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seca E os Pralellaa MunociplliS, I'NliS urna vez. fala
ram-ma das suas apteensOes em relaçio ao numatU 
de cestas básocas que estio chagando. Hli. entre 
800 e 2.000 tamillas em cada Munoc1poo, prabeam8n
te sem nada para comer. Elas estio .-bando ape
nas 200 ou 300 cestas básiCas. É 1mposs1vel aten
der a pcpulaçlo 

O I'I18IS grave, Sr. PraBidente, é que as ceates 
básocas ccntêm apenas 1 O quilogramas da alimen
tos c1ncc quilogramas de arroz, um quilograma de 
lajão, dOIS qUilogramas da lannha e dois quilogra
mas de açucar Como assa populaçio, que não 18m 
absOlutamente nada pera ccmar, va1 COZIIIhar o ar
ror~ Não hé aequer urna lata da óleo' É assa 081118 
básoca que está ando ancamnhada pera as popula
ções que astão 11018 sofrendo em razão da -. 
que at•nge não apenas o nordeste b1U1Ia1ro, coma 
também o 1101111 da M•nas Ga1'81S, o Vala do Mucun e 
o Vala do Jequlllnhonha. 

Urna ossta basoca desse porte, com apenas 
10Kg, não matará a fome daquela população, Sr 
PI8Sidenle É prectSO que se diga ISSO ao Bras!J. Não 
a poss1vel que o Governo tenha a ccrnpraanslo de 
que, ancarnr~hando urna casta básoca com -
produtos, atandeni às necassldades básocas de ali
mentação dessas populações. mmo1T11Z81ldo-1hee o 
solnmento a as ddiculdades 

Enquanto 1880, estamos observando a sduaçlo 
econ6mocs do nosso País Algumas matánaB nos 
J011181& c~..- semana tratam da quesiAo do dasem
prago· "Emprego só sem C&Jtelra .....ada- E81Udo 
mostra que foram extintos 2.47 m~lhlies da ~ da 
trabalho lortna18 em todo o País.· "Dssemprego abn
gs 18,1% em Slo Paulo". ·~rego chega a 
18,1% em São Paulo, onde já hé I'I18IS da 1,5 milhio 
da pessoas sem trabalho". Cada vez ma111, a •n.,ran
sa notiCia a f'8C81ada crescanta do desemprego em 
todo o Pa1s, o que tem causado grande 1mpacto na 
área SOCial 

Em meu Eatado, M•nas GeraiS, os própnos or
gãos oficiais apontam as astatísiiCBS do dasmnpre
go. Na rBglio metropolitana. Já •-m cerca de 280 
mi desempregados Se hzennos uma avallaçio en
tra a população econormcamanta aiiVa na cidade de 
Belo Honzonte, a caplllll do Estado, conslataramos 
que ha aprmamaclamante um mlhio da p 111oas, 
das qua~s 300 miiiB perderam seu emprego, o que e 
realmanre um falo preocupanla a assustador, que 
compromete a segurança e provoca, lnclusNe, um 
alto ~ndoce da VIOiêi1Cia em toda a Cidade 

Com assu asratístocas alarmantes, as pers
pacl•vas eccn6mocas pera o nosso Pa1s talvez se~&m 

as poores dos ulbmos anos. Há um grande deaccn· 
bule perlflllanleniS Vl8ivel da 8001--

Por exemplo, o ex-Prealdenta do Bancc Cen
tral, Gustavo Loyola, tem afirmado que a CCIIU do 
Plano Real sio os JU-. Se- é a ccnta do Plano 
Real, a div1da que o Governo do PIWidanla Fernan
do Hannque Canloso daixaJá para o Pala -* da 
US$200 bilhões. Ora, quando o P-ldenle aaumu 
o Governo. a d1Yida ara da US$90 bilhiies; 1116 o final 
de 1998, ala chagará a US$200 bilhCies, o que sará 
um raccrda em termos do aumento do andiVIIIIImrr 
to do Bras!J. 

Aa razões nem praasam ser cornentadaa, maa 
taremos referência a alas: a falta da ooneçla de ru
mos em momentos aclaquados por palia da ~ 
eccn6mocs a. pnnapalmanta, a adoção das .._ la· 
ll8l de JUIOS. 

Por 1880, Sr. Prealdenta. lembrando o pnJblllma 
das UIIIVIIl8ldades púiJ!icas, trazendo a - CUa o 
apelo dos nossos ccntentnaos das rego6aa da MI
nas Gara~s aseoladas pela saca, q- fazer 
uma 11nwa relrospecbva de siiUaçlo acc~61D do 
Pais. Com o duamPAIQO a o andMclanwiiO cada 
vez rn&IDres, as I10IIS8S praocupaç0es aumentam 
devido à falta da dalnçio de pnondades ,_ pcllll
cas púbiiCBS SOCI8I8 a em razão daase loaao que sa 
abriU. no poocasso da globalizaçAo do Pala, - li
cos e pobras. 

O crescmanto da pobreza no 81111111 6 w.MII a 
resulta da politiCa de globltbzação adol8da pala Go
verno do Prealdenta Fernando Hannqua Celdoso, a 
qual traz. sem dÚVIda, Impacto IIOCIIII dos rr.- par· 
versos para a populaçlo de baDal renda e para os 
assalanados. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a pala11ra ao Sanador Casddo Maldanar. 

O SR. CASILDO IIIIALDI'NER (PMDB SC. 
Pronuncoa o segu•nte diiiCUISO. Sam nMIIIo do ora
dor.) - Sr Presodenla a naboaa Pai8S, IIIIUIIIiau-a, 
..-ntamante, a venda do banDo braliltso e-1 
Eccn6mcc para o espanhol Bllbeo V~Z~:~~p por 
R$500 molhéills, ralabVoS a 55'!1. do c:apllal do Bancc. 
Aa negoaaçllas ainda não foram COIICNIIDdas, ,.. 
to que os eapanh6oa q- _._.. pr~~~..-o a lli
tuação do Banco. Cunosamanht, ales sabado. an 
pnme1ra mio, sa, de lato, o Proer alcançou-.. oqa. 
bvo de sanear ou não a 1nstdUIÇio. Com a lllillnaçio 
do ElCIC8I Eccn6mlcc, que passa ao ccnlrola do capr
tal estrangswo, naufraga ma111 um b8nCC aoccnldo 
pelos ganaroaos racui'IOS do Programa da EatliiUo 
à ~ruturação e ao Fortalacrmanto do S1 .. 1ma FI
nanceiro Nacional, 11'1818 ccnhacldo por - srgla 
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Proer. O pnme1ro malogro fora representado pela 
compra. com d1nhe1ro do programa. do Banorte pelo 
Bandetrantes, que, por sua vez, após mergulhar em 
difiCUldades financens, acabou por ser vendido ao 
banco português Caixa Geral de Depóslkls 

Enquanto a compra do Banorte pelo Bande1· 
rantas fOI f1naiiCI8da pelo Proer com R$540 ll'lllhiles, 
a compra do banco baiano Econ6mco pelo Excel 
contou com recuiSOS públicos de R$2,95 bilhões 

O Governo sempra fez questão de escla18C8r, 
desde o pnme1ro momento da IIISIIIUIÇão do progra
ma, que os racuiSOS do Proer não oonstduiam doe· 
c;Ao de d•nhetro públiCO aos banqueiros, mas, sm, 
emprésbmos aos noYOS controladores dOS bancos 
falidOS, emprésbmos laslreados em sólidas garan
bas. Apenas acrascentana que, urna vez que os en
cargos lmancetros desses emplást11nos se Situam 
em patamares lllfenoras aos cobrados no meiCIIdo, 
houve certamente uma pan:ela, 81nda que reduZida 
em ralação ao lodo, de doaçiiÓ aos novos donos ou, 
se qUISermos ubiiZ&r termo maiS técniCO, de subsí· 
dto. Sem dúvida alguma, ISSO não houve 

POIS bem, o que Indago ao Banco Central, ges
tor do Proer é o que aconhlceu com os quase RS3 
bilhões que finaiiCiaram a compra do Banco Econ6-
mco pelo Banco Excel? Foram autornabcaJnente as
sUII'IIdos como P8SSMI pelos novos donos do Excel 
Econ6miCO, os banqult110S espanhóis de Bilbao Y"IZ· 
caya?. Parace-rne que essa é a úmca resposta cabl· 
vai, uma vez que os R$500 mlh6es pagos ao anbgo 
oontrolador do Excel Econ6rmco, o banqualro Eze. 
qul81 Nasser, _,..m •nsuficl8fllas para saldar a divi
da com o Proer. Assumndo como veldadatro o que 
pa18C8 óbvio, ou B8J8, que o Bllbao Y"IZC&ya assumu 
a divida com o Proar, chegamos a uma conclusão 
altamente 1nc6moda: a de que, no final das contes, 
os 18CUISOS públiCOS do Proar seMram para flnan
CIIII" a mudança da controle de um grande banco bra
Sileiro em lavor de um banco estnlnge1ro. Estamos 
flnancl8ndo com o dlme1ro do contnbulllle, a JUros 
subsldl8dos, a •ntamaciJOnaliZ&Ção do siStema flnan-
C81ro brasileiro! I 

Além do IIIIUS, =: aqu1 de fazer exeJCICIOS 
da oonj8C!Ura soble divida de bilhões da reaiS 
para com os cofres biiCOS. Temos de mag•nsr o 
que sena o óbvio, POIS a gestão pelo Banco Central 
dos recursos do Proer é realiZada com a maiS com
pleta e absoluta falta de transpalà11C18 Por ISSO, os 
JOm&IS, ao nobclaram a aquiSIÇão do Excel EcollÕITII· 
co pelo B11bao VISZCaya, nenhuma 1nfonnação pieS
taram aoaJCa do destino da dlv1da com o Proer, poiS 
1nfonnações detalhadas sob1e o Proer não estão pu-

biiC&das nos boletins do Banco Central, não apare· 
cem na pág1na do Banco Central na Internet e em 
nenhuma outra pubiiC&Ção Ta1s Informações são 
tratadas como segredo de Estado. mesmo envolven· 
do nada menos do quo1 R$20 bilhões de 18CUISOS do 
contnbu•nte' 

Sr. PreSidente. nobras colegas, a transparêncl8 
é a alma do negOCIO; pgar com transparência abso· 
luta é ter maJOr cred•blhdade 

Não quero aqu1 assumlf urna posiÇão 1ngênua 
ou demagógica, qual se)ll, a de que um programa 
como o Proer não S8J11 absolutamente necessáno 
após a estab1IIZ8Çáo de nossa moeda Não sou con
tra o programa, mas está faltando transpalànaa Por 
faltar transpalànc•a. multas vezes, há mal-itnlend•· 
dos e, por ISSO, o Pres1dente Fernando Hennque so
fre suas conseqilêi1CI8S. 

A socll!dade quer ter conhecimento da tudo 
que se passa no País, e, com me1os de comuniCa· 
çAo tão eficientes de que dispomos atualmente. 
como a Internet por exemplo, não há como escon
der. HOJe, as questões prec:IS&m ser diScutidas aber· 
lamente. o que é bom •ncluSIV8 para o Presidenta, 
para o Governo. Mesmo que se tenha ag1cl0 coneta
mente, não havendo transpalài1CI8 dos fatos, cnarn
se s111IIIÇ&Is deslavoráVBIS. Quanto a •sso, não há a 
menor dúvida. 

Repoto: não quero aqu1 assumir uma posiÇão 
ngênua ou ctemagóglca, qual seJ&, afirmando que 
um programa como o Proer não era absolutamente 
necessáno após a estalHIIZBÇão de nossa moeda. 
Sabemos da lrag~lldade em que mergulhou o Siste
ma bancéno depoiS que foram el1rrunados os ganhos 
fécat5 permitidos pelo reg•me •nflac10náno. Sabe
mos, outrosSim, que uma cnse do siStema bancano 
afetana toda a economa, resultando prejuízos multo 
1111110ras para o contribUinte, caso essa poss~bitldade 
não fosse abollada em tampo hábil Quem não quer 
admtlr esses latos ou nada entende de econorma, 
portanto é IBI!JO no assunto, ou pretende angarl8r d•· 
Vldendos pollbcos à custa da des•ntormação do 
povo, portanto é demagogo 

TodaVIa, não posso admrtlf, em h1pótese algu
ma, que um programa de tal envergadura, como é o 
Proer, que envolve ceiCB de R$20 b1lhões de recur
sos públicos, S8J11 tratado com tal obscundade. 

Ora, BIS. Parlamentares, à gUisa de compara
ção, a Companl"oa Vale do RIO Doce. CUJ& negoc•
ção tanto tumulto e polêm1C8 causou na IIT1Pft!flsa e 
nos meiOS polítiCOS e 1undiCOS, lo• alienada por 
R$3,3 bilhões Os R$20 bilhões do Proer equiValem 
a me1a duzl8 de Vales do R1o Doce' 
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Todos temos asSisbdo angustiados ao drama 
de nossos compatnotas nordestinos com a saca, 
essa calamidade naciOnal que al~avessa os séculos 
Ha pouco, a SenadOIB Júnl& Manse IIBIOU dessa 
questão e lambem da questão das uniV81Sidades. 
Calcula-se que o custo das obiBS de transposiÇão 
das aguas do R1o São F~aneiSCo, o que podena ser 
uma solução duradoura para esse flagelo, hcana em 
tomo de R$1,5 bilhão POIS bem, os R$20 bllh6es do 
P roer senam sufiCIBnlas para executar 13 obiBS des
sa natureza e a1nda sobrana d1nhe1ro pala dlslnbu1r 
centenas de milhares de cestas basiCaS' Penso que 
podenamos, se quiSéssemos, com esse d1nhe1ro -
R$20 b•hões - ln111Spor o R10 São FrariCISCO até a 
Alnca' Uma força de expressão, e claro. 

Quando se vendem bancos para agentes •nter
n&eiOn&IS, o que é ledo com os 18Cursos onundos da 
ti"BIISIIÇáo? Entram logo nos cofies do Governo Fe
dellll? A Ida de transparêncl& dessas opeiBÇ6es 
mudas vezes p18JudiC& as condiÇÕeS para atacarmos 
outras hentes. 

Pollanto, Sr Presidente, S,.,. e Srs. Senado
res, não se )USbfiCB e não se entende a deslntonna
ção que pnsslde as operações do Proer. Esses re
cursos, além de wllosos, pertsncem, riB ve-. ao 
contnbu1nte E, 1111111m, o Banco Central deve praslllr 
contas 11 IIOCIBdade, mediante diVUlgação regular e 
detalhada em seus excelentes bolebns de con)UntuiB 
econõ1111CB, das opeiBÇ6es do Proer: quanto fo1 em
pnsstado a quem, dunsnte quanto tempo, mediante 
que condlçiles. quanto já 101 recuperado, e o que 
acontece nos casos em que bancos edqu1ndos com 
empnisbmo& do programa são revendidos por seus 
C01111radores. 

Isso e o que toda a BOCIBdade pergunta ao 
Banco Centllll, aguardando uma I8SpOSia. Essas 111-

IOITI'IBÇÕIIS são dlledo do Cidadão e nulo COnlnbul
lão para a observincla do p18C8do de monslidade na 
gestão dos recursos públicos. 

Esses são algumas COfiBideraçõas que laço, Sr. 
Pl8llldanle, aoo lérmno da sessão, lnlhzando meu 
pronunaarnanto, pOlque- é o horano ~ nlgi-
1T18111Bknente para 811C81'1811'11111 da SIIS8ãO. 

Concluo, c:onclamando aqu o Banco Centllll e 
ag1r com transpelêncoa. Ss diVUlgar dessa lonm 
seus bolebns menstUS, que o laça com t111J11p8Jtn
CIB. diVUlgando a quem e qual fo1 o banco vendido, 
se fo1 1ntem&C101181•zado um banco blliSIIelro com 
ajuda, com dinheiro dos contnbutntes, com recursos 
do Proer a, agoiB, com a sua 1nteiTIIICIOIIaiiZ8Ção, se 
entrou 18CUISOS, há quanto tempo, quanto e a sua 
desbnaçào E o que se d1scute no BIBSII 1nte110 Va-

mos J0911r com clareza e com transparência Isso sõ 
&~uda~a. Sr. Presidente, não soo Governo do Fer
nando Hennque, como também os biBS1181ros. Jcgar 
com abertura e transpari!ncl& e mudo melhor do que, 
como multaS vazes ooorre, com om sOO de ll'lfarma .. 
ções, o que gera polãmiCa. Podem estar certos dúvida 
gera ljesn•s•n e quem sofra? Certamente o Gcwamo. 
o propno PI9Sidenle e a sociBdade em gellll 

Era o que eu 11nha a diZIIr, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não ha 

ma1s oradores 1nscntos 
A Pres•dêncl8 lembra aos SIS Sanadoras a 

realização. as 18 horas e 30 minutos, no Salio Ne
gro, da solenllade de abertura de most1a culural 
alro-blllllllelra, do Serl&dor Abd1as Naac1mento. 

O SR. PRESIDENTE (BeUo Parga) - Os SIS 
Senadoras Gilberto M1randa, Júl10 campos, ElciO AI
varas. Odaclr Soaras. Lúcio Alcãntara, MauroJ Miran
da e Sebastião Rocha enVIBram diSCursos a Mesa, 
para serem pubiiCBdos na forma do diSPOStO no ali. 
203 do Reg1mento Interno. 

S Ex"s serão atendidos 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Prasldenle. S,., e Srs. Senadores, volto a _.. ln
buM pans falar outra vez sobre a Floresta Arnazãn•
ca. É que o Governo diVUlgou no mãs pas•edo o re
lalõno sobre o desmatamento de Amazõnla. Apwa 118-
mente os numeras dão certa lranqiillldade a lodos que 
se praocupem com o assunto. Mas so ......-. 
Na verdade, as cilras ravelem dados ~ 
o-61 se, ali, um Ssrg1pe de mata todos os anos. 

ExpiiCCHIIII. Até 1996. o desflorastemeniD &1111-
IIIU a escandalosa pen:entagem de 12,9% da 6188 
de quaiTO mllhlies de qull6rrwbos quadrados ong>
nalrrwnle ocupada pela floresta. Em 19115, a Nglio 
devastada bateu o recorde h1stõnco de 29 mi e 
~- Noanosegu•nte. CBIU para 18 ~e 161W. 

O recuo na devastação deve ser aplaudido? 
Pode ser considerado êxdo da polítiCa amboar .. do 
Governo? 0 MIIIBiro do Melo Ambiente e RecuiSOS 
Hidncos, Gustavo Krause. afirma que sm. eor.de
ra o resultado verdadeiro atestado de eiiCIICia da 
ação governamental 

Eu, Sr. Presidente. onundo daquela região que, 
há tnnta anos, vem sofrendo ação SIStemábca de ex
termlnlo, d1go que não. Na verdade, o aparanl8 re
cuo da ação das queimadas e d3s motossenas lon
ge esta de coroar uma politiCa ambiental co.ente 
para a reg•ão. Ela 111d1C& - 1sto s1m - que, por IIC8SO, 
os ventos sopnsram a lavor da Amazõnl& 

Há sduações que provocam aumento ou l8dução 
do furor aevastador •ndepeillfelllemente da açlo do 
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Eslado Isso se regoslla. por exemplo, nos anos em 
que chove mudO ou em que se oeduz a a1Mdade 
ecouónaca Ao, assalta-se menos a flooesta. Mas 
nada ondlca que, no ano segunle, ou no outro. ou no 
outro, a coosa não vcfte ao que era antes Ou até 
PK>Ie. 

Nossa expenênaa hostonca não me deixa men11r 
Lembro. apenas, a Mata AUánhca Aquela omerosa fto
nlSIB. cobna a cos1a brasdetra do AIO Goande do Sul ao 
Ceara HOJe, o que oeSU> dela? As eshmabVas maJS ott
mostas falam em 8% As menos ohonstas, em 5% 

A bola da vez é a Amazônoa Nas três ulbmas 
décadas a floresta sofreu maos estragos que nos 
460 anos que vão do Descobnmento até o começo 
do peroodo mencoonado Nos lugares economoca
mente voáveos, o ataque e especoalmente feroz. Já 
desapaoaceu. nesse curto lapso de tempo, uma 
capa vegetal que podena cobnr todo o terntóno fran
cês e algo maos. 

Com o extermonlo da llooesta, o preJuozo é 
mmor que a soma das mdenares áNores al1 derruba
das. Junto com ele, uma fauna onteora corre nsco de 
extermonoo As aHerações do meoo amboente, a caça 
predatóna e a pesca ondoscnmonada assonam o ates
lado de extonção de mamlleros. répteos e peoxes 

Desmatamento, crescomento urbano, mmera
ção, exploração geneoaiiZBCfa dos recursos ~r~neraos 
são os onomogos apaoentas desta que é a maoor flo
resta tropocal do mundo Sem contar a áoea dos ou
tros Oito paoses por que se espalha, só no Boasol a 
floresta Amazõnoca abngana 14 Alemanhas ou 20 ln
glaterras 

Por essa omenslllio cortada de ponta a ponta 
pelo no Amazonas e banhada por maJS de mil de 
seus afluentes. VIVe uma vanedade •mmagmável de 
pássaros. peoces e onsetos Alo exoste maos doverslda
de de plantas que em 10fla a Europa. 

Ouso dozar, Sr Pr+&odente, que essa abundãn
coa e so apaoentemente •sem fom. Na verdade, o solo 
da flooesta. na sua ma10r parte aog~oso ou arenoso. e 
extramamente fraco As ãrvoras se nutram de galhos. 
folhas, flooes, frutos, vermes. onsetos, fungos que se 
desprendem das copas e se amontoam no SOlo. 

Sem eles, a flooesta morre de fome e sede. 
Destruoda a capa verde, a terra não consegue oeer
guar nova mata Sem a mata, o regome de chuvas se 
aHera Metade da chuva que alimenta a floresta vem 
do Oceano AtlântiCO A outra metade, da evapora
ção do suor das arvooes 

O que pode acontek:er se esse cenano dantes
co se concretozar? Não sera dolocol adiVInhar O uno-

verso verde se transformara em vasto deserto, beoço 
de desolação. doenças e mosena 

Sr. Presidente. nobres Senadores, alguma co•
sa preciSa ser terta Já Essa alguma coosa é de ler 
dos conhecida Impõe-se uma polítoca de longo pra
zo para a regoão Isso requer recursos compatoveos 
com a rroagndude do pn.;.:erroa e garantoas de omple
mentação das onumeras Iaos exostentes 

Só o Estado pode dizer som a Amazõnoa É 
hora de o Estado ser o ondutor de um processo de 
desenvolvimento da regoão sem pre1uozo do patnmõ
noo florestal. 

Era o que eu bnha a dozer. nobres Colegas e 
Sr Presidente 

Mudo obngado 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL--Mn - Sr. Preso

dente, So"s e Srs Senadores. há menos de um ano. 
ocupamos a tnbuna para defender a cnação de bol
sas de valores, especoalmente desnnadas ao atendo
menta de maoor numero de onvesbdores do País 

Justmcamos o nosso posocoonamento lembran
do à Cãmaoa AHa que o capitalismo, em mudaS na
çiies do globo. tem-se tornado maos popular e demc>
cráiiCO, em lace de admdor a partocopação de peque
nos e medoos onvesbdores no meocado acoonãno, 
pela aquosoção de ações de pequenas, mádoas e 
grandes empresas. 

Nos Estados Umdos e na Europa. cnau-se, há 
murto, o habito de a população dorecoonar parte <X>s 
seus ganhos a partocopação acoonãna 

No Brasil, no entanto, o ato de aplicar em bolsas 
de valoles e belo COIIICl opção oeservada aos grandes 
Cllpllaos, de nillonános. bancos e grupos empresanaos, 
um 8Sp890 de acesso restnto aos espeaalostas a, por
tanto. vedado ao pequeno 111V8Sbdor 

A sugestão que aquo consognamos. consaqúen
lemente, too no senhdo de que fossem cnados, em 
nosso País. men:ados secundános deshnados a se
doar o IT10VImento de compra e venda de ações. rep
resentatJVas do caprtal das pequenas. mádoas e 
grandes empresas 

A relevincoa de uma onocoatNa com esse prop6-
srto, em nosso dntendomento, pode ser hoje avaloada 
a partir da expenêncra ontamacoonal, demonstrando 
que o mercado secundáno de açães promove a d• 
mocrahzação do capotai das empresas. adtaonando 
o onteresse do públiCO ao do empresanado, que pas
sa a dospor de fonte de fonancoarroento para as suas 
atNodades. para osso diSpensando os usuaos ernpres
hmos bancanos 

Basta ver o éxllo que vem sendo alCançado pe
los men:ados attema!NOS de onvesnmento, sobretu-
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do os aa Europa Em Londres e em Pans, as bolsas, 
com assas caractensbcas, vêm operando h6 1MB 
de um ano, com I8BIB benelocoOII poua o 11111illlbdol a 
paoa as empresas, dalermonando a cnaç6o de bolsas 
sacundánas da açõas da pequenas e médoas ampra
sas na IUoloa, na Alamanha e na Bélgica. 

Até ,_mo uma bolsa pan-européta - pi o dla
semos - começou a opanor em setembro úllimo, 
com o Iom de p<OITIOVer a undocaçio das oegras 11-
nanceuas e dos métodos da opeiiiÇio dos men:a
dos de valores, validos para toda a Unliio Europáa. 

Dossemos, também, das vantagens das bolsas 
secundánas de ações de segunda lmha, em'- de 
admlbrem maJOr liquidez das ações nlio nagoc""a• 
nas goandes bolsas de valores, que, paoa 18110, llxmn 
capotai monomo supenor ao ostentado palas peque
nas e rnédoas e...,_, que ficam, ,_. corcuns
IAncoas, SUJBIIas a empr6stomo canasimo para finan
coar o seu crascomanto. 

Em abono da nossa tese, o Presodenle Joa
qum Fonseca Júmor, da Conlederaçio das Aaaocoa
çOae Comen:oaos do Boasol, declarou, h6 pouco, que 
"a oolocaçlo da açiies da emp111118S ame~ em 
bolsa de valores cnada especoalmenta para ......,_ 
lar o setor foi uma olltCI8bva de pleno •- ,_ 
Estados UnidoS". Havendo voabihdada do II*C8do 
nacoonal, conve..-mente alenda, o Pais tem tudo 
para repalor, com êxoto, a expanêncoa da gnuode na
çãodoNone. 

lá, também, havoa alguma desconfoança quan
to ao ménto da .. ICI8bva. Porém, falou maos alto o 
argumemo segundo o qual mudas e~. da 
grande polancoalodade no mercado e nio muito co
nhecidas, """"""" _, condoçõea de colocar suas 
açães nas bolsas ele valores ele grande polt8, daí 
surgondo a .-sldade de se cnar uma enbdacle 
própna, para nagoaar os papéos oepiW8I1IaiMIII do 
capotai elas empresas emergentes. 

Conseqüenlemenle, o que panscoa ser algo 1&
merano, h0f8 aprasema-se cnstallzado na NASDAQ, 
a bolsa de empresas emergeroles ele Chicago e 
Nova Iorque Apenas no ano da 19116, o NU movo
manto alcançou 3,3 tnlhões de dólares, multo próxi
mo do abngldo pala bolsa de Toquoo. com 3,71nlhf>. 
es de dolares, e pala ele Nova Iorque, a ITI8lOI" bolsa 
do mundo, com 4 tnllliles de dolares. no mesmo 
exercíCio. 

A NASDAQ cnada na decada de 70, esl1i hOf8 
consolidada, como se observa, assm como muotas 
JOYBilS empresas. que nela colocaram as suas ações 
a hote são gogentes econõmocos mundoal- co-

nhecodos, como a MICIOSOft e a lnleC, que por 81nal 
continuam operando nessa bolsa de emergenteS.. 

Esse notável ,_..do tam senndo de .
vo à dooeção da Confederação das Assoneç6r Co
rnarcoaos do Brasil, no senbclo de estalnla ca cmn a 
NASDAQ o 11118n:êmboo ele axpenênctaB no rnan:ado 
de ações. com - à cnação da bolsa da ampra
sas emergentes b1'1181181ra 

Já nesta pnnaro tnmaslle da 19116, ..-6 .,.... 
Ira nós urna c:omdJVa daquela ~. cmn a 
rnssão da estudar fórmulas COI"'IUntas da II'ICIMI& l
lar a partrlpaçio das pequenas e II"IICIOOM1pT •• no 
vasto campo do comercoo ontamacoonal. 

Espera-se, com- acontecuoento, trhla 
car macamsrnos da troca da onlormações, erwalve,.... 
do o conhaamento elas caractariSbeaS e poiMCI&Io
dadas dos mercados, obiabvando ampliar a opartu .. -
dacle de negóCios entre empresas nacoonaos a norte
amencanas de pequeno porte 

AdemaiS, ha o 11118- da Câmara AIMncana 
ele Comén:Jo em debater. com o ernpressnado btasl
lairo, questões ralaciOnadas aos man:ados comuns 
r&giOnlllS, onclusrva as de 11118rasse da ALCA.. 

A Clmara, JUlgando posdiVO o lato ele a Canle
daraç6o - uma enhdade ~nal. englabBndo 
comérciO, ondústna. agi'ICIIftura e sar.ços, a funCio
nando mdapendentameme da pai'IICipaçlo do Go
verno, desera conhecer, ogualmente, as partlcl*nda
das do SIMPLES, o siStema ele omposto ••• opllficado 
para as pequenas e médiBS empresas ._.,., 
modalodacle tnbulána sem paradigma ,_ E.tadoa 
Unidos 

Acnlecent&-se, lonalmame, que a Ccdedera
ção das AsSOCiaQiies Cornen:ial& do Brasil, a per dis
so, l'lllllll6m eatralégia ele trabalho que envoloe açO
as de estimulo l paltlclpação da mulher no IIBICir 
ampresanal, à albdragem comen:oal para a rioçi«> 
de dlvergêncoas entoe ampreses, e, sabraludo, de 
estimulo à partoc:opação das pequenas e mécliu em
presas no comán:oo extanor. 

Estamos concluondo, Sr. Poesodenta, -- bre
ves considerações, voltando a enlaolozer a nanuida · 
da da cnação de bolsa ele valores para as empra
emei'!M!!Ies brasileiras. 

Tal provodêncla, fartamente Jusloloc:acla, prometa 
contnbuor para a ontensdoc:ação da atMdade comer
CIBI, pelo aporte ele recursos nio DnetOSOS ao aau 
creacomento, dai oesultando, pelo aumanto do .,.... 
prego, de melhor produção e maoores negócoos, a 
democoahZBÇão do capotai, o aumemo cl.i anecada
ção lnbulána, os benalicoos socoaos ele que carece 
grande pane da colabVICiade brasoleooa. 
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Era o que tínhamos a d•zer 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ESl - Sr Pras•· 
dente. Sr"s. e SIS. Senadoras. d1a 15 do mês passa· 
do. o Banco Central do Bras1l procedeu à l~quldaçlo 
exlrejudiCIBI do BBC - o Banco Bras1le1ro Comerol81 
•• úniCO banco pnvado sedl8do no Estado de Goiás 
Desde anilo. a baiiCIIda go1ar1B no Congresso Na
CIONil. com especial destaque para a ~apresentação 
do Estado nesta Casa. vem buscando 1nteroeder 
JUntO ao Presidente de RepúbliCa e ao Banco Cen
tllll. no sentido de fazer rever a drást•ca deasão to
mada psls autondade monetána. Plelende-se sim
plesmente que o prooesso da Intervenção retome o 
rumo que Wlha sendo negoaado. de modo a poss•· 
blldar a compra do BBC por um grupo f•nance1ro .,. 
tem..c1onal. 

Na vaidade. a liqUidação do BBC. como se 
deu. causou surpresa a todos os go•anos e aos bra· 
s1lelros de outros Estados que acompanhavam as 
noticiBs sobre os problerr~&s do banco e conhecl8m 
as negociações que se IBZI8m para sua venda De 
nada valeu a hiSióna de llsum adm•niSirebva e sol•· 
dez f111811C81ra da gestão do banco. que JBrriBIS. em 
30 anos de seMÇOS. prec1sou recorrer ao redescon
to do BariCO Central. além de d1spor de urr~& carte1ra 
&'IJndiCBtiVa de correnbstas. nas 26 agênaas que 
mantinha. em 16 Estados brasileiros. Suas ddiCulda
des estavam concentradas na lr1Bd1mplênc•a de seus 
cl8dores. que fez eg~gantar-se a conta de cred~os 
de recebimento 1ncerto 

Não e meu 1ntento. Sr Pres1dente. nem o dos 
parlamentares g018nos. deter o processo de restrutu· 
ração do SISierr~& Fir1Bnce1ro Nac10r1BI empleBndldo 
.--te úlbrnos anos pelo Governo Fernando Hennque 
Cerd.>so Em uma era caractenzada pela fusão dos 
grandes grupos fmanceuos mundiaiS. a velha conf•· 
guração que predomlrlava no Brasil. de bancos dedi
cados ao meroado •nt+mo. num meroado fechado ao 
capdal estrangeiro. cqm espaço ate para alguns pe. 
quenos grupos locaiS! estava mesmo condenada a 
mudança ou ao desaparecimento 

Ao contráno. é precisamente por apo1ar as me
didas tomadas no ãmbtto do Proer que Go•as leqUI· 
sda para o BBC o mesmo tratamento concedido pslo 
Governo Federal ao Banco Econ6miCO. ao Bamenn· 
dus e ao Banco NacloriBI Deve-se destacar o as· 
pacto de tusllça e 190noml8 federatiVa que ex•ste 
neste caso o BBC t1ma. no fomento ao desenvolVI· 
manto econ6rrnco do Estado de GOIBs. um papel 
1gual ou ma1s determonante que os dos bancos Cita· 
doS pare a BahiB. pela o Parana e para M1nas Ge· 
reiS. respectiVamente 

Aliás. a lnforrr~&ção da D1retora Reg1onal do 
BBC pare o Centro-Oeste. ldelma Mar~& Soan~s. se· 
gundo a qual o banco d1spõe de um dos s1stemas de 
1nfolmlli1CB bsncana rr~&ls atuallzados do Pa•s. alem 
de um corpo de funCJOrlános mu~o bem preparado. 
habilda o BBC para a venda 1med1ata. sem que seta 
necessána a 1nJBÇão de recuiSOS do Proer. ao con· 
trano do que aconteceu aqueles bancos que acabo 
de mencronar 

O BBC. porlanto. estava pronto para ser vend•· 
do. dispensando a v1olenta Intervenção do mês pas· 
sado pelo Banco Central Podenamos. porem. mes· 
mo reconhecendo sua 1mportânc18 para a econom•a 
do Estado. acedar sua liquidação se não houvesse 
um outro aspecto que vem se tomando eso.,naal 
nos uH•mos meses a peida de emprego que a l~qu•· 
dação n!presenta para seus 720 func1or1Bnos. 

Cabe lembrar. por fim. que vánas mst~uiÇiies f•· 
nancerras nacronaas e 1ntemac1ona1s havram mostra· 
do 1rderesse. Jurdo ao Banco Central. na aqUISição 
do BBC. garant•ndo a continuidade de suas atiVIda· 
das. o emprego de seus funaonános e a tranqu1hda· 
de de seus depos~ardes e •nvest•dores 

Por essas IBZões. Junto m1nha voz às da ban· 
cada de GoiBS em defesa de uma solução que con· 
temple. ao mesmo tempo. a modernização do S1ste· 
ma F1nance1ro Nac1onal e a preservação das atiVIda· 
des de uma ~nsbluiÇiio que conhece seu Estado de 
ongem e pode. melhor que n1nguem, serv1r de agen· 
te d1r1Bm1zador de sua aconom1a A absorção do 
BBC por outro grupo e. em nossa op1n1ão a solução 
do aparente d1tema 

Tenho a certeza de que o PleSidente Fernando 
Hennque sabera ter a sens•lxl1dade econõmiCB. so
CIBI e poi111Ca para levar a bom termo essa opsração 

Mu~o obngado 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr 
Pres1derde. S,.,. e Srs Senadon~s • .a rr~&lana e uma 
das rr~&ls graves doenças da humanidade. po1s tem 
causado m•lhares e milhares de mortes. pnne~pal· 
mente nas reg1ões ma1s pobres do mundo 

A rr~&lána e provavelmente a doença que rriBIS 
mortes causou e contrnua a causar na humanrdade 
ao longo do tempo. po1s. atualmente a~nda morrem 
m1lhares de pessoas anualmente em consequência 
da rr~&lana 

Em todo o mundo. ma1s de 400 milhões de 
pessoas vrvem em areas onde a malana conttnua 
endêm1ca. produz•ndo mortes e de•xando sequelas 
mu1tas vezes 1rrevers1ve1s em grande numero de 
pessoas 
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O Brasil se encontra entre os pa1ses com rna10r 
numero de ocorrãnc1as de casos de maiana em todo 
o mundo. so perdendo para o conjunto de pa1ses 
atncanos e para a lndiB. 

Trata-se, evidentemente. de uma batalha que 
não eslamos vencendo. poos novos sunos de melai
na surgem em todo o Brasil, e os lnseiiCidas utiliza
dos no combate ao mosqu110 transmiSSOr da doença 
geralmente são neulrahzados pelo fenômeno da ra
SIStênc•a 

A descont1nu1dade dos programas bras1le1ros 
ae combate a doença Igualmente, contnbu1 para ti
rar a ef1cac1a destes. o que demonstra grave IrraciO
nalidade po1s o custo esbmado do tratamento de um 
ooente de malana e de aproximadamente 60 dóla
res, enquanto o tratamento de um pac1ente de AIOS 
ultrapassa 3 nul dolares per capita 

T adas as VIdaS humanas têm preço lne&bma
vel no entanto, e multo barato tratar um doente de 
rnalana e ISSO multas vezes não e feito, pnnc•pal
rnente porque o doente de malana e uma pessoa po
bre que v1ve, trabalha e busca o sustento de sua ta
rniiiB. nas reg1ões ma1s pobres. nas florestas da Ama
zoma, como senngue1ros ganmpe1nos, trabalhadores 
rura1s e outras pessoas com poucos recursos econõ
m•cos 

Isso. evidentemente. prec1sa ser mudado ur
gentemente não podemos permrt1r que brasole1ros 
cont1nuem a morrer apenas porque nasceram em 
Rondõn•a. no Pará no Amazonas e em outras ragtõ
es pobres, Infectadas pelo mosqu11o transm1ssor da 
rnalana 

O Brasil prec1sa ser um so pa1s, com ma10r so
hdanedade, em que todos os bras1le1ros se Sintam e 
realmente Be~Bm •rmã.os. como filhos de uma mesma 
terra e merecedores todos de um tratamento digno e 
humano 

Apesar de todos os problemas e dlhculdades 
ex1stentes no combate a malana oo Bl'llllll, hCIIII ocu
po a tnbuna do Senado Federal para trazer ao co
nhecimento desta Casa uma boa OOIICIB.. no Estado 
de RondôniB., que aqu1 tenho a honra de representar, 
houve uma s•gmfiCat•va redução do numero de ca
sos de malana no ano de 1 997 

A melhona da srtuação do Estado de Rond6niB. 
Pm relação a malana se deve ao trabalho proiiCUO da 
í undaçao NaciOnal de Saude. destacando-se o traba
lho desenvolvido pela Coordenação Reg10nal de Ron
donla sOb o comanoo do Dr Josafa P1auhy MaRI!Iro 

Para tanto. contnbu1ram a descentralização do 
Programa de Malar~& que permrt1u a participaÇão da 
rede de Saude nas pnnCIPBIS ações de controle da 

malana em Rondõn~a. ass1m como a atuação por 
nne10 de ações que obedeceram a um plano coeren
te, segu1ndo as melhores d1retnzes de Planepunento 

As Ações de Saneamento Amboeo llal, pnnapal
mente nos muniCIPIOS que apresentam rn1110ras índi
ces de 1ncldênc~& de malana, lambem contnbulram 
para a melhona das condiÇÕes de combala a aa.ça. 

A montagem de um s1slama 1nfonnallzado para 
levantamento de dados estatís!ICOS penmbu aos ge
nantes 1oca1s do Programa de Malana a tomada de 
dectsões ma1s rap1das e e'lcMintes, a partir de Infor
mações prec1sas sobre a srtuação em cada localida
de, poupando recursos humanos e matenaiS e PfOPI· 
CIB.ndo um melhor atendimento aos pacientes. 

De lodos os fatores reeponsaveiS pela rnelhona 
das condlçôes de saude em Rond6niB., o maiS Im
portante e. sem duVIda. o empenho dos serwlonas 
que trabalham nos programas de combate a mafána, 
poos têm conseguido, com recunsos escassos, nlclu
Zir s1gnlf1cabVBmente a mortalidade deconante da 
melaM em lodo o Estado 

Sr Presidente. Sr"s e Srs Senadores, todos 
nos sabemos que a maléM e um dos maiS graves 
problemas de saude púbiiCB no mundo, pn~
mente pelo aparecimentO de novos focos da doença 
em d1versas regiÕes 

O tratamento raciOnal da malana não se res
tnnge meramente ao combate ao mosqurto transrns
sor ha necessidade de um plano de combala muftl· 
diSCipbnar, que envolve ações de saneamento bast
co, educação. melhona do selar hosprtalar, do fome
Cimento de mediCBmentos e. pnnapalmente, de coo
peração entre Governo a população 

A I'BCIOnaliZIIÇ.io do llalamento da ma1éna ra
quer nuuor alanção das autondades de saude, ado
rando-se plaoos de culto, med10 e longo prazos que 
envolvam ações médiCas, edUIC8tlvas. prevenbvas, 
com BÇÕE's descentralizadas com forte apo10 aos 
muniCIPIOS. 

Em RondõniB., vencamos uma batalha, mas 
a1nda estamos mUlto longe de vencer a guenra con
tra a melaM 

Para tanto, precosamos de murto ma1s esforço, 
prec1samos assegurar recursos permanentes, esta
veis, para o f1nanc1amento do Programa de Controle 
da Malana e de hrme apo1o governamental contra 
essa pengosa doença. que pode ser vencida apenas 
60 dolares por pessoa doente. o que e murto pouco 
em se tratando de v1das humanas 

T anho a convx:ção de que o Mm1stro da Sau
de. nosso em1nente Senador Jose Senra. como um 
homem dotado de grande sens1bdldade soc1al, dara 



lunh~ ele 111% ANAIS DO SENADO FEDERAL I"" 

total apo1o a continUidade do Programa de Controle 
da Malana no Estado de Ronaõnra 

MUlto obngado 
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -

Sr Presidente. Sr"s e Srs Senadores retorno ao 
tema da educação na certeza de estar tratando de 
um assunto que a todos os bras1le1ros. sem exceção. 
drz respeito e exrge máxrma atenção Neste momen· 
to h1st0nco que v1vemos. no qual e dec1dldo o desti
no do Pa1s. pensar e lutar por uma educação de 
qualidade- que não admna qualquer lorma de ex
clusão - deve ser nosso ma10r obJetrvo 

Afinal. o futuro com que sonhamos esta voltado 
para a edd1c:ação de uma soc1edade assentada na 
jUStiÇa. na fraternidade. na Igualdade de oportun1da· 
des. de modo que o desenvolvimento e a paz soc~al 
não se,am sonhos vãos. mas uma realidade que se 
ma\enallza a cada d1a Para tanto. não hé como des
conhecer o valor e o papel da educação. e pela VIB 
educacional que o conhecimento se produz e se dls
sem~na. fonnando crdadãos aptos a compreender e 
a rnterfenr na reahdade que o cerca 

Por acreditar msso. não foram poucas as oca
srões em que ocuper esta Tnbuna para focalizar a 
educação brasileira. seus cam1nhos e descam1nhos. 
seus êx1tos e fracassos Faço-o por conv1cção de 
que. sem uma ampla mobilização naaonal que a to
dos envolva. ddiCIImente consegwremos mB.Is do 
que 1á conquistamos n1> setor Faço-o por dever de 
cidadão e de homem publiCo comprometido com as 
causas marusculas da nacronahdade Faço-o por 
conceber esta Casa como o torum ma1or do debate 
de tudo aquilo que seJa essenc1al para a Nação 

Hoje. especdiCamente. deseJO abordar o estra
tegiCO ens1no med10. parte culminante da educação 
básiCa. mas que. 1nfel1zmente. ao longo do tempo. 
f01 tratado de mane1ra subahema no COil)UntO do SIS
tema educacional brBS1Ie1ro Nesse ens1no med1o. 
quero destacar a educação tecnolog1ca. que VM! um 
momento deciSIVO. de um lado a crescente amplia
ção da demanda dos que vão concluindo o ens1no 
fundamental. de outro. a reflexão acerca de sua 
nova com1guração. com propostas de reforma que 
aheram substanaa~ seu per!~ 

A esse respeito. encontra-se na Cãmara de 
Educação BasiCa. do Cinselho Nac1onal de Educa
ção. proposta encam1nh da pelo Executivo que tem 
por obje!IVO promover a pia reformulação no ensino 
med\0 Sabe-se que o latorao que esta sendo ela
borado pela Conselheira Gu1omar Namo de Melo 
coMem pontos diSIIMos daqueles apresentados pelo 
MlniSieno da Educação esperando-sP que em breve 

possa VIr a ser Clrscutldo e votado pelos r"embros 
daquele coleg1ado 

O Importante, Sr Pres•dente. e que o enstno 
med10 se1a realmente entendido como 1ndlspensavel. 
especialmente em função das necessidades suscita
das pelo tempo presente Ma1s a1nda que tenhamos 
todos a conscrenc1a de que com a un•versahzacão 
do acesso e com a melnona do desempenho ao en
Sino fundamental em pouco tempo teremos uma de
manda pelo ensmo med•o extraordmanamente am
phada. e seguramente c, Pa1s não se podera dar ac. 
luxo de não atenae-la conven•entemente, soo pena 
de hipotecar seu tuluro sem condações de resgatar 
sua diVIda 

São essas algumas das razoes que me trazem 
hoJe a esta tnbuna para defender um pleito absoluta· 
mente Justo. necessano sob todos os aspectos e n
gorosamente ·~entri•cado com o momento h•stonco 
que vM!mos Trata-se ao projeto. ja encam~nn&do 
ao M1msteno da Educaçao e do Desporto. que arans
forma a Escola T ecn1ca Federal do Ceara em Centro 
Federal de Educação Tecnolog1ca. o Celet-CE 

Prel1m1narmerne. ha que se ressahar o trabalhl> 
que vem sendo realizado. ao longo dos anos. pela 
Escola T ecruca Federal do Ceara. Como e do co
nhecimento geral o Estado do Ceara notab1llza-se 
pelo esloiÇo que empreende nesta uh1ma deeaaa 
no sentido de modem1zar sua economia, cond1ção 
essenCial para a superação da desigualdade e do 
atraso Para Que se tenha lde1a do que se esta fa
zendo no EstadO basta d1zer que. apenas nos ult• 
mos se1s anos. foram Instaladas 453 novas empre
sas ~ndustna•s. resultado de uma agress•va pohlle& 
de atração de Investimentos Ate o final do aluai Go
verno. ha a perspectiva de Instalação de ma1s 200 
novas IOOUStnaS 

POIS bem. a Escola T ecn1ca Federal do Ceara 
em clara demonstração de plena consc1énc1a da seu 
papel h1stonco e de sua função SOCial. tem ampliado 
conSideravelmente sua 1nse1Ção no processo de de
senvolVImento estadual Ao art1cular-se VIgorosa
mente com as pollttcas publiCas e ao Integrar-se 
com o setor produtivo. passa a ter uma atuação lnSII· 
tuc•onal de reterênc1a na educaçao profiSSIOnal e 
tecnolog1ca do Estado 

Exemplos não faltam a esse respeito Permno 
me criar alguns exatamente por serem bastante ex 
press1vos quanto a elevada 1ntegracão da Escol~ 
com a lula pelo desenvolVImento do Estado Ass1rn 
destaco a Implantação do Programa de Extensac 
T ecnolog1ca voHado pnmorct1almente para a qualrt1 
cação e a requahtiCaçao de traoalhadores. tendo en-
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vaMda, ..,. úlbmcl8 trts 81106, I'I18IS de 10 md JOV8nS 
a Dilas. 

Cota, cam a devida ênfase, a Implantação do 
1'1\101- da Pu ,_ Tacuológoca, CUJO trabalho se 
dá- di-..__ ~118-: o Baleio Tec
~giu, -...Ido camo 6rgio da -asorarnanto 
• mau a ~ 8f11Pi asas. a o Núcleo da lno
wçlo T•w166Ji:a. raspons6val pato gerenaamento 
da- de trts deDnas da p!Oj8tos da pesqUISa 

NiD bar 1 _,, hlt aonda a pnaocupação da 
E8CIIIa da ..._, - 6laa da CObertura, allnguldo 
-bem ~ da Capotai Rafioo-me ao lun
cUMIM*' da._ UNdades da Ensmo Dascemra
IIDIIM - ........,_ pólos do mtenor - Juazaoro 
do Naltll • Cadnl, forma racoonal • adequada de le

- •*-• anilo....,.,... de ansono tacnoló-
111110 o-paiNo da qualidade olanacodo aos es
....,_ da .... - Fonaleza. 

Aarm•udo·- a - Umdades de Ensono 
Doiecanlref=.._- u UNEDs ·, gaetana de lembrar 
que, par lnMim t liHl dalu, a Escola TécniCB Federal 
do c.nr. 111m iiÀr'tado- colabonlçAo com o Go
...., F ... •el. ~quando este nltata 
- c.n.n. da e- Tecuol6giCO, hoje conlando 
cam 3-~e- 40 Ce"'- Voca
clorllil TeaurilllQII •· É o CIIIIO, por -.pio, do 
Canllo da er..to T~~a~IOI6giCO do cann. onslalado na 
UNED de Je•e ra dO Norte. alertando para toda a 
NlgiiD do CUri, -*n c1aa cursos l6u IICOS da Elelr6-
,_a da Etw ;i!ee, a. cursos lacuológiCOII de Alo-

-· ~ s..an.nto e Recursos •tido' 
Por - -. na UNED de Cedro - onde são 

......_ 01- 16ciicos de~ e EJetTo. 

........ - -.6 ~ , 11 1 um Cantto V~ IIII Tec
uoldglcc, Com ileo, Ieda a Regilo Carltoo-Sul do 
c.nr. podel6 con111r cam um -.tro de lonnaçlo 
pzf , IIII a, o que 6 de suma ompcltAncss, de 
IIPCiD 6 Nde pllblira da aducaçlc búlca, 

Sr, P•n'tenM. a Esccta T6cnica Federal do 
c.nr. 111m - tàl6lla da qual aa pode orgulhar, 
Em - bljaldl"., a .._ da a 11 ICIII acadê~ 
......... lu K" ,..,.. • ...,. do COii;proniiSSO SOCIIII 

n'111cr: ~--plena-6- b!ma e l sua 
.,.., de moda a pamitll que, pala - do conheci"**'· ._.. ••cculiadal aoiiJ9Ii8l c:nabVaB para a 
•fPI -.,.a da8 p0bl8rt• 18g1Cn111S, Ccmpoometoda 
- c dll MI!Wroenlc ll1lagral do Estado. ofeRice 
- que, a par de - l'llrinaeaa qualodade, lor-
IIWidc ,_. P'lad' a tacriiCamante pnaparados 
,.,. ......... a. der &.1 da VIda. rallatem • preo-
cei!IIIÇio da ..... l demanda da soceadade e do 

selar produlovo. alem de ldenlohcados com as poloto
cas publocas 

Em s~a sede. em Fonaoeza a Etlce oferece os 
cursos tecmcos de Edificações Estradas. Eletrotec
noca. Mecãnoca lnlormallca lnduslnal. Ouomoca ln, 
dustnal, T elecomuniCBÇÕE!s e T unsmo O bom traba
lho até aquo desenvolvido não se pode eslagnllr, per, 
dando a oporrunodade ompar de, acompanhando a 
evolução do lempo preseme. lo~ar o futuro pelo qual 
tanto ansoamos E exalamenle nesse pomo que en
tendemos - e emusoas1ocamen1e apooamos - a pro
posta de lransformação da Escola T ecnoca Federal 
do Ceara em Cenlro Federal de Educação Tacnoló
goca, o Celet-CE 

O que sognofoca essa lranslonnação? Por que a 
defendemos cem ramo fervor? A resposta a essas 
ondagações remele,nos, sempre. a um mesmo pon
lo, a ompenosa necessodade de acompanhar as de, 
mandas lecnoJogiCBs do setor produlovo e atender as 
novas exogãncoas da sccoedade Esse e o cerne do 
chamado modelo Cefet 

Com eleoto. no transcurso de seus quase 30 
anos de eXISiêncoa. o Celel vem se mostrando uma 
altemabva VUivel e ontellgeme para a estruturação de 
um modelo de educação lecnologoca, em condoçõe& 
de responder sabslatonameme aos desahcs ompos, 
tos pela socoedade modema Em suma. um salto 
qualllabva de enorme domensão, substduondo as en
togas formas de ensono tecmco por uma verdadeora 
educação lecnologoca Por que e de que rnaneora 
ISSO deve ocorrer? 

Ao responda r. laço uso das palavras Ublozadas 
pala Elf-CE em seu pro1eto envoado ao eoaune do 
MEC, quando expõe suas razões para tranalormar
se em Cetet •, o avanço tecnologoco. alawncado 
pelas rápidas e constanb!s onovações Clelltilicas, de-
sencadeou uma navalonzação da educação, enquan
to vanavel estrategoca para o desenvolvlmamo das 
I'IB96es A essas exogêncoas tecnologocas, das quBIS 

a onlormaiK'.a e a maos revoluc10nana, somam-se ou
tras vanáveos con1unturaos que passaram a 8XIgll' da 
educação tacnciOglca novas abordagens e .-os 
posiCIOnamemos Dentre essas vanáveos, destaca
mos os novos modelos organozac10naos do trabalho, 
os novos mecanosmos de aqwsoção do saber, a rapo
da e CT&sceme democratozação das nações e o eras, 
ceme processo de globalização da economoa, resul
lando uma nova ordem mundoal ' 

Nesse comexto, concluondo sua argumentação. 
o pro]Bto da Eti-CE concedua os Calai •" os Cen
tros Federa os de Educação T ecnolcgoca representam 
onstduoções estratágiCBs na retomada do desenvolvo-
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mento 1ndustnal, JlOIS são espec~alozadas na educa
ção prof1Ssl0tlal com a l1nalldade de formar e qualificar 
proiiSSIOnBIS, nos vanos niWIS e modalidades de ens~
no. para os dMII'SOS setoras da l!llDIIOIT118, e de raa~
zar pesquiSa e desenvolVImento tac:nalógoco de novos 
pn:x:essos. produtos e SIIIMÇOS. em estreda articulação 
com os setores produtiVOS e a sOCHidada' 

Enfat1zo. Sr Presidente, os "vános m-s e mo
dalidades de ensono' axatamente por resodor, nessa 
ponto. a meu ver, uma das maos extraord!nanas ca
racterostocas do Ceie!, qual SBJB, o de englobar, 
numa mesma onslduoção, a educação básoca e o en
sono supenor Nessa ontegração entre educação bá· 
soca e ensono supenor. c Celat conceba a prabCa um 
novo modelo e<lucac10nal am que o co11C811o da 'an
smc técmco' se ennquece e evolui para a 'educação 
tec:nologoca', envolvendo todos os nlveiS de escolan
dade. 

Se e verdade que nem todas as escolas técni
cas mantidas pela Un1ão têm condiÇÕeS de sa trans
fonnarem am CEFETs, não menos verdadeiro e o 
lato de que a Etl-ce alende a todas as ex1gênc1as 
para tanto O projetO InstituCIOnal do Calet-CE, que a 
Secretana de Educaçio Mádoa e TacnclógiCB do 
MEC )a recebeu, conlám lodos os elementos com
probatonos de seu polenC!al humano, físiCO e labora
tonal 

A par d1sso, e por tudo o que diSse nesta meu 
pronuncoamanto, resta-me apelar ao Senhor Mon1stro 
da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza, 
no sent1do de que faça publicar portana com os no
mes dos aspac1ai1Stas que analiSarãO os pfOII!IDs da 
transformação da escolaS tecnocas em CEFETs. 
Con11o am que o Titular do MEC - alguém que faz 
por merecer o elevado çoncedo de que desfruta )Un

to à oponlão públ1ca brasileira - não pennillrá que se 
atrase a1nda ma1s um processo cu1a definiÇão é vrtal 
para o Pa1s 

Estou absolutamente convencodo da que a 
ETF-CE at1ng1rá seu oo,etovo. Sua h!Sióna, seu com
prometimento com o esforço de desenvolvimento do 
Estado e a densidade do proJBto que apresentou 
conferem-lha as condições necassanas a aprovação 
de seu pledc 

Posso af!llnçar a esta Casa que, translonnada 
em Celet a EH-CE representará para o Estado e 
para o Nordeste, em ~es renovadas e condiZentes 
com as necessidades ojeg10na1s, papal semelhante 
ao que o Cefet do Para~á - autêntiCO parãmatro de 
qualidade quando se falá da educação tecnologiCa -
teve a tem para o Centro-Sul do Pa1s 

Que esse sonho. que emtiala c povo cearensa 
em seu esforço da desenvolvimento, sa matenai!Ze' 
Que o MEC aglkze seus procedomantos, da modo a 
não retardar a conquiSta de uma meta tão JIISia 
quanto d8S8JBda. 0 Ceara faz por merecer um Ce,... 
Iro Federal de Educação T acnologiCa, acma de 
qualquer ba1msrno ongênco. acoma da qualquer Vlll
dadevãl 

Mudo obngado 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB- GO)'- Sr 

P18S1dente. Sr"s e Srs Senadoras, a 1mprensa do· 
Estado de Go1áS tem dadocadO éSpaços cada vez 
ma10res ao cresc1mento da VIDiénaa na regoão do 
Entorno de BrasHoa. Cresce a onm~t~aiKiade; sem 
que a estnJtura preventMl e repressiVa da políaa 
conSiga mvener os 1nd!ces alarmantes que sici re
gostrados pelos meiOS de comun!CilÇio Aquo no Se
nado, essa 1'1!8hdade que preocupa e nos deixa a to
dos pe~plexos, tem sido tratada exaustiVamente pela 
representação go1ana O Senador ins Aazende é um 
dos autoras da le1 que ena a região matropoldana de 
Brasnoa, a sua atuação. a1nda no Mmostério da JUSb
ça, loo fundamental para garantor a aprovação da le1 
complementar Desde que assum1u o seu mandato, 
o ilustn! colega Jose Saad tem sido um dos delanso
""' ITIBlS 1ntrans1gentes dos Interesses doe muniCí
PIOS locahzados na regoão do Entorno. Estamos to
dos unidos nessa causa comum por maJS 1ndúslnas, 
ma•s emp18g0s, rnBIS IOÓIICação, m111s saúde e maiS 

segurança 
Em adição recente, o 10mal O Papum mosi!Ou 

a graVIdade da v!Oiêncoa do Entomo, em manchete 
de pniTIBlra pagona. Reproduzo aqu1 trecho da maré
na destacada pelo pnnapal matullno de Golinlll: 

- Só no IML da Luzlinoa, que atende a nove 
muniCÍPIOS goanos da rag1ão, 101 exames cadavén
cos foram realizados em março e abril Entra os exa
mnados, apenas 18 tiVeram morte natural. Outras 
52 pessoas foram assassinadas e 19 morreram em 
acidentes de trênsdo. Há a1nda dezenas de !anelos 
que morrem em hospdaiS de Bras01a e acabem fi
cando tora das astat•stocas g<>~anas. Nas sagundas
IBiras, a lotação do IML loca esgotada e os corpos 
exce<lentes são alinhados no chão. Para atender à 
população de cerca de 470 m1l habdantes na rag1ão, 
apenas duas delegacias, as de Luzoãma e Valparai
so, dão plantão a norte a nos l1ns de semana. A Polo
cla Moldar também tem déiiCd de pessoal, faltando 
homens para ocupar postos poloc1a1s de ba1rrcs afas
tados, que l1cam desertos a node 

Sr. Presidente, pode parecer numa pniTIBira 
avaliação que estou trazendo ao conhecimento das-
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ta Casa um prablema localiZado. com delalhamentos 
desnece88ános. Pode parecer, mas não é, pa<qUa. 

como 111 enlabzat em outras ocasliias, os problllmu 
sOCI&Is e 811811 rapare..- de VIOI6ncla, aquo nas 
proxunodades de Capotai de República, dizem ~aspet-
10 ao Brasil e à nossa magem no extenor Como cao
xa de repercussões políticas e SOCIIIIS, o que aconlll
ce em Boasolla, e o Entorno é parte da cidade, 111m 
ascalas de fi!JMIICUS8ÕIIS mwto rnaJCIIIIa. 

Na ongem de voolêncoa temos causas diveiMS, 
mas e 11111101' delas é-o desemllf8go, C\11011 Indicas 
sio ag<avados pela cons111ncoa e pela evo1uç1o eeta· 
tístoca dos lllOVIIIW'IIos 111gratónos. Águas LJndu. 
Planalbna de Gooés, Formosa e Valpluaíso, pa1a co
tar apenas algumas de nossas cidades 1111118 prM&OO
nadas, recebem.lluxos doános de moglllllle& que nU
bplocam es pr tl!n -.. os 811fV1Ç0S ....,... que 
se tornaram ooeficoe.- porque faltam racura. 111-
deraJs. 

Não posso deixar de regoslrar, natas poucas 
palavras, o mudo que too ledO em Gooés pelo exilO' 
vernador Magudo Volala. Com o seu governo de IIOit
danedade, manbdo pelo governador Naphtalr AMs 
de Souza, nlo houve ume únoca tamíloa cerente que 
não racello ase o lede e a oseta béeoca. Mas nlo 
basta ompedor o sofnrnento da tome ~ precao dar a 
dognldade do emprego. e para osso temos que mudar 
muda coosa, comaçando por colocar em funciona
mento o conselho de admonostração que too criado 
pela leo co111plementer de 111ne•ro. envolver 6rglos 
ohcoaos de linancoamento a 111ero e pequenee ondús· 
tnes e cnar polltoces conSIStentes de deeenvofwnen. 
to econ6moco 

O Pl'tlllldenle Femando Hennque Cardoso tem 
se pronui'ICIIIdo seguodall*lle sobre os dramas so
coaos que atatam o nosao entorno. Oa gove,_ de 
Gooés e do Dostnto Federal têm prodUZido fartas de
monstrações de que a queetão da voollncoa n1o 
pode maos ser contamponzada. T.,_, sobnll880, a 
maos absoluta unarunudade das bancadas de Oooés, 
Monas e Oostnto Federal no Congra&IO. T.,_ ago
ra. na leo conoplemerotar, o onstrumento legal pala de
senwolver o entorno O que falta, erllão, ~- e Sns. 
Senadofes? 

A meu ver, está teltando ooganozar e mobihzar 
todas essat torças polibcas, sensobolozar a IIOCI8da· 
de, promover maos debates, mstotuor campentwa edu· 
catovas contra a voolêncoa, a. com esse rnovimenlo 
colebvo. agolozar as provodêncoas de caráter admioos
traiM> ou polibco que lileotem do macio as ~olaçfw 
do Plano P*'lo, das Cidades salélltes e do eràno 

Amda é recente o taoto notJcoano que percorreu 
o mundo sabre a onversio dos ondlces de voollncla 
em Nova Iorque. que era reconhecoda como uma 
daS Cidades rnaos temidas do planeta. Hoje, a maoor 
Cidade do ocidente é considerada urna olha de paz e 
tranquolodade. e o nobcláno IIObre a YIOiêncoa prldlea· 
mente desapareceu corno preocupação maos ~
tanta de modoa nos Estados Umdos Não foo do go. 
vemo a oasponsabdodade pela mudança. O que 
aconteceu lá e que a socoedade se movomentou, dos· 
cutou. abnu os seus dramas ao debate e buscou so
luç6es de consenso. aliavas de um rnownento hl8· 
tónco de mobilozação 

Talvez S8j8. ISSO o que nos falta, Sr. Preeodenle. 
E este Coo ogresso, tardo por suas responsabilidades 
de rapresentaçio poUhca como por seu papel de tor
mutedor de Iaos, dê o exemplo e lodere um~ mo
vmento de pacofocaçio de Brasnoa e do entorno. Pre
CIINIITIOS conversar maJS, organozar uma frente polill
ca de detesa do Dostnto Federal e dos muruclpoos vo· 
zonhos, estmular os nossos preladoS a um trabalho 
de onleglação e a &Xlglf maJS atenção das autonde· 
das, promover debates com lideranças comunltánas 
nas preteotuoas. nos clubes de servço e nas ......... 
lutar pela conquosta de RICUrSOS no orçamento. 

Enfim, temos leito mudo, mas temos o dever 
de lazer mudo meos Temos que diSCUtir, sem~ 
em capitelozação polltoca pessoal. A cnse socai é 
glilante, e a Pf8COC8 degeneração da qualidade de 
VIda, numa região tão JOY&m, exoglt-piOYidênciE que 
devem colocar-se acma de penaas, partidos ou 
Kleologoas. A rnultlpllcaçio oncontrolével do povoa
mento nic>-Pianaoado ocupa as laoxas marginms das 
ettradaS, aotlerando o perfil de rmséne ne dnçllo 
de LIIZIInoa e de outras cidades com tradlçlo de 
VIda organozada. Sio veoas abertas que -os~am. 
pelo seu potencoaJ de exclusio socoal. Nenhum de 
nós tem soluções mágicas, mas todos nóll temos 
compro~~~&sos, e por osso não podemos cruzar os 
braços. 

O pnmeoro passo é colocar em lui"'CCCCneeiWWI 
o corosalho de admoniSiração do Dostnto Federal e 
Entorno, e, a peotor daí. cteacentralozar as d•scoll86es, 
envolvendo preleotos, vereadores e autondades es
taduam E precoso colocar em debele. com conagam, 
todas as questões que possam ser apontadas como 
cauaas da voolêncoa. Precosamos doscutor o ptoblema 
mogratono, e mprescondívei estabelecer uma pollllca 
onduatnal, e ondospensaveltorteo-r polotocamente os 
6rgios esteduaos hgados eo entorno 

Volto a dozer. ao encerrar estes palavras. que 
Brasilra tem urna hostóna de perseverança e detemh-
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nação em que todos nos, de algum modo, somos 
benef1c1anos de mútt1plas oportunidades da ci'8SCI
mento pessoal Temos, por ISSO. 18Spons&bllidade 
obJebvas com o futuro desta Cidade e do seu entor
no, no m1n1mo como daver de grat1dão 

Era o que eu 11nta a d1zer, Sr Presidente. 

Murto obngado 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP) 
- Sr Presldante. Sr"s. e Srs Sanadores, com o ob
)BIM> de seMr à comun1dade e sobretudo ao povo 
de Santana. apnosentei emenda ao 01Ç8mento Geral 
da Un.ão para a construção e aqu1pamento da 81· 
bl10teca Mumc1pal de Santana - AP, que está sendo 
constru1da ao lado de Escola Augusto Ant...- e 
sara maugurada no deconer deste ano. Os recursos 
no montante de duzentos e dez ITIII reaiS foram libe
rados pelo M1n.stano da Cuttura, e a obra esté sendo 
realizada pela Pn!laduiB MuniCipal 

Na angustmnte !lluação acon6ITIICB-f1nance11a 
por que passa o pais, avuttam as necessldadas per
manentes e emergenciaiS dos Estados pobres, es
pecialmente os srtuados no Norte blas1le11'0 A cada 
dl8 crescem os problemas r&giOn&IS, agravados p&

los cortes, extmç6es de programas a piOjelos, palas 
eiTIISSÕas, supressões ou demora nas transfelànci8S 
de verbas, pelo déiiCd públiCO desenfreado, pela fal
ta de oportunidade. pelo desemp"'90, pela m1séna a 
pela fome 

É pii!CISO, por outro lado, superar a dura reali
dade edUcaciOnal de um pais que exibe mdx:adores 
aducaciOnBIS valgOnhoSos 60 milhões de analfabe
tos e anaHabelos func10na1s. m1lhões de cnanças e 
jOVens fora da escola (perto da 75% das cnanças de 
ZBI'O a S8IS anos, maiS 3 milhões fora do ansmo fun
damental a 7 !TIIIhões tora do ei1SU10 médio). pouco 
ma1s de m~ uniVBrsdános por 100 mil habdardas 
(quando na Argant1na o 1nd1Ce é de 3 300) 

Deve-se levar em coma que a educação a o 
cam1nho maiS curto para o IndiViduo raconhecer-sa, 
canscll!ntlzar-se, cam1nhar e crescer como ser hu
mano e cidadão, e dar a sua comnbulção à soclllda
de e ao seu tempo É prec1so partir para a ação, 
dando a educação a pnondade merecida E urna ta
rela árdua. mas possiV81, e requer a união de todos 
os n1va1s de governo e de SOCiedade 

Entendo que Iodai homem publiCO deve ag1r 
com lransparéncm e pn;ar comas de sua atuação 
parlamentar Para fazer 111ca. o homem não preci
sa se desp!r de suas p rrogatiVBs mora1s nem abnr 
mão de seus concedas.' A sua obngação e serVIr a 
comunidade em todos os seus segmentos 

NMU sentido, considero a construção da 81-
biiOiec:a MuniCipal de Santana urna homenagem aos 
estudantes. aos pi'Ofassores e ao público lfderassa
do e áVIdo por leduliiS e pesquiSBS. Com a sua cons· 
truçlo, abra-se um espaço públiCO condiZBrda com o 
anseiO )é mamlastado por vános segmentos sama
nenses da ver concrebZado o pi'OJato da b1blloteca 
muniCipal 

Nesta oportunidade quero me congratular com 
o Mm1sténo da Cuttura que 1ot égll na liberação dos 
recursos e com o Prafedo da Semana, Dr. Judas Ta
deu que está condUZindo de forma apropnada a 
construção da B~. 

Era o que eu bnha a dizer, Sr. PI'8Sidente. 
Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Sobre a 

..-a. parecer que será lido pelo Sr. 1• Secraláno 
em exerclao, Sanador Calllldo Maldaner 

É lido o segu1nte: 

PARECER N' 347, DE 111118 

Da Comissão de Constitwçlo, Jusllça 
e Cldedan1a, sobl8 as Emendas n"s 2 a 4-
PLEN, ofei8Cidas à Proposta de Emenda à 
ConshtuiÇilio ~ 2, de 1995. tendo como pri
meiro Slgllllláno o Sanador Cunha urna, que 
"altera diSpositivos que menc:IOIIB da Consb
tulção Fedel81". (Tranvtando em C011JUnlo 
com as Propostas de Emenda à Constitui· 
çio n"s 3. de 1995, tendo como 11 s.gnaténo 
o s-dor Pedro Simon, que "attal8 o art. 
53 da Consbluçio Federal', n• 1 o. de 1995, 
tendo como t• lllgll8lário o Senador Ney 
Suassuna, que "altera diSpOSdiVos que men
CIOna da Consbb.nção Federal', n• 18, de 
1997, tendo corno Slgnaláno o Senador Ro
naldo Cunha uma, que "attal8 a redaçio da 
alínea d, do 1nc1S0 XXXVIII, do art. 5I da 
ConstRuiÇâo Federar. n• 34, de 1997; tendo 
como 11 s~gnaláno o Senador Cartas Wilson. 
qua "attara o art. 55 da ConstlluiÇio Fede
ral", n• 9, de 1998, tendo como 11 S19natáno 
o Senador Joaé Serra que 'attara o art. 53 
da ConstduiÇio Federal", n1 12, de 1998, 
tendo como 1• 111g1111téno o Senador Bemar
do Cabral", que "aci8SC8rda parágrafo so 
art 53 da ConstduiÇio Federal e dé outliiS 
pi'DYidênci8S', n• 13. de 1998, tendo corno 
11 s.gnaléno o Senador Bemardo Cabral, 
que "dé nova redação aos parágrafos se
gundo e teiCBiro do art 55 da Constdulção 
Federal a dé outras provnlênc18s' e n1 14, 
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de 1998. tendo como 1° s1gnatano o Sena
dor Odacor Soares, que 'altera o paragrafo 
pnmeoro do arL 53 da Constduoção Fedaral". 

Relator Senador José Fogaça 

EMENDA N• 2- PLEN 

A emenda em epigrafe trata de propor o d1redo 
de renunc1a à prerrogalova aa 1munldade parlamen
tar. tendo esta rnaténa Ja s1do apresemada na Co
mossão de Consbtulção e Justoça pelo seu autor. o 
1ns1gne senador Ronaldo Cunha L1ma Contorme JIÍ 
anunc1ado no parecer aprovado por aquela Coms
sio, a omurudade par1amemar não pertence a pes
soa do parlamentar, mas sm ao Poder LegtSiaiJVo. 
não cabendo, consequentememe. o d1red0 de renún
coa. O pareoar, e, portamo, cordráno a emenda 

EMENDAS N°S 3 E 4 - PLEN 

Aglutmarnos as considerações sobre as emen
daS de n•s 3 e 4 por pertencerem ao mesmo autor, o 
Senador Roberto Requ1ão Tratam, também, do 
mesmo tema: a extensão da 1mun1dade Deaera o 
Ilustre Senador submeter a regra da 1mun1dade tor· 
mal lambem aos processos que pertançam a estera 
do D1redo CIVil. Corno se vê no substdutiVO ongonal
meme aprovado por essa Comossão, a 1munldade 
matenal alcança também as causas c1veos, desde 
que tenham ongem em aios considerados dicdos a 
a!Mdade represematova: op1noão, palavras e votos 
Sena, no erdardo em nosso entendmemo. 1nvlável 
aplocar-se assa regra, md1scnrrnnadamerde, a todos 
os processos movodos contra Deputados e Senado
res, mesmo aqueles que dozem respeoto à VIda ou 
aos 1nterasses partoculares dos mesmos Diante de 
taos consld818Ções, o parecer às duas emendas é fa
vorável, nos termos do sagu1rde Substdutovo· 

EMENDA N° 5 - CCJ (SubsldutiVO) 

Art 1° O art. 53 da Constdu1ção F-ral passa 
a v1gorar com as segUirdes aRerações 

• Ar1 53 Os Deputados e Senadores 
são 1mnolava1s cMI e penalmente por suas 
opiniÕeS. oalavras e votos 

§ t• Desde a expediÇãO do diploma, os 
membros do Congresso Nac:oonal não pode· 
rão ser presos, salvo em llagrarda de cnme 
1nahançavel 

§ 21 No caso de flagranle de cnme 1na· 
foançavel, os autos serão remetidos. dentre 
de Vlrde e quatro horas. a Casa respac11va. 
para que pelo voto secreto da rnaoona de 
seus membros. resolva sobre a pnsão 

§ 31 Deputados e Sanadores não ~ 
darão ser procassedos cnmonalmarde, aem 
liCença ae sua Casa. por atos pret...,.. 
apos a d1plomação. 

§ 4° O Supemo Tnlulal Fadaral, .... 
da denunca apos defesa prelitWlar, solcillué a 
Casa respecbVa hcença para onstaurar ação pe
nal, tendo-sa como cooocadlda a sokiliilç6a se, 
no pi8ZO da cento e Vll'lle das, ccntadas do ra
oeblmenlo. não houve< delibatação 

§ s• Deputados e Sanadores -
serão submetidos a Julgamento panmla o 
Supremo Tnbunal Federal. 

§ e• lndapende de locença a abertura 
de 1nquamo comra membro do Congl 11 c 
nacoonal, devendo a autondade comp81erde 
tomar todaS as medidas pertmentes .-ante 
o Supremo Tnbunal Fedaral 

§ 7" As aç6as JUdiCIBIS de qualquer na
tureza cordra Deputados ou Sanado-. VIn
culadas a rnamtestação de opmiio, pMma 
ou voto, somente poderio ser 1~ 
perame o Supremo Tnbunal Federal 

§ 8" Os Deputados a Senadonlll não 
serão obngados a testemunhar solx8 lllfor
rnações recebidas ou prest:lda em ruAo do 
exero1coo do mandato, _,.. sobra • pes
soas que lhe conloaram ou deles receberam 
Informações 

§ 9" A IIICOIPDfBÇào às Folças Anrlalas 
de Daputados e Senadores, antlonl rnillll.
e 8ll1da que em tempo de g- aep.ldori 
da prevalocença da casa nospacbva. 

§ 10 Nio gozam daS ornurudlldu do 
mandato os membros do congrell80 nacoo
nallocancoados de seu axeroicoo 

§ 11 As munodadM de Deputadoe ou 
Senadores subsiStirão durarde o Eat.do de 
s1t1o, so podendo ser suspensas mediante o 
voto de doiS terços dos membros da Casa 
respecbva. nos casos de atos pa!icados 
fora do I'IIC1nto do Congresso, qua -..m m
compaiiVBIS com a execução da madlda. • 

.o.rt 21 Acrescente-se ao Ato daS Dospoeoç68" 
ConstduCK>nals Transdonas o segumte artJgo: 

• Ar1 • Nenhum pedido de locança para 
processar Deputado ou Senador, 8lllda que 
se encontre sob aprecoação da liiilji8CIMI 
Casa do Congresso NaCIOnal. podanl ser 
axclu1do dos proced1mardOS e ~ esta
belecidos no paragrafo 4° do ar1 53 delda 
ConstituiÇão • 
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Sala das Com1ssões. 3 de JUnho de 1 998 -
Bernardo Cabral, Pres1dente - Jose Foga\'B, Rela· 
tor - Gilberto Miranda - Esperidiio Am1n - Pedro 
P1va - Lúcio Alcintara - Beni Veras - Jefferson 
Péres - Elcio Alvares - Leonel Paiva - Arlindo 
Porto - Anton1o Carlos Valares - Pedro Simon -
RomeuTuma. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Paoga)- O parecer 
hdo va1 a publicação 

O SR. PRESIDENTE (Bello Paoga) - Nada 
ma•s havendo a tratar, a Pres1dênc•a va1 encerrar os 
trabalhos. lerrbrando às Senhoras e Senhores Se 
nadares que constara da sessão ordu1ana dehberat1 
va de amanhi, a realozar-se às 9 horas. a segu1nte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N° 2. DE 19'15 
(Tramitando em con)unto com as Propostas de 

Emenda à Constrtuoção n"s 3 e 1 O, de 1 995. 
18 e 34, de 1997,9, 12, 13 e 14, de 1998) 

(Votação nom1nal) 

Votação, em pntne1ro turno. da Proposta de 
Emenda a ConstrtuoçiP n• 2, de 1995, tendo como 
pnme1ro s1gnatano o Senador Ronaldo Cunha L1ma 
que altera diSpOsitivos que meriCiona da ConstitUI· 
ção Federal (1mun1dade parlamentar), tendo 

Pareceres sob n"s 283 e 347, de 1998, da Co
missão de Constrtuoção, Justoça e Codadanoa, Rela
tor Senador José Fogaça 

- 19 pronuncoamento (sobre a Proposta). Iavo
ravei, nos tennos da Emenda n• 1 -CCJ (subsiiiUINo) 
que apresenta, e 

- 2" pronuncoamento (sobre as emendas de 
Plenano), contráno à de n• 2 e favoravel as de n•s 3 
e 4. nos tennos da Emenda n• 5-CCJ (substrtut1vo), 
que apresenta 

I 
I -2-

PROPOSTA DE E~ENDA A CONSTITUIÇÃO 
N" . DE 1995 

(Tramitando em co JUnto com as Propostas de 
Emenda a Constrt oçào n•s 2 e 1 o. de 1995. 
18 e 34, de 1997; 9, 12. 13 e 14, de 1998) 

(Votação nom1nal) 

Votação. em pnme1ro turno. da Proposta de 
Emenda a Constrtuoção n• 3. de 1 995. tendo como 
pnme1ro s1gnatano o Senador Pedro S1mon. que al
tera o art. 53 da Const1tu1ção Federal (1munodade 
parlamentar) 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N• 10, DE 1995 

(Tramnando em conJunto com as Propostas de 
Emenda a ConstitUiçãO n•s 2 e 3, de 1995; 18 e 

34, de 1997, 9. 12. 13 e 14, de 1998) 
(Votação nom1nal) 

Votação, em pnme1ro turno da Proposta de 
Emenda a ConstitUIÇão n• 1 O, de 1995, tendo como 
pnme1ro s1gnatano o Senador Ney Suassuna. que al
tera dtspos•t•vos que menc1ona da Const1tução Fe
deral (1mun1dade parlamentar) 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N9 18. DE 1997 

(Tramitando em conJunto com as Propostas de 
Emenda a Const1IU1ção n"s 2, 3 e 10, de 1995, 

34 de 1997. 9, 12. 13 e 14, de 1998) 
(Votação nom1nal) 

Votação. em pnme1ro turno. da Proposta de 
Emenda a Constotuoção ri' 18, de 1997, tendo como pn
meoro sognarano o Senador Ronaldo Cunha L..ma, que 
altera a redação da ahnea d do 1naso XXXVIII do art. 5• 
da Conslrtuoção Federal (Imunidade pal1amenlar) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N°34 DE 1997 
(Tramrtando em conJunto com as Propostas de 
Emenda a Const1IU1ção n•s 2. 3 e 10, de 1995, 

18. de 1997, 9, 12, 13 e 14, de 1998) 
(Votação nom1nal) 

Votação, em pnme1ro turno, da Proposta de 
Emenda a Constrtuoção n• 34. de 1997, lendo como 
pnme1ro s1gnatano o Senador Carlos Wilson, que al
tera o an 55 da Constrtu1ção Federal (1mun1dade 
parlamentar) 

-&-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N1 9, DE 1998 

(Tramitando em conJunto com as Propostas de 
Emenda a Consi1IU1ção n•s 2. 3 e 10. de 1995, 

18 e 34, de 1997. 12. 13 e 14, de 1998) 
(Votação nom1nal) 

Votação. em pnme1ro turno, da Proposta de 
Emenda a Const1tuoção n• 9, de 1998. tendo corno 
pnme1ro s1gnatáno o Senador Jose Sena, que ahera 
o an 53 da Cons111u1ção Federal. que d1spõe sobre a 
1rnumdade parlamentar 
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como prrme1ro s•gnatéiil'· .J St::nc:uJor •Jdacrr Sua 
res que altera u ~ 1'"' nu ar1 'i3 (],a ~_-• .:.nstnurcac. 
Federal oe modo d re:st'1ngrr doenas dOS cnmes 
de caluma 1n1una e dtfamação a exrgencra oe au 
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de parlamentar pe1o STF 

- 10-

r r,, .: -.=I u~ r.A~4ARA N° 7, OE 1998 
\~• -=:+r .. -. .a- Jc urgência nos termos do 

Requc 'lmentc n' 387. de 1 998 - art 336, b) 

UISCu•sao er.1 1umo uniCO, do PrQ1810 de 1..81 da 
, amara ""' 7 oe 1998 (n" 4 145.-'98, na casa da on· 
gem~o que uospõe sobre a penodteldade de racolhrnen-
1o cJas comnburcões prevldenc1anas arrecadadas pelo 
lnstdU1o Nac1ona1 ao Seguro Social - INSS. tendo 

Pareceres 1avorave1s sob n•s 331 e 332. de 
I ~98 Jas Cornrssõeft Oe Assuntos Soc1ars. Relator: 
Scnauor D1alma Bessa. & de Assuntos Econ6mocos 
Relator Senaaor Osmar Oras 

fPouerão ser oterecrdas emendas ate o encer
.. .tniE:nt.) da. dr~.::,Jssão) 

- 11-

PHO I !o. iO DE flESOLUÇÃO N° 58, DE 1998 
!Em reg1me de urgencta nos tennos do 

fleouenmento n• 388, de 1 998 - art 336, b) 

Drscussao am rumo unteo. do Pro,elo de Re
solução n• 58 de 1998 (apresentado como conclu
são do Parecer n• 328 de 1 998, da ComiS86o de 
Assuntos Econôm1cos Relator Senador Leonel PBJ
ua) Que autonza a Republica Federativa do Brasil a 
contratar operação de creddo externo no valor da ate 
sessen1a e aors m1lhões e quinhentos mrl dólaras 
none-amencanos JUnto ao Banco InternaCIOnal para 
Reconstruçao e Desenvolvimento - BIRD, deatlnada 
ao f1nanc1amento parc1al do P101eto de Fortalecimen
to da Escola - FUNDESCOLA I 

!Poderão ser oterec1deS emendas até o encer
ramemo da discussão) 

-12-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 38, DE 1998 
!Em reg1me de urgéncta. nos termos do 

ReQuenmento n• 389, de 1 998 - art. 336. b) 

D1scussão, em turno untco. do PI'Ojl!lo de Re
oolução n' 38, de 1998 de autona do Senador Gil
berto Mtranda que altera a Resolução n• 96, de 
1989 a.:. Senado Federal que d1spõe sobre as ope
'"acões de credito externo e 1nterno da Unlio, de 
suas autarQUias e dema1s entidades controladas 
pelo poder publiCO federal e astabe4ece l1miles e 
cond1ções para a concessão de garanba da Unrio 
em operações oe cred1to eX1emo e 1Memo. tendo 
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Parecer sob n"' 340. de 1996, da ( •rue;.:: ao 1e 
Assuntos Econórrncos. Rele>tf)r C)enati")r l()c;.C" Foq~ 
ça. tavoravel, nos lermos , 'l!' E r r~enrtP r 1 r I' F 
(substrtutlvo,, que apresentrr • ''1\1 ~t·osv:::pr ., .... ,~ .... c::. ('lo 

nadar Gilberto Moranda 
(Poderão ser oterecld~s ~m~nr~-.c: -to ,.. '!n("r-1 

ramento da drscussão) 

-13-

REOAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOt •Jr:: ;,.... 
N•40 DE 1998 

Discussão, em turno umco da re<io:c:O .• i1nal 
(apresentada pela Comrssão Úlretoora '!!rn lj.eU r~re 
cer n• 304. de 1998 Relator SenAdor Cerlos r oiro 
crnro) do Protelo de Resolução n" 40, de 1 998 f"JU~ 
autor1za o Estado de Mato Grosso;:. contratl!r cner21 
ção de refrnancaamento de drv1das rnob1lrar a f' con 
tratual do Estado. consubstanciadas no contrato de 
confrssão, promessa de assunção C"'Jnsolrrtaçã:• P 

refinanciamento de d1v1das e no temlo nd1t1vo ne rer 
ratrfação ao contrato, celebrados com a Unrão res 
pectovamente, em 11 de JUlho e 16 de dezemt>ro rle 
1997, com base no protocolo de acordo f1rmado t:'n 
tre a Un1ão e o Governo do Es1ado de Mato Gtosso. 
no ãmbdo do Programa de Ap01o ~ neP!trul•lrac2::'1 D 

ao Ajuste Foscai dos Estados 

-14-

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE nES0lO •Ç 'lo 
N° 41 OE 1998 

Drscussão. em rumo uruco •la redação lrnal 
(apresentada pela Comssão D11e1ora '!ln seu Pare
cer n• 305, de 1998 RelaJor Senador Ca~os Palro· 
como) do Prqetode Resolução rf 41, de 1998, que au
tonza o Estado de Mato~rosso a transfenr para Caoxa 
Eoonõrmca Fede<al • C F seus debo1os JUnle> as onst• 
tuoções fonanceoras que espec~oca. com o aval da 
Unoãa. no ãmbllo do Programa de Apooo a R"""trulu 
ração e ao Ajuste Foscai dos Estllldos no vaiJr rotai ae 
duzentos e ortent.a e sets rrnlhões ortocenlos e sec;.sen
ta e nove mi e crnqUenta e dOis rears e crnquenra e um 
centavos. apurado em 28 de fevereof'J 1e 1997 

-15-

REDAÇÃO FINAL PROJETO DE nF:SOLUÇ.\0 
1.,. 45, OE 1998 

Drscussão, em tumo unrco da redar:ao frnrtl 
(apresentada pela Corn~sao D1retora em seu Pare 
cer n° 306. de 1998 R ator Sl?nador Carlos P .1tro
conoo) elo Projeto ce Re olução n• 45 de 1998, Que 
autonza o Estado de Maio Grosso a contrarar •>pera
ção de credito consuDStcrterada no Gontratt.:" de Aber-

•UI ::I tJ~ I - • 

cio e• 1trc:~o -;r. • '' 1:::\ ... 
1o &.:o:::r ...... • • • = 
zen"'' .. •.::. 
R~c;.lp.r••·r--.::a., c~ 

I"'''~ ' ' ' I 

r, .. ,.., r 1.:::1• ..,., ,.,.-: • IN'"'I;. celebra
ç..-~1 .. ., •'"" "'I".-,,,. -oc::.l") 1P> I) BPTICO 

~=- 1Í'' I ~:~o•n 16 de d~-
-. I I • I 1 'QI:'I•I~ ~C! t\pQI() ~ 

t•rrro f lt' "\I lO l=c-t.,'lf'OC::. 

1 .~q, 'F 1 --~ r,1- r F("'· •1 rrr;i\o 
J' I(; 1"'1=' ,'71:lp 

DrS':\J':JÇ") '=''" IL.I ,,. r'IIIC•' ua r~oação trnal 
l~['f,:OC''='I''"Ja r-::> r'),,.,--:;~ .. , r.:.r-Jra ,:,"'seu Pa
er~:~or • .,,.. ;' •c. I Q"lo$" ... n\,?1- I ~.:::!'11~1]01 Carlos 

Patrf" ..... IFI (' ·~· -·-·~·" -i~ no-s:.-.lucit'J , .. 46 c:Je 
1996 ,,c.::.,,, ... ,- • F-;1=-ri") .-.~ c..~.rr1a Catarrna a 
tran~''=''lr -,~, - .... r ,.,,,:·rnrr· r.::=di!!ral- CEF 
seus. ,,c. I"' • ~ ::..o::. ' ... ' '' ,, r ,.. e. • '•:?llr':erras ou e 
especm'-i" ~~ o111 ·Jü lJr!l'"': - .. ,,lhtto do Pro-
granl"' d:::to !.r r' ;: . •"?e~~~~~turao:a _. o: i?V 1\1uste F•s.
-:al rit' F' .... l ... ...t('~ :::~1"1 1 ,,.,1 r1t? .•.::.•ur e sete rnl
lhCe& ,,,...r"':l.!'l")c ~ J IIi.:.~ '1"::.r,.-. llh\, '"ll!ntü 11! TIC· 

vent;:::~~ a .-torco r-=-"'IS' "" o:~o;c::~11f:::> e "'ltr. .. orn~vtl'S a pu 
radr arr, .. A '~Ca •ovoran .. ·~a IQa-; 

o~ 

r'1(" rr: r _-, íJE r_:: I fl,l\ c ,,j \n1 

, I' ":l~ 1•1= 1 ~~7' 

nrscuss.?•) .::.n, tlurtr· •·rll("') ..!""' P''Jieto de Ler 
da C;i;.mar::~o ~~ ,_=" I!! 19':ti 'll" 85- ?5 r1a \..asa de on
geml Q••e 11-:-oA~ -: •hr~ -. r rmr-:-a 'leo:;r·~.~rlrvr- da ca
... O"'I';r. r:" (a •••,1 '• I. ti '"''I' o;:"S ,._,,,,,.., 

r•::~ri!• er , ... ..,,_,., " -=·~''' '' -35 'J~ 1997 da Co-
rmssao .-to ( ~ ·~ -.~_ 

crmento 
O SR rRE~•nr-:.11r- •rt-?11,.... r"'tQf'l 1:::sta en 

rerrada E' .. ao;sfrc 

i!'' :qo r'~ ·-"' • ......... #~ .... ~ ... tQ lrC'ras e 35 
.•rtn• ,._ ~ 

'\l'F"' • Cl'r.IPnJOI\ "ELO 
PRFSI"~·" o= no 'lENI\00 FEOEnAL 

q-=:u ·PC\P • • \,un r..r..n''"'~ M'\f:.I\UtÃES 

~ 'õ-98 
""!J3rl ... rftn !!li 

1Sfr10nun- -=..:~o;.sa·• 11.eht1F-r]ll ''rd1n::rrr.=r d1..) 

e:::erta(1 , f ~rJer~l 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1998 

Ata da 621 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de junho de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura 

Presidência dos Sts. Antonio Carlos Magalhães 
Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Eduardo SupiiC)' 

AS 9 HORAS E 11 MINUTOS, ACHAt.f.SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Antomo Carlos Magalhães - Ant6noo Carlos 
Valadares- Arlondo Porto- Bello Parga- Bene
dila da Silva - Beno Varas -Bernardo Cabral -
Carlos Bazana - Carlos Patrocomo - Carlos Wol
son - Casildo Maldaner - DJ&Ima Bessa - Eduar
do Suplocy - Élcoo Alvaras - Elóo Portela - Emoloa 
Famandaa - Epltécoo Caleteora - Emendas Amo
nm - Espandoio Amon - Flavoano Melo - Franca
lona Pera1ra - Francosco BanJBmlm - Geraldo 
Melo - Garaon Camata - Gilberto Miranda - Guo
lharme Palmeira - Hugo Napolelio - lns Razan
da - Jader Barbalho - Jefferson Pares - Joio 
França- João ROCha - Joal de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Joeé Agnpono - José Alvea - Joaé 
Eduardo - Joe6 Eduardo Outra - Joaé Fogaça -
José Roberto Arruda -José Saad - JúliO Cam
pos - Júnia Mansa - Lauro Campos - Leomar 
Cu1ntandha - Leonel Pa1va- Levy D1as - Lucidoo 
Portalla - Lúcoo Alcl.nlara - Marina Silva - Mar
luca Ponto - Mauro Moranda - Nabor Júnior -
Odacor Soares - Osmar D•as - Pedro Pwa - Pe
dro S1mon- Ramez Tabat- Roberto Requ1io
Romero Jucé - Romeu Tuma - Sebastião Rocha 
- Sargoo Machado - Taot6noo Volela Filho - Vd
son Kle1nubong - Well1ngton Roberto. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supllcy) - A lia
la de p-.nça IICUS8 o ~de 116 Sra. 
S..donta. Havendo numero l8glm8rllal. declaro 
aberta • sessão 

Sob 8 protação de Deus, IIIICIBRIOS II08SOS tra
balhos. 

O Sr. Prme1ro Secraláno em exen::icoo, Sana
dor Jefferson Péras, proc:adelá à leitura do Expe
dl8nle 

É lido o segumte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE OA REPíJBLJCA 

N" 173, de 1998 (n" 656f98. na ongam), de 2 
do --· AISII!u1ndo lllllógrafos do Prqelo de Lei 
da Cimara n°15, de 1998 (n" 4.3511198, na Casa ele 
ongem), de IIIICIIIbva do Prasldenla da RepMIIoca 
que ena a c&mllra de Policial RodcMáno Fedaral e 
dll outras pi'OVIdinc•. &anCIOnado a h'B.nsfoaiiwdo 
na l..8t n" 9.654. de 2 de JUnho de 1898 

N' 174, de 1998 (n" 657198, na ongam), de 2 
do conanle rastiiUIIIdo Bllfóglaloa do PIUJIIID de 1..a1 
da CAmanl n"19, da1998 (n" 2.911, na Casa de on
gem), de oiUCIIIbva do SUpanor Trl>unal de Juabça, 
que altera o percentual da dilarança antN a ....,,.._ 
ração dos cargos de Mlrustro do Superior Trllunal da 
JUIIIiça a dos Juizes da JUIIIIÇa Federal da Plimaaa 
a Segundo Graus, S8IICIDNldo a tnu llllonnado na lei 
n" 9.655, da 2 da JUnho da 1998. 

(Serd feira a dlwlda Cllflllltlic8çã .6 
c.m. .. -~.} 

AVISO 

DO PRESIDENTE DO TRI8UNAL DE 
CONTAS DA UNIAO 

N' 335198. da 21 de maio último. aroc:.mnhan
do cópia da Dec•lo rfl 2911198. daquela Trllunal. 
negando pi'IMITIBI oto ao pedido de ..-intarpoa
to pelo Mnsláno Público contra a Dece•o n" 
806/98, que con&lllarou regularas OS PIOCAidiu•
adotadoa pelo Mlnisténo da Aaroném- objabvanclo 
a sela~ a contratação da emprasa ~da 
aqulp8ln8ntos para o proJeto Sovam. 

O ~ lodo too aooelflldo ao Di
versos n• 107, da 1996, que YBI à Con JSio 
de FISCalização e eon-, e, em cópia, ao 
ProJIIIO da Resolução n"114, de 1994 
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PARECERES 

PARECER N." 348, DE 1998 

Da Corrussào .:ic: Assuntos Econõm.Jcos sobre 
o Projeto de Le1 do Senado n' 153. de I Q96. 
de autona dQ Senador Ludlo Coelho. que 
''Acrescenta UICISOS ao an 19 da Le1 n • 
8 629 de ~5 de fe,ere1ro de 19~3 que 
mcluem ox-propnetanos de areas alJCnadas 
para fins de pagamento de deb.ros ongmados 
de operações de credLro rural na ordem 
preferencLal de dlstnbUJção de lrnO\eLS rura1s 
pela refonna agrana ' 

REL-\TOR: Senador JO:'II.\S PI'\'HEIRO 

I- REL\TORIO 

O ProJeto sob exame. de auron:J do nobre Senaaor Lud1o Coelho. 

acrescema mclsos :10 :m 1" da Le1 n· 8 6~9 ae 1 QQ:; .:om a finahdade de mchur 

na c'rdem prererenc1:Jl <llle ·e;!llla J. diStl'bmc::w ce """' e1s mm1S nela relonn:! 

agrana duas ca1egonas de produtores. :1 ,aber 

a 1 os ex-prooneranos de ;:lebas de 11eoueno l'one r a~ea emre ,,m e 

qua1ro modulo, risc:ns 1 ahenadas para pagamemo Je Jebnos •mgmados Je 

<•Deraco.:s de cr-:dno mral 0•1 perd1das na co1ícl7ç5o de ~1as desses mesmo> 

Jebnos 

t'p 1 ~ : engenheiros ::J.:.T('IIl.•l'l' .. '~termanc.·~ e :eclllCLl:::,. ;J.b-"''.coh! 

~a Jusuricacao ~· .:unor 1r~ument3 ~u•e ,,~ ::J.Ilti~O:'S uropneranos 1..ll_13 

mclus"h.' Pro~c ~.lo l.h.:>rad0s de I'Je::;:J.\ e! ::!'\Denenci.J llL' ~c-ror \ perda .:!e ~ua~ 
1erras ~ J l<•nsequ~me ~~ch~>JO da :JII\Idade !'roduma l''-c,rreram por 1mpos1c:io 

de l:Irater macroeconomiC<' 'IOtadameme L•elos III'OS . •c·je••tes -0br~ ·s 

0peraçoes de credito rural Jos preços Jkan..-ados pela oroduça<' 'enticado nos 
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ulumos ;:mos -\ medtda propoota 'em sanar uma c\l<leme ~ InJusta lacuna da Let. 

Jade lllle I t•:cF •. -\ u'll\eneu-,e •ecell'eln<."lll<." :•n LOlllt'f:JOOr preferencial das 

Terr:t~ .J.rreoannaaas pelo BJ.ll ... l' ao Bra::>ll ..: rnull.• uco _ag.::nnento de Lh:bno~ 

.:mgmados de <'peraçoô de credno mral -\ prOl'C'>Illlla ,aso apro,ada. penmuna 

~o pequeno a~.,-"uhor pn,ado de ><ta terra t'ard L_:.nrar ·!U> L01nprom1ssos o 

re10mo a producaL' 110 maneta de uma parceb Je ~rea ,umlar a que e"plorava 

anrenorrneme 

-\. mclusa0 Je ~ngenherrc~ .t:.'Ton.:am(-.~ \ .:"terw:t!'"JCS e tecmccs 

J.!c!llcolas <•bedece :~o L meno do conhecunemc c.oect:~hzQ<IL' •)u seJa alem .10 

conhecunemo prallcú mami"esta na condtcàü .:~ :J~'Ttcuhor ,omum a todas ;).S 

categonas 1 dactonaaas na ordem prelerc•~ctal '1~eme c~a '"penenct:J unohcua. 

portamo. uos trabalhos do ~:~mpo. ú PrOJeto mrroduz o conheczmemo teorzco 

como mecamsmo de habzhtação para mclusão em pro tetas de retonna a~ana 

11- \ OTO DO REL \TO R 

-\ dehberaç:io produztda por esta •: .:nmssão de -\.ssuntos 

=:conozmcos de Assumas Económzcos a resoeu?'da oro~ _;9b 
1
exame re,este

.e de c:zrater terrnmam c 

tomando os debnos ongmados de operações de credno rural dlficdmente . 
pagave1s com o resultado exclUSIVO da produção Como consequência, a cada 

ano. um contingente de produtores rura1s com e'l:penêncza e tradição no setor e 

obngado a detur de prodUZir Parece-me claro que esse processo unpõe custos a 

economm nacmnal O presente ProJeto pennmna mmorar esses custos. ao 

poss1b1htar o retomo de pane desses produtores a all>~dade agropecuana 
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Em razão do exposto. meu parecer e pela aprovação do Projeto de 

Let do Senado n• 153. de 1996 

Sala das Corrussões. : de junho de 1998 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

PLS N • 156/96 

.:,.c;SINARI\.M •.:' PA~<'~õ("I=R. :::M 02 nE JU~:···: DJ.: ~928 
'SENADO~ES: 

OS SE:.~HCRE5 

01 - PED~O PIVA: Presidente 
02 - JONtS PINHEIRO: Relator 

03 - LM DIAS 
04 - JÚLIO CAMPOS 
05 -JOSÉ FOGAÇA 
06- LeONEL PAIVA 
07 - LAURO CAMPOS 

08 -JEFFERSON PERES 
09 - GILBERTO MIRANDA 
10- VILSON KLEINUBING 
11 • BELLO PARGA 
12- ESPERIDIÃO AMIN 
13- JOSÉ cDUARDO OU ~RA 
14 -JOSE BIANCO 
15- OSMAR DIAS 

~li 
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~Ju~n=ho~~~~~~~--------------------~A~N~~=S~DO~SENADOFEDERAL 

nj)P1cuNJV c LI a. 
REQUERIMENTO N" tl! ~ 

_Y,'/'/ 
'/;"' . 

-- > Requeiro no!" tcrn:oo; do Art.:.i' de- Regimento Interno 

d t t - d d I ) I Ufl; ,· (I [ ,-;r. • as aque para vo açao em separa o o a r·--··------·-·""" 
.N.t:!: ••• P!2f~ • .:: ___ fl_•:.:!'..:Lv ••• ~~---F-~--;_~! .. !::.: _____ .ílc'.~.!2L.mL 
.f~i~ ... PLJ .. ~~---~lJ:.-.2: ___ ~,j_ú~---·-------------------------------·-····· 

Sala das C onussões : de JUnho de I 998 

I 

TEXTO FINAL OFERECIDO PELA COMISSÃO DE ASSl'NTOS ECONÕMICOS 
AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.' 153, DE 1996 

O Congresso Nac•onal decreta 

Acrescenta InCISO ao anrgo 
19 da 1e1 n o 8.629. de 25 de 
fevere1ro de 1993, que 
1ncluem ex·propnetár1os da 
areas alienadas para fins de 
,..gamento de d6brtos 
ongrnados de operações da 
credito rural na ordem 
preferencial de distrlbuoçio 
de rmavers rura1s pela 
ntforma agrana. 

Al1. 1" Acrescenta ao Al11go 19 da Le1 n o 8.629. de 25 de 
fevera1ra de 1993. o segu•nte mcrso III. renumerando-se os demais: 

"AI1 19 .• 

~13 
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III - aos ex-propraetar•os de terra. cuJa propraedade. de area 
total compreendida entre 1 (umt e 4 (quatro! modulas fiSCaiS, tenha s1do 
alienada para pagamento de debttas ong1nados de operacõas de crwctito rural 
ou perdida na candação de garantia de débatos da mesma ar1gam " 

Sala das Comoss6es. em 02.de JUDhD~ 1998 
' ' 

Senador Pedro Pova , 
PreaiCfenm -~- - ·-

Junho de I 11911 

TloCumento< anexados pela S~cretarla-G~ral d.J Mesa ""' l~rmos do an :50. 
raragrajo ltiiiCO do Ref(/Nh.'IIIO lmerno 

lnclna·St rm Ordrm do D•.a •pos 
mamrrslaC'ão do Prn•drntr da 
s:..!l§_ nos trrmos do para'r 

II'DIC'O do an ::!~~ do RISF 
l:m_..2..,_, 

REQliERIMENTO N." 1-'2/97 

Requeoro, nos termos do an. 172, I. do Rqtmento 
Interno do Senado Federal. e• vtrtude de en~ontrar-se com prazo espiado na 
Comissão de Assuntos Econõmicos. a indusio em ordem do dia do Projeto de Lei 
da Senado n' 153, de 1996. que ~Acrn<enta incisas ao at. 19 da Lei n" 8.6%9, de 25 
de fevereiro de 1993. que indllf'lll n-prapnetiirios df' ónoas alif'nadas panl nu de 
paprnento de dfbitus ttncinados !!e opent6n d,. ~rédi~o , arai i:: onlewn 
pref'e~ncull de distnbuição de imétftis rurais pt'la rrfonna ngnirl:: ... 

Sala das Sessões ::5 de fevere1ro de l '197 
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OF SF/243197 Em I"' de março de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que foi apresentado o 
Requerimento n• 142, de 1997, através do qual o Senador Lúdio Coelho 
solicita, nos termos do art. 172, I. do Reg1mento Interno. a inclusão em 
Ordem .1o Dia do ProJeto de Le1 do Senado n'' 153, de 19!:6. 

Outrossim, tendo em vista o disposto no parágrafo 
único do art. 2SS do Regimento Interno, solicito a man1festaçio dessa 
Presidência sobre a providência requerida. 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa 
Excelência meus protestos de consideração e apreço. 

À Sua Excelénc•a o Senhor 
Senador José Serra 
Presidente da Com•ssão de Assuntos Econõmicos 
Senado F eileral 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OF ./CAE/019/97 Bras1lia. 24 de abnl de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelênc1a que essa 
Pres1dênc1a não detectou nenhum óbice à inclusão em 
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Ordem do Ola do Projeto de Lei do Senado n• 153 de 1996, 
solicitada através do Requerimento n"142, de 1997. 

Atenciosamente, 

Excelentíssimo Senhor 
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
BRASIUA-DF 

OF n • SF/498/97 Em 8 de maiO de 1997 

Senhor Pres1dente. 

Junho do 1998 

Fo1 eucwnmhado a Secretana-Geral da Mesa o ProJeto 

de Lei do Senado n• 1 53, de 199 6, do Seuador LúdJo Coelho, que acnscenra 

lnt:ISOS ao arl /9 do Le1 n• 8 629, de 2S de feverr!lro de /993. que mcluem ex

proprretáf'los ck áreas al11111tlda8 para fim ck pagtllMniO de débllos of'lgrnados de 

operaç{Ju de cred11o Nral na or.Jzm preforenclal de du:1 .ü .. 1ça~ Je 1móve1S ruraiS 

peiD refomtD agrána. com o Requenmento n• 142, de 1997, auaves do qual seu 

autor soliCita mclusão da matéria em Ordem .:io D1a. nos termos do art 172. I. do 

Resunento Interno 

Nlo obstante o que dJspõe o paragrafo umco do art 

255, teudo em VISta que a proposição J3 esta msb'Wda. com relatono 

encaminbado por seu relator para mclusio na pauta dessa COIDissão. encareço a 
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~ • - submeter o projeto a esse orgão tecmco. a fim de ser postenonnente 

1ore:::ado em Plenano devJCiameote mstruído com seu parecer 

Atenctosamente. 

Senador • .Ántoruo Carlos..Má!!B,Htl!ies 

/~- k.-7~-~ 
~~-~ti~ 

E'\..tn Sr // Presidente 
.:;enaoor Jose Serra 
'res1deme da Corrussão de Assuntos EcooóiDJcos 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

, ·r c. -\E •J2S ... ~ Bras1ha. 2 de Junho de I qog 

::~r.hür Pr.:'~idern.e. 

Nos termos do § 2" do Artigo 91 do 
Reg1mento Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão 
aprovou o PROJETO DE LEI DO SENADO N" 153, DE 1996, que 
"acrescenta rncisos ao art. 19 da Lei n• 8.629, dr. 25 de 
fevereiro de 1993. que incluem ex-proprietários de áreas 
alienadas para fins de pagamentos de débitos originados de 
operações de crédito rural na ordem preferencial de 
distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária", em 
reunião realizada na presente data. 

Exmo. Sr. 

Aten~~~/ 

~d~..--
SenadofPedro Plva 

Presidente 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente do Senado Federal 

~17 
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PARECER N." 349, DE 1998 

Da COMISSÃO DE- ASSUNTOS ECONÓMICOS. 
llDIIn o Ojbo "S" n• 48, di! 1998 fOfrc•o PRESJ N" 
981/#Z, di! 02.06 98, na onpmJ, do Sr Pns1dl!nt~ 
do 8IIIICO C ~ntral do Brrml 1 encam,.hondo 
soiiCIIDÇiio do Gowmo do EsiOdo do R•o de Jane1ro. 
pt11YZ .,usilio tk Letras F~IMS do Tesouro do 
ESilldo do lbo de .k:IM1ro - LFTR.J. CIIJOS ree~~rsos 
_.., dutmtJdos DO grro do dMdn. mobli1ana 
..nc,.,.J no :z• Sf!-S/I'e tk /998 

RELATOR Seaador GILBERTO MIRANDA 

1- RELATÓRIO 

Vem a es1a Casa oficio do Seabor Preszdeate do B8DCO Cenaal do Brasil 

_..mzMmdo sohc.ilaÇio do Govemo do Estado do Rio de Jaaeiro, para ermssio de 

Lelras Finmceinzs do Tesouro do ESIIIdo tio Rio de JIIICUO- LFI'RJ, CUJOS recursos 

safo cfesnn•dos ao guo da divida molliJiána -mwl DO 2" semestre de 1998 

O plezto esla submeado aos tamos da Resolução n• 69/95, que d.lsp6e solm 

lumleS alobais e coud.lções para as opençiles de crécbto mzemo e externo dos Eslados, 

do Distrito Fedenl.. dos MIIDlc:iplos e suas llllllrqwas. mclusivr o lançamento de 

limlos da divida púbhc:a 

A enussão de LFTRJ. ora sob anahse. apresenta as segwnzes caractensncas 

a) quantidade a ser defiruda_ na dala de resgue dos ntulos a serem subsUtu1dos, 

med••- apbcaçio da Emenda Constltw:lOnal. n•J. dedUZida a parcela a ser dcfiDlda 

pelo Sauuio Federal 

b) modaUdade rumunanw-trus:ierivel, 

c) readimearos· 1guai ao das Lelnu Fmauc:euas do Tesouro Nacional - LFT. 

cnadu pelo l>ec:mo Lez n• 2.376, de 25.11 87, 
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•1r:!zo ate 5 (cmco) anos~ 

'1 ••a lu r nominal RS 1,00; 

T 1 caractensth:as dos títulos a serem substituídos 

·.us.::o 
.:':1182: 
5~1s:s 

.: ... 13~6 
~-il8:!b 

·~JS::, 

VENCIMENTO 

01 07.1998 
01.08.1998 
01 09 1998 
01 10 1998 
01.11.1998 
01 12.1998 

QUANTIDADE 

1.716.931.727.094 
2.278 641 930 
3.067.582.938 
4 989 660.071 
6.905.220.121 
9.872.057 709 

Oh, •-co1no oode ser observado. a q118Dbclade total de títulos é de l. 744.044.889.863 
Lf!lZJ :Õ•te montante decorre do fato das eDUSSiles terem sido re•lizad1s em 1993, 
,u.ma., a moeda \1gente era o cruzetrO, que fot traDSformado em cruzeuo real CCIIIl a 

dl\1sa•J •·or I 000. c: em real com a diVIsio por 2.750 O valor fiDaaeeuo, em 
~ 1 r.:; 'll! representa RS 886 702.752.23 . 

: J pn·• !liiâu ue colocação e vencamento dos títulos a sere111 emitidos: 

-.,fI IC 

• o; c·· '-.Ç.\o 
•11 v7 1998 
13 Ol! I Q98 

41 09 1998 
UI 10 199~ 
P3 li 1998 
kll • .:: 1998 

VENCIMENTO 
01 07 2003 
01.08 2003 
01.09 2003 
01 10 2003 
01.11.2003 
01 12 2003 

TITULO 
541826 
5<l1824 
541826 
541826 
541824 
541826 

DATA-BAlE 
0107.1998 
03.08 1998 
01.09 1998 
01.10.1998 
03.11.1998 
01.12.1998 

~I forma de <:olocação lllrllvés de ofertas púbhcas. oos termos da R.esoluçio n• 

• .,, !e 20 UQ 79 do Banco Central. 

'' "u1or1zação legislativa. Let n• 1.389, de 28.11.88 . 

. 1 processo encontnl-se adequadamente instruido, de 8GOido com as eXJgênaas 

, '" a..., 13 da Resolução BCllllB referida 

~19 
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O Banco Centtal do Brasil proDIIIlClou-se sobre a operaçio auavés do Parecer 

DEDIP/DIARE-98/0S6S. ele 02.06.98, no qual IIDlllisa as ccmchçiies para emusio dos 

R:ftmdoS títulos, preM"I7J!!!do 1DD peReDlWii ele rolagem ele 95,20 %. em f\mçlo dos 

lmntes ele comprometimento já asSWDidos pelo Governo do Estado do Rlo de J&DeU'O 

lmpo1'11111te sahentar, CODforme constatado no mesmo piiRCcr, que a rolagem 

pleUada aio illclw títulos emitidos pca pagm11m\D ele precal{mos Jud!.CtiiiS 

A divida mobiliária do Es1lldo do Rio ele Jmeuo aiiDglu. em março ele 1998, o mon- ele RS 7 090 nulhlies. 

A opençio sob llllálise resultará em alcmgamento do perfil da diVIda mobiliána 

daquele eszado com lleiiCimemo dos títulos Da segumle propclfÇão: 21.1 %em 1999. 

11,8% em 2000, 12,9% cm 2001, 33,9% em 2002 e 20,3% em 2003 

É o relatório 

II-VOTO 

O Governo do Estado do Rio ele Janetro apresenta a esta Casa pleno ele . . 
autonzaçio pan rolagem ele sua chVJda mobihána, constaWido-se, ele pronto. que as 

disposiçiies do Senado Falcral. coaadas Da R.l=soluçio n• 69, de 199S. tem Sido 

rigoroSIIIIIellte obeclectdas pelo mamcípso. dentro da politica geral ele cODirole do 

encli"'d-ento do setor público. 

Por oportuno. cabe ressaltar que a sttuaçio ele achmplêncta do Estado do Rio ele 

Janeu11, apontada no citado Parecer do Bmco Ceattal do Brasil, ccmfirma o empenbo 

daquela comumdacle oa manutenção ele seu eqwlibno ecoDÕmlco e fuumcetro 

Assim, com base Da avahaçlo da sttuaçio conjUIUUral que on se apresenbL, 

couSJdero acleqlWia a rolagem da pm:ela da diVIda mobiliána do governo estadual. 

VIIICCIIda no 2" semestre ele 1998, nos moldes lll1l praacados por este Senado Fecleral. 

cm mwl de 98 % 
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Conclwndo. po1s, que se encontram alelldulas as conchções estabelecldas oa 

Resoluçio n• 69195, sou de pam:eJ favorável ao atendimento do pletto do Estado do 

R1o de Janeuo. nos tetmos do seguuw:: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N." 61, DE 1998 

Autorrza o Gow!mo do Estadl! do RIO de 
Janetro a em""· atnn-és de ofertas públtcas, 
Letras Ptnancetras do Tesouro do Estado do 
Rto de Janetro (LFTRJ), destznando-se os 
recursos ao grro de sua dívtda mobr/rárra 
com wmctmento no r semestre de 1998 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1" E o Governo do Estado do Rio de Janetro autonzaclo. nos termos da 

Resolução n• 69. de 1995. a ClllltJr Letras Financeuas do Tesouro do Estado do Rio de 

JancU"O <LFTRJl. para giro de sua divida mob11iária com vencunento no 2" semestR de 

1991! 

Art. 2° A ermssào deverá ser reahz•da oas segwnres conchçõcs 

a) quantidade· a ser defimda na data de resgate dos títulos a serem subslltuldos, 

medJante aplicação da Emenda Consnruc•onal n• 3, dedUZida a parcela de 2% (doiS 

por cento). 

' bl mbdalidade no11Wl31lva-transferivel . 

.: 1 rendimentos 1gual ao das Letras Financeuas do Tesouro Nac1onal - LFT • 

• naaas pelo Decreto Le1 n• 2 376. de 25 11.87. 

dl prazo até S (cmco) anos, 

.!21 
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e) valor nommal RS 1,00; 

f) eanderisdcas dos títulos a Ml'elll substituídos 

SELIC 

TITULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

541826 01 07 1998 I 716 931 727 094 
.541825 0108 1998 2.278 641 930 
541826 01.09 1998 3 067.582 938 
541826 01.10.1998 4 989 660 071 
.541826 01.11 1998 6.905 220 121 
541826 01 12.1998 9 872.057 709 

g) prerislo de colocação e veacimento das titulas a serem emitidos: 

SEUC 

COLOCAÇÃO 
01.07.1998 
03.08.1998 
01.091998 
01.10.1998 
03.11.1998 
01 12 1998 

VENCIMENTO 
01.07.2003 
01 08.2003 
01.09.2003 

01.10.2003 
01.11.2003 
01.12 2003 

rtn.n.o 
541826 
541824 
541826 
541826 
541824 
541826 

DATA-BASE 
01.07 1998 
03.08.1998 
01.09.1998 

0110.1998 
03.11.1998 
01.12.1998 

Junho de 1998 

h) forma de colocação· lllraWs ele ofertas públicas, nos termos da Rl:so1uçio n• 

.565, ele 20.09 79, do BIIICO Cenlnll; 

J) autorização legislativa: Le1 n• 1.389, ele 28.11 88 

§ I" A pubhcação do "'''ÍI!!QO do 1m1io pua aferia dos títulos refaidos neste 

anigo sem feita com ameceotinCJII mfnim• ele ues dJas de s·.ra reahzeçlo 

§ 2" O Govmlo do Esl8do do Rlo de Janeuo eac:ammhara ao Senado f"edend, 

pua exame na Comusio ele Assuntos Econõmu:os., toda docnmea'Bção referente à 

ofena de títulos ao amp8IO desla Rl:solução, bem como a cadela de "D"SÕC:S desde a 

ongcm da díVIda. 
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Art. 3° O Banco Central do Brastl encammhara ao Senado Federal. ate o 

decuno dia de cada mês, para exame na Comtssão de <\ssuntos Econorrucos, todos os 

rel!tstros de compra e venda. em todas as modahdades. dos ntulos emmdos com base 

nesta Resolução. efc:tuados no mês antenor, ate a efenvação da compra defimuva. 

Art. 4° A autonzação concechda por esta Resolução devera ser exercida no 

prazo de duzentos e setenta dtas. a contar de sua pubhcação 

Art. 5" Esta Resolução entra em vagor na data de sua pubhcação 

Sala das C omtssões, 3 de JUnho de 1908 

, Relator 

_ __:..~-
~-c:::---- -· . 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFÍCIO us" N." 048, DE 1998 

ASSIIliARAM O PARECER, EM 03 DE JUNHO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: . 

01 - PEDRO PIVA: Presidente 07- PEDRO SIMON 

02 - GILBERTO MIRANDA: Relator 08 - VILSON KLEINÜBING 
08- CARLOS BEZERRA 
10- ÉLCJO ALVARES 03 ·SÉRGIO MACHADO 

04 - ESPERIDIÃO AMIN 
OS- DJALMA BESSA 
08- JOSÉ FOGAÇA 

11 • EDUARDO SUPUCY 
12- LEONEL PAIVA 
13 - BENI VERAS 
14-JEFFERSONPERES 

PARECER N." 350, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECO/{(}MJCOS. 
»>lre o Ojlao u· n• 46, de 1998 tQfit:u> PRESI N" 
9#1//406, de 28.05.98. IIII ""~""'), do Sr. Prer ' M 
do &.l&o C-..J do Btaal GIOIIIIII ......... 

~da Prqellfii'G do M-t-de.., PtllllD, 
pata __, • .a.. de l..elrGS F1,_uas do T...,_.., do 
At.rlcpo de SoiD Ptllllo r LFIMSP, CIIJG$ -
..,., +mn d,, ao pro da dtr1itltl 1ri06Wdna 
-w.Jno 2" -de /998. 

ltBLATOR: S d r GD.BI!'.IITO MIRANDA 

1- RELATÓRIO 

v- a esta c- o&cio do Scabar PmMane do Bllll&lO Ccatta1 do 8rllsil 

•a inbegc!o sohcialçio da Pn:tmw:a do Muaicipio de Slo Paulo, para mrissio ele 

Leuu f"m'DC ias do T~ do MIIIIICipio ele Slo Plllllo r LFTMSP, cujos recmw 

1a1o dntjpedos., poda dívida mobilüria vem:íwl uo r smwme ele 19911. 
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O pleito está submetido aos-tmnos da Resoluçio n• 69195, que dispõe sobn:. 

limites globais e llOJIIIiçaes para as operações ele crédito mtemo e externo dos Estados. 

do Distrito Fecleml, dos MUIIICÍpios e suas BIIIBI'quias, mclusiw o lançamento ele 

tilulos da divida pública. 

A emi••o ele LFTMSP, om sob análise, apresenla as segumtes C8r1lllleri&lie: 

a) quaaddade a ser defimda na data ele reS[!Ite dos títulos a serem subsntuidos, 

medumte aphcaçio da Emenda CoosntuClonal n• 3. dedUZida a parcela a ser defimda 

pelo Senado Federal. 

b) IMdalidade: nommallva-tnmsferiwl; 

c) rendi........,.~ igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nactonal- LFT, 

criadas pelo Decreto Lei n• 2.376, de 25.11.87; 

d) prazo: alé 5 (cinco) anos; 

e) valor aemlaal. RS 1,00, 

f) c:aracteristicas dos titldas a aerem substituídos· 

SELIC 

TÍTULO 

691!194 
6911196 
691096 

VENCIMENTO 

01.07.1998 
01.08.1991 
01.09.1998 

QUANTIDADE 

15.042.541 
15.337.427 
140.769.757 

g) prevido de coloeação e veuri- dos titula a 1erem emitidos: 

Sf.LIC 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO rtruLO DATA-BASE 

01.07.1998 01.12.2002 691614 01.07.1998 
03.08.1998 01.12.2002 691581 03 08 1998 
01.09.1998 01.09.2002 691461 01.09.1998 
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b) r...- de cehaçla: lllniVéll de ofenu públicas, DOS termos da Rcsoluçlo a• 

565, de 20.09 79, do Banco Cemml; 

1) aatoriza!'la legislativa Le~s a• 7 945. de 29 I O 73. e n• 12 544. de 30 12.97. 

c Decreto n• 27.630. de 26 01 89 

O processo CllCOIIIra-se adcqwulamcntc mstnlldo. de acordo com as CXIgCncw 

do art. 13 da Reso1uçio acuna reti:rida. • 

0 BIIIICO Ccmral do BIUII pniDIIIICIOU•SC sobn: a opençio lllniVés elo Pa&c:cct 

DEDIP/DIARE-9810544, de 27.05.98, DO qual analisa as CODCiiçCics para cm1ssio dos 

referidos títulos, ~mmdo um pci'CCDtUlll de rolagcm de 87,1 %, em fimçio dos 

limites de compromeiDIIaltD ji assnmidos pelo Municipio de Slo Paulo. 

lmporlanle saümtv, ccmfarme Cllllfbdado DO mesmo puecc:r, que a roJap:m 

plei-.la llio inclw âtulos amâdos )*a papmento de prcc:atónos Judiciais. 

A cliWia mobiliiria do Mumcfpio de Slo Paulo 1t111p1, em 31.03.98, o 

mon""".e de RS 6.691 aulbiles. 

A opençio sob análise rcsultari em alOOSJI"''=IItD do perfil da divida mobiJiiria 

daquele mmúcípio com vmcUDCIIID dos títulos oa s:gumte jiiuporçlo: 46,0 o/o cm 

1999, 20,4 o/o cm 2000. 17,1 o/o cm 2001, 10,0 o/o em 2002 c 6.S o/o cm 2003 

Éorclatono 

n-voro 

O Muaiclplo de Slo Paulo apa 211 a esta Casa plcltD de aatonzaÇio JlGa 

rolagem. de sua díVIda mobibána, CQIIS1IIIImdo-sc, de pronto, que as disposações do 

Senado Federal. COnl1das oa Resoluçio a• 69. de 199S, tem sido ngorosamcniC 

obedeadas pelo IDIDIIcípio. deLiro da poliâca genl de comrolc do endi.YidamentD elo 

SCfm" público. 

,-
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Por oportuno, cabe ressaltar que a sttoação de adunplênclll do Mumctpto de São 

Paulo, apontada no ctta.do Parecer do Banco Central do Brasil. confinna o empenho 

daquela comumdade na manutenção de seu eqwlíbno econô101co e finance,vo 

Assim, com base na avaliação da silWIÇãll conJumural que ora se apt s ida, 

CODSidc:ro adequada a rolagem da pan:ela da dívtda mobihána DIIID1ctpal, vmce:nda no 

2° semestre de 1998, nos moldes ora praticados por este Senado Federal. em nível de 

98% 

Coachrindo, JIOlS. que se eaconttam a~e~~didas as condiçaes estabelectdas na 

Resoln91o n° 69/95, sou de parecer favorável ao alelldimento do pletto do Município 

de Slo Paulo, nos termos do segumre: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N." 62, DE 1998 

Auton=a o Mumcíp1o de Sdo Paulo a enutlr, 
através de ofortas públicas, Letras 
Fmonce1ras do Taouro do Mumcíp•o de Silo 
Paulo (LFTMSP), de.rt11ltllldo-se os recursos 
ao g~ro de sua divido mo/:olli6na com 
vencimento no 2° semestre de /998 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° E a Prefeitura do Mumcípio de Slo Paulo aulanZIIdo, nos tmmos da 

RaolJ191o a0 69, de 1995, a amtir Letras Fin!l!l!lCiras do Tesouro do Município de Slo 

Panlo (LFTMSP), para guo de sua dívida mobiliéria com vencunento no 2° semestte 

de 1998. 

Art. :zo A e!D"'ão deverá ser realizada nas seglrintes condições 

ali quantidade a ser defuuda na data de resgate dos ntulos a serem subsntuídos, 

medtan* aphcação da Emenda Consntuctonal no 3 deduztda a parcela de :! 0 ~ tdots 

por c:en.,), 
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b) mpdelidpde: ngminatjve-1rl!!lsferiwl, 

c)...,...,.....,._: lplao da& Lelns FÍDIIDCeir&S do Tesouro NacinnpJ - I..FI', 

c:rmdas pelo DeeRro Lei n• 2.376, de 25.11.87, 

cl) ...-: até 5 ( ciDc:o) mos; 

e) Ylllor II'P'Iin•l· RS 1,00; 

f) Cllnáeris6cu dos titüls a lereiiiiDbstltaídlls. 

SJ:LIC 

691094 
691096 
691096 

p;ur 

VENCIMENTO 

01.07.19911 
01.08.19911 
01.09.19911 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO 

01.07.19911 01.12.2002 
03.08.19911 01.12.2002 
01.09.19911 01.09.2002 

QUANTIDADE 

15.042.541 
15.337.427 

140.769757 

TiTULo DATA-BASE 

691614 01.07.19911 
691581 03.08.19911 
691461 01.09.19911 

h),._ de atl1 çliP: l!llafts de ofcnlls páblic:u, DOS tm!lOS da Resoblçlo D0 

565, de 20.09. 79, elo BII!KXI CCDhl; 

i) eatorizaeão leaislalivll: Leu n• 7 945, de 29 10 73. e n• 12 544. de 30 12.97, 

e Decreto n• 27 630. de 26 01.89. 

§ I" A pubhcaçio do uimc:tÕ do 1C!llo para ofena dos lillllos referidos -

IIIUBO será feita com 'ID'rcedCnc:tP mfnim• de tn!s diPs de sua reelizpçlo. 
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§ z• O Muuicipio de Slo Paulo CDMminhvá ao SeDado Federal para eume Da 

C:Onnssio de Assuntos Ec:onômicos, toda clocume:maçlo referente à ofc:r1a de 1Í11Üos ao 

11111J1U0 desta Rcsoluçio, bem como a cadeia de emisslles desde a ongan da dfyjda. 

AJt. 3° O Baaco Central do BIIISil enc;amjnbará ao Senado Fedenl, IIII!: o 

d6cimo dia de cada mês, pam c:ume 1111 Cnnriss•o de Assunlos Econõnucos, IDdos os 

nlgislros de c:ompra e WDda, em todas as modaljdades, dos tftalos emrtidos com base 

nes1a Rao1uçio. efetnedos DO III& anterior, IIII!: a ef'etiwçio da compra defiuitiva. 

AJt. 4° A IIIIIIOri2açlo concedida JICII' esta IÜSOluçio dcwri sei' exc:n:ida DO 

pnm de dnzentos e seten1a dias, a CODtar de sua pablicaçio. 

AJt. 5" Esta Rcsoluçio entra em vigor Da data de sua publicaçlo 

Sala das Corrussões. 3 de Junho de 1998 



COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OFÍCIO "S" N." 046 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, EM 03 DE JUNHO DE 1998, OS SENHORES 
SENADORES: 

01 - PEDRO PIVA: Presidente 
02 ·GILBERTO MIRANDA: Relator 

07 • ESPERIDIÃO AMIN 
08- EDUARDO SUPUCY 
09 • VILSON KLEINÜBING 
10 • ÉLCIO ALVARES 03 -SÉRGIO MACHADO 

04 ·JEFFERSON PERES 
05- JOSÉ FOGAÇA 
08- PEDRO SIMON 

11 ·CARLOS BEZERRA 
12 • DJALMA BESSA 
13- LEONEL PAIVA 
14 • BENI VERAS 

PARECER N." 351, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSVNTOS 
ECONÔMJCOS. sobre o Oflc10 "S" n' 42. de 
1998 (OfiCIO PRESI N' 1.241. de 13.05.98. na 
ongeml. do Sr. Presidente do BIIDCO Cealral do 
Brull eiK:IUDIIIbando sollc:uaçio do Munláp!O de 
Fenaz de Vuconc:elos, do Estado de Slo Paulo. 
sobc:JIIIlldo elevaçlo tempoána no limite de 
eadlvidamenro. com VISIIIS a coall'UIIÇio de 
~ de fiiiiiiiCWIICIIIO COID rec:urso5 do 
FGTS jUiliO l Caixa Econlmlica Federal. no 
lml1110 do Programa Pró-Saneamenro 

RELATOR: Seoador GU.BERTO MIRANDA 

-RELATÓRIO 

Vem a esta Casa oficio do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil 
encaminbando pleito do Governo do Município de Ferraz de Vasconcelos, do 
Estado de Slo Paulo, solicitando elevaçlo temporária no lunite de 
endiviciamcnto, com vistas a comratação de operação de fmanc1311lento com 



l~u=~~~~~-~~S ___________________ A~N~~~S~DO~S~E-~ADO~~FE=D:_E_R_AL~-------------------------231 

recursos·de FGTS junto à Ca.J.Xa Ec:onôuuca Federal, no ãmbuo do Programa 
Pró-Saneamento. 

O objetivo da operação de financiamento, requenda pela Prefe1tura de 
Fenaz de Vasconcelos, encontta-se na necessidade premente daquele murucípio 
em realizar obras de infra-estrutura, a fim de canal!zar o Ribeuão Itaim. Com 
isto, coaseguir-se-á reduzir, de maneira substancial, os efeitos do período das 
chuvas no centro da Cidade. 

As cond1ções da operação pleueada são as segumtes 

a) valor: R$ 9.472.419,22 (nove nulhões. quatroc.entos e setl!'llta e dots 
11111, quatrocentos e dezenove re&~s e vmte e dois centavos 1: 

b) vencimento: 30.12.2014; 

c) taxa de JUros: 0,75% a.m.; 

d) taxa de admznisrração: 2% a.a., na fase de carência e I% a.a .• na fase 
de amornzação, inc1denres sobre o saldo devedor, cobrada 
mensalmente; 

e) taxa de risco de crldiro: 1% do valor da operação: 

O atualização monetária: com base nos fndices de atualização dos 
saldos das contas vinculadas do FGTS; 

g) garanrzas: cotas-partes do FPM e/ou ICMS. 

h) a preços de: 24.03.1998; 

1) destznação dos recursos: canalização e drenagem do córrego Iwm: 

J) liberação dos recursos: em 12 (doze) parcelas mensBIS: 

k) dondzções de pagamento: 

• do pnnc1pal: amonização em 180 (cento e mtental prestaÇões mensais, 
1guB1s e sucessivas, com carência de 14 (catorze) meses; 

• dos juros: exigíveis mensalmente, sem periodo de carênc1a. 
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O pleno está submeudo aos termos da Resolução n• 69/95, que dispõe 
sobre limites globms e condições para as opemções de crédito mtemo e externo 
dos Estados. do Distnto Federal, dos Murucípios e suas autarquias. mclus1ve o 
IIIIIÇIIIIlento de títulos da dívida páblic:à 

O Banco Central do Bras1l pronunciou-se contr.mamente a operação 
vés do Parecer DEDIP/DIARE-9810483 de 08.05 98. no qual analisa as 
dições do contrato. 

Para efe.alo de comprovação dos gas1os com a remuneração dos membros 
Poder Legaslauvo local, com a manutençãõ e desenvolvunento do ensmo e 

m pessoal. conforme estabelecem os ans. 29 e 212 da Consutu1ção Federal, o 
tio vigente art. 38 da ADCT e a Lei Complementar n.• 82. de 27.03.95, bem 

o pleno exercício da competencia tnbutána. relauvamente ao exercício de 
7. o Prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos apresentou declaração 
tando o cumprimento dos dispositivos legais retromenc1onaclos. o que tem a 
ma validade de Cen!.dio expedida por Tribunal de Contas. conforme 

tabelece a Resolução n.• 19, de 27.05.96, do Senado Federal. 

Ressalte-se ~m que, com relação a ex1gência contida na Resolução 
• 117, de 21.11.97, do Senado Federal, conforme despacho publicado no 
iário de Jusnça. o Supremo Tribunal Federal defenu o pedido de medida 

telar, para suspender, com eficácia ex nunc, a execução e aplicabilidade do 
enc1onado normauvo. 

Ade111111s, o Murucfpio de Ferraz de Vasconcelos enconua-se cadasuado 
mo adunplente junto às 1nstitu1ções mtegrantes do Sistema Financeiro 

Nac1onal, conforme consulta efetuada ao CADIP. 

É o celaróno. 

U-VOTO 

O Governo do Murucípio de Ferraz de Vasconcelos sollc1ta alteração no 
seu limite global de endividamento, tendo em VISta a necessidade de realizar 
obras de infra-esuutura capazes de ev1tar o efeuo danoso de enchentes. no 
período das chuvas, sobre o centro da Cidade 

Cabe ressaltar que o Início destas obras deve ocorrer no penedo da seca. a 
fim de que se possa obter resultados efeuvos tanto na sua execução. como no 
enfrentamento do problema apontado, caractenzando-se a urgênc1a do ple1to. 
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Não podemos de1xar de ressaltar. dado os úlumos ete1tos das alterações 
1máucas globa1s sobre as d1versas reg1ões do pa1s. que os poderes e'l:ecuuvos 

Brasli devem buscar soluc1onar os problemas relauvos. tanto ao e'l:cesso de 
huvas como à sua falta. de forma·amec1patóna. Neste comex:o. de,~-se louvar 
atitude da adm1mstração de Ferraz de Vasconcelos 

Quanto a necessidade de se excepc10nahzar o Imute de eud1 v1damemo do 
unicípio, deve-se destacar o fato de que o en:presumo apresenta garanuas 
lidas, capazes de honrar o compromisso assuDUdo. 

Concluindo. pms, que o processo encontra-se msumd-. de acordo com a 
Resoluçio n° 69/95, sou de parecer favorável ao atendimento do pleito do 
Município de Ferraz de Vasconcelos, nos termos do segumte 

PROJETO DE RESOLtrÇ..\.0 '\." 63. DE 1998 

Auwn:a a elevação remportir1a no /mure d~ 
eruirvrdmnemo do M111ucrp1o de Ferrn: de 
Vasconcelos. Jo Estado de São Paulo. com 
vutas a comratação de operação de 
.financramenro com recnrsos do FGTS JIIRIO à 
Carm Econõm1ca Federal no ânrbrto do 
Programa Pro-Sa11eame111o 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art.. 1• Fica o Município de Ferraz de Vasconcelos. do Estado de Sio 
Paulo, autorizado a elevar temporariamente os Imutes de endividamento nos 
tennos desta resoluçio, a fim de contratar operação de financiamento JUnto à 
Caixa Econômica Federal - CEF, no âmbito do Programa Pró-Saneamento. 

' 
Art.. ·2• As condições para a operação a ser contratada serão as segumtes: 

a) valor: R$ 9.472.419,22 (nove milhões. quauocemos e setenta e dois 
mil, quatrocer.tos e dezenove reB!s e vmte e dms centavos); 

b) ••enc1memo. 30.12.:!01-1. 

c J taxa de Juros 0.15% a.m .. 

dl taxa de admm1stração :!% a.a .. na !ase de carenc1a e I% a.a. na fase 
de amon1zação, mel dentes sobre! o .ai do devedor. cobrada 
mensalmente; 
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e) rtaa de rrsco de crédito: 1% do valor da operação: 

f) amaliZJlfão monerár~a: com base nos índ1ces de atual!zação dos 
saldos das contas vinculadas do FGTS; 

g) garantias: cotas-partes do FPM e/ou ICMS: 

h) a preços de: 24.03.1998; 
i) desrmação dos recursos: canalização e drenagem do córrego lwm; 

j) liberação dos recursos: em 12 (doze) parcelas mensus, 

k) condzções de pagamenro: 

• do pnnc1pal: amoruzaçào em 180 C cento e 01tentaJ prestações mel1581s, 
iguais e sucess1vas, com caráJc1a de 14 (catorze) meses: 

• dos JUros· exigíveis mensalmente, sem período de carência. 

Art. 3" A presente autorizaçio deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias. a contar de sua publicação. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFICIO "S" N.• 042, DE 1998 

A&UNARA.. •• O PARECER, EM 03 DE JUNHO DE 1991, OS SENHORES 
SENADORES 

PEDRO PIVA: Prwldante 
Gn.BERTO MIRANDA: RelatDr 

JOSÉ FOGAÇA 
JEFFERSON PERES (VENCIDO) 
ESPERIDIAo AIIIN (VENCIDO) 
SÉRGIO MACHADO 

i'RANCEUNO PEREIR.'I. 
a.cJOALVARES 
VILSON KLEINÜBING 
DJAI MA BESSA 
ROBI!RTO REQUIÃO (VENCIDO) 
LEONEL PAIVA !VENCIDO! 
BENIVERAS 
PEDRO SIMON 

Junbo de 1998 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplocy) - O 
Expediente lido VIU à publiCaÇão. 

O Sr Eduardo Suphcy deixa a cadelm 
da presldlncta, que e ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo, 1° VICII-PteSidente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presl· 
dêncoa comuniCa ao Plenáno que os PI'Oj<!los de Re
solução n"s 61, 62 e 63. de 1998, resuftantes de pa· 
receres lidos antenormente, fiCarão perante a Mesa 
durante conco doas uteos a bm de JeCebar emendas, 
nos tennos do art 235, 11, f, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 49 da Resolução n• 37. de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDBITE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa. Pro)81os de Lei do Senado que serão lidos 
pelo Sr. 19 Secretáno em exercoCIO, Seroador Carlos 
Patroci1110. 

São lidos os seguontes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 121, DE 1998 

Dispõe sobre pruo de entrega aoe 
-fldorea públ'- da Un~. doe Esta
doe e doe Municipioe, .... declafll9ães 
..,..ia de ,_lllltnloa e de1cantoa, pM'a o....- anual do lmposm de Renda. 

O Congresso Nacoonal decreta: 
Art. 19 As declaoações anuaos de pagamentos e 

desconiDs dos seMdores públiCOS federaos, esta
duais e munoclp&IS, para efeito do Imposto de Ren
da, serão entregues, sob pene de penja e oroablloda
de p8lll o exercocoo de cargo ou função públiCa, pelo 
prazo de !lês anos, até o doa 28 de tevereoro de cada 
exercício f111Bnce1ro. 

Art. 2' Os Monostros de Estado, secretános es
taduaiS e muniCipaiS e dongentes de óogiios aut6no
mos comprovarão, respecbVamente, perante a Pro
cuoadoria Geral da Rapúbloca e as Procuradonas Re
gionais, nos Estados e no Dostnto Federal, até o doa 
5 de rnaoço de cada exercíCIO, o cumponnento do dos
posto no artogo antenor. 

Art. 3" Caberá ao Procurador Geral da Repúblo-
ca, no caso dos Minos de Estado, ao Subprocura-
dor Geral, no caso dongentas de órgãos autOno· 
mos, e aos Procura ras Chefes das Procuradonas 
Ragionaos, nos as , nos demais casos. promo-
ver a rasponsabllld para a perda do cargo e ona-
boldação para o exerc 10 de cargo ou função públiCa 
das autondades que eucarem de atender ao dospos
to no art. 2'. 

Art. 49 Esta leo entra em vogar na data de sua 
pooblocaçio 

Justificação 

A Leo n• 8 112, de 1990, estabelece que os em
pregadores públocos e pnvados deverão entregar a 
seus serVIdores as d&elaraçães anuaos e descontos, 
para o fim de Imposto de Renda, ate o doa 28 de te
vereoro de cada exercíciO linanceoro. DISpõe amda 
que o contnbuonte que não entregar sua declaração 
anual de ajuste ate o doa 30 de abnl de cada ano, se 
SUJ8Itara à mufta equovalente, em t998, a R$156,00 
ou a 1% do tributo a pagar, oncodondo sobre o mam 
desses valores Prescreve também que a empresa 
que não cumpnr o poazo de entrega ou o lozer com 
dados errados, sujeita-se à mufta pecunoána llCoden
te sobre cada empregado. No caso das pessoas JUri
docas de doredo públiCO, no entanto, estabelece ape
nas que a autondade foscai da respectova fUnsdoção 
deverá comunocar o fato ao dingente desta. no prazo 
de dez doas, contado da Clêncoa da orregulandade. 
para a realozação de sondocãncoa ou abertuoa de pro
cesso admonostratovo doscoplonar contra o furoc10náno 
responsavel pelo curnpnmento da obngação. 

Embora a leo estej8 em vogar há sete anos, nio 
se tem notlcoa de nenhum mquento ou Sllldocâncoa, 
tanto na União quanto nos estados e munoclpoos, 
que tenha apurado responsabdodade e corosumado 
punoçéies pela VIOlação do poazo de enbega, mudo 
embora o seMdor obngado à declaração anual de 
8jUste contonue sujeolo à mufta e ao prazo de entrega 
em 30 de abnl de cada ano Entretanto, são públiCOS 
e notónos os casos de entrega siStemática fora do 
poazo, de orgãos e onsbluoções dos tlês podaras, ha
vendo casos de repartoções sedoadas em Brasnoa 
que já entregaram quatro sucessovas declaoações de 
pagamentos e descontos, sendo a úftma depoiS do 
doa 30 de abnl. 

É o caso topoco em que o Poder Público não 
cumpre obngações que ompõe ao contnbuonta e ao 
cidadão A responsabolodade nunca será apurada ou 
estabelecoda, mctusove porque nio depende de um 
ou outro lunciOroáno, mas de um ou outro órglo es
pecífiCO e, em alguns casos, de maos de um, como 
são os de pessoal e de processamento de dados. 
Por esta razão, o presente Projeto de Leo pretende fi
xar a respooosabilodade legal e a respecbva pena, no 
caso de nãe cumpnmento da leo, como deYe ser no 
Estado de Ooreoto, atnbuondo-a no caso da Unlio, 
aos Ministros de Estado e dongentes de órgãos aut6-
nomos e, no caso dos estados e munocípiOS, aos 
respechYOS secretános esteduBJS e munocope~s, que 
locarão sujedos a pena de perda do cargo e onabillta
ção por três anos para o exercoc10 de função públiCa, 
a ser apurada e promovoda pela Procuradoria-Geral 
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da República, no lmboto ,_ral, e pelas Procurado
nas da Rapúbhca nos estados, nos ámbllos estadual 
• II"A.Ir-=ipal. 

Para o caso das enbdades de d1rat10 pnvado, o 
Cidadão conta com o CódigO de defesa do Conaum•
dor, mas, como é tiJHCO de nossa cultura pollbca, 
anla não di&po.nos de um Código de Defesa do 
Cantnbuinla, uma lacuna que o prasente prof&IO pnt
lllnda, anda que paiCIBimenle. reparar. 

Sala das Seaa6es, 4 de )UIIho de 1998 - Sa
nador, Gulllwme P1llmalra. 

(À Comissão de Consii!Uição, Justiça e 
Citlllrllmls - decisão tenrrmatJVa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 122, DE 11M 

~*põe 80bra o •-:I lo dll pran.
llio ............. - pravldlnci8a 

O Congrasso NaciOnal decrala: 
Arl 1° Aa aiMdades dos taxllllas são reguladas 

pelos pracattos desta L&l, sem PniJUIZO das normas 
eatabala • las na Consolidação das Lllls do Tnlbe
lho, aprovada pelo Decralo-lal n• 5.452, de 1° de 
n.io da 1943, no que lhes for apliCável. 

Plrigndo Onlco. Considera-se mx-. para os 
aleitoa desta L&l, o trabalhador habiitado para dlfl!llr, 
prolisaoanalmant, veiculo automotor desbnado ao 
tranaporte 11111Mdual, de pequenos grupos de pasea
gBII'OS, ou da bana, com pemnssio concedida pelos 
MuiiiCip!OS para realizar asse transporte. 

Arl 2" AD - ~o são assgurados 
os segu..- dlllliiDs, 

I - IWIIUIIIIIIIÇAo mínma mensal não mlenor a 
trta salénos mimnos; 

11- -• •o aJUstada, não 1nclufda no célculo 
da ~ mlnma, n:ldenta sotn os IIIIVIÇOII 

raa•zados a oonca mlenor a três por canto do valor 
das tarilas autaridas durante o seu traballo. 

III - rapouao aanana1 l8mllnerado com, no ml
l'llmo, tr1n1a a - hc.ras de dui&Çáo; 

IV - em caso de mmpensação da JOrnada. re
pouso c:orY118118B1õno durante tempo equiVBienla ao 
dobro do panodo da Jl)fll8da da trabalho em que fi
caril dl8poNçio do~ 

Ali. '6' Aos taJGStas autiii~~~ICIOIOim'ICIOSIS aio assegura
dos os direiiDs pnM&1Ds no artigO antanor, sempre 
q,., organozados em llllldtcatos, cooparabVas ou as
""C'89Õ""· firmaram contrato colebvo de trabalho 
com piOPfllllános de veiCUlas 

§ 1° O Sindicato, coop&~allva ou assoc•ação de 
taxiSias aut11110111011 -•••atara seguro colellvo contra 
aCidantaa da trabalho, Nallzará os 18C01hmat*ls 

pNVIdefiCIBnos e organizará a dllllribulçio das co
miSSÕes. 

§ 2" Os eatatutos dos SlndiCidos, coopandivos 
ou as....,..ç~;es de - aut6nomos poderio pnt
ver hlpÓiiases de exclusão da s•ndlcMzados, coapa
rados ou associBdos que nlo cumpnram normas bé
SICBS de tlinsdo segurança. saúda, moral ou éllcL 

Arl4° ~ vedado o desconto, do sal6rio ou ela 
l8fllull8f8Çáo dos taxistas ernpragados ou auMino
mos, de qu;usquar t'aspases raalaades com o wtí
cuto OU de PftiiUÍZOS dacomlnles da lfl8dlrnpl6ncla 
de clientes 

Ali. 5" Esta L8l entra em VIgOr na data de -
publicação 

JU8tlflc:aç8o 

O exeiCICIO da profissão de - deve, em 
nosso entendimento, maNCer uma ragulamentaçlio 
mín1ma. ~ certo que há uma tendênCia aluai da ado
çio de normas ftexivaiS no Oirado do Tlllbalho, mas 
assa flexibilidade não poda ahfl!llr profiss6as I_.. 
il saude, aducaçãa e segurança. Os -· ania 
que 1ndlratamenta, aio prolissiOIIBB que d III Mil
vem aiMdade com l8lleJros na segurança pM:a 
Além disso, o táxi lu11C10118 lreqüellten- -
ambullnca, levando pacl8ntes - hospitais e pras
tando ~ a vitimas do trinsito. ~ pniCI80 MCO
nhecar. mnc1a maas. que na desampen:'ID ctaa. no
bras funções SOCiaiS os taxiStas esiAo SU(&- 110 -
co de IICidon- e wlnaráveis a assallos. 

Aaaddamos que a n~gularrariPÇio da pnlfis
são do - dará sublltrato legal para - llllvlda
de deeenvolvlcla por classe numerosa, que as c.rac
lenZa pela unlio enlnl seus paNS a que merace a 
confianç:e das COifiUf1ldacles nas q&IIIIS lnlbahun. 
Além disso, a &XIIIIênaa de uma norma e&jiBillllca 

- sentido pode mellorar o alei dn•IIO - tu
natas, com NSultados lavoráV81S para a lndú8lna do 
I!Jnamo. fonia ...-galáV8I de anpagos. A apraua 
çio deesa norma pode, san dÚVIda, tmzar raNta
dos posibvos também para o desempenho de OUiro8 
setores da ecoiiOITliB. 

Elencernos, na proposta, um mlnirno de cliral
tos. saléno ml111mo profisSional, ~........., re
munerado, --.õas a cornpensaçio de J(IIMIIas. 
Vadamos, por outro lado, possiV81S ~- abusl
vos InCidentes sobN e ramuneraçio desses pnlfis
IIIOfiBIS como, por exemplo, cheques _, lui'ICIIos re
cebidos de clientes ou da despesas com danos cau
sados 1nvoluntanamenta ao veiculo ou mesmo com 
a I'II8IIUtanção desta Dessa tonna, _,.mos pn>
teger a remuneração deSsas prolissiCiflRIS contra ar-
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bliCios ter.creutea 8 raduZJr 8 renda m1r1rna prav~sta 
para a prohssão 

Há no texto, também, regras m1n.mas para a 
lupólese de ccntmtação cola1Na envolvendo smdlca
tos. cooperativas ou iiSSCICiações de laxiSiaS autóno
~. é 1negéval que os tax- pe<tancem a uma 
catagona tandenta ao associaiMsmo e ao oooperab
viSmo. Por esse razão, uma bos altemabva para o 
exatCic:K> de proiiSSia envolve a cnação dessas enb
dades. Nesse caso, estamos prevendo a garanba 
doe dlratcs mlmmos pr&WI1DS neste prDJeto, além de 
atnbu1r à organiZ&Ção cnada responsabilidade pela 
contratação de seguro contra aCidentes de trabalho, 
racolhimento de contnbuiÇÕeS pi'1!VIdenaánas e re
parbçãO eqúdabva das comi&S6es. 

Para qua as enbclades cnadas pelos taxistas 
possam diSCI(IIIIIar o exerolc10 proltss1011al, estamos 
propoudo, ta~Rlém, norma que penmte a exclusão 
doe quadros daqueles trabalhadoras aut6nomos que 
não Obedeceoem à legislação do trAnSito e às nor
mas mln1mas de segurança, de pr"eVelÇão da saú
de, de moral ou ébca 

Em Ieee do mcposto, esperamos contar com o 
apooo doe nobras Senadores para a aprovação do 
texto legal &qUI proposto, poiS com esta .,IC1aiJVa 
acradllamOS estar fazendo JUStiça para com uma ca
tegona fundamental para o desenvolvimento econó
mico e SOCI8l do Pais 

Sala das Sessões, 4 de Junho de 1998.. - Se
nador Sebastiio Rocha.. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 5.452- DE 1° DE MAIO DE 1943 

Conaal'da;ia da IAis do Trt 'ho- CLT 

(À Comissão de AssuniOs Soctals -
decisão /ermlllati!la.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 123. DE 1918 

Aulllrlzll o Poclllr Ellecullvo a adol>ar 
medlcln de apoio - ..vldcns re.pon
..,... por porta~ da dallclinciaa fial-
caa, - IDrtaia OU__.._ 

O Congrasao Nacibnal dacrata: 

Alt. 1° FICa o P~Executrvo autonmdo a ms
llluir rnadoclas de 11p010 aos SeMcloras da Adrmn& 
Ilação Dtrata, lndlr&la e FundaciOnal que SBJ81T1, 
coouprovadamente, ou rasponsáws par pana-
dras de defiCiãnclas f1 , sensoii&IS ou mentBJS, 
de lonna a pi"OIJICIBI" condiÇ6es para a atenção espe
c:ral a que os mesmos fazem tus. 

Art. 2" Para abng~r essa obJeiiVO, poderio ser 
lf1Sti!Uidas as segUinte& medidas, danlra outlas: 

t - Redução na carga horana de llabatho, na 
dependência da cada sllação especifica; 

ti - Adoção de horano aspeaat ou de horário 
móvel, para cumpnmento da carga honlna definida-

Parágrafo ún.co A concessão de qualquer des
sss benefiCIOS obedecerá a paràmatros e cnténos a 
saram expliCitamente deiln1dos pelo Poder Execub
vo, devendo cons1derar, entra outros aspectos, o 
grau de deiJCiênciB. o nível sóci0-8Con0rmco do ser
VIdor e o número de partadores da deliciênaa sob 
sua raspansab1hdade 

Art 3" A radução da JOrnada de trabalho a que 
se refere este proJBto não 1mpi1C8ra, em nenhuma hi
pótese, na redução da remuneração devida ao em
pregado benaficllino. 

Art. 4° Para efeitos desta lei, é considerado 
panador de deficiência a pessoa panadora de dea1110 
mental. o cego ou o panador de VIsão subnormal, o 
surdo ou parcialmente surdo, o deficiente fíSICO ou 
panador de defiCiêncra múRijlla. o ponador de diStúr
bios de comportamento severos e IWbSia. 

Art. s• Esta Le1 entra em VJgor na data de -
publiCaÇão 

Arl fll Revogam-se as áiSpOSIÇiies em contnlno. 

Juatlflcaçio 

Sio 1nd1SCUIÍV8m OS CUidadoS espec:IIIIS que OS 
panadoras de defiCiênaa axtgem dos rao;pans6vats 
peta sua guarda. aspec:talmema no que se ralara as 
aspectos ediJCBCIOnaiS e pedagógicos 

A apresentação deSte PIOJ8Io da lei wm da 
encoutro a anbga remndiCIIÇão de mães a pas de 
pessoas portadoras de defiCiêncl8 A redução da JOr
nada de trabalho dos servidoras púbhcoa que S11J11111 
paiS ou mães de filhos partadores de deficiênCias é 
uma necessidade urgenta. 

Justihca-se pela necessidade de acompanha
manto constante e dtreto dos paiS no dasarMJM.. 
manto de cnanças portadoras de neceBBICiades -
pecaus, rasponsávetS que são pela educação, sauda 
e bem estar, entre outras atnbuiÇÕeS . 

O arllgO 23 da ConstitUição Federal delemWIII 
que é da cornpetênc:1a da Un1io, Estados. DIStrito 
Federal e MunJCIPIOS "cuidar da saúda a IISSIStlnaa 
públiCa, da probação e garanba das pessoas porta
doras de detoclêi"IC1a • Como este, outros arbgOS tam
bém estabelecem a cornpetêncra govemamentat 
para assJSiêncra ao panador de deflclênaa. O Esta
tuto da Cnança e do Adolescente cam1nha no mea
mo sentido. Entratamo. sabemos que os portadoras 
de dahclãnc~a não são pnondades em nosso país. 
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Portanto, nada I118IS JUSto do que garantir que os 
pn>pnos pous e mães, lunaonanos pubiiCOS, prastam 
assnrlllt ICIII, duranlla uma parte do dra à essas pes
soas, seus dependentes 

Sala das Sessões. 4 de JUnho de 1998 - Se
nadora BancA: da Silva. 

(Às Comissões de Constrllllção, Jusli
ça e Cidadama e de AssuiiiOS SociaiS. ca
bendo .t esla úllrma a deCisio tennmatrva.} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro
JIIIOS lidos Mlio publocados e remetidos as Comis
sões competenlell 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Preso
ciência recebeu o AviSO nv 564. de 1998. de 29 de 
ITIIIIO llllimo, do PAISidente do Tribunal de Contas da 
União, encamnhando o Relatt>no aas A1Mdades do 
relendo Trtbunal. ralarerrte ao 1• tnmestre de 1998. 
(Oiwa DO ri' 15, da1111) 

O expediente - à ComiSSão de F'oscahzaçio e 
Conbole. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Prest
cllncoa recabeu, do Banco Central do Bras~. o Olicto 
ri' S/49, de 1998 (n' 1.449/118, na ongem), de 3 do 
conente, onlormando que a P1111ettura MulliCIPIII do 
Reclla (PE) celabnlu comlênoo com a Companhia Ho
drelélnca do Sio FlllnCISCO - CHESF, no valor de 
trls nnlhões, OIIOCenlos e sel6nla e nove moi e IICIVe
eento& e Odanla e Cinco reBIS, desbnados a IIIIIIIICI&r 
a exec:uçio de seMÇOS de melhona do SIStema de 
Iluminação pllbloca daquela Codada, sem, contudo, 
ler observado as formalidades presentas na Resolu
ção rf' 69, de 1995. do Senado Federal. 

A maténa VBI a Comossão de Assuntos Econ6-
rno:os. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Prest
dlnclll recabau, do E:anco Central do Brasil, o Oficio 
rf' 1.450f98, na origem, de 3 do coname, IKICIIrrn
nhando ..-daquela ÓlgiO ralahvo à sollctlação 
da Pndedura Mui'IJCipal de Pano Alegre para realizar 
opataçio de ctádoto JUnto ao Banco lnteramencano 
de Desenvolvimento - 810, no valor de setenta e 
seB milhões e quoMenlos moi dólares norte-america
nos, eqiiiVIIIentes a ootent· e saos molhões e nove
centos e q.-o ~ reaos, a praços de 30 de 11111190 
de 1998, CUJOS IIICUISCIS seriio desbnados ao Plllglll· 
ma de Desenwt.t~mento MuniCipal ele Pono Alegra 

O expeli-. anexado ao processado da Men
sagem n• 147, de 1998. vao à Comossão de Assuntos 
Ecoo16micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou- ontem o pmzo previsto no art. 91, § 3°, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido Interposto 

recurso, no sentido da apraci&ÇiO, pelo Plen6no, 
das saguontes matenas= 

- Prqeto de Lei do Senado rf' 292. de 1995, de 
autona do Senador José Edualdo Dulla, que dilpi5e 
sobra a aphcaçãn das ,._._ pruveniarúB das pn
V811Zaçiies e d.t outras prowllnclaa; 

- PIOIIIIO de lei do Senado ri' 298. de 1995, de 
autoria do Senador José Bianco, que dlllp6e IICibnl " 
cus10 de cada parcela rural em PIU]IIIoa de Colanlza
çãoOhcoal, 

- PIDJ8!0 de Let do Senado ri' 149, de 11187, de 
autona do Senador Lílao AlcAntara, que defina os 
crimes resultantes ele d1SC1111111111çã genébca; e 

- p~ ele Leo do SeNodo,. 31, de 111118, de 
autona do Senador José lgnáclo Feneora. qua c1.t 
nova radação ao § 2" do art. 15 da Leo ri' 4.320, de 
17 de m&IÇQ de 1964, que esla1ut I1CIII11IIS ~de 
Du8lto Fonancetn) pa1a elaboração e Wilbole doe or
çamentos e balanços da União. doe Estadoa, doa 
MunocoptOS e do DIStritO Federal. 

Tendo sido aprovados, os PIOjllto8 de Leo do 
Senado n"s 298. de 1995, 149, de 11187, e 31, de 
1998, vão à Cêmara dos Oepulados.. 

O P10]810 de Let do Senado ri' 292, de 1995, 
I'8JIIIIado, VBJ ao AlquM> 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - O Se
nhor Prasodente da Repllblica enviou BD Culijji I ICD 
Naaonal a Medida Provosóna ri' ,,,a 28, eWada 
em 28 de ITIIIIO de 1998 e pubbceda roo d• 29 do 
mesmo mês e aroo, que "Oi5pêle aobra o seMriD mini
mo paiB o período de 11 de rna10 de 1998 a 3D de 
abril ele 1997" 

De acordo com as md!CaÇ6es das lldamnçaa, 
e nos termos dos §§ 4• e '!!I' do an. 2" da "-oou
ção n' 1 189-CN, loca assim conalllulda a Cal i · alo 
MISia mcurnbida de emibr parecer sobnl a mal6na: 

Francebroo '"-ra 
Hugo Napolalo 

Jader Baibalho 
Nabor Jllnoor 

SENADORES 

St pi I 
PFL 

PMDB 

PSDB 
Geraldo Melo Llldio Coelho 

Blaco Oposoçiio (PTIPOT/PS81PPS) 
Eduardo Suplocy ........, Rocha 

PPB 
Epdacio Caleteora 
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· José Carlos Alelu1a 
Joio Mellão Neto 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Su~ 

VdmarAocha 
Saulo Ouetroz 

José de Abrau Adroaldo Strack 
Nelson Oloch Bas01o Villanl 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Sandra Mabel Jorge W1lson 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 
BeuediiD Dormngos Waldir Dias 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segumte calendário para a trarm
lllção da maténa: 

O. 4-6-98 - dealgnaçio da ComiSSão MISta 
Dia !H>-98 - lnatalação da ComiSsio Mista 
Até 3-6-811 - prazo para recebimento de emen

das e para a ComiSsão MISta ermtlr o paniC8I' sobra 
a admiSSibilidade 

Até 12-6-98- prazo final da ComiSSão Mista 
Até 27-6-98- PIIIZD no CongiBSSO NaCional 

O SR. PRESIDIINTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor PI8Sidante da República enviOU ao Congrasao 
NaCional a Medida PIOVI86ria n" 1 A75-40, adotada 
em 28 de 1'11810 de 1998 e publicada no diB 29 do 
mesmo mês e ano, que "Dé nova radaçiiD aos arts. fSI' 
e 9" da La rf' 8.019, de 11 de elxl de 1990, que aliara 
a leg 'nçh do Fundo de Amparo ao Tl8bal1ador". 

De acordo com as Indicações das lideranças, 
e nos tennoe dos §§ 4° e 5" do en. 2• da Resolu· 
ção n• 1189-CN, fiCil assm ~ide a Cornssão 
MISta Incumbida de emdlr pa18Cer sob1a a maténa: 

SENADORES 

TRuiMw ---PFL 
Jonas P1nhelro José 8lanc:o 
Joel de Hollanda José .Alves 

PMDB 
Jader BBJbalho Femando Bezerra 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PSDB 
JefteiSDn Peres 1 Ca~os Wilson 

Bloco OposiÇãO (PTIPDTIPSB/PPS) 
Eduardo Supllcy I Sebasbiio Rocha 

IPPB 
Epdaao Cafeteira Leomar Ou1ntanllha 

DEPUTADOS 

Casar Band111ra 
U1S1C1no Oue1roz 

PFL 

PSDB 

S11plantes 

AnlõniO Geraldo 
Augusto VNeuos 

Osmên10 Pe1a1ra Márcia Mamilo 
Sebastilio Madeira VICente Arruda 

Bloco (PMDBIPRONA) 
IJdla Ou1nan Elc10ne Barballo 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
Marcelo Dáda Femando Ferro 

PPB 
José unhares Amaldo Fana de Sá 

De acordo com a RasoluçAo n"1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segwnte calendário para a tremi· 
tação da maténa: 

Dia 4-6-98 - designação da Com1sslio Mista 
DIB 5-6-98 - Instalação de ComiSIIio MISia 
Até 3-6-98 - prazo para recebtmento de emen

das e para a Cormsaão MISia emitir o paniC8I' sobre 
a admissibilidade 

Até 12-6-98 - prazo final de ComiSSão MISia 
Até 27-6-98 - prazo no CongiBSSO NaciOnal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor PI8Sidente da RepúbiiCil enviOU ao Congi8SIIO 
Nacional a Medida PI'OVISÕna n" 1 A77-41, adolada 
em 28 de rna10 de 1998 e publicada no diB 29 do 
mesmo mês e ano, que "Oisp6e sobre o valor lotai 
anual das mansahdedas esoolan!s e dá outras pi<M
dênci8S•. 

De acordo com as IndiCações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Rasolu· 
çio n• 1189-CN, fica ass1m consbtUida a ComiSsão 
MISta 1ncumblda de emdlf paAICer sabia a matéria: 

SENADORES 

Gu1llerme Pal111111ra 
Júlio Campos 

Jader Balbalho 
Nabor JúniOr 

PFL 

PMDB 

PSDB 

-··---João Rocha 
Romero Jucá 

Femando Bezena 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Artur da Tilvola 
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiC'f Sebasbiio Rocha 
PPB 

Epllac:IO Cafeteira Leomar Qu'"'arulha 



ANAIS 00 SENADO FEDERAL I unho ele 1998 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplw.-. 

Be1l rllo Rosado 
Manlu Gumarlaa 

Mansa Senano Ademlr Lucas 
Nelson Man:hazan Osm6no ,._ 

Bloco (PMOBIPRONA) 
lvandro Cunha Lma o-r Galdorl 

Bloco (PTIPOTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Fano 

PPB 
AugiJato NanlaS JoaéUn'--

Da aconlo com a Rasoluçlo n• 1, da 19119-CN, 
fica aalr~ ri • o 1111g111n1a calandéllo pan1 a lnlml
laçio da malllria: 

Drr 4-6-118- designação da Con ·a alo Mista 
Dia 5-8-118 - Jllllalaçlo da CorriiUio Miala 
Al6 s-6-118- prazo para 1~110 de-

das a para a Con lo MISta emdir o ~r sobra 
a.saw IA'; 

Alá 12-6-98 - prazo final da Con · io Milita 
Alá 27-6-98 - prazo no Cor.g• tolO Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sa
nhar PI8Sidanbl da Flapúbl.a -- ao Congnaaao 
~ a MMiida PIIM86!ia n" 1 .... 15, ........... 
em 28 de mü> da 1998 a pnblrwcta no diA 28 do 
_,., mêa a ano, que 'E•Ir a lace mula em apa
raço6as de ifiipOIIIIÇão a d6- pravldlncoal". 

Da acordo com • indiceç6aS dai lidenlnças, 
a noa tarrnoa dos §§ 4• a 5" do art. 2" da Raaolu
çAo n• 1188-CN, fica - constilulda a Con 'a 
Mlala itlCUIIIboda de amlllr ~sobra a n111116rta: 

Hugo Napolalo 
Edillan Labio 

Jadar 8alballo 
Nlbor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

............ 

Fem.xlo Baana 
C&rlol Bazana 

Jaftarson Paras Oamar Dias 
Bloco Op oso;io (PTIPOTIPSBIPPS) 

Edualdo Supllcy SeNslilo Rocha 
PPB 

luiZ Durio 
Saulo Qua•roz 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

'kipl I I 

Magna Aac: •• 
MU1181loan.. 

luiZ P'iBuhyt•no Anlbal ~ 
Nas1or Duarte Ayrton X..Z 

Blooo (PMDBIPRONA) 
Edison Andnno Conlúcia Moura 

Blooo (PTIPDTIPCdoB) 
Marcak> Déda Fernando Feno 

PPB 
FranciSCO Domallas 

Da aconlo com a Rasoluçio n" 1, de 11188-CN, 
fica astllll alacodo o MgUIIIIa caJandério p11n1 a hmi
taçãa da maténa. 

Drr 4-6-98 - dealgnaç6o da Com slollotista 
o.. 5-8-ll8- •na1alaçla da Comlsr MISta 
Alt 3-6-98-prazo.,.,.~ de-

eles a para a Con saia MISta emitir o paraoar sobra 
a acb1 a lb3ldade 

Al6 12-6-98 - prazo final da COI i lo Milla 
Al6 27-6-98- PIIIZD no~ NaciaMI 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor PI8Bidanle da Rapúblca enviou ao CCinglol IID 
Nacional a Medida PrcMa6ria ri' 1.571-21, .,. • .., 
em 28 de 111810 de 1998 a pr. .. da no cllil 28 da 
rr.arno rnls a ano, que "Aliena a NICiaçAo dos -. 
14, 18, 34, 44 a 49 da Let ri' 9.11112, de 25 da julho da 
1995, dos artB. 1 B, 19, 34, 36 a 5 4" da art. 53 da IAi 
""9.293. da 1s de julio da 1998, que Õ'IJ a .. ~ -
~. sobra • dilaiiiZBS p11n1 a alabola;AD 
da lei arçamanlina .,.,. os llliiiiCicloa da 1111111 a 
1997". 

De acordo com as m. açC. das lder&~Ç:M. • 
nos tem.. dos §§ 4" a 5" da art. 2" da Ru +!Çia ri' 
1188-CN, fica IISSim consfillllda a COI i la ........ 
cunDda da- paraoar sobra. maa6na: 

Júlio Cafi1IOS 
RomaroJucá 

Jader Barbalha 
Nabor Junaor 

SENADORES 

PMDB 

S. pi 

HuQDN1111a1 h 
Jor.- P~lhiliro 

F-.IDBanola 
C&rlol Bazana 
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PSDB 

BerH Varas Coutinho Jorge 
Bloco Oposlçio (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supl~ey Sebasbio Rocha 

PPB 

Epdaclo Cafeleira Laomer Quontanllha 

DEPUTADOS 

SameyFdho 
Raul Belém 

PFL 

PSDB 

MussaDemes 
Laura Cameoro 

BasOoo V"dlano Amon Bezerra 
Emerson Olavo Pires Veda Crusous 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Odaar Klein HéliO Rosas 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

PPB 
MM:oo R-Ido Mon!ml 

Femando Feno 

Felipe Mandes 

De acoldo com a Resolução rf' 1, de 11189-CN, 
fica 8lllllbelecodo o 1181JJ1111e calendáno para a t~~~m~
taçio da matéria: 

O.. 4-6-911- desognação da Comossio Mosta 

Allli 3-6-118 -prazo pano oacebo...- de emen
das e para a Ccnlo aiO Mosta emitir o pa- sobre 
a edrnisslldldade 

Atl612-6-!18- prazo fonall da Conussão Mista 

Allli 27-6-!18- prazo no Cougreer" NaciOnal 

O SR. fiRESIIJENM (Geraldo Melo) - O Se
nhor PIWidenta da Repolbfoca III1VIOU ao Congraaso 
NaciOnal a Medida PI'OVIIIÓIIa n" 1 511 45, adolada 
em 28 de maio de 19!18 e publicada no doa 29 do 
,_,., mês e ano, que "Dá nova radaçio a dosposl· 
-da Lao rf' 8.742, de 7 de dazembro de 1993, 
que dospãe sabra a organozaçio da Asaos1êncoa So
CIIII, e dé outras provodênclas". 

De acordo com as~ das lideranças, e 
nos termas dos §§=• e do art. 2" da Resoluçio n• 
118&CN, fica- Ida a ComniO Mos1a .,. 
currDda de ernotor r sobre a maténe. 

Hugo Napoleão 
Elcoo Alvares 

Jader Barbalho 
Nabor Junoor 

---·----
SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

SuplaotN 

Edlson l..obio 
Vilson Kleonüblng 

Fernando Bezena 
Carlos Bezerra 

Sérgoo Machado José Robfofto Arruda 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Edualdo Suphcy Sebasbio Racha 
PPB 

Epilacoo Caleleora Laomar Qu.-ulha 

José Lourenço 
Allindo Vargas 

DEPUTADOS 

PFL 

PSOB 

Fábrna Pelaas Flévio Ams 
Rommel Feiló Osmflnoo p_,.. 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Saraiva Felopa Confúcoo Moura 

Bloco(PTIPDT~B) 

Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 

Jolran F1'81111 

De acordo com a Resolução rf' 1, de 111119-CN, 
fica .mbelecldo o segumte calendllno para a lnlrnl
taçio da matéria: 

Dia 4-&-911- desognaçio da Como saio Mas 
Doa 5-6-98 - Instalação da Comlll8áo Mos1a 
Nê 3+98 -prazo para oecebmnenlo de emen

das e para a Ccn1 saio Mosta emobr o ~sobra 
a adnussobdodade 

Até12-6-98- prazo finei da Comossão Misla 
Até 27-6-98- prazo no Congresso NaciOnal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidenta da Repúbloca envoou ao ~ 
Nacoonal a Medida P1'0VIS6na ri' 1.60443, adciMa 
em 28 de maoo de 1998 a publocada no doa 29 do 
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mesmo m6s e ano, que 'Oisp!le sotHe rnedlcla8 de 
lortalec:lnwllo do Sistema Fi...-lro Nacional e dé 

oulras p-·-·· De econlo com u onchcações dea lideranças, 
e nos ternms dos §§ 4° e 5" do lllt. 2" da RMO!u
ção n" 1189-CN, fica ...., constllulda a Com•* 
Milita IIICUmboda de emibr ~ satn a rnaMna: 

Bailo Patga 
Francalrno ,_,. 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

III p' n'n 

Hugo Napolelo 
RomeroJucá 

11eno v- J .. ,_, ,._ 
Bloco Op ,....., (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduanlo Supllcy SebaáJin Rocha 
PPB 

Epilacio Calalarra ~ Quillallllls 

DEPUTADOS 

'J'MI' - ... - I 
PFL 

PSDB 
SoMo Torras AMrio Noigromolll8 
Veda CIUBIIIS Ma Roeel-on 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Ganzaga Mala Edinho Bez 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Manllllo D6cla Femando Feno 

PPB 

De -'*' com a R 11 gi!IÇio n" 1, de 11111-01. 
b "IPba'l w• O 8llgUir1le calsncMriD ,_. & tramt
taçlo da mal6na: 

Dia4+88-~daCOil I .... 

Dia 5+811- -taçlo da Con I 'o Mllla 
A16 3-6-811- pruo psra ,...,_IIII de -

dita e pera a CornbsAo Mi8la emitir o~ IIObra 
a.n.sblldada 

Al6 12+1111- pruo final da COI• = Millla 
Al6 27+1111- prazo no eong,_, Naclol_. 

o .... PRESIDI!NTE (Genlldo u.lo) - o Se-
nhor P ........ da Rap"lblica 8IMOU BD CongiiiiO 
Naclol_. a Medida PnMS6na ~ 1 ID& llt, aoUada 

em 28 ele IIIBlO de 1988 e publiCada no dia a do 
nssmo mia e ano, que 'Di nova 1adaçiio ao art. 44 
da lei ri' 4.771, de 15 de aal&mbio de 1965, e clilt
p6e sobnl a ptOibiç6o do •••••- da COI••* 
ele .._ llol- em .._ agricolas na ~ 
Norl8 e ,. parta I'IDIIe da Região ~ e di 

- pi011id61au'. 
De acordo com aa inciiCBÇiiea das lida~W~ÇU, 

e nos ...,_ doa H 4° e 5" do art. 2" da ~ 
çAo ri' 1188-CN, fica ...., conatilulda a COI• · I 
Mlsla liiCUmblda de emibr ...-r IIObnl a lllllll6lia: 

SENADORES 

~ .... 
PFL 

Bemanlo Cabral RomeroJucá 
Júlio Can1los JonM Pll•wwo 

PMDB 
Jader llaJbalho Femando a-na 
NaborJu.- Carlaa Bez1ma 

PSDB 
Lúdio Coelho Jilllet- ,._ 

Bloco OpoiiÇ6o (PT'/PDTIPBBIPPS) 
Eduanlo Suplcy f'eNtdN Aocha 

PPB 
Epilaclo Calelalra IAomar Quir ..... 

DEPUTADOS 

PR. 

PSDB 

.... I 

Murilo Plntslio 
l..uclanoP~ 

Niclu Ribenl AniDnlo Feijlo 
Ol6vm Rocha .lcwelr AmNI8 

Bloco (PMDBIPRONAI 
Joio Tllomé Mealrlnho M6rio IMIIina 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Man:elo Dida FaiA ido.._ 

PPB 
Joio Tola 

Da~ com a Reanii'IÇ6o ri' 1, de 1181-CN, 
fica unto 11ecdo o segu1111e calancMI10 para a bWnl
taçlo da nl6ria: 

0.4+1111-dea•(IIIIIÇiodaCon ' Miiiiii 
Os 5+118 -II'IB!alaçlio da eu-- 1 'c Mllla 
Até 3-6-98- prazo pam •ecAbWradll de ena~

dls e para a ComiiBio Msla emitir O~ iiOtn 
a adn .,.,.,._ 
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O SR. PÃEsiDENTE (Geraldo Melo) - o Se
nhor PniSidanla da Repúbhca llfiVKIII ao Congrasso 
Nacional a Medida PIOIIII6ria n" 1..&07-11, adotada 
am 28 da maoo da 1998 a publicada no d1a 29 do 
rn.mo mêa e ano. que "Altera a leg alaçio que IBII" 
o Salério-Educeçlo, e dll. outras pnMdêiiCIBS". 

De acordo com as llldiCIIÇiies das IICielanças, e 
noa termoa doa §§ 4" e 5" do art. 'J!' da Resolução n" 
1J89.CN, fica assnn c:onsblulda a Com1ssão Mista •n
currDda da ernbr pa18C8r aobna a meléna: 

Ojalrna Besaa 
Francal1110 Pe1a1ra 

Jader Balbello 
Nabor JUIIIOI' 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Josélllanco 
RomeroJucá 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Artur da Tli.vola Coutinho Jorge 

Bloco OposiÇão (PT/PDTIPSBIPPS) 

EdUIIIdo SupiJCY Sebaslliio Rocha 

PPB 

Epdaao Caleteira Laomar Ou1nlanllha 

DEPUTADOS 

Tllu..... Suplecdlia 

Paesl..andlm 
Elton Rohnelt 

PFL 

PSDB 

Alcir Cabral 
.lalro Came1ro 

Nelson Marchezan Alexandre Sanloll 
José Thomaz Non6 Bonilécio da Andrada 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Mauncoo Requlão Dralma da Al11181da Casar 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Maroelo Déda Fernando Feno 

PPB 
Augusto Nardes Eurico M1randa 

De acoldo com a Resolução n" 1, de 19119-CN, 
fica .mbalacldo o Sllgume calendéno para a trarnt
tação da meléna: 

Dili 4-6-98 - designação da ComiSsão MISta 

Ola 5+98 - Instalação da ComiSSão Mista 
Atá ~·-prazo para recebimento da-emen· 

das e para a Comissão MISta errmr o pareoar sobl8 
a admiSsibilidade 

Atá 12+98- prazo final da ComiSSão MISta 
Atá 27+98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presldell18 da RepúbliCa enviOU ao Congresso 
N11C101181 a Madlda ProviSória n" 1.11011-14, adotada 
em 28 da ma10 de 1998 e publiCada no dia 29 do 
mesmo mês e ano. que "D1spõe sobre o seléno mini
mo para o panodo da 1° de maoo de 1997 a 30 da 
abril de 1998". 

De acordo com as 1ndiC8ÇÕBS das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 'J!' da Resolução n" 
1/811-CN, fica BSSim constrtuída a Comssão MISta In
cumbida da ell'llhr parecer sobre a matána: 

Gilberto Miranda 
Jonas PmhBiro 

Jader Barbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Carlos Patnx:in10 
Bernaldo Cabral 

Fernando Bezema 
Carlos Bezena 

Osmar DiaS Lúd10 Coelho 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Edualdo SupiJCY Sebasbio Rocha 

PPB 

Epdaclo Calatelra leomar Ou1111111111ha 

João Mellão Neto 
Manoel Castro 

DEPUTADOS 

Valdomro Mager 
Hugo Rodngues da Cunha 

PSDB 

Candmho Mattos AniVIlldo Vale 
Jova~r Aranres LUCIIIno Castro 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Zaire Rezende Sandro Mabel 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Feno 

ePB 

Emvaldo R1be1ro Jolran Frerat 



De llCOido com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
loca ~elacodo o seguinte calendãno para a ti'BITII
teção da matéria: 

Dili 4+98 - daslgnação da Comlasio Mela 
Dia 5-6-98 -llllllalaçlo da Con1l8llão MISta 
Alá 3-6-1111 - prazo para recabomeniO de emen

das e para a eo--· são Mista emibr o ~ sobnl 
a acllnaslbllidade 

Alll12-6-98 - prazo final da ConiiSSio M
Aié 27-6-98- prazo no CongniS&O NaciONII 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Prealdenta da Repúblca enVIOU ao Cong..ao 
Nacoonal a Medida PRMSóna nl 1.81G-10, adotada 
em 28 de maio de 1998 e publicada no diB 29 do 
,_., rnls e ano, que "Cna o Furodo de G..- .ii 
Exportação - FGE, e dé outras PI'OVIdênciBS'. 

Da acoldo com as 1nd1Caçiles das lideranças, e 
,_..,_doe §§ c• e 5" do art. 2" da Resolução n" 
1/118-CN, foca _, co1-11da a Ccm1osio Mlata ln
c:umboda de emitir parecer sobre a rnaténa. 

SENADORES 

'Ardemo s .. lt 1 a 

PFL 

Joeé Agnpono Guilherme Palme1ra 
Romeu Tuma Hugo Napoleão 

PMDB 

Jader Balbal10 Femado Bezerra 
Nabor Junior Callos Bezerra 

PSDB 

PediD Piva Joeé lgnáclo F.,_,. 

lllcx:o Oposç"o (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllc:y Seballbão Rocha 

Paulo Gcuvêa 
João Mallão Neto 

Callos Alberto 
Max Rosenmann 

PPB 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplsa .... 

Luna Netto 
Jorge KhouiY 

Nelson MaldleZan 
Paulo Mourio 

Junho de 1998 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Gennano R1go1to Edlaon Andritlo 
Bloco (PTIPOTIPCdoB) 

Man:elo Déda Femarodo Feno 

PPB 

Herculano Anghnetb 

Da acoldo com a Reaotução rf' 1, de 1988-CN, 
fica el!blbalacodo o segUinte calendáno para a 1nlllll
tação da melena· 

O..C-6-98 - des'!lnaçia da Con 11a"o Milla 
Ola 5-6-98 - lnslafaçio da Con I 'o MiB1a 
Até 3-6-98 - prazo para racetlunanto de _,_ 

das e para a Comissão Mista emlbr o pBJecer 80bnt 
a admiSSibohdade 

Alá 12-&-98- prazo final da Cornillsão Ml8la 
Alll27-&-98- prazo no Cong-.o NacloMI 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Prealdente da Repúblca emnou ao Congra &o 
Nac1onal a Medida PIOVISÓria nl 1.&11-e, adoladll 
em 28 de 1111110 de 1998 e puhlocade no dia 29 do 
n.srno mês e ano, que 'Aliara~ da 1..at rf' 
8.313, da 23 de dezemb10 de 1991, e dé outra pro
VIdências'. 

De acoldo com as 1ndiCBÇÕBII das lllllnnças, e 
nos termos dos §§ c• e 5" do an. 2" da Rasc:ollç"o n" 
1/89-CN. IICB asSim consbtulds a Cou lo MiBia,.. 
cumblda de emitir panacer sobre a matéria: 

Hugo Napoleio 
Ed111011 Loblo 

Jader Ba!balho 
Nabor JIJIIIOI" 

SENADORES 

surta • • 
PFL 

PMDB 

PSDB 

Cout1nho Jorge Jelfe~ P-

Bioco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Edualdo SupiiCY Seballbão Rocha 

PPB 

Epitaclo Cafalelra Leomar Cuinlllnlha 
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Julto Casar 
Eraldo nnoco 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Sup...._ 

Paulo Uma 
Raull!elám 

Ac:lroaldo Streck Eiras Murad 
Mansa Senano Nillon Cerqueira 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Mana Elv1ra Mauricto Raquoão 

Bloco (PT/PDTIPCdoS) 

Marcslo Déda Fernando Feoro 

PPB 
CunhaBueno EmQio Assmar 

De acoldo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
hca estabelecido o segu1nte calendáno para a lramo
taçio da maténa.: 

Dia 4-6-98 - desognação da Comossilo Mista 
Dia 5-6-98 - mstalação da Comossão Mista 
Até 3-6-98 - prazo para oaceblmento de emen

das e para a Comossão M- erndlr o parecer sobre 
a admisSibilidade 

Alé12-6-98- prazo final da ComiSSão M
AJé 27-6-98 - prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidenta da RepUbloca envoou ao Corogresso 
Nacoonal a Medida PIOVI&Ófla n• 1.81..,19, adotada 
em 28 de maoo de 1998 e publiCada no doa 29 do 
mesmo mês e ano, que •Defone d11etnzes e Incenti
vos fiscais para o desenvolvomenlo regoonal e dá ou
Ires pi'OVIdêncoas". 

De acoldo com ~E:'ações das IKieoanças, e 
nos tennos doe §§ 4" e do art. 2" da Resolução n• 
11119-CN, foca assom co ida a ComiSSão Mista In-
cumbida de emdor pa...,r sobre a maténa: 

Hugo Napoleão 
José Agnp1no 

Jader Balbalho 
Nabor Junoor 

SENluxmEs 

PFL 

PMOB 

Bailo Parga 
José Alves 

Fernando Bezana 
Carlos Bezana 

PSDB 

Bem Vl!niS Csrlos Wilson 

Bloco OposiÇão (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebashão Rocha 

PPB 

Epdacio Cafeteira Leomar Quontanilha 

VdmarRocha 
Juroocasar 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Casar Elandeora 
Expedito Junoor 

Fernando Tooras Nestor Duaote 
Fau Rosa Olévoo Rocha 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Neuto de Conto Carlos Apohnéno 

Bloco (PTIPOTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femarldo Feoro 

PPB 

João Mendes 

De ac:on10 com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecodo o seguinte calendáno para a trami
tação da rnaténa· 

Dia 4-6-98- desognaçiio da Comissão M-

018 5-&-98- Instalação da ComiSSão M-
Atá 3-6-98 - prazo para racebmento de emen

das e para a ComiSSão M- emlbr o paoacer sobra 
a admiSSibilidade 

Até 12-6-98- prazo final da eon.são Misla 

Até 27-6-98- prazo no Corogresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presldeme da Republica envoou ao Corogresso 
Nacoonal a Medida PI'DVISóna n- 1.115-211, adolada 
em 28 de maoo de 1998 e publiCada no doa 29 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobn! a emossiD de 
Notas dO Tesouro Nacoonal - NTN destinadas a au
mento de capotai dO Banco dO Brasil S A., e dá ou
Iras provoclêncoas". 

De acoldo com as 1ndocações das IKferanças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• dO art. 2" da Resolução n" 
1/119-CN, fica assom consblulda a ComiSSão Mista In
cumbida de emdlr parecer sobre a maténa.: 
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SENADORES 

Tlll....... 811!1 .. , ... 

PFL 
Romero Jucá Hugo Napalalo 
Vzlzlon Klanlb:rtg Joel de Holanda 

Jader B:ubalho 
NaborJ..-

PMDB 

PSDB 

José lgnác:o Fenwa Lúdlo Coelho 

Bloco Oposção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduaztlo Suplzcy SebaSitio Rocha 

PPB 
Epitac:o cm-. '--tlar Quli1IBnllha 

DEPUTADOS 
.,......... Supleatlll 

PFL 

PSDB 

Luzz Callo8 Hauly Dilso Spel&"k:o 
Koyu lha Yeclll C:wa.s 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Anlllmo do Vde O.C.r Goldon 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

F-.IDFeno 

PPB 
Cerlas Alttlln EnM:Ido Ribew 

De 8CCIIIIo com a Resolução rf' 1, de 18118-CN, 
liça atlllala ·~ o tl8gUtt1la c:alend6no pana a-. 
lllçlo da mal6zlzl: 

Dita 4+88- de8zgrzzzçlo da Confnlo MLIIa 
DiLI 5+118 - znaiZIIaçêo da eo-- -o Mizzla 
Al6 S+ll8- pcuo pana racabttnatiiO de -

dali a pana a Co:z · 'o M"- amiltr o~ .abta 
awtm '•lerfe 

Al612+118- pcuo final de Coznssio Mizzla 
Al6 27+118- p!8ZO 110 Cong-~ 
O 8R. PRESIDENTE (Ganzlclo Melo) - O S. 

ntzor P:as:danl8 da Rapz"tbltca atMOU ao Cuo:g: o 
Nac:onaJ a Mmoda Pzavzsórza rf' 1.1137-5, adafa1a 
em 28 de 111810 da 1998 a publtcada 110 dia 211 do 
-.no tnlll • 8110, que "Dizlpiia .abta • :.go-eção. 
fieralzzttÇio 8 IUparv:sio doa znazcados da lilz*ls 011 

COI:Italos da ,,_ colebvo. e dé OlilniS PftM" 
dênc:u". 

De acoztlo com as zr>tic:aç5as das lidaranç88, a 
nos ta:mos dos §§ 4" a 5" do art. 2" da Reaa'zçlo rf' 
1189-CN, fzca assun canslllulda e eon.sio Mizzla ~n
cumb:da de eznzltr pa- .abta a mat6na. 

Jonas PrnhMD 
L.aonal Pa:va 

Jadar Barbalho 
Nabor Junzor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

.. ,, I I 

Femando B I ra 
Cartas Bezeil& 

José lgnáclo Fetn!lzza Jalfa,_-. Pazaa 

Bloco Opoeção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduanlo Supllcy Sebaaliio Rocha 

PPB 
EpolaciD ca~atM~tza ,__,_ Cl.llnlillttllta 

Saulo Quazroz 
Paulo Cordattu 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Fl:mo da Caltlo 
Se' ''*"Cruz 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pedro NovaJs Paulo LUIIola 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

PPB 
Juzarzdyr Paido Oanw UllfiO 

Da 8CCIIIIo com a Reaoluçio rzll1, de f-.cN, 
fica eeta~alaczr'o o IIILgUii1bl calllniMrio panaallaml
taçiio da znaléria: 

Dia 4-6-98- dastgnação da Cozi IIID U.. 
Dia 5-6-98 - znalalaçêo da ComzAio .... 
Alé 6-6-98- pzazo pata -a.-110 de

das e paza a Com asio Mista IIMZitr o ~ .U. 
a admzssilzlzclad 

Al612-6-98- pzazo ,.,.. da Com uio Mizzla 
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Até 27-6-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Repúbloca 8IIVIOU ao Congresso 
NaCional a Medida Provlsóna ri' 1.1140-3, adolada 
em 28 de maoo de 111911 e publocada no dl8 29 do 
mesmo mês e ano, que "Restaura a Vlgêncl8 da Le1 
n" 8.989, de 24 de teven~~ro de 1995, que dispõe so
bnl a ISenção do l....,asto sobra Produtos lndustnall
zados (IPI) na aquiSIÇão de automóveiS desftnados 
ao transporte aut6nomo de passag&~ros e ao uso de 
portadores de deflclêi1CI8 IISICB" 

De acordo com as 1ndiCIIÇÕeS das lideranças, e 
nos temoos dos §§ 49 e 5" do art 2" da Resolução n" 
1189-CN,IICB BSSim consblu1da a Com1ssão M1sta m
cumblda de ernllr paracer sobre a maténa. 

Tllu ..... 

Leonel P81V8 
Joio Rocha 

Jader Balbalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentn 

RomeuTurna 
Jonas P1nhelro 

Fernando Bezena 
Caltos Bezena 

Caltos Wilson Osmar 0185 

Bloco OposiÇão (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo SupiiC)' Sebastião Rocha 

PPB 

Epilaclc Calete11a Leomar Ou1ntamlha 

DEPUTADOS 

Jaa6 Carlos Aldwa 
Augusto V1V81ros 

Fétma Palaes 
FlávooArns 

PFL 

I PSDB 
' 

Osóno Adnano 
luiZ Duláo 

PedroHemy 
Vdlono Medool1 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Balbosa Neto Neuto de Conto 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Man:elo Déda Femando Ferro 

PPB 

Franasco DomaRes Herculano Angh1neft1 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN. 
fica estabelecido o segu1nte calendano para a lranll· 
tação da maténa: 

Dia 4-6-98 - des1gnação da Comissão MISta 
Dia 5-6-98 - Instalação da Comissão MISta 
Até 3-6-98 - prazo para recebimento de emer~

das e para a Com1ssão MISta ernmr o parecer sobnt 
a admiSSibilidade 

Até12-6-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-6-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se
nhor Presidente da República envoou ao Congresso 
Nac101181 a Medida PI'OVISÓria ri' 1.8511-1, adoteda 
em 28 de maoo de 1998 e publicada no dl8 29 do 
mesmo mês e ano, que 'DISpõe sobra o saláno mnl
mo a v1gorar a partir de 1° de rnaoo de 1998'. 

De acordo com as Indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Res>luçio n" 
1189-CN. fiCa ass1m consbtulda a Comssão Mista lrl

cumblda de emd" parecer sobre a rnaténa. 

D!afrna Bessa 
Leonel PaiVB 

Jader Barbalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

RomeuTuma 
Jonas P1nha1ro 

Femando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Pedro PIVB Artur da Tévala 

Bloco Oposlçio (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiC)' SebastiloRocha 

PPB 
Epitaclo Caleten Leomar Ouintanolha 

DEPUTADOS 

Tllu..... SUpiBib ... 

Jmme Fernandes 
ManoAssad 

PFL 

PSDB 

Franasco Horta 
Mess1as GcHs 

Nelson MaiChazan Antonto Joaqum 
Nibon Ca~quetm CeCI Cunha 

Blooo (PMDBIPRONA) 

Sandra Mabel ConfúCio Moum 
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Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fllfl'l8lldo Ferro 

PPB 
Eraldo Tnndade Cartas A11ton 

De ac:onlo com a Resoluçio n• 1, de 19119-CN, 
fica estabelecido o aegulllle calendáno para a tramo
taçAo da mat6na: 

Dia 4-6-88 - desognação da Com rrão Mlata 
Dia 5-6-118 - onstalaçio da Comn•'o M-
Até 3-6-118 - prazo para .-tlirr.ento de ..,..,_ 

das e para a Comosslo M- emlbr o paracer aoble 
a admissibilidade 

Até 12-6-98 - prazo final da Coo o ão Moata 
Até 27-6-98- prazo no Cong188110 Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Prasodenle da Repúbhca emnou ao Congrasso 
Nacoonal a Medocla PIOVI86na ri' 1.S14, adolada 
em 28 de maoo ele 1998 e publocacla no doa 29 do 
n.smo miB e ano, que "Altera a radaçio dos arts 
28, 31 e 44 da L8o ri' 9.473. de 22 de JUlho ele 1987 
que cbapõe sobre as doratnzes para a elaboração ~ 
... OIÇIIIIIei1IÚa ele 1998". 

De acordo com as oncicaQiies das Jodenmças, e 
._termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resoloçãn n" 
11119-CN, lic:a assm constJiulda a Com ão MISta on
curnbcla de emibr pa-sotxe a maténa. 

o,.Jma Beasa 
l.aanel Paova 

Jader BaJbalho 
Nabor Júnoor 

SENADOREs 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplao• 

RcmeuTuma 
Jonas Pmheiro 

Femando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Bano Varas Ormer Das 

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSBIPPS) 

EcluaJdo Suplocy '3ebesbio Rocha 

JCIII6 Lourenço 

PPB 
Leomar CumlanJIIa 

DEPUTADOS 

Suplao ... 
PFL 

Hugo Rodnguea da Cunha 
João Ribeiro 

Measoas Goos 

PSDB 

Amaldo Madeira Danoto de c-o 
Veda Cru81US Paulo Mow1o 

Bloco (PMDB/PRONA) 

Femando Donoz l.Jcha QuJnen 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 

Hugo Boehl Romel Anlzoo 
De acordo com a Resolução ri' 1, ele 1 1188-CN, 

fica estabelecido o segumte calenc:t.lno para a tnuno
taçio da matéria: 

Dia 4-6-911- desognaçio da Comaslo Mllla 
Doa 5-6-98- Instalação da Comasio M-
Até 3-6-98- prazo para racebomento de emen

das e para a Comosaio M.,. emibr o paracer sobre 
a admosslbolldade 

Até 12-6-98 - prazo final da ComiSSão Mllla 
Até 27-6-98 - prazo no Cong188110 Nacoanel 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O S. 

nhor Prasodenta da Repolblica -.ou ao Cooo 110 
Nacoonal a Medida PIOVISÓria ri' 1..112, adolade em 
28 de maoo da 1998 e publocacla no doa 29 do -
mls e ano, que "Di nova l8daÇio ao art. go da Lao 
ri' 8. 723, de 28 de outubro de 1993, que dosplle -
bra a raduçao de elllllllllo de poluenlas por veiculas 
auloiikAOI•, e dli outras pRWidênclas•. 

De acordo com as Alocações das liclelançlla, e 
nos termos dos§§ 4• e S" do art. 2" da RnMIÇio n" 
11119-CN, loca 88Sim ccnslilulda a Co-ns'o Meta 
oncumiHda de 111111br psrecar sobre a maténs: 

Jonas Pmhello 
DJBima Bessa 

Jader Blubalho 
NaborJumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supl1n11 

Femando Bezamr 
Cartas Bearra 

SergiO Machado Ormer Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebastião Racha 

PPB 

Leomar OutnlaniJha 



Junho de 1998 ANAIS DO SEJ~;ADO FEDERAL 249 ------------------
Tltulai&S 

Lucrano PIZZiltto 
Paulo Gouvêa 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Rogéno S1lva 
Ayres da Cunha 

Fábio Feldmann Anosto Holanda 
Elias Murad Sebastião Madeua 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Geddel V.e1ra Lima Wagner Ross1 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Mamelo Déda Fernando Feno 

PPB 

Odelmo Leão Genon Peres 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-<:N. 
fiCB estabelecidO o segumte calendáno para a tramt
tação da maléna: 

0111 4-6-98 - des•gnação da ComiSSão MISta 
0111 s-&-98 - 1r1stalação da ComiSsão M1sta 
Até 3-e-98 - pram para recebtrnento de emen

das e para a ComiSsão M•sta emlbr o paracer sobre 
a admsslbilldade 

Até 12~98 - prazo final da ComiSSão M1sta 
Até 27~98- prazo no Cong~esso Nac10nal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sara lefta 
a devida cornuniCBÇio à camam dos Depo dados 

O SR. PRESIDENTE (GBIBido Melo) - Passa· 
mos à IISia de oradores. 

Concedo a palavra à nobre Senadom Benedlta 
da Silva. S. Ex" d1spõe de VInte nunutos 

A SRA. BENEDn'A DA SILVA (Bioco/PT - RJ 
Pronunc111 o segu1nte clscurso Sem nMsão da ora· 
dora.) - Sr. Pn!Sidente, Srs Senadoi&S. quero fazer 
o ragn;IIO de uma ent18VISta concedida pelo PI8SI· 
dente do BNDES, Andlé lara Resende. ao roma1 O 
Globo do dlll 12 de maiO A priori. pense• que não 
devena fazê-lo, porque o tempo haWI passado. Mas 
a maténa Blnda está quente, é pelllnente. pnnc•pal· 
mente quando estamos VIvendo um prc c asso de pn· 

vatiZ8ÇÕIIS. Essa conco~. essa diSputa para se 
comprar alguns de nos gmndes patnm6rnos não 
tem sidO acompanhada população. Nesse sent•· 
do, achet mportante I azer à tnbuna essa mmha 

praocupação. .i 
Varamos o que d o Pre&ldente do BNDES. 

"Será surpreendente a a11'8C8daçáo do Governo 
com a venda do SIStema Telabras superar os US$20 

bilhões, COntiB est!R11ltntas que vanam da US$15 bi
lhões a US$30 b1lhões". DISS8 amda maiS, "que o 
BNDES está tendo vánas conveiSBS com lrMIIIIKIO
res estrange•ros sobre a pnvatLZação, que deve 
ocorrer em 1ulho. e que eles estão se mostrando 
mudo Interessados". 

Dlllnle dessa declal&ção, digo ao P-.dente 
do BNDES que não fiCBR!I surpresa se o valor ane
cadado pelo venda das "talas" for apenas R$15 bt
lhões, quer d•zer, 100% abauco do que se podena al
cançar É mudo comum -está quase comum- ven
der nossas nquezas por valores subavaliados. Lem
bro aqu1 a Vale do R10 Doce. F01 uma wnda amar· 
ga, mas mudO doce para quem a comprou- é o que 
podenamos chamar de "sopa no mal". 

Quanto às mtonnações !locadas pelo BNDES 
com os P1VIIIstld018S, que, com certeza. estão mudO 
mteressados, que10 levantar um ~. 
dentro da mnha preocupação de que saram infom'18· 
dos não apenas aqueles que estão mBJS pró!llmOS e 
que tãm acesso ao dlltll-room, mas também a po
pulação como um todo para que seNan os ..._ -·? 

Ora. Sr PI8Sidente, Sr"s. e Srs Senadores, 
tudo ISSO e mudO estranho. Faço questão de regiS· 
Irar que uma das mBIS valiosas jÓiaS do Pmgrama 
NaciOnal de Deseltallzãção (PND)- o Sistema Ter. 
brás, avaliado em até US$30 bilhões - está trancada 
em uma C&llGI·preta. Para se ter acesso a essa CBJ· 
u. (os-e), ceda Interessado - é para ISSO 

que chamo a atenção - terá que pagar R$25 m11 e 
R$100 mil por consulta, o que torrl8 o acesso às,. 
formações pnVIIegiO de poucos. Não 58 InclUI ai O 

povo braslie1ro: mas, com certeza. nio será proble
ma pala os giBndes "lubariies da telefonia rnundllll". 
A Telel6rnca da Espanha está diSpoSta a pegar 
R$700 md para ter acesso à 1n1stanose ll1lormação 
ou às rmstenosas Informações. Na f1la, também en
cont!Bmos a IIBIIBIIB Stet: a MCI, dos Estados Unt
dos: a Telecom, de Portugal, e as Telerloms de ou
tros p&ISBS. 

A unpressão que tenho é que es1amos ent..,.. 
gando a melhor e ma1or !aba do nosso bolo Ternos 
a rusldocaiJYa de que 1sso será malhar para a Nação. 
E ar eu pergunto: qual nação? A Nação braslle1111? 
OrganiZar dam-roome, diSponibilizando Informações 
aos grupos empresanBJS •nteressados nas pnvatiza· 
ções, tem sido prábee do Governo Fedend nas lllb
rnas pnvat•zações. Com ISSO. o povo braslletiO tem 
locado a margem da transparêi1CI8 que sa fez -
sána, POIS o que está sendo pnvabZBdo é lena de 
Interesse públiCO e de pmpnedade da Nação brut-
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letra Portanto, nllo podemos ITIIliS IIC8IIar a rapab
çio da pmrrtzação da Vale do RIO Doca, agota com 
a Telabrás, em que nuvens sombnas encobramo 
proc:esao 

IncluaM!. Sr PI"OISide.M, ~- e Srs. Senado
res, essa loi a poaoçio brada do III1COi 1bo, raal.-lo 
no RIO de Jalwo, com a palio '4 eç:io de ca• III , 
.-..adores, depnllldoa fedelaiS e ~ da socie
dade CMI, IICG .... iii8dc6 com O fliC E Ql da prNIIIIiir 
çiiD ora em pn\llca, que poclaá bazar - como Já mm
cronamos- .......,...uizos 11 Nação txas•ra. 

o decnilo de raestiUIUiação das 'telas", publ

cedo --· trouxe as ragras de ecesao .,. 
....,_ das eatata•; o periodo das consultas. 
que C01111190U na segunde qu1nzena de maro e blmu
na no fim do mês de JUnho; a deblm inaçio de que 
os COIB&Ihos de &dmmiS!raçio das .mt&Js 1e1ao 
que convocar as N&peCbVas assembléi&S de &CIO

-para apnwar as c:is6es e 18&~; a o 
piiX I I ~ de dlvl8io, qU& ahnge 26 bBI&Ionias celula
res da banda A. agrupadas em OIID navas amp,... 
haldlnga, e 27 estalais de teleloni&S fixaa. qua .... 
.ao resgrupadu em três holdlnga regron&~&. entra 
0Ub&8ragras. 

Quero lambém chamar 8 -.çao para o pro
- de as1o do s &tua Telebnis em doze 11111-
......, com - il pnvalimçio, que PIUVOCDU que
- e lnls BQÕ&I, denb8 as ~ lN'' o uma pro
IIICMda pela Pn:lcuradona Regional da Rapúblic& do 
Dlllllo Fedelal. em qua é a ..... ....,_ no ..-alo 
do fechameniD doe dal»<w• ,_ de ...., pn
va!No - "a6 para quem pode, nllo para qiMm quer" -
de Donnaçllas 8Dble as hold~ .. PIW&IIZá ... do 
S i FB Teiabnls), POIS 08 n-IIOB nio ~ _. 
tarlwlcionando 111111 que..- as hciA•J6 ....._ 
..., ~-Para ...W. asse poblenB, o Go
vama pramaveu a 001 m ;Ao da A•• •• '' · Geral 
Exlraordinéna, lls PI I I, 8 qual dalllaou aobnt a 
apavaçiiD da dNialo do S"a&1ma em h a IIII g 

Eue PlD 1 o liStá por damais tumuilu&do, 
sara por ações, .. ,. pela lalla de 111011 nações lnlnS
panilli86 ou pelos ~?Oi qua vêm ooomando 
Tudo B&O, com cerbiiZa, ealá seMndll a OUIIoll inbl
,__ Nilo lllllelldamoa pDiqU& tanta p-. Como 
diZ um wlho dàdo, "quem tem p1'118118 coma cru•. e, 
,_ caeo, ao qua lUdo KKIK:a, o PAIIUÍZO .-á do 
padnm6n10 púbi"ICO. 

O Sr. Enwl11 Amonm (PPB-RO)- Parmde
ma V Ex" um ap&rbl? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Concedo o apalle ao nobre Senador Emandas 

--""'"'"· 

O Sr. Eniancla Amorim (PPB - RO) - Nabno 
Sanadora. paraballlzo V. Ex" por lazer esse piOIIUII
CIIIIIlllnlo, uma advertliD& com n12ação ile pnv&bza
ções das maiS mportanbllll -.. do I'IOSIID Pais, a 
e~ da Vale do R10 Doce, vandKia por um valcJr 
Intimo. A venda das melhores emp18SBS _,... 
nllo tem sulbdo afeitO para a malhona das COI dçõae 
de Vide doa b18SIIe110S, para 0 deaéeooiKJ da dMda 
llll8ma ou para 8 diiiiiiiUIÇio • pagamento doa julw; 
pelo conlláno, so • ....,._ o Pais. Nesta _,., 
OIM, pela televisão, um cotadio da énla IICOIMIIIIIC& 
dizer: "011&. ._.. ano nio veoldamoa anla quue 
nada; no ano passado, V81idamoa n11lh611S e mlll6-
as". PaniCII até que estamos em lallncla lalal, VWI

dendll o patnmõnro --'· que loi crilldo com tan
to sacnllcio na época doa G~ da 18V01uçio. A 
él8a de comurocaç6as - )IISiamanbl a qua mais ..,.. 
de, que I'IIIIIS amacada. qua - dá luciO - eslá 
sendo pnvabZada agora, por clabaDoo do pano, como 
diZ V. Ex", ile ~. num negocro da China. 
Pnlocupa-me ver o País, a cada ..-.oilo, ficar 
m&IS pobnl, • não 881 &16 onde ... 8S88 IIIIU&Çio. 
Aqui deoao ragiSirado que VOI8I contra Iodas as 111110-
nzações de venda de -ta• e vou - a 
luê-lo, pooque penso que ISSO SÓ traz 1118JUIZO il Na
çio. Obrigado. 

A SRA. BENEIXI'A DA SILVA (Bioco/PT -RJ) 
- Agradeço O apell& de V. Ex", D quallriCOfPOIO 8D 

mau pronu11C111111&111o. V. Ex" Iam 8ldo um dahlneor, 
sem -IOiobla. mas o que vanficaniOB é que a-
moa maos ,_. empn~sasa saam ~do 
que os 1IIV8Sbmanlos --..garos qua .-. No 
caso do RIO de Janeiro, por eUf1111o, toram .,_ .. 
dados R$21 bilhões com as pnvahmçõae, ma fo. 
18m .,J81adoa R$30 bllhilllii. Que hlll6ria é -? 
Nilo podei110B deixar de nos pnonWICIIII' a - -
peitO e V. Ex" 18m 8ldo um das que 11m-e& posicio-
nado CD- D priYaiPaçi'IIS faita8 daesa 
torma. 

Nikl somos contrános il pnvabzaçiD de
não-eslnltáglcos -- para o PaiL a.--. sm, 8 pnvaiiZaçiio daqudD que .... 
moa de bom. bcnito e qua .., nulo baraiD para 
quemcompoa 

Vollo a .,....,, qua a Teleboás é um doa l'llllllllo-
18S negóCIOS em telelona do mundo, S8J& palo po
tencoal habdolado (Yinltl mihllaa de lmhes ............. ,. 
sara pe1a demanda 81nde não alalldida, que pode 
dobrar esse número; ou ..,., pelo pDIIInCI&I da ,.... 
labllldade. que só ano passado geoou qu.- R$4.3 
bithiles de lucro. IsSO expliCa ela....- porque 
giBI1dae giUpD8 •nta,_,.IS mandestaram ohclal-
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mente ao Mm1steno das CornuniCIIÇiies que estão 
mui!D lfllaressados nessa pnvaiiZIIÇio. 

Toda assa pressa em pnvaiiZar as "teeas", pnn
Cipalmente em final da Governo. só tem saMdo ao 
lfllerassa da alguns, o que exclui o mta,_. da Na
ção como wn todo. O mau I8C8IO é que ocona com 
as "teeas" o m.mo que se vani!CB, hOJ8, com a 
anarg!B alélnca no RIO da Janauo a ln8hcáciB e 1110-
perAI'ICIB do SISiarna. E não temos a quem raconer 
ou reclamar. DIZIBm que a pnvati28Çio 1na dar ao 
consurmdor mais eetalllltdada a melhoras preços a 
saMQDS de quaf!dada, pois havar!B concorrênc!B. No 
entanto, o que astamDII vendo é o contnino. ocorram 
blecaules, estamos pagando mu!ID, esramos tendO 
perdas tremendas e quando a conta chega, pnmeuo 
o consumador tem que pagá-la, pala depois discuti
la. Se não tem corno pagar, a sua enargiB é cortada. 

Quanto à Talei), pa18 que não se repta o que 
vem aconendo com a energiB do Rio, quem qwsar 
adqu1n-la terá que Investir ma1s da R$1 bilhão para 
mplemantar ceiCB da um mdhio da terminaiS até o 
final da 1999 Essa b a mata estabelacKia pela 
Anatei. A ITIIIha preocupaç.lo conhnua. poos a ntli
cáciB da fiscalização e do controla dos serviÇOS con
lratedos tal a pni'ICipBI causa do caos provocado 
pela Cal) a I.Jght. porque as autoridades cons111U1das 
se praocuparam com a rapodaz da pnvatozação, mas, 
lnfelozmente, esqueceram-se dos oulloS clatelhas. 
CII!OS eiCllmplos li tive aportunodada de Citar. 

Ontem, a Anatei IISSIIIOU OS contratos da con
cessão com as empresas que preetam saMQDS da 
telaiDniB local, mtarurtlana I\BCional e mternacoonal. 
Esses contratos definem as 18gras dO selar de tele
comui'IICBç6es nos próximos vonte a c1nco anos. Uma 
das cliusulas chamou11'18 a atenção: lol a da que 
antes de )Unho da 1991 não poderé haver aumer!ID 
lllnfáno Isso, não seo por que, faz-ms lembl8r das 
promessas de campanhas não cumpndas, que por 
&mal 1é esliO por ai. Quem vao, realmente, liscalozar 
e 1mpedor o aumento tartláno? 

A pnvabZação das "telas" é muoto expteSSIVB 
Por consaguonte, nio podamos admibr que informa
ções tão valiOsas fiquem dosponiVIIIS apenas pa~a 
aqueles gl8ndes gNpos acouõmocos que podem pa
gar, poiS qusm podari ,_ gal8nllr que, em ITI8IO a 
essas Informações prMiegoadas - pagas -. não esta
rá sendo dosponoblloza~ um tesouro por nós dasco
nhacodo e subavaloado::? 

Essa é a monha praoc:upação. Nós a1nda 
carecemos da comun - e de orotormação nesta 
País. Em se tratando doi um patnmõnoo dessa natu
~aza, é pi8CISO que todoS tenham acesso às onlonna-

ções. sem que haJB a necessidade dO pagamari!D de 
uma foJiuna para osso. po1s o pnvolégoo sará pura e 
smplasmente desses grandes gNpos ac:oo o6mocos. 
E nós aqu1, pobras mortaiS, não temos conhaclmsn-
10 de como 1sso está sendo tratado, de como estão 
Mndo voabllozadas easas pnva11zaçiies, com valOreS 
mui!D baixos, como Jé temos constatadO, dlfanantes 
dO valor real do patnmõnoo. 

MudO obngada, Sr. Presodente. 

Durante o doscuiSO da Sra. Benedlla da 
SiNa, o Sr Getaldo Melo, 11 VIC&-Ptar«ten-
18, deuts a cadeira da {HfiSKMnCia. que é 
ocupada pelo Sr. Eduardo Suptocy. 

a SR. PRESIDENTE( Eduardo Supficy) - Con
cedO a palavra ao Senador Aclemor Andrade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lúelo Alc:Anta
,.._ (Pausa.) 

Soboa a mesa. oequenmeri!D que S8fá lodo pelo 
Sr. Pnms1m Secretano em eiCllrcicoo, SenadOr Jeffer
son Pél8s. 

É lodo o segwnte: 

REQUERIMENTO N" 3M, DE 1118 

Senhor Presidente. 
Requeremos, nos termos do aot. 218 dO Rego

manto lntemo e de acordo com as lradoçãas da 
Casa, as segu1ntas homenagens pelo falaclmel1lo do 
Monislro Caolos Alberto Madeua: 

a) IIIS8IÇio em ara de um voto de pmflnlo pesar; 
b) apoesentaçio de condolêncoas à famlia, ao 

Supoamo Tollunal Federal, à Justoça Federal do Ma
ranhio a à Academia Maranhense de Letras. 

Sala das Sessões. 4 de Junho de 1998. - Se
nador aeno Parga 

a SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplocy) - Esse 
nsquenmanto depende de votação. em CUJO encami
nhamsri!D poderão fazer use da palaVI8 os Srs. Se
nadOres que o desejaram. 

a SR. BELLO PARGA (PFL- MA)- Sr. Prasi
dente, peço a palavra para encarmnhar a votação. 

O SR.PRESIDENTE (Eduardo Suplocy) - Para 
ancamonhar a votação, concedo a palavra ao Sena
dOr Bello Parga. 

O SR. BELLa PARGA (PFL - MA. Pala enca
rmnhar .a votação. Sem nMSão do Ol8dor.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Sos SenadOras, é com o COI1IÇ6o 
profundamente confrangidO de tristeza que cumpro o 
dever da transmrtor à Casa a Infausta not1c1B dO fala
Cimento da um IIISigl\ll maranhanse. de um boasdeoro 
Ilustra. 

Hqe, pouco depo1s das 6 horas da manhã, re
cebo um telegrama, de São Paulo, dando-ma conta 
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do~ do Dr. Carlos Alberto Madeora. ax-Mi
nostro do Supramo Tnbunal Federal, que para Sio 
Paulo '-se dirigido em busca ele melhoras para a 
sue saúde. 

O MiolstJD Carlos Madeors era um doa nwa
n.._ ele mlllOI" PIOI8Çio nos úlbmos teqiOII. Fai 
ele o segundo coniiiiTineo meu a ter - no Su
pramo Tribunal Federal. Tratava- de um l"lonwn 
que dedicou - VIda ao .n1c1o e .11 ptábcs do Dinll
to. ~. ao longo da 8118 can'lllra no Jumcã
no, o raspeoto e a adln~ dos aeua ~. 
doa - calegas de Judicllino e das pad8s • ndvidas 
nas C8USIIII que llelotam destinadas para JUlgar. ....._..ela em 11120, em Sio Luos, o segundo 
ITIIIIS 'llelho de quatro toa- e, desde os bencos eeco
LsrM, nMOiou ll1l8log6ncia e uma enorme apllcaçlo e 
det&iaa•aaçAo ao asludo. 

De ongem modesla. 101 obngado a lnlballar. 
tendo até qua se mudar de São Luís para o Estado 
do Ceani a fim de ganhar a VIda na 81111._ P.,...r. 
VOIIIIndo a Sio Luoz - e trabalhando na mesma -
p.- -, l'lg' .. IOU na EIICOia de Comén:IO do Mala
nhlio, onde, pnrnaoramente, se tonnou em Coo..,._ 
dade; clapooa, laando ~ular para a Faculdade 
de Dlnloto do Maranhão, nela ong1111180U e se n-. 
lambán um dos ...._ de 11'111101" brilho. 

Ap6s ..,_ lonnado em DiniiiD, ltMt qua r 
para o Rio de Jenetro, onde mlotou no toro do 111*110 
Dl8lriiD Federal. Poetenormente, na época do Goolar-
1'0 ...... Smnay,loo IIOIM8do Auditor Mililar a, ardo, 
ncoou a - fulgurante canaua como JuiZ. Em sa
gwda. - a .. nomeado p....-o Juoz Fadalal do 
Estado do Maranhio.. Teve oportunidade de, naque. 
le Juizo Federal, deslindar um dos - ,_ un
poriiiiM& 8 ,_ ildihC&doS qua subiu .ii COI ...... 

çio da Jllllliça. que too a ~ lundlfrria de 
unw.lalga IÚ88 no onterior elo Estado, que era_.... 
CICie corno "Grlo do Ponderá" 
~ foi alçado ao Tribunal Federal 

de ,.__, onde passou, aquo em Brasllla. a con
quralllr o rwepaiiD de todos os saus P.-, ....,. 
das brlt•--oçu que asonava. 

Quando "'-dante da República o illllal Sane
dar Joa6 Samay, S. Ex" ~ ao Senado o 
nome do Mnmo Carlos Madeira para a 8uplwma 
Tribunal Fadalal, qua, apnwado por - caa, loo 
nomeado para aquele calelodo Trllunal. Ali, por lon
ga pariado, pralenu -roças nas q.- ra "wa 
o brilho da 8118 ontebglncra e o profundo canliect
- qua linha da Crlncoa do Duato. 

~dado compulsonamenle em 1980, re
li' a nau a Sio Luís. onde f)8II80II os ultimas anos da 

sua Vida O Mrnostro Carloa Madeira nlo ara 116 um 
runsta, era um ontelectual ele namaada, e parlai- ê. 
Academia Marsnhe,_ de~. que, em .... NU

m6e&, sempre c:onteva com o brilho de - ~ 
V81çiies e com os aturscloo juízos que proferia aobla 
maténa loterána. Nio teve ele a oportunidade da pu
blicar IMO& de natureza lltenUia. Mali os ~ do 
Maranhão e do Roo ele Janaoro, espacializadoa em 1-
,_.,. e ai11!S, pulllrcan.n b...,._ seus, ,. • ..,.... 
mente de crilrca. Emlorll f.- O que chairWI- da 
poete b B <lo, ele linha lllntJ6rn ....... çõaa po* • 

Sr Pi8Sidente, quero, .-oportunldada, pe
dir vêna pare traçar um testemunho p 1 a 1 oal .._, 
à armzaele que me Jogava ao MilllllbD CalfoB Mlldet
ra. Quando do regresao dele ao Maranhlo, por ton;a 
ila sua Idade, um pouco mBB da um lustro ...- ,._ 
lho do que nós, nos reuniiTIOII, naquela c 1 'la, nos 
fins de década de 1940, e o~ um 6lglo 1-
terário para publocarmos os nosaoa ~a dlvW
garmos a iCiéta modem-.: ele, Bandeira Tilluli. oa 
ormlos .IoM e Evandro Samay, a iiiiCilkiia Lucy Tal
xetra e o orador que - fala. O MlniatRI Med la, a 
memlt da 818 eapeoili- de vida e elos - -~-
IIIBI*- lilaiénos, natunll- -..nu o ~ da 
Coo liiiOIIIao, e pasaou a 116-io de tlldaB ....., niD 116 em 
maténa 1i1irina, moollimbém em lilaaalia de vida. 

St. Preoidente, - aqui a lalrailar, CIIIIIO 
lado o Maranhão, a parda da tio valan.a nwa
nhense. Mas qi*O 1antJém IUIIIinalar que, F I •L 

-· sonto-me como - paRido um innla _....., 
O Monratro Carloa Madena -· em 

,..,.._ núpaaa, com Dona Djanrll de M-. com 
a qual não - U... EIMUVOU em 19112 e, dapaia 
ele regruaar ao Mamnhlo, CCIIWCikJu nllpctaa -
mente com o. Mana da Paz Abreu. ,.. Cllll...,. 
ra nas úllirnoa anos de vida e d&rte ma .......... 
nos úllimoa d.a de- a ''o-. 

Quao drzer que o MrniltiO Carlos M 1 · a IDi 
modelo de l"lonwn e JUIZ e ...,. • sua lllibril;6w 
rniCIIIbvas, quero l'llglllnll" 1llinb6m que IDi 11111 dos 
lundadolas da e.calli da Aârwwliaçio do E-.do 
do Maranhio, na qual regeu a c6taCira ele Dnila M
morisbabvo 8I1CIU8I*' morou na - Cidade da 
Sio Luis. AaeonaJo ameia que- - f'Jd"'a 
sem ramunaraçia, porque no onlcla daquela E-* 
ele AclrniiHsllaçAo ameie não havia V8lba ...til:ainl 
para remunerar c:ondrg-- ;.rul111 a .... 

Asam, St. PI8Sielente, conclama, IOiiciiD -
meus paras que apóiam esta meu requarimanlo da 
piOiunciO pesar 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suphcy) - Em 
votação o raquenmento do Senador Bailo Parga. 

As Ses e os Srs. Senadores que o aprovam 
que11am pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Seré cumpnda a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplocy) - Con
cedo a palavra ao nobnl Senador José Saad. 

O SR. JOSÉ SAAD (PMDB- GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sam nMSio do orador.) - Sr 
Presidenta, Sr"s. e Srs. Sanadoras, o compramsso 
qua todos n6s temos cem o desenvolvimento da ra
glio do Entorno do DIBtnlo Federal obnga-me, com o 
ontervalo de apenas av,.ns poucos doas, a retomar à 
tnbuna desta Case poua protestar contra maoa uma 
tenlabVa de esvazoar a recém-sancoonada lei que 
cnou a RIDE - Região Integrada de Desenvolvornen· 
to do Dostnto Federal e Entorno. 

Na semana passada, mandesteo-rne completa· 
- contnino u emendas substdubvas de autona 
dos .._ Colegas Sanadora Júnia MBrisa e Sana
dor Francelono Peraora, que acrasosntam à liraa on
gonal da RIDE maos 20 munocfpooe do Eetaclo de Mo
nas Geraos. Demonstrarnos que taiS rnunocfpooe, em 
razão da dislincoa em que estio da Capotai, nio po
dem ser considerados corno pertenceootes à ragoão 
do Entorno de Brasfloa; lembrai que BJ0Stem VInte 
municlpoo& gooanos maos próximos do que os nuUcf· 
pooe mmeooos, qus não estAo mclufdos ns RIDE - e 
que, portsnto, não fana sentido lllldllf·los ao mesmo 
111n110 em que se IICiesc e s e aqueles. Alirnoa que, 
ITISI8 grave do que tudo, a onclusão de um núme
,.. c 'W1 de mumclpoos à RIDE acebans por on
voabilimr - impoltante oniCIIIIMs, uma vosz que os 
recursos pDIVISnlura disponiVISIS seriam demsslllda
- pulvenzadoe. Na prátsce, ISSO Significaria O 
abandono do pniJBto de dMaM>ivomento do Entor
no, -'lado de uma lula de maos de 30 anos. 

Agora, aurp-..cflclo, lao na i...,..nsa local 
que o Governo do Dislnto Federal es1ll patroansndo 
um aulm programe de desenvolvomento para o En-

---f-~-•• 1iraa de abrangênaa - confunde com a RIDE a a 
ala se auparpõe. E- conccnante too baliza. 
do de Cool86n:oo dosa uas Emendadas a p-.de 
oncluir nados manos do 100 munoc/pios de Gooés 
a de Monas Garass, Idos numa liraa aproxorna-
da de 160 md quol6matrPs quadrados, e com Pf8VI
são de onoplantaçiio para os próximos vonta anos, 
quando as provodêncsas - sempte pladeadas - aram 
para ontem, aram para dez, vonte anos atr6s . 

Tamanha omossão e descaso compoomate o 
presente e o futuro da Capotai Federal, d800111do os 
munocípooe hmltrofes e poóXIrnos ao DF sem solução 
para os seus problemas maos pnmános Relata a om· 
prensa, aonda, que o proJeto do ConsórCio de Aguas 
Emendadas está sendo admmostrado pela Soohsec:ra
tana para o Desenvolvimento do Entorno (SUADE) e 
pela Companhoa do Desenvaharnento. do Planalto 
Central (CODEPLAN), doiS órgãos do Govosmo do 
Dosllito Federal; o pnrneoro, de adnwoostração do.- a 
o segundo, da admonostração rndínsta. 

Às voszes, eu me SUrpn!llndo comogo mesmo ... 
Estou há tantos anos na vode púbiiCIS e aonde ma es
panto com a falta de senedede de alguns dos nos
sos governantes e com a capacidade qua esses 
nossos govosmantes demonstram em atrapalhar o 
que esta prestes a se transformar ern açio concreta, 
em benelícoo corceto da população, para, em vez 
diSSO, elaborerem maos pro1atos, rnaos planos, novas 
doralnzes - rnaos papel, enfim - 'cheiOS de boas on-
181 oçães', e que, voa de regra, vêm coleCionados em 
bonita encadernação em CUJB Cdpll dura se fi; AL'ml
nislração dos Fulano de Tal ou Govosmo Nio-Sei
~uantas. 

Nade JUstifica qualquer nova goociabVa .- ra
goio no n-em qua, alra.vês de 181 apiOVIlda 
.-Cesa a sanaonada pelo Prasodenle Fernando 
Hannque Cardoso, se monta toda uma estrulimo JUrl· 
doca, depeoodente amda de uma sêne de pcavodên
aas legaos para seu pleno funcoonamento. 

Ola, é onacnodllllvosl qua eu tenha de retomar a 
eata hlluna para dllfao oder da descanoc18rizaçlo e 
do esvoszoamanto um poograrna que nio pode ter '"" 
mogos, que nio pra]Udica nonguêm e qua deVIS ser -
e, com asrteza, ê - do ontarena dos todos aqui pns
sentes - egrégia Case, honrados r&pnl
~ dos Estadoe brasileiros que - Capital 
rassdem e axarçem seu mandato, a Capotai de 1lldos 
os brasdBIIOS, a Capital do Brasol. Esse pJDgnuna 
que é consensual por sua própna natureza too deno
nwoado de Regoiio Integrada de Dese~ do 
Entorno (RIDE}. 

Nlo ê OCIOSO relembrar que a leo que criou a 
RIDE too sancionada por Sua Elocelêncoa o Praaidtm
te da Repúbloca, no dia 19 dos abri úlbmo, em aoleni
dade que contou com a prasença de vomos Palla
manteras a dos Exm"s Govosmadoras de Gooés a do 
Dostnto Federal. 

Esse too o passo oi'IICIIII paoa raosgatarmos da 
pobreza a da margonalização o Entorno daal8 Cida
de e parmotorrnos também aos habllantas da Capital 
melhor qualodade de VIda, sem as omansas pt assões 
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que as c:arêncla8 do Entorno sobr8 ala -. 
Agora, á 11f18118Çar as mangas a lnlbalhal! P-. re
pdo, a cnação da RIDE raprasai'IIOII ....,_o ~ 
miclal. Falia Ulda o dactalo de ragularra118Çio da 
RIDE, promabdo pelo P18Sidanla da RilplbiiC& pill1l 

- dias, falia dacdr u loraa da racu.-- pala o 
prog;w•• e montar a estrutura adminillbidlwa que 
cornandalá a açla noa 21 muniCiiJIOII que Cllllijlllem 
o E.niDmo. 

Nlo ilil IU8IIfjca. portanto, da lanna alguma, 
que o Govamo do Olslrllo Fadara! llllqU8Ç8 a RIDE a 
nio aa ampau:... por- -..turaçio; a que, am .,.. 
Cl8llva de flagranta daaprast•!IIO a ala, irMinla CIUbO 
prqato da dnrnvollnmentu do Entumo. am "**aa 
~ CCII1COmll1blil com ela. mas a longo pmzo. 
IJewHa dizer que - novo PfOIIIIU aolnt do maa
mo del8llo du -Idas propostas. e por nela c:oam
babdas, dor Colegas Seuadoi8S llliiiiCIOI18do: defi
rw um núrMro e w da Muroclpior como per
..,.,._ ., Entorno, - cuo nade ,.._ do 
que 1011, Qlllllllldllde que IIKeiiU BlgiMiicanl. a dia
pellllo dor - ililm rasullado frilico ... ,.. 
ntun dilarea Munlclp1011 e para oa p1oblen• que 
IICCIII-1 a Capim. 

Alláa, - prqala, denomnedo Cone6n:io dar 
~ Emaoldedila, perlll de uma lcMia ~ 
.......... puarl. Ele quer orglll1izlu" Oil AUIICi· 
p11111 par beclaa hldnc:aa, com a ........,. da que 
.... - Mel, pala apalo ii • • a-. Clll*r ,_... 
- da ...... IIÇIIIee ..........__ da CléciiD. laao, 
por conlll da um Mll&ldr••IIU ••ijilódo do que Wllll 
a _. d 11'1\10tu1iaado .........,~ Ora. a OIUWNZ&
çlo da Mulllclpiaa par bKa hldrice furlc:loM quMido 
• quer ....,..., na PNaMIÇio e na ~ 
doa -cNguaedoe I ••que .. ....._ 
em 1am0 ~ Milil niiD quando o PIOfiiiO á da daaan
w~W••*' am 8MIIido lllllill Bqllo, que •lllkD ...._ 
palia. smdlt, I•• ;• , dae •caaga, .....-.;a. ale. 
.._ _,, m.. ....... podam faza" ... da 
....,. bel:8 hfdrlclle, no enlarjO,..,--.. 
&C • *6ii&M~clt4Q I S..dza" 
que uma poda- nnle a OUba, Ulbana. 

O. falo, nio - o que poda ..,., um homem 
cam o Pf'IPBIU e a inleligiiiCM do Govwnedar Cllâo
vem 8uM!ua. com quam COI- .., ........., 
nio fllz rnullo 11an110 e que multo me n.,. 1 •-. a 
enibiin:er - - furada, 1111111 projelo ilillll 
illlbiiiAncla, nMI pansado a que IQIUdlce um CIUbO 

que ... -- Nlo - - - á elailo da poxlnlda· 
da dea alai~ C..O acreditar, CUIIfudo, qua uo 
..,. ree• • dD de urrw. rnl•sas Drille que o Gover
.-.dor nio lllnfará a jNiioaber o equivoco. 

Sr. Pl"llllldenle. quero linalzar dizendo que III
moa de combalar easa verdadalro viao .-- que 
á ficar elaborando piOJIIIOB ..... proflltua, progra
mas em Clll1il da 11f09181M8 que !á einaleln, enquan
to ae ~o povo eaparendo pala eucuçio do que 
!ai alabolado e cllcdclo. Chaga da solanldedea e 
l'8lll1i6aa onde aa anui1CIIUI1 as grau:licras 11111111a 
para o futuro e em que todor aa cumpnnaúm sa
bafama. Chaga da palavr6no' A populaçiD quer aç6-
• CDINAe&aal Quer a aMCiçin do que foi 1M h 'k I 
Quer raaulladol préticDal 

No caso que me trouxe ho!a ii tnbuna, dava
moa 8IMdar e aornar esforços para que a R&gliD In
tegrada da Dasenvolv11nanto do Distrito Fedaral a 
Entorno S&M do papel, PDM a Ride Já 8lllá apuvada 
e, par aeu oornadlrneniU e iiiii1SD da 11181idadil, ,.,.... 
- um piOjiiiD facllvel da deaenvaMrnantu do En
turno. Nio parcarnoa assa oportunidade lloltóiiC&, 
nio noa -.,_ e não noa daperaamoa por oon-
18 da novas piOJIII08 que se fazem para I1IIIOiver o 
ll1iiiii1IO problenMI 

v-. da uma vez par IDeias, sem maia dllcn
gas, anegeçar as mangaa a bolar a não nall1ililillll 

Era o que eu lima a dizer, Sr. P......._ 
Dlmlnfe O dlllcunlo do Sr. Joeé SMd, D 

Sr. Edulllflo ~. dllial • _.,.da,.,. 
.... - qutl é GC&Pda ptllo Sr. GMIIr» 

Maio. 1° VICil Pl-*"11&. 

o SR. PRESIDeNTE (Garaldo Melo) - eor
do • palavra ., Sr. Senador Joaá -'-· por ...... 
~ 

O SR. .JOSé ALVES (PR. - SE. P1anuncla o 
ililgllllllll diM:unlo. Sam ......., do orador.) - Sr. 
Prililiillllnla, Sl"s. e Sra. S.IBdoraa, conaklliWido o 
...,.. poblen• da.- no Noldeala. que -levan
do ao dar 1pero a popvlaçio-...., ........._, 
agte;"ilea a 8111•. alguna deles oom mobVT iro po
litica, como llilnOB viiiiD cliiiJiiiiMniB na ........., a 
cam eánoa - da COI•ICh"IID armado entre a poli
Cia e rnar~ferla:rllas, III utgenbl que as lllllalidades 
tunwn ll1ildldas ,.-llbVBS para evitar D _._. 

rnantD dillila sit11eçio 
Sais.,. pe,,·+ o GcMtmo Fectar.l arun

CIOII, em Clrilar -.JMICI&I, rnediCias da •• ..... 
aa ....,_ a da apo10 lia c:halnada8 franlilil produ-

-. l1ilil ._ alingidaa pelae -· que pcldillaD 
atanuar Oil ....... pMVe.-- dillila tragádiL .... o 
Nordllllle clame por aç6er pannal .. - • por 80111-
çilea dafilolli181, que......., da vez - fanlulna 
que lllamiiiZB a populaçio IIORI88bll&, vftlrna da 
uma polftica 8C011611b clwciiai•aatórB e orniMa 
com al"llgliD maa pobnt a-do Pais. 
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Mais 11!1!!! "!'Z, repelindo um CIClo absoluta
mente pravtSfvoal, a • 1clemêuaa do cima aoonclil um 
pai lado de gftll1des nec :""<ee e so1nmento para as 
18 mllõel de pen:. que habdam a ragrlo conhea
da como Pdlgano das Secas, que lá abrange aluai
,_ CIIICII da 200 mi.W1icipoos em ncMt Eslada&. 

A IIIUaçêo, com nuta rapidez, está se agra
vando, e os saques que oconem sio Sintomas da 
graVIdade dessa slluação, pmque o deeasçaro e a 
tome não alo conselheiros de prudência, e bamga 
VIIZJII não Iam IUIZO. 

Por outro lado, crescem as especulações sobre 
outros culpados, entre eles alguns que podenam ter 
se beneficiado parbCUiarmente com os poagramas de 
combate às secas. Mas também se sabe que os pro
blemas do Nordeste são ampla e claramente ldenbl~ 
cados e, tal como Já ocomeu em outras regiÕeS án
das do mundo, perfeotamente equBCIOnáveos Depen
dem, 8liCiusivamente, da vontade nacKIIIIII e, sobre
tudo, de uma firme decisão polibca. 

Recebo, em meu gabmete, carta do Deputado 
II'IOCênclo OIM!ra, Líder do PFL na camara dos De
putados, datada de 20 de l'lliiiO do comente, que pas
so a lar, ,_ plenáno, manWestando-lhe a mnha ln· 
concllcioual sollllanedade, uma vez que, tendo vánas 
vezes se defendido e oferecido os esclaraclmentos
necessános, oonbnua sendo citado, em alguns nob
CGSOB, como benefoc1ár1D de perfuração de poços ar
tesoanos, raalozada pelo DNOCS. 

t: o seguinte o teor da carta. Sr PIIISidente: 
Senhor Senador, 
Pera eeclaiBCimento delinobvo sobra a 

perfuraçio de poços .-nos em mnhas 
pmpuedades, IIIWio ao eu111en1B Seroador c6-
poa de docunadas oliclus sobre a questão 

Esclanlço que o DNOCS cobrava pelo 
lnlbal1o de forma semelhante às c:ornpann. 
de á!Jia, luz~, e, normai1T811e, nll
guém paga au alám da quantia estípu
lada. O COilbalo ra de adesão 

Foz esse reamento logo quando 
surgoram matérias que tratavam do .:aso 
como se tovesse havido pmced1mento 1legal, 
mee logrei apanas nova crftoca, l1gada ao 
poasivel sublaturamento. 

Tomando maos transparente a questão, 
rasohn pagar a suposta dderença, conforme 
o apurado pelo M1rosténo PúbliCO, multo em
bora aquele 6lgio lenha consognado que o 
DNOCScobrou de mm o que normalmente 
cobrava de qualquer outro. 

Entendo que o tratamento dado ao pro
blema é polftoco e precoo ICIIIIUoso, tendo 
Sido agravado pela mtensldade da seca des
te ano e pela posiÇão que ocupo no cenéno 
nacional 

E anexa. como comprovantes de - deiMa. 
as seguintes certidões, que lhe são ~ 
lavoráveos e que solicito SBJ8m tranacntes com o 
meu piOI'I.Inaamenlo: Do M111Sténo Púbico Fadenll, 
Plocuradona da República de Petnarmuoo; do Trilu
nal de Contas da Unão, Gabinete da PniSidênaa; do 
Momsténo do Melo Ambiente, Departamento NaCional 
de Obras Contra as Secas. 3" Dntona R'90"111. 

Parece-me que a cnbCa publocada am maténa 
da A!VISia VeJa lol Inclemente com o Deputado lno
cãllCIO Oliveira, que sempre deii\OIISIIO..O losura e 
coerência em sua VIda públoca e que. pelos cargos 
de liderança polibca que Já exerceu a vêm exercen
do no Congresso Nactonal. tem me1eado a admira
ção e a confiança dos seus Parea e a gl'lllldlo do 
Nordeste. região pela qual multo tem lutado. 

A IICIISBÇÃO feda 80 Deputado p10CU18 denegnr 
o nordesbno que é, indoscubvelmente uma liderança 
roacoonal, e a nossa regoão, na pnaservação dos seus 
Interesses, tem a obrigação de defender e amparar 
os seus representantes, especoalmante quando o 
Nordeste perdea. com a morte recente do Deputado 
Luis Eduardo, uma das m1110res e meos piOITIISSOras 
expressões polltoca do Parlamento. 

O lalecornento prematuro do Deputado Luis 
Eduardo Magalhães foi uma perda 1meparával não 
somente para a Balua, mas, pnrq>almante, para o 
Nordeale, poiS ele promeiJa um luturo brilhanta e 
representava uma grande esperança para a ragiêo, 
que, rnaJS do que nunca, nesta fase tão dillcil, está a 
depender também dos seu lideres, como o Deputa
do lnocêllCIO Oliveira. em lodos os selinS de ativl
dades, e especoalmente da têmpera e da sensibilida
de dos pollbCOS que dese!am a grandeza do BraSil e 
a lelocldade e o bem-estar dos bnlsdeoros de lodos 
os nncões do Pais 

O Sr. Djlllma Beua (PFL- BA)- Permlle-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL - SE) - Concado o 
aparte a V. Ex". com multo prazer. 

O Sr. Dfellllll Beua (PFL- BA)- Senador 
Jose Alves, V. Ex", como nordeshno, está senbndo, 
como eu e tantos outros nordestinos, o que estio 
sofrendo os nossos lrmios do Sl!ml-éndo. E aborda 
um assunto que não deve ser esquecido, que deve 
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ser sempre t.-do ,_ Casa. conctuwldo por uma 
afirmaçêo 111te1ramente vendlca e procedenle: o pm
blema de SIICII senl IIIIIOMdo por iiOIIIade polftica, 
porque I'8CUIIIOS nio faltam, prora~oe nio faltam. 
e.- que haJe vantede polibca para que 1111J11 decldt
do. E não é exageoo m.--se: égua llllilte, p
sar Ubkzada. capta• ou, se houver neca a'!'dede~ 
que IIIIJIIIIl exploradas oubas lontea.Porlanto, v. Ex" 
18m es II'W1haa pames, o meu louwr, e rnnha 11011-
denlldade. E ameia 111818, V. Ex", com Iode a ju8lea. 
solldanza-u com o Deputado lnocêloao Obwua. A 
eesa sollclanedede Incorporo-me, para dizer que o 
Deputado lnocifiCIO Olivwa ,, foi julgado divenlas 
vezes pelo povo de Pernambuco, e - ocesl6es 
teve consagradora vataçio nes urnes. Então, o JUl
gamento 1'1'111101" é feito pelo povo pernambucano. 
"-V. Ex" para o lato de que na Cêmllla dos De-
1M dados ele chegou ao rnélarna, que too a P-ldln
CIIL Ainda hoje desfruta de multo apoio e de nuiD 
apla•JRO dos seus pa-. te- que, de quando em 
quando, é tndlcado coma um dos poeslveill pnllll

dentes da CAmanl na pi'ÓXIII'IIIIegiSiatula. Tem-
Ciclo cargos coma o de PI'8Sidenl8 do PFL. que ~~g<>
ra ocupa, ~ multo bem. Foi PrJ. 
li IliBO Se o etário, tendo-ee saído multo bem. Portan
to, o Deputado Inocêncio Ollvetra 18m o ...,.Ido dos 
...,. paraa e do seu povo. Por que agora coudauá
lo. coma o 88Uio condenando, por um lato Já ullra· 
pa"ndo e que S Ex" explicou? Porveutura, cnao te
nha haVIdo algum pn!JUIZO, S. Ex" já o ~- V 
Ex" ll8lá, portenlo, pl'lllllando uma sohdanedade que 
tem tamb6m o meu 11po10 o problema da sece n1o 
deve egora ser rasolvido coma eles vezes anteriores, 
ou SllfS, emargenc:talmente, tampora-. O 
P11181dan111 da Rapúblio:a 18m dilo, rapetJdo e enlab
zado que es PfO\'odênCias, onclusove es adoladaa pe
las Ire.- produbvaa, todas elas s1o de carálllr par
manenle. Muito obrigado a V. Ex" 

O SR. José ALVES (PFL - SE) - Agradeço
lhe es palavras gentis e verdadeora8 aobnt o 1'1111180 
~de P?ltido, Deputado lnocêloao Olivei
ra. Acnldoto que o Noldesle eslá cansado de drag
nóabcos, está cansado de alimrações lalenc M em 
tempos de seca. porque desde e sece de 77 os nor
dallbnos se preocupem e têm o doegnósbco claRI -
V Ex" sebe diBSO. E o Eslndo de Behle, que V Ex" 
rep~asente ,_.c-. dá o exemplo, ,.,. ... lindo no 
tunsmo, em !!Q6es pennenentes de COIWIVtiiCI!! com 
a seca. 

Nio há pratensio de qualquer nordasllno de 
acabar com a seca Temos cleraza de que o Nor
dasle tem d..- vertentes· IIIV8Sbr no IUnBrno e na 

lrubculture omgede. "'-tor em obres pu
emargencoaos, coma Ire.- de trabalho, e aecaller 
camonhi5es em vaodedairos combolcJs pelo Nanieale 
nAo sio soluções dllinoiMia. E, lllfabzmente, a ,._ 
giio amcle eslo!o a _,. que eles !!COIIIeçam na 
prébca, porque, de lato, a aitueçlio á de muibS dre
melicldade. 

O Sr. Laa- Qu.._... (PPB -TO) -No
bre Senador José ~. V. Ex" me coooc:eda um 
aperte? 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL- SE) - Com multo 
prazer, Senador Laomer Qwntenolhe. 

O Sr. L.aiMI aumt.nlhl (PPB - TO) - No
bre Senador. não aou nordeslino coma V Ex", mll8 

aou brasoletro, e o Nordeste é Bre8ll Por esse rezão, 
não poeso locar o~ e 118111 problema que ellt
ge os nossos ormios nordesbnos e que afiOnla a dig
rudade humana. Nia é poesível 111!!18, no final do lili
cuJo XX, termos mnioa, hornal• e mulhen!s --.. 
- cnençes prwqi!!IIIWI!e, pesaando fome. Nlo 
há sentido em a.dnabnuos 18110. É 11IPIII'doáwll que 
não 111 tenha adotedo qooelqner medode pnauan
para nabger os ptlllllarMs da aece no NOI1 I , 
enuncoada pnMIIIfllll'de. Julgamos ameia U111dea as 
aç6es que llllão aendo claaenvoMdes pare .. odar 
a ,.. e sodeda emerganct!!L MM, além dM n1Sd1daa 
que deverão aoiiiCIOIIIlr o problema e não parmdlr 
que umaverdadlllre afronta à ontaloglncoa. ao esfor
ço, ao aentornento brasileiro aonde permaneça no 
Nordesle - lamlloes ontalres aem ter o que levar III 
meea para seus membras, para seus 1m- -, é 
preciSO que a aolo.çio delindiVP IIIJ!! IIIIC!!I1IInhed. 
IIIJ!! elcençede. Há IIICU18011 ~. h6 ,._ 
cursos lonenceoros dillpanl-. Falte ~ 
uma decalio pol'-, falta decididamente -pro
gremaçio eficaz, que etencla a .-.Idade de 
convnlêiiCIR com os prQblllmes cloméllcoS de na
gliio. Espero que pnnapelmente a llnaa de produ
ção de elomentos - Pais, a não só no Nordes
te, 8111!! encerada com muotn senedada a com 
atenção l"hlllor, porque o qua estamos vendo efall
vamente, Senador, é que a proclo.çio de graoa e 
de elornentos no Pois ram-ae reduzido ou estagna
do. A llnan de produção tem diminuído. O que te
mos mentodo em termos de produção reaulte dos 
avanços tecnológocos, uma vez que temos aumen
tado a proclutovodade e nlo temos aull*ltedo e 
llraa plentnda. É precoao mudar, porque nio pode
mos comnver com uma sotuiiÇio como e que eabi 
ec:ontecendo no Notdeste Acracldo. embora não 
tenha os dedos nesta mom.-. que nunca um as-
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toque regulador, um estoque de emergência esteve 
Ião ba1xo no Pais, esteve em um mvel tão preocu
pante quanto o de agora. É preciso que encaremos 
com a urgênCI8 e cem a firmeza nacassána asse 
problema. Com relação à segunda parte do seu pm
nunc~&mento, quero solidanzar-ma com V Ex" 
pelo tema que aborda, poiS as tentatiVas de dane
gm a 1magem de um dos ma1s expresSIVOS polltl
cos, de um dos ma1s expressiVOS lidaras que este 
Congresso conhece - o Deputado InocênciO Oli
veira - não terão sucesso, poda ter certeza d1sso. 
Trata-se da um polibco efetiVamante combativo, 
defensor 1nconteste dos grandes temas e dos Inte
resses nBC1ona1s. Por ISSO, merece todo o nosso 
respeito e todo o nosso respaldo. Corno bem afir
mou o colega que ma antecedeu, o JUlgamento do 
Deputado lnocãnc10 Oliveira Ja fo1 farto diVersas 
vazas pelo povo que o conhece a que o recondu
ZIU à Càmara dos Deputado e havera de recondu
ZI-lo para bem representar o povo pemambucano 
e o povo brasllo~~ro nestas duas Casas. Obngado 
pelo aparta e pela penn1ssão à m1nha partiCipação 
em seu Importante pronunciamento. 

O SR. JOSa ALVES (PFL - SE) - Agradeço 
a V. Ex" pelo aparta, Sanador Laornar Ou1ntanllha, 
e peço-lhe pennissão para Incorporar ao mau mo
desto pronuriCiamanto as suas palavras claras so
bre a produção de alimentos e sobre a necessida
de de o Pa1s ter urna posiÇão daf1nll1va a respeito 
dessa questão. É pi'8Ciso fazer cobranças, além 
de alenar os nossos d1ngentes para 1sso. Quero 
também lambnu que se os recursos gastos, de 
1997 para cá, com a saca no Nordeste, fossem ln
vaslldos de acordo com um planaJBmentO estraté
giCO, com certeza assa reg1ão sana hoJB uma das 
ma1s ncas desta Pa1s a não teríamos agora esse 
sant1mento da vergonha e de angúst1a por vennos 
o Nordeste ahavessar momentos tão dlflca1s e tão 
duros. 

Com essas palavras, Sr. Pres1dente, quero 
rertarar, ma1s uma vez, a m1nha solldanadade, em 
desagravo, ao em1nante Lidar do meu Parbdo e 
adm~ravel Parlamentar, agradecendo-lhe os ascla
I'8Cimento que me lo m enVIados - que se fazem 
desnecessános para queles que o conhecem -
mas que certamente presentam um nobre gesto 
com relação ao r que todo homem público 
tem de esclarecer qu ISquer acusações que atin
Jam a respeitabilidade de sua conduta e do crrténo 
de senedada com que trata do Interesse públiCo 

Era o que eu tmha a dtZer, Sr PI'8Sidanta. 
Obngado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. JOSÉ ALVES EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
-daRapulllca .. ............., 

IIECI..ARAÇlo 

Declaro, apadKJo, qua a'ICDI'IIra-se em ano nesta procu

radona da ropuiJOca .. ~ -"""""'du&:HAIBdO é 1nvesllga;ão de sublaturamanlo nos valores catn-

- polo clnocs- - nacoanal de""""' CDnba ..... 
pab UMQO da penuração de poços al1aalano5 em prapdedade 

dO dapUiado InocênCIO gamas eie ol1'181'ra, que a 5' cAmara de 
coardanação a ravmão constatou que o conbalo l'eiiUado com o 
axmo deputado, asSim como o preço dela CObrado, eram ......, 
-aos normMnanl8 pra- paiOS cmcs com os_. 
1arw em geral, que o dapuiBdo IIWJCéiiChJ procadeu ao pagaman
ID da dlteralwwa anb'8 o valor que pagou ao ctnocs (subtaluradD) e 

o ala11WIIW1ta - dllenlnça .... cal..- pala • 

Raate-PE 7 da m&IO de 1997 - Glno S6rvlo .... LOIIo. -da-
TRIBUNAl. DE CONTAS DA UNIÃO 

GDI8M da PiasdêiCW 

CEII1IDÃO 

Ca1rfico a raqLaman~D do mar ecfo, para os davidae 
fins, qua. o Senhor I~ Games dll CAIV'Bira. bnlsiMo, cast · 

do, DepuMdo F-. Carlona de 1.-- n' 418569-
SSP/PE, CPF n' 001 n& 014-34, -ligiA como woid&wdo no 
Ac6n:i1o ~ 163195-TCU·Pienario, de 29 de NJV&IIbiO da 1995, 

Ala n' 541115, p.- no IMrla Ollc:t.l da U"*' de 15 de dl>
zambro da 1995, pralatado no Procalso ri' TC 500..095193-0, que -de-de"'""""*'-- ... ~ --de Obras Conn- Sacas-DNOCS-3' ~ R._...- Pernambuco 

erasnoa 211 do- do 1995 --Vlclnla v.. ,_,_ 
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, DOS 

RECURSOS HIDRICOS E DA AMAZONIA LEGAL 
~Nocional de Obras eonn as secas 

3" DI.-. Regional 

CER1IDÃO 

Em atandimaniD a s • • 0 • do Exrn" Sr Depulado Ino-
cêncio Gomas de Oln,.•ua, Cailllk:&•IIOS que 1 -A total dlde dOS 

pop perfurados em propnadadas runus e em ~ da qua 
parbcip!I.IV8 ou IUnda par1iCipl. corno SÕCID 1oram pac:adidoa da 
Obediência a todas as nonnas lagBis VlgBI1IaS no ONOCS para 

.... """de praslaçiio ... - puiJioco -· ""'""""'·
etatuadas as pnMas ClllJ9Õ8S em diMairo contorma pode ser ,... 

rtftcado nos procaasos ~ 81'111X0S, 2 - Que o a'ICDdla 1-

nal de-po~-6rgão----
fa\101" do rraiCiDnado usuano que oon'lgldo em cora vn:ulada da 
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~_.,.....na Callla Eex>o6t,,... - ......,.... -
em N 73S,e5 ( .. • tnniB • CWICID I'8IBS e s--. e 
--1-(DOC ,,..,_,,_._ __ 

tliologO--o--3-Que.-o--b-aoDNOCS,._.....,_ 
ali&410iii1KW ao ii 1 --.... C8liCIDI8IM arn dap6alm bM
c8rla wlncUadl. locam. na &a. "TB k:ww ao VllkJr doa MIVI;as 

---.,_ órgla. dei NUIIndo a decul çk' do sallio. ,... 
felkla no 111m -a: 4 - Por tw tlldD ~. c:a111".cw•• 
--., .- am 6poca ..... ae11 Dap •••llD tltaCI.Iou cpd-

- .,..,...., do JXIIIO - o ....., no ....,...""' de exu. 
PE. CIDI'*»rma dlw:::lai ; dO ·~lheioa d'MIIa da DiwldD de 

Eng•ihoi• do 3' ~ ~ do DNOCS Que ·-•Ido 
-(DOC 2,_, 

- 9 do - da 19!J7 - - a.p.. C.o-ntl u-c.-3' DRIDNCCS 

O SR. PRESIOENTE (Geraldo Mela) - V Ex" 
sará atendido na forma rag1menta1. 

Concedo a pala.VI8 ao Sr Senador Edualdo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco - PT/SP 
PR111111'1C111 o aegune discurso.) - Sr. PnlsKiante, Se
nador Genlldo Melo, s.-.. e SIS. Senadoras, é com 
MI • giD que subo à lribuna para responder ao de
salio lançado pelo Sal aclor Jeflelson Pé,., do 
PSDB, em _, pronunaamenlo ele --tara Nlll'll· 
seda. quando PfUII6s que ~rmes -- um debale 
tranco, CIVilizado, aberto e t~ sobra os 
pioblaona 11111C1081:0116n'ncos bm•twos. Foram es
- .. - palavlas. o PIQIIUI'1CIIInW11o do Sanador.......,_, P6raa 101, como.....,.., relevante e 
c1aJo, ~ rr1lll8 una vez o -. dominiO das 
quna• -~financeiras. Conslllu•, _, dú
VIda, um 1101*' ele poubda para que poesamas lf1JCI8r 
um diélago lawndo, como ate propõs, sobre os gra
- cli8lna ele pollbca ~ brasileira e suas 
cor.aqQinaas--. 

Coll_,_ pala d1acussio das causas que 
,_ levaram êoa dllicilldades alUeis, pDIS, a.n um 
diagliÓIIICO c:llln:l da origem dos problemas, n1o sará 
~WII- uma avaiiBÇão fundamentada das al
tamalluas ele que dispõe o Pais para resolvê los. O 
Senador Jafferaon Pénis, com elogávef franqueza, 
faz raleiêi1Ci8 ao "euorme clesequ•lbno mac108C0116-
INCO do P&~s" - - foram suas palavras textua1s. 
ERa enonne desaqudíbno está no que ele chamou 
de "déllcds gêmeos", o défiCit pubhco e o délicd do 
balanço de pagamenlos em conta conente 

Qual a ongem desse "enonne desaqudlbno 
rnc~-Kimiuo"? Esae é um pi1ITi8IIO aapec11o que 
pniCISil ser da:utido. Foram choques extemos ou 

vanaveiS mtemac•onaiS que produzuam esaes doiS 
déloclls? C Governo pracura. às vezes, passar essa 
Impressão, mas a sua a~g~.~rnentaçlo não é comnn
cente. Ao contréno do que -u em outraa pe
ríodos de nossa hostólla econ6rmca. nio toram Ylllllfi
VBIS externas tora do nosso controle que gen~ram 
esses desequdibnos 

Nos anos ,_,tes, desde que o Plano Real lo' 
lançado, em 1993/94, o anDenle externo Iam aldo. 
sob vanos pontos ele VISta, benigno ou favorável a 
nós As taxas de JUIO, nos pnncip81S Clllllroe ftnan. 
""'""' 1nlernaaona1s. por ~. têm Sido bllalan
te reduZidas Não sofremos perdas em te...- de 
troca nesse penodo, ao oontráno, a ralação entra 
preços med1os de expollaçlio e 1mpollaçio ,..._ 
ter evoluldo a nosso lavor O coméi'Cio ~ 
tem cresc•do a taxas elevadas nos ulbmoe .,__ 
Nio houve recessio mundial. 

É veldade que tMirT10S choques extelnos que 
aletallll1'1 a oferta ele c:apdaJs esttangaros para a 
aconom.a blliSIIetra Foi o que aconteceu em 1995, 
com a cnse no Méxoco, e, agora em 19971118, QXII a 
Instabilidade desencadeada a paltlr do ,_ da Ás& 
Mas é pniCIIO destacar que a econorna 1111 le'ra 
nio lena Sido tio atingida por - ~ flrwl
caros externos, se a pollbca t1001 i6mica III 111 ra 
não- produzido oe danqullbrioe que nostlor
naram aomaOidlnanamenle depender- da dlponi
bdidade de capda) extamo. Pai- que llllgiAiwn po
htocas macroecon6rn1Cas 1111115 prudentes, mBil -.. 
s1--. sofreram pouco ou nada nos perfodos ele 
Instabilidade fii111110111111 lnte..-1. 0 Chile, por 
exemplo, pl'llbcamllrM nlo - o "eleltD lequlla" 
de 1995. T.-. rambém nlo foi IIIUIID ....... pala 
cnse no leste da Ása, apeear de _, muoto pi6xin• 

do epocentro da c,_ -· 
O 1menso desaqullbrio atual da economia bra

Sileira e, portanto, bem dilererlle daquele que tive
mas nos miao dos .,_ 30, em conseqillncia da 
Glllllde Dep~esslo que abngN a eco.- IIUidial 
e do colapSo do Pft190 do café, que era, enllo, nos
so pniiCIPBI produto da exportação. Os • 1 qulll
bnos dos anos 70 e 1nlclo dos .,_ 80. para dar ou· 
tro exemplo, também podiam ser atnbuídos, em pat
le. a choques mternaciOniiiS Naus período. IWIIIIW 
doiS choques do petróleo, em 1973174 e 11J791110, e 
duas -..ões mundiais, em 1974175 e em 
1980182. A pal'br de fins de 1979, -..os um brutal 
choque de 1uros ~1011818 em função da politica 
rnonetána adotada nos Estados Umdos. 

Nada diSSO ra:on- nos anos , ... -. No 
e&Ser1C181, os nossos Imenso& dasequilibrioe aluaiS, 
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vala dizer, 08 nossos défiCIIs fiscaiS e de balanço de 
pagamentO em contas conentes, foram IIIIICie ln 
llrull, são prodUio da rmprudênaa e da 1rresponsa
bolidacle da polibca macroeconõrmc:a b18SIIell8 doS 
anos --., espec:ialrnanle das polillcas seguidas 
no .,ício do Plano Real, em 1994195. 

Também não poden'm dizer, Senador Jeffer
son Pénis, que 08 desaqullibnos manaonados por 
V. Ex" lanham sido um legado de parlados anteno
- ao Plano Real . Nesse ponto, os dadas do pró
pno Govemo p8IIIC8fll claros ConsldeN os dados 
fiscais, tomando oomo défiCit opei'IICIOnal. que exclui 
a conação monelána da diVIda públiCa Em 1991193, 
nos tlês anos Imediatamente antenONS ao ano c:a· 
landéno em que foi lançada a reforma monetana do 
Plano Real, o délic:d médiO do sator publ100 c:onsol1· 
dado (mciUIIIdo o Govamo Fedend, o Banco Cenll81. 
1111 Estados, 08 MuniCfpios e as emp~WSBS públiCas) 
foi de apenas 0,9% do Pn>duto Interno BrUio. POIS 
bem, nos ~ trta anos, no penodo 1995197, 
.. mesmo délic:ll, no mesmo concedo e com a 
m.ma abnlngênc:la, subiu pa18 4,3% do PIB, em 
m6dia. Nos doze ~ alé feveiWIIO deste 8110, Úlb• 
mo dado dlaponlval, o d6licil op8I8CIOII8I Jé alcança
va 5% do PIB. Nota se que esse aumento do délic:il 
CICOII'IIU a despeilo de llignilic:aliva elevação da carga 
ll'llutllna, que passou nesse perlodo de cerca de 25 
a 26% do PIB em 1992193, P8l8 a hwca de 29 a 30% 
do PIB nos anos maiS rac:entes. 

O déficit de balanço de pagamantos em conta 
_COII,.,..,nll18l8 tamb6m não IIi um legado do perlodo ante
rior ao Plano Real. Nos anos anteriolas ao Plano 
Real, o B181111 ap~WS&rlava uma posiÇão de conta 
-118 equilibrada ou alé supenMIIIina. Em 1992, 
por exanplo, bvemos um superávd comeiCial de 
US$15.2 bilhiies e um supenivd na conta corranle 
de US$6,1 bllh6es. Em 1993, o supenivil comercial 
foi US$13,3 bilh6es e o défiCII em conta c:or..nte In
ferior a US1 bilhio. A partir de lms de 1994, o BI8SII 
começou a l8giSilar dllilc:ils substanc:llus na balança 
OOII18rcl8l a, aobiWiudo, na conta COIO&nte. Em 1997, 
c:hagarnos a um défiCII em con1a c:orNnta de nada 
~ do que U$33,4 milhões 

v-. aodlo, um pnmeuo ponto, 
Sanador Jalla..-. Pé . O que foi que provocou a 
cllltanolação sub6la da conta conente do nosso 
balanço da e das nossas contas pubb-
cas? Não toram nelt"IIICIDNII& e nem o re-
sultado de heranças Idas da parlados anteno--. T-. me, dos I1IIUIIados das 
deC eões da oiiiiiiSÕes da politiCa macroecon6rmc:a 
bnl8dall8 da 1994 pa18 cá. Sam adrmJr com total 

118nqueza esse ponto, não há oomo IniCiar um dlélo
go fecundo. 

V. Ex" usa a expniSSão 'déficits gêmeos' pa18 
sa ..tenr aos délic:ds fiscal e externo. t: uma expres
são populanzada por alguns econonHSias e bastante 
difundida na .mpNnsa, mas poda dar margem a mal 
entendidos. Pode sugenr, por~. que
doiS dllific:ds têm uma ongem comum ou que sa mo
vem JUntos. Nenhuma dessas duas proposiÇÕes é 
verdade118 ou nec:essanamame verdadeira. 

Em llipoc:as da -são. por exemplo, o dllilic:d 
externo lenda a d11mnuu-, ao passo que o fiscal tende 
a aumentar A queda da demanda mtama. por Ul1' 

lado, depnme as 1mpo<tações e gel& excedentes ex
portáV&Is Por outro lado. tende a depnmr a reoella 
tnbutána e press1onar certo bpo de gasto públiCO, 
c:o1010 o seguro-desemprego 

Na ve!dade, os fatores que causaram o dase
qutlibno externo bvenlm pouco 1"118C10 liquido diiWIO 
aobiW as contas públic:es. O des q~allbno externo 
tem ongem fundamentalmente no '18gundo
da 1994, quando o Govamo contl.- uma valonm
ção abrupta da taxa cambial - uma maxivalonzaçio 
cambial da Oldem de 30% em tannos lUIS - com 
uma abarlul8 mudo agrassiVB do marcado llllerno à 
Importações e um callo dasc:aso no que diz IWBpeilo 
ii piOli'IOÇio de exportaQÕ88. Quero ressa1ter que 
quem qualificou a pollbc:a ~ de abl.rtul8 do 
começoo do Plano Real dessa rnerara. oomo 'mudo 
Bgi8SSIYB', !ai O aluai Presodanle do Banco Cadral, Sr. 
Gustavo FIWriOO, em llaballo aobiW f'Bio RaaL edtll· 
do pelo Dllpartemenlll da PUC do RiO de ,..,__ 

0 resullado 818 pnw~sivel. A 8COIICIII1I8 blllllllei-
18 adqu1nu uma propensão pengoss ao desaqulllbno 
externo, que sa manifesta com pallleular a~ 
quando a economia c:I8Sc:e de fonna um pouco mais 
Slgndic:ahva, ou quando acontece elgume turbulênc:ra 
nos InstáveiS marcados financeiros mtamacionaiS. 

Desde 1995, prasSIOIIIIdo pelos elailoB da crise 
meX1C8118. e, m8IS reoe-..te, pala crise no lesta 
da Asl8, o Govemo biiiSIIeiro vem tentando comgn- o 
estrago provocado pela politica econ6mc:a da fase 
IniCial do Plano Real. A polftlc:a, com l8lação ils lm
pollaQãas, Jll não é tão l1baral; tem havido um esfor· 
ço de estlllllllar as exportações com ITIIICIUII8mOS 
c:radllic:ios e mudanças tnbutãnas, desde 1997, o 
Banco Central es1á lentando com!Jir g!Wdualmenta a 
taxa da c:âmiHo real em relação ao dólar. O Gove1010 
teme, também, contar o délicrt público. 

lnlekzmanta, os desequilibnos acumulados são 
gl&ndas e as medidas têm sido taldiBB e lfiSufiCian
tes. O dllilicit em conta co- va1 c:aar um pouco 
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em 1998, mas conbnuará pengaaarnante ano. O d&
lic:it ftscal não di amai de queda e pode ficar acma 
do niWII MgiSirado am 1997. 

No ponto am que chegamos, depoiS da anos 
de ligeireza na canduç6o de polibca aconOmica. o 
nuo da manobnl do Gollemo blaalalro, e em particu
lar do Banco Cenlnll, é rruto redUZido. Nio hé 1101u
ç6as lllqllas ou llldolores. O Sauador Jallaraon Pé
res Iam razio quando aponta uma IIICCIIIIII8Iên en
tre • propoala da -lai'IIÇêo das IIWIIdasvalonZIIçõ
- QIIIIII8IS a a PI80CI !piiÇio am dlmonwr as -
héeas da JUro& pratJcaclas pelo Banco central, 
quando ,.. .. z ... concorndal'1tem. Só em Clr· 
cunatinc:las pa111CUiares - quando ocorra, por ....,. 
pio, uma dlmmuoção elos JUros no aldllnor, ou das aa
llmabvas de nsco cambal e SOberano associado a 
apJõ aç-oas no Blasil - é que sa toma possível com
binar aceleração das IiMOidesvalonzaç6es com que
da elos JLIIOOI t1 . • 

a-o eaaa-, antreta-. que o ecooiOIQS-
1a do PT 8 BBBIIIIJI" da Lula, Guodo Mantega, ao la
_. as poopoatas c:lladas pelo Senador Jallaraon Pérw.-... flllllndo a titulo paa~. Aliú, ela pnlprio 
1az qu "lo da frillar, em ••b••- de 29, 30 a 31 
da maoo na aa.ta .... ..,..., que - falando 
em _, nome, que nio hé aonda dll8lnz dalinKia do 
PT IIObni o ..un!D. E, ameia on18m. na ...... da 
.........,, daiolliaW que "panaamo11 em corrigor a ao
~ com cautela e da tarma I'IIIIIS prudan-
18 IIOBJ(val. • O pmg- de gowamo da candodaluiB 
Lula aonda 81116 em laaa de alaboraç6o e nlo cabe 
confundor ..,.116aa II'IIIMduala com • pi e foJma aco
nllmca que -* apr il&da b-naote pala mau 
Plll1ldo e os damaJJ parbdos que apóiam Lula 11-.--· P-. ~ fazer nova r8COio&ldaçio 
ao pntzado P.....-. Artonoo Carlos Magalhlas. 

o SR. Pl ENTE (Anllno Qulas ........ E 

Faz aoar a ~ha) 
O SR. EDUARDO SUPUCY' (BiocatPT-sP) -

Vou coooCiuor, Sr. PraaideniB. 
Nlo foca bem ao Prasodante do Coo ogriiBO Na, 

coonal ficar laDndo tenonsmo cunho alellanll. SUiaB 
daclaraqilas, ontem, da que "Fooa dai (da rui ;iioo 
da Fernando Hannqua) sana o CIIOI" a que "o pró
pno PT sabe que ala (Lula) nio Iam COIIdlçóaa da 
govemar o Pala", nio condizem com a pemepçio 

doaugmantoa ~·~ muo
to,.._ com a BIT' ;fo9 que nós, do PT, lemos 
aobnl as cooiiliçlia8 ~ de lula do que as da 
Fernando Henrique Canlollo para govamar o Brasil. 

Aonda ontem, o Prasodante da rnaoor on&tiluçlo 
lmancalfl pnvada brasdatra. !.Azaro Brandlo, do 
Bradesoo, alinnou que a -.lo de Lula ,.. pea
qwsas de ontaroçio de 110to não...- o..,.. ••• 
nado, poos, segundo ela, o Pais viw uma daniiCIBI

coa com regras dalinodas. Também c> ~ da 
Federação da Corná1coo <'o Estado de SAo Paulo, 
Abram SzaJman, afirmou em artigo na ...._ • 
S.Paulo, hoJB, que um awntua1 segundo tumo nlo 
altera am roacla a vosio que os empresários a lnWIIIII
dorw estrangaoroa têm do Brasil. Cales as poda ina
gmar tudo, menoa que rasguem dulhelro ou apl
quem mal os seus dólares, relenndosaa ao cooll1aci 
manto que todos têm da mportincoa da -una 
llnlsdslra e das anonnas poasibiltdadas da lnWIIIII
mentos aquo e-. que continuarão com o Go
vemo Lula, se elaoto. Também o ex-Presodanla do 
Banco Central, Gustavo ~ oontonna NgiR1I 
IIOfll • ~ llaoanlll, afirmou omam, .... SAo 
Paulo, que, mesmo Fernando Henrique eamo.o nlo 
aando I8COI1duzodo ao _.go, oa ~ ..uan
gaoroa oonbnuarlo no Bmsil. Gua1avo t.owaa ..._ 
acradoter que o PT 18111 aconooo- em coollliiOIIB& 
de fazer um proJ8Io ~-

Como amogo do PI8Sidarobl Antonio Calloa U. 
galhãas, i1IIOOIIIBI1do a S. Ex" que nlllta malhar -
bra a IJiópna IIIIP8nincla de HIIIIDna a que nlo -
aquo o papel anélogo ao do ex-Govemador do Alo da 
Janeuo, Sr. Caotoa ~ que, com ......... 
topo de l8n"OnsmO em ralaçlo ao-~ Jalo 
Goulart, contnbuiu paiS levar o Braall a ._ ~ 
Iria décadas da ragoma rnilolar, com m.-a • ....._ 
dades que bVamoa. E ela, que mago- COI IR *
as o Pre111dan18 CIVIl par- de todo o m&HIII& .. 
que faz, acabou saldo até .._, 1 c pelo ...- 11111-
tar pam CUJB cnaçio acabou COIIIrlbuondo. NID fB9a, 
por outro lado, o papal do Comanclanla do ""-'*= -
parcaber que - naufragando. Sr. P1wldai ... 
procu111 piii8IIMIJ-se. 

O Sr . ....-.-w.n ...._ (PSD&-AM) - PilOu• 
V. Ex" um aparte'> 

O SR, EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-8') -
Ouço V Ex" com prazer. 

o Sr . ....,._ ...... (PSDB-MI) - Natn 
Senador Eduardo Suplocy, SiniiHnB honrado pala o 
lato de v Ex" lar subido .. ~ -..lo o ...... 
too expliCito que fiz, para ,._..,. ,_.. ea.a um 
dabale elevado em tomo de~ rracoaaallft6. 
mocas. Nlo vou raapo1Kial a V. Ex" agora. NID ..._. 
na no apane, mas p....- laz6.lo bnNan••· F• 
lao, am "*' doacurao. que ma pniOCUpiiVII lnllll) o 



Junho de I Q9R ANAIS DO SE'lADO FEDERAL -----
lato de o Senado estar deoxando de ser, como too no 
passado, um grande fórum de debates. Aquo doscu
tem-se oertamente questões omportantes. mas, em 
um passado oemoto e também recente. lembro-me 
de que era equo, neste plenáno, que se travavam as 
grandes diSCUSSÕeS em torno das magnas questões 
naciONII&. V. Ell" não fala ofoc181mente em nome de 
Lula e do PT, que aonda está com o seu proJ'!Io em 
elaboração, eu não talo em nome do Governo, não 
sou o maos IndiCado para ISSO- devenam ser os li· 
deoes -, mas, corno oonoordo basicamente com a 
atual polotoca macroeoonõmoca que esta sendo se
guida, entendo necessáno que a Nação comece a 
saber com clareza o que pensam pelo menos alguns 
expoentes do PT, como V. Ex', a Iom de que ela, es
claraclda, possa tomar deciSÕeS em um ano eleito
ral Tanmém não sou o ondocado para fazer a defesa 
do Senador Antonio Calfos Magalhães. que aquo 
está presente, mas acaoto-lhe a declaração corno 
uma provocaçio no bOm sentodo. Acho que a cando
dalura de Lula poderá levar ao pânoco se não sou
bannos com clareza as suas propostas, se ele colo
car com absoluta transparênaa para a Nação o que 
pretende !azar ao chegar ao Governo, creoo que o 
pinoco não acontecerá. De forma que penso que eu. 
V. Ex" e o Senador AntoniO Carlos Magalhães esta
moa prastando um seMQO não apenas à Nação, 
mas também ao poópno PT. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT -SP) -
Agradeço multo as palavras do Senador Jefferson 
Péi8S. S. Ex" lançou um desaliO extremamente 
oonslrubvo e benéfiCO para os trabalhos do Senado, 
e eapenunos estar à altura deSse diálogo. Pode ter a 
certeza. Senador JeHeiSOn Péres, corno o Senador 
Antonio Cao1os Magalhães, que o PT. em brew, 
llpi8IHKIIará um programa consostente vosando ao on
teraaae do Pais, da Nação biBSIIeml, o qual debate
remos em profundidade. V. Ex" apontou um lato Im
portante sena uma onconsostêncoa se houvesse. ao 
~M&rno tempo, as desvalorizações com a baoxa da 
IBlra de JUros. Outros eoonornostas do PT, em erbgos 
recentes, tarilém moehram que podena haver ai
gume oncorosllllência, I'ICiusove economostas onde
peo ldentes. 

O Sr. Roberto Ralquiio (PMDB-PR) - Permo
te-me V. Ell" um 811Brte'l ~ 

I 

O Sr. Lauro 1.: (Bioco/PT -DF) - Perm~ 
te-ma V. Ell" um 8IIBI1B 

O SR. EDUAR SUPLICY (Bioca/PT -SP) -
Sr. PI"BIIIdente, gostaria de, concluindo o meu pro-

nuncoamento, conceder os apartes aos Senadoi8S 
Roberto Requoão e L.auro Campos 

O Sr. RobertO Requiio (PMOB-PR)- Sena
dor Eduardo Suplocy, essa preocupação com o pleno 
de govemo é hOJB de todos os brasileoros. Eu, por 
exemplo, sou Senador da Repúbloca pelo Estado do 
Paraná e aonda não conheço o pleno de governo do 
Presidente Fernando Hennque Cardoso. O caos 
está estabelecido no Pais. Ornem veoo às mmhas 
mãos, por uma genbleza da CNI. uma pesquosa na
coonal CNI/Ibope, realozada emre 8 e 13 de maoo, 
onde se revela com toda a clareza, o pinoco de 75% 
dos brasoleoros doante da possobolodade concreta da 
perda do emprego Esse modelo globalizante se su
porta na onternacoonalozação da economoa, com a om
portação dessas ondustnas sem oaozes - o concedo 
não é meu, e de John Kenneth Galboadh -, ondús
tnas que têm corno pnncfpoo básiCO o lucro - negan
do as teses da Rarum Nov•rum. por exemplo, que 
estabeleceu no mundo calófoco a função SOCIIII da 
e~resa - e a substituiÇão de duzentos homens por 
uma máquona. O desemprego é enorme, o pinoco 
chega às lamnoas. e eu consodero o Clli"ICIIdllto do PT 
- embora aorlda bngue para que o meu PMDB valho 
de guerra apoesente ;.m candidato na oonwnção do 
doa 28-. o Lula, a quem twe a opoll\.ndade de co
nhecer melhor nesses ~lbmos ..-. um gnonde 
biBSiielro, um SUfl'dO decente e com um nfvelonterec:
tual onve1áwl O Lula é aquolo que o Femarodo Henri
que não é O Lula é o ontelectual orgAnoco definido 
por Ardonoo Gramsco· o homem que é capu de pen
sar as soluções admomstra- para o Pais e, ao 
mesmo tempo. tem presente na sua vida a duoeza 
da vida do trabalhador, O S<olàl.,_ das PIBIOBS 
maos pobres. A subsbluoção do Fernando Hennque 
pelo Lula, se o PMOB não lançar um candodato, .ca
ba com o caos. 18Stabelece a confiança e abra no
vos camonhos. sem a menor sombra de dúvida, para 
o Brasil. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT--sP)
V. Ex" completa o meu pensa mamo. 

O SR. PRESIDENtE (Anllno Callcs Megallães) 
- Eu pedona a V. Ex' que. logo que possível, term
nasse o seu pronuncoamemo, porque temos que ~ 
trar na Ordem do Doa 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT -6P) -
Pedona ao Senador L.auro Campos que, com o seu 
honroso -rte. conclua por ITIIm. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioca/PT -DF) -
ApiOVIIdo o enSBJO para parabenozar tanto o Senador 
Jefferson Péoes quamo V Ex", que propõem que se 



·--- ______ _:_A:::NAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1998 

laça esse debate Ião urgente Neste tempo em que 
o dinheiro anda Ião escasso. como o tempo e dlnhe•
ro, o tempo também está ""<:asso. mudo eacaaso 
Muda gente, oiMamente, não gosta de gastar nem 
lempo nem d1nhelro. Máno Amato -m levantou 
Idéias como essas e larçou-as contra o LuiZ !Melo 
Lula da Silva, diDfldo que, se Lula fosse eledo, os 
empresános pauiiSiaS da FM!Sp, que ele preul~a, 
1nam se mudar do Brasd para Mtarm Agora W1f8111 so 
o que aconlece, parece alé uma COISa orq..slrada: 
a FCIIM de S."-Uio de lerça-le•ra. 02 de JUnho. allr· 
ma: "Bolsa de Sio Paulo fecha em baixa de 2,44%; 
proJeção de fUlOS aponla alta e litulos da díVIda ex· 
lema bl'llllllelra caem" Manchele Mercado Reage A 
CI88Cimento de Lula, alnbullldo, portanto, ao ci8SCI· 
mento de Lula a queda da Bolsa. quando, ..ase 
mesmo di&. na RÚSSIII. a Bolsa ca~u 10,2% Mas, no 
dl8 seguinte, quando as cotaçães nas Bolsas subi
ram, esqueceram de atnbuu esaa alta a elevaç6o de 
Lula. Ora, se, num d18, ele lo• o responsável pela 
queda, mas conbi"'JJu na d18111e~ra no di& segulllle. 
111111o ~ ser responsável lambém pela ratoma
da da cotação dos lllulos. Como o tempo é muiiD es· 
caao . ....,IIWICio, eu dlna que o caos hOfll é muiiD 
1118101' do que quando Femando Hannque Caldoso 
asau1111u o poder. A d•VIda púbiiCII estava em 
US$150 bilhões; hofe, esta em US$306 bilhões. Vá
nos rnec:amsmos foram se esgotando ao longo de&· 
ses quatro anos. Sua Fxcelãncl8 e o Sr Bresser Pe-
1'81111 talaram, na raviSia e.q...u 21, que estamos 
no caos Parece-me que, no pnnciPIO, era o caos, e 
o pnncí1110 será Lutt.; mas. obv11111181'11e, do caos se 
fez a luz. do caos se fez a viCia. Entio, estamos ago
ra neste novo caos, que va1 ser o pnncíPKI de uma 
oova r&OiganiZIIÇio da SOCiedade e dos desbnos do 
Bras11. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -aP) -
MuiiD obngado, Senador Lauro Campos, V Ex" lem
bra muiiD bem: o caos está a• f&, hllfll, e é preciSO 
observar que as labaredas, conforme ass1nala o eco· 
1101111Sia Paulo Nogue1ra Bat1sta. em seu artigO de 
hOfll na Folha de s ....... lo, eslão a1 muiiD altas A lo· 
gue~ra eslá em andamerrto. Lderalmerde houve lo· 
gUelra mudO forte la em Rorama Eslá havendo pro· 
blamas &eniiiSIITIDS de pobteza; e RIIJIIO IT18lS gra ..... 
hOjll do que ha dois ou !rés anos no Noldeste braSilei
ro. nas Cidades. Em sua entreVISill a Bons Casoy, o 
Presldenle Fernando Hennque diz que somente o de
semprego haVIa piOrado, derdre os mdlcadores IIOCIBIS. esq•-- de que, em conseqiiênCia dlll80, ha· 
VIam PIOIBdo rruto os lndlces. por ~lo. de VIDiên· 
Cl8, de c:nnw1811dade em lodo o BraSil Mudo obngado 

Durante o discurso do Sr. Edualdo Su
phcy, o Sr GBnJJdo Melo, 1° V«:e-Piwlden
te, deota a cadeira da presrdlmaa. que ~ 
ocupada pelo Sr. Arrton"' canas Mllg8llrães, 
Presldenle. 

o SR. PRESIDENTE (AliEno Callos l\laglll E I 
- Ardes de passsr à Ordem do 018, cabe-me Infor
mar ao Plenano que, como PI'8Sidenle, niD posao 
nem devo responder a assurdOS que me diZ&rll raa
pedO, mesmo cnllcas que possam ser feitas à 1111nha 
aluaçio como Pa~amentar De modo que, na opor
lunldade própna. 11'81 à tnbuna. como Senador, para 
fazê-lo. 

Sobre a mesa, requenmento que será !Ido pelo 
Pnme1ro Secretario em emrc•CIO. Senador Carlos 
PalroclnK> 

E hdo o segumte 

REQUERIMENTO N" 385, DE 1998 

Requeremos, urgênCia. nos termos do art. 336, 
ali.- b do Reglmerdo lrdemo, para o OfÍCIO S n" 
48, de 1998, do Presldenle do Banco Cenlral do 
Bras•l. encam1nhando ao Senadc Federal d•~ 
do Governo do Estado do RK> de J&n81rD, relallva ao 
pedido de e1111ssão de Letras F1111111C111ras do Teaou· 
ro :lo Estado do RK> de JanelrD - LFTRJ, cujos re
cursos serão destinados ao guo da díVIda rnabiiNirla 
venc1vel no segundo semestre de 1998 (Pnljlllo de 
Resolução n" 61 de 1998) 

Sala des Sessões. 4 de JUnho de 1998 

-- r' 

O SR. PRESIDENI'E (AnlonK> Callos l\laglll E ) 
- O n~quenmento l1do sera votado apos a Oldem do 
018, conlonne precedua o Reg1merdo Interno 

Sobre a mesa. oi1C1os que serão lidos pelo Sr 
PniTII!Iro Secretáno em exerc1cK>, Senador Carlos 
Patroc1nK> 

São lidos os segu1ntes 

OfiCIO SIN" 

Bras•l•a. 3 de 1unho de 1998 

Senhor Presldenle, 
Em atenção ao OI.SFIN" 498/98, de 29-5-98. 

1nd1Co a V Exa o nome dos nchres Senadores Leo-
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mar Ouullanolha e Eloo PorteUa Nunes Sobnnho, 
como trtular e suplente, respeciJVamente, para com
por a Comossão Temporána cnada através do Re
quenmento n• 153, de 1998, desbnada a estudar as 
causas do desemprego e do subemp<ego no Pais, 
representando o Pllllldo ProglliSSISia Brasdaoro -
PPB 

Cordoalmente, - Senador Epitaclo Cafeteinl, 
LoderdoPPB 

OfiCIO 5/N" 

Brasiloa, 3 de JUnho de 1998 

Senhor Presldeme, 
Em atenção ao Of.SFin" 503/98, de 29-5-98, 

ondoco a V Exa. o nome dos nobres Senadores Elol 
Portelta Nunes Sobrinho e Leomar Ouontamlha, 
como blular e suplente, respectovamenta, para com
por a Comossão Temporána cnada através do Re
quenmento ri' 160, de 1998, desbnada a promover 
estudos tendo em V1Sia o uame de propostas de re
forma Tnbutâna, rapresenlando o Partido Progres
siSta Brasoleom - PPB 

Cordoalrnente. - Senador Epltaclo Calelel,., 
Líder do PPB. 

o SR. PRESIDENrE (Anlano Caltas Magallães) 
- A Pre&ldêncoa desop os Senadoras ondocados 
pela Liderança do PPB para ontegraram as ComiSsões 
Temporanas cnaclas por ontarmadoo dos Requen
mentos n"s 153 e 160, de 1998, de comonnKiade 
com os olicoos que acabam de ser lodos 

Sobre a ,_., ollcoo que será lodo pelo Sr. Pri
meom Secretáno em eurcicoo, Senador Carlos Pa
trocmiO 

É fodo o seguonte: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OF .ICAE/28198 

Brasiloa, 2 de 1unho de 1998 

Senhor Presidenta, 
Nos tennos do § 2" do Artigo 91 do Regomerrto 

Interno, comunoco a V. Exa. que esta Comossão 
aprovou o Prqeto de Lei do Senado n" 153, de 1996, 
que "acrescenta InCISO~ aJt. 19 da La ri' 8.629, de 
25 de Jevereom de 1 , que oncluem ex-propnelá
nos de áreas aloenadas para fms de pagamerrtos de 
debrtos ongonaclos de frações de crédito rural na 
ordem prelerencoal de ostnbuoção de omoveos ruraos 
pela relorma agtána", reumAo realizada na pre
serrte data 

Alancoosarnenle.- Sa llldco l"'lch Piva, Poad!ille. 

O SR. PRES~ (AntoniO Cao1os Magallães) 
- Com relerêncoa ao olocoo que acaba de ser lodo, a 
Presldencoa comunoca ao Plenano que, nos termos 
do art 91, §§ 3° a 5°, do Regomento Interno do Se
nado Federal. abnr-se-á o prazo de conca doas úteos 
para onterposoção de recun10, por um décmo da 
composiÇão da Casa, para que o PRIJII!o de Leo do 
Senado n• 153, de 1996, cuJo parecer foi lodo ante
nonnente se1a aprecoado pelo Plenáno 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Faço um apelo aos Srs Senadores que se encon
tram em seus gabonetes ou em outras dependêncoas 
da Casa para vorem ao plenano, porque teremos vo
tação que exoge quorum especoal 

Esgotado o tempo desbnado ao Expedoente. 
Passa-se à 

-ltllm 1: 

ORDEM DO DIA 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTJTVIÇÃO NO 2, DE 1915 

(Tramrtando em conJunto com 
as Propostas de Emenda à Corosbtuoção 
n"s 3 e 10, de 1995: 18 e 34, de 1997, 

9. 12, 13 e 14. de 1998) 
(Votação nomonal) 

Votação, em pnmeom turno. da Propos
ta de Emenda à Constrtuoção n• 2. de 1995, 
tendo como pnrne1r0 si!IMBiáno o Senador 
Ronaldo Cunha Lima, que altera disposrtovos 
que menciona da Constotuoção Federal (imu
nidade parlamentar), tendo 

Pan!CBres sob n"s 283 e 347, de 1998, 
da Comissão de Consbluoção, Jusbça e c,. 
dadanoa, Relator Senador José Fogaça: 

- 1° pronuncoamento (sobre a Propos
la), favorável, nos termos da Emenda n" 1-
CCJ (subslrtubVo) que apresenta; e 

- 2" pronWICI8mento (sobre as emen
das de Plenano), corrtráno à de n" 2 e favo
rável às de n"s 3 e 4, nos termos da Emen
da n" 5-CCJ (subsblubvo), que apresenta.. 

A maténa constou da sessão deliberallva on
tem. quando teve sua doscussão encerrada, com 
emendas. 

Passa ...... assom. a Jase de votação. 
Em votação 
Sobre a mesa, requenmento que sara ~do pelo 

Sr. Pnmeom Secreláno em exercocoo, Senador Carlos 
Patnx:omo 

É rodo o seguonte 
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REQUERIMENTO N" 396, DE 1111111 

Senhor Presdente, 
Nos tannos do art. 312, alonea b, do Req-.

manlo Interno, requeoro daslaque, para VOiaÇio em 
separado, do § 1 O" do an. 53 da ConsliluoçAo cona
tanta do art. 1• ela emenda ri' 5- CCJ. 11 Pac 2. de 
1995. 

Sala das Sessiies, 4 de runho de 1111111. 

o SR. PRESIDEHI1! (Anlanoo Callos Magalolas) 
- Pusa-se 11 YOiaÇio da Emenda ri' 5-CCJ (Soab
tutovo) - Iam pnotertncoa ragornental. 

o. Ses. Senadores Ji podem votar 
A Mesa pede- Ses Lidanls que ..-otam as 

suas banc:aclas 

O SR. HUGO NAP0LEAo (PFL-PI) - Sr. Poe
IKienla, o PFL -Ida o vo1o 'som'. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO)- Sr. Poe
Ddente, o PTB vala •sarn•. 

o SR. NA80R JI)MoR (PMOB-AC) -Sr. Poe-
sldenle. o PMDB vota •sun•. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. Presldnle. o PPB vota 'som'. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (8locaiPT -BP) -
Sr. Presdente, a I.Jderança do Bloco e do P8lbdo 
dos Trabalhadores racomenda o vo1o 'SIIn' 

o SR. PRESIBRE (Armrwl Callos ....... I ) 

- Comunoco ao Plenolno que há um deetaque NlaiNo 
ao § 1 0", que senl votado oportunamente. 

O SR. ANTONIO CARLOS VA' ADARES (Bio
coiPSB-SE) - Sr. PI8Sidente, paço a palavra pela 
ordem. 

o SR. PRmDEtnE (Artono Callos MliQIII a 1 
- V. Ex" tam a palavra 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
coiPSB-SE. Pela ordem Sem I8V1IIão do Ollldllr.)
Sr. PI8Sidente, deseJO ~ um ~
Na página 13 da pauta, que foi distribuída lqB -
Srs. Senadores, não consta a radação final do Subs
liluiiVO do Senador Fogaça. E...,_ ~ e 
não a estamos anconlnlndo Só consta até o § I" do 
art. 53. que foi daoado. 

o SR. PRESIDEN1'E !Ar*nD CallaB M1U11 ' I 
-Se V Ex" procurar O Item 1, vao•ICOIIInll' O,... 
cer da Comlssio de Conatilutç6o, Justiça e Cldldol
noa com o substJtubvo, a Emenda n" 5 da CCJ, que 
8816 ando valada polqU8 Iam twaletêiiCIL 

No avulso de Mesa es1á IIII jlligol-. 2, 3 e 4 do 
P.-rl'347,de 1111111. 

O SR. ANTONIO CARLOS VAI.ADNII!S (llb
coiPSB--SE)- Obngado, Sr. p.....,.._ 

(PrrJCSde:se à votação.) 
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VOT NOMINAL 

EMENDA N° 5-CCJ A PEC 2195 (SUBSTITUnYA) 

ALTERA DISPOSITIVOS QUE MENCIONA (IMUNIDADE PARLAMENTAR) 

N• Sesslo 1 
Dala Sesslo 041116111198 

,.Sec. . ,.-._. ,..., . .. .., . 

III" VDI 1 

VoloaSn: 11 

V-sNio: O 

V-oAbst: O 

Data JnJCIO 04/0el1998 

Dala F1m 04108119i8 

TOial' 58 

Hora IR!CID 1!_1 43 12 
Hora F1m 1 O 52 48 

.:!65 
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O SR. PRESIDEN'IE {Arlanll CaJias Mooal r ) 

- Votara.-n SIM 56 Sls Senadoras Nio houve vala& 
c:anbános. 

Nio houve aiMdeiiÇÕIIS 
Total: 56 valas. 
Aplovado o llllbsblutMI. 
O Senado ll8lá de parabéns! 
o SR. PRE8IDENIE {Arlanll CaJias Mooal r I) 

- P--se à apreciaÇão do requenmento de dalila
que Pllla VOiaÇAo em separado do § 10" da Emenda 
n•S-CCJ. 

Em VOiaÇAo o Requenmento n" 396, de 1998. 
O SR. LÚCIO ALcANTARA (PSOB-CE) - Sr. 

Pnadon1le, peço a palavra para encamonhar a vota
çio. 

o SR. PRESIDEN'IE (Ankno Callas Magalliias) 
- Concedo a palavra ao autor, Senador Lúcio Alcln
lara. 

O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSOB-CE. Para 
oancaminhar a wtaçlo. Sem nMsio do orador.)- Sr. 
P1'881118n18, Sr"a. a Sra. Senadoras, ~ de 
_......,.uma valação hlstónca, no Senado. para 
dinrnr, de uma 11ez por todas, qualquer dllwla que 
"""- q- ao llllllilulo da munodade patla
rnanlllr Eu, Inclusive, IMt o privilégio de - RelaiDr 
de ...,. das •••Ides apreaenladas pelo na1n S. 
nador Caltos W..X., a qual 1nlagrau esse Cl01111111D 
de praposoç6as que - de base para o ralalóno 
do Sanador José Fogaça. 

Toca-, -as-ma uma dínlida quanto ao pa
rigralo 10" do art. 1", o qual diZ que nio gozam das 
mu•wdadas do mandato os memblos do COiay• o 
Nacional licenciados de seu eDICICIO - IICIInCI8dos, 
portaniD, por •nlllrnaa parlicular, por razões de saú
de. para uaunw c:argoa de Seclllbirio de Eatado ou 
de MiniSIIu de E8tado 

o "*' a1181oclu•nto. salvo melhor Juizo, é de 
que esse mumdecle dewlna acompanhar o Parla-

rnanlllr, Ulda ~ ........ hcaiiCIIIdo do -·
ciCIO do -.. rnanclato. Conheço, porque o daba1e-
,_ na Conusao de Conslllução, Justiça e Clda
dllnla, o pomo de vi8la do Senador José Fogaça, 
que IntrodUZiu aase d18posilnm oara !azar coro a 
d~ JUlgadoa e entenc:l•mantos do Supramo 
Tribunal Federal, que entende que a ,.,..,.ndllde 
c.aa quando o Partamentar eslá licenciado. Imagi
no que - densões não tantwn sido~ to
madas por unarurndade; portanlo, não 111P..-m 
um c:or..-.so do Supiiiii'IO Tnbunal Federal. Além do 
..... é dilicll fica~ incorporando • ~IÇio 
lUdo que o SupnKno Tnbunal Federal decide nos 

-~-

------
O Sr. Genan Cwi- (PMOB-ES)- Pemote

ma V Ex" um aparta, nobnl Sanador LÚCIO AlcAnta
ra? 

O SR. PAESIDI\JOnE (Antonio c.1os Magali , ) 
- lnfeiiZmerile, o orador nio pode corx:eder apartas. 
Senador Ga..- camata 

O SR. LOc:IO AI..CANTARA (PSOB-CE)- A 
iiW1ha parplexidade vem do fato de que a munidade, 
segundo os termos da emenda que acabamcls de 
aprovar, se el'labalece a parhr da diplomaçlo. Ora, 
entra a diplomaç6o e a posae, .. IIIVIIIIbdura no man
dato, podem acorilecer cteasiles JUdiCIBM que 1116 
~o diploma e 11iipaÇ1i1n a posae. No-· o 
Pa11amentar Já esté com a 1mui11dade a pailir da di
plomação, quando, na -aede, a posse é que ca
ractenzana o exerciCIO do mandato. Se ele j6 tem, 
pala emenda que aprovamos, o d11ailo à muudade 
a partir da diplomaçlo, por que nio lana - diniiiO 
ao se licenciar, 111111 para- de saúde, 88JII 
para exeiCel' um cargo? Inclusive, quando Vllli -
oar um outro ca1g0, tem até o d11'111to de opiar por 
pan:eber seus subsidl08 ou os do cargo que -.tia a 
ocupar. 

Pottanto. nio ma puece de bom aMinl que a 
,.,..,.nidade oaue quando o Pal1amentar -lican
CIIIdo. 

Além do ..... Sr. P1esldenle. o art. 44-A do 
Ragirrailo do Sanado diZ: 

"ConBidera-u como licença autoriZa
da. para os fins do cflaposto no art. 55, III, ela 
Consblulçlo e no aJt. 38, parégralo Qruco, 
dall8 ~.a........_ às ••••~• ela 
Sanador candidato à PIMidlncla ou VICB
PI8Sidlncla da Rapllb!ica no periodo cam
p._ldldo an1re o i8fllllliD da candiclalula no 
Tilbunal Supanor Eleitoral e a ~ do 
reapacbvO plalo • 

Quer dizer, o Senador que VNII" a sa candielalw 
à Pl'88ldlncta ou à V1CB-P1esidlncia da Raj lbll• 
Lma vez~ JUnto à Mesa do Sanado O,._ 
gl8lrD de sua candidalura, astará automalicanwibi 11-
0BfiCiedo Nessa cuo. parderá a ;.,.,.melada? Mas
mo com as ViCISSIIUdes de uma campanha elellllral, 
nio obstante contmue Senaclor a candidato • Presl
dênciB ou à VICB-Presldêncla da Republica, &IIBrá 
sem 1munldade durarile aquele período da campa
nha eleitoral. 

O Senador Roberto Requião, por ellllqllo, 
liqe um plé-candldalo, se amanhi _, a se candi-
datar, tará automalicamante caeseda a sua munda
de em função da licença 
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Portanto, Sr. PI8Sidente. com essas considera· 
ç6es, dalendo • supressão elo §10, para que. a mu
nldada acompanhe o lilular elo mandato elellVO arnda 
quando esteja locanciado, seta para exercer cargo, 
S8Jil por ll\le18SS8 partiCular ou para tratamento de 
saúde. 

Muito obngado. 
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES) - Sr. 

P-.danle, peço a palavra para encamrnhar. 
O SR. PRESIDENTE (AniDnro Cerlos Magallies) 

- Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata. 
para ancarnmhar. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB-éS. Para 
ancanwrhar a votação. Sem revrsão do orador.) - Sr. 
Pnssldente, Srls. a Srs. Senadoras, OUVI com toda 
atanção a argumentação do nobre S..nador Lúcro AI· 
cAntara. 

O voto em quaslio não é parlrdáno, mas da 
CGn11C1ênc1a da cada um, pcxqua se trata da um pro
blema nlcHdaológrco, nio-parlrdáno e não da Go
verno. 

Essa proj8tO tem uma caractarisbca é radrcal. 
Não temo conhaamanto, na hrslóna do Senado -
nos anos em que aqur astDu e nos que acompanhar 
-,da um prqalo semelhante, em que o Parlamentar 
abns mio da tudo. Segundo seu §4°, ala os proces
sos em tl'llnlltação perdem o drrarto adqurndo a 
caem na vala comum Lagrsla para trás. legrsla para 
fnlnle; bra pnvilégros Plira trás. Irra para frente. Nun-
ca vr tio radrcal ~ I 

Por assa mobvo, 'acradrto que sua aprovação 
foi um ato da coragem de todos nós O Congrasso 
~ ser transparente, quer se colocar perante a opr
nrlla públrca corno todoS os outros crdadios, preser
va o drreito normal da qualquer parlamento do mun
do, que é o drrerto de oprnião e voto Porém. como 
ala é radrcal, também tem que sê-lo no §10" Da 
acocdo com aasa parágrafo, o parlamentar ao derxar 
o Coorg;aaao para ser Mrmstro de Estado não con
serva mars os seus drreilos. Do contráno, cnaríamos 
duas da··as da rr11r"11Stros: os munes e os não mu
MS. Ora, se o parlamentar se lrcancrou do Congres
so para aasumrr um mr~no ou uma sacretana de 
Eslado, ala não é mar parlamentar - ela é parla
mentar da drrarto. mas • da fato -. pors exerce um 
outro cargo. Nio é ~ível lavar um pnvrlégro, um 
drrarto, uma salvaguam~ de parlamentar - que nes
sa caso passa a ser. , 

Acradrto que o rdeal é acompanharmos, em 
tudo, o prqato, que é radrcal nessa ponto, pors axtrn
gua dr1111toa, ou S8!ll- remeta tudo para Iras. mnguém 
passa a ter certos drrartos. legrsla para trás, passa 

uma borracha em ludo que podana ter aspacto da 
pnvrlegiO: apenas mantém aqurlo que j comezrnho, 
normal para que o parlamento possa funcronar sem 
que os aaus membros aa smtam ameaçados. 

Penso que devamos acorT1lllnhar, na tolafrda. 
da, o parecer do consenso. emrtrdo pelo Senador 
José Fogaça na ComiSSão daConstrturçio, Justrça a 
Crdadanra, mantendo o § 1 O" 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr. 
Prasrdante, peço a palavra para encammhar a vota-
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Cerlos Magalhães) 
-Um momento, Senador 

Sem pre1urzo dos ancarmnhemantos da vota
ção, apenas rnterpretando o santrmento da Casa -
PB90 a atenção dos Srs. Senadores, porque não 
quero tomar uma dacrsão conflrtante -,e de todos os 
Srs Senadonss, embora o mau ponto da - pas
soel 8eJ8 pela manutenção total do suballubvo, rn
clusrve com a reJ8rção da emenda, penso que é urna 
quastlo em que cada deve dacrdrr com a sua cons
ciêncra Então, podena se aprovar o raquenmanto a 
cada um votana como deseJa. Sena a manrfastação 
do Planáno, pala vontade da sua marona. E, aí, te
riamos uma aconomra de tempo, o que sena útrl 
para uma qurnta.ferra que conta com um bom com
paracrmento. (Palmas) 

Em votação o requanmento. 
Os Srs. Senadoras que o aprovam querram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o raquanmento. 
Paasa-se agora à votação do § 1 0". 
Com a palavra o Senador Bamanlo Cabral 

para ancamrnhar a votação. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 

ancamrnhar a votação. Sem revisão do Orador ) - Sr. 
Presidente, o arnrnante Senador José Fogaça, ao 
apresentar o seu trabalho, concluru por um subslrtub
vo que, a mau -· é absolutamente corrato. Quero 
raspartar a oprnrão do amrnante Senador Lúcro Ai
cântara. mas é pracrso que fique, da uma vez por to
das. estabalecrdo que a rmunrdade parlamanter per
tence à rnstrturção e não ao Parlamento. Quando se 
deu à rnstrturção esse drrarto for para que, no axen:l
cro do seu mandato, por oprnrões. palavras a votos, 
estrvasse o parlamentar fora do alcance da qualquer 
parsegurção politrca. no ãmbrto regronal ou no lmbr
to federal. 

O erYW18nle Senador José Fogaça conclu11 que 
"nio gozam da........-. da mandato 06 mambr06 do 
Congresso Nacronallrcencrados do seu axaclcro. • 
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Além dessa arcunsttnaa, o nobl8 Senador Lú
CIO Alcánlara traz, em seu apooo, a an:unstinaa do 
Senador que, estando no eDR:ICIO do S8U mandeiD, 
se lrcencia PIIJll coroconer à Prasrdo!rnca da Repúbi
ca Eu não acho que 1!818 S8t8 um argumenlo favo
rável. Favonlwll aerá que ele concorra em IIJ"aklede 
de conclrções com os clamais candldatOII que poetu· 
Iam à Prasrdllncta da Repúblrca Esaa a grande raalr· 
dada Asarm, teriiiiiOS gerado o Pnncipro da 9Jalda· 
de, estabala do no Texto Consbtuaonal. 

va,. V. Ex": um pertamentar, ao aaaumrr uma 
secretana ~ ou I\'IUIIICIPBI. hca ele no 111181CI· 
cro de uma lllllll1ldade que var pertencer ao suplente 
em 81CfHCICIO, que passa, este sm, a .,..rcer na pie
mude do seu mandato. o que o ....,.._ Senador 
José Fogaça cnau for uma regra de Dnilo Espeaal 
- a é PI8CI80 que se d11J8 que quando alguém pensa 
que nós estamos ratroagrndo para 11181Udrcar lor uma 
Ngra de Drrat10 Espeaal, e a regra de Dr1811o Espe
cral é lançada no taxto do Ato das Doapoarções 

eor-ucrona. Tranartónas, que é, -· o 
que S. Ex" faz. 

Sr. P ......... o ernrnente Senador Jos6 Fo
gaça laborou um eubslilubvo que eatá à altura de ser 
.,.,ado por as1a Casa Alrés, 1en1 um reclamo das· 
ta Nação da que nós, Parlamentares, tanhamolllll'll.l· 
r-.te para o eetCÍCIO desle mandato e na defesa 
das nossas • "lll rriies, palavlas e votos e não PIIJll 
pagar o mandalo com o titulo de rmu.- e -r 
o manto da ~~q~Unrdade 

Voto totalmanle pela aprovação do SUbsltlubvo 
do nobre Senador José Fogaça. 

O SR • .IOSt EDUARDO DUTRA (EIIocaiPT
SP) - Sr P.......,., paço a palavra para ancamr
mar a valllçãD. 

O SR. PR IDENJE (ArrlanK) Cartas Ma;#· ) 
- "'- de canceder a palavra ao Senador Jos6 
Edualdo Outra. diMI drzar queaslarnos não cumpnn
do o Regrm.-rto, mas dentro de uma lrberalldada que 
COIISiden> rndropensável para o IIIICiaracrmanto da 
questão. 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocaiPT

SE Para IH1C8JIW1har. Sem revrsão do orador.) - Sr 
PI8Sidenle, avalio rnclusrve que há argumentos po
derosos dos dOis lados Entendo que, na meclrda em 
que se -.bslsce a possrbilldade de um parlamen
tar locencrado perder a sua rmunrdade, tariamos que 
deslnnchar quars as possrWHS srtuações de icança. 
Aqui se levantou o caso de a peseoa se icancrar 
para ser nwristro lsao causana artuações drlerenleS 
entre S. Ex"s, porque tanamos mrnrstros com a se-

nwnunrdade Exrmem outms casos de Jrcança. Por 
axamplo, exrste a llcança para tratamento de lllll)de, 
ande o parlamentar pode se ausentar por um parlo
do de 120 diBS, não '-'do possa do suplenla. 
Mas há outros casoa em que a lrcança para -
manto de aéúde se -ide. tendo o parlamerUr de 
se lrcencrar; portanto ele é um partenaur que niD 
eaté .,.reando o mandato em lunc;iio de impadr
mantoe outros. Essa pertarnerur, eleito, diplomado 
- a a partir da drplomação, de acordo com o texto, 6 
que ele adqurra a rrnurudacla partamenlar - ele datxa 
de ter a possrbilrdade, rnclusrva, de emrtrr upnões 
politrcas porque estará conendo o naco de aar ...,_ 
matxlo a prucaaso, e ale deixou a sua atrvrdade par
lamentar, 8lrlcto ......., em ctecorrêncra da 88(Kie. 

Então, na madrda em que nlu há um estabalacmert
to dessas srtuações em que a Jrcança permanacaria 
com a rmunrdade e a lrcança pardena a rmunrdada, 
avalro que o I1I8IS corrato seria supnmr,_ o § 1 O, 
mctusrve levando em con&ideraçlo um outro caso, 
que 6 da área admrnrstrabVa. ma que 1en1 J8laçAo 
com o mandato que a paaaoa aasumru, que 6 o lato 
de que quando a pessoa se lrcencra para e>caicar um 
outro cargo de sac:ratáno ou de rnrnisbo. poda, por 
~. optar pato saléno da partamantar É l6glco 
que há essa quastio admrnrstratrva, mas que -.. a 
ver com o lato de ele coniWiuar sendo um peJiaman
tar, mesma lrcanciado. 

Sr. Prasidenle, ..-no~ que.-. 
lem argumentos poderosos no sentrdo da IIWIUien
ção do lexto, eu. pertrcularmenle, valo pela supras
são do§ 10". 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) -
Sr. Presrdanle, paço a palavra para encamnhar. 

o - PRESI)EtiM (Arcino C8rlus Magali I ) 

- Com a palavra o Senador Epdácio Caleleinl, para 
ancammhar 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. P
ancarnrnher. Sem revrsAo do orador.)- Sr. ~rden
le, valo pela manutanç6o do § 10 porque a ........ 
de é para o exarciao do mandato partamantar No 
momento em que o parlamentar opta para aer
téno ou mrnrstro da Elllado. ele nio 6 .,.. parla
mentar. embora possa at6 optar pelo saléno de par
lamentar A nova lunc;iio assumrda passa a aar nor
malmente a da um cargo exec:utrvo - e eu nio co
nheço nrnguem que tenha cargo exacutrvo com rmu
rodada. 

Penso ser uma elCCRISCêncta um Parlamanlar 
locencrer-sapara exercer um cargo no Podar Execub· 
vo, mantendo a llftll1ldada do parlamentar, que é 
rnarente do mandato quando axpJeSSB suas palavras 
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eseus votos Lá. na função Executiva, o Par1amentar 
pode onclusiVe se envolver em escãndalos admonos
tra!NDS, portanto, não pode or para la com um manto 
de omunodade que é onerante ao exerclcoo do manda
to pallamentar. A única Closconlêncoa que tenho com 
o Senador José Fogaça é que S.Ex" oncluo tudo. ln
clusove. se adoecer, e não exercer função alguma.Cie 
rapante perde a omunlllade, no momento em que 
perde a saúde. Se eu pudesse, Sr. Presidenta, es
claNCena, ao final desse artigo, que essa omunlllade 
perde o parlamentar que foo exercer um marlllato no 
Poder ExecutiVO, corno Secoetáno, MoniStro ou qual
quer função, mas não deixar sem munlllade até 
aquele que está sem saúde. No maos, concordo e 
vou VOiar pela manutenção do §10", porque acho 
que não se pode focar Clefenclenelo uma imunodade 
absoluta O rapoesenlante do povo é quem deve dar 
o exemplo de honradez, dar o exemplo que o povo 
está a esperar, porque este exemplo servorá aos JO
vens do Boasol 

O SR. PRESIDENI'E (Arol<no Carlos Magalhães) 
- Com a palaVI8 o Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOI.EAO (PFL-PI Para en
camonhar a votação Sem I'IIVISão do orador ) -sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, quero expender 
duas consKierações. Penso que a rnaléna já foo 
uausbvamente debatllla neste casa. Não nego mé
nto à emenda do Senador Lúcoo Alcãntara. S.Ex"já 
expliCOU as razões~ue tem para sustentá-la. Eu. 
pessoalmente, prelo ficar com o Relator; acho que 
as mot1Y8ç6es são usoveos para aqueles que de
fendem que a omunodade permaneça, quando o titu
larsa afaste do lugar, e vao a Secretáno de Esteelo 
oua Monostro de Estado Massa assume o aeu su
plente e entra no efeevo exerclcoo. neste caso, este
riamos dando cobertura de nnunlllade a duas pes
soas. 

Razão por queacho que não deve haver essa 
superposoção É possível. Sr. Presodente, até, com 
relação aos processos em andamento, que osso não 
11818 consoderado, em maténa de Junsprudêncoa. 
Porque se foo um processo ao tempo em 
que o pallamenter va no efetovo exercícoo elo 
mandato, naturalme e, se a Justoça assomo enten
der, contonuara sob prefen!incoa da omunoclade do 
Forum Agora. e3 questão a ser resolvoda em ui
toma anahse e está a pela Justoça Por osso, votarei 
Som. pela manu odo texto, mas a Bancada elo 
PFL estara loberada, para que cada um vote de acor· 
do cornsua conscoêncoa 

Era o que eu tonha a dozer, Sr Presodent .. 

O SR. PRESIDENM {Antonio Carlos Magalhães) 
- Quero onforrnar aos Srs. Senadores que, apesar 
de estarmos no encamonhamento ela votação, aque
les que se JUlgarem já em condoçães de VOiar, po
dem fazê-lo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT -8P) -
Sr. Preslllente. a Llllerança do Bloco ... 

o SR. PRESIJENTE (AntoniO Carlos Magatoães) 
- V. Ex" falará dentro em pouco 

O SR. PRESIJENTE (Monoo Carlos Magaloães) 
-Com a palavoa o Senador Ramez Tebel. 

E os Srs Senadores já podem VOiar 
O SR.JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS)- Sr. Preso

dente, peço a palaVIB pela ordem. 
O SR. PRESIDEN1'E (AntOniO Carlos Magatoães) 

- Concedo a palaVIB ao Senador Jose Fogaça, pela 
ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revosão do orador.) - Sr. Preslllente, Srls 
e Srs. Senadores, corno se toala de um pedlllo de 
destaque para votação em separado, evodentemer~ 
te, que para manter o texto e precoso VOiar Som e sio 
necesséno os 315. 49 votos para manter o texto. 

Então, os Srs. Senadores que desaplrem man
ter o texto deverão votar Sm. 

O SR. PRESIDENTE (Antiino Carlos Magalhies) 
- A manutenção elo texto é Som. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT-SP)
Sr. Preslllente. peço a palavoa pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Anlllno Caotoa Magalhi'es) 
- Concedo a palaV18 ao Senador Eduardo Suplocy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT -SP 
Pela ordem. Sem revosão do orador.)- Sr. Preslllen
te, Srls e Srs Senadores, a helerança do Bloco reco
mendao voto Não. 

O SR. PRESIDENTE (Amlnlo Carlos Magalh- ) 
- O Bloco vota Não? 

V. Ex" quer manter a omunlllade mesmo do Se
nador afastado É osso Senador Eduardo Suplocy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT-SP)
Por exemplo, no caso do Senador Josaphat Man
nho, avaloo que S Ex" deva ter o doraoto a munodaele. 
Por esta oazão que recomendamos o voto Não. 

O SR PRESIDENTE (Antõmo Carlos Magalhães) 
- O Bloco vota Nio. no sentlllo de manter a omunoda
de de qualquer maneora. 

O Sr Antonoo carlos Magalhães, Presi
dente, deura a cadeira da prasKilnaa, que e 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, Prorroe«a 
VtCB-PresKienle 
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O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr Pras•· 
danla. d8t. VWiill, -va com a palav~a c:.ooiC8dlda 
pela PrasiCNncla do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V Ex" 
tem a palavra usegurada, Já que a q.-ão de or· 
dem )III 101 formulada e 181101v1da. 

O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB-MS. Pa1a eooa· 
rnr~har. Sem nmaio do ollldor.) - Sr. Prealdenle. 
S,., e &s. Senadonls, já votamos por unanllrudade
que a munldade do Parlamentar não pode lllgri•ICBr 
1111JUI'IKiede. e- unarumKiade é a1tamer11e ll!lmfi. 
ca1IVa. nos dois senbdos. E falo do pnrne1ro porque o 
segundo é OlMo, I'Wiguém n.ta Casa desata a •mu· 
mdede ~ pan1 os cnmes comuns. e esse o 
objebvo da 18foma pretendida. T odavla, Sr. Pras,. 
denbl, há aq1.1 uma quMiio até de técmca leglslab· 
va. Na atual ConaliluiÇáo Fedslal, a de 1988, o art. 
56 8liPIIcda ela- os casos em que o deputado 
ou o senador não perdelá o mandato. leio o art. 
56,IIIC&II: 

"I - IIMISbdo no cargo de M1nllllro de 
Estado, Govemador de Temtóno, - eat&i ul-
114 ado Secreláno de Estado, do O. 
trilo Fedenll, de Temtório,de Prefadula de 
Capital ou cheia de II'IISSio d........,._ tern
polárie;" 

li'ICISO 11. 

·n - licenciado pela reapectlva Casa 
por rnotMI de -.ça, ou pan1 tratar, sem 
remu.... i. '• de l'llell B parii:Uiar, desde 
que, - caso, o a1astarnen1o não ullnlpasse-e- dias por 8ll8lliio leglslabva. • 

Algujm CIIOU o C8IIO do Senador .lolaphat Ma
mhoque 8816 de licença P8IB tratar de assunto de 
iil&i III particular. 0 aluai texto canshtuclanal O 

palege. S. Ex"l8m a chamada 1rnundade no que 
,..,..... ao axen:bo do seu .....-. na aus opo
nilo, na sua palavra, no seu voto. 

Penso que temos que praslar a al8nção 1111180. 
Pa-me ....,_ chocenla que um deputado ou 
um senador. que -.a lcaiiCIBCfo P8IB tratar de as
......, perllc:Uiar, que eSieja ~ no lado de um 
hOIIpllal, pala tralel'nento de SIWde, não possa emdll' 
a aus Opllliio, e !ando 8llllbdo a sua opnlão possa 
181' piaSO e PI~ C BISado 

Queremos pedll' maos do que a oponlão publica 
ou o senso comum ea1Aoa eXIgir desla Casa 

Machado de AsaiS diZia que O supnamo JUIZ de 
um politico, aem dúvida alguma. é a oponláo publica. 
Penao que a opnlo públca eat&i pedoldo do Sena· 
do da Repi'bla, do Congresso Nacional, que ponha 

lvn a 1mpumdade por cnmea comuros lrnulllllade 
pala cnmea comuns, não' Mas assegu~ar ao IIIPIII
senlante do povo, em todas as suas sotJ •ações, o d•-
111110 de opnar, de lalar ade votar IM81111!nte, sem ..,. 
cet0 nenhum de ser preso ou de ser pro 1 0. 
Esse d1redo tem que ficar conf19Urado Blnda ~ 
esse Parlamenlar es18JB no exencic10 de Mlllislro de 
Estado, porque, corno lal, não estA peldet Ido aeu 
mandato de Depulado ou de Senador. A Condlui
ção diZ claiBmente que nio se perde o IIWIIIato 
quando se toma M1n1stro de Eslado. Aesm, ele é um 
M1111S1ro de Estado ou um Secrelano de Estado mu
niCipal ou estadual, mas conbnua serldo um Deputa
do ou um Senador da Repúbloca 

Portanto, pala o M1111S!ro, pelas suas opsliiies, 
palavras e votos, enquanto Depulado ou Senador, 
penso que devemos conservar o lnstilulo da llllllllt
dade. Temos que lazê-lo para o Parlamentar que lar 
ocupar outros cargos ou, então. teremos que lllterar 
a Consii!UIÇão. 

Por que não afirmamos que, 1e um Deputado 
ou um Senador se tomar MIIIISiro de Estado ou Se
cnlláno de Eslado, ele perdelá o mandato? Ele po. 
dana opiar. se quiS8SS8 ser Monostro. ele p&ldella o 
mandato. Ora. Sr Pre&ldenle, S... e SIS. Senado· 
ras, ele pode voltar unedlalarnente ao exan:lc!o do 
seu moster de Partamenlar. Ele estA sujeito a crfticas 
e 1em o dlretto de exencdar, na sua plemlude, - 1-
berdade de opnio, de palav1a e de voto. 816 por
que, no pi'OJ8lo que - ~ 11q111, esta
mos diZendo. com mwta razio, que não podemu8 
sofrer qualquer açio c:MI por I"'ISS8S opniles, pala
vras e-

O que quero d1Z81' é que o Depulado ou Sena
dor que se tornouMonllllro ou Secraláno de Ealado 
cordll'lua com seu mandato. Ele é Mll'lostro de Estado 
ou Secretáno de Estado, sob pena de termaB que 
revogar o art. 56 da Consblu!Çáo Fedend. 

Sr. PIBSidente, vou VOiar com esee pensaJ~a~-
10 que acabei da expender- momento. 

O SR. BEUO PARGA (PFL-MA) - Sr. ,._ 
dente, peço a palavra pare enc:amnhar a I'IIIIWa. 

O SR. PRESIDENTE (G8181do Melo) - Na -
lidada, a Mesa ec811ou esses encamm~ por 
llbelahdade. uma vez que devena falar apenas o au
tor da melena, que esta mscnto. Há oUIJOs &s. Se
nadores 1nscntos. 

Vou manar a OIIIII'CaÇiio do Plllllldenla ,_,_ 
CaJ!os Magalhles 80UVII' os outrOS ancarnrilanwlll 



Junho de 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 271 

Consulto se o autor da maténa, que. na verda
de, é quem tem o pmnlég10 de talar, quer se manr· 
testar por ilftrmo. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB-CE) - Sr 
Prasrdente, o meu raca10 é o de que falemos quando 
todos os votos Jé buerem Sido formulados. 

O SR. PRESIDENn (Geraldo Melo)- V. Ex" 
tem apalavra. 

O SR. LOCio Al.CANTARA (PSDB..CE Para 
encamrnhar. Sem leVIIIáo do orador.) - Sr Presrden
te, Sr"s e Srs Senadores, vou ser breve Logo, o 
Senador Bello Parga poderá falar também 

Está parecendo que o nosso destaque para su
primrr esse drsposrtrw vrsa ~ a rmunrdade Al
gum Senador chegou a falar em rmpunrdade. Não se 
trata drsso, mas srm de conservar uma prenogatrva 
adqurnda no momento em que a pessoa se rnveste 
no mandato de ... 

O SR. PRESIDENn (Geraldo Melo Fazendo 
soar a camparnha.) - Por favor, peço a atenção dos 
Srs. Senadores, pors há um orador na tribuna. 

O SR. LOCIO Al.CANTARA (PSDB..CE)- Por
tanto, nlo se trata de carr nesse alçapão da mpun~ 
clade. Não é nada drsso. O que peleildo é que um 
Parlamentar que se lrcencre, S8!8. para exercer um 
cargo no ExacuiMI, 88J11 por razões de saride ou por 
rnteresse partrcular, conserve a rmunrdade tal como 
-.nos aprovando, com as •mrtaç6es, com as res
tnções, com tudo que está expn111110 na emenda 
consbtucrOnal. 

Portanto, não se trata de amplrar nada, mas 
apenas de menter o rnstrtuto da rmunrdade para 
aquele que esiiiJil ewntua1mante lrcencrado Se o 
PIUfamentar comatar algum cnme, o pmc a as a, o rrto, 
llllni o mesmo: seréE um peclrdo de lrcença. De 
maneira alg..,.., nã se trata de amplrar ou de llex~ 
brlrzar a norma. Que que rsso fique bem clalO, para 
que não pareça que o nosso destaque visa e..._ 
ou amplrar a rmunrdiDI, a qual exrate. O que quere
mos é que a rmunrdade seJB mantrda, meamo esta~ 
do o Parlamentar lrcencrado Ele será submatrdo ao 
.._..., nto ao qual aana submebdo aquele que asb· 
vesse no elebvo exetelao do mandato. 

Essa é a I1IUo do meu destaque, para o qual 
peço o voto dos nobres Srs Senadoras. 

Murto obngado 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Serador AntoniO Carlos Valadares, 
por crnco mnutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio
co/PSB-SE Para encamrnhar. Sem revrsão dO ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
grande ménto do substrtutrvo do Senador José Foga
ça é o de elrmrnar a possrbrlrdade do enga-.nanto 
da processos da Parlamentares que tnunrtam no 
Ambrto dO Congresso Nacronal. seja no Sanado ou 
na Cãmara dos DeputadOs. 

Como estabalece o art. 53, com a nova reda
ção que lha for dada pelo substJtutnlo, no seu §4°, se 
o Supremo Tnbunal Federal envra para uma das Ca
sas pedido de hcença para processar o Parlamentar 
e se esse pedrdo de lrcença não for concedido ou 
sequer aprec:rado no prazo de 120 dres, se, ,_ 
período, o Senado ou a CAmara estrver procaasando 
um Parlamentar e não decrdrr a questlo, a licença 
será concedrda obngatonamente. AutomabCamente, 
o Supremo Tribunal Federal rrá P"' .,. o Parla
mentar Esse é o seu grande ménto A falta desse 
drsposrtrvo é que faz com que haja pn:x:rastinação no 
JUlgamento dos pedidos de lrcença no Congresso 
Nacronal. 

Por outro lado, como fica a redaçio do §10 dO 
subsbtutrvo? A redação é a segurnta: "Nio gozam 
das rmunrdades do mandato os merrrbms dO ~ 
grasso Nacronallrc:encrados de seu exarcícoo". 

Ora, Sr. Presidente, a nnunrdade parlame....,., 
da forma como está sendo analisada pelo Sarado 
Federal, darxa de ser aquela porta aberta para a rm
punrdade, mas a Constiturçio Federal nio autonza 
que o Parlamentar lrcenciado, S11J11 para tndamento 
da saúde, para tratar de mteresse particular ou para 
exercer uma função de Mrnrsbo ou de Seclatáno de 
Estado, pan:a a sua COirdçio de Deputado ou de 
Senador, haja VBta que a pnlpna Consliluiç6o Fede
ral, no seu an. 58, dracrlmrna os - em que o 
Parlamentar não perde o seu mendalo. O lato de um 
Parlamentar lrcencrar..,. pelos mobVOe que já -
dencrer não srgnrfica que o mesmo perdeu o manda
to de Sanador ou de Deputado Federal. 

For criado aqui o caso do Senador Josaphat 
Mannho O Senador Alexandre Costa astá licenciado 
para tratamento de saúde e, até o presente momen
to, não reassunuu o seu mandato Suponhamos que 
S. Ex" eslnlesse sendo proc e 11 ado por algo que la
nha ferto quando exercra o mandato de Serrador. Nes
se caso. com essa emenda aprovada. S. Ex" podena 
_, sendo P"' sado. Se S. Ex" !Uilnl voltar ê 
Casa, como dewnamos decrdir? S Ex" voiiDu ê Casa 
e aatá na planrtude do exan:rcro do mandldD de Sena
dor, e re10rnou a sua IIJIUrmade. Com ISSO, como sena 
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l18llo o PI"' ao contra S. Ex". ralallvo a algo ooam
elo no p soado, se depois S. Ex" se IIC8I1CIOU a. 
quando p1 c c a tb, voiiDu ao Senado Federal? 

Sr. Prasldente, tem total razão o Senador Lúao 
Alc:Antara quando argumenta conhanarnante 11 ma
nlllanção elo §10 elo subsb1ubvo do Senador Joeé 
Fogaça. 

Dessa 1orma, voto contranamanla 11 perrnan6n
CI8 desse parégrafo, que daw ser axbnlo, para que 
o voto do povo COI iC8dldo a um Partamen1ar IMipl 
COIISidarado e legibmado roa sua locança, porque, ao 
hcenclllr-ee, o Pa.-..-r não perde o seu manda-
10, mE apenas, 1emporanamente, está no exarcbo 
de uma função 8II8CUbVa ou está IIOIIIICI8elo para 1ra
tar de sua aaúcle. Se 1880 YIIISSII a aconteoer, no 
caso semalhante ao do Seroador Alexandre Costa, 
ou elo Senador Josaphat Mannho, que agora pediu 
locança para !ralar de Interesse parbeular, depoiS de 
apovada - emanda, poderoa ser procooseelo por 
algurroa apnio que embu quando -va em plano 
ax&ICICIO do II8U mandaiD. Mas, se S.Ex" ~ 
de repe~da, ao lmbdo do Seroaclo Federal para e-
cer plenemenle o seu mandato de Senador, como 
çna o Senado Federal? Qual a atitude do Senado 
Federal com releçio a esse procano? 

De modo que é contraproducant e penso que 
o subsbtutlvo ataca, em linhas genus, os problemas 
pnnclp8IS de quabiB de munodede, e, conseqQenla
rnsnla, acaba com aquele pnvlléglo do Pa,.,..,_,. 
que, 80 -..mr o mendeto, ara p1 c c ado e o PIO
ceeao licaw atamemente dormindo nas ge- elo 
Senado Federal ou de CAmera dos Deputados. 

Porlanlo, meus parabéns 80 Senador José Fo
gaça. Naturalrnenhl, com uma úreca 18111nçio: de 
onze peléglalw e mRIS um er1Jgo nas D1apcJIIÇiias 
Transdónaa, apanaa fazemos nastriçiio a um diaposi
tivo, o do §10, Onde nAo se VISlumbra quelq,_ ~ 
.......... de Rn1Jiar e munodede ~ ao 
can1r6no, derruba 1odes aqueles 11-.siies daque
les que queram aoobertar os seus cnmas usando elo 
seu mandalo parlamentar 

Muito obugaelo, Sr. PIBSidente 

Durante o discutSO do Sr. An1onlo Car
los Valadalas, o Sr. G&nlldo Melo. t• lfice. 
P'lwdalile, daiJal a cadeira da pteSdnaa. 
que é ClCCflllda pelo Sr Carlos Patrocímo, 2" 
SecnJtúo 

Durante o dlscuiSO do Sr Anlomo Car
los Va/adaras, o Sr. Carlos Patrocimo, 2" 
SaclwMno. daiXa • cadeira da ptfiSidlnca, 

que é ocupada pelo Sr Geraldo Maio, ,. 
V"IC8-PI8Sálnla. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - Para 
con""""-''o do Plenáno, rionno que 8lnda estio 
1r11cntos pa~a encemmhar a votação e deba1ar a rna
téna os Senacloras -Rober1o Requlão, Bailo Palga, 
Edualclo Supllc:y, Esparidiio ""''" e Odaclr Soelas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador RabafiD 
Requlão. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
encarnnhar. Sem nBVISio do OIBdor.)- Sr. P...aa,.,_ 
te, s.-s a Srs. Senecloras, essas diSCUssões de ple
roano sio lnd1SP811S8V8111-

Num pnma110 momento, ,.....,..ma pala -
do Senador LúciO Alc:Antara. de extensio de murw
dede parlamentar para os Seroacloras IICIIIICI8doa. 
Rellebnclo um pouco mBIS, chagU81 à conciUIIIo de 
que, na verdade, duranle a licença, a llnUIIIdeda pe
los alo& prabcados no exeiCICIO do mandato nlo é 
amglde. não é abaleda, ela pennanaca. E se um 
Pallamantar, por eK811Pio, SPI do Senado de RepU
blica para 8li8IC8r a função de Ministro de E8taclo, 
ele tem 1munldades e prarrog&Wa aepecmc- do 
MIIIISim de Estado: se ale va1 ser Secreláno de Esta
do, teni o 1oiO pnvileglado, ale rlão pode ser canele
nado, rlão pode ser atingido por um p.z SingUlar. El"l
tio, aa mumdedes estão claremenla estabalacilu 
em função do euiCÍCIO do calgO que se ocupa no 
momento. 

O PIOJIIIO do Senador José Fogaça é en:alel"l
te. O Senador trabalhou consultando o conJUf*J dos 
Senadoras. FOI emaoldltl8ll8lnllllle flex•val ne
tação das emandes. Os Senedorae, os P....,.__ 
,. deacam de ter a horrlval a 1nacellável pranagall
va de nlo 1en1m os seus deldoa comuns 8lCIIIrinadoa 
pela Jllllllça, ao 1empo em que se 1111eno11 ... 111m
bém aquela pos&lbilidade ooaturneiiB de açllea ci
VIIis ~ açiies penaiS, IMUndo COIIilb.ijjW 
Pa...,_ras que denuncoa~am d1ações de adml
nisbadonls púbhcos. 

O PIOJIIIO do Senador José Fogaça, urna alnte
sa •I dMgelda elo conjunto dos pi"Ojelos e das ama,.,_ 
das apresentadas em plenéno. garante o -das 
q118811iaB clwls pelo Supnmo Tlllunal Fedel8l, d6 
qualdade 11 p1errogebwa da lftlfldade perlallwllar e 
acaba com o prMiégiO ..-ável do ~ das 
111frações de Pe~ pala Jusbça. É um p!qaiO 
que lxlnnl o Senrto e o CongniSao NaCIOnal, e llllld
ernza o ..-..o de rnodanlldade ~. preno
gaiMII1diSpenséval para o -ciCIO da dali-
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Voto, portanto, com a ontegralldade do pro,eto 
do Senador José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra aonoboe Senador Bello Parga, por conco 
m•nutos 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para enca
monhar. Sem revosão do orador l - Sr Poesodente 
Sr"s e Srs Senadores, omcoalmente. quero elogoar o 
substrtutovo do Senador Jose Fogaça, o qual subs
crevi 1nteuamente na Com•ssão de ConstituiçãO, 
Justoça e Codadama do Senado 

Não posso de1xar de dar razao ao destaQue so 
hcrtado pelo Senador Lucoo Alcãntara, pelos argu
mentos bnlhantemente expostos pelos Senadores 
Ramez Tebet e Arrtônoo Cartas Valadaoes, entoe ou
tros 

Sr. PreSidente. não posso me confonna.r com a 
onterpoetação de que o panamentar que entoe em 
gozo de locença lhe se1a ampurtado o dooedo de ser 
polltoco Estou me oelenndo aquo ao aspecto mera
mente pohtoco do marodato parlamentar. 

O marodato parlamentar não é apenas para 
transformar o Cidadão em um luncoonano para legos
ia(. Se ete for exercer um cargo executiVO, não sera 
um somples funcoonano do executovo. ele não perde 
a condiÇão de politiCO mas cont1nua exercendo Intei
ramente as atovodades pollllcas E a refrega muolas 
vezes leva a conffrtos. a situações em que o Par1a
mentar pode estar SUJeito a processos Se ele não 
estiver exercendo esse mandato poderá ser preJUdi
cado por uma ação c•vel ou penal. pelo srmples fato 
de • estar exercendo um cargo rek!vante. como o 
de Momstro ou de Secoetãno de Estado 

Portanto, Sr Presidente. encammho favoravel
merrte a emeroda supressova do Senador Lucoo Ai
cântara. porque entendo que não podemos amputar 
o dooerto do Parlamentar de exercer a pohtoca em 
toda a sua plenrtude. oncluorodo as vezes atrtudes que 
podenam ser rnterpretadas como su1ertas ao exame 
do Judocoãno 

Sou lavoravel. po1"nto, a supressão da §10 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobrJ Senador Eduarda Suphcy 
(Pausa 1 ' 

I 
Concedo a palavra ao nobre Senador E.'ipen

doão Amom (Pausa 1 

Concedo a palavra ao nobre Senador R-lm~u 
Tuma. como uh:rmo orador rnscnto 

O SR ROMEU TUMA (PFL-SP Para encamo
nhar. Sem revosão de orador.) - Sr Poesodénte. Sr"s 
e Srs Senadores. cumpnmento o Senador Jose Fo
gaça e declaro que vou votar com o substrtutovo 
completo E ddrcll mantennos a rmumdade presumr
da aquele que não este1a no exeo=:ocoo do mandato, 
porque, na medrda em que alguem assume uma fun
ção publica. ou em carater partrcular. no exercrc10 da 
sua atovodade panocular, ele esta SUJerto a uma séne 
de outros topos de delrtos que, se forem prahcados. é 
claro que o agente tem que •er alcançado pela leo 
comum 

Não acredoto que haja dohculdades para o en
cammhamento de um processo. quando no exercrao 
de uma atovodade fora do Parlamento, poos o Judocoá
no tem autondade para encamonha-lo. 

Acreddo que o Senador José Fogaça retorou, 
talvez. o que poderoamoschamar de "omunldade pre
sumoda", aquela pela qual a pessoa, por lê-la, acha 
que pcode lugor a oesponsabolodade cnmonal 

Portanto, voto com o substrtutovo completo, on
clusove marrtendo o § 1 O" 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr Pre
sodente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melol - V Ex" 
1a falou, Senador Ramez Tebet 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - E ape
nas para um esclarecrmento Sr Presrdente É murto 
rapo do 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V Ex4para um esclarecrmento 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS Para um 
esclao.acomerrto Sem oevosão do orador ) - Sr Preso
dente. quando ocuper a tnbuna, eu o hz por urna 
questão de tecnoca legoslatova Entendoa que a ques
tão que vamos votar podena chocar-se com o art 56 
da Constrtuoção Ferteral de 1986. que, em nenhum 
dos seus oncosos. trata do assunto especolocarodo a 
ocas1ão em que o Pariamentar est1ver licenciado 

Ouv1 uma sene de argumentos aqu1, COOVer&el 
longamente com o Relator e apesar de ter mandes
lado que o meu voto sena ddeoenle do de S Ex". 
com as explicações que ddle ouv1 quero rnformar a 
Casa qu~ vou votar Integralmente com o Relator. o 
Senador Jose Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Geraloo Melo) - Os Srs 
Senadores. e Senadoras que arnila não votaram po 
dem votar 

(Procede-s" a votaç.ã.:> 1 
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Har .. lmCIO 11 03.47 

Hora F1m 11 43 04 
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A SRA. IIIARWCE PINTO (PMDB-RR) - Sr. 
Presidente, quero declarar o meu valo "s1m" 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A nobre 
Sanadora Marluce Pmto vota 'sm" 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Consi
derando o voto de S..adora Martuce P1nto. votaram 
SIM 35 S.S. Senadoras e NÃO, 25. 

Houve urna abslllnçio. 
Tolal: 61 votos. 
Está 18j811ad0 o §10". 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Aprova

da a Emenda n" 5-CCJ, o substdutiVO, com a supres
são do parágrafo 1 O do art. 19 , llcam PI"I!IUdiCadas as 
Propostas e as Emendas n"& 1-CCJ (Subst~ubvo) e 
2 a 4, de Planáno, a elas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa. parecer da CoiTIISSio de ConsbluiÇão, JusiiÇil 
e CKiadaniB ole.--ndo a redação para o segundo 
turno reg11nental, que será l1do pelo Sr. 1• Secretáno 
em exe~t:icio, Senador Carlos PatrocíTIIO. 

É lido O SBgUinle" 

PARECER ""352, DE 1918 
(Da Comissão de ConsbtuiÇio, Jus!lça e Cldadan1a) 

Rede; lo, para o eegunclo Nmo, do 
s.m.dN!ivo à Proposta ela Emenda à 
c-t!NÇH"" 2, ela 1995. 

A Comlssio de Const~uiÇão, Justça e Cldada· 
ma apresenta a redação, para o segundo turno, do 
Subsbtubvo à Proposta de Emenda à ConstituiÇãO n1 

2, de 1995, que aHera diSpoMIVOS que menc1ona da 
Const~IÇáo Federal. 

, ~~ Sala de ReurueC"s da C onussão 4 de •unho de 1998 
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ANEXO AO P*ECEA N' 352, DE 1998 
As Mesas da • ra dos Deputados e do Se· 

nado Federal, nos te do § 3' do art 60 da 
Const~IÇão Federal, romulgam a segu1nte Emen
da ao tekto constl\uCIOnal· 

EMENDA CONSTITUCIONAL N" , DE 1998 

Altera diapositivos que menciona da 
c:-tltuiÇAG Federal, ..... _ à Imuni
dade parlamentar. 

Art. 1' O art. 53 da ConstiluiÇâo Federal passa 
a V'llorar com as segu1ntas anerações· 

"Art. 53. Os Deputados e Senadoras 
são mVIOiáVBIS CMI e penalments por suas 
oplllléies, palavras e VOios. (NA) 

§11 Deadeae>cler,ãldo.,.._asnan
biDs '*' Qj i!ji&ISO lllaaorB não podeiãoSII"pi8BCII, 
salwoan fa!JBr*'deame 1 w ;áA!I. (liA) 

§ 1 L A. Deputados e Serl8doras não 
poderão ser processados crim1nalmeme, 
sem licença de sua Casa, por aiOS pratiCB· 
dos após a d1plomação 

§ Z' O Supremo Tlilunal Federal. I8CI!tli
da danúnCia após defesa preli11W181', solicilaiá à 
Casa lespeciNa licença para ilàaurar açio pe
nal, 1:ando-Se com ca w::ecida a S('lidlaÇãn se. 
no pn1m de cen1o e wte dias, COIIIados do ,... 
Ulbo1ello, não holNer debhaçiio. (NR) 

§ 3' No caso de flagrante de cnrna •na
lançável, os autos serão renl8bdos, dentro 
de Vinte e quatro horas, à Casa 1eapecliva, 
para que, pelo voto secreto da i"TIIIIOna de 
seus membiOS, resolva sobre e pnsão (NA) 

§ 3' • A lndepende de IICeTIÇB a abertu
ra de 1nquénto contra membro do Congresso 
Nac1onal, devendo a autondade competente 
tomar todas as medidas perbnentes penmte 
o Supremo Tribunal Federal. 

§ 4° Deputados e Senadoras somente 
serão submebdos a JUlgamento peranla o 
SUplemo Tnbunal Federal. (NR) 

§ 4LA, As llÇÕ8S JUdiCIBIS de qualquer 
natureza contra Deputados ou Senadores, 
Vinculadas à mandestação de opnlo, pala· 
vra ou voto, somente poderão ser 1"1181ni· 
das perante o Supremo Tnbunal Federal. 

§ 5" Os Deputados e Sa iiidoies não se
rãoobngados a ~sobre Honia;ões 
reoehdas ou ptesladas em razão do -cicio 
do mandaiD. nem sobre as p as s cas que lies 
COI'huam ou deles lecebeoam lnlam!IIÇ6e&. 

§ 6' A Incorporação às FoiÇBS Anna· 
das de Deputados e Senadores, embora mi
litares e a1nda que em tempo de guerra, de
penderá de PIBVIB liCença da Casa 1espeo.11va 

§ 7" As munldades de Depulados ou 
Senadores subsistirão durante o estado de Si· 
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bo, só podendo ser suspensas rnedoanle o 
,_ da dois terçoe dos membios da ca. 
respec:IMI, nos casos de aiOS pai d'ioa 
fora do I8Q1IO do Congresso Nacional, que 
II!JIIITO ~·- cam a II"'ICCIÇio da 
maclda." 

Art. 2" Acnlacente-se ao Alo das D1Spo51ÇÕ811 
ConsbiUCionals Tra.'ISI!ónas o seguonte artigo: 

"Art. Nenhum pedido de licença para 
pa cu a• Deputado ou Senador, aonda que 
se enconbe sob apoecoação da oespeclove 
Case do Congrasso NaCional, podara ser ax
duodo dos praaedirnenlos e prazos -balaco
dos no § 2" do art. 53 dasla Conllllluoção. • 

O SR. PRESIDENTe (Geraldo Melo) - Para 
asclaracvnenlo do Plenáno. apesar dos 35 -
"sim", a Mesa pnx:llunou a ""'*IMo do diiipoBilwo, 
pelo lato da que niD ter Sido aiWigodo o quorum conlll
luelonal. Portanto, o § 1 O" nio constará do texto. 

A malána, corno acaba da ser Ioda, constará da 
paula da seasio dellberebva on:IINiria do próJamo 
ela 16 do conanle, para a pnmeora sasio da dos
cussio em segundo IUmo. 

Os lten& da n"s 2 a 9, que lnlrnllam em ClllnJII'1IO 
com o llem ri' 1. ado pr8JUCiocados e vio ao AlquNo 

São os seguonles os Itens preJudocados: 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N" 3, DE 19115 
(Tramlando em conJUnlo com as 

Prap- de Emenda à ConabluiÇio 
n"s 2 e 10. de 1995, 18 e 34, de 

1997, 9, 12. 13 e 14, de 1998) 
(VolaÇão ..,....., 

VDIIIÇio, em pnme110 IUmo. da Propos
ta de Emenda à Cons!Jiuoçio ri' 3, de 1995. 
lendo como primem> sognaláno o Senador 
PedJo Simon, que anera o art. 53 da Conslo
twçlo Federal (III'IUIIIdade parlamenta.,. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 10, DE 1995 
(T ramdanclo em conjunto com BIS 

Propostas de Emenda a Consblulção 
n"s 2 e 3, de 1995. 18 e 34, 

de 1997, 9, 12. 13 e 14. de 1998) 
(Votação nor:unaJ) 

Votação, em !IM*ro IUmo, da PoqJOS
ta de Emenda à ConslltuoçAo n" 10. de 1995, 

tendo como pnmeoro sognatano o Senador 
Ney Suassuna. que attera dosposdJVOS que 
:nanc:&Ona da Constrtuoção Federal (munida
de panamentar) 

-4-

PROPOSTA OE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 18, OE 1987 

(Tnunotando em C011JUn10 com as 
Propostas da Emenda à Coralilulçlo 
n"s 2. 3 e 10, de 1995, 34, da 1997, 

9, 12, 13 e 14, da 1998) 
(Votação nommal) 

Votação, em pnmetro lumo, da Pro
posta de Emenda à ConstitulçAo n" 18, de 
1997. tendo como pnmeoro sognetáno o S. 
nadar Roneldo Cunha Lma. que aliara a re
daçio da alínea "d" do oncoso XXXVIII do 
art. 5" da Consllluoção Federal (mundade 
paJiamenlar) 

-5-
PROPOST A DE EMENDA 

À CONSTITUiçAO N" 34. DE 1997 
(Tremitando em D0nJUn1D com BIS 

PoqJOSIBS de Emenda à Con8lillllçlo 
n"s 2. 3 e 10, de 1995; 18, de 
1997; 9, 12. 13 e 14, de 1998) 

(VotaçAo nominal) 

Votaçio, em pnmaoro IUmo, de Pro
posta de Emenda à ConablwÇio ri' 34, cltt 
1997, tendo como pnmeoro SJgnatlllno o S. 
nador Certos WUson. que altera o art. 55 
da Conatlluoção Federal (omunoclade parla
mentar) 

-·PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 9, OE 1998 
(Tramllando em C011Junlo com as 

Propostas de Emenda à Conllllluçiio 
n"s 2, 3 e 10, da 19115; 18 e 34, de 

19Y7, 12, 13 e 14, de 1998) 
(Votaçio nomllllll) 

Volllçáo, em pnao 1UmD, da Po.....
da Enwldr. à Ccnilul;ão ri' 9, da 1918, lindo 
como p•o•o ~o S. lidar Joe6 Sena. 
que alara o ad. 53 da Conatiluçlo Fedenll. 
que dispõe aobnla oru:-odade l&lliin& •. 
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-7-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 1998 
(Tramrtando em conJunto com as 

Propostas de Emenda à ConsllluiÇio 
n"s 2, 3 e 10, de 1995; 18 e 34, de 

1997; 9, 13 e 14, de 1998) 
(Valaçio normnal) 

Votação, em pnmeoro turno, da Pro
posta de Emenda à ConstituiÇão n" 12, de 
1998, tendo como pnmeoro sognatáno o Se
nador Bemardo Cabral, que acrescenta 
parágrafo ao art. 53 da Constttuoção Fede
ral e dá out- provodincoas (omunodade 
parlamentar). 

-·-PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 13, DE 1998 
(Tramttando em c:on)WIIo com as 

Propostas de Emenda à Conshluoção 
n"s 2. 3 e 10. de 1995; 18 e 34, de 

1997; 9, 12 e 14, de 1998) 
(Votação nortWlal) 

Votação, em prmeoro turno, da Propos
ta de Emenda à Consllluoçio n" 13, de 1998, 
tendo como pnmeoro sognatáno o Senador 
BemaRID Cabral, que dá nova redação aos 
§§ 2" e 3" do art. 55 da Consbluição Federal 
e dá outras prowlãuaas (omunodade parla
mentar). 

-·PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 14, DE 1998 
(Tranota ido em conJunto com as 

Propostas de Emenda à ConsbtuiÇAo 
n"s 2, 3 e 10, de 1995; 18 e 34, de 

1997; 9, 12 e 13, de 1998) 
(Votação nomonal) 

Votação, em promeoro turno, da 
Proposta de Emenda à Constotuoção n• 
14, de 1998, t+ndo como promeoro sog
natároo o Senaj:lor Odacor Soares, que 
altera o § 1° dEart. 53 da Constotuoção 
Federal, de m o a restrongor apenas 
aos cromes de alúnoa, 1n1una e dlfama
çio a exogên oa de autonzaçio das 
respectovas Casas para o JUlgamento 
de parlamentar pelo STF 

O SR- PRESIDENTE (Geoaldo Melo) -llllm 10: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N"7,DE1998 

(Em oegome de urgêncoa, nos 
termos do Requenmento n• 387, 

de 1998 - art. 338, b) 

DosciiSSão. em turno úi"IICO, do l'lqelo 
de L.eo da Câmara,. 7, de 1998 (n" 4.145198, 
na Casa de ongem), que dospõe soble a pen
'ri* a. de 18CX11homerto das conbibuÇães 
pnMdencoanas anac:adadas pelo '"-~to Na
aonal do Seguro SoCial- INSS, tendo 

Paoeceres favoráveiS, sob n"s 331 e 
332, de 1998, das Comossões de Assuntos 
Socoaos, Relator: Senador O)alma Bessa, e 
de Assuntos Econ611\1CDS Relator: SenadOr 
OsmarDoas. 

A Presodànaa esclarece ao Plenáno que pode
rão ser oleoecodas emendas à proposiÇão até o en
canamento da doscuscão. 

Em d-, .,.,.,o o prqeto. em turno úruco. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação_ 
Os Srs. Senadores e Senado- que o apro

vam queuam permanecer sentados. (Pausa.) 
Apnwado. 
O proJBIO vao à Comissão Doretora para reda

çãolmal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo MeiO)- Sobra a 

mesa, perecer da ComiSSão Doretora ole1110111 ido a 
redação final que será lodo pelo Sr. Primeoro Secratá
no em exeocícoo, Senador Carlos PabociniO. 

É lido o seguonte· 

PARECER N" 353, DE 1998 
(Da ComiSSão Diratora) 

Rada~ia fiM! do Projeto de Lei di 
Cima .. ri' 7, dl1998 (ri' 4.145, de 11191, 
IIII CIA de Origem). 

A ComiSsão Doretora apresenta a redação final 
do PIOJBIO de Leo da Cãmara n• 7, de 1998 (n" 4.145, 
de 1998, na Casa de Origem), que dispãe sobre a 
penodicodade de recolhomento das contnbuoções pre
vodenc:oánas anacadadas pelo lnstdulo NaciOnal do 
Segum Soaal - INSS, procedendo adequação reda· 
ClOnai, em obediãnaa ao dosposto no art 9" da lei 
Co~r n• 95, de 26 de levereom de 1998 

Sala de ReuniÕeS da ComiSSão. 4 de JUnho de 
1998.- Genddo u.lo. Presidenta- Caricie Patiocl
nlo, Relator - Lucídlo Portallll - EmAIII Fern8ncles 
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ANEXO AO PARECER N" 353, DE 1998 

!*põe ....._ a ...-.c dlck*le da .,._ 
collli- da -'bu~ prwlden
c:Wrtu iM1 cadad 1 pelo ln.ututa NKD,.. do s.gura llclc*J -INSS. 

O Cong-.o NIICIOIIIII ~-
Art. 1° Podenl ser aumentada, de modo dlfe. 

rancado, em COI1JUfiiD ou separadai1WIIe, para aW 
1rte ...-. a penodocldade de racolhrrneulo das 
Clll1lribuições piBVIdencliiMS anacadadaa pelo lllllb
IUio Nacional do Seguro Social - INSS, diMdas por: 

I - segurados emprasáno, trabalhador aUI6no
mo ou a - aqu!pllrado e lacultallvO enquadrados 
816 a c1assa n da escala de salános-base de que tra· 
ta o art. 29 da L8l n" 8.212, de 24 de Julho de 19111. 
com a redaçiD dada pela L8l n" 9.528. de 10 de de
zembro de 1997; 

11 - eqngac~or domésbco. ralallvamente a sa
J6no&.de.contnb em valores até o hmrte estabe
lacrclo no oncrso antanor. 

Ali. 2" Eata lei entra em VIgor na data de -
publlcaçio. 

O SR. PIESIDENTE (Geraldo Malol- Aprovado 
o prqelo, e 1 Ido a maléna em ragme de urgiriCia. 
p se 11 madoala ..,oac:açio da redação final. 

Em di8CII8Sio a radaçlo final (PIIIML) 
Não havando quem peça a palavra, enceno a 

drsc:usaão. 
Emvotaçio 
O. Srs. Sanadores e Senadoras que a apro-

vam querram permanecer sentados (Pau..) 
Aprovada. 
A matéria VBIII sançio 
O SR. PI CIENTE (Geraldo Melo)- ._11: 

PROJETO DE RESOI..UÇAo 
H158,DE1118 

(Em ragma de urgência. nos 
...,_do Requenmento n" 388, 

de 1998- art. 338, bl 

Discussão. em turno llnico, dO PIOJIIIO 
da Raat*oçio n" 58, de 19118 (~ntar:Jo 
como conclusão do Paracer n" 328, de 
1998, da Comi&Sio de Assuntos Econõrm
cos, Ralalor: Serl8dor Leonel Paiva), que 
autonza a República Federalrva dO 8rasrl a 
contratar operaçio de crédito .-no no va
lor de 816 -nte e dois mdhiies a qur· 
n'*'loa m• dólares norte-arnenr:a., !Unto 
ao Banco lntemaaonal para ReconstruçAo e 
Deeenvo1vomento - BIRD, deslrnada ao Ir· 

nancoamento parclllldo PIOJIIIO da Fortaleci· 
rnelllo da Escola - FUNDESCOIA I. 

A Presodêncoa eecla,_ ao Plen6no que pode
rio ser oferacrdas emet Idas 11 proposrção atá o en
cerramento da d!Snw'o. 

Em clrac! rssllo o prqelo. em turno único. <P--1 
Não havendo quem peça a palavra, er IC8I10 a 

Em votação. 
Os Srs. Senadoras e Senadoras que o apro

vam querram pe~ sente-ma. (Pausa.) 
Aprovado. 
O pmj81o VBI à Comrsslo Dtralora para rade· 

ção fmal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Satn a 

mesa. paracerda ComiSSão Dlratora olel- ido a 
radação final que será lido pelo Sr. Pnmerro Sow:telá
no am exercicoo, Sanador Car1os Patrocimo. 

É lido o seguonte; 

PARECER NO 354, DE 1111 
(Da Conussão Dr.-) 

Aada;la 11na1 elo Plaja1o da Rllatu
çlo"" &8, da 1111 

A Corn efio Diratora ap,_,.. a >adaçlo final 
do PIOJIIIO de Resolução n" 58, de 19118, que -
za a Repolblrca FaderabVa dO Brasl a wrbalw ope
raçao de cnidrto externo no valor da 11116 
US$62.500.000,00 ( I I I E e dali mill6es 8 cp
l'lha.- ,.. d6laras norta-amancanoa jlroiD ao Banco 
lntenw:iaual para Raconslluçio e D n rwlvln•ID -
BIRD, daslinada ao linanaamariD paraal dO Prqalo 
da FortaleciruiMIO da Escola- FUNDESCOLA I. 

Sela de Reunr6es da Comrsslo 4 da junho da 
19118 - Genlldo llftt, P18111dante-c.loe .... Dai 
niD, Relator - Lucldlo Pllfllllla - Emlla ....,_ da 

ANEXO AO PARCER N" 354, DE 111118 

Faço saber que o Senado Federal apnMIU e 
eu, Presodenla, nos tarn. dO ert. 48, 
otam 28, dO Regrmento lnlamo. promulgo a~ 

RESOLUÇÃO N" , DE 19118 

AIIIDria a República FI J illlva do 
..... 8 -iballa Opai"IÇiD da Q....., -· 
- no llalcw da d6 VSSI2 500 GOO,CID 
(III 11118 8 III*~ 8 qu'llwlll 
mi d61- IICIIbl ----), )uniD -
a.nco liaMswclanal.,... R c •u;la e 
Dl&ISI~do - BIRD da 1li 7 - ft. 
~,...do Plaja1o da ........ 
lulmento da Eacola- FUNDESCOLA I. 
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O Senado Federal resolVe 
Ar!. 1° É a Republica FedarabVa do Brasd aulon

zada, nos tarmos da Resolução n" 96, de 1989, resra
belaada "pela Rasoklçào n• 17, da 1992, "arribas do 
Senado Federal, a conllatar operação de crédito ex
temo. no valor equatalente a até US$62.500 000,00 
(sesse 11a e dois rmlh6es e qu111henlos rrul dólaes nor
~. )lll1lo ao Banco lnlernaaonal panl Re
conslrllção e Desanvolwnento BIRD. 

Parágrafo úniCO. Os recursos provementes da 
operação de créditO selão desbnados ao financa
mento parc1al do PIOif!IO de Fortalecimento da Esco
la- FUNDESCOLA I, sob responsabilidade do Mo
nlsléno da Educação e do Desporto 

M. 2" As condiQCies fmancetras báSICa da ope
ração refenda no artigo anlenor são as segu1n1es: 

I - devedor. Republica FederatiVa do Bras11/M1-
-téno da Educação e do Desporto; 

11 - credor. Banco lntemacoonal para Recons
trução e Desenvolvimento- BIRD. 

III - valor US$62,500.000.00 (sessenta e dOIS 
mdhões e qu1nhentos'nul dólares norte-emencanos); 

IV -JUros: I 
a) a part1r da d.hta de cada desembolso até a 

data de deterrn1nação da taxa, IIICidllão JUro& para 
ceda quaniiB desembolsada a urna taxa baseada na 
Ubor semestral &CieSCida de· 

1) 0,5% a.a. (anco décimos por cento ao ano), e 
2) menos {ou maiS) a ma~gem média pondera

da para esse período de JUros, abiiiXO (ou aarna) 
das taxas ofei'I!Cidas no mercado 1nlerllancáno de 
Londres ou outras taxas de refelãnCia, para depósi
tos de 6 (seis) meses, referenleS aos empi8Sbmos 
peudenles do BIRD ou parte deles, alocados pelo 
Banco a fim de proporcionar recursos a emprésbmos 
em moeda úmca ou a parcelas dos mesmos conce
didas pelo BIRD e que rncluem esse valor desembol
sado, para esse períoclo de JUros, da forma razoavel
menla detemunada pj!lo Banco e expressa como 
porcenlagem anual; 1 

b) a partir da dai!' de d8bermrnação da taxa de 
cada velar desel'llbolslldo, ale a amortJzação frnal do 
pnncrpel, rncrdrrão Juros a uma taxa Inca baseada na 
l...rbor -stral, acrascrda de. 

1) 0,5% a.a. (Cinco deamos por cerno ao ano), e 
2) menos (ou maiS) a margem de custo aplica 

da na data de frxação da taxa para esse valor de
sembolsado, abarxo (ou acrma) das taxas ofertadas 
no RIIIR:Bdo mterbancáno de Londres, ou outras ta
xas de referãncra, para depósitOs de 6 (seiS) meses. 
para os empréstimos pendenles do BIRD ou parce
las dos mesmos alocados pelo Banco a frm de pro-

---
porcoonar recursos a empréstimos em moeda únrca 
ou a parcelas dos mesmos concedidos pelo BIRD e 
que rncluem tal valor desembolsado CQ!Iforrne razoa
velmenle determrnado pelo Banco e expressa como 
pon:entagem anual, 8CieSCida. de· 

3) taxa de nsco do BIRD apliCável na data de 
fixação da taxa para esse valor desembOlsado, ex
prassa corno uma porcentagem anual; 

V - data de datarmlfiBÇão da taxa: srgnifica 
para cada valor desemhol•edo, o primerro dre do pe
rfodo de Juros subseqCrente ao periodo de JUro& no 
qual o relendo valor for desembolsado; 

VI- Qltl -, d9 ~riSSO. 0,75% a.a. (seren-
ta e c:rnco r:eilésrrrL6 porcenlo ao ano) sabre o monJan. 
ta niio ctecem:lalsedo. oontada a par11r de eo 1 e lia) 
dias apos a dala de assrna1u1a do ca rtrdJ, P"!!~ >"Bis em 
15 de maro a 15 de nover r illro de cada ano; 

VIl - data de fechamento. 3D de JUnho de 2001, 
VIII - tipo de """'estJmo: Srngle Currency 

Loan (moeda únrce - dólar amencano) com FIDd
Rate Slngle Currenc:r Lolln (taxa frxa de JUros); 

IX- concllções de pagamenlo. 
a) pnnclfJII}· em 18 (dezorlo) parcelas serrra

trais e conseculnlas, em 15 de maoo e 15 de novem
blo de cada ano, ...-ndo-se a pnmerra prestação 
na 7"(sébma) data de pagamen10 de JUro& segumte à 
data de !oração da taxa para a quantra desembolsa
da e a úlbrne rra 24° (vrgésrma quarta) data de paga
menlo segur!Jie à data de ~xação da taxa; 

b) JUtOS: semestralmente, vencidos em 15 de 
maoo e 15 de novembro de cada ano; 

c) conwssão de compronvsso: semestralmente, 
vencida em 15 de maoo e 15 de novembro de cada 
ano. 

Arl. :1' A autonzação concedida por esta Resc>
luçio deve"' ser exercrda no prazo máximo de qul
nhenlos e qual8nla dias, contado a perbr da data de 
sua publrceção. 

Art. 4° Esta Resolução emra em vrgor na data 
de sua pubhcação 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Aprovado 
o proJeto, e -Ido a maléna em regrme de urgêncra, 
passe- à rmedrala aprecração da redação final 

Em diSCussão a redação frnal. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, enceJrO a 

drscussão 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro

vam querram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa var à promulgação 
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o SR. JIAESI)ENJE (Geraldo Melo) -111m 12: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 38, DE 1998 

(Em lllglme de urgêi'ICIB, nos 
lermos do Requermenlo ri' 389, 

de 1998- art. 338, b) 

O.......ms'o. em tumo úNCO. do PIOJIIIO 
de Rea~ n" 38, de 1998, de autona do 
Sanador Glbarto Miranda, que altera a Re
soluçio ri' 96, de 1989, do Sanado Federal, 
que cllllp6e sobra ae operaç6es da créddo 
externo e lfll8mo da Urvão. de suas autar· 
quu e demais entxledea controladas pelo 
poder p(lbllco fedaral e estabalaca lmltea a 
condições para a cor-= a 1 !lo de garantia da 
Uniila em operaç6es de crédilo extarno a ,.. 
temo, tendo 

P818CBr sob n" 340, de 1998, da Co
IIIISSio de Asauntos E.conOmcos, Relalol. 
Sanador Jaaé Fogaça, fa110nival, nos tennos 
da Emenda n" 1-CAE (subsllhllniO), que 
ep"SII"IB. com abstenção do Sauador Gil
berto Mnnda. 

A PI8Bid6ncla esclarece ao Planáno que pode
rão ser olanlcldas emandae à praposiÇão até o an
carramanto da discuss!!o 

DOSCt.l 1 11 ~ em CDnjUniO do pn>jetO e da Emenda 
ri' 1, da CAE, .. ....,"'Yo, em turno ÚI1ICO (P-.) 

Nlo havendo qoan peça a palavra, encerro a 
d-ISSâo. 

Em votaç1o o subsblubvo, que tem preferência 
... llgllm~mrn18111lntal. 

Os s.a. SenadoniS a Senadoras que o apro-
vam qua~ram pannanac:er sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
F"IC8 pnljudorado o prDje!D. 
A matéria VBI à Cornossão Dlnllora para radlgtr 

o wncido para o turno suplemenlar. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

-. ~ da Comoss!!o Oiratora oferecendo a 
radação do vencodo para o turno suplementar, que 
Rlá lodo pelo Sr Pnrnaom Seullt!o.1D em 8X811CICID, 
Senador CaJfos Patrocfmo 

I: lodo o segwnta· 

PARECER N" 355, DE 1918 
(Da Comosaão Doratora) 

AH&!!iD do -ocldo, para O turno 
•trpls •• .-. do SUbdlullvo .o Piofeto 
de Ru luçio r/138, de 111118. 

A ComiSSão Diralora ep- a "'CCaç!!o do 
...:Ido. para o turno Suplementar, do SullstiluiMI 
ao Prqalo de ResDII 'Çio n" 38. de 1998, que allllra a 
Ra cjnção no 96, de 1989, do Sanado Fedelal. que 
diSp6e aobnlae ope~IÇi!ell de crádilo - allllllmo 
da Uni!!o, de - aulaJqUIIIS e ~ &illdalee can
tn~Blas pelo podar público federal a I '-a'r.e lilnlee 
e condiço6as para a coo w: 'o de garanba da Un!!o 
em opera;&~s de coédilo -.no e llllllrno. 

Sala de Reuniões da Com io, 4 da J1ri1D de 
1998.- ca.r.1c1o Melo, Plllllldanta,- c.ta. P•ocl 
nlo, Relator,- I U fdi'a Poif ' EniAia featW f I 

ANEXO AO PARECER N" 355, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal IIP"MKJ, a 
eu, PNSiclenta, nos tennos do art. 48, otem 28, do 
Regimento Interno, promulgo a segumlll 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Alt8ra a Raaolupo rfl 11, de 1 .. , 
elo Senado Fadenol, qua dlapiie aobN ae 
ap &1!6• de cr6clllll illdiii'IIO alnlllimo IIII 
Unlio, de - _.,...a clowl I 'a antl
dadea COIIIIlalad t pelo poc'ar pl'llaa r. 
-.le 'rh'rcr......,.•-di&BIIpa~a 

·- 1 iede ... W ... d11Unllo-opa
raç6aa de criclfiD utemo ....... lOs 

O Sanado Federal resolva: 
ArbgO únoco. O art 4• da RIISCIIuliãD rfl 96, de 

15 de dezembro de 1989, do Sanado Federal, paaea 
a vogorar acoascodo dos seguontas §§ 4" a ~ 

'§ 4• As ope~aç6es de cnldilo a-darn10oo, 
dallbnadas ou vmculadas à llqiiiSIÇ!!o de 
bens e sennços onundos de acoodcle bdal&-
1818 ou muftiletenus. só MCfoo autDiizadas 
caso as aqwsoçCes se dêem com ealrila ab
servêncoa das normas para" ..,.._ • -
tas ... Adn•ltltlaçAu Palbllca. fllll:* ...... 

as relali'was - -· 22 a 26 da 1.81 ri' 8.111111, 
de 21 de JUnho de 1993. com a MCfeçloD ora .,.. 

I gania, deu& Ido as aqooi'IÇi'" Jll8ll naa 
.,._ da d~SP&WB de li:illção - iiiiPIICifir:a 
a adcoonalrna1l8 l'llllniídes com: 

I - comprovação do cump~ onte
gral do diSposto no art. 26 da lao ri' 8.1166. de 
21 da 11.1nho de 1993, com a Aldac;!!o ora VI· 

gente; 
11 - comprovação de que as concllç6es 

ofectadas pa'a operaçio de CtéddD -·10 
sio manofelllamante .......,.. piiiB o Po
dar Público, madoania: 
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a) quadro demonstrativO das vanta
gens econ6rnK:aS a &afell1 efeiiVamente au
fendas pela operação de créddo axtemo, ln
formando, detalhadamente, os preços dos 
bens a sai'VIÇOS que serão adqu•ndos. com
parando-o com os prodUZidos no Pa1s, 

b) quadro demonstrativO das condiÇÕ
es financa11as ofertadas pala operação, 
comparando-as com outras operações de 
crédito Similarmente acedaS pelo BraSil, as
pacllllmante quanto à suas 1axas da JUros a 
prazos de pagamento; 

c) ateslaciO fomacldo por órgão bras•
llllro legalmente competente da que os bens 
e saMÇOS a serem adquiiidos no extenor 
não podam ser fomec1dos naciOnalmente e 
não possuem s1mllandada com os prodUZI
dos ou prestados por empresas naciOnaiS 

§ 5" O diSpOStO no palágralo antenor a 
condiÇão prévia para ancam•nhamanto do 
pleito ao Senado Federal, cabendo ao Ban
co Central dp Bras1l a venlicação de seu 
CU1111nmento.l' 

O SR. F i ESIJENrl: (Geraldo Melo)- A PIBSidên
ca asclanlce ao Planáno que podam ser oleraadas 
a 1 a idas 6 PO?' Aí-" até o encenameniD ela c:iisCI :ssão. 

Em diSCUssão o subsii!UIIVo, em tumo suple
mentar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a 
descus•ão. 

F.ncanada a discussão sem apresentação da 
ame~das, o substituiNo é dado como defimbvamenle 
adotado, nos termos do arl 284 do Regimento ln-.o. 

A maléna Vai à IJIOinUigaçãO. 
O SR. PRESIDENTE (Gerdldo Melo)-1111111 13: 

~
em turno iinlco, da 18dação 

final (ap pala Conwsão D11810ra em 
seu Parecer 304, de 1998, Relatar Sana-
dor CaJios Pa ln10) do PIOjiiiO da Resolu-
ção ri' 40, da ,998, que autonza o Estado de 
Mato Grosso a contratar operação de rellnan
cianado ele dividas mobillána e contratual do 
Estado, CDnlllbstanciad no contrato de con
fissão, pu• na da assunção, consolidação e 
refinanclamanto da diVIdas e no termo addiVo 
da reraabficação ao contrato. celebrados \X)I'TI 

a União. I8Sp&CIIVIIIIll!nle, em 11 de JUlho e 16 
da dezembro de 1997, com bade no protocolo 
da acordo fll1118do antl8 a Umão e o Governo 
do Estado da Mato Grosso, no ãmbrto de. Pro
grama da Apo10 a Reestruturação e ao AJUS
te F•scal dos Estados 

Em discussão a redação f•nal. (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

discussão 
Encerrada a discussão sem &PieSIIntação de 

emendas, a reclação f1nal é cons1derada dalinihva
mame aprovada. sem votação. nos tormos do art. 
324 do Rag1mento lntamo 

O projeto va1 a promulgação. 

É a segUinte a rnaténa aprovada: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N" 40, DE 1998 

Faço saber que o Sanado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos tennos do art. 48, item 
28, do Regimento lntemo, promulgo a sagu1nte 

RESOLUÇÃO N• , OE 1998 

Autoriza o Estado de Mato Grosao • 
conbatar operação de reiiMnclanadD de 
dlvidM mablli*ia t: c:ontsatual do E•r:ta, 
conaubalanciadas no -•baiU de_,.._ 
do, prom ••• de asaunção. coa 1 a Ida; lo 
e refina,.,..._ de divida a no -.no 
aditivo de ~euaUiicação ao -•-. cele-
111'11*- com • Unlia, aespectiva.-• .,, em 
11 de JUlho e 16 dll deambiO dll1117, com 
baee no protocolo de acanlo fim allll eniN 
a União e o EsWclo de Mato car-, no lm
bito do Prog~•na de Apoio • Reealnllunt
ção e ao Aj.- Fiscal doa EstadoL 

O Sanado Federal resolve· 
Art. 1" E o Estado de Mato Grosso autonzado a 

contratar operação de ref•nanciB.manto da dividas 
mobd~&na e contratual do Estado, consubStanCIB.das 
no contrato de comiSSão, promessa da assunção, 
consolidação e raf1811CIB.merdo de dividas e no termo 
adrtiVO de rerrabiiCSÇão ao contrato, celebrados com 
a União, respechvamame, em 11 de JUlho a 16 de 
dezembro de 1997, com baS& no protocolo da acor
do f•rmado entre a Un1ão e o Estado de Mato Gros
so, no ãmbrto do rograma da Apo•o a Reestruturação 
e ao AJuste F•scal dos Estados 

Art 2" A operação de creddo refenda no artigO 
arllenor lera as segu1mes condiÇiies f1na11C81ras; 

I - 11a/or da dnnda a ser adqu111da pela Uni§a: 
R$1 090.314 139.25 (um bilhão, noventa m1lh6es, 
lrezentos e catorze mil, cento e tnnta e nova I'IIBIS e 
v1n1e e c1nco cenlavos) Deste valor sera deduzida a 
parcela correspondente ao subsídiO concedido pela 
Umão ao Eslado de Mato Grosso. nos termos dos 
§§ 2" a 4°, do art 3°, da Le1 n• 9 496. da 11 da se
lembro de 1997, sendo rel1nanaados apenas 
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R$1 064 575.148,69 (um bilhão. sessenta e quatro 
rmlhões, qwnhei110S e setenta e c1nco mil, cento e 
quaren1a e ollo reaiS e sesseota e nove cen1avos). 
contonne dtscnmonado a segu1r 

a) R$189.566 497,90 (cento e 011en1a e nove 
rndhães, qu111he1110S e sessenta e seiS mi. quatro
centos e ooven1a a seta raaJS e noveota cen1avos), 
c:onaspondantas ao valor da d1VIda mobtl1ána am 11 
da JUlho da 1997. 

b) R$94.419.672,34 (noveota e quatro mlhõas, 
quab0C81110S a deZanove rml. saosc:antos e setan1a a 
doiS- e tnn1a e quatro eotavos), ralallvos ao sal
do d~Mfedor dos amprastunos JUnto ao Banco do Bra
sil S.A., em 11 da JUlho da 1997; 

c) RS285.026.237.n (duzentos e Oitenta e etn

co mlhões. vinte a S8IS rml, duzentos e tnnta e -
ntal8 e - e sete centavos). correspondentes 
ao saldo dewldor )unto à Cauca EconómK:a Federal, 
am 11 de JUlho da 1997; 

cl) R$210.930 7-40,68 (duzentos e dez mollães. 

I'IChiWB-e- mi, -e quareniB ,_e 
n nla e OIID ceotavos), relativos ao saldo devedor 
JL111D ao -la1cáno. em 11 da JUlho da 1997;e 

e) R$284.632.000,00 (duzentos e ollenla e 
quatro milh6es, sa1SC81110s e tnn1a e doiS mi _.), 
c:orr1IIIPOIIda ao ei11Kásbmo da 1ransformação do 
Banco do Eàlado de Mato Grosso S A. - BEMAT, 
am 16 da dezembro da 1997, 

11 - 8fii:III]10S: 
a) /UfDS' 6% a a (saiS por cento ao ano), 
b) lllllllltmt;Ao do saldo dell&dor. mensalmenle 

pelo IGP-01, 
III - fJI8ZD' tr-.tos e sessenta prastaçães 

na saisr e consacutMIS; 
IV - gtJtllfJIIas: -.s piÓpn8S do Estado. as 

lransfelâncoas conshluciOnaiS e os cradiiOS da que 
trata a lei ~ n• 87, da 13 da setambro 
da 1996; 

v - """'"""ldipões'"'' ,;,-... da pagamentu. 
a) amorllmçiiio emaonllflána: no valor de 

R$155 918 629,70 (cenlo a Clllqiienla e anco IT'il1iles, 
~ e oitanla e Oito moi, s altos e W1la a 
I"'CMM-e-aàllos), com~ Pf01181*1-
tea dos Clédilos raceblwos de acordo com os 001 iii aiOS 
de 001 s ln de beneffc:IDIS com garaniJII hlpDiaeána, 
e eeus i&iji&CIIws tarmos addNos, celablados no im
biiD do Plagrama de DesernloMmento lndustnal do Es
tado de Maio Grosso- PROOEI; 

b) amtNIIZ6Çãu. em parcelas menSIIIS. pela Ta
bela Pnc:e, limitadas a 1112 (um doze a,.,.) de 15% 
(qume por callo) da Racella LiqUida Real - RLR do 
Estado de Mato Grosso 

Art 3° O exerc1c10 da autonzação coriC&dlda 
por este Resolução e condicionado a que o Estado 
de Mato Grosso comprove, JUnto ao Banco Central 
do BraSil, o cumpnmento do disposto no InCISO III do 
art. 167 da ConstitUição Federal 

Art. 4° Esla rasolução entra em VIQOI' rw. data 
de sua pubiiC&Çio 

o SR. I'AESIDENM (Geraldo Maio) -111m 14: 

Disa'Ssão. em tumo ünico. da radaçlo 
final (ap-ela pela ComiSslo Dil8tola 
em seu P..- rfl 305, de 1998, Relato.": 
Senador Carlos Patrocomo) do l'lqelo de 
Resoluçio n• 41, da 1998, que autDnza o 
Estado de Mato Groseo a lnlnsfenr para 
Caixa Econ6mica Federal - CEF _,. dábt
tos 1unto às 1nsbtuiÇÕ8S linanceirs que -
pacofica, com o aval da União, no ilmbdo do 
Ptagrama de Apoto à ~ruturaçlo e ao 
Ajuste Frscal dos Estados, no valor total de 
duzentos e ootenta e seos mlhões, .-iiOa 
e sessenta e nove nul e conqilenla a dois 
18818 e conq(ien1a e um cen1aws. apurado 
em 26 de Jevera:ro da 1997. 

Em diSCussão a redação final. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra. 8181-ll<IC&I,.,rroo a 

di8C1•são 
Encarrada a diScussão sem apraeaiaçio da 

emendas, a redaçio final é COI1Siderada dlifinibva· 
mente aprovada, sam votação, nos ~ do art. 
324 do Regunanto lotema. 

O P"''&&I V8i 11 promulgação. 
lf: a seguinte a rnaléna aprovada: 

REDAÇlO FINAL DO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nl41, DE 1-

Faço saber que o Senado Federal apnwou, e 
eu, PI8Sidente. noe termos do IUt. 48, 
11em 28. do~ lntemo, pniiiiUlgo a MgU!nle. 

RESOLUÇÃO N" . OE 1998 

AutDIIzll o Estado de ...... Qrauo • 
llanafarlr para a C.ID Eco11161111' I Fade
rei- CEF, -• d6blma jumD ._ ........._ 

96aa ••-n• que nplclllca, - o 
aw1 • Unlio, no ••lbllo do Pa011•• • 
Apoio i Raaatndu.-..;io a ao .-..- Fie
cal doa EdldDB, no valor ....., de 
AS281.111.1152,51 (dl·2••- • r - • 
l8la ...-.e-. olloca I • a 11 • a 
-mr.~edoia,....acJ. 
qiiBnla a 1ft _...._,, apurada - 28 de 
lwll•:•ode1h7. 
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O Senado Federal resolve 

Art 1° É o Estado de Mato Grosso autonzado, 
nos tennos das Resoluções n"s 70, de 1995, e 12, 
de 1997, ambas do Senado Federal, a transfenr para 
a Cauca Econiimlca Federal- CEF, os débrlos adqul
ndos 1unto ao Banco do Brasd, Banco Bamenndus, 
Banco BMC, Banco BMO, Banco BCN e Banco Rural, 
no valor total de R$286.869.052,51 (~e 011en1a 
e sas mh6as, t*x:&1tus e s sssnta e nave mi, an
qiient.a e doiS niBIS e anqúenla e um centa.ws). 

Ar!. 2" A operação autonzada no artigo antenor 
deverá ser neal1zada sob as segumtes COIIII!Qões: 

1- valor. R$286.869 052,51 (duzentos e Oitenta 
8 &eiS m~hi5es. oitocentos e sessenta e I'IOWI mil, Cln
qiienta e dois reaiS e cinqQenta e um oentavos), ret
erenc~ados à data de 28 de feve~e~ro de 1997 e abJa
IIZBdos até a data do crádllo; 

11 - gatanlidol': UnliO; 

III - §lrma: recursos p~ de 
,_lias proprms e cotas a que se relerem os arts. 
155, 157 e 159, la 11, da Coi'ISIIIUIÇio Federal; 

IV - enr:a1g05 lirlanceln:Js: 
a) custo de ~ médiO da CEF, apurado 

com base no balancete do mês antenor ao da data 
de liberação elos IIBCUISOS, ac:mscido de juros de 
0,5% a.m. (cinco dllc:imos por cento ao mês) sobl8 o 
saldo devedor aiUIIIizado. aendo os encargos linan
CIIIIOS cap!lalizaclos mensalmenta, 

b) repactuaçãD tnrMSiral dos encargos finan
ceiros, com base no último balancete da CEF; 

c) arf pta da abertura de crédito oonespon
denle a 1,5'11. a.a. (um 1nlelro e anco décimos por 
cento ao ano), sobre o valor da aquiSiçAo do c:rédrto. 
lnCOipOrada pro ndll lllmporfe mensalmente ao sal
do davedor da opa~o; 

v - forma .. pagamsnto· doze p!astaç6as 
mansaas e ~. calculadas com base na 
Tabela Prtce, a p8111r do térrrw10 da carência de dois 
..-s a contar da BSSinabJra do contrato; 

VI - dest»IIIÇio dos racuiSOS: aquisição dos 
c:réc1tos ralalivos a Empréstimos por Antecipação de 
~ Orçamentána - ARO, IUnto ao Estado de 
Maio Grosso, cedidos pelos segu1111ss bancos. 

a) Banco do Btasd· RSBB 298.572,91 (oitenta e 
ado m1lhões, d~ e noventa 8 odD mi, quinhen-

tos e setenta e =t:.:. noventa e um centavos); 
b) Banco : R$88.591.043,47 (Oiten-

ta e nove m11116e&, u1nhenlos e noventa e um mil, 
qual8nta e três rea1s e qual8nta 8 sete centavos); 

c) Banco BMC R$26.216.078,82 (Wite e seiS 
lllllhões, duzentos e dezesse1s mil, setanta e ollo 
1881S e oitenta e do1s centavos); 

d) Banco 8MD R$13 1 n 801.98 (l!eZe mlh6es, 
cento e setenta e sete 11111. oitoCentos e um 1881S e 
noventa e o~o centavos!, 

e) Banco BCN R$41.788.073,04 (quarenta e 
um m1lhões, setecentos e ~enta e oito mi, setenta e 
três AIIIIS e quatro centavos), 

I) Banco Rural: R$27.797.482,29 (vmte e sete 
mdhões, satacentos e I'IOWinta e sete md, quatrocen
tos e ollenta e doiS re8JS e VInte e nove centavos). 

Art. 3" A autonzação concedida por esta Reao
luçlo deverá ser exalada no prazo máximo de du
zentos e setenta diBS, contado a partll' da data de 
sua publiCaÇão. 

Ar!. 4" Esta resolução entra em VIgor na data 
de sua publicação. 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo)- n.m 15: 

DIScussão, em bJrno úruco, da rec:tação 
final (ap18Sentada pela Comlssio Di..tora 
em seu Parecer n" 308, de 1998, RelaiDr: 
Senador Carlos Pat10e1n10) do Prqeto de 
Resolução n• 45, de 1998, que autonza o 
Estado de Mato Grosso a c:om-. opera
ção de credito consubstanCiada no Conlreto 
de Abertura de Cnldllo e de Con1n e Ven
da de Atlvos celebrado enll8 a Unllo, o Es
tado de Mato Grosso e o Banco do Ea.to 
de Mato Grosso S.A. - BEMAT, em 16 de 
dezembro de 1997, ao amparo do Programa 
de Apoio à Reatruturação e ao Ajuste F• 
cal de Estados. 

Em diSCussão a redação final. (Pausa.) 
Nilo havendo quem peça a palavta, encano a 

discussão • 
Erw;errada a discussão sem BJ11858nlaçio de 

---.. a redação final é considerada dei'• oiWa
mente aprovada, sem votação, nos termos do IIII. 
324 do Regimento Interno. 

O proJIIIO va1 à promulgação. 

É a segu1nte a maténa aprovada: 

REDAçAO FINAL DO PROJETO 
DE RESOLUÇÃO N" 45, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, Ptasldente, nos termos do art. 48, item 
28, do regmento Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Aula iiLI o Estado ele lido o-o a ccw••• opei'B9IO ele cridllo con....,. 
taurladl no Cot1bato de Abartura ele Cr6-
dfto e de Compra e Venda de Atlvoa cet.
bndo anila a Unlio, o Estado de llaiD 
a- • o a.- do Estado de ...._ 
a- S.A. - BEMAT, em 11 de du • 
n de 11187, ao -paro do P!Gg~WM da 
Apoio 11 ~e ao Ajl.- Fia
cal doa E•daa. 

o Senado Federal resolve: 
All 1• É o Estado de Mato Grosso autonzwdo a 

canlnltar opeiBÇiio de cnldllo COIISIAlalancla no 
Conlnllo de Abarlura de Crédito e de Compra e Ven
da de AIIVoa celebrado entre a União. o Estado de 
Mato Grosso e Banco do Estado de Mato Gmsao 
SA- BEMAT, em 16 de dezembto de 1997, ao am
paro do PRJgrama de Apooo à "-truuuraçilo e ao 
Ajuste F-doe Estados 

Panlgrafo ÚJWX), Os recutSOS 1alendos 11811111 
arbgo ~. axclusiYB e Obngaloriamenle, a 
financiar a transformação do Banco do Estado de 
Mato Grosso SA em agência de dalenvoMIIWIIO. 

Ali. 'Z" A operação de crédito refenda no a111go 
-..ar llri as aegwntes condçCoes financ:alras 116-
IIICIIS' 

I - ......,.. do cnk1IJo a ser ,_,ado pela Unlla 
R$284.632.000,00( duzentos e 01111n111 e qllldlo n. 
lhiiee, aa 1 ·- e trinla e dois moi 181118), saldo 
R$280.632.000,00(duzentos e orienta noll6es,-
ca11oa e tnn1a e dois ITII 111111S), para lazer fnlnte à -..illiçio. pato Estado, de abVoa do Bemal. e 
Fl$4.000.000,00(quatro nwlhões de 1811181 para capt
tallzara ag6ncla de~; 

11- forma de liibenlção doS 18CUIS-. 

•I di....,._ ao estado, com relação ao mon
- dellallldo à capotaiiZaÇio de agência de de
~. após a comprovação da sua COIIIIIt
tução e da obtai oçio das autonzaçães necessénlls a 
seu lu~; 

bl d-ao Bemat, com relação ao mon
- deebnado à &qUIIIIÇio de abVoa, 

III - forma de PIIQSmenfO" as parcelas doe re
curaos libaradoe serão Incorporados ao saldo deve
dor do Conlnllo de Conlisaao, de Pron a de As
sunção, Conaolldação e ReflnanciiUIIIIniD de DIVIdas 
celebrado enb8 a Ulllio e o Estado de Mato G108110 
em 11 de rulho de 1997 ( contrato de nlfilllll.-- ,_ 
101. naa - datas em que ocorrerem • libera-

ções. de acOido com o estabelecido no Parágrafo 
Segundo da Cláusula Déc1ma - Oitava daquele ,._ 
trumerllo amol!lzadas na forma estipulada no raleri
do contrato de rehnanaamento. 

IV - os recursos gerados peloe aiiVoa do Be
rna! adqulndos pelo estado, 1nclu111do-se os pnwe
mentes de sua -alienação. serão Obngaloriamenl8 
desbnadoe à arnortJzaçio do saldo devedor do con
trato de lllfinanclament, 

V - _....,. Cláditos do Estado deCOITIIUies 
da posiÇão tlqwda final do Bemat -ao ufóli m. na 
amor1Jzação do conbaiO de rehnanc1111'118111. 

Art. 3" O Ealado de Maio Gmsao ancarnll1halá 
ao Senado Federalllllalóno tnmenblll conlalldo des
cnçio detalhada da siiUaçAo doe 8bVoa do Elarnal 
por ele adqu1ndos, espeaficando os valores ..w
tantes da ahenaçiio doe mesmos e a clesllnaç6o doe 
racuraos garadoe por..., abYos. 

Parágrafo único. O relatóno a que 1e ralara o 
caput deverá contar um demosbiiiMI do Programa 
de oa-ndo Volunl*na doe Funciorulnos do a.mat, 
bem corno a desc:nçio dos gast011 com encargoa e 
liÇÕeS llabel~. 

All 4° - 18Sofução entre em "'1101' na 1* 
de sua pubfiCIIÇio. 

o SR. PRESIDEN11!: (Geraldo Mato)-~ 111: 

Dlace•são, em turno únco. da 1liiCIIiçiio 
final (...,_•dada peta Colrn•lo DiNIDnl 
em seu p._ n" 307, da 111118, R I • r. 
Senador Carloe PabOOiiiiO) do PIOjala de 
Resol::çlo rf' 46, de 1998, que a.-.za o 
E8tado de Santa Catanna a blllnferir..,. a 
Caixa Eccx61aca Federal - CEF _. cMbi
IDS tun110 às ln8llluções finai1C81ra ~ -
jWifica, com o aval da Unilo, no êmiiiD do 
Pragrama de Aporo à ~ e ao 
Ajusta Fncal do Estados, no Vlllor ta1111 de 
- • - 11llll6es, oiiDca- • Wlla • 
qua110 mi, cer11o e noventa e dolll ..,.. e 
-nla e 0110 cenlllvos, apurado em 28 de 
fave118110 de 1997-

Em discuaaio a redaçio finaL (Pa,__l 
Nlo havendo quem peça a palavra, encano a 

d!S"JSSão. 

Encerrada a discussão sem aprau ntaçlo da 
emendas, a redaçio final é COIISidenoda def'•ib
mente aprovada, sem vabiÇão, nos tennos do an. 
324 do Regi neniD lntano. 

o PfOIIIIO V8l • pmmulgação. 

!!: a aegu111te a """*'- aprovada: 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N• 46, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Pres1denle, nos tennos do art. 48. rtem 28. do 
Regimento Interno. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1998 

Autoriza o Estado de Santa Catarina 
a transferir para a Cal1111 Econ6mlca Fe
deral- CEF, - d6bltas JuniD a mtilul
~ llnance•u que aapeclftca, - o 
awl IIII Unflo, no lmblto do prognoma de 
Apoio i ~ e ao Ajuatll F"IIICIII 
doe f•doe, no valor ~ de 
R$107.824.192,1111 (-.... milhões, oi
IOCI- e vinte 8 quatro mi~ - 8 110-
- edolll,_..e 11111 IIII e oito-
_,apurado em 28 de hnl..ro de 1997. 

O Sanado Facleral Resolve. 
Alt. 1° 10 o Es1ado de Santa IÀ1anna autonzado, 

nos tannos das Resoll ções n"s 70, ele 1995, e 12, de 
1997, ambas do Senado F~ a transfenr para a 
Caixa Et:oo IÔIIICB Facleral- CEF, os débitos saguntes: 

I - Banco Pontual. R$11.363.584,02 (onze m .. 
lhões, trezentos e sessenta e três m•. quinhentos e 
011en1a e quatro reaiS e doiS centavos); 

11 - Banco lndustrral e Comsraal S.A. -
R$4.380.277,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta 
rrnl, duzentos e setenta e sate .....,s); 

III - Banco BMC S.A.: R$46.881.822,85 (quaren
ta e S8IS mlhães, 011ooentos e adenta e um mi, Oito
centos e vne e dOis 1'81115 e adenta e anco cenlavos), 

IV- Banco BMG S.A .. R$45.198.508,81 (qua· 
rente e cn:o rmlhões, cento e noventa e Oito m1l, 
qUinhentos e Oito 1'81115 e odenta e um centavos). 

Art. 21 A operação pretendida de transforma
ção de débitos tunto aos bancos relendo& no art1go 
arrtenor em diVIda fundada 1unto a CEF deverá wr 
raaiiZBcla com as segu1ntes caracterisbcas: 

I - 1111JDr p1-ldldo· R$107 824 192,68 (cento 
e sate m1lhões, Olloef8niDS e VInte e quatro Plll, cento 

e noventa e dOIS ~e sessenta e oito centavos), 
referenciadOS à da de 28 de fevereiro de 1997 e 
aduahzados até a d - do crécldo, 

11 - garaf'lldor União, 
III - contraga r:tla: recursos provementes de 

receitas propnas e s a que se relerem os arts 
155, 157 e 159, Is, e 11, da ConstduiÇão Federal; 

IV - encargos fmance~ros 
a) custo de captação med1o da CEF, apurado 

com base no balancete do mãs entenor ao da data 

de hbaração dos recursos. acresc1do de 0,5% a.m 
(Cinco décimos por cento ao mês), 

b) encargos l1nance1ros capdahzados mensal· 
meme e rehxados tnmestralmente. com base no ú•l· 
mo balancete da CEF, 

c) com1ssão de abertura de creddo correspon· 
dente a 1,5% a a. (um 1nte1ro e Cinco déc1mos por 
cento ao ano), sobre o valor da aqu1s1ção do crécldo, 
lllCOIJXlrada pro rata temporis mensalmente ao sal· 
do devedor da operação; 

V - fonna de pagamento: doze prestações 
mensa1s consecutiVas. calculadas com base na Ta· 
bala Price, a partir do lênmno da carênaa de um 
mês a contar da ass1narura do contrato. 

VI - desllnação dos f8CIJrsos qudaçio das 
operações de Antecipação de Receda 01Ç81111!ntána 
-ARO, eXISenteS 

Art. 3" A autonzação concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máx1mo de d,.. 
z-os e setenta di8S, contado a partir da data de 
sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em V'!lor na data 
de sua publiCação 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -118m 17: 

DISCussão, em tumo úniCO, do P!OjaiD 
de LE!I da Câmara n• 39, de 1997 (n° 85195, 
na Casã de ongem), que du;põe sobre a pré· 
tiCB desportiva da capoe1ra e dá outras pro
VIdências. tendo 

Parecer lavoravel, sob n• 735, de 
1997. da ComiSsãO de Educação, Relator: 
Senador Abd1as Nasc1memo. 

Ao P"''"to não foram olerec1das emendas, n:111 
termos reg~menlals 

Sob"' e mesa, requenmento que será lido pelo 
Sr. Pnme1ro Secretáno emexeiCICIO. Senador Carlos 
PatrocíniO 

É lido o segu1nte· 

REQUERIMENTO Nl397, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 279, ahnea c. do Reg1mento 

lntemo, reQueiro ad1amento da d1scussão do ProJIIIo 
de Le1 da Câmara n• 39. de 1997 (n9 85195. na Casa 
de ongem), a 11m de ser feda na sessão de 13 "" 
agosto do cor..,nte 

Sala das Sessões, 4 de JUnho de 1998 - S6r
gio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o requenmemo 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT ....SP) -
Sr Presidente, peço a palavra para encaminhar. 
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O SR. PRESIDENTE !Geraldo Melo) - V Ex" 
tem a palavra, Senador Eauardo Suplocy 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT -BP 
Para encamnhar Sem reviSão do orador ) - Sr. Pra
sodenle, gostans de pedor ao autor da requenmento 
que rallebssa a rasperto daquolo que se esta propon
do Par que adiar o proJBto de leo da Deputada Jose 
Coinaa, que racebeu parecer tavoravel - onciUIIMI 
lco aprovada um substotutovo? 

Sobre o que dispõe o pro1eto? 

O Congraaso Nacoonal decrata. 
Art I • A capoeora e manriestação des· 

portova de cnação nacK>nal e se oncluo nos 
bens que consh!Uem o patnm6noo cultural 
brasoleoro; 

Art. 2" O Poder Executovo protegera e 
oncentJvara a capoeora, na forma da legosla
ção pertonenta, 

Art. 31 O Poder Executivo regulamen
tará esta leo no prazo de 90 doas. contados 
da data de sua publiCaÇão 

Art 41 Esta leo entra em vogar na data 
de sua publoc:ação 

Ora, esse prqeto encamonha maténa de rafevan. 
te valor cullural e educativo, paos procura nosgatar e 
darywl+"'"""ea um das ii .. Kires traços e eap a Na 
do povo brasileiro, realozados através da prábca des
poollva de capoeora. Trata-se de uma lula de defesa 
pessoal e. ao mesmo tempo, um axeocoCI) hanTI6noco 
e banolo de gonásbca. dança e bailado coraogralico 

Tem a proreto em apreço como pnncopaos fonsl~ 
dadas: elevar a capaeora ao nível de raconhecl nento 
como desporto "genuonamente brasdeoro" 

Aaaom, Sr. Prasldente, foco pensando por que 
se quer adoar. Relato que o Senador Abdoas Naaco· 
...mo que, com bnlhanhsrroo, procurou ressaltar a 
capacidade dos brasoleoros ao cnsr e racnsr ~
sões culturaos através da nousoca, da dança e da luta, 
fez um apela para que se votasse esse proj810 ho!e. 

Sr. Presidente, eu goslana d<! saber quem !ao o 
autor do raquenn.nto de adoanwnto 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Fao o 
Senador Sérgoo Machado, que esta presente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioca/PT -BP) -
Senador Sérgoo Machado, faço um apelo a V Ex", 
poos nia comp~ bem a razão de se &doar a vo
tação da maténa, dado o apelo, que transmto. do 
Senador Abdoas Nascomento 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce· 
do a palavra ao autor do requenmento. para um es· 
cleracomento 

O SR. EDUARDO SUPUCY {Bioca/PT -sP) -
Sr Presidente, eu gostana de acoascentar que a pro-
181o se encontra pronto para a Ordem do Doa desde 
novembro de I 997 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena· 
dor Eduardo Suplocy, a palavra está agora com o Se
nadar Sérgoo Machado 

O SR. SámiO MACHADO (PSDB-CE. PBJa 
esclarecomento Sem I'8VIS6o do orador.)- Sr. Pras~ 
dente, soes e Srs. Senadoras, soliCitamos o adia
mento da votação da rnaténa porque o que ,_ -
ressa e que esse proj810 sep1 votado e saociCIIIIIdo. 

Corno ele está em estudo no Monosténo, too-..
pedodo o adoanwnto para que possamos estudol-lo e 
diScuti-lo melhor. 

Portanto, nia somos contra o prqeto, que será 
votado ns data hxada. A nossa onteo oção é lavoNICê
lo, aprovando-o e sancoonando-o 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o Requenmento n1 397, de 191111. 

O SR. EDUARDO SUPUCY {Bioca/PT -BP) -
Sr Presidente, somente p1118 um esclaNCU~~Bnto, 
para que doa é o adiamento? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Pma o 
doa 13 de agosm 

O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioca/PT-$P)
Sr Prasodenle. cordoamos na palavra do Senador 
SérgiO Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador 
Eduardo Suplocy, estarroos em piO; 5 D de volaÇio. 

Em votação o raquet manto. 
Os Srs Senadoras e Senadoras que o apro

vam queoram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Terodo Sido aprovada o raquenmento, a IMiéria 

sao da Ordem do Doa para a ela ratomer ns data que 
o Plenáno acaba de fixar. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PR.-AM) - Sr. 
Prasodente, gostans de regiStrar meu voto conlnino, 
poos votava com o Senador Abdias Nasamanllo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com o 
voto contráno do Senador Bemardo Cabral. A posi
ção de V Ex" será regiStrada para a Hislóna 

O SR. EDUARDO SUPLICY {llloociPT-a>) -
Goelanamos de regostrar 1ambém o nDII80 110m Wi .. éooo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Ala 
regostrará a posoção de V Ex"s Senadoras Eduardo 
Suplocy, José Eduardo Outra e Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota
de a maténa constante da Ordem do Doa. 

Passa-se. agora, a apracoação do Requemoen
to n• 395, de 1998 de urgànclll, lodo no ElqMKioente, 
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para o Prqeto de Resolução n" 61, de 1998, que au
tonza o Governo do Estado do Roo de Janawo a em,_ 
hr, abavás de ofertas pUblicas, Letras F1111111C81188 do 
Tesouro do Eslado do Roo de JaiiBIIO - LfiRJ, de&
llllando-se os racuiiiOS ao g110 da díVIda moblliária 
-.cível no 2" serMStre de 1998. 

Os avulsos das maténas eucoubarn-se diSin
buldos nas bancadas dos Srs. Senadoras. 

Em wtação o requenmento. 
Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 

permanecer~- (Pausa.) 
Aprovado. 
A mabina a que se refere 'figurará na Ordem do 

Ora da sessão do segundo dra útil subseqUente, nos 
lennos do art. 345, 11, do Reg1mento lntemo, c:ombl
nado com o art. 4° da Resolução n• 'SI, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, mquenmento que será rido pelo Sr. t• Sacre-
1áno em ean:icoo, Senador Carlos Paboc1n10. 

~ lido o segumte. 

AEOUERtMENrO NO 398, DE 1998 

Sr. Presrdenle, 
Requeremos urgâi1CIIl, nos termos do art. 336, 

allnea b, do Reg1mento lntemo, para o OFS n" 46, 
de 1998, soiJcrtação da Prelei!Ura do Munrclpoo de 
São Paulo para emsaão de Letras Finance1ras do 
Tesouro do Munrcípoo de São Paulo - LFTMSP, cu
JOS recursos que serão deshnados ao grro da diVIda 
mobdiéna venclvel no 2" BMMSinl de 1998 (PIO)eto 
de Resolução n" 62, de 1998). 

Sela das Sess<ies, 4 de JUnho de 1998. 

' .... -. ' ., 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o requenmento. 

Os Srs. Senadores que o eprovam q1181ram 
pennanecer sentados. (Pausa ) 

Aprovado. 
A maténa a que se relere figurará na Ordem do 

018 da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
lermos do art. 345, 11, do Regrmen\o lntemo, combi
nado com o art. 4° da Resolução n" 37, de 1995, do 
Senado Federal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, requenmento que será l1do pelo Sr. Pnrneuo 
Sec:retáno em exercícoo, Senador Carlos Patrocí .. o 

~ lido o segu1nte: 

REQUERIMENTO NO 399, DE 11118 

Senhor Presldante, 
Requeremos urginaa. nos lermos do art. 36, alí

nea b, do Rego1"" 11U Interno, para o OFS rf' 42 de 
1!1118, solrcdação da Plllfedura do Murw::ipoo Ferraz de 
Vascoucalos - SP para coul1atar operação de cnldilU 
iUI1lU a C8Dca Econ6mtca Fedaral - CEF, no valor de 
R$ 9.472.419,22, CUJOS 111C11rsos serão desbnados a 
realrzação de obras no Ambllo do PIOgrama ~ 
neanam, (Prqato de Resolução rf' 63, da 1998). 

Sala das Sessões, 4 de JUnho de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o raquenmento. 

Os Srs. Senadoras que o aprovam q118118m 
permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado 
A matéria a que se refere figurará rra Ordem do 

Dl8 da sessão do segundo d1a útil subseqúenle, nos 
lennos do art. 345, 11, do Regimento lntemo, combi
nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobnt a 
mesa. requenmento que será lido pelo Sr. Plm*IO 
Secratáno em axerciCIO, Senador Carlos Patrocínro. 

~ lido o segu1nte· 
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REQUERIMENTO N" 400, DE 1!198 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 256 do Regtrnento Interno 

do Senado Feclelal, requeoro a Vossa Excelêncoa a 
retirada, em caniler delllllllvo, do PLS n• 116198, de 
llllnha autona, que "altera a Le1 ri' 9 250, de 26 de 
dezenmro de 1995, que altera a legiSlação do ompos
to de renda das pessoas flsocas e dá outras provo
dêncoas. 

Sala das Sessões, 4 e junho e 1998 -Sena
dor Bello Pvga. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
quenrnento que acaba de ser lodo sara oportunamen
le onctuodo em Ordem do Doa. 

Voltamos agora à 1osta de oradores 
Concedo a palavra ao Sr. Senador Francelono 

Pereora (Pausa.) 
Concedo a palavra à Senadora Júna Mansa. 

(PalMa.) 
Concedo a palavra ao Senador Jonas Ponheuo. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra à Senadora Emoloa Fernan

des. (Pausa.; 
Concedo a palavra ao Senador JUioo Campos 

I Pausa.) 
Concedo a palavra ao Sanador Ramez Tabel 

(Pauaa.) 
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 

Outra. (Pausa.) 
O SR. LEONEL PNYA (PFL-DF) - Sr. Poesdlr~ 

ta. peço a palavnl para urre corru.cação .,v ' I8L 
O SR. PRESIDENTE (Ganddo Melo) - Nable 

s.n.dor, as COIIIUI'IC8ÇÕM paodaram a oportunida
de. Dewnam IIII' acoollecido na pronogaçio da Hora 
do E.npadiente. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL-OF)- Mas não 
fuo chamado, Sr Pl'8llldenla 

O SR. PRESIDENTE (Gelaldo Melo) - Ne
nhum dos Ol1ldcns onscntos para camumcaçlo ona
doávalroo chamado. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL-OF) - Então, Sr 
Prasodenle, é -.Mo que não se aoeotem onscn
ções. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Preso
dante Antonio C8rlos Magalhies, lando-se ullnlpas
sado a Hora do Elcpadoente e o parlodo de prarroga
çio do Expadoante e havendo quorum, passou à 
Ordem do Da e WIICIOU a votaçio. Essa c!ens•o roo 
tomada por S. Ex". Estou apenas camumcando ao 
Planáno que 18110 acooàceu. 

Tem a palavra o Senador José Eduardo Outra 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (BiocoiPT
SEI - Sr Presoaente. se os Senado!as Pecloo Sman e 
Leonel Paova quoserem falar por conco ,.._ -
de rnm. eu podena ceder-lhes pane do meu~· 

O SR. PRESIDENTE !Geraldo Melo) - Na rea
lidade. não ha comunocação onadoével após a Onlem 
do Doa, embola a Mesa tenha conscoêncoa de que os 
Sos Senadores fanam onteovenções ralevantes. 

Estio onscntos aonda. além de V. Ex", os Sena
doi9S Carlos Patroconoo e Romeu Tuma, por pannuta 
com o Senador Lucoo Alcãntara Os Senadoi8S Leo
nel Paova e Pedro Somon têm todo o doretto, se ..,m 
o dese!mem, de se onscreverem para falar como ora
dores nasta sessão. Como não ha outros 01an& 
pi8Sente6 além de V Ex" e do Senador 1..La:J Alclonta-
18, S. E.x"s &enio chamados epos o disculso de V. Ex". 

Inscrevo, a pedido. o Senador Pedro Sman. A 
Meea esrá mandando o lovro para que V. Ex" o-.. 
v. Ex" poderá falar após o Senador LúCio AJcarar& 

V Ex" tem a palavra. Senador José Ecilardo 
Outra. 

O SR. JOSé: EDUARDO OUTRA (BiocoiPT
SE. Pronuncoa o segumte doscuoso. Sem -.lo do 
orador )- Muoto obngado 

Sr. Presidente, SIS. Senadores, na manlll de 
hoJe, gostana de tecer alguns comentános 8Cibre o 
quadro politiCo nacoonal Por tnldoção e hábi!D, tenho 
Sido bastante cauteloso em relação às paaqu=r 
eleotoraos, até pmque conheço Yános casos ,. politi
ca brasoleora em que as pesquosaa, quando -'oza
das de acordo com cnténos coantHocos e eérlae, se 
revelaram dognas de consoderaçio Mas ,a 6 lugar
comum dizer-se que a pesquu reflete apanr um 
momento Agora, as pesquosas ,._ que têm 
suogodo recentemente sobre as ontao IQÓII8 de valo 
para a Presodincoa da Republoca, inde
pendentemente do resultado que apreaantam, mos
tram que, ao contJáno do que pensavam alguns, va
mos ter uma eleiÇio em 1998. 

Durante um bom tempo, partiCUlarmente a per
tor do n ooman10 em que roo aprovada a emeoda de -
leoção no Congresso Nacoonal, oom IOdos aqr I pro
blemas que conhecemos. procurou-se ,_- a ma
gam de que ,. eslava decidido o proceaso alaiiDral 
para a Prasodêncoa da Repo lbla em 1998. A ..,._.. 
ção da re I e ~ no Coo 1g1 so sogndicava. ,. lridica. 
a I8Condução do PI8Sidente FernandO Hennqua Car
dOSO ao rMSr~~D cargo por maos quatro anos. E - roo 
agarneme difundido. nlo só pelos OCIJIIIWM do Po
der IIIUIIImerU. mas pelos P-dos parlldos 
da base govemosta e tantlém pela 11opoa1S1L 
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Estamos wnclo hoJE!, a pamr desses resulta
dos, que a questão não e tão fác11; na p1or das h•pó
'-· para nós, a q,_tão não é tão fáCil para o Go
vemo em ralação a assa eleição A part1r do momen
to em que surgem assas pesquiSaS, colocam-se al
guns alamantoa que, a mau -· devem ser melhOr 
analiSados, polqiiB acabam slglllfiCBndo um profun
do cletl.-pado, na mmha opnláo, até à nonna de
mocrátiCa arn que a população e convocada a asc;o
lhar os seus representantes. 

.16 começam a su1111r noiÍCIIIS, em carálar qua
se que tarronsta, da que a Vll6na do Lula estana agi
tando o marcado, prDIIOCilna a fuga de captiBis; Ira
na problemas para o Brasil; os agentes do marcado 
estão em polvorosa! Ora, se a sduação fossa essa, 
dever-se-ta, desde logo, apR>Var uma emenda cons
tituCional abolindo as alaiçaas para Presidente da 
RepúbliCa. Parguntar-sa-18 apenas aos agentes do 
daua-marcado quem eleS gostanam para Presidenta 
da flapf,.,...a A partir dai, eles escollenam os rep
rasentantes do Exac:OOvo, do Parlamento, a não ha· 
vena nenhum problema, porque, naturalmente, elee 
nlo ascolhanam alguém que colocasse em nsco os 
BaJS intaressee. 

Na verdade, vemos que poda181110S chegar a 
urna úuação, na mmha DplllláO, até IIÕniCil, em tun
çlo da hiSióna do Bnl!sil e da plópna hiStóna da Es
querda bra511eol8 Dunlnte um bom tampo, parbcular
rrau antes da 64, a teee do Plllbdo Corn.~niSta 
BIBSileilo ara no sanbdo da que a burgueslll naciO
nal era ravoluc:oanirla, a a estratégia pollbca ela Es
querda davena ser urna allllfiÇII com a burgu8818 na
CIOnal para anlranar o 1mpanallsmo e o lablúnd10. O 
Parbclo Cornunáa centrava toda a sua onantação 
politica para tonnalWII' assa asbldéga No pariodo 
antanor a 64, alguns satoras da Esquerda contest
a~ assa Vlllio, a o plóprio golpe da 64 rmstrava 
que, na raarldade, a teee do anbgO Parbdiio não an
COIIbawa aco, porque se comprovou que a burgui!SIB 
IIBCIOnlll pl8fanu se aliar ao 1mpenai1Smo, ao lablún
diO a """"' o golpe m1l~r. 

Nessa ponto, ct.J.o à 1ron18 a que ma relan: os 
sa1oras da Esquerda q-..;, an1raram em choque com 

assa VISão do ~ãrão acabanun se aliando na-tunllna1le a urna séria da OUiraS -11es. mas tam-
bém lolam os ·- do P8l1ldo das Tl1lbalhadonls 
A palbr da man - da di\'BISOS ~ na-
aon&IS, da diversos s8toras da burguaa naaonal. 
chegamos à cordJslio da que, da 18118f11a, o Partido 
das T111bahldoras a o Lula podam ser a p!ópna salva
c;lio do ampresanado a da burgoaa nacoanBIS. 

O Governo Fernando Hennqua Cardoso, a par
br do seu programa econõii'IICO que vem sendo Im
plantado, na prátK:a, está promovendo uma total 
dasnaciDnaiiZBÇâo da economia bras1le1ra; está pro
movendo a quebradeira da g1andes, pequenos e 
médiOS setores da 1ndústna e da economia. 

Quando se chega ao ponto da se ve'1dar uma 
empresa como a Metal Leve, que coiiSidaro alá am
blamábca da chamada burguesia naaonal, isso sig
nifiCa, na mmha op~n1iio, que setoi8S da economa 
blliSIIalra que não são aspeculad018S, mas que '"" 
vestem na geração da all'lplagos, na piOdutmdade, 
no deSenvolvimento do Blllllll, estão sendo lavsdos 
senão ao suiCídiO, à desgraça total, e por um Gover
no que, taoncamante, diZia ser ~&presantanta delas! 

Sr Presidenta, Srs. Senadores, desarrtxx:a
mos na outra pama da IIOniB do dasbno. Apesar da 
todo o tarronsmo de alguns satoras, vêam-w outros 
do gl8nda emprasanedo naaonal dando daclaraç6-
as que COI1Sidaro Importantes, bem cflfarantas da· 
quala do Sr. Méno Alnato que, em t 989, anunciava 
que, se o Lula ganhasse a eleição, nio S8l quantos 
mil empresários abandonanam o Pais no cfl8 11119Uin
ta. Essas satores da chamada burguasoa nacional, 
que durante um bom tampo encaravam o Parbdo 
das Trabalhadoi8S a a Esqualda corno fantasmas. 
corno os sucessoras do Pallldo Comun- que co
mi& ciiiiiiCinhas e COisas dessa bpO, ho}a dão decta· 
rações que, se não sio de apo10 - até porque isso 
sana querer demais -. alertam para o lato de que 
uma possível Vdóna do Lula não Slgl1ilicana assa ha
cakllllba ou caos a que se ralenl o Sanador ~ 
Caltos Magalhiias; a que, quem sabe, um 1110J1*1 en
cabeçado por um partido da Esquerda não wa a ser a 
raaauneção dessas -da IIICOI10o1118 ,_,..que 
estão sendo m rados pelo aluai Gowlmo. 

Não hé GMda de que- algumas mal lias 
taçiias nessa sanbdo por parta da mlda. Mas concor
do com a pmocupaçiio do Deputado Joaé Gan.llno· 
não daaclutD a h!pÓiaSB da que os Indicas da IIPftiVB
çiio ao Lula ~ntados palas pasq1 aslaplm 
sendo erbliclamenta lllllados, atá para gBIBI" - es
tado da rnado a pawr no SIIIO dessas satoras, pe!bcu
lamlenle no sa10 da classe mád111, para cilicultar, e&

sm, a nossa~ Um awuplo COIICiato diBao é 
a l1lpollag8in 111C11111an 181 de polbiiCada na nMSIB Vejll 
sobre os sern-tan-a. onde só faltou colOcaram chilra 
e rabo na lotog18118 do João Pedro Stédila. 

o Sr. Lúcio ... I .... (PSO&-CE) - E o bldal *" 
O SR. JOÉ EDUARDO OUTRA (Biac:oiPT

SE) - Sm, FOI um truque lotugntfico claramente no 
sentido da sstaniZação do João Pedro Stédlla. 
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Nio concordo com algumas daclaraç6es do 
Stédlla, mas um lato merace 19g1St!Q: na ~ ... 
mana, ele deu UIIW. Bilti&W&Sta à Follw ct. S ..... , 
de pagna onlelra, onde demonstrou multa modera
çAo e metundade. Inclusive, ele faz ralerinctall a 
uma daclai8Ção que tez no extenor, de que oa capt-
1818 não dllvanam VIr para o BraSil porque l8rilun 
pn~~ulzo. Ele metiCIOioa C18 falos naa IMSmCIS larmos 
em que I'IÓ8 P~ colacamos a qiHIIIIIio. 
não temas nenhuma -IOiobta com ralação ao capo
tal IISirangalro QuelaoiCIB, som, que ele venha para 
o Braaol, que iMIIB IIMtSbdo na produbvodede brasilao
ra, que VWiha gerar~-Mas- caplllll
peco•etwo, qua tam urna fluidez absurda - cha· 
rnado mundo gloha•zeclo, poda lugor do Braaol inda
peo odeutana ibi de o Lula ser eleilo ou não, pcxque, 
na Wlldade, - c:apotaos lllllio mogrando pelo 
mundo afora em !unção alá de seus onterns- me
rarraa sapaculallvos. 

0 gmnde publems da ecoo IOIIIB lilasolelrs haje 
é que ele.- dapendenl8 dos~ 

dos c:apdlus ~--· Nio ad..U dozer que as 
r - bn'sl lrnn alo de US$70 bllhiies, qUMclo 
aabeniCIB que grande parta doa - alo de -
piteo8 desaa natureza. o pooblema. que o Bnlllil nlo 
tam tomado- medodas que......,.._...... 
e que nlo são owm nMIIuclon6las, rsdocaos ou •· 
q ......... ; elas lllllão SMdO tomaclss ~ por 
pai- cansodereclon exemplos de ecooiOITiill moder· 
na, de acoooomoa glohaizade. É o CII80 do Chile, por 
• uplo, que tam um dosposobvo que _..llt a 
.... qoaenl&na pera Cl8 capolaiB. Quando ......... 
rnaa ... questlio, na época do chamado piiCOIIt fi&. 
cal, - do Govano cliseeram: "NNo, .. .totar
rnaa - quaJW1I8na. ai ~~..no é que os capitall 
vio fugir". Mas por que nia fugiram no CNia alugo
roam no Braeil? Porque, na wanlada, a acoo- bra
alleira 8lllá ancorada pra oc:opal11&11& naa chantsdos 
caplbiB aapaculaiMis. 

Voltando a c!iaa•sto da pollbca, 6llllllrnaa o
coando um PR> C ISSO de dosputs aleoloral 6 8S pesquo
sas exp-.n em números aquilo que p&ftlebaloiCIB 
no can1a1o com a papulaçlo, nas naasas ~ 
nas nossas carnnhadas e Vl6g&nS ao onlllllor do Es· 
lado. Mas nio .-olamOs deles para COIIslalai O 

pavor que o povo brnslleoro tam do dan 14H&gO
HoJa, todoa 16m um ViZinho, um paranta ou um arno
go d•amprngeclo Na nenha opnlo, alé as outras 
p>'&DCiopaçii&s ou os outros medoa 1-.x.a nas ~
qlllllllll deconam daesa medo i1IM)i' do deaamprago. 

As pst~J·a· apontam, em llllgUtldo ou -
ro lugar, a praocupaçio da população com nolaçlo a 

saúde. Dentro da classe mádoa. peibcula...-, ISSO 

eslli ratacoonado ao medo maaor da perda do empre
go, já que com ele tano-se IIC6IISO IKI? planaa de ao). 
de das ampnasas a, bem ou mal, _, a a.lde pri
vada. Com a p.-=. opaçio do deaamprago, surge tam
bém a PftiOCUPIIPo de sa tar que oaconar ao SUS a 
eolfoeoilllr os pobleoo• de saúde pública bo ' • a, 
birna acbre O qual não diBCOi181111, uma Y8Z que Já too 
~ dabolliclo. ~ 110118 à tona. 

ES86 estado da aapintc do povo brasilaoro aur
gou porque o nnportanta cabo ellliloral de F-.do 
Hennque Cardoao na eleição da 11194 - o Plano 
Real e a consaqiiante lllllablidada da maada - hoje 
asgok!U-sa. A 6lllabihclade a a aualncoa da il6i;lo 
são conquostas da papulaçio que devam - garanll
das, mas a papulaçic lenmra aa doa cinco diBclos da 
campanha da Femando Hennqua Cardoao, que rap
- a saúde, a educar;lo, o emprego, a agro
cultura e a segurança. O - Clllldidalo rolo Iam 
um dedo, mas o Pranodenla Fernando Henrique Car· 
doso dllvana - aern os cn:o cladoa. 

A fala de aegurança, por -•opto, é - da
conênce ~ quedoraadoa prcmlau-orlr • • 
das aos outros qua110 dedos. A pcpolaçio, ao com
poerar a oaalodade alUai com a campanha e • pro
r IS&S do Govamo Fadenll, ... csbot que, de con
CiáD, _. GcMirno nade fez, pois a w- calla que 
tam para..-a """+oçio como CDrlqiMia 6 a.-. 
bilidoKia da moeda, que, na wnlade, oconau no GooMr
no iUilllnor. É wnlade que Femando Hannqua CaodDao 
.. anilo MnBba, rn. como niD ..-a l'l w4*•1a 
de aelazar um- de DNA para wo411W ae a pa
taaiiiCIIãt do Plano Aaal é da llanw Franco. Faaad:» 
~ou culra ~ nloclioocdioa o-. 

A populaçlo poda COiiillllllir que, tqe, coa indi
cadoras SOCI&I811io Cl8 - de 1995 • que nade 
~ do que too prapagandeeclo COiiiO deedo
bramantc da -bllodwla· O 11gr1110 do Brallil na 
rnodamodade. segurança para o povo, 118111 -
educação. saúda, ale. Exis1e alguma dlet&IIÇ& quan
to a dostrllução de oanda. mas ela decornt IJUIII e 
SliiiJII &ade da l1lbrada do IITipCJâ» 1111actcwl6rio. o 
que, naturalrnanla. gera uma J16111BW. clln*luiçlo 
nas cliletaoças de renda, mas 1880 nio é -ollaclo 
de um procasso de polftoca acoo~ 

Quero rageetrar que n611. do Pllltldo dos Trabot· 
lhadoras, pela pnmeora vaz ~ I t 1ls 
car um poacassc de alianças. o qual, aooáoia nio 
"""' o odaal. """*' uma traclção do ncaao Plll1illo, 
nulO anaogeda. 

Ao - cnado, o P811Jdo too bombludaado pala 
dirait? e pele esquerda. Os - da eaqu.da di-
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Zlllm que o.P:r era .uma obra do Golbery, ou d,1l ÇIA, 
que pretendiB dMdr as oposoções blaslle•ras Isso 
também gerou um estado de defesa 1nlema do Paro
do, pelfellamante tusllhcâvel na época 

O Partido passou um bom tempo sem fazer 
aiiBroças e depois evolu1u pa1a uma sitUação em que 
as fllZia desde que os oUIJOS nos apoiBssem, no es
tilo do "só venha a nós, o vosso remo nada" Ago~a, 
nestas eleções, demos um passo ~ rumo ao 
erlendlmenlo de que um piOCIISSO de alianças p19SSU
pije, em pnme11o lugar, que continue havendo dlferan
ças anile os Parbdos. Se a aliança ocone enbe Parb
dos diferentes, ISSO signdica que as dlleiBIIÇIIS. a dM
são polibca e econ6mca entre esses Partidos cormnua 
IIXISIIIdo, embora a aliança, loglcamenle. ooona em 
tomo das ali Idades que eXJSiem enbe eles 

Voltarldo ii questão de intenção de wto, além 
da SitUaÇão econ611'11CB do Pais e da 1nsabsfação la
tente da população oom o Governo, uma paiCIIIa do 
c:n!SCimento do nosso C"andldato nas pesquiSaS, a 
qual não se• mensunsr, dec:ornt desse processo de 
allaroças e de matundade que o Partido consegu•u 
desenvolver ao longo do tempo, embons em vános 
Estados a1nda não SBj8 o ideal 

O Sr.~ Supllcy (BiocoiPT-8P)- Per
ITIIIe-me V. Ex" um aperte? 

O SR. JOSé EDUARDO DUmA (BiocaiPT -sE) 
- Concedo o aparte ao Senador Edualdo Suphcy. 

O Sr. Edulll'do Suplicy (BiocoiPT -8P) - A 
análise que V. Ex' faz sobnl a ewlução da sitUação 
polillca moslla clalamenle a preocupação dos seg
mentos al.ados ao Governo Fernando Hennque Csr
doso com relação ao crescimento da candldatu1a de 
Lula. Sena um I!ICagero aval1ar que as pesquisas es
tanam sobrevalonzarldo a tendência do CleSCimento 
de Lula porque, em verdade, pareciHTIII que as últi
mas pesquiS8S most~am o II'IOVImento de ascensão 
de Lula e de queda de FernandO Hennque, o que 
BJIICia não termnou. Esta é a pen:epção que consta
to nos maiS diVIIISOS ~ do Pais em que estwe· 
no 1ntenor do Estado~~~ Paulo, na BalliB, em 
Pernambuco e aqu1~também, no Distrito Federal 
OIMamente, o PII!SI nte do SeriBdo Fede1al, Anto-
1110 Carlos Magalhães devena pntSIIrvar-se 11'1815 de 
eJCpOSIÇões como e q e sotn~u, como que a subsll· 
1u1r o M1n1stro Sé'l!IO Moita no papel de pnnc•pal 
coordenador e porta-voz daqu•lo que gostanam de 
lazer os porta-vozes da campanha de Fernando 
Hennque Cardoso Va1 ser ddíal pa1a o Presidente 
do Congresso Naaonal assum1r uma postula de tal 
menetra a cnar um verdadeiro tenorismo, conlonne 
V .Ex" ll'lllnCIOnou, porquA diZIIr que a altematwa a 

Fernando Hennque. se refenndo a Lula, sena um 
caos, obviamente e não conslde~ar que hote esta
mos VMif1do numa dernoc~ac1a plena. Ao lazer es
sas observações. se1a que o Pres1dente AntoniO 
Cal1os Magalhães avahou que se não der Fernando 
Hennque estanam ameaçadas as •nSbluoções demo
CRIIICBS7 Acled~o que as l•ções recentes da H1slóna 
do Brasil, o grande movmento que se tez pela cle
rnocraciB, pela volta das D1retas tá e pelo hm do reg•· 
me ll'llktar deVenam estar levando o Senador AntoniO 
C811os Magalhães, que fez parte de governos ll'llllla
res. a deDCar este pensamento completamente de 
lado Por outro lado, é 1nten1Ssante observar a evolu
ção das eo~sas. Se o PniSKiente Fernando Hennque 
Cerdoso. na sua enti'IIIIISta a Bons Casoy, chegou a 
menciOIIBI" que os dados de •ndiC:adorM SOCiaiS 
como a expectatiVa de vida, a mortalidade 1nlanbl e 
outros estanam d1m1nu•nd0 e o uniCO que estana PIO
rando sena o do dese~18Q0. Sua ExcelãiiCIB não 
levou em consideração que a taxa de desemprego 
evoluiU de uma manel!ll g~ave. No miao do Plano 
Real ela ata da ordem de 12% - medida pelo DIEE· 
SE e pela Fundação SEADE - na g~ande São Paulo. 
Ago1a está quase a 19%. e, em conseqüência do 
agravamento do desemprego, tanto na gllUlde São 
Paulo como em todas as regiões metropoldanas, 
mas em quase todo o Pais, o que se observa é o 
elevado 1nd1Cé de cnmnalldade e de falta de sagu
nmça crescente. Esse e um IndiCador socllll extra
mamente 1mponante que pn~e1sa ser levado em con
ta até pala que venha o Senhor PniSKiente a tomar 
med•das mms efetiVas, com ma1or ene'91B para ata
car o problema do desemp18Q0 e o da pobreza que, 
em mudos lugares, •nclusrve no Nordeste, se aQiaVa 
sob111modo, e com repercussões para os grandes 
centros. O Pnlfelto Celso Pllla, de São Paulo, há 
poucos diBS, estava preocupadiSSIII'IO com a alllude 
de prelellos do Nordeste que vêm d1stnbu1ndo pas
sagens aos nordesbnos pala chegarem a São Pau
lo. Hote, na cidade de São Paulo, se observa um nú
mero crescente de pessoas sem teto, pedmdo es
molas, procurandO trabalho - •nclus~ve um número 
crescente de trabalhadores no men:ado inlonnal, de 
amb~olantes -. como ntflexo da sduação social que 
se ag1ava em mudaS regiÕes do Pais 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT
SP) - Multo obngado, Senador Edualdo Supl~cy. 

Sr Presidente. com relação às declarações do 
Pn!Sidante 1o Congresso. Senador AntoniO C811os 
Magalhães. a respeito do Lula, não quero ent181" na 
discussão sobre se deVena ou não ter S. Ex' falado 
na condiÇão de P111sldente - penso que conbnualá 
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talando, 18110 a1 nio vamos ler como ompedJr, ate 
pooque S. Ex" sempre coloca o que está talando na 
condoçio de Senador Quem rebater do ponto de 
VISta do mérm. 

O Sr. E«knrclo Supllcy (Bioco/PT -SP) - Eu 
lambem defendo a liberdade de expressão, só nio 
recomando 881& topo de atiiUde, porque penso que 
S Ex" deveria estar se pnoservando Quem sabe se. 
de repente, ocone uma des1stêncoa do Senhor Preso
dente Fernando Hennque Cen:loso e deva S.Ex" pra
seNado para uma altemawa? 

O SR. JOSII! EDUARDO OUTRA (Bioca/PT
SE) - Penso que ee S. Ex" for candidato aí é que o 
debate YBI eaquenlar maos ainda, diante dessa pos
sobolodacle que V Ex" está levantando. 

O que q.-o rebater é com relação ao mérito 
da declalliÇio no seniKio de que o lula sena o caos. 
Ora, o Senhor Preaodenle Fernando Hannque Cardo
so IIS8UriWI o G~ numa Sduação em que oBra· 
sil chagou a uma d1VIda rntema de R$60 bdhiles 
Sua En aiii'ICIII consegwu a proeza - acho, n:luso
ve, que devena maoac:ao a cllaçio no LNro dos Re
con:Jes - de lazer com que a d1VIda, am 1994.pas· 
sassa, em 11'15 anos, pare quase R$200 bilhile&, a 
lstiO 1ando vendido a Vale do Roo Doce, a LJgtt, en
fim, rManO tando aorac:adado em tomo de - a 
tantos bolhlias de dólares com pnvatozaçio. E o argu
mento do Govemo é o de que vamos pnvabzar pare 
pagar a diVIda mtema a lazer com que o Estado pos
sa mvasbr neqt-· áreas t1pocas de Estado, ou 
sara. saude, aduc:ação, saneamento básoco, ate. 
Vandafam vénas ~ estalaiS, anacadaram 
1111118 de R$20 bilhllas, a diVIda rntama passou de 
R$60 bllhllas para quase R$200 bdhõas, a a lllhla
çio da sauda, da aducaçio, do saneamento b6aoco, 
anhm, das chamadas ánBas llpocas da Estado, estão 
poores do que se atmlba~am antes P..- que 
1880 é que é o caas lnctusove pare lembrer um outro 
aspec:to do Govemo - 1880 ma faz lembrar uma mú· 
soca da Choco Scoanca que tala da lama ao caoa, do 
caos à lama -, onde IIVemos um pmc so da apro
vaçio da reela1çio no Congresso Nacional que cha
gou rnuolo parto da lama. fnfef- nio foi apure
do, poos os p81famantaoes eniiOI'.ndos acabaram sen· 
do absoMdoa na CArnanl dos Deputados; asque
oau- o eacAndafo a optou-se por vaner a fama 
para dabaoco do tapete. As filas gravadas, a c:oqm~ 
de votos por R$200 moi, lUdo ISSO foi asquat:ldo, até 
porque a prátoca no Bras1l a a da que nada como 
um now asclndalo para se esquecer do aaclnda· 
lo antanor Mas o Govemo se envolvau na lama da 

compra da votos e depoos acaba desaguando no 
atualcaos. 

T anho pmtunda convocção de que o nosso Par· 
lido, a aloança desAs partidos, a palllculannante o 
companhatn:o Lula está plenamente preparado pare 
govemar esta Pa1s. 

E óbvio que a carga da PIBCOIIOBIIO que lllllda 
ax1sta na socl8dade bi'BSIIalra conllnua aluando. Diz
se que Lula nlio tem curso supenor. nlio é doutor, o 
lula é oparano. nlio tem capacodada para~ o 
Pais. Só que torem axalamanla os doutores, oa for
mados. os sociólogos, os ntelaclualB que 1evanun o 
Brasil à Situação em que se ancoo lba I10f8 E o Brasil 
VBJ ter oportunidade da lazer opçio. Na alatçio pas-

sada llcxMt quem dtssasaa que - -=oiMr -
um SOCiélogo e um encanador. Nio estou seguro da 
quem diSS8 osso, mas parece-ma que foi a Deputada 
Ruth Escobar. Como d- Lula no nosso BIICDI.IO, 
com tanto vazamento, com tanto furo seri que nlo é 
hora de elagarmos um ancanador para --~ 
os piOblamas do BraSil, para evotarmos os-· 
tos, para evotarmos a pan:la da tantos racu,_, da 
tanta -rgoa por parte da Nação bresolaira, no
do de resgatar a Cldadana desta Pala? 

O Sr. LBvy D ... (PPB-MS) - Pannil&-ma V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JOIÉ EDUARDO OUTRA (BiocaiPT
SE) - Ouço V Ex", Sanador Levy Dias. 

O Sr. L..evy Dia (PPB-MS) - Senador José 
Eduan:lo Outra. ouço com muda llhlnÇiio o -.. pco
nuncllllllllnto não só pelo conteúdo, mas pala -
dada com que V Ex" expõe os problemas do quadro 
políbco brasdelro. Não podamos negar que o p,__ 
dente Famando Hennque Cen:loao laft gowodas 
acertos. Mas. dJscutondo com ... -..idade. com 
assa soncandade que todos os bnlsMooos ~ter, 
devemos também ad1111111' que Sua Excallo.,. cama
tau grandes erros. V. Ex" oniCIOU -.o pronunc:iolman
to falando do comportamento do Partido doa Traba
lhadores basocamanta desde a sua crlaçia. V. Ex" 
também há da convor que o PT de dez anos allés 
nlo é o ~MSmo da hofa. A 1mpnonsa pulolocolo onlam 
a not!cla da que lula escolheu para sua ew asCiilll 
pas- moderadas Talvez a maoor ddlculdada do 
PT no onícoo da sua exoslênaa tenha sido um C8llo 
radicalismo que 8lllSba dentro partido. Haja -••1011 
que há realmente a tendênCia da rrnnniiZIIr -
pooblama Não tenho preconceoto soboe algum pa111-

do ou ànaa polibca Tanto é venlade que, no segun
do tumo das ala1;ões de Campo Grande, há doo& 
anos, luo para o palanque do PT, 8pOI8I o Clllldodato 
do partido sem o menor problarroa As pesacas que 
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lá encontrei são ogu&IS a nós. Nos comíCIOS em que 
parbapamos. fomos recebidos da melhor mane1ra 
possível. Por quê? Porque acho que só vamos con
segwr melhocar, espacialmente o problema SOCIIll do 
povo braslle1ro, no momento em que todoS nos, to
das as correntes, todos os partidos polítiCOS CSJnl
nhalllfl1 na mesma diração em buSCa de uma allsr
nahva para os problemas e dificuldades que afigem 
os bra&~lelros. V. Ex" é testemunha da m1nha reação 
- tenho no Senado um comportamento de multa lrl
dependênciB - quando o Governo armou para esta 
Casa um prqeto mediante o qual propunha emplás
llmo de RS3 bilhões para o Banal]. Naquela ocasiãO, 
fiZ um pronunciamento e dnlse.que, JUntendo os R$3 
bilhões do Banefj e os R$18 bllhi5eS do Banespa, b
rariamos das favelas todas as famílias do nosso 
Pais. Tenho, oom mulla tranqilihdade, tido esse 
CDmpOftamenlo cribco em ralação a deCisões que 
JUlgo equMICBda• Nio conheço o Lula, mas -
Idéia de, como diZ V. Ex", transtonnar o PT e o Lula 
em btcho-papiio - eu não c:omeleiiB o exagero de ta
lar em comer cnananhas - não é serana. Um grupo 
de brasileiros busca rasoliler os problemas do nosso 
Pais da manara como entendo, BSSim como V. Ex", 
que devem ser 18110Mdos: com sere1'11Clade, tranquili
dade edeliniÇão de pnondades. A questAo maJS séna 
que anfrenlamos hoje é não sabermos estabelecer 
as pnondades corretas. Temos problemas mUlto lrrl

por1antes a S8l8fl1 atacados. O dia em que fOI publi
cada no JOrnal a declaração do Governador Tasso 
JerBISSBb, do Ceará, ã1Zendo que, com US$380 mi
lhões, rasolveria o problema da seca do seu Estado, 
VI o quan10 erramos quando ao aprovarmos RS3 bi
lhões para soconer o Banal] É muito bom clalear
mos bem essas palavras. Falamos ao mcrolona, 
mas as pessoas que nos estão IISSISbndo não &ri

tendem be=. se fala em b1lhões, fala-se em 
nOmeros g . O Governador do Ceará falou 
que US$380 m11hões rasoiVenam o problema do seu 
Estado. V Ex" fale ida diVIda Interna. C1'810 que o 
ITIBKII" problema atualmente no Pais é o das taxas da 
JUros das qUBJS o Governo se tomou refém. Não er~
tendo bem de eoonoltllll, mas S8l que ISSO repeiCUie 
sobra as pessoas que VNem ao nosso lado. V Ex" 
falOu na quebradeira generalizada. É verdade. O 
BIMII mlelro, o meu Estado, que é lido como poten
CIIIImente forte, VNe grandes dificuldades na área ru
ral, no setor de grandes, médiBS, pequenas e miCrO
empresas, especalmente em razão das taxas de JU
ros. Falo que o G:Emo transformou-se em refém 
das taxas de 1uros ue, à ~nedlda que a economa 
lá fora balança, a pn ra atrtude que se toma é su-

blr as lal<as de ruros. para 1mped1r a salda de capi
taiS Maa concordo com V. Ex" que o CPpllal que erl
tra na Bolsa - não 581 avaliar bem o valor que tem 
para a econom.a brasileira - não gera elllpfagO al
gum. Eu, que passa1 a m1nha vida diZendo aos meus 
filhos que não temos doiS caminhos na VIda, mas um 
só, que é o cam1nho do trabalho, fico numa grande 
dificuldade hoje, porque eles me cobram o fato de se 
trabalhar o ano 1nt81ro na atMdada produtiVa, geran
do nquezas e emprego e, no hm do ano, constatar o 
pn~~uizo. Por outro lado, aquele que põe o seu dl
nlannho na caderneta de poupança_ que é a rnBIS 

segura, bra 10% ao ano de resultado. V. Ex" tem ra
zão nas colocaçães que tez hore. sobretudo quando 
diSSe que há nacess1dade de se fazer um proJBIO 
para amsdondar o nosso Bras11. CreiO, Senador José 
Eduardo Outra, que o grande problema da todas es 
p assoas que chegam ao Governo é tomarem-se do
nas da verdade, énão OUVIr, não trocar Idéias, não 
parbclpar de ~euniÕeS onde fale o cidadão comum. 
Cumpnrnanto-o e digo que a m1nha tandênCia, no 
momento, é BpoiBr o Presidente "amando Hennque 
Cardoso para a PI"IISidênaa da RepObiiCL Não vou 
d1Z8r que se bala de uma definiÇão fiiiBI, mas é uma 
tendênciB. Quero, por me10 deste pronunciamento, 
valonzar os acertos A estabilização da economiB, 
meta que muitos Presidentes tentaram e não conse
guiram, é um dadO relevante, de peso, nulo mpor
tante para o povo bras1le1ro - tenho oerteza de que 
v. Ex" pensa da mesma maneira -. porque possibili
tou o acesso à comida para mudos m1lhões de b-1-
lelros, porque os alimentos ficaram rnBIS baratos, a 
estabilidade prapoi'CIOnDU mBIOr tranquilidade. Temos, 
portanto, gntndes acertos e também grandes erros. A 
nossa tolada é que, amanhã, pooosamos, com um ou 
outro parbdo no Governo, 811COIII1af OS camnhos para 
dar soluções especialmente para "" problemas SOCiaiS 
que tanto all~gem a nação brasileira. 

O SR. José EDUARDO DUTRA (Bloco/PT
SE)- Mudo obngado, Senador Levy 0185. 

Faço alguns COI1'I8rll8rios sobre o apelle de V. 
Ex". IniCialmente, com relação ao meu pallldo, ao raci
caiiSmo do PT. Penso que contmuarnos radicais, no 
senbdo de que os p!oblemas têm que ser .-.Meios a 
p8lllr do ataque à IBIZ. O que descobnmos é que, ao 
longo de um processo que anda não lalnMIDU, pode
se ser radical sem ser sectáno. Estamos descoboldo 
que a Ideologia nec a!llllnl!nle não tem que ser an
tag6nlc:e à polibca, ou Sf11B. estamos mantendo a Ideo
logia e fuendo polillca. até paiB que possamos on
planlar, com um grau de radral1zação que queremos, 
as mudanças que pretendemos para o nosso Pais. 
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Creio que V Ex" tocou num ponto 1~. 
quando se ntlenu à pnondade Não se trata da erro 
ou da aceno do PI'NIIIenle, e uma questão da op
ção. O PresiCienle da RepubiJCa tez uma opção pre
ferenaal pelos ncos. Basta comparar e dlspoaoçio e 
a agJhdade com qua o Governo resolveu o problema 
dos bancos. Quando os bancos estavam ameaça
dos, o Governo adllou uma med1Cia piOVIsóna as 
vésperas da um fanado para resolver o problema 
Mas a seca do Noldeste, Pn!VIS!a com setS meses 
de antecedêtDB, Sua Excelincl8 empunou com a 
bernga. Houve o 1ncãnd1o de Rora1rna, tudo Já esta
va pegando logo, mas o PresJdenle só se preocupou 
quando l;ouve repercussão llllemaaonal - essa e 
tanmém uma araocupação do nosso PI'IISidanta da 
República. Como é multo vaidoso, enquarllo nêo re
pen:ubr 1nternacoonalrnante. o Presidente não dá 
atançlo. poda q~Mmar, podem moner brasileiros A 
palllr do mornanto em qua houve rapen:ussão lnter
IIIICICXIIIl, Sua Excalãnaa fo1 para la. 

O que há tarmém é uma profunda lnsensiboh
dada da tec:uoc:,_ do Governo, que só analisa es 
Qlllllllllies do por11o de VISta estatisbc:o. Entiio, segun
do o Sr Gustavo Franco. "para evdar a fuga de não 
sa quantos biliões d.l dólaii!S, aumento os 11J10S em 
1 %". Quer d1Z8r, S. Ex" trata o Brasil como uma tela 
de c:ompulador. Eaquace-se de que, por trás dessa 
I I lísbca, por tms desse 1%, 2% 011 3% da JllfOS, 

nápnsoas de carne e osso que não são fedas de 
aatatlsbcas, que não são !adas da numeroa e que 
via pelder o 8J111r11110. Esquece-ee de pequenos 
eqnsál'I08, de pequenos propnetános que via 
quebrar, que via ver o piOCiuto de urna VIda que 
conslnliram sendo levado por égua abaixo. Essa tal
ta de sen&lbilidade que, a meu ver, esté. relacionada 
a easa opçio preferencoal pelos ncos, que é a base 
do Governo, é que nos leva a essa sl1uação 

Sr. PAIIIIdante, Já me alongU81 dema<s. ~
ço aas SJS Senadores que me apartearam e ralo!ço 
o que disse no II1ICIO do meu pronunaamanlll. Há 
uma eleição a ser diSplllada, e o povo bras1leno e 
que 8lllá sendo c:onvocado a Clebberar sobre os des
b1'108 que quer segu1r. Não podemos nos render, sob 
pena de colocarmos em nsco a democracJB bniSJiel
ra, à l6glca do deus mercado Não se pode eleger 
IUianO ou sJCranO, porque os agentes do meJCado 
nio vão gostar. Quem deve decidir os deab1'108 do 
Bras~l é o povo braslletro por meiO do voto e nãoos 
agentes do mercado 

Tenho absoluta COIIVICÇão de que, se ganhar
moa a eletção, vamos, com mulla difiCuldade - não 
ternos a 1lusão de que vamos resolver os problemas 

seculares do BraSil somente com urna penada -, pre
ciSar eetabetecer um processo de construção .
Pais. Independente das diferentes diVIsões parlldé
nas, tenho certeza de que vamos contar com pes
soas sénas e bem Intencionadas. corno e o caso do 
Senador Levy DJBS, que nos 8JUderão a construir 
este Pais que queremos. 

Era o que eu bnha a diZI!r, Sr Presidente 
Mullo obngado. 

Durante O DISCUISO do Sr. José Eduar
do Outra. o Sr. Geraldo Melo, 1° VIC8 Presi
dente, detxa a cadeira da preslldenaa, que é 
ocupada pelo Sr Carlos Patrocm10, 2" Se
cretano 

O SR. PRESIDENTE (Callos Patrocino) - A Pre
SJdênaa COITUICil aas SIS Seuadoles que, tendo em 
- a po01011odade da -•zação de seesão do Con
QRISSO NaCional, tela de encenar a po 11 11e ..alo. 

Os SIS. Senadores Emandes Amolm. Júlo Cam
pos, Espendlão Anwl. Odactr Soares e Pedro Plva en
VIar&m dJscuJSos à Masa para serem po*A w'• • ra lar
ma do disposto no Bit 203 do RegJmenlo -., 

S. Ex"s serão aterJdJCios. 
O SR. ERNANDES AUIIORnRIIUM (PPB-RO) - Sr. 

P18Sidenle, SJis e SIS. Senadores, lanho I 11 111111-
camente defendido o deeenvolvlmento SI I ll&do 
agropecuáno, ftoleslal e agJOmdustnal da A1naz6n1a, 
lllra- da 1nii0Ciuçio de novas tect ootog• e o 
apo10 devido as ações de pesqUISa da EnDapa, 
dendo-lhe um OIÇ8II18fiiO reaiiSie e remu..-.ção 
adequada aos seus técniCOS. 

O Governo Federal necessda ver a Regilo 
Arnaz6nlca, como um todo e não pnvilegiar .,.._ 
alguns Estados. a exelf1l(o do Pará, que dllplie de 
modemos laboratónos especlallmdos em ~·· 
de solo e plantas. biOiecnologJB, acoltsJOiog-. fiklpa
tologa. entomotogJB, chrnakHogla, sensoiÍIUIWIID !&
moto, sementes, reprodução anmal, bo1lmc:a; nu1rt
ção anmal e agromdústna em 12 Municlpios, o que 
para a dimensão do Estado de Pará, mnda é pouoo, 
mas que é rnullo dJanle do que 8XISie no meu Esta
do de RondõnJB e nos dellliiiS Estados d2 ragiio 

Rondônia, como toda a Região Arnaz6n18, ne
c8SSIIa de pe&qUISSS refe<antes a COI~ IIICIII181'11o 
aentlfJCO.-voltados para o solo. cima, vegeteçio, so
CIOfiCOfiOirll8, ecolisJOiogta. I8CIIISOS genétiCOII, pra
gas. doenças, agroecossJSterna. agromdústnll, _... 
mas agncolas, sJSiemas a~o,olforastaJS, ""-· hor
taliças, produção alllmal, bubal1nos, posc:JCullura. 
gado de dupla hnalldade, e mnda, tec:rUoglas 
agrotndustnBJs para conlecção de que1(0S. JOQUrtes. 
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nec1ares, 6111011, resmas. corantes, plantas medoct
naiS , papéiS e celuloses. 

A região Amazõnoca braslletra. repre- me
tade do terntóno nacoonal, alvo da cobiça mternactO
nal, que conhece mudO maiS da nossa cobertura ve
getal, do nosso ecossiStema. campos, varzeas e as 
savanas, do que nós bi'BSIIeoros 

Pracosamos ter em mente que a ublozação sus· 
tentával desses ecossostemas para fins de desenvol
vimento agropecuario, ftorastal e agromdustnal, de
panda de onvastunentoa na átea da pesquosa e de
senvolvimento regiOnaiS. 

As nossas InstituiÇões de pesquiSas, dospéie de 
técniCOS altamente capaCitados, pn!Cosamos onta
nonzar as pesquisas, em busca do nosso desenvol
vomento rural sustentável, através do uso tacoonal e 
da conservação dos nossos recursos natunus, ge
rando, adaptando e cMundondo conhecmentos coentí
flcos, tacuológJCOS a SOCtO-eCOn6miCDS em benefíao 
da nossa pálna. 

é necessário que seJ8 estabelecodo como meta 
as demandas regooneis pnontánas, t;us como: 

- sistemas altemabVos agropecuános, flonls
taos a agrollorastaiS para agncultura de baura nsnda, 

- altarnatNaS agropecuánas, llorastaos e agro
fio-. para nscuperação e l'rl8ll8lO de ánsas de
gradadas alou abandonadas; 

- consa':E:rvação a uso de recursos 
genéticos da A • 

- l'l1llfi8IO das llon!stas nalur&IS e 
plantadas da Arnaz6rna; 

- ClllaCianzaçla dos siStemas de uso da terra 
e levantamento SOCio-econ6moco do meocado do se
tor pnmáno regoonal; 

- siStemas sustentáveos de produção de cultu
ras ondustriaos, alimentares e de aspécoes frutíferas e 
de horlafoças; 

- caractanzação de nscursos naturaos da Re
goão Amaz6noca; 

- avaiiiiÇão dos IIQloaclos amblantaos causados 
por aiMdadas agropec nas a ftoresteiS; 

- sistemas de de arnmats, da peque-
no, mádoo e grande 

Sr. Pnssodente, so um amazõnods que acnsdota 
que o desenvolvome da nossa região passa ne
ceasanamente pela agroondústna, com a geração de 
processos allamaiJVos para a translonnação de pro
dutos agropecuános e flolestaos, com a agregação 
de valor da meocado, pnncopalmente através do in
centiVo tecnológiCo a pequenas ondústnas nsgiOI1IUS 

A geração de conhecomentos e tecnologias so
bre o maneJO de llorestas naturaos. solvocultura e sos
temas de produção agrollorestal. 

Plall8J8ITII!nto e desenvolvimento de sostemas 
de produção de cuHivos alimentares e lndustnaos, 
com culturas anuaos e perenes. na área de produção 
vegetal. 

Tacnologoas a geração de conhecimentos em 
busca do desanvolvmanto de siStemas sustentáveiS 
de produção antrnal para a produção de c:ames bovo
ras. leite, pesxe e aves. 

Conhectmentos sobre os nossos recursos ge
nállcos de Interesses econ6mocos, c:omponantes da 
blodovarsodade da flora e da fauna, através da ldenb
ficação. da carac:tanzação a da dotMmN :ação de 
plantas e de anomaos. 

A execução dessas aiMdades dos pi'Ojelos de 
geração e de difusão de conhacomantos, teCI oolog18S 
e seMÇOS, niiC88Sitamos da nocursos humanos dos
tmuidos em doiS grupos ocupaciONIIS tácntco-ctentí
roco e de suporta 11. pesquosa. aspecoalozadoa em dos
etplinas do nosso contexto: dase'IVOivomento agtOpe
cuário, florestal e agroondustnal. 

Estou certo de que não disse nenhuma I'ICMda
de, sobre os nossas ~Idades para um desan
IIOivmento auto sustentado, tão falado e poapa"'do 
por todos nós, faltando apenas uma declllão gover
namental e vontade pollbca. 

Era o que eu bnha a diZer 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Prest

dente, Sr"s. e Srs. Senadores, a doscMWIIIÇão do 
trabalho lemonono conbnua a ser uma tns1a 18111idada 
nlio só no Brasd. mas em todo o mundo modema. 
Na Euoopa, por ext11t11lo, as mulhenls além de -
nsm d'oscrmonadas pelo sexo. são segregadas, tam
bém, pela nacoonalodade. Mas, provavelrnanle, é na
quele coolbl&llla que a questão se loma mais apat
xonante. Além da dlscrunnaçAo mdirela, lula-t18 ago
ra contra a doscnrnonação aparente. em foros judo
CIBIS. A presunção da doscnrnonação, usada 8111 mut
tas açães judocoaos européias, não é maos da resoon
sabilidade do querelante, uma vez que lranlllens o 
6ma da prova para o autor da medida tomada. A 
tg11aldade toma-se nacessána, poos, - do ponto 
de viSte JUrídiCo, quanto do sOCial. 

O pnncipoo da ogualdade entre homans e mulhe
res é unoversal, a, entre nóe, eslá expresso na Consti
tuição. lá !ola. a Corte de JUSbça das Comundades 
Europáoas - CJCE, por ex& I...,_ alinnou, em 1978, 
que "a eirnnação da closc:nnwlações fundadas IIObns o 
sexo faz parta dos doreilos fundamao llals'. 
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Nio é de hOJe essa doscussão. Ha 300 .-. 
com o advanlo da Revolução lndustnal, em 1767, o 
trabalho da mulher nas ltiCIIIagens começou e eer 
mportante para a organrzação e para a produçio 
Quando foram eximias as corporaçóes de ofiCIO e o 
aaláno foo ~. os homens VIram e necessidade 
de &mpieg.u suas mu-.- e seus filhos nas indús
tnas, para garantir a sobieYivência familllll". Desde 
... época, os salãnos femilliiiOS e os de ~ 
de 18 anos são lflleno- aos dos homens. 

Nio são de hoje, tant>ém, as lulas. As i8Cia· 
nm•i8QÕ88illÕI"' começaram a ~r e algumas 1ets SUrgi· 
.... ViS8ndo .. prolllçAo do trabalho lemii11110, eape
aalmente no que se refena a duiação da JQmllda de 
tndlalho, ao trabalho noturno. aos labclrs pellgoaos 
e ._.ub._, ao i11P01aQ semanal. à gi8VIdeZ. à ma
lamidade e, finalmente, 6 moralidade, como AISURIIU 

o Prol. Mangano, Cilada no a1t1g0 de Gu"""""" Bas· 
so, pubbcado na RIMSia do Mlnlllléno Publico do 
Trabalho, n. 2, de aeleiiib.o de 1991. 

Do ponto de YISia coenlffico, também, h6 mudo 
a IIIIIIIIÇão do lnlbalho fannnino vem Rnclo disculida 
e -'ised" por sociólcgas, 8COIIC>INSias e ~ •· 
laias em diraiiD do trablllho. As dileranças de trata· 
rnaniD ..- o tnlbalho masculino e o femnino aio 
VMtficadas não a6 na c:onlnltaçio, mas laJdl6m na 
rarnunaraçAo e na igUaldade de tratamento rws con
diçilea de lnlbelho. 

Nos dia da toote. e glabaiWIÇão aumenta a ,.._ 
Mna, e fome e o deseft1i18110. Pmvoca. em muilaS 
18g105ee, -dadaira exclusão SOCi&l. E II8IT1Ji8 que 
- leli6nw10 ocorre, as mulhei8S são as 111818 
allngicle8. A ONU levantou dados que mostram que 
o lnlbelt;o, i8iiiiiiWado e nio-IWIIUnarado, -
do petas ~ conaaponde a 11 bilh6es da dóla· 
188. Mas, por outro lado, 81 .....,._, IIIIPIII ...... IS 
por 213 de horas trabalhadas no mundo, I8CIIbem 
..,._ 10% da masea alenale delilm somanlll1% 
da praprwdeda. 

Sr. P,...,ta, o úlbmo censo do ll"iSIIIUIO Bra· 
8llauo de Geogiill"a e Eslalísbca - 18GE, -•zado 
no segundo--.. de 1996, I1MIIou que, no Bra-
811, lllciBIIIm 2 nlillões da rnulhenis a INIIS do que ho-
118111. Moabuu, tamb6m, que aumentou o IIÚin8iO 
de rnu.._ ctwfeli de família e que diriinMI a lalra 
de natalidade. hoJe, de 2,32 

Mas apaeer da as mulheres 18111111 aumentado 
a part1Cip8Çãn no meR:IIdo da trabalho e de apN88n
tanlm gmu da escolandade ITIIIIOi" do que os ho-
118111, conllnuam sendo diSCtiRiinlldas, ........ ido 
...._ 1111e1- no dasampenho de tanlfas lgUIIIS. 
o.dos da RAtS da 1995, mostraram que o nmdi-

manto rnéc:liO dos homens focava em 6,1 salános ilii· 
nmos - SM, enquanto o das mulheres era de ape
nas 4,6 SM Ja enlnl os PIQfissiOIIUI com curao su· 
penar, os hOmens paiCIIbiam 17,3 SM e as mulhe
res, somente 1 o. 1 SM. 

No Brasd. onde o desemprego cnosce aa.sta
dorarnente, as mulheres eetão se lançando no mer
cado informal cm trabalho. sem di1811011 trabalhiatas e 
sofiendo, na propna pala, as conseqiiãiiCIIIS da mt
séna, da tome, da mootalidada infan61, da proatitut
ção, da VIOiênciB. No aluai governo, a siluaçiiD das 
mulheres agravou-se. pDiS as conquiSIBS obbdas na 
ConstiiUção de 1988 eXISiem, hoje, pratic&mante, 
apenas no papel. 

No entanto, a parbcipação da mulher bJuileua 
no meR:Bdo de trabalho é cada dia rnaiOI". Quase 
40% do total de vagas dispon•veiS são ocupadlla por 
mulheras. que ganham ceiCa de 30% a .,.,.,_ que 
os homens. As deeigualdades salanaiS atmgem IO
dos os n1V81S. As operánes da Grande Sio P•lo re
cebem. praliC8inllnte, a metade do saléno pago aos 
homens Nos S8IViÇOS da atandmento ao pdblioo, 
confDmw mfonna a ReviSta 18taé, de 30 ele agostD 
de 1995. as mulheres 16m um salãno médiO de 371 
188111 - 478 dos homens: e os e~ peR:e
bem 1.181 188111, enquanto as exacuiMis gMham 
1.135 I'IIIIIS. 

Como se ISSO nio basteue. e- outras 
discnmnações quanto ao trabalho lei i 111ii 10. Nio aio 
poucas as finnas que e.agem de suas candlclala8 a 
emprego tasta de gravidez ou ataatado de laqueado .. 
ra das trompas As mulheres alcançelam grandes 
conqu- na ecx-iÇio de 1988. Consagunam o 
dii8ilo à lgll&ldade de opoitunidecles 8 à iMII10iil8 

sa1ana1 com os homens. Ent.-nto, a- niD 
ocomt na pnillca.. Fica apenas na lalra da lal. ~ ID" 
CISO, poos, que as mulheres continuam uilidM, lulmt
do para allrrwlar as deslgiaklades ..ar-. Cubos 
fatoras de cliScnmineçãa e_,.,, como a cor. S. 
negra, por examplo, piOra a III!Uaçio. 

Segundo U Um, 8001 iOIIIISia da OfgMi2ação 
lntali1BICIOnal dO Tiabalho - OIT niD baslll ....,dai 
a oferta de emprego para as mulheras. ~ pniCI80 
melhorar as coollhções de trabalho, ~ido ls 
normas ililaiTiacion8i do lnlbelho com aplo:=w;M do 
pnnclp10 do valor comparado, coo iC8clei ido a .,_,. 
ramunei8Çiio para trabalhos Slmilluas e elilnnando 
as d1Sp811dades eelanaiS; tamllém é rac:tan.da me
lhana da saude e segurança para as !lablllllldoraa 
eliminando os pengos-e·--- lo
caiS da trabalho. 8111l8C .. rnenla para .. mutwrae 
gltvidas, lgll8linenta unpoilanla é a adoçm de me-
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dldas pma a redução da wlnerabtlldade do mercado 
de lnlbalho .e .a gallflba da lilerdade para assoca•-se 
a Sll"idocalos e lazer lnne negoaação. entra OUIIaS. 

LI Llm observa que. apesar dos avanços, "as 
atiYidades econõmocas das mulheras seguem con
centrando-se fundamentalmente nas formas de em
Pf890 precánas caractenzadas por baixa remunera· 
çio e baura produtiVIdade. pen:ebendo salános me
nores que 011 homens". A dlscnm~nação do llabalho 
le1T11n1no, de acordo com e OIT, é venhcada em todo 
o mundo, mdependenlemente do nível de desenvol
wnento de cada pais. 

Sr. Presidente, neste ano de eleiÇões. em que 
os candidatos à PresldêflCIB preparam seus progra
mas de Governo, na• 1mportante se torna a clara 
def1n1Ção de pol1bces públiCas sobre a óbca do gêne
ro. a IIm de que as mulheres brasileiras possam vo
tar na defesa de seus d1ra11os, optando com segu
IIIIIÇB entra os diVBISos candidatos. 

Exalm8mos a dlscnrmnação ainda -.me 
contra a mulher, especl&lmente quanto ao setor do 
lrabalho, mas não nos podemos esquecer que, no 
Brasil, morrem, a cada ano, cen:a de 600 moJ mulhe
res. durante a gravidez ou no momento do parto O 
número de mulheres 1nlecladas pela epodeml8 de 
AIOS também cresce assustadorarnenle. Em 1985 
tínhamos urna mulher Infectada para 35 homens, 
hoje essa relação passou de 1 para 3. 

A paniCipaÇão da mulher na vida publica ainda 
é 1rnsona. Poucas mulheres ocupam cargos de se
gundo escaliio nos MmiStános E não temos, hOJB, 
nenhuma M1n1S1ra A representação legiSiabva e pe
quena, especialmente na Cãmara dos Deputados 
33 Deputadas e 6 Sanadoras. 

Multo lentamente. vamos canvnhando para 
a11r1g1r a ~gualdade entre homens e mulhares. Cabe 
aos Governos de Unlio e dos Estados a adoçiio de 
polibcas públiCaS sob a ólica do gênero, a fm de que 
a mulheles possam, flnalmante, exercer na socltlda
de brasole1ra o papel que lhes cabe. 

Apelamos ao Presidente Femando Hennque 
Cardoso que redefmal e valonze o papel do Conse
lho NBCIOnal de D1rertf da Mulher - CNDM. concre
tas com viStaS a urna1 melhor Integração da mulher 
na socl8dade lnd~vet a presença da mulher 
na tomada de deCiséjes ll8CIOflals, na elaboração 
das politiCas econõm.qas, cuHunus e soc1a1s do Pais 
Só assm a mulher s8d1mentara suas conqu1slas e 
exeroera. com plenrtude. sua c1dadan1a. 

Na esperança de que o Governo Federal lanha 
sen5lbiiKiade suficiente para resolver as dlsc:nrmna· 
ções e des19ualdade que atingem a mulher bras1le1· 

--
ra, deocamos aqu1 o nosso apelo, para a adoção deli· 
ndwa de polibcas públicas sénas e elic:lanlas, sob a 
óbca do gênero, a IIm de que nossas mulheres DOS· 
sam, finalmente, ocupar na SOCiedade um PBil<' de 
destaque 

Finalmente, é pi'IICISO grande esforço de ascla
reamento e mobilização do elellorado lemn~no. quer 
para escolha dos melhores candidatos, quer para o 
estabelecimento de compromassos claros, enfátiCOS 
que dêem às mulheles um m1nmo de aaperança 
quanto ao voto que deposdariio nas urnas. Este o ape
lo que faço, desta I!DJna. a Iodas as eleitoras do Pais 
e. espeaalmente, do mau Estado, Mato Grosso. 

Era o que eu bnha a dtzer. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 

Presidente. S~ e Srs. Senadores, há algum tempo, 
tenho recebido rederadas mensagens da Asse a;:iio 
catannense de MediCina, denunctando os constan
tes atrasos no pagamento dos médicos prestadoras 
de serviÇOS ao lnsiiiUio de Prev1dêncta do Estado de 
Santa Cstanna- IPESC. 

Por ultimo, em ollcKI de seu Presidente, o re
nomado Dr. Rernaclo FISCher Júnoor, 1ntomava-se 
que, em conseqilênc~a de acordo celabrado entre 011 

madiCOS e o lnslduto, os pagamentos senam afeliva
dos, parceladamente, a partor do doa 15 de 1111110 pre
lénto. 

Tal não se deu. infeliZmente, rnobvando os pro
IISSIOI1BIS mediCO& a anuncoarem a suspansão do 
atendimento doS usuános do IPESC. a contar de 2:1 
de max> ullmo. dada a 1mpossoblhdade de contmua
rem prestando serviÇOS sem qualquer retnbuiÇâo, 
além de não se cumpnrem as promessas a os lar· 
mos das nl!'gOCIBçõetl realizadas no curso de longos 
a mesas. 

A questão. assrm como colocada, esbl a mere
cer a aspac:oal atenção até mesmo do M1111S1ro da 
Saúda. o Sanador José Serra. uma vez que mdiea a 
suspensão da as&1Stêncl8 médiCa devida aos benali
coanos do !PESC, de um lado, e carac:tenza o a. :>te 
oficial da ralnbuoção dos profissiOnaiS médiCOS, pelos 
serviÇOS Já prestados. de outro. 

Em outras palavras, perdem uns a garanba da 
prestação de cu1dados asstslenclaoa. 1nscnta na 
Consblu~o. nas IE'iS e nos regulamentos, e os ou
tros os rec:ursos f1nanca1ros necessános à manuten· 
ção de sua ~!Mdade profissiOnal, da propna subsos· 
tênc1a e de suas lam1loas 

Nassas corcunstãi'ICIBS, nega-se conlnbuoção 
real para o cumpnmento dos deveres do Estado, na 
tonna como se onscrevem na teg1slação, oblatnrando 
assegurar a todos os brasole1ros. das áreas urbanas 
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e do llllenor, os CUidados rnédfOOS de que são os ra
conhacdos dMhnatános, sogn~ICal1do que ao clda
dio não pode ser recusada. sOb qualquer razio, a 
ma• C011111ata e qualificada assostinelll, onde quer 
que esteta-

A ctasu médiCa, sobretudo a do meu Estado, 
tem mei'I!Cido a pennanente e orracuaável solodana
dade de quantDs nela raconheoam a capaadade 
prohssoonal a a dadlcaçio ontegoal à coãnaa e à saú
de da populaçio, lllflda que, para tanto. suportem 
gen&fÚZad06 secnflc!OS-

Par smal, os dlspoaitlvos raleoantes à Saúda, 
assom como consognados na Lao Maoor do Pai&, têm 
aua ongam nas recomendações da Confeoénaa Na
etanal de Saúda. da 1986, e em sednnanlada& ~,_ 
çõaa delendidiiS pala comunrdade médica, que n
fluencaoam VJgOrOSamante o Leg sladar Constoluonte. 
sensowol àa ans11 dadas populares por rnaoores dlrao
tos SOCIIUS. 

No entenlo, dificuldades de toda ordem 16m 
tranaformado a 8RI8Iêncla mediCa no Paos .., um 
dOS &aiS maioras prablamas. A Asaoc:oação Médica 
B ......... com um quadoa IISSCICIIIIMI da can:a de 
150 moi~. tem sido 111C8118ãval.., adver
tir que a Saúda ._ um dos seus pooras mo
mantDs, c:oráaiiiÇiio ranovacla., a lodo rnornento, pa
IoS -de oonw.ncação. 

Nio se negando a dadocaçio de medocos a de 
seus awallaoas a trabalho de tanta reaponsabllodade, 
nio hã ragostlo de acentuada malhona nas c:oncllçõ
es da -.cllrnanlo, que onciUSMt margmaiiZarn mo
lharaa de nec a a 'lados. 

A mp-. em geral, avaloa que a ase siiUCIII 
apres B lbl ..wtados desapontadaras, que se vlio 
_,. à onapMinCia dos aquopamantos arnbulalo
rllll& e ~. à !alta de recursos para a -
atualozaçAo bico oal6goca.. 

0 pruliaaJCIIBI mádoco- VMI, -
qÜBIItaill811te, wn dia-a--dl8 marcado por da111~ 
ranças, ....,IIÍCIOS e, no caso dos que serwrn ao 
IPESC, tarm6m de nenhuma compensaçlo finan
C811L Todos, ao que se doz., villmas de não ter o poo
grama da -blllzaçiO ac:on6moca se rallebdo poslb
- ,_ IMIMÇOS de saude, oarno dernon8tra a 
-ocdnca de moléstias consodenldas extlnlaS. 

Essste, agora, 11 perspecbVII de alguma oever
slo dessa quadra sob todos os tiiUios ondesef*val. o 
Jomal o Glallo. de 31 de mBIO úlllmo, noiiCia que o 
MnsiJO José Sena auiOnZa • ..- semana, o au
menro. em 300 rmlhõe8 de rNIII, do rap~~s. da 
Unoão para os Eslados A ~beração desses .-arsos 
"":..na "oondiCIOnllda 11 onvestomeniDS nos 11mbulató-

,_ e nas condtções geraos de onternação dos ho&po
taos públiCos". 

Nio sena o caso de o IPESC. absolvMdo-sa 
da condenaçilio publica por não cu...,.,r os compro
miSSOS que assume, ser beneficoado com pade da 
quota que couber a Santa Catanna a, dessa torma, 
pagar aos medocos as ~I!Anclll& deVIdas pelo seu 
trabalho? 

De qualquer modo, 11.1Sbhca-se o ~
apelo que ora venho endereçar ao Senador José 
Sarra, daquo OCIIIVOCISdo pelo PI8Sidenle da fleldoloca 
para dongr o M......., da Saúda e p6rfin a eáa e ou
toaa dessCIBrtos da oamplaxa Pasta. roc senbdo da que 
S. Ex" 18COIII811d8 o macialo ~ dos ,..,.. 
dev dns aos prafissoanaiS n-.- do ,_ Eslbldo, 
pela PI I t ;ên de _..-~ços ao IPESC, tal oamo prace
dad&ioall& raclamado pela.....,.. aluanl8 a 181JP81-
1ada .\ssoasçio ~de MadiCroa. 

Era o que eu linha a claer. 
O SR. OOACIR SOARES (PTB-RO) -Sr. Pra

sxlanle. Sr"s. e Srs. SanaclorM. ao anaiiSSI' o Ollao 
ri' 11111079, da 17 da ._...,., da 1998, da ~ Fkn. 
Valadalas Coelho, P-ldanle do Banco da Amaz6.. 
... S/A, é ornportanl8 destacar o abjatrvo osnllal que 
é o de soiiCIIar o •.. apooo no ..-.lido da CCIIICIIIIIWit 
urna ampla ação ontegrada para superaçio dos clbi
oes que Imolam as aiMdades pJOdubvas. de manen 
a se ampliar a base de créditO, ,_ Estados da Re
gião Norte" 

Nio npodetadolnmi'I<IOSIIO deiXar de mdocar, Sr PoSSidente, 
que os Estados da Reg1lo Norte sio 1nu ooaloan-
1811 nosaspectos da dolaÇão da racui'!IOII -.. de 
oaopação hunwla do honteltand, da qua'odsda da m
lra--rutura ""*'""'da, da abertura da - -
da produção agrapac:uána a, aro .-umo. do dsaan
volvomento que cada umdade federabva Iam logrado 
alcançar ao longo da sua hoslána. 

Atenho-me, Sr. P..aente, a diSCUIIr, roc amplo 
conteldO dassllgeetões aprMa'lladas pela ~ 
ta do Banco da Arnaz6nla,o astéglo que logrllu al
cançar o Estado da RondCin• 

Assom, quanlo ao ZoMamenlo Eolll16oo...,. 
Ecológoco, Rond6nia é o (lnoco Estado da Ragoio 
Norte que avançou na política da orderlarlwiiD arn
boenlal para a ocupac;lao das - -.. AVMÇO 

propo::oado com --legU1o DecniiD Esta
dual ri' 3. 782, da 14 da IUrlho da 1988, medods ratifi-
cada pela lei Complementar ri' 52, da 20 da deum
bn> da 1991, que astabelaceu adlsctlrnNçio das 
Zonas Ecológoco-Ecoll6oo11C88 oo Estado, laola com 
baae na 1• Aproxomaçlo do Zoneamanlo Se -.. 
n6moco·Ecol6goco, concluída em 1988 
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Após a conclusão da 1° Aproximação. em 
1988, o tempo não parou Além da demanda Cientifi
ca e do aprofundamento do conhecmento das po
t811C1811dades dos recursos naturaiS, o homem, tangi
do pela ~ação de suas necesSidades básiCaS, e 
ate Induzida, mudas ..ezes, pelas políllcas U1lpOSias 
pelo& Podei8S Federal e Estadual, conbnuou a exer
cer sua ação anlroplea, sob dN&rsas formas. 

Assm sendo, para dar conbnuldade e apelfel
çoar eae processo de ordenamento do uso e ocu
pação do lemlóno do Estado, tornou-se IndiSpensá
vel a 1~menteção de 2" Apl0liiii18Çio do Zonas
manto SI c i oec:on6mlco-Ecol6gco da Rond6ma. R&
conhecendo essa necessidade, o Govemo Brasilei
ro, no compromal80 que firmou com o Banco Mun
dial (Aconlo de EIJ1)Jésbrno e Aconlo de Proposta n• 
3.444-BR) n:lulu a execução da aludida 2" Aproxi
mação, no contexto do Plano Agropecuáno e Flores-
1al de Rondllnai-PLANAFLORO. 

As _ ... de trabalho e de representação da 
2!' Aprmamação eeliiD de 1.250.1100 (1 cm no mapa 
corraspondando a 2,5 km no terreno). Em algumas 

sii!IIIÇÕBS~as ánlasllanws especilicos 
para es1Udo em rnai018S 1·100.000 (1 cm no 
mapa a 1 km no campo). 

O inicio dos traltalhos101181aldadode 03 de no
-n>ro de 1994 a 1$ de maiÇD de 1996, lendo em 
VIBia sa tratar de uma IICIIeÇão 1ntemacl0flal. O con
sóiCIO -cedo• envolve a Tacnosolo S/A e a DI-IV 
Consullanls. Serão aplicados R$19.467 .535,09 nes
se contrato, ass•nado em abnl de 1996. 

Foram estebaiiiCidas pnondadas para os lraba
~ de campo nas lllgliies escohdes da BR-429 a 
da BR-<421 (as _..las de trabalho e de rapra-

santaçio serão de 1 :100.1100)por ~ ·- de 
tensão SOCial ineendaa am acoas- IFIBIB lré
g&IS. ao lado de Unidades de ConeeiVIIÇio e exten
sas Álaas Indígenas. 

0~10~~::~-çãa do Zoneamanto Indica a 
conclusão dos dlag temélcos (solos, apbdão 

agncala, fauna, tlora,~ludlologla, II8IUdos socK>BCO-
nOmiOOS) 18Sultanles trabalhos de campo e labo-
ralóno até tulho da 1 . Na eeqüênclll, eeré Ieda a 
Integração dos temas ra subsidiar a elaboi&Ção do 
Zonearnanto com a definiÇão de I'IOVIISZOnas, que 
envolveré a consolidação e/ou nolormulação das zo
nas da 1° Aprmmnação. 

O c:onllato com a T8a10S01o a a DHV Consuh
ants tem Vlgênclaalé outubro de 1998, quando todo 
o trabalho da 2!' ApiDXImação astaré concluldo. 
Todo assa processo~ -oblato de exauBINas 

dlac:ussões com a SOC1I!dade na Assembléia legisla· 
liva Estadual nas Prefeituras, nas Câmai&S MuiiiCI
pas e OrganiZBÇÕI!S Não Go..emamenlllls. 

Não devemos esquecer que uma vez conclui
dos os trabalhos da 2" AproXImação, eata deveré 
corwatar-se em lal complementar estadual com a 
suaaprovação ns Assembléa LegiSiabva Estadual. A 
Secretana de Assuntos Estratégicos da P18Sidênca 
da Repúblca devaré ser oUVIda prallm1nannante. 

No que diZ respato às roc:lcMas e estradaS. a 
malha wina de estradaS federaiS asfaltadas tem a 
sua mBIOI' expi8Ssão na BR-364, que llllerllgll VIlhe
na a Porto Valho. com uma extensão de 705 km. 
Prossegue a BR-364 na d1reção Porto Velho/RIO 
Branco, passando por Abunã/Nova Callló111111, ns re
gião da"Ponta do Abunã", com 371 km. de extensão. 

A BR-425 inlerllg& o diSinto de Abunã, do Mu
mcipoo de Porto Velho, a Gu&~aré-Mmm. ns fronteira 
com a BoliYJa, com 350 km asfaltados. 

As duas owa BRs, a BR-<429, que liga Prest
dente MédCI, no axo da BR-364, a Costa Marques, 
tem 350 km de extensão e não é asfaltada. 

A BR-<421 hga Anquarms. tarilém no eixo da 
BR-364, a Campo Novo de Rond6niB nas csbecet
ras do no Candeias. Essa estrada não lo! conclulda 
e o tracho de 129 km não esté asfaltado. 

Somando os dNarsos trechos de estradss,a ma
lha ledaral de Roud6ua alcança1.426 km ui lados 
8470 km não aslallados. com um total de 1.896 km. 

A malha Yléna estadual, sob a denomnação de 
RO, atinge um total de 3.143 km. Tem grandecaplla
ndade e amge rnurw:íp105 1oca•zac1os - no vale do 
Guaporá,quanto na bacra do no Jt-Parané ou Macha
do. IIIIIIVBIIdo-se asplllha dorsal que é a BR-364 
o-malha vána ........ estio aslallados 125 km. 
O Govamo Valdr Ra141P esta lamndo um grande es
forço para o mel1oramenlo das COI o:lições das estra
das estac:luaJs com o PI'Ofl!lo "Pavna11ar". 

O grande en.-:iho é o alto CUIID do~ 
de pannantação, -•IBdo em R$100.000. O Gover
no de Rond6rua esta nagocando com o Gouamo Fe
deral o •e;: r de RS 30 rnllrles (rac:ursos orvr1ános 
da SUharns) O que possilililana. asfallar BpiUIGIIiida
n&IIB 300 qull6matros adiCionaiS e dana ao Esla
do425 km de estradas estadiiBIS aslalladaS. 

ExiStam 1nlonrtações BSSIStemábcas sobre a 
extensão da malha vlána mumCip&i, mas ac:nodita-se 
que alcance5.1100 qu116metros. É mudO grande o 
custo de manutenção dessas estradas, PIIICipal
mente em deconênc:la da má qualidade da sua ll'n
planleção 1niCIIII. Uma estrada de penetração tem 
uma estemallva de custo de R$17 .1100 por qud6me-
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tro. O custo das estradas almemadores sobe para 
R$25 000 por q~<ol6mallo e as estradas colaloras. 
que têm uma quaiKiade lécnoca multo próxma ao 
SISI8ma "RO", alcança R$32 a 35.000 por km. 

Recentemente o Governo Valdir Raupp cele
brou convél-. com 35 Munocipoos no valor de 
R$1.500.000, porMUniCÍIJIO, o que poiSibdllanl a 
C<ltl8lrUÇão de 90 qullllmetros de estradas de pene
tração, ouracupenu a apraclével extensão da malha 
VIária muiiiCiplll. 

O P!Ojato, que matenahza a lllkiiiÇão do Go
llemo Raupp de melhorar as condçães de -
merllo das safras, tem CIClb!eiiW bem definido a partir 
de- denonw1ação "Ananca Safra". 

O IIISIBmll váno de Rond0n18, 11011\1111do-ae as 
u1811&ÕeS das eiSiradas tedelliiS, eslradas eataduals 
e eslradas IIIUI1KllpOIIS asfaltadas e nlo aslalladas. 
compo11o1 um total de 11.039 km. 

Quanlo • enBigiB .......,., IIIICI8IJVas gowrna
IMIIIBIS fizeram de Rolldãnia um elos Pfii1CIIIIIIB pó
IOide OCIIP'Çio pop MCional do Pms em poucas cfé. 
cadu. o _. ftuxo rngralóno trouxe. camo 
~ úrlos piOblamas de •nlra.-utura. 
,_,.,nente no que diz raspadO à nao 1 .......,, 

de aba-=•••llo -rgélico. CUJB aleita sempre es
- aquém das tnoglnclas demandadas pelo mer
cado. 0 - tem man:ante - I BZ de ,_... --A projeção -.dada para o mercado coneum,_ 
dor de Rondllna apr&Unla taxas de IK:IBIIIBtllode 
22.4'11. no ano de 1997 e de ordam de 10 a 111'% 
.,_ no honzonla eaiUdadoa'é 2006. 

RondCinla, no qua u ralere à _,... e!Mn
ca,se •-•., IIUbaistama AcniiRancl6na. de EIB
Iror- O S"lllima de RondOtiB é c:ompollk) do par
que IB1'11181iMrico de Porto Velho e da UHE s.muel, 
com um SIII!IM de transmisSão III a CIMo que, 
além de aupnl& Cenlnua Elélncas de Roi ldllo ia-CE
RON, na capdlll do Elllaclo, esmndea aleita de-
gou - COI C I I DliillnB ao longo da 8R-364, pariJ
culllnnllniB ,_ énias polanzaclas por Anquarnes, Ji
p ..... a Çac:wJ Aa dernea kx:aictedes llia .-ndl
das por Pequanea Centrais l4oclialétra:as (PCH). por 
ul'ldades létmcaa. 

A UHE Samuel, meugurada em 1989. 118m 216 
MW J6 ............ e seu Sl8lama. de T1811Btl 'o Aa
&OCiado tem 400 km de linhas com 236 kV e 56 km 
com 69 kV, pam al8ndmento de Porto Velho, Ari
Cll*nBS. Ji-PBI&rlé e Cacoal. 

Um grande i8lofço CICOI:II1mnciplalllanm1111Btnldllr para o supn
rnento ••gébco do Estado aio -~ Cen-
11815 Hidrelal i!b a:e-PCH que começam • alander ex-

pniSSIVBS populações iniBIICHIUdas. 0 MU111Cipl0 de 
Robm de Moura centraliZa o abaSI8CIIIWIID a o es
tende aos MunK:ipoos de Alta F1oresla. AIID Alagl8 e 
Sio Fai1P8. com as PCH Alio E (1,6 MW) e PCH Ca-
801 (3,2MW).O MuniCIIJIO de Vilhena é aba-.do 
pelas PCH Cachoeira (10 MW), PCH Cabao (3 MW) 
e PCHR10 Vennalho (2 MW). O MuniCIPIO de Ceni
JBIIIIS é supndo a pamr da PCH Casllmann (3.0 
MW) Somando es•aacapaMMes de garaç'o al
carça-se o to1a1 22,8 MW. 

Uma grande expiiC11dWa para asoluç:ilo do pn»
blema energabco de Roildllooa é a _.,.. '*"
qua Virá com a Ulllização do gás natural de UM:um, 
do Amazonas, apos aconstrução do Grocli!ID Uru
cumiPatto Valho, com 500 km de BXIIIn8lo. Esse 
plOI8IO faz parle do Programa "BI&sd em ~· e 
está em !ase de execuç'o. 

A demanda to1a1 de a.rg~B no Estado de Rorl
dllnra. 143 MW, está ~ aiMididL O que 
ocorre de problemas no supnna1IO de BnMgia ,_._ 
IB da dimnu!Çio da garar;ID de UHE s.mu.lno Pll
rfodo deesliagem mu prolongada, da praauladada
daa unidades ténncas (anligllli, cbelll-~ 
dificuldade da raposiÇáo de peças ..... , - -
bém elos rnen:adoe ISOlados. A Elebui- a a Cenln 
11m como objebvo-mata a prornoçio da 1 ""'Ew 1)1' 
das fontes geradoras. do que -..lbuá - _,.._ 
bllidade no supnmento de erB'Q111 e, em decol••,_ 
Clll,tn8fti0188 SI8MÇOS. 

0 - de arrnBZWIIIQBih de RlllidlloiB é 
exercido pela Cagero - Companhia Geral de Arma
zériS, pala Conab. e palas coope~allvas, 1 r a *'G !.'.
• linnall pamcularas. A Csaeto, q.-té o llfcio do 
ano, tKII WICUiada à SeciiBiane de Agllcullula e Rri
lonna AgráM-SEAGRI, pOIIIIOU a 6tglo lilllllno
mo.Poesui unidades de llniiBZ1iriBg8i em ~ Mln
clpoos do Esaedo. com uma capandede 1 lif a lnl
lalada de 125.920 IOnN t•. 

A Canab poaau• annazéne apenas em Porto 
Velho, Jt-Paraná e VIlhena. com urra ,. · leJfe 
de22 800 toneladas. Aa arec açi\es de ~. 
cooperaiMIS e~ particula- se taz.n pnlllNII 
em 13 Mliioclpiolle poesuam uma capa:i111* ..,._ 
lacla de 27.200 tor aladas 

Oa armazéns são predoiiM~ de es
lruiUra meléllea, ocon•ldo também ............ de el
,_na e alvelllllllllmeljllco. 

A capacidride de~ tolal do Esaedo 
de Rond6nla. sornando-88 a capandede da Cagaru, 
da Conab e de fiiiMS ~. é de 175.111!0 »
naladaS. 
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A Cagero, no miCIO de 1998, ragulanzou uma 
IIIIUação de dividas trabalhistas e voltou e ser cre
dancoada pela Conab para fui'ICIOI18l' coma fiel depo
SIIéna da produçio agricola em VI8S de comeiCI8~
zaçio. 

Para a alalivação de uma modema agncullura 
é absolutamante ll'llflspens6vel a aplicação de corre
u-, Em RondCirna. foi prospadada e dmenslonada 
uma jazida de calc:ério comoecursos de 360 mlhões 
de tanalades, ~ anedonlsde P.-Bueno. 

Por muitO tempo, de 1982 a 1995, a exploraçio 
da jaZida follaite. pela Companhia de Mmeração da 
RonctOnra-CMR, com grande lllllfiaiiiCIB.No 111lao do 
Govamo Valdir Raupp, promoveu-se allquldaçlo da 
empesa para que pudesse - fattesua r~eiteçio 
para anandamenlo da jiiZida. 

A liclteçio too ,_ e ganhou a Emprasa de Mo
nnatorraçaoaci'iD Anpuani - EMAL. do VIZIIIho Estado de 
Maio Groaso, que tem badiçio e possui anca JIIZI
mentos de calcério- Estado. 

A Ernal, desde 12 de dez1lrnbto 1997, promo
_, a I8CIJI)IIração da casa de fooVa, de IIIDIIIhos e 
bliladol88, lando adquindo péH:anegadeaM, ca
çambas baaculaNw. Foi racuparado o a1cJtarMn1o e 
o ialail6no para os opaiá,_ da ~ A EMAL 
J6 ,_ IIII(XIU a produçlo de calc:éno e eslll produ
zindo a um ntmo de soo a 600 tonaladd por dia. 

Com a Vlllbolizaçjio do banaporte mulbmodal 
(BR-364/no Madeira/rio Amazonas)medrante a opa-
1111Cionaliza91 poit08 graneleroe de Porto Vello 
e .,_,.... a prodll(lãa de 80f11 a mdho 8lllé ga
nhando Ci8SCiiiiBiiiO ~-

No ano de 1997 ,pi toram transportedes pa1o 
llilllllma II'AIIIimodal 300 toneladas de .... paill Ral
leidam. A 811J'8[Ia""a do grupo MAGGI é de que, 
em 1998, .....,. lillillpOrtedes 600 tonalades de 
BOja. P8111 ludo 1180, o maumo calc:ério seni •ndai
panúvalpara • éi8BS de planbo de Rond6nia e Hu
IIIIIM, no ""----

A JiiZide de ~ Buano,em mãos da EMAL 
nos próunos 20 anos, I com a linabva de 360 ,.._ 
lh6e8 de IDilal -las de calcério, atandena. -
mania, a aplic:açiio ~E em um mlhlo de 
heclants.noa p6Janl06 50 a 200 anos. tomando por 
base a aplicaçlo de 5 ladas de calc:éno por hec-
leia a cads doiRou liêa . 

A Aasoc:IIIÇio de ÁasiSIIncla Ta- e Extero
sio Rural do Estedo de RondOnoa too fundada em 31 
de 8gOBIO de 1971. SeOundo seu Estatuto, a EMA
TER-RO é uma so "'Pdatte ciVIl da dralto pnvado, 
sem fins luciiiiMIS, sendo, poilaniD, uma Oiganlza
çiio Nib-Govamamente. É C01181deradaanlidade de 

fins filantrópiCOS e poasu1 certificado de Ublidade Pú
blica Federal e Estedual. 

Os ob)llln/OS cenlraiS da Emater-FIO são: 
I - Esbmular e apoiar o desenvolvmento do 

metO rural, através da ações BSSISienciaJs de canl.ter 
aducalnlo, bem como a execução da progmrnas inta
gradoa de piOITIOÇAO da tam01a rural, madiante a 
ação conjunte entnl enbdades govemamenlals e nilo 
govemarnentaiS de AssiSiêi1Cia Técnica e Extensão 
Rural, PeaquiSB Agropecuána, Ciéc:IIIO Rural, Saúde, 
Educação, Nutnçio, Fomento, Ag101ndúslna, AnriB
zenegem, Comaraalização, Meio Ambiente e de Po-
llbca Agnina. ~ 

11 - PB111CIP8r na definição da Pollbcas Agrico
las Federal, Estadual e Mu~l. juntamente com o 
Minisléno da Agncultura e do Abastecilnento, Em
biapa. Seagri e Prefeituras MuiiiCip&ls. 

III - Adequar os Prog- da Aasas1ênC1a 
Técnica e Extensão Rural às potencllllidadea l&gi0-

1111111, Wlllltdo ao desenvolvimento do 111810 rural, ras
pailando o Zoneamento Socroacoii6miCD-Ecológico 
do Eatedo. 

IV - Planeplr, coordenar, 8X8CU1ar e avaliar 
pmgrarnas de AssiSiêncla TécniCa e Exlanslo Rural, 
de acoido com as Politicas Agrfcolas Federal, Esta
dual e MuniCipal, atendei ido às ,... demandas dos 
produlolas, pnontenamente os peq11811CJ!S • médiOS, 
buscando, como umdade de trabalho, BUd organiZA
ções SOCIBJS". 

A Emater-RO conte com um Escnlóno Central 
em Porto Velho, anca Eacnt6lios ~. 55 Ea
Ciilónos locaiS e um Cenbo de T1'8111111iaito. Os Ea
cril6nos locaiS aetAo distrlluidos em 45 Municlpios 
e 10 Dlstntoa dos 52 MuiiiCipios 1111"11 IIW no Este
do. ApeMs os MunicÍpiOS da Buntis, Caii1IO NINo 
de Rond6n18, Vale do Anan, PnmaWIIII, Alto Alegl8 
e Pimanleiraa nio po111uem eecritários iM'aladoa, 
8Mdo atendidas por escnló~ de MWiiclpoa VIZi-

"'-· 
A Emater-FIO conte com uma loiça de trabalho 

da 292 ----- " 386 prafisslonala da apoio. 
Poasu• 117 valculoa de qualio rodas a 154 n IOIOCI
cletes. Poasu1 ainda 47 con111.- de iiiCIOOOmpUIII
dol88, dos q.- 30 estao no campo. Anis naste 
ano ll8l6o aclqgndos IIWIS 15 Clll1urmB, para aaem 
..-..... nos~ ldlllididos paiO Pnlnaf. Gra
ças a assa loiça de trabalio e U1fra-estrutura. idUIII
,_ a e..-o~~o -.~e 22.788 ....-.. podUii
vas. llfiVONa1do 33.642 benaficánoa. 

Den110 da COIICIIfiÇio de ·uma Nova ~ 
Rural para a AgriCultura Fllilllllal", COIICIIbeu- uma 
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ção das pesquiSaS; fazendo chegarem os resultadoll 
até os usuái'IO$. .estão contempladOS no pri)JeiO de 
Translerêncoa e Oilusio de TecnoiÕgoa, onde estão 
oito subproj81os 

Alguns resultados dos trabalhos deserwolvldos 
merecem destaque· 

- estruturação de um banco desementes flo
restais, calcado no trabalho de lenolog•a. manap e 
tacnologoa de semertas llorastaJs; 

- modelos llsiCOS e estudos econõmiCOS de 
Si-.s Agrolloreslals para oferecer uma base de 
refel'êncoa para a Implantação de areas de produção; 

- estudos sobre vanedades de pastagens com 
grammaas e lagummosas onentaram o uso de qu,.. 
CUIO da Amaz6noa, do andropogon, do braquoarão, 
do capm-eletante e da puerana; 

- estudos com senngueua, guaranáe punenta
do-retno perm1111am a 1ndo:ação e acompanhamento 
dos clones maJS IndiCiados para Rondónoa. Os clones 
de seringueira IAN 8323 eiAN 717,as culbvares de 
pJmellle-do-taloo~nna e Bragannna e clones de 
guaraná estão e diSpOníveiS, 

- tnlbalho cordí uo com teste de vanedade de 
SOJB, em Vilhena, permite afirmar que as culbvares a 
saram lançados. Tucano. Cunó, Xmgu, U.rapuru, 
GaJÇB Bnmca, ConquiSta. PIOIISira, Par8CIS e Caná
no, ap,_ntam perlelta adaptação e produtiVIdade 
da ordem de 4.200 qu1los por hectare de grãos em 
Rondõnoa; 

- trabalhos com SIStema de Produção de Lede 
permdlram ldenbllcar em Rondõn•a ma10r produtM
dade por hectare, quando comparados com Bllnlla
JeB de vénos outJos Es1ados 

A CEPLAC - SupenntendênciB RegiOnal da 
Arnaz6noa Ocidental - SUPOC, em RondõniB, man
tém em Ouro Pnsto dcj_ Oeste, desde 1971, urna Es
tação Expenmental -!fSEOP, com uma área de 430 
hectares. Além dos 1 expeumentosah condUZidos, 
como compet1çio de matenaJ hibndo e clonai, de
senvolve eiiBBIOS de sistemas agrollorestaiS, !ando o 
cacau11110 como uma das plantas, ~
to.Mantárn umcampo de produção de sementes hí
bridas capaz de atander à demanda dos produtoras, 
dando autonomia ao Estado para empii&Ção de no
vas ál8llll de plardiO e/Gurecuperação de ál8llll . 

A expenmentação de cacau é Ieda com a con
tribuiÇio de quatro pesquisadores (um geneticista. 
PhD, um entomologista Ph[j: um ldopatolog1sta MS 
e um ldotecr11Sta MS), que trabslham de forma asso
ciada com pesquiSildores do nucleo de Belém, da 
CEPLAC - Supenntendêncoa Reg1onal da AmazôniB 

Onental - SUPOR. e com pesquiSBdores do Centro 
de PesquJSBs do Cacau. de nabuna, Batna. 

A CeplacfSupoc lançou no ano de 1997 uma li
nha de pesqu1sa que é a val1dação do conSÓICIO 
Cale x Caçau.Essa nova tecnologoa proposta, am
pll&lá as posslb1fldades de susterdabtlldade econô
mJCB dos produtoi8S de cacau. Destaque-se ade
maiS o SIStema Cacau x Pupunha. com resultados 
comprovados pela expenmentação da Embnlpa
CPAF...f\0, que Ja começa a merecer apo~o de hnan
cl8m8rd0 do Banco da Amaz6noa S/A - BASA, pelo 
FNO Um outro siStema agrollorestal Cacau x COco 
logo estera sendo unplantado e também será ob)&to 
de financiamento pelo Basa. 

O 11po10 operacional é prestado por uma equi
pe de campo de Cinco técniCOS agricolas, aulCIIoares 
de campo, motonstas e quarenta trabalhadoret1 ru-
1'818 A ESEOP possui uma equ1pe de apo10 aclmmJS
trabVo composta por escnturános e d1gdadores (onze 
ao todo). Conta com serviÇO de computaçio para 
manter atiYB e expedita a-IIZIIção das llfor
mações. 

Sr. Presidente, dadas as condiçãeslavoráveiS 
de 111fra-estrutura que o Estado de RondOnla possui, 
descntas m1nuc10SB e detalhadamente no diSCUrso, 
temos a firme conVICÇão de que Rond6nra podena 
tervalores contratados em ma1or volumado Fundo 
ConsbtuCIOnal de F1nanc1Bmento do Norte - FNO, 
RIIIIOraSdo que recebeu ao longo do penado 1989-
1997,R$158.868 mi, o que correspondeu& 12.7% do 
total comratado na AmazõniB 

Tardo BSSim é, Sr Presidente, que, no ano de 
1997. o Banco da Amazéln•a. apesar de ter a •nten
ção miCIBI de apliCar em Rond6niB, voa FNO, R$36 
rnilhi!es, findou por api1C8r RS 13 milhões, ou S&IB. 
um terço do montante dos recursos Ollglnalmerde 

pravlslos Os produtores runus de Rondtlma foram 
VISIVIIImente penabzados, uma vez que poderiam ter 
aplicado produbvamentamudo maiS 

Uma limitação mudo forte a contrilx.nr para as 
modeStas contratações de empréstimos, voa FNO, 
em Rondõnoa decorra, Sr. Pret1Kienta, do redUZido 
número de agãncoas que o Banco da Amaz6nla pos
SUI - &eiS agãncoas - para atender os produtores ru
ra•s de 52 MunicíPIOS de Rond6ma. Se há dificulda
des para a abertura de novas agênciBS - med1da 
que defendemos e conbnuaramosa defender - pro
pomos que o BASA celebre convêniOs com as Coo
peratMis de Crédito Rural queestâolnstaladas e se 
Instalando no Estado. 

De agora em d1arde , eXJStem motiVOS para 
acredllannos cada vez maiS na loiÇa do Cooperai•-
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YISIIIO de Cnldllo em Aond6rna 0 coopeniiMSmo rá 
88lá Instalado em Ouro Preto do Oasle. Urupa, Pi
manbl Buano, Alio Alegre dos PaJeCIS,.ll·Paraná e 
Porto Valho. 

Os SBMÇOS J8PIISS8d0s pelo BASA as Coope
ratiVaS de Cnldilo Rural pJOpiCianam um rapJdo au
mento da ciJBntela eum aumento subslllnCioSo na 
apiJCBÇão dos recursos dJSpOníve1s dO FNO 

Proponamos à PreSJdincJa dO Banco de Ama
z6ma SIA InclUir OS MunJCIPIOS rondonJBnses de Ao
Iom de Moura, Presodenle Méc:IICI, Ouro P1810 dO Oea· 
te. Jaru, Cacoal. Anquemes Cacaulêndl8, EspgAo 
O'Oeele, J1-PaJBIIá e Pimenta Bueno na IJSia dos 
pralenlncJ8Js para obtenção de l1nanaarnentos FNO 
- Especoal, com rebabmentos maJS altos que os 
USUBI8, para que S8J11 n:enbVada a consbluJÇão de 
dJstrilos agrollo18StaJS med18nle a 1mplantaçio de 
SisteiM& AgrollorestaJS (SAFs). 

E-. dez MunJCipJOS, Sr Presodente, estão lo
c•IPados na laJXa de servidão da BR-364, possuem 
SOlos dealla ferlllldade llldural e gozam de uma Jnlra
astJUtura de seMÇOS p1Miegl8da (estradas. amaze. 
nagem, -'li"' elélnca, agãncJaS bancánas, ass•
lénclll lécNc:a, pesqwsa e expenmentação) Por ou
Iro lado, sio MuniCíPIOS que apresentam os lllaiORIS 

percenluaJS (vanando de 27,0%a87 ,2%) de éreas 
desmaiadas. que totaliZavam 1.826.770 hectares no 
períodO 1978-1993.A rec:ornposJÇão dessas éreas 
desmaiadas com S1stemas AgrotlorestaJS (que. allés, 
o Banco da AmazôniB, numa 1nJCJ811Ya p1one1ra e 
cnaliva, ]li começou a llnai'JCJar em Rond6nJa) sena 
urna benfazeJB contlibuJÇio do BASA para o desen
volvlmenlo sustanllivel dO EstadO de RondOrua. 

Por último, mas não por ser menos Importan
te, Sr Presadente, para obtennos o apo10 políbco 
que soiJCrlou a Presidente do Banco da Amaz6n1a, 
Dr" Flora VaUacla18S Coelho, acreditamos que a 
convocação de uma reunião da Bancade Parlamen
tar da Amaz6nl8, espeQfJCamente definida para a 
discussão dO "Fundo ConslrtucJOtlal de F1nanc18· 
...m dO No<te-FNO, úmca Fonte Segura e Perene 
pera .,..açiio em lnvesiJmenlos ProduiJvos na R• 
glilo Norte",poclena ser agendadaaJnde entes das 
el&lltiies de outubro de 1998, com a parllcJpaçio do 
Excelentíssmos Senhores GovemedOres dos Esta
dos da Amaz6nJ&, Secretanos de EstadO e assesso-
188 espeaaiJZados na temébc:a do crédito rural p~~~a 
os m1m e pequenos produtoJeS ruraiS 

Conclumdo. Sr Presdenle. tennos e certeza 
de que o Excelent1ssuno Senhor Govemador Valdir 
Raupp emndera lodos os esloJÇOS e a ele estamos 

propondo S8!B o Estado de RondÕlll8 o anhtnão da 
BaAC8cla Parlamentar daAmazõma. 

Mudo obngado 
O SR. PEDRO PIVA (PSDB.SP)- Sr. P18St

denle. Sr"s. e Srs Senadores, venho a esta tribuna 
relatar a esta Casa lato da maJOr relevãncla. na que
lidada de Pre&Jdente da ComJSSio de Assuntos Eco
nõmJCOS. compareCI Ordem à sessio 1naugural do 
novo CorJSelho Adrn1111Sirallvo de Defesa Eco! J6mJC& 
- CAOE, quando IJVe a honra de abnr os trabalhos 
do blãnJO 1998 - 2000. 

Ao receber o comnte para p18SJdJr esta _..., 
1naugural, lembret-me da feliz COIIICidêiiCIB que mar
cou - posse. Em r11110 de 1996, quando l!li8ICIB a 
Vice-Pre•dén::a da Com saflo de Aasunlos Ecan&n
cos, 1ut procurado am meu GatJJ..- pelo P1111id1Mte 
Gesnsr de OIJVerra. em oornpanlua dos damaJI mem
bros dO Consel1o do Cade. para ccnversarrncFsobnt 
a sabatina a que sanam S&D1 JBbdos na Con to. 
Nesta ocesão, abracal com enluSJaSmO a CIMISil da 
apravação dos nomes dos Senhores Couaal18i06, 
quer pela CDnSISiêncoa e nqueza de seus cunfculo&, 
como também pelo caratar, haboidade, capa "'oÃI de 
tnobalho e éiJCa no cumpJHIJii111o de suas lunç6es. 

Acertei Inteiramente no meu JUlgamento. HoJe, 
passectas doiS anos de suas 1nvastlduras. os nomes 
dos membros dO Conselho foram ap111C18dos ,_.. 
mente pela Comassão de Assuntos Econ6mcoe, da 
qual sou o Presidente, para 110110 penadO de Inibe· 
lho. Tenho a cerleZa. pela expenênc:la acumulada 
neste pnme110 mandato. que esta gestio sen, alllda 
maJS profícua. 

Na cenmõma de posse do novo Col 1110. o 
PresJdente dO Conselho, Sr GasrJBr de aa-& e a 
Conselheira lücla Helena Salgado e Silva pronur>
CIBram diSCUrsos nos quaJS abordaram o que 1iz«am 
e o que esperam lazer nMta segunda,_. geatio. 

No diScurso do Sr. Presidenta nos .-paramos 
com números ~~~gndicalivos deste trabalho. Resulta
dos extraoldlnénos, cumpnmento de melas, aunw'l· 

to peiCIIntual mpressJOnante de procassos JUlgado&, 
reduçio do tampo médiO de Julgamento programa de 
tretnamento, debates sobre temas de relevo para a 
defesa da ~ entre outros. O programa tra
çado por este neM> Conselho para a gestio ano 
19911/2000 é JgUalmente amblcroso e dar.t em dt
rnensão BJncla 11111101' e este JlllPOIIanle órgio gcwer
namental. Tenho a certeza que os Senta. e S... 
nhoras Conselheiras o cumpnrão. e espero, ao longo 
deste novo penadO, estar colaborando de fonna ele
IJYa no Senado Federal para o sucesso ~ trabe· 
lho que tanto dJQmllca a nação e os seus Cidadãos 
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Em seu diSCUIBO pronui'ICiado ontem, durante a 
cenmõnJa de posse, a Conselheira luCia Helena Sal
gado nos apoesanra três lunções que cabem ao Cade 
a função aducabva, prevantJva e repressiVB do poder 
eoonõmJCO. Cabe aquo 11'11111C10nar que os dois otaclo
res da sessão fizeoam tanam menção à seguranç&JU
nãoca no julgamanlo dos ~. lato que apniCII!I 
bastante, especoalmante por ser advogado 

Quero trazer agora a esta tnbuna algumas on
fofTIIII9Õ8S mportantes sobre este órgão. Em tn~~etó
na, o Cade nunca deoxou de cumpnr sua função de 
defender IIICOndocoonalmente valores. posturas e 
ações que prmlegJam, de um lado. a lobeodade eco
n6moca, e de outro a legítma conconêncJa de mer
cadO, No entanto, como bem sabemos, nem sempre 
too assom. É precoso recoodar que o capotalosmo de 
mercado recuperou, em grande medida, fôlego e 
atualodade graças a sua oncomensuoável capacodade 
de renovação e de auto-superação. Para desepero 
de seus maos aodentes onomogos, de suas cnses o ca
potalismo e a onsbluJQão de seus meocados retoram o 
melhor de si para a preservação de seu sosterna. 

E 11'88, para ~ da hostóna. o c:apolalosmo se 
cooosolida poogi1!SSIVIIjnenle como sostema bem pn!IIB· 

rado paoa. deoo KJCoalltii.nente, gerr e gerar as nquesas 
I'I8CIOriiiiS e transnaaonaos Não - para menos, 
poiS, doanle do colapso dos modelos centralozados de 
ecoo oon oa ao final dos anos ootenta. a hegemonoa da 
lógoca do rracado e das trocas c:apotalis1as se estabe
leceu como forma oncoo osteslavel de economoa política 
e de produção em nossa complexa modernodade Afi
nal, a globall2aÇiio nada maos é do que a odeologJa que 
SUSienla hoje a supremacoa da abertura de meocados 
em escala J11111111S expeomanlada pelo Cluderote 

Em que pesem os nacos de um pnx 1 a o que, 
~. e111ge doáatocas lnlll8lootnal;l6es nas estru
turas prodUIMis locaiS, a globalozação baduz-se como 
uma tdeOOgJa da ;E! prábca, que allavessa Es
tados e naç6es a p o men::ado como entidade 
"911adora de pnoços, PIOCb;;6o e consumo. Com um 
Estado racoanalmente' enxuto e égi, as economoas 
emargantas, pouco a pouco, enquadranHia na nova 
Oldem onlanaciOnal, abmdo sua po11as à saudável 
concomlncoa extema. A disputa de rracado delmu de 
ser man::a Jdeológoca para conquiStar, em seu devodo 
tempo, dogma da ébca'CCIII'IBI'CIBI. 

Na realidade, bOns tempos são estas que recu
peram em nossa mernóna as sábias loções de Adam 
Smith sobre a necess.tna lunção reguladora do mer
cadO em nossas sociedades. Necess.tna som, mas 
sufiCiente. E é aqu1 que o Estado e seus agentes 
representantes devem exercer doredo de onteover>-

çáo, poos nem sempre o mercado pode, osoladamen
te, deter a formação de carteos, ologopóloos e mono
poloos. A axostêncoa do Cade se explica, portanto. 
como efocaz mecanosmo de controle sobre os abusos 
e as distorções da oodem econãmoca nacoonal. 

Paralelamente. a tecnologJa de ponta exerceu, 
e aonda exaoce. papel fundamentei no conte.~~ da 
uma economoa globalozada. onde os avanço~ da 
CJéncoa aplocada sognlfocam maoor ontegração dos 
meocados de bens e de capotai, que medJante onves
bmentos em transportes, quer medJante onvestomen
tos na onloomabca. O Brasol não podena furtar-se a 
partiCipar desse novo paradogma do capotalosmo 
comtemporãneo. Em grande medoda, os anos 90 
sombOhzam o Ingresso do Paos em novo coclo de 
modemozação, cujOS pnncopoos oeabsoovem e onocJah
va pnvada e a oncooporação tecnológoca como loco
motovas do nosso desbno nacoonal. 

Pala Janto, o Execubvo e o l..egoslatNo 1ãm, a caro
tento, COIIIpiWI odJdo O !amanho das mudanças exogodas, 
que se reflete no ágil andamento que as rafonnas cons
toiUCionaiS adqUJnram nos últimos ~ Por maos crfb
co que saramos. não nos dewlokJS ~de que ..s 
pnwhnw;:üas e o poogoama da dn 11 çM do P18S1-
denle Fernando Hennque Caodoso vêm cu IIPJI w ngo
~ seu calandáno de planos a execucões. 
Como resuflado. as m astd:lles mtamaCion8ls ret:lma
ram a confiança am nossa eoonoma cianle das acerta
das medidas adotadas pelo Paos. 

Ermora as contas nacoorJaJS e as ~nas 
das bOlsas asoátocas - e agora também a russa -
aonda consbluam grava empecilho para a omplemen
tação de uma polotoca monatana meos adequada ao 
dasemiOivomento da indústna brasoleua, o Governo 
se asfooça em artiCular uma polítoca mouetána, ~scal 
e tnbutána que atenda às reMndocaçõn bàsocas do 
empresanado e do trabalhador brasileiro. 

Por outro lado, hé. uma reconhecida unammoda
de entre os agentes econõmocos, segundo a qual a 
estabilidade do Real não garante em so a paossagem 
do Paos para urna piÓXorna fase de nosso desenvolvo
manto. O Governo está coente das dilocukladel; e )é. 
deu sonaos de que só uma retomada do cresamento 
econ6mJCO e uma politica que defenda certos seto
res de nossa produção tara do Brasol um país maos 
1usto e com menos desníveos socJaos. 

Assom, apesar de todos os percalços, a conrun
tura atual aponta para horozomes maos claros no cur
to prazo, f8 que nossos analostas prevêem para o se
gundo samestoe não somente melhor desempenho 
de nossa economJa, mas também queda sensovel 
nos ond1011s de desemprego 
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Cabe ao cada, entre outros, %111ar pela delatla 
ela CDiocorritiCIB no BraSil, o que, em moeda conan-
18, canaga um sentido de zelar pelo pnnciPIO do me
nor praça e da melhor qualidade dos produtos à d•
posção de l'lOSIIOII consumodores. Criado deede 
1962, o Cada encontrou aua verdacle1ra matundade 
somenl8 22 anos depoos, em 1994, quando a lei n" 
8 884 delnu a função maxma de Ylglllr no.- mar· 
cados contra as perveiSOS assaltos dos cartéis, dos 
ollgopóltos e dos moo oopóloos 

Francamente a favor de um comrole de regras 
econ6miC8S que prolepl o consumidor de wtua• 
manlfasrações de pftiÇOS. o Cade se comporta como 
autênbco defensor da econom111 popular. Com o ad· 
vento ela gl('ba~zação e de sua acelerada propoalll 
de abartura de mercados, ccube ao Cada de.,... 
nhar papel mBIS &gAI88MI, poos o pengo de o Pa1s 
VIr a abngar __,. condutas a~lbconcorranaa• 
por parte dos agantes econ6mlcos se 1omou algo 
mullo m8l8 •nw.-. 

Nessas ccndições. além de exercer a C0ft111t
tê...,. Nprl&aiVa, o Cada se 11'M1Sbu de uma nove 
função, a IBber, a função prweniiVa. qua VIU rnuiiD 
,.._ dllur)dlr JUn1D ao mercadc o valor da cullura da 
couconfiiiCIB. Dolado desaa nova a1rtlu1Ção, o ó'IJAO 
se .,.- com dinamismo e senedade aos modelos 
Slmlaras eapalhadoa mundo afora para propoi"CIONll" 
ao c:lc!pdAo braailelro uma garanba m111s conc.-a 
oonlrll os abusos de PniÇOS comatrdos por delerrrll
nados~ da econorrua 

Se no aspecto da qualidade de trabalho ·~ 
o Cada noe ~ com astallsbcas exponen· 
CIIIIB, o que diZBr da qualidade? Ora, se noe atarmos 
apenas à análl88 de sua CClft1l8lenle pan:ena com o 
BNDES no programa de deseatabzaçio do Governo. 
é lorçoao lldrribr que sua contribuçio 1em lacdltado 
em muito as ..,. e deciSÕes de noeaas au1onda· 
clea, bem como tem elevado a segurança JUrfdlca 
para o masbdor. 

É por .... molniO que • aganda 98 prMiegla 
m&IOI' mlllnsllicação de trabalho entre o Cada e 88 
~ regulatóras do Estado. Importa ao Cada 
participar do P..:l c a t o de regulação do se1or de taJe.. 
cornJr>ICIIÇlSes, bem como dos setores elelnco, lerro
VJéno e portuário do Pais Na relidade, o órgio Já se 
papara. para e,.._ o desafio de oooperar com 88 
novas agências regulatónaa setonals, proporc1008n
do rraor IIILiêiiCIB dessas mearncs seiOniS arn nosea 
IICDIIon• AdemaiS, com a competêuca CCII1'1III'OVBd 
Jll'*) ao BNDES, o Cada não se acomoda e parte para 
CDIMII.,. de cooperaçlio com outros órgãos esaen
c:aa do ExacutJvo, taiS como o Banco Central a o M1· 

niSiéri:l' do TrabedhO. ta. tem executado traballos de 
1nquesb0nável senedade e efiCiênc~~~. 

Ma• do que ISSO, O Cada tem 1~ 
PI'OJ8IO audaCioso de amplllll' contato com o -nor 
mediante a global1zaçáo da deJesa da COIICOII .. QL 

Por con1a diSSO, e com o apo•o do M1n1S1áno da8 Re
lações Exteriores realizaram-se em 97 ~ da 
senunãnos, conleriinc111S e programas da men:Am
lllo -..adas a aprofundar suas relaçõea com o 
rasto do mundo. Sob esse pnsma, poda se afinnar, 
com tranquihdade, que o Cada encontra-ae hoJe ple
namente Integrado a rede 1nlemaaonal de agências 
de defesa da concomtncl8 

ConsCiente de que seu lugar na estrutura orga
n•zaaonal do Estado bras1leuo se assegura pelo 
exemplar desempenho que tem exerCido no pasado 
e no presente, o Cada olha para o futuro com a ex
pectallva de que ha mudo por lazer e não se II88U8Ia 
com os daaahos, nem com os •mpondenfl- a sur· 
g1r Mudo pelo contrãno. ao empossar seu novo Con
selho, o Cede 11111erou seu comprormsso com o pro
ieiO de um Bras• plenamente lrllegrado à IICDIIOmia 
•ntamacoonal de mercado, ~ protegido con-
1ra os eventuaiS abusos e dis1oções do IIIS1ema. 

Dalila toma, quero &qUI l8llarar o papal a a raa
ponseb*lade do Senado Faderal, que nio se -.na 
a liaclllzar, mas que diMI ~ colaborar e 
~ IOdas as a1Mdades c111sta ~ ór
gão, buscando .......,.. a •laHdK'e da 110111- a 
oonconêuaa no men:ado e uma 11111101' JUSbça IIOCial. 

MultO obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocino) -

Nada ma~s ha..xlo a 1ratar, a PresidênCia V8l an
cerrar os 1rabalhos 

Está encenada a a.são. 

(Uwanta-sa a........., as 12 I"IOI8S e 52 
mmutos) 

cns•arMII 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS IIAGAI.HAES 

4-&-98 
~luta looka 

1Citl - Sessão OellberaiMl Ordmána do Senado 
Federal 

13h- Sessão Contunta do Congresso NaCional 

151130 - Oespac:!:o lntamo 
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Ata da· Sessão Não Deliberativa, 
em 5 de junho de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 5()11 Legislatura 
PRISidência do Sr.: Geraldo Melo. 

(Inicia- a -.ão .U 9 honls} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro 
aberta a sessio. 

Sob a pro1aç1D de Deus. IniCiamos l'IOII80S tra
~-

O Sr. 1• Secnlblno am IIIIIIICiclo, Senador Jellar
son Péras, proc:eda(11ll leilura do Expedoante. 

~ belo o aegumla: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

N" 175, de 1 (n" 6661911, na origem), de 3 
do COIIMIIB, alll6gralo do PlqlltO de Lai 
do Senado n" 93, 1993 (n" 4.425194, na CAmara 
dos Deputados), de · do Sanador Iram Sanu-
va, que dispõe os .,..,_ a seguros plivado8 
de •s· slência lo saúda, ancionado e 1nlnBiarmado 
na La n• 9.656, de 3 de junho de 1998. 

N" 176, de 1998 (n" 667198, na origem), de 3 
do conante, rastilunlo aut6gralos do Prqa!D de Lai 
do Sanado n" 17, de 1998 (n" 4.512198, na Casa de 
origem), de oiiCiabwa do Prasldanla da Aapúbla, 
que ena, no lmbito dila Forças Armadas, a Camlira 
de Tecnologia Mlilar, a Gralilicaçlo de Dallan.,euho 
de AIJVidade de TaaKJiogia Mlilar, 01 C11J110S que 
nadona, a cM. - PRJVidêucias, S&liCIUI&Io a 
baiSIOIIIIBdo na Lain" 9.657, de 3 de IUf1ho de 11198. 

(Setá feita a diWida ~ I 
C*nala dils ~-} 

DO~DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNilO 

N" 361198, de 21 de maio último, encaminhan
do cópia da DeciSio n" 31161!16, daquela Trilua, A>
fanlrlla ao Raquarinalki n" 202, de 1998, doi Sena· 
dores Carlos Wlson e RoberiD Fra~ra. 

A Dsc:lsio foi IJIIIllllrlinha em Cllpia, 
aos lllqll8renras, e -...:18, também em 
cdpa, 80 ~ ,. 9, de 1998, que ,., ' 
Ccr -~~ deAaunfos Eca161-. 

O taqiJt1llnlfJII Wli ao AftliiÍIIO. 

PARECERES 

PARECER Nl-. DE 1998 

Da Comh 'a • A8111.11"'* Eu Mimi
- .......... , .... ,. 111, ... 1187 
(III ;em ri' 733, • %1...,, M arllfillo) 
do Selll- Prulll ..., de Rcpllll a.
"Sallclbc ao Selada Fcll ai, .... ......., 
zada ap ~ariD •• c la que v1aa ao 
rncnla-• de ar611111W br r IIIDC 
Jun1D lo Rapdlllaa Arga111lllna, - ..._ 
do conbaiO •usado .... 10 ele IMio • 
1117". 

Relalor: Senador Edl nlo Supllcr 

1- Allaldrlo 

Alnlvés da Mansagam ,. 118, de %1 de junho 
de 1997, o Sanhor PI8Sidenla da RIIIJÚIIIÇa IIIDn8la * dabllaçio do S.l8do Fadaral o pedido de ....... 
zaçiio pala que • Unio -- openiÇio ...._.. 
JU1110 lo República Alga à-. visando ao n 11 catana
rnanlo de créditos braslsiras noa termos do CUilbiidD 
lii1118do em 20 de maio de 1997. 

TIIIIIHe de Clácf- de financianam oriundciS 
do axlmiD Fundo de F'III8IICIIUIIenl * ~ 
(RNEX), c:ontralados llngiiiiiDienla pelo 88IDr priva
do IIJII8flbl10 a. F cal r~~~mada, I8IUIIIidoa por aque
la República, em ,_ de programa ecou6mico·finan
caim insbluldo por aquele pais. A divida da Repúbi
ca Aigenbla nio too ••lllgCiciada no lntlllo do "CCu
be de Paris". 

Conlonna clisp6e o art. 52, II1Ci80 v. de Conllt
luiçAo CCJ1111818 privalivanalla ao Senado Fedalill 
aulorizar CJpiii8Çiies axlilinaS de nallnZa finaucelia 
de inlai a de Uililoo, doa Fabldos, do Dillrilo F• 
deral e dos MuiliCipiaa. 

O Sanado Fadenll, com base nac1a nonna, eci
ICiu em 16 de Jllllho de 1993, a Rasoii!Çio n" 50, dia
pondo iiCibnt .. ClpiJi1IÇiia8 de financlameniO exlemO 
com I8CWS08 on;amanblnoa da Unlla. 

A operaçio lia .,.a-asllllglftillll cu dt;&iS: 
Vrllatda dlvül (Poaçiio an 31-&85):US$5,224,536JI7 
- Olvida vincanda: US$2,956,075.71 
-DIVIda --=oda: US$2,268,461.26 
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Ta 7 cNRID das parce1M-.. cld • 
-lJq!.taçãn em 11 paiC8Jas ••-•·-

d<Hie a pnmaua em 31-8-95 e a lilbma em :í!6 5 21100. 
da SBgUinle tonna: 
- 31 da agosto da 1995 
- :í!6 da .-mblo de 1995 
- :í!6 da 1111110 da , 996 
- :í!6 da I'ICMII1tli0 da 1996 
- :í!6 da maio da 1997 
- :í!6 da navemblo de 1997 
- :í!6 da maiO da 1998 
- :í!6 da .-mbm de 1998 
- :í!6 da maiO de 1999 
- :í!6 da nova•ibro de 1999 
- :í!6 da liiBID de 2000 

TalaiUSS 2,2111,481.2& 

US$357.215.18 
US$325,762.15 
US$224,087 .011 
US$170,174.60 
US$170,174.60 
US$170,174.60 
US$170,174.60 
US$170,174.60 
US$170.174.60 

US$170,174.60 
US$170,174.60 

-Tua da JIIIOS. Llllar + 0,8125'11. a.a 
- Juros de mora: 1'% IICibre a taxa de JUR1B 
- MI ,...... de pagamaniD. an.tos ...... do 

CorMirm de pagm,.._ e Clécllos 1614wuws-CCR 

Ta bit n.dD .. ~cela vinca 1 • 
- Llquodaçlo em 25 parcalaa -· 

sendo o 1• pagamento em 26-11-115 e o útJimo em 
26-11-2007, da segwnle fotma: 
-1,50'11oem2&de 110\iBiiibiOde 1895 US$45,8411.37 
- 1,75% em 2& de maro de 1996 US$53,807 .58 
-1,75%em2&de1101i81ftlrode 1996 US$53,807.58 
- 2,00% em 2& de 1111110 de 1997 US$81 ,265.82 
- 2,00% em 2& de IIIMI1iblo de 1997 US$61 ,265.82 
- 2,50'11. em 2& de 1111110 de 1998 US$711,511227 
- 2,50% em 2& de I'ICMirltJrtl de 1998 US$78,5112.27 
- 3,00% em 2& de maro de 1999 US$91 ,1198.73 
- 3,00% em 2& de ,..,..IDo de 1111111 US$91 ,1198. 73 
- 5.00% em 2& de 1111110 de 2000 US$153, 184.54 
- 5.00% em 2& de iiCMJilibiO de 2000US$153,184.54 
- 5,~ em 21 de 1111110 de 2001 US$180,822.77 
- 5,25'!1. 111n 2& de,.,.., ibio de 2001 US$160,822. 77 
- 5,50'11. em 2& de maro de 2002 US$168,481.110 
- 5,50'11. em 2& de iiCMJiiibiO de 21002US$168,481.00 
- 5.00% em 2& de,_, de 21103 US$153,184.54 
- 5,00'IIo em 211de w1ibio da 2003US$153,184.54 
-5,00% em 2& de maio de 2004 US$153, 184.54 
-5.00% em 2& de iiCMJiiibiode 2004 US$153,184.54 
- 5,00% em 2& de liiBID de 2005 US$153,184.54 
-4.00%em2&de r-•ibioda 2005 US$122,531.64 
-4,00% em 26 de maio de 2006 US$122.531.64 
- 4,00% em 26 de rWN&ribio de 2llOII US$122.531.64 
- 4,00% em 26 de 1111110 de 2007 US$122,531.64 
- 4.00% em 211 de rWN&ribio de 2007 US$122.531.64 
TOI'AL USS2, SI,CJ71.771 

- Taa de JURIS: Llbor + 0,8125% a.a 
- Juros d3 mota: 1% a a sobre a taxa de juros 

- rnacllllidade de pa~ cursadas através 
do ConvêniO de pa~ e Créddos RecípRICDB 
-CCR. 

A inltruçio pia c asaual atende às a>agloiCIBS 
contidas ,_ artigos ao e 9" da Ras. rf' so. de 111113, 
am espac111l a aaiiCIIaçlo axprasaa do Senhor p_.. 
dente da República acompanhada de expnBiÇio de 
rnobVos do Sr M.-o da Fazenda, dos s-
ela PiOCUilldona-Genll da Fazenda Nacional a da 
Sacratana do T-10 Nacional, das c:.Jidliilllilw 
hnanceiru, dos CUBIDa e benallciall da CIIJIIIWÇ6o da 
cráldo, assm corno da •nfonnaçile& sobra as finan. 
ças do lornlldor. 

1-VGID 
A operaçlo linarKara. sob ...,., no valor da 

US$5.224,536.97, 1ahwe se a financiamenlos de ax
port89Õ81 brasilatru ao aeiDr pnvado Blg&lilil 111, com 
,_.,_ do ~ da União III a edos no llldintiJ 
Fundo de f'inanclaiMntiC à Eapcnlliição (FINEX), 
~ denominado Ptognuna de Fo•lllilman
ID a Exporfll!llies (PROEX). 

Conforme irlloiuaç6as do Sr. Maiillio da Fe· 
anda. 01 refendos cMbii08 forem .....ao. pala 
Repllblll:a Alganbna, em dacorr6o1Cia de PftiiiiWM 
~ ii1IIIIJufdD naquela pala. As ne
ga eç5as com o governo brMilerro forem r 'tw:lel 
rros .,_ de 19115 e 1998, no lrrGID do Comllll de 
Aoalla(:io de CcáditoB ao E-.or - COMACE, que 
18m e atribuição de definir IJBI*nebOI pare B 118110-
~ de ClácftJs 8ldllmOI bnllllhOI, OCJnfome 
DacreiD rf' 886, de 23-11-82. 

Da acordo com a SeciaiiP• do Teeouru NacD
nal OS B8p8l I 6 firaiCBiroB de op&laçlio 11m - -
gunas ---llilicw. a p!IICIIIII deUS I 2M,481..28 
refai&nte& .. díwida verlCida foi raeacalonade para .., 
amariiZada 816 meoo do ano 20110 e a PM*a de 
US$2,856,875.71 nilllllva .li divida vincanda, o a e. 
lonada pare~ • o ano da 2007. Em am
bos os casos, os ~ urio _,. 1 aia e à 
taxa da JUI08 igual à Llllor - 0,8125% ao ano. 
Porlanlo, ~~~~- I I ~OS~ de 
~ pare cinco. dazle- • '"*' pare • 
~ ..ada e --. ~. eem 
qualquer reduç;6o do pro....., ou de JWOI. 

O Sr. MftiiiO da la2anda inlomie, cunfoome 
118m 6 da &pc>eçlo da ~. que • "Replblra 
Argenlma efeluou pagemantos •elerentea ao acordo 

de~- da.., firmado o-~~~-·. 
Ou aera. o -•balO sob....,., na wrdede, é o,... 
trumanto que cM plana VigliiCia ao acordo de -
c:alonameniD da dlwide. Ele for firmado em ,_, de 
1997 entre 01 doo8 pemos, com cláusula euepat.,.. 
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va da v1gênc18, pcxquanto depende de aprovação do 
Senado. 

Conforme consta da Nora TécniCa STNICOPEC 
n" 598, de 6 de rulho de 1995 (lls. 17-21 do proces
so), os negoaadores bi'B!IIIe11os propuseram juros de 
Ubor maiS 1,0% ao ano, "a mesma taxa pratiCIIda. 
pelo BI"IISII na reeSinrluração das díVIdas da Moçam
bique, Gumé-Baau, ZAmb18, Congo, Gabão a Bolí
VJB, países de - II18IS precãnas que a Ar
ganbna" e raconhacaram que o cusk> llnancarro da 
diVIda vanada a Vlncenda de Ubor maiS 0,8125% 
para os argentmos adUana • .•• abaixo do custo da 
caplação do govemo bras1la11n para reestruturação 
da suas diVIdas". Destaca-. porém, que a "'axa de 
ruros pactuada é a rnasma que VInha sendo ubhzada 
nos bOnus ora ntnagoaados. a Situa-se dentro da 
lauca hiSioncamanta acordada nos re' calonamen
tos da créditos axtemos brasllaiiOS. • (lls 27 do pro
casso). 

Cabe lembrar, que por tratar- da créditos 
onundos da alocaçio de racursos orçamantános da 
Ullllo, o custo alternativo para a rolagam dessa divi
da argentina para com O Brasil &ena melhor IndiCado 

pelo custo da :E da RIQJISOS pato Tesouro 
Nacional para cobnr ,__ déficiiS IISCBIS. t: ln&
géVIII, portanto, que p18881118 operaçio embuta m 
subsidiO hscal ii Arganbna, se coiiSidararmos uma 
taxa Interna raal da ruros da oldem da 22% ao ano 
para a d1VIda rnobllléria lnlama do govamo federal 

Nio obstante o subsidiO fiscal mplíclto na ope
raçiiO, destaca-se, com base nas inlorrTIII9Õ8S do 
processo, que essa peraca ter sido o 1onnato da 
~ passivai ao longo das nagoaiiÇÕ8". 
em 11195/96, tendo em conta: a conclusão das nago
CIBÇÕell da Argentina com a comunidade 1-nc:etiB. 
1nta1T18C1onal, ao amparo do Plano Brady, em 1992; 
o ntconhaCimento daasas débitos como divida DIICIIII 
a, ponanto, a sua eliCiusão do esquema da opções 
da redução da d~ do Plano Brady - bancos 
coman:181S a, por li[ subsaquantas dificuldades 
8COIII'Imco-lmancet do governo daquela pais. 

Como se sabe, Banco Central argenlmo, as
""" como o nosso, ra os depósitos de dívidas 
pnvadas externas em moeda local a o governo assu
mra, a perbr de 1987, os compromiSSOS com os era
dores estranga1ros. AIISim, em dazambro da 1994, a 
díVIda axtema pública argantma allng~ra US$61,2 b•
lh6as a Já no pn11181ro sarnasll8 da 1995, saltava 
para US$67 b11hfia&, em daconênCia dos ~,_ 
mos emargenc181S que o FMI, o BID e o Blrd fizeram 
àquele pa1s em maiÇO e abnl da 1995. Em ITI8IO da 
1996, a d1VIda do setor públiCO argenhno para com o 

Brasil at191ra US$211, 7 milhões Os negociadonas 
braslla•ros. no entanto, estimaram o sannço da divi
da externa do sator público argentino em US$1 0,6 
nwlhões para 1996197 e, nesse sentido, o sannço de
conante do PI8S8nle 188SC81onamento corresponde 
a tão-somente 0,0005% do seMÇo total da divida 
externa daquele país. 

o SISiama de pegamentos acordado é o da 
c:ompe!ISari'as do ConvêniO ele Pa~ e Cré
ditos Reclplocos (CCR) fmnado entra os bancos 
centraiS dos doiS pelsas, ao qual os govemos com
peracem para o encontro da contas quadnmeatnus. 
Além das notas promiSSÓnas embdas pelo govemo 
arganbno, não negDCiávels e pe~ em Nova 
YOik, arrbos os govemos têm ll1lerasse em manter a 
credibHidada do convêniO, afastando, 8SSim nacos 
da não l~q~.~ldaz Implícitos em uma operaçio dessa 
natureza. AdemaiS, a pelfonnanca da pagamen10s 
da outros débms da própna Argentina para o Brasil 
danbo do COIIVêt 10 tem sido total. 

O govamo b18S1Ielro menlfasta, 8Vld81-., 
interessa em regulanzar a situação da seus créditos 
junto ao govamo arganta10, da modo que o comén:oo 
bilateral e, aspacl81mante, as nossas exportaçOes da 
bens e saiVIÇOS àquela pala não SBJIUTI P"''udlcadas. 
Como se sabe, além de Importante paiCIIIro no pro
casso da illlagração ragiONd, 8 Arganbna constllu~ 
atualmanta, o segundo me10r meiC8do extemo biBSÍ
Ielro, tendo absoMdo nos últimos dois anos, em mé
dl8, o equiVBiente a US$4,5 b11hões da nossos pro
dutos Como o 81"81111 tem lido déllclls aiiUBIS da or
dem de US$1,5 bdhiio na nslaçio come!a81 com 
esse pe10e1ro, tudo leva a crer que o controle selá li
qUidado na forma acordada. 

Anta o exposto, ~ pala aprovação da !"· 
sante Clp8I8Çio nos termos do seguinte· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 64, DE 1998 

Autoriza 8 Unlio 8 re.lllllr cp 1ra;la 
nn.-~ .. que visa 80 ~ 
ela criclllaa brallalras jtmtD ii República 
Algenllna.. 1'101: ...... do COiib&to t'lrnw
cla 8111 211 ela llllllo da 1117. 

O Sai'IIIQo Federal 18S01va: 
Arl. 11 t: a União, com base no art. 52, I"'CCSS V, 

da CoriShluçio Federal a da Resolução n" 50, da 
1993, do Sanado Federal, autonzada a l1!8llzar apa
ração 11118nce•ra no valor da US$5.224,536.97 (c1nco 
milhões, duzentos e VInte a quatro mil, quinhentos a 
tnnt& e saiS dólants norte-amencanos a noventa e 
seta centavos), com a RepúbliCa Argentina, nos ter
mos do contrato llnnado am 20 de ITI8IO da 1997. 
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Plllllgrafo úniCO. A operação linancetra
relencla no CllpUI deste lllligo VISa ao ranmn.
manto de Cléclilo& brasilailoa JUIIIO à República Ar
ganbna e tam as -au•ntall condiÇ6aa: 
Valardaclwla(Polçioan31-M5). USS 5,224,536.97 
- Ofwla VIC8IICia: US$2,956,075.71 
- DIVIda venada: US$2,268,461.26 

TliltWI- dM ~rcelee -ICld I 
-• qptoçãn em 11 paJCelas wneabw, ..._.. 

drHia a pnr.-a em 31-6-115 e a úllma em 26-5-3l00, 
da llllgUinle fonna: 
- 31 de agasto de 1995 US$357 ,215.1 B 
-26 de !ICIVIIrillu de 1995 US$325,762.15 
- 26 de 11'1810 de 1998 US$224,087 .09 
-26 de !ICIVIIrillu de 1996 US$170,174.84 
-26 de 11'1810 de 1997 US$170,174.80 
-26de!ICIVIIrillude 1997 US$170,174.80 
-26 de m&Dde 1998 US$170,174.80 
-26 de novemtno de 1998 US$170,174.80 
-26 de 111a10 de 111!19 US$170,174.80 
-26 de novemb!o de 1999 US$170,174.80 
-26deiiiBIOde2000 US$170,174.80 
Tcãl UBP UM1.21 

-Tua de JUIOII. Llbor + 0,8125'11. a.a 
- JIHOS de !I"IQIB: 1'% aobra 8 taxa de )1!1011 
-mo ........... de JIIIIIIWI&ilb: curudas .....,.. do 

Carwlno de P...-lem 8 ClécilaB FleápiOIX*- CCR. 

Ti nMIIIO 11M .......... VMcld• 
- Llqu•daçlo em 25 ~!Calas 881N81ral8, 

-* o 1" pagamento em 26-11-95 e o 11111mo em 
26-11-2007, da aeguinle forma: 
-1,50%an26dei'ICH&IDOde 1!195 US$45,949.37 
- 1,75% em 26 de maio de 1995 US$53.807 .59 
-1,75%em26derawentliode 1998 US$53,607.59 
- 2,00% em 26 de maio de 1997 US$61,265.82 
- 2,00% em 26 de IICMI'IIb!o de 1997 US$61,265.82 
- 2.50% em 28 de maio de 1998 US$76,5112,27 
- 2,50% em 26 de IICMI'IIb!o de 1998 US$76,582.27 
-3,00% em 28 de maio de 1999 US$91,898.73 
- 3,110% em 26 de IICN611 Do de 1998 US$91,898.73 
- 5,00% em 28 de I'IIIIID de 2000 US$1 53,184.54 
-5.00% em 26 de I"IDII6IItlio de 21100USS 153,184.54 
- 5,25'11o em 28 de I'IIIIID de 2001 USS180,822.n 
-5,25'11o em 26 de I"IDII6IItlio de2001 USS1B0,822.n 
- 5,50'1'. em 28 de 1111110 de 2002 US$1 68,481.00 
-5,50% em 26 de -.Do de 21102 US$168,481.00 
- 5,00% em 28 de 111a10 de 2003 US$1 53,184.54 
-5,110% em 26 de nuwntb!o de 2003 US$153,184.54 
- 5,00% em 26 de I'IIIIID de 2004 US$1 53,184.54 
-5,110% em 26 d8110\&nb!o de 21104 US$153,184.54 
- S.OO% em 28 de 111810 de 2005 US$153,184.54 
-4,110% em 26de nuoa•tb!o de 2005 US$122,531.84 

- 4,00'% em 26 de 1'111110 de 2006 US$122,531.84 
- 4,DO'IIo em 26 d8 nowmt1n> de 2D06 US$122,531.84 
- 4,00'% em 26 de 1'111110 de 2007 US$1 22,531.84 
-4,110% em 26 da •-•bo de 2IXJ7 US$122,531.84 
Tcãl !JIS2,;1&1,D71.71 

-Taxa da IUIOII Llbar + 0,8125'11oa.a. 
- JUIOS da mora. 1'% a.a.sob!e a taxa de JIIIOB 
- MndaJdada de paganelb. c:unablllllnMa do 

Cclnwlbo de Pagan•u e CdldiiD Aacípccce- CCFI 
Art. :ZO O prazo para o exen:lao da po-nllt 

llUIOnZaÇio é de~ e quarenta dia& a con
tar da sua pubiiCBÇão 

Art. 3" Esta Resolução ant1a arn VIIIOI' na data 
de sua pubiiCIIÇio 

Sala da Convssio. 3 de JUIIho de 1998. - ,.._ 
lh Plva, PIM!denle - Eduardo Supllcy - Ral!llor
vu.an Klelo Dblng - c.~oa a == - ....-.-
..._- u... Paiva - a.n1 v-- F't• nino 
PaNira - Joaé Faga~a - Pedra Sinal - lléglo 
111 chado-Belo~- Rab1110 R•qu''a 

PARECER lP 357, DE 1 .. 

Da c.m.aio de .uau- E an8ml 
-. aollnl a Mm fiJIIIII ri' 113, de 11M, 
do S.•w Prnlda- de R ; ~blaa, aoll-

..,lllo811111111&;1 ~ .............. 
ela a; 1 a; la ela cridiiD na nlllr ela 
USIIO,CIIIO,CICIII.OO (aiiMia ...... anela 116-
,._, - a TI.,Jpal1adara llniiilh 
GaaadUID Balh.1a Br 11 - TBQ, a a Car
poriclan Andlna ela ,__lia- CAF, _. 
a ........ da Gou._ Fld ... liam como • .._.~la,_,..,., .. • -andl
viclan181'11a, .... - vla1& a tL-,. cii-F 
lo pan:lal da PI ajalill de Canrtn rh do 
G radiiiD Ballda ._, 

Aalator: SenadorJonae Plailwllo 

1- Rallll6rla 

Vem a - Casa oficia do Senhor Pl1 l!elll& 
da Rapl1blica Feclerabd do Bralll~ soiiCIIanda BUIDR
zação para que I8Jil realizada operaçia da c'*llo 
no valor da US$80,000,000.00 (- 11•1iias de 
dólale&) enlfe a Transportadora Bra8ileJra G I ocluiD 
BoiMB-Brasd -l11G. a a Corpoláclon Anel .. de Fo-
111111110 - CAF, com a garanbll elo GCMtmo F&daral, 
bem como a eiiMiçi.o tell'lpOiána da sau andiOIIIIa
maniD, tendo em - ao flna11C18111111110 paR:I8I do 
PIOJIIID da Construção do Gasoduto Boll--8111811. 

Cabe 16S881tar que a oparaçãa em ~ est6 
submeiJda • m-a fomlalldades prévlaa .. contra
taÇão da operação, as quBIS IIIIAo canbdu nio ao-
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mente no âmbito constotucoonal, mas, lambem, na 
Resolução n" 96. de 15 de novembro de 1989, resta
belecida pela Resolução n" 17, de 5 e JUnho de 
1992, ambas do Senado Federal. No que diZ respei
to a Iaos formalodades, o processo encontra-se ade
quadamente Instruido 

A partir da ElCpOSIÇão de Motovos n• 304, do 
Exrn" Sr. M1nostro da Fazenda, observa-se a neces
sidade de que seJ& ult1mada a garantia por parte do 
Governo Federal, a fim de voabohzar a conclusão 
do Gasoduto BoliVJa-Brasol, o qual faz parte do 
programa "Bras11 em Ação", constante tanto do 
Plano Plunanual de Governo, como do Ofçamento 
federal. 

Quanto as condoções f1nance1ras para a reali
zação da operação, a Secretana do Tesouro Nacoo
nal esclareceu que a TBG, por ser empresa cnada 
recentemente, nio apresenta demonstrações conlá
bels, de fonna a avaloar o 11f118C10 da operação de 
Clédlto nos l1motes de endMdamento estabelecido 
pelo Senado Federal, nos tennos do Art. 7" da Reso
lução n" 96/89 Esclareceu também que os elemen
tos fonanceoros e patrimoniais que compõem os hml
tes de endiVIdamento, de acordo com o modelo de
senvolvido para o PI'OJI!IO, somente se realozarão a 
parbr do 1niao da construção e durante a operação 
do gasoduto, o que PI'B!Udocana o atendimento dos 
mdocadores, fazendo-se necessana, aes1m, a eleva
ção ternporána do l1mote acoma relendo Ressalte-se 
que o art. 9" da supracrtada Resolução garante à 
União a possiblhdade de pleotear a elevação tempo
rána do bmote lixado no art 7". 

AdemaiS, a garanta do Tesouro Nacoonal será 
concedida à TBG mediante o oferecimento de con
tragarantoas sufiCientes a ressarcor o Tesouro de 
qualquer ewntual desembolso que este voer a ele
luar. AsSim, es contoagarantoas serão as receitaS 
própnas da TBG e, como contragarant1a subsod1ána, 
será oferecida garantoa solldána da Petrobras 

Importante destacar que medoante a Portana 
lntermllliSienal n" 2/MPOJMF, de 21 de ,aneoro de 
1998, a concessão de garantoa do Tesouro NIICIOlllll 
à operação de credito em apreço toe excepcoonabza
da, conlorme o diSposto no § 1• do art. 1• do Decre
to n• 2.368, de 1 o de novembro de 1997 

No pa,_r PGFI)IICOF/ rf' 728/98, a Procura
dona-Geral da Fazend• Nacoonal certdoca a validade 
do Instrumento contratolal proposto 

t o relatóno. ! 
lj,-Voto 

O Governo Federal pleote1a autonzação para 
operação de creddo a ser realozada pela TBG, no 

montante de US$80,000,000.00 (oitenta mdhões de 
dólares), com garantoa da Unoão. VISando obter re
cursos essenc1a1s para a conclusão do gasoduto Bo
hvoa-Brasll. Tal obra é de crucoal1mportâncoa na ma
tnz energetoca nacoonal, voablkzando Investimentos 
que propoc1arão condições para um futuro novo ciClo 
de crescomento econõmtco. 

Não há obiCes lega1s ou constrtucoon~us, tendo 
sido obedecidos todos os trãmdes processuaos ne
cessános. 

Concluindo, poos, que se encontram atendidas 
as condoções estabelecidas na Resolução n• 96, de 
15 de novembro de 1989, restabeleada pela Resolu
ção n• 17, de 5 de JUnho de 1992. ambas do Senado 
Federal, sou de parecer favorável ao atendimento do 
pleito do Govemo Federal, nos termos da segu1nte 
Resolução 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 65, OE 1998 

Autoriza que seja realfzllclll Clplll'll

~ de créditD - a TranOipOitadono 
Brasileira Geaoduto Bolívla-Brawll - TBG 
e a Corpo~Kian Andina de 1'- -
CAl', com a garantia do Governo Fedenll, 
bem como a eleveqio tempar6rle de _. 
endividamento, tendo em vlete eo finen
clelllllllk> f*Ciel do Projeto de ~ 
pio do Glleod111D Bolfvle-Bnell. 

O Senado Federal resolve 
Art. 1• Foca autonzado Que seJ& reabzada ope

ração de crédito emre a Transportadora Bras11e1ra 
Gasoduto Bolovoa-Bras11 - TBG e a Corporácoon An
dlna de Fomento - CAF, com a garantoa do Governo 
Federal, bem como a elevação temporána de seu 
endMdamento, tendo em vosta ao financoamento par
Cial do ProJBIO de Construção do Gasoduto BohVIB· 
Bras11. 

Art. 2" A operação a que se relere o arbgo an
tenor deverá obedecer as seguintes condições: 

a) valer. 110,000,000.00 (o- milhões 
de dólares); 

b) /UfDS" taxa f1xa a ser definida na 
data do desembolso, com base na US Trea
sury Bill Rate para o prazo de 10 (dez) anos, 
acrescida de até 3% (três por cento) ao ano, 
1TlCidente sobre o saldo devedor do pTmCipBI, 
a partor da data de cada desembolso dOS re
cursos ao extenor; 

c) prazo; 15 (qwnze) anos, a pertor da 
data de asSinatura do contrato de flnancoa
mento. sendo 6 (seos) anos de carênc:oa mó-
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wl e 9 (nove) anos de amortização do pnn
cipal (liXO), 

d) COI1II$SÍÍO de t:DmpfDmiSSO. ate 
D, 75'!1. ao ano (setenta e anco centesunos 
por cento ao ano) sobre o montante não de
sembolsado, contado a partir da data de as
Sinatura do contrato; 

e) cormssão de trnancramento· até 
1,25'!1. (hum 1nte1ro e v1nte e c1nco cente
Simos por cento) sobre o valor do emprés
tmo, 

f) despesas gerars brmtadas a ate 
0,1'!1. (hum dec1mo por cento) do valor do 
empresllmo, 

g) J1110S de mota are 2'!1. (dois por cen
to) ao ano acrma da taxa operacronal, 

h) psrfoQo de --- 3 (três) 
anos; 

I) COIIdrpio de pagamento do pnncrpal. 
em até 18 (dazooto) pan:elas semestraiS, 
sendo cada uma das duas pnrnetras equiva
lentes a 5.6% do pnnclpal e cada uma das 
16 _,_no montante de 5,5'!1. do pnncl
pal, vencendo-se a pnrnetra 78 (setenta e 
oda) ,_ após a data da assmatura do 
~. 

n COtJdlçAo de pagamento dos /111'06 
~rewncldos, 

k) condição de pagamento da comrs
üo de t:DinfND"''SSD serrwstralmente venci· 

da nas mesmas datas esbpuladas para o 
pagamento dos JUro&, sendo a pnme1ra per
cela após a emiSSão do CertdiCIIdo de Auto
nzaçio, 

I) contragaranlla pnnapal. as receotas 
pr(lpnas da TBG, mediBnle mecaniSmO de 
débito automátiCo em conta; 

m) c:onrragaranrra subsrdlána: garant1a 
SOIIclllna da Petrobras. 

Art 3° A autonzação concedida por eata Re
solução deveré ser exercida no prazo de 540 
(quinhentos e quarenta) d1as, a contar de sua pu
bliCação 

Art. 49 Esta Resolução entra em VIQOI' na data 
de sua publlcaçlo 

Sala das Comissões, 3 de IURhO de 1998 -
....., Plve, Presidente - ,_.. Pin..,.lro, Relator
JoN Fogeç~~ - Vll8on Klelniibmg - CariCie ._.. 
ra- Dj811M a.u - BenJ v-- FraMelino Pe
Nira - EspMJJilo AmJn - Sérgio Machado - ~ 
MI Palve- ..Jelhn"son Péres- Pedro Simon- Ro
berto Requilo- Elclo Alv.,.. 

---
LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA 

PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

DECRETO N° 2 368. 
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997 

Di8Péie .obre • conceuio de .,_.. 
tillspeWUnlão. 

O Pres1dente da República, no uso da allibut
ção que lhe contere o art. 84, 1nc1so IV, da Conabtul
ção. e considerando o diSposto nos Decretos-leis 
n"s 1 312(1), de 15 de tevere1ro de 1974, e 1.960(2), 
de 23 de setembro de 1982, e na Le1 n" 6 263(3), de 
1 8 de novembro de 1975, decreta 

Art 1° FICB susperiSB, até 31 de dezembro de 
1998 a concessão de garantias de Umão em opera
ções de credito externo de qualquer natureza. e-
tuadas as operações relacKinadas com o siStema de 
seguro de credlla à exportação. 

Parágrafo úmco. A concessão de garantia da 
Umão em contratos de frnariCiamento de PfOIIIIoS, 
aprovados pela Comissão de F1nai"'CCIIIII8rrl Exter
nos - COFIEX, até a data de pubiiCSÇio deste De
creto. poder&, em caráler excepciOnal, ser autonza
da em ato co11Junto dos MlftiSirOs de Estado da Fa
zenda e do Planetemento e Orçamento. 

Art. 2" Este decreto entra em VIgor na data de 
sua pubiiCBÇio 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Prest
dente da Repub11C8 -Pedro Mlllen 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente lido vlll à publiCaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Prest
dênciB comuniCa ao Plenano que os PIOJBioll de Re
solução de n"s 84 e 65, de 1998, resultanlols de pa
receres lidos antenormgnte, IICBiáo perante a M.a 
durante c1nco diBS úte1s, a 11m de receber emendas. 
nos termos do art 235, 11, f, do Regimento Interno, 
combinado com o art 4" da Resolução n" 37, de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou-se, ontem, o prazo previSto no art. 91, § 3", do 
Rag1mento Interno, sem que tenha Sido mlarposto 
recurso no sentido da apRICI8ÇAo, pelo Plenáno, do 
Proj81o de Le1 do Senado n• 15, de 1997, da autona 
do Senador FranciSCo Escorc10 que extmgue os r;re

drtos do InstitUto NaciOnal de Seguro Social - INSS, 
onundos de contnbuiÇÕea SOCIBIS devidas pelos Mu
niCipiOs, ate 31 de dezembro de 1992, e dé outras 
providências 
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Tendo sido re1e1tada em aprec1ação temunat1va 
pela Com•ssão de Assuntos Econõmecos a matena 
va• ao Arqwvo 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa. of1C1os que serão lidos pelo Sr 1• Secretano 
em exerc1C1o Senador JelleJSon Peres 

São lidos os segu1ntes 

OF N" 97198-GLPFL 

Bras1l1B. 3 de JUnho de 1996 

Senhor Pres1dente. 
Nos termos regunenta1s. 1nd1C0 o Senador 

Franc1sco Ben)am~n para ocupar. como suplente. a 
vaga deste Partido na Com1ssão de Assuntos Eco
nómicos em VIrtude do ped1do de licença do Sena
dlor Josaphat Mannho 

Cordialmente. Senador Hugo Napoleão. L1der 
do PFL no Senado Federal 

OF N• 96198-GLPFL 

Brasília 3 de Junho de 1996 

Senhor Prestdente. 
Nos termos reg1menta1s. 1nd1C0 o Senador 

Franc•sco BenJamin •para ocupar. como suplente, a 
vaga deste Partido na Com1ssão de ServiÇOS de In
fra-Estrutura em VIrtude do ped1do de liCença do Se
nador Josaphat Mannho 

Cordialmente Senador Hugo Napoleão. L1der 
do PFL no Senado Federal 

OF N• 99198-GLPFL 

Bras1lla. 3 de JUnho de 1998 

Senhor Pres1dente. 
Nos termos reg11nenta1s. IndiCO o Senador 

Francasco Ben)amm para ocupar, como t•tular. a 
vaga deste Partido na Com1ssão de Fiscalização e 
Controle. em v1rtude do ped1do de licença do Sena· 
dorJosaphatMannho 

Cordialmente. Senador Hugo Napoleão. Ltder 
do PFL no Senado l'ederal. 

I 
O SR. PRESitNTE (Geraldo Melo) - A Pres1· 

dênc1a, de conform de com os oflc•os que acabam 
de ser lidos. des1g a o Senador Franc1sco Benfa
m•n para antegrar. como suplente. as Com•ssões 
de Assuntos Econôm1cos e de Serv1ços de Intra· 
Estrutura e como t1tular. a Com•ssão F1scahzação 
c Conrrole 

Sobre a mesa. ofiCIO que sera lido pelo Sr 1" 
Secretano em exerciCIO, Senador Jefferson Peres 

E lido o segUinte 

OFICIO SJN• - LIDERANÇA DO PSDB 

Sr Prestdente do Congresso Nac1onal 
Jnd1co em Substrtu1ção. a lnd1cação desta Pre

Sidência. os Senadores do PSDB que comporão a 
Com1são Espec1al M1sta aest1nada a apreCiar a se
guinte Medtda Prov1sona 
MP N" 1 662 Publicação DOU: 29-5-98 

Aaaunto: Da nova redação ao art 99 da Le• 
n• 8 723. de 28 de outubro de 1993. que d1spõe se· 
bre a redução de em1ssão de poluentes por ve1culos 
automotores e da outras prov1dênc1as 

Titular: Pedro PIVa 
Suplente: Artur da Tavola 
Brasília 4 de Junho de 1998 - Senador Sérg1o 

Machado. L1der do PSDB 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sera 
ferta a substrtUtção sol1crtada 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ha ora
dores .nscntos 

Concedo a palavra ao nobre Senador JeffeiSon 
Peres 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM Pro
nuncia o segu1nte diSCUISo Sem reVIsão do orador ) 
- Sr Pres1dente. tnfeiJZmente cont1nua a greve das 
umveJSidades. paradas ha do1s meses. A proposrto 
do assunto. a Folha de S.Paulo de hOJI! publiCa con· 
s1derações ao JOmallsta LUts Nasslf a resperto do as· 
sunto que me parecem bastantes JUdiCIOsas 

Por ISSO passo a ler a matena, para que cons
te dos Ana1s do Senado e para conhecimento dos 
SIS Senadores 

Saídas para o impasse universitário 
Se depender da Associação Naaonal 

dos Docentes das lnstrtu1ções de Ens1no Su· 
penar (Andes) não sa1 acordo com o M1n1ste· 
no da Educação e dos Desportos (MECI 
para tntenromper a greve das unJVeiSidades 
federaiS E bobagem InSIStir 

A op1mão não e do MEC mas do go· 
vemador VICtor 8ua1z (ex-PT. atual PSB) 
que. ha cerca de um mês. reumu-se com ou
tros três governadores- Cnstovam Buarque 
(PT - DF). Eduardo Azeredo (PSDB - MG) 
e Tasso Jere1ssatt1 (PSDB - CE) - para se 
oferecer como mediador para a cnse A pro
posta acabOu esquec•da em algum escam
nho do MEC. atropelada pela eclosão da 
greve e pela 1nsens1b1lldade poht1ca do ml
n•steno 

Buaaz cons1dera que a d1retona da An
des (Que esta em seus un1mos d1as de man-
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dato) pt''diZou a questão. colocou a unoversl
dade a raboque de obJBIIVos polltOCDS e não 
QUIII' saber de solução para o mpasse. 

A lónnula de BuaiZ para resolver o Im
passe é, pnmatro, drscubr-se uma agenda 
cla~a, de 1nteresse dos professores e da so
cllldade Depois, buscar negocl8r com a Fe
deração das Assoc1aç6es dos SeMdores 
das Unoversoclades Brasileiras (Fasubra). 
uma cxgamzação que demonstrou malDI' 
bom senso na condução da greve 

Já eXJSte uma proposta 1n1C111I na mesa. 
apresentada pelo Conselho Un1versdano da 
Unoversodade FedeiBI de M1nas GeraiS 
(UFMG), que pode seMr de pomo de parti
da- Contém dez Itens. que vrsam contemplar 
de rnai'ISira dlferancl8da clocei 1tes e aposarl
tados. e 1nsblu1r cnténos de mérdo 

.. ollaetllçõee 
A unoversldade e um caletcloscóp10 de 

•ntereaaas conflltantes. No entanto. salta à 
Vlllla a ltXI8Iànc:la de um sagmemo prohssiD
nal, ~omebdo com a PIISQUISB e o enso
no, trabalhando COIIC8flos de eficiência, que 
não aceda mBJS os velhos padrões corporal!
- -da aluai duatona da Andes - ou tra
dlc:lonal- IHefárquiCO - de pane expressMl 
elos redDnls ou de "clonos" de departamen
taa - que Blnda dominam a cena unoversdá
na. Nem aceita o descaso com que o MEC 
1.-u até agora da questão ui1IVIIIBIIána 

Como diZ Ramon Garc1a Fernéndez. 
elo Oapartamemo de Economra da Unoversl
dade Faderal elo Paraná: "Em lugar de recla
mar no agregado da baixa relação aluriD
protnsor, não sena melhor o MEC pensar 
por que departamentos de araas ldãnbCas 
em d"- ui!MifSICiades, embora te
nham número Similar de professoras, oler&
c:em QUBnbdades cornplelarnenle d~erantes 
de vagas nos MUs vestibulares?" 

É a mesma VISão de Fellpe RIZBIIO, do 
lnsblulo de FlsiCII da Unoverslllade Fedenl 
elo RIO Grande do Sul (UFRGS), 4"8 diZ que 
"urna c:oosa que me 1rnta bastante, e a meus 
c:olagas pesqUisadoras. é - o pessoal que 
não está envolvido com pesquiSa trabalhar 
uma !ração mm1ma do que os pesquisado
ras (que lambém dia aula) trabalham, e &III

da IISSIIII ganhar salános comparaveiS" 
Ou de Mauro Dona. PhD em F1s1C11 

pela Urwerslllade de Vale, professor tdular 

da UFF e da UFRJ, que discorda da defella 
que a Andes taz da extensão elos beneliCIDB 
a lodos os professoras, mdepeude
de sua ldulação "Essa proposta toma a An
des leg1hrna fundadora elo MST-2 (Movunen
to elos Sem Títulos)". diZ ele. "O problema é 
que con.'laiai&llb não e tana. tftulas não po.. 
clem ser in'aados, devem ser conq~~.· 

É o que defende LUCiano S- P~nhetro, 
candidato a pmlessor hiUiar de !l'neoologia 
da Unoverslllade Federal do Ceará. "Não é 
posa1vel acettar que professoras urwersdá
nos sej81T1 promovidos por tempo de seMÇD, 
sem a menor biUiação e sem proc:tução c:oan
liflc:a. No Exércdo, cabo mona cabo se nio 
se espeaalrzar • 

leonomla 
A q.-tão da ISD1'101T118 entra em vánDII 

momentos Em relação a outras categona 
publicas_ "Um auditor fiscal do Teaouro Na
CIOnal tem como valor 1niCIIIl em sua cana11a 
o saláno de R$4.800- Já um poal ssor-dou
tor, no último estágiO de sua c:anaora (prola
sor ldular) e em rag1me de de+'ac;ão llli!CU
sova, tem saláno de R$3.200", lenQa Sérgio 
RICilrdo de Souza. doutor em angenhana 
_,.,.,de Minas Gelais. 

Em ralação a unoversKiacles sem ax
~. que conqu-..m aumentos na 
JustJça- "Na UFMG o saléno médiO de pro
fessor-doutor ou acima é de R$2.983, 76 e a 
máclla geral é de R$2.203,37- Na Esan, pro
fessor-doutor ganha R$6.000 e a média ge
ral é de R$5.300". lf'lonna Gabnal de Olival
la Rlbe1ro, elo Deparlarnento de Estrutu
daUFMG. 

Em ralaçlo aos própnos d1ngentes ,.,._ 
verúános. DIZ C8rlos Farac:o. "Em abnl, o 
~. que se recusa a dar aumento p11111 
os protessoras, 1881usloU os cargos coma
s1Df18dos das unoversldades tecler.us. Prac:~
sava p6r PlD em ama 8Jnda?" 

~-..-
0 que - grave revela, pela pn111111ra 

vez, é uma disiiiÇáo nillda entra os -
compromebclos com a excelênc:loó. acadêmo
ca e os IICOI1IDdaclos 

A greve pode ser o diVISOr de águas, 
para um grande acordo, em tomo de cnlé
nos de ehciênca, que consagre ~
mente a unoven;Kiade púbiiCil corno um ele
mento cenbal de deseiMIIvlmerdo elo pais. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, craoo que o co
luniSta Luis Nasllll enquadrou bem a questão e da 
forma mudO sensata. Essa greva deve ser aprovella
de para que o Govemo, através do Mnsténo da 
Educ:açio, e as unMKSidades, paios seus diVersos 
sagmemos, comecem a dMenhar uma solução para 
o grave problema de delanoração das unM!rsldedes 
b1U1Ielras. O piOblama salanal é uma q.-tão lm
poltante, mas nlio é a única. 

Espero, polfaniiD, mais uma vez, que a l'l1aiOf1a 

dos prof asse- não se deixa lavar paios que têm ra
z6es de ordem politica para manter o mpasse. Es
pero, também, que o Mintsténo da Educ:açio tenha 
suficiente lUCidez panl saber que o problama univer
SIIéno é grave, da fundo, é um problema estrutural, 
que a Nação espera S8IB resohndo. 

Era o que eu bma a diZei', Sr. Prasodante. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Sr. Senador José Alves. 
O SA • .José ALVES (PFL - SE Pronuncta o 

sagumte da;curso.) - Sr. P._dente, Sl"s e Srs. Se
nadores, tendo parbelpado, ;..ntamente com ou1ras 
autondades, dantra as quaos tlês membros desta 
Casa, as Senadores Jonas Pinheiro, EspandiAo 
Amm e Pedro Smon, de uma co111ssão onunda de 
Pastoral Pallamantar Católica do Bras1l, bderade 
pelo Senhor VICII-Pnllllldenle da RepúbliCa, Dr. Mar
co Maael, em VISita ao Vaticano, onde fomos racebi
dos com nosaos laml18res, em lliJdllnaa, por Sua 
Sanbdade o Papa Joio Paulo 11, gostaria de acres
_., algumas conslderaç6es sobra o lhip011anle 
significado dessa IIIISIIio, jll n!latada ao Senado de 
RapllbiiCil pelos Sei'Bdores que me anlacederam 
,_. Wla8liva e tnnlerevenun nos AnaiS desta 
Casa as pronuiiCIBITIIIIIIas oliciaos classe encontro de 
extraoord1néria -..,o~~~nc~a para lodos nós. 

lnblgl&ll&s da uma comdiva de 125 parbclpan
bss, e IIICOillj&•edos por um biSpo, Dom Ant6niO do 
Canno ChaUcha, lá mullo decfiCBdo, no Roo Grande 
do sg, 6. P- da POlitica, esiMmos em Roma du-
1&118 a segunda qunzana de 1na10, quando lemos ,_. 
bKio por Sue Sal o11dada, -dado pelo l"lll8IID Vlce.f> .... 
denla, que, num dos tJachos de seu pnn.I~C~&na IID, 
larrbrou Pio XI, quando elinnou que •a pollbca, depoiS 
da nligllo, é a ,.. nobra aiMdade do sarlunano", o 
que pode ser COIISidal:fc como estirrUo e daaafio. 

Durante a miSSa, celebrada na Catedral do Va· 

bceno, a Basiltca da~ , Dom Geraldo Mage-
la Agnello, anllgo de Londnna, e hol& a maiS 

elevada autondade bca brasileira ne Cúna 
de Roma, saudou a conutMl durante a homll• 
com palavras da 11'1815 rosagrade sabedona cnstã 

-----------------------------
Sr. Presidente, S,.,. e Sra. Senadoras, estar 

ali, ouvindo a mensagem de Sua Sanbdada, esbmu
lando o nosso tlilbalho e apontando a dii"IIÇiO que 
poderíamos sagur dentro do pensamento da lgi'IIJB, 
OUVIndo Dom Geraldo Magala naquela cenm6nla ,. 
llgiOSII, tão deriSa de ans1namantos e sabedona. -
dadas pi tantas - R!pabdas, e de valo• do ,_ 
queelionével, lembrai-me da Indiferença que lllllda 
pnwalece no mundo, por lalta da solldanedade, com 
ralação 6. convivênCia cnstA. gellllldo a toma, a m
séna e a VIOlência, em contrasta com a -..ção e 
a concentração de riqueza em poucaa mlos. 

Nesta brava viSIIa, pudemos ouvir e nos I8CI
c:lar sobre os postulados dos vános concilias e anel
clicas que atua&zam e consolidam o penaamenlo da 
lgre)8 e do Evangelho pa~a os nossas dias, 1a1s 
corno a Retum Novarum, ConcH10 Vabceno 11, Popu
lorum PiQgl-10, PBICIItrl n Tems, Cluadtagésmo 
Amo. Centásn1us Amus e a Cal1a All ~ da Sua 
SarUiade, ll1lilulada TefiiO AfiiBi 1110 AdllaiiiWifa. 

Destes pronui'ICI8nlllntOS, Sr. PI8Sidenle, quero 
resselar alguns tópicos e afinnativas que muno me __..llzaram pela solidez ds suas alinnaçlies: 

Nas palavras do Papa: 

- "Sinto-me lehz por acolher, junto - túmulos 
dos apóatoloa Ped10 e Paulo, a vós que rapresenlais 
hoje, aq111 em Roma, o Parlamento de nobnl e queri
da Nação bi&SIIeila". 

- •Entre as vossas miSSÕeS, uma das r1"'IIIS •rn
portanlas é, sem dÚVIda, o apsifeiçoamento do cor
po legiSlativo, a fim ds que as lats eslajam ao aennc;o 
da vida e de Iodas as pessoas". 

- "Cont-eço o - esfolço por delellder as 
principias que têm sua ongem no Evangelho de 
VIda. Sei bem que não - é lécll ••. O dinlilo 6. VIda; 
o de dignidade de lamilla e o da l"18bUÇio religiOSa 
nas escolas; a dei- das pranogallvas -.:as, 
que 8XIgllm o 1"11111& fino e delicado raspado pela n.J
Iher biUilelra e pala mfAnCia; o dever de garanbr o 
dlredD ao traballo e sua justa ramu118111Ção; o com
bate 6. seca, o emplli •'lo por garantir uma 1elomla 
agréna elebva, justa e eficiente". 

Nas palavras de Dom Geraldo Magela Agnallo, 
se n!portando alguns eddos papal&: 

- "A solldanedads nio é um sentimento de 
vaga C:OmpiUxão ou antemec1mento superficial peloa 
males solndos por tantas pessoas próXImas ou dis
tantea Pelo contráno, é a detamV1açio finna e par· 
saverante de se empenhar pelo bem comum; ou 
s.,a. pelo bem de lodos e de cada um. polqiJa lodos 
nós somos Wldadeol11i11111118 rasponsáveiS por lodos". 
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- a detesa nnne da v1da e da tamll1a como 
•amuano da voda" e da dogmdade da pessoa • 

- "a promoção da JUstoça sOCIBI, quer na VIda 
ontema de cada Nação, como também na convovên
coa das Nações e dos Estados, como condiÇiD ondis
pensével pera que se possa chegar a uma verdadei
ra pez . ." 

- "o acesso, tomado possovel e assegurado a 
odos ao trabalhO e a JUsta remuneração, a moradoa 

dogna, à educação, à saude. a prevodêncla e assos
tencoa socoal" 

E, no que diz respeitO as perseguoções que 
-nudas vezes sofrem os polotocos. lembrou Cnsto 
quando dosse "tenham confiança que eu veiiCI o 
mundo" 

Em seu pronUIICiamento de saudação ao Papa, 
' Voce-Presodenle Marco Macoel, relenndo-se com lu
Cidez e prolundtdade. a IgreJa, à nqueza de sua dou· 
tnna socoal, e lembrando que o nosso País é prrvlle
goado pelas três VISdas que Sua ~ realtzou à 
nossa Patria, recordou as propnas pelavras de Sua 
Sanbdade no IMO Cruzando o Llfl'llllr ela EsptmiiiÇII: 
"a utdldade essencoaJ da fé consoste no lato de que, 
por meoo dela. o ser humano realiza o bem". 

Como bem destaca Dom Lucas Morerra Neves. 
,:Jresldente da CNBB, ao relenr-se a vragam, em seu 
artogo "Parlamentares no Vaticano", é onerenl8 ao 
homem pubhco cnstão "um compromtSso com a de· 
~esa da pessoa humana e com a promoção dos seus 
drrertos" E o pololtco cnstão. por ser catoloco, toma
.e aonda maiS comprometido com o enlrentamento 
desse desairo, porque tem a conscrênaa das ..-s
•ldades do ser humano, como ftlho adolovo de Deus. 
cnado a sua semelhança 

Lamenta~~elmente, em nosso País, aonda exoste 
um profundo abismo entre ncos e pobres. entre pmn
Jegoados e exclurdos E Sua Santidade. com sua lúci
da VISão de pastor unoversal, ofereceu. como sobeJB· 
mente tem leito em toda sua llumtnada ex~stêncoa, 
reflexões aos parlamentares braslleoros. como um 
alerta "à coerêncoa cnstã na gestilo de vida públoca". 
lembrando que a conduta dos polítocos de uma na
ção de predomonante tradiÇão catohca, deVe ser 
compat•""' com os pnncopoos de moralidade e res
;JBdo à codadanoa e dlredos SOCIBIS 

Recordou-nos o Papa João Paulo 11 que o car
go polotoco e, acoma de tudo, um sei'VIÇO ao bem co
mum de todo o paos representado, em especoal dos 
maos carenres e desassostoclos 

Fez-nos refletor, Sua Santodada. sobre o teste
munho que devemos dar. como Parlamentares cato
focos, nessa luta por um humanosmo cnstio, buscan-

do trabalhar em prol de uma legoslação posdova vol
tada ao respedo pelos valores etocos e doredos natu
raos do ser humano. 

Como non:tesbno, tenho vovencoado e testemu
nhado o grande solnmemo que tem alllgodo as ragoljes 
maos pobres de nosso País Como médico, tenho 
sentido as alloções e angojstoas dos que não deelru
tam do doredo aos mínornos serviÇOS de saúde públi
ca Como homem de ongens ruraos, tenho 88SI8bdo 
à trágoca detenoração do campo, onde a tome e a 
rrusena campeoam. à espera de soluções que nunca 
chegam Como homem do sertão. cresco com o fan
tasma das repetidas e esperadas secas. como agora 
esta ocorrendo no nosso saindo Nordeste. 

Sinto--me, portanto Sr Presidente. Sr"s e Srs. 
Senadores, maos do que nunca. ao partilhar da sabe
dona de nosso li der espontual 1118101. João Paulo 11. 
no dever de expressar, neste plenáno, como tenho 
ledo rederadamente, rmnha ondlgnação pela lragollda· 
de, para não dozer ausêncoa, de um programa de go
verno que contemple as demandas SOCIBIS do povo 
brasoleoro, órgão que tem sido do exercíciO dos seus 
doreotos de codadanoa e JustiÇa socoal. 

C11110 que todos nos, Parlamentares cn&tios, 
que tovemos o pi'Miégoo de partilhar da bênção e se
veras advenêncoas do Sumo Pontíloce, aprendemos 
maiS do que uma IIÇiD de amor 

Colhemos, naquela oportunidade, o axampJo 
de grandeza e sabedona, de um esponto albvo, em
bora curvado pela onclemêncla da Idade e da fragili
dade tísoca, como a prolebzar que os tempos - em
bora de oncertezas e embates - são novos tempos, 
onde Ja não cabem a cegueora e a ontolerál'lCIB políb
ca, o tavorecomento dos maos fortes em detnmento 
dos rnBJs fracos e, tampouco a onái'CIB e a ormssiio 
no trato da COisa públoca e dos onteresses maoores 
da população 

Eu reverenCJo a liderança espontual do Papa 
João Paulo 11 porque ele e solldãno com todos aque
les que não acadam a onJUstoça, a exclusão soaal e 
as dlhculdacJes cnadas pelos pnvolégiOS que tém om
pedldo a feliCidade cnstã do ser humano 

Era o que eu tonha a dozer, Sr Presidente. 
Mudo abrogado 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo! - Conce

do a palavra ao Senador Casoldo Maldaner (Pausa 1 
Esgotada a lista de oradores 
A Presldêncoa lacutta a palavra a qualquer um 

dos Srs Senadores que dela queoram lazer uso 
(Pausa I 

Os Srs Senadores Juloo Campas, Eduardo Su
plocy. a Sr" Senadora Benedda da Silva e o Senador 
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Bernardo CabRil envoaram d1scursos a Mesa para 
serem publicados, na forma do diSpOsto no art. 203. 
do Regmento Interno 

S. Ex"s seria atendidos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr Pre

sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, enti"I!VIS!a a O Esta
do de S. P.,lo, em 13 de Jllnelro de 1988, Lúco 
Costa afiRmava. "Bresnoa merece respedo Trata-se 
de uma cidade não conclu1da e, como tal, necessita 
de ,...da COISa. O que espanta não e o que lhe falta, 
mas o que Já tem'. 

Raiana--se o arqudeto ao problema das cons
lruções sobre o plano ong1nal da Cepdal da Repúbli
ca, em 1988. O que d1na ho]e, 9 anos após, quando 
Brasília Já comemora 37 anos de ex1stêncoa? Acredl
lo que o espan]O da 1988. em 1997, se tenha trans
fonnado em pavor, tamanha é a veloaclade com que 
BlasHIB se eslá diSianclando da c:oncapção pnmordlal 

Originalmente pensada para ter 500 m~ habi
tantes somente no ano 2000, no f1nal do ano de 
1995, de acordo com dados do InstitUto HISióncc a 
Geogniflco do DF, BIBSHIB Já esta com 1 mdhão, 779 
mi e 808 habitantes 

O Plano Piloto, no presente, não ma1s pode ser 
COICOIIIISideoderado de forma Isolada Hoje, 1nsere-se no 
COfl1l]eXo do Datnto Federal, que se constitUI de nu
merosas adades-satéldes, multipliCadas, que cres

cem de forma 3ê Isso sem considerar as CI
dades do .-no, · multiplicadas e exte1 sas. 

O Correio B -llense, entreviStando a popu-
lação pare conhecer lhe a opinião sobre a cidade 
hoje, destacou obseN&çOes como a segUinTe: "Bra
sHIB pi se transformou demaiS. Antas, não haVIa na
c 1 lidada de cerca nem de nada. EXISta segurança. 
HoJe, não hé a ..-ma tranquilidade' (Correio Bnt
zllensl&, ZT de JUlho de 1997) 

Sr Pnasodente, Sras e Srs. Senadores, em 
1987, BrasHia f01 raconheclda como patnm6n10 mun
dial. Trata-se da ÚI'ICII Cidade nascida no século XX 
a ostentar esse titulo, conquiStado graças as suas 
CIBIBCierlsiiC8s arqullel6n~cas, urbaníSIIC8s e paiSB
glabcas. O 1Dmbamenlo teve o ob]ebvo exatamente 
de preservar os bens culturaiS e naluiBIS que a Cida
de posSUI. Abrangeu área razoavelmente grande, h

miando-se, ao laste~as margens do lago Para
noé; a oeste. pela E da Parque da lndústna e de 
Abastecimento - EP : ao sul, pelo carrego VICente 
Pires; e. ao norte, pelo corrego Bananal. 

No 8181111, eXIStem 8 localidades tombadas pela 
Unasco. a Cidade de Ouro Preto, em M1nas GeraiS, o 
centro h1stónco de Salvador, o santuano de Bom Je
sus de Matosinhos, em Congcnhas do Campo. M1-

nas Gera1s. os SIIIOS l\lstóncos e arqueologiCOs de 
Ru1nas e São M1guel, no R10 Grande do Sul, o Per
que Nacional do lguaçu, no Paranã, o centro hlstón
co da c1dade de Obnda, e os s1110s arqueológiCOS de 
São Ra1mundo Nonato, no P1au1 

O tombamento consldUI uma diSCiplina a ser 
respedada No caso de Bras1l18, acredito ser neces
sáno entender que a Cidade a1nda não possu1 Iodas 
as caractensllcas 1nd1spensáve1s para sabslazer ao 
1deal da coiiVIvêncra socai. Nesse senbdo, e prec1so 
Identificar concretamente os valores a pi&SeNar, não 
apenas em tennos de monumenlos, mas lambem no 
que diZ raspado ao modo propno de VIVer que a Ca
pdal da República estabeleceu. 

Nesse contexto, a Praça os Três Poderes des
taca-se por ser um complexo ele monumentos_ PI'O]e
ta-se como um conjunto ma)l!stoso, ao fundo de uma 
vasta area gramada, emoldurada por duas lila1ras de 
prédiOS I!JUaiS Nela, SObres&al O COI'I)UniO do Poder 
legiSlatiVO Como bem af1nnou a sociÓloga Cec018 
Londres. do MmiSteno da Cunura: "Essa 1magem é 
pura fonna. eXISta para ser VISta e folografada É o 
que o tunsta Já conhece e vem confenr Dela nada 
pode, nem dever ser alterado, Já que é símbolo da 
cidade e da arqudetura modema bras1le1ra" (m Gaze. 
ta Mercantil, 17 de outubro de 1997). 

Infelizmente, a legiSlação do lombamenlo não 
esta sendo obstáculo as constantes e continuadas 
agressões ao plano Ollglnal e ao que foi ton*lado. 
Construções não previStas, planejedas e executadas 
em !unção dos Interesses maiS diversos, nio param 
da surglt Está em andamento uma espécie de vale
tudo, em lodos os selores da geografia do DIStnto 
Federal Aqu1, Instalou-se o costume de atropelar as 
1818, ou ata delenda-se a Inflação. por me10 da políti
ca do fato consumado 

Esse, o tratamento que a Capdal da Republica 
está recebendo. A pi'Ópna Praça dos Três Poderes 
está sendo víbma da um processe constante de des
caractenzação, com profderação da anexos, alguns 
formando aspKies, algo 1mmag1navel na leveza da 
concepção ong~nal. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, con
clUindo esta breve laia, quero expliCitar meu protesto 
conlra semelhantes fatos. fazendo m1nhas a1nda as 
palavriis de LÚCIO Costa. 'É a coex1Siênclll, lado a 
lado. da arqudetura e da ant1arqu1tetura, que se alas
tra, da 1ntellgênc1a e da anb1ntehgãncta, que não 
para. e o apuro parede-mea com a vulgandade. do 
desenvoiVIInento com o subdesenvolvimento' (m 
CorTeio Braziliense, 27 de JUlho de 1997.) 

Era o que linha a d1zer 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT- SP)
Sr Presidente. St"s. e Srs Senadonls. a sede do 01-
nttóno NaCIOnal do PT de Guaru~Ms. locallZIIIIa na 
Rua Facan•. 620. 101 alvo de um incêndio na rnadru· 
gada do dl8 27 de ma10 de 1998. deslnmdo gnonde 
parte das lfl8talaçCies 

H6 mclícioa claros de que o 1ncênã10 101 Cllllll

noso Na IMSITIII madrugada. foram relmldas falX8S 
colocadas pelo PT denui'ICIIUido o ennquacllllllfliO ii· 
Cito do Prefeito. Néli Tales (PDT). e as •nagulanda· 
eles &XIIIIanles na adminiStração muniCIPIII. Coonct
-mante. estava marcada pan1 o mesmo dra a 
votação do pedido de abertura do PiOCSSSO de CIIB· 
sação do praleoto fei!B pelo Partido dos Trabalhado
res. dada a llldlgnaçio dos Cidadãos guaru._ 
com a atua1 sitUaÇão de penúna VIVIda pela CKiede. 

No pi'ÓXImo dia H. as 19 horas. haverá um 
ato de desagravo na Qlrnara Mume~pal. Em Virtude 
de palastra que eatare1 realizando em Santos, ao fi· 
nal da laide e de oulio compromiSSO à noite, pi 
agendado pnMBmente, em São José do RIO Pltllo, 
nlo pode181 eatar presente. Manlleeto • ..-mo, 
meu llpDIO aos Vereadores do PT e de GU81Ulhoa 
que dese(am a I118IS claiB apulliÇio dos pooblaruas 
deteclados 

O mportante é que o Prefeito Náli Talas laça a 
sua defesa. apteHntando as 8VIdãncoas sobre os la
lOs, COIIIelllando e esclaracendo cada ponto levanta
do. Que ele e seus conel1g10nanos não ullhzam de 
ameaças e de -tégiBS lllbmdatónas como as 
que podem ler ocomdo contra a sede do PT 

Espero que a apui&Çâo das venlade11as cau· 
sas do 11 ICidenia elimme qualquer dÚVIdll e oonblbua 
pare rataurer o amblenle democnlibCO. a ébca e efi.. 
ciência na adminiStração púbiiCB. 

EIB o que eu bnha a diZer. Sr. P-ldenle. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ) 

- Sr. Preaode-. Sr"s. e Srs. SanedcKM. após as 
múltiplas aiMdades que se realizaram piBIICBrnenl8 
em todo o mundo antes, durante e depois das come
morações doe 500 anos do descobnmelllo da Arnén
ca. em 1992. o fenOmeno cultural I10IIIIrl1llnle está 
em IMdênaa.com o len6meno da globalização Per· 
bcua.-, deBtac:amos as manilastações em de
fesa da llllagraçlo cultuiBI do MeiCOSul. com a reali
zação do Enconbo do p~ Cultural do Marco
sul (PARCUM). iMIIzado no mês de nao pe"ado 

Quando da Implantação do Mercosul. a llllagiB· 
çlo cultural e aducaclonal não se fizeram, mas a 
pei'llr da entrada em VIgor do liBIBdo de Assunção, 
abnu-se promiSSOras parspectNaS paiB reverter o 
tempo perdido. 

HOfe O cenáno é OUIIO, Já -.m COiidçlles 
nas que sufiCI8Riell à mplementaçio de um CIClo 
de inlegraçio, no qual a c:naiMdede e a 1taac Dl.w1a 
18CÍPIOCB salão o I'I1BIOI" benelícto afaoecodo - pai
- do Cone Sul. 

A IYae IJIO"Unciada. no final da pnllllliiB d6ca· 
da deala século, pelo ex-praaodanle lllg8lilil10 Roque 
Sáenz Palia - "'udo nos une, nada nos aapma" -
nlo ooinclcfl8 com a realidade polftico.diPiom*liea da 
época. Naquele perlodo, a ll1llulncla européia are 
quem ditava as IBgi8S na fomiiÇiio cullulllll. que 
mwto pouco vanavam da pais para pais A 111 11\*' 
à n1gn1 eiB o Par&gillll, que a pulao forte do Gcwemo 
enclausurava em suas IIOI*oiBS a ~ do 
Guaram. 

Nio se pode negar que. ao longo do a6cukl 20, 
tenha ocorndo uma evolução cultural, muito 8INiola. 
muito .......,._ ao figunno paaado. A evaluçio 
foi marcada pelas I8IIÇ!ies I'IBiill*as, os ~ 
vanguanllslas, a ascençio da inllulncia an•-• e 
o declíniO lento das lOIÇaS cultuiB18 cfáe • euro
péias. EIB um piOCauo arn que apanaa algunB8 va
....-s eram IBgiSiradas, dacona• PI'•IICipalo••• 
da OCXilllluçlo alncana r10 Brelllle da CWP••-..,.. 
""1111 -- hlspênlces e a-no Panlgua e- legado. onde as alinldadas supe- os 
cCOillnlltn.asiSblasiS., consbluiu o eiiibasanailo para ....., a 
anancada de uma pollbca de inlen:Ambio e ilfu8lo 
cultural paiB o MeiOOSUI. Os PliiiCIPBIB •illili • liii
que abcaiçaram o p101 11 o de 11111Qiaçlio penl o 
MeiOOSUIIorem. sem dÚVIda. u COIIIilluiç6ee do ..,. 
g10 e do índio. o -•Iii•- neiMBia e o .-ptriiD 
c:nabVo que ee tomou uma das man:as ...,..edaa 
do povo JalincHimencano 

0 piOCIBSO de irin"'teg"""I8ÇBO...,;·;, e8lli BÍ, pnMI dillllo 
são os dois P;qeiOs de Decielo LegillaiNo lleiilllir 
do ...ra Cua. que pmpilem uma inBIOI" intlgniÇIID 
na á;aa de Educaçin e de Culluia entn1 a. pe'
BIIJI1IlláiiOS do Men:osul. Jaao JUilllfica-ee pela -
&idade de melhoiBr a q,iddade dos - .,._. 
nos, de modo a alcançar um J unvolw;,... equil
bredo arn toda a l1lglio e tarrmám de ~ ..... 
me;or cooperação e llllen:imblo cultui81 no COiillmdo 
doMen::osul 

Pi&CISBIII ser BSbmuladas iiildodas que vilem 
a IIIC;ementar o I!IIBI'Cêmblo llCiodênoco-léCI........,. .. 
11fico. no nlval do ... 1110 supenor, ~ r PWido 
IIIBIOr mobilidade de doear-. d-des, peaqo_. 
doii!IS e técniCOS: pmmaver a c:nação ou aperleipoa· 
me111o de mecan;srno pBIB a eqUIIJBIBÇio e _,.. 
c1melllo de BS1Udos. tltulos e diplomas. eniN os pai
ses llllagrantes do Mercosul, e a n:lusio de caniWI-
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das VInCUlados ao aluai proc:esso de 1ntegraçio nos 
curriculos conaspondentes, p&JIICUiannenle na 
áraas de Hislóna, Gaognma. Ungua e l.Jteralllra. No 
caso do lkull, podemo& praver alguns reflexos des
se pi C CBIIG, denba OS quaJS dois faço questão de 
sal18111ar. o primeuo é quanto à dlfusAo da língua es
panhcla, aeja PG' -•Idade de comuniCaÇão, mo
VIda pala lntanslicação do coméfciO ou pelos piO
grarras de ll'll8rc:AJdiiO cullural, que abalani a dila
dura do 'Poctunhcll". Outra conseqQênc:ta que parece 
lllftitável selá a rnabihzação das 1'1111108 de comum
cação para urna c:cbaftura IIIIIIS ampla dos assunlos 
cultunus no êmbilo do Men::osul. ddund1do ntorma
çiias e esbrnutando lllllores, ouvmtes e telespectado
ras a travar uma maior mlimldade com os escntore&, 
ariiSiaa • produtores de cultura. 

A aaaimilaçãc lle outras culturas é um falor de 
ll1tegraçio JIOSII!vO, dasda que não ofei8Çil ameaça 
à ldanbdada hist6rica e cultural do pais. Por - ra
zão, é ,_ 1 éno nagulamenlar e delirur '-"- que 
nio 1111p01181n em agmss1 o à nossa educação e cul
tura. o lnmo das palses Integrantes do Men::osul é 
da lonna um bloco lólldo a capaz da enlranlar as 
ameaças do prcc11ao de gJobabaçiio, que em al
guns casos avançam contra palres em ascensão 
corno Bcasd. Isso não ~~~g~~doca cnar reseN8. de mera
cado para a cultura, mas sm promover uma ma10r 

COI_..,mção e populanzação da cultura nacoonal. 

Hé palres~ III8CIÇBII18fll não só 
pnldUIDs como m hébdos a cultura. Um •~ 
pio que carac:tenza a mudança da hábilo no 
Brasd é a papulal1zaÇão dos tal foodll, que não fa
ZIB parte do hébdo almanlar brasdelro, pnnc:rpalmen-
1111 na hora do alrnoqo, mas que vem mudando, a 
hqa, não é diflcd ar.coubar quem pnaf1ra um sandui
cha à um 'pralo falo' com arroz e le!Jio. Não sou 
contra o r.t foods, multo pelo contrário, sou a fawr 
prinapalmante pc1qUB ele é um grande absorvedor 
da miio-da-obra, mullo embora S11J8. um bom exem
plo da corno -.nos suJ8110S às lnfluêncras exter
nas. Um OUIIO uamplo é o Japlo, que vem safran
do forte 1nlluêncta inglesa em sua língua Fato é que 
se alguém perguntar, hqa, para uma cnança JBPCiflll
aa como se fala cadamo ou -. ela prontamenla 
naepondeni que cade'I"O é 'n6to' (em 1nglàs) a que 
mesa é "'êiboro' (rnalno de table em Inglês), 
quando deveria falar e taullue NSpeCIIva
mente em JBPOnês. 

Dai, vem a .-SSidade de mobilização para 
p,_rvannos nossa cultura e nossos costumes. 

Quanto ao pnmeno pi'OfBIO, o PDL n• 13, de 
1988, que aprova o texto do Protocolo de Integração 

EdLICilCIOliBI para a Formação de Recursos Huma
nos no Nível de Póa-Graduaç6o entre os Palses 
MembrOS do Men::osul, ocncluido em For1aleza, em 
16 de dezembro de 1996. Esle objebva •a formaçio 
e aperfeiÇOBIT18fllo de docentes unMirsdnos a pas
qu&adoras", o lnlelc6mbiO de 111forrniiÇÕ88 a o 'eata
beleclmerlto da cnténos a padr6as comuns de ._ 
liação da pós-graduaçiio'. Essa medida podani for
talacer a eallulura do aetor educaCIOnal a dar mais 
dmarmsmo aos avanços lanllógiCOS, que caracten
zam os tempos rnodemos. 

Já, o segundo piOJIIIo- PDL n" 14, da 1988, 
que aprova o taxto do PI'Oioo!llo de Integração Cultu
ral do Men:osul, concluído também em Forlaleza, 
em 16 de dezembro da 1996- visa promover aiM
dadas a serem desenvolvidas com paroeilla9ilo mú
tua beneficiando as axpresslles cullulllis 1nanantes 
às tradições tustóncas e aos valores da cada pala, 
dando enfoque ao folclore, músx:a. artes plútlcas, 
rádio, telavlsio, teatro, Clllema a vldao. O Platocolo 
firmado em Fortaleza é da vdal rmpoi1Anc:la para -
segurar a p,_rvaçio da ldanbdada cultural hiSI6n
ca doa pai- participes do Men:osul, haja vaa, que 
o asp~nto de Protocolo é de anriqueeimanlo cultural 
e não de unificação das expressões cullunus. 

O Maroosul18m tudo para ser o agente C>" .ai
zador de uma aacalada cultural, promovendo os múl
tiPloS contatos capazes de dellegrar uma etapa mnll
m.:a nas mações cullui'BIS entre seus pa10111ros, so
llddicando Iodas as POli' 011aa a os acordoa que coa
dunam com esse ..-mo Animo. Portanto. sou favo. 
nival à aprovação dasaa matéria por entender que a 
pooposte contTiluira para urna melhor forrnaçiio e 
aperfeiçoamento dos docer- urwarsllános e pas
qUISIIdoras, e também um rnaiOI' anriqUBCIIIIIIIIIo das 
rnanftastações culturaiB, populanzando-as a tazw.do 
com que a classe rnars pobre da sooedada paasa a 
ter acaaso à cullula. 

Era o que eu linha a dizer. 
SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Sr. 

PrasKiente, Sr"s a S... Senadonae, dl8 5 da JUnho da 
1988. DIB Mundral do MeiO Ambiente. O que pensar? 
O que reflebr? 

Nio quero divagar e me estender em nllmaros. 
estetlslle8S, potoentagens a IISiagans da danos a 
dasaslres ambienteis, nonnalmente V8ICUiadoe na 
mlã18, em tom alarmante. 

Tenho allsoluta certeza de que a situaçiio arn
boantal é grave. podana diZei' gravlssnna. com esgo. 
tamento dos nossos recursos natunus. agreaelo 1r .. 
reversival em nossa brodiVBIBidade, mantelldade 
predatóna, consu- e lllllldlabsla. 
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Tecnologias rnadequadas sendo usados ao bel 
prazer do lucfO fécd e 1mad18lo 

Nesta hora Sr"s e Srs Senadoras, é que dev8-
mos sar pragm6bcos e verHica~ qual dava ser o 
peradogma de hoje. 

Devemos manter todo o nosso equillbno e usar 
de toda a nossa expenêncla pollbcla, hunana e co
n~ cienlflicos para as dec~ rnaa ade
quadas. 

E deniYo deste cenáno emerge pnmetramante 
o prooesso polibcO VIgente 

Sam cacladana a educação nlo há processo 
politico, não há consaêncl8 amb18ntal, nlo há defe
sa de me1o ambiente, não há futuro 

Há poucos ct.s, pnoc1S81118nte no dl8 25 de 
rn&IO passado, corMdado pela TV Senado, debab 
com o Dr. luiZ Calfos Baeta Neves, Cooldenador 
EMcutnto do MoVImento Cldadama pala Água, no 
programa Cidadania, a qiMSião da Ctdadanl8 e a 
Agua, oportunidade em que extema1 as saguii1I8S 3 
(ln\s) posoções: 

Primeira. o. odadiios de bem 88 afastanun da 
polihca e hOJe CBieoe.nos de bons valolas que hon· 
rem o nosso passado hllllónco, e ~ o luluro 
que este Pais merece. Pois ao pollbco, cabe an1as 
de tudo fazer awnçar a SOCI8dade para o BMI me
hor carmnho. 

Segunda: Sometlte a ~ de toda ao
C'8dade e, pnr!Cipelmente a das novas garaç6es, VBI 
fazer com que a dune11116o ambiental entre no coti
diano da VIda brasileira. Corno diz o ditado popular, 
papag8lO velho não aprende a falar. E para 1880 pre
c:oaamos de 1..-nento, pesaoal e wntade pollbca. 

T--= Nunca 88111811, na elabonlçlo dos Pia· 
nos de Governo. a perbCipaÇio de _,.. el tas e 
técmcos da 6nla 80CI8I e amb.ul. Corno fazer um 
Plano Nacional de Desenvolwnenlo Sulllllnlivel 
contando somente com acouoruostas e tecnocratas? 

Povo nlo é número, povo nio é uma mata fna, 
rra~ltes- expressa em poroentagem. 

Quem sabe aquela cnança que morre na aeca 
do Nordesla, nlo sena aquele que se vivo '-· 
modlfiCBna este Pais como o tez Geblllo e JK? 

Posso talar com toda a ISIIIIÇão, potS fw cassa
do pala AevoiUÇio de 1964. O Pais contava com um 
S1stama de Planefamento de onde se deeanhava o 
Plano NaCIOnal de DesenvolVImento - PND. 

Se este Sos1srna de Plallllt8JI18nlo - &Ido 
manbdo a naturalmente modemiZado e deacantra' 
zado. com tranqii1hdade podenamos ter hota um r
no NacK>nal de Desenvclv1manto Sustentável. onde 

a componente ambtental nio assusta1111e os -
cretas e buroctatas. 

Sr. Pntadenta. ao concluir, é opoc1Uno tWgillrer 
que 88 nossos governantas a os ct.madoa T
dores da Daclsio -•sem em sua cebaoan o Livro 
Tha S.. of tha Worlcl, do WCHid Aeaouroas 1......,_ 
ta, de Nova Ylllk. inam verificar que com 3 (btl) 
dias de gastos mlilaniS mund181S daria pare cuRI8r 
o Plano de Ação das Florastas T~ por 5 (cin
co) arK>S e que 2 (dois) du de gastos ~ mun
diais danam pare custear o Plano da AçiD da ONU a 
parar a cteser1Jhcaçllo do T.,_ Mundo por 20 
(VInte) anos. 

Nio queranK>S nos- rrmios da lndla a do 
PaquiStão na comda nuclear sem voltai 

F"ln&lmenta. Sr. P-.danta, coloco em nllavo 
que, como promeb no D• Mundal da Água, -.11 l 
dl8poiMÇiin das Sres. a Srs. Senadores, a pMir da 
próxima semana. o livro Caderno I ag Ilativo rf' 31118 
- Tratados lntamacK>11818 de Recursos Hld-. rn
nha mode8ta contribuiÇão ao eXSR:iclo da Cldadenia 
pelos I'IOII80S wmãos brasileiros. 

Que Deus ~umne nossos Gove,.,.,._ e o 
nosso Povo na defesa a prasarvaçio da noese Naw 
Tena• 

MUlto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Gersldo Melo) - Nada 

l'lllllS havendo a tratar, a Prasldêncla VBI e-011 
1rabalhos. 

Eslá encerrada a sessão 

(Llwanra-se a sessão às 9 horas a 30 ......,._, 

ATA DA 21• SESSÃO DELBERAnYA 
ORDINÁRIA RUI tz•DA 

EM 28 DE JANEIRO DE 1-
(PubiiCBda no DSF de 29 de l8fi8IIO de 19117) 

RETIFICAÇÕES 

Na pág1na n" 03238, pnrn111ra coluna, no PI'OIII-
10 de Decreto legislatiVO ... 12, de 1997 (rf' 2111, da 
1996, riã Câmara dos Deputados). na enwa e no 
alt. 1•. 

ondaaali: 
• em 9 de abnl de 1994 • 

lala-aa: 
•.. em 9 de abnl de 1996." 
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ATA DA 32" SESSÃO NÃO DEUBERATIVA, 
REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 1997 

(Publocada no DSF de 5 de abnl de 1997) 

RETIFICAÇÕES 

Na pagrna 07066, segunda coluna, no Parecer 
n" 130, de 1997, da Co1111SSão de Relações Extano
res e Defesa Nacional sobn! o Prqeto de Decreto 
LegiSiaiNo ri' 12, de 1997 (n' 2f17, de 1996. na Câma
ra dos Deputados). na ementa e no pm>e~ro parágrafo, 

onde •li: 
• ... em 9 de abril de 1994 • 

leiiHie: 
• .. em 9 de abnl de 1996. • 

ATA DA 41• SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINARIA REALIZADA 
EM 16 DE ABRIL DE 1997 

(Publocada no DSF de 17 de abnl de 1997) 

RETIFICAÇC)ES 
Na pagl\8 n' 07915, segunda coluna, no Parecer 

n' 130, de 1997, da Comssio Doelolll. ofa1ecendo a 
redação flnlll do Prqeto de Decnt1o l..eglslall'lo n• 12, 
de 1997 (n' 297, de 1996. na Cámara dos Deputados), 

anele se li: 
• .. em 9 de abnl de 1994 • 

leia-se: 
·.. em 9 de abnl de 1996." 
- no AneJCO ao ..:t;::;:r .,. 130, de 1997, da Co-

1111SSão Olretora ola a redação final do Prqeto 
de Decreto l.eg1sla1No n"12, de 1997 (n° 297, de 1996, 
na Câmara dos Dapurados), na emenda e no art 1°, 

onde se li: 
• ... em 9 de abnl de 1994 • ...... , 
• .. em 9 de abnl de 1996 • 

ATA DA W SESSÃO DEIIIE'I'IATNA ORDINÁRIA, 
REAliZADA EM 26 DE MAIO DE 11118 

(PubliCada no DSF, de 27 de maiO de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho de ata às pág1nas n"s 09252, 2" coluna 
a 09255, 11 coluna. referente ao dem 12 da Ordem 
do DIB, que se republloa por haver sa1do com omiS
são na leitura do Pa~n• 296, de 1998, da Co
nussão de Assuntos • sobre o ProiBI<> de Le1 
da Câmara n• 7 4, de 1 7, que d1spõe sobre a subs
llluiÇâo gradual da frota ofiCial de ve1culos e dá ou
tras pi'OVICiêncoas. 

PARECER N" 296. DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 74, 
de 1997, que "Dispõe sobre a substitui
ção gradual da frota oficial de veiCUios e 
dii outras providencias". 

Relator Senador Joel de Hollanda 

I - Relatório 

O ProjBto de Leo da Câmara n• 7 4, de 1997 
(PLC n" 74197), ora submetodo ao exame da ComiS
são de Assuntos Socoa1s do Senado Federal, 'Dos
põe sobre a substduoção gradual da frota ofiCial de 
veículos e da outras provldêncoas' 

O pro1ato em pauta determina que a aquosoção 
de ve1culos leves pra a frota ofiCoal. bem como a lo· 
cação de veoculos de propnedade de terceoros, deve· 
rão envolver somente automoveos ITIOIIIdos a com
bustlveos renovave1s. esse processo de rent>Vação 
Integral da frota ofiCial devera ser realizado em um 
prazo de conco anos 

E estabelecido, aonde, que todos os veoculos 
leves dotados de motores com capacidade volume· 
Inca supenor a 1.000cm, edquondos por pessoas hso· 
cas mec:loante oncentovos foscaos ou qualquer outro 
t1po de subvenção econõmiCB, deverão utohzar com· 
bust1ve1s renovãveos 

A proposiÇão determona, lambem que hnancoa 
mentos ou consoi'CKls para a aquos1ção de veoculos 
mcMdos a combustíveiS renovaveos deverão ter pra· 
zo supenor em pelo menos 50% (conquenta por cen
to) aos estabelecidOS paoa ve1culos s1molares que uto· 
lozem combusliveos hqu1dos não-renovaveiS. 

Em seu art. 5" o ProtelO em exame madoiiCS. o 
art. 1• da Leo n• 8 989. de 1995. que concede 1sen· 
ção do Imposto sobre Produtos lndustnaloza· 
dos(IPI)para doversos casos onctusove paoa delociBn
tes f1socos Por essa mudança a refenda msenção e 
estendida, também, a aqUISIÇão de automoveos por 
representantes comerooaos 

Perante esta Comossão a Senadora Emiha 
Fernandes apresentou, ao presente Pro\Bio de Leo. a 
emenda cdada aballlo 

'Di-se a segumte oedação ao art ~ do PLC n" 74 
de 1997 

Art 3' O art 19 da Le1 n• 8 989, de 24 
de fevereiro de 1989 passa a vogorar acreco· 
do do seguonte onc1so V 

Art 1° 
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V - rapn!Sentantes comen:1a~s. empte

gados vendedores v1a1antes ou praciSiaS e 
pmpagandtstas de produtos larmacêubcoS • 

11 - AnáiiM e Voto 

O pniS&nte prqeto busca, essei'ICIIIImente, lh
cenllYat o ampmgo do alcool como combuslivel au
tomotor Para tanto del1ne alguns segmentos em que 
o uso desse combustível sena compulsóno - caao 
de veiculas leves da frota ollaal - ou oncenbYado -
caso de YBICUlas leves adqu111dOS por pessoas fiSICIIS 

O álcool representa, sem dÚVIda, um compo
nente estratag100 no àmbllo das pollbcas energética 
e ambiental em nosso Pais Há, no presente, uma 
tandêiiCIII a se menosprezar a 1mpor!Anc1B desse 
combustível, em lace da queda SIQmbcaiJYa no preço 
do patrolao que se sagu1u aos drástiCOs aumentos 
ocomdos ao longo dos anos setenta Essa radução 
nos praços ong~nou-sa, obviamente, da queda na 
taxa de crescmanto da demanda por patrolao, fruto 
de profundas transformações nos siSiamas de pro
dução. envolvendo a crescente adoçio de tecnolo-
9188 poupadoras de enarg1a. bem corno de progra
mas VOltados para a conservação de &nelglll em 
grande número da pa1ses 

É forçoso reconhecer que, sob assa nova es
trutura de p!8Ç06, a dentro de uma óiJca de custo pn
vado. o álcool passou a enfrentar problemas de 
compelliMdade com a gasol1na. O agravamento da 
cnse fln1111C81ra do Estado bras1le1ro lmposSibillkiU a 
manutenção da um patamar adequado de subsídios 
ao álcool, levando a uma drásllca redução na de
manda por esse combust1vel e a um severo anlra
quac:tmento do Programa de NaciOnBI do Alcool -
PROALCOOL 

Ocorra, todavia. que essa questão astr&t*giCB 
nio deve ser analiSada, umcamenta, sob uma óbca 
acon611'11C8 pnvada Quando a produção da élcool 
danvado da cana a avaliada em um contexto amplo 
da banaflaos aconõiTliCOS e socuus. seu caráter me
ntono toma- ewlente 

Um desses benalíc10s e representado pala for
te geração de empregos nos segmentos da produ
ção da cana e processamento 1ndustnal da mesma, 
com s~gndiCBIJYa absorção de micHie-obra pouco 
qualdiCBda; ha que se considerar. ameia, que assa 
geração de emprego a renda ocorra, com fraquén
c~a, em reglães aconom1carnante dapnmodas Tal 
questão assume m1p0r!Anc1B vrtal em um momento 
hiStÓnco no qual as ax1gãnc1BS crescentes do mer
cado de trabalho tornam v.rtualmame 1mpoas1vel 
uma absorção dessa mão-de-obl&. Blnda q"" em pe
quena escala. pelos setoras 1ndustnal e de seMÇO& 

Outro banai1C10 da ma10r relavAncl8, rasullanle 
dessa substrtUiçào entre fontes de anerg~a. é da na
tuA!za ambiental, A!pA!sentado pela queda lllgftihca
tlva da poluição atmoslanca nos grandes centros ur
banos A severa poluiÇão resultante do ampA!go ,_ 
tensivo da gasot1na ocasiOna, alémm da radução 
drastlca na qual1dada da VIda nas maiiÓpOIBB, um 
aumento nos custos de assllllêncl8 medica, em lace 
a urna 1nc1dêncla ma10r da doenças, pnnc1P81mante 
rasporatónas A restrição antiga quanto aos pmble
rnas amb1Bn1B1s decorrentes do W1hoto há lftJIIo 
pardau sentido. em lace ao uso IntensiVO dessa sub
produto como lertlllzanta. na própna cultura da cana. 

Há que se consodarar. a.nda, os afeitos poslb
vos sobre a balança comeiCIBI, caractenzada, em 
anos recantas, por défiCis pars1-s. CUJO financ:IB
rnento tem representado séno ent~&ve a uma reto
mada sustentava! do crescmento acon6m100 

Por 11m, deve- enfatiZar a 1mp&lanc1B de se 
assegurar a sobreYIYênc1a do Proálcool,como WISiru
mento para a redução da dependênCia brUIIa1ra 
com raspaoto a tontas axtarnas de enargiB. 

Entendemos que o ~ profeiO de lat, ao 
cnar IIISirumantos ImpOrtantes da astill'OJ!os à produ
ção de combustíveiS renováveiS, espac18irnanl8 O ál
cool danvado da cana-de-açucar, tem alllda o ménto 
de nlio causar 1mpact0 s~gnlfiCB.IlYD sobre as lman
ças publicas. 

Temos restnçõas.todav1a, em relação à emen
da apresantada à propoSIÇão ora em exame. Ao mo
ddiCB.r o art. 1° da lei n• 8.989189, o pi'OfSIO .., pau
ta astanda apenas aos representantes cornaiCIIII8 o 
banalíelo llscal reprasantado pala ISBhÇio do Impos
to sobra Produtoa ladustna~zados (IPI) na •Qiisçio 
de automóvatS de passag111ros com até 127 HP de 
potêncl8 bruta O representante comeiCial é a pes
soa que reaiiZB madiBÇAo da nagóclos men:aniiS, 
sem relação de ampNgo com a empresa repre
sentada: ISto Slglllfica que ala atua alebvamante, 
como um miCroampresãno. 

A emenda submebda pala Sanadoca EmDIB 
Fernandes obtabva conceder assa mesmo banalfCIO 
l1scal a empregados vendedores VIII!Brrtes ou prac~s-
185 e propagandiStaS da produtos larmac6ubcos 
Ocorre que -ldadotas VIBJ8nles e praastas se en
quadram na categona da auXIliares dapanclanlas ex
temos que, por daltmçio legal, são couSidatados 
empregados Embora reconhecendo que. na prMJca, 
as empresas buscam vendedores que PDSII•m ve•
culos própriO, entendamos que. legalmente, a con
cessão desse benefiCIO fiscal aos vendadorw rapra
santana um subs1d10 1nd1181o às empresas emprega-
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doras. o que Julgamos onac:tequado. Por ISSO mesmo. 
somos conhános a assa emenda . 

Com base no exposto votamos, portanto. pela 
aprovação do PIOjato de Le1 da Cãmara n• 74, de 
1997, e pela re,eoção da emenda a ele apresentada 

Sala da ComiSSão, 6 de maoo de 1998. - Ade
mlr Anclnlde, Presidente - Joel de Hallllnda, Rela
tor - Djalma Besu - José AI- - Bello Pllfgll -
Joeé Roberto Arruela- 1.8onel Paiva - EmHill fer. 
nancles - c.rtos Wl~ - R- Tuma - Lllcio 
Alcintano- ..__ Quim.nilh8- Romero Jucá
Elcio Alv-- Camldo MaldaMr- Sebllatiio Ro
ch8- Ediaon Lobão. 

Ata da 1• Raunlio ela Comiuio Espac=ial 
clestinadll a impl- em CD-ROM oa Anais do 
Sanada (AIO do Preaidente do Senado nt 1781117). 

Data. 3().6.97 
Lccal: Gabinete do D1retor-Geral 
Horáno: das 17·15h à 18:3011 
Participantes. Dr. ~ da Solva Mala, Dooator-Geral 

Dr R811T1Undo Carreoro da Solva, Se
creláno-Geral da Mesa 
Ora. Reg111B Céba Peres Borges, Dlre
IDI'II-Executova do Prodasen 
Dr FláviO Romero Cunha l.oma, Dlre
tor da SoJbsecretana de Anais 
Dr. Nef'K'ne Nunes Cardoso Jr., Dore
tor da $Ubsecretana de lnfonnações 

O Dr. Agac:oel IÜ>nu e dongiu a reunião, expla
riBndo a relevincla do prqeto e a detenn1nação do 
PI8Sidane do Senado, Senador Antonio Cartos Ma
galhães, em 1rnplanlar em CD-ROM os Anais da 
Casa. O Dr. Agaclel alinnou que o Senado bras11eoro 
sena o pnmeoro no mundo a concrat1zar tal proJBIO 
Além do maos, saloentou que: 

- nio faltanam os recursos necessános para a 
consecução do prDJeiO, 

- aventou a possillloc:lade de contralaÇão de 
seMÇO de terceoros na dogotahzação dos documentos 
dos Anais: 

- lembrou que o Dl6rio do S..IMO está dogota
lozado a partir do ano de 1974, e 

- os trabalhos ~dogllakzação dos documentos 
se dessem no sentido do passado para o presente 

O Dr. Carreiro ormou a unportlncoa políllca 
do PfOIBio lendo, lnclllSove. sugendo a poss1vel Inclu
são da locução de alguns diSCUrsos de senadores no 
CD-ROM, conforme conversa prelom1nar mantida 
com o Presodente da Casa. 

O Dr. Flavoo alormou que JS estava com um pro
,eto semelhante em andamento, abrangendo os 
Anaos da úlbma Assembleoa Nacoonal Cons111u1nte. 
Além do maos, teceu as segu1ntes conSiderações: 

- defendeu que a Implementação do CD-ROM 
dos Anaos do Senado devesse começar por um pro
JBIO-ptloto, no caso. abarcando a refenda Assem
bléia Conslilu1nte: 

- que a sua subsecretana está deliclenle no 
que tange a recuosos humanos, cons1derando-se o 
enorme volume de trabalho de oeVISão a ser elf8CII
tado por conta do CD-ROM, sohcolou apooo do Dlle
tor-Geral na obtenção de novos seMdooes; 

- lembrou a precanedade de muotos documen
tos manuscntos anhgos e a Impossibilidade de utili
zação de - na dogota11zação dos mesmos; 

- que parte dos Ana1s do Senado do Boênoo 
1996197 carecem de atualozação; e 

- soliCitou que constasse na presente ata que 
dosperosa qualquer remuneração a título de pariJCopa
ção nesta ComiSSão. 

O Dr Nenone Jr teceu as segu1ntes conside
rações: 

- apooou a Idéia do p10jeto corno um todo, pnn
copalmente a proposta do Diretor da Subsecretaria 
de Anaos de 1nocoa-lo pela dogotahzação dos Anaos da 
Conslllu1nte; 

- conformou a carãncl8 de racuosos humanos 
especoahzados em IOda área de documentação e ln
formação da Casa, tendo em VIsta a não cnação de 
lwções COIIIISSICinadas por ocasião da RSF ~ 9197 
(relonna adm1nostrabYa do Senado); 

- defendeu que os trabalhos de dogolal17 ação 
dos documentos começasse pelo penodo atual e 
fosse regredindo no teqoo, uma vez que os NijjiSbos 
das IIIMdades oace.11es são os maos pesquosados; 

- sugenu a lulunl ... zação dos Anais dogfa•
dos pela pagw1a nstdUaonal do Senado na lnlemel; e 

- colocou-se à diSpOSIÇão da ComisSão no que 
se relere a cnação de padrões de consultas e recu
peração de Informações dos AnaiS em CD-ROM, 
tendo em VIsta a expenêncoa obbda quando da gera
ção do CD-ROM "L.egoslação Bras1le1ra", por parta da 
Subsecretana de lnlonnações/Prodasen. 

A DI" Regona conbilulu com os seguoni8S penes: 
- concordou com a unportãnc1a da omplemema

ção deste proJeto; 
- cont1nnou a caoêncoa de recursos humanos 

lambem no Prodasen, bem como o envolVImento de 
sua aluai gestão em 1numeros outros PIO!Btos, 

- esclareceu ao D1rator-Geral quanto à possobo
bdade de utolozação, neste p10J810 de CD-ROM dos 
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-neiS do contrato, em VIgor, que o Prodasen man
:em r.om empresa pnvada de d1QIIação: e 

- colocou à disposiÇão da Comossio a expa
nêncla da equope de tecnocos do P~n que tra
.:>alhou na sostemabzação do CD-ROM "Legoslaçao 
oras1le1ra". e 

- af1nnou também poder contribuor na eshiioatl
va do wolurne de trabalho a ser dogotadQ(dtgdalaado. 

Antes de encerrar a reurnão, o Dr. Agacoel es
clareceu que com o advento da Resolução do Sena
d:l n• 63197, aproXImadamente 90 (noventa) senndo
res deveoão saJr dos gabonetes dos senhores Sena
dores e necessotaoão de locação JUnto à estrutura 
admlnostrabva da Casa. podendo, portento, alguns, 
serem alocados )Ul'lto a Subsecratana de Anais. Sofi.. 
cnou que tossem ondocados 4 (quatro) ll8rV1dc>Jes elas 
pmcopaos áreas envohndas pera trabalharem corno 
assiStentes da Cornosslo; o Dr. cammo mc1ocou a 
&eMdora Gesso Geosa Gonzaga, o Dr FláVIO 1nclcou 
o seov1dor Júlio Caessar Ramos e a Do" Regona ondl
cou Valdor Peixoto, cabendo, aonda. ao ProdaMn a 
•ndocação, na reunlio seguonte, do quarto -· 

Por hm. o Dr Agacoel man:ou a segunda reu
nlio desta Comosaão para o doa 3 de JUlho conante, 
daS 17 OOh as 17:2011 neste masmo local 

Nada maos havendo a relatar, eu, Nenone 
N Cardoso Jr , lavreo a presenle ata que será _,._ 
da por todos os rrembros pal'lq)llnleS desta rauniio. 

Senado Federal, 30 de JUnho de 1997 -

Ata clll :zo Aeunlio ela Com' aio Eap 1 ial 
daallnacla a impl1ntar am CD-AOII oa Anela do 
Sanado (Ato elo Preaiclanta do Senado ri' 171117). 

Data 3·7-97 
Local Gabmete do 01retor.Geral 
Honlno· das 18·15h às 18 40h 
Partocopantes Dr Agacoel da Solva Mala, OlrelorGeral 

Dr Ramundo Carretro de Solva, Se
cratano.Geral da Mesa 
Dr FláVIO Romaro Cunha uma, Dore
tor da Subsecretana de Anaos 
Dr Nenone Nunes Ceodoso Jr., Dore
tor da Subsecretana de lnfo11118Ç6es 
Dr João Holanda. Dtretor de Dnnsão 
do Prodasen. assiStido pelo seovodor 
Carlos Sampaoo 

O Dr Agac~el abnu e dongou a reumão, paaaan· 
do a palavoa paoa o Dr. FláVIO onformar sabnt o anda
mento dos trabalhos O Dr FláVIO cleclarou !11J8: 

- num levantamento prel1mmar. esbmou que o 
acervo total dos Ana1s do Senado a ser dlgolalomdo 
abnlngena 1 023.254 documentos, num total de 917 
volumes, 

- pesquiSOU e descobnu que a malDI" parta dos 
Anaos, en1n1 os anos de 1823 e 1982, esiAo ITliCf'Ofil
mac:Jos: que os mes~ estão arquMidos, !lindo, 
aonda. odenlllk:ado o senndor antenormente raapon
sável por este trabalho. o Sr. José Auguato P111118S81 
Santana, 

- alertou para o fato de que múmeros Anali do 
Senado rlio lomoam pub&cados ou axtravlaram-M; e 

- entrou em contalo com uma empNSB do RIO 
de Janeno responsával pelo trabalho de omplanlação 
do Dlolrio Oficial da Unolo em CD-ROM, tendo con
VIdado um de seus raptaSenfanles para a PfÚUIIIl 
reunoio desta COITIISslo, obJebV&ndo explanar suas 
atMdades e soluç6es tácnocas. 

o Dr. Agacoel q1H111110110U os repi9S8nlanl8s do 
PR>dasen se - órgAo, atniVés da hrma Já contra
tada para a dogitação de documentos, podena ou 
não assumor o llabalho de dogilalozação dos Arlllls do 
Senado O Dr Joio Holanda. que afirmou - rap
~ a Dia Regma - 2' I'IIUillio da Co
I'IIISSio. esclareceu e -Sidade de anla saram 
avaloados "" números fomec:odos pelo Dr. Fl6voo, jun
to com sua equope técnica, para poder rasponder 
àquela l"dagação Alenou, lantlém, para a ,._.,.. 
dada de avanguação elas condiÇÕes de P,...MI
çao ~~bem como de N.- do Se
nado rnuoto 1111bgo&, a titulo de "acaMalllllnfD". 

Apá8 urna troca de odéoas entre todos "" pra
-· locou acartado que eguardana·se a manilas
tação das duas ~ citadas para ,..-rtor de
ciSio 

O Dr Nenone ahrmou Já conhecer o CD-ROM 
dos Ooános Oficlllls de Un1ão, alertando para o falo 
de que o mesmo apenas possuo a magem dos oele
ndos documantos, lmtando bastante a recuperação 
das mlonnações por assunto. 

O Dr Caneoro realonnou a omportincia de que 
88J11 utiliZada a melhor tecnologia diSIJ(Irlovel neste 
proj810, possobllilando, por emmplo. a recupenação 
dos doacursoe de um determinado senador. Se pos
sovel, onctuondo trechos de pronuncoamantos grava
doS. O Sr. Callos SampaiO explicou que a mc1usio 
de taiS goavaçOes ocupana um exCIISSIIIO espaço fi
soco nos CD-ROM. 
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Antes de encerrar a reun1ão, o Dr. Agaael esc:..._ que detenmlará a InClusão dO Dr Júlia Pe
drosa, Di1111or da Subsec:181ana lndusmal, nesta Co
mssio, ressaltando a IIT1pOfiAnel8 do futuro c:ompa
I'IICIInet do dos B881áaltes 1ndiC:Bdos pela Subsec:re
tana de Anais e pelo Prodasen. 

Por fim, o Dr. Agactel marcou a te~ee~ra reumão 
deela Comissão para o dl8 9 de JUlhO dO conente, 
das 17:0011 às 17:2011, neste mesmo loCal. 

Nada mBIS 1-..vando a ralalar, eu, Nenone N. 
Caldoso Jr., lavR!I a ~nle ata que sará as&lnada 
por lodos os membros partiCipantes desta reunião. 

Senado Federal, 3 de JUlhO de 1997. 

Ata diJ 31 Reunlio diJ Comiasio Eapecial 
1 anadll a implllm.r em CD-ROM - Anais dO .._.a (AtD dO Pl'eeldente dO SenadO ~ 178197). 

Dala: 9-7-97 
I..Dcal: Gablflllle do D1retor-Ge18l 
Horário: das 17"45 às 18:20 hs 
P~: Dr. Agaciel de Siva Maa, D1retor-Ge181 

Dr. Ramundo Carreiro da Silva, Seere
táno-GeiBI da Mesa 
Dr. FláVIO Romero Cunha uma, Dlre
tor da Sltlsacretana de AnaiS 
Dr. Nenana Nu.-.s Cadoso Jr., D1rator 
da Subsecretana de Informações 
Dr. PIUo Canala. DniDr de OMsão do 
Pftl ~ B • l1ljliiiSalllln a Dr" Regi1B 
Borges. 
Sr Marcelo Conde, rapresantanle da 
arnprasa LPC 0- Imagem 

O Dr. AgacHII abriu e d1ng1u a reunião, aplanan
dO os objebYos do pro)Bto de 1111plantação dos Ana1s 
do Senado em CD-ROM, passando, em segu~r, a 
paiiMa. ao Sr. Marcelo Conde pa18 apresentar, llllh
zando-se de data-ehaw, eJCpOSIÇio sobne os traba
lhOs desenvolvidos pela empresa LPC: 

-~ a vallagem companBIIva do "es-
-· de documei"IIOS em face à digitaÇão, 
ql8ldo se objabva a PRif&IVação de matenal hiS!ónco, 

- lllfonnou que a l!mpresa que representa pos
SUI expenêncla na dr.IIZIIÇão de mJCIUhlmes, o 
que sena de gnende dldade no c:aso do SenadO 
tendo em VISte o grand número de A1181S preserva
dos desta fonna; 

- apresenlou o CD-ROM dos Dlanos OiJCIBIS 
da Umão. Implantados pela empresa LPC o- Ima
gem, demonstrando a reeuparação de 1nfonnações 
mediBI"IIe indJCes constanles daquelas publiCações, 

- alertou que novas "máscaras" de pesqu1sas 
podenam ser desenvolvidas caso os indiCieS prev~&
mente e>USienles nos AnaiS dO Senado não ~~e~am 
satlsfatónos, 

- demonstrou que a 1magem dos documerdos 
.-ndos em CD-ROM podem ser 111111ressas ou sal
vas em diSquetes, e 

- que a d1g1tação de todos os AnaiS levanam 
multo tempo. 

O Dr. Agaael questiOnOu os prase1118s se o tra
balho apresentado atendena ou não aos objebvos da 
ComiSsão. 

O Dr. Paulo Canale esclareeeu que a opção de 
recuperação de 1nfolmaç6es está imtada ao niYel de 
1ndel aç"o raabada, falo conlinnado pelo Dr. Nenone, 
e que neste easo as pesquiSaS podenam - I8BIIZB
daS utllzando.se os 1nda& temábcos pubhcados. 

O Dr. Came1ro defendeu a inclusão do lndiCIB 
onomàsbco dos Anais também como fonte de pes
quiSB O Dr FláVIO 1nfonnou que os AnaiS do século 
pes•ado possuem apenas leiS tipaS de índices e o 
Sr. Maroelo Conde ~ ser perfellamenle VIB
veltel 1nclusio. 

O Dr. Agacltll esclareeeu que a lfiSSrção de voz 
não será reahzada neste CD-ROM e s1111 em um ou
tro p10J81o chamado "Os Glafldes DISCursos do Se
nado". 

Todos os prasanles eoncordaram que e solu
ção apresentada, utilizando-se da 1magern dos doeu
mantos, é razoável em tennos de racupe<aÇão de 111-
fo111111ÇÕ8S e eltarnente satiS!atóna no que se refere 
à rapidez de dlgllai"IZ&Ção. 

Encenando a exposiÇão, o Sr. MaiCelo Conde 
aprasenlou o CD-ROM de A1181S dle um encontro 
promovido por empresa pm~&dL o Dr Agaclel solici
tou o OIÇBII18nlo da empnesa LPC 0- Imagem 
para mplementação deste p10f810, pa18 postenor 
comparação c:om o da fiiiiiB. que presta saiVIQOs de 
digitação ao Prodasan. 

O Dr. Nenone aviSOU que enlnua de fénas a 
palllr do pnlll:.mo dl8 14, coloCando os seMdores 
Augusto Casar ComeiB Gay alou Deana Catanna 
Guedes. lotados na Subsecratana de lnlonnações, a 
disposiÇão desta ComiSsão para evai"IIUBJS consuhas 
que se hzerem necessánas 

Por fim, o Dr. Agacll!l maroou a quarta reurnão 
deste Com1ssão pa18 o d1a 16 de JUlhO do corrente, 
das 17:0011 às 17:20h, neste mesmo local, deslgnan-
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do o Dr Flávoo como o onterlocutor desta Comossão 
ounlo à empresa LPC Oalla Imagem 

Nada maos havendo a relatar, eu. Neroone N. 
Cardoso JR., lavra a presente ata que sara assonada 
por todos os membros partiCipantes desla reunião. 

Senado Federal, 9 de JUlho de 1997. 

Ata dll 41 Reuniio c111 ComiS&io Especial 
destinada a Implantar em CD-ROM os Anais do 
s.nado (Ato do P,..idente do Senado n" 1781117). 

Data. 17-7-97 
Local· Gaboneta do Doretor-Geral 
Horáno· daS 17:45 hs às 18.10 hs 
Parllcopantes: Dr. Agaciel da Sdva Mllla, Oorator-Geral 

Dr Raimundo Carreoro Solva, Secretá
no-Geral da Mesa 
Dr Flávoo Romero Cunha uma, Dora
tor da Subsecretana de Anaos 
Dr. Jose Oswaldo Fermozello Câmara, 
Chale de Selar do Prodasen, repre
sentando a Ora. Aegma Borges 
Dr Juloo Caesar Ramos, Secretário da 
Comossão 

No decorrer da abertura da reunião o Dr. Aga
CISI manteve entendlmenros com a Ora. Aegma Bor
gas, VIa telefone, sobre a voallllodade da abertura de 
processo de locllaÇão. 

O Dr. Cârrara teceu paralelos entTe as duas 
proposlas apresentadaS. 

O Dr. Flévoo alertou para a questão do cumpn
manto dos pniZOS roo processo IICIIatóno face a de
manda que o sarvoço a>nge 

O Dr. Agacoel entendeu que o processo locotató
no demandana no méJamo 15 (quonze) doas para a 
sua conctusio. 

O Dr. Cam~~ro expOs a necessidade daS exo
gêncoas técmcas allõdas à qualidade e estrutura 
para curnpnrnenlo do prazo 

O Dr. FléviO ondagou aos membros sobre a 
quantidade Ideal de copoas a serem dlstriluidaS. 

O Dr. ~ esam-u que o proo: a aso de 
geração daS matnzes obeclecena o prazo estabeleci
do no Ato e a replocação entrana em um novo prazo. 

O Dr. Câmara explanou sobre a relação custo
beneficoo para se defnr a quantidade de cópoas e os 
custos de produção. 

O Dr Flávoo oponou sobre a oportunodde de se 
estabelecer cntenos na ondexação das obras, tendo 
em vosta as mudanças na grafia 

O Dr Carreuo onentou para a possobdodade de 
se compartomenlar as ediÇÕes dos CD-ROM em pe
ríodos aloados as Constotuoções de 1891, 1934, 1937, 
1946,1967 e 1988 

O Dr Câmara explaroou sobre a produçlo e ra
plocação de matnzes de CD-ROM 

O Dr Carreiro teceu comentános sobre o al
cance e a utolodade dos CD-ROM 

O Dr Flávoo leu e comparou os preços daS 2 
(duas) propostas apresentadas. 

Ao lonal da reunoão concluo-se unanomemente 
pela llcrtação e o Dr Agacoel marcou a raa11za1;ão da 
51 reunoão para o doa 24 do corrente mês, lls 17:00 
horas, neste mesrroo local 

Nada maos havanao a relatar, eu, Júlio Caesar 
Rarroos lavreo a presente ata que seré assonada por 
todos os membros partocopantes desta reunolo. 

Sanado Federal 17 de 1ulho de 1997 

Ata da 51 Reunoão da Comiaaio Especial 
destinada a Implantar em CD-ROM oa Anais do 
Senado (Ato do Presidente do Senado n" 1711117)_ 

Data 27-4-98 
Local· Gabonete do Doretor-Geral 
Horano das 11·26 hs as 11.52 hs 
ParbclpanteS. Dr Agacoel da Silva Mala, Doretor Geral 

Dr Aaomundo Carreoro Solva. Secretá
no-Geral da Mesa 
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Dr. FlaVIO Romero Cunha uma, Dlre
tor da Subsec:..-na de Anais 
Dr. Nenone Nunes CaRioso Jr., Due
lar da Subsecretana de Informações 
Dr. João Babsla de Holanda Neto, Dl
retor da DMsão de Desenvolwnento 
de S1Siemas Legl&la!Nos do PIOdasen 
Dr. Julio Caesar Ramas, Gestor do 
Contrato 

O Dr. Agaclel abnu e d1rig1u a reumiio, passan
do a palavra para o Dr. FláVIO relatar sobre a realiza
ção do Contrato N" 4311997. 

O Dr AgacN!I da Silva Maia recebe das mias 
do Dr. Flávio Cunha Llma, a Nota FISI:BI ri' 0001489, 
no valor supra de R$115.500,00 (cento e qu111ze mi 
e quinhentos reaiS}, emrtlda pela empresa LPC Datta 
Imagem Lida., relatwa à entrega de 100 c:oleç6es, 
de 52 exemplares cada, pelfazendo um total de 
5.200 (Cinoo m1l e duzentos) CD-ROMs contendo o 
semço de replicação dos AnaiS do Sanado Federal, 
nos tennos do 1tem 11. pal&grafo segundo, da Cléu

sula Quinta e Item 11 de Cláusula Sébma do Contrato 
N" 4311997- PD n• 448197-4. 

O Dr. AgacN!I da Silva Ma1a, após constatar a 
adequação do ob)elo aos termos do contrato e ouv1r 
o pano:er doS membros da Con ão, declara-o rece
bido confonne o disposto no an. 69 da lei n" 8.666193 

O Dr FláVIo Clrila LJma e>cpÕS aos PleSI!nles a 
necessr!ade em aumenlar a quanbdade para maJS 50 

(CD!üenla) coteçoões VIS8Ildo alender a autoridades 
O Dr. FláVIO Cunha LJma sugenu que se faça 

aditamento ao Contrato n• 43/1997 - PD n• 448197-4 
para que se)llm 1911llcadas ITI8IS 50 (c1nquenta) co
piaS da coleção. 

O Dr. Raimundo Carreiro Silva sugunu que 
S8J8 1nclu1do no Tenno AdrtiVO proposto pelo Dr Fla
VIO Cunha uma, a d1g1lal1zação e gravação em 
CD-ROM das sessões das AssembléiaS Constrtuln
tes de 1890/91, 1946 e 1967. E que a quanlldadP. do 
matenat proposto neSia Inclusão seta de 150 (cunto 
e Cinquenta) coleções. 

O Dr. Agaael da Silva Mala, após declar~ se 
IBYOiável às sugestões apresentadas, onentou p 1ra 
que seJB encaminhado exped111nte à Dlrelola-ExPCu
llva do Prodasen, no sentido de que seJ&m tomadas 
as medidas cabiYe1s, levando em conta os tennos do 
Contrato n" 4311997 e a legiSiaçãu em VI!JOI. 

Nada maJS hawndo a relatar, eu, Jull<> Caesar 
Ramos, lavrei a presente ata que será ass1nada por 
todos os membros pal'llclpantes desta reumão. 

Senado Federal, 27 de abnl de 1998. 
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Ata da 64• Sessio Não Deliberativa, 
em 8 de Junho de 1998 

4• Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura 
PlfiSidlncia do Sr.: Bello Parga. 

(lllfCIIHJ8 8 sessão às 14 hotas. 30 lfWIUIOS) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - DeclaiO 
aberta a sessão. 

Sob a proceqio de Deus, rnocramos nossos lrll· 
balhos. 

O Sr. 1° Secrebl.no em exercÍCIO, Senador Edl
son Lobão, procederá * leitura do Expedoente. 

É lido o segumte; 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

IIENSAGEII Nl177, DE 1 ... 
lN' ts71JIIl, IIII arlg-) 

Excelentíssunos Senhores Membros do Sena· 
do Federal, 

Tenho a honra de rnlormer Voases E11 alêncas 
de que devellll 111118111ar-me do Pa18 no penodo de 6 
a 9 de JUnho de 1998, para NIIIIIZBI" V18ila de Tl'llba· 
Lho aos Estados Ul"ldoa da Aménca. 

2 Minha Vllila aos EUA tará duas vellenlaS: bl· 
lateral e mulllaleral Na - bilateral, ma-. 
em Camp DaVId, enconbo ~com o P-ldenle 
Bill Clrnton. opoltunld8de na qual tratantmos de 1&
,.. de releY6nCia para o relaCionamento - nos
sas par-. 

3. Na -- mullllalaral. PIIIIICIPBIWI, em 
Nova YOik. da Sesaio Espectei da A111101bl6e Ge
ral das Naçliea u...su sobre a ao l8etillo das 01ogas 
e Oelito8 c:a.-. Na ocasj!jo, - faDndo pro
---sobre o combale ao 1r6lico no BlaBII, e 
sobre os esiOIÇ08 llll8maCionaJB no~ Mnlldo. 

Brasília. 4 de JUnho de 1998. - F.nWIIIo Hen
rique c.daaa 

"E"SIIIGEM Nl178, DE 1 ... 
lN' 1173118, 1111 origem) 

E-antíssunos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Nos IBm10B do paráglalo úrico ln .... do 8IL 104. 
da ConstlluiÇio tenho a honra de s~ * apro
vaçio de V- Emelênclas o ,_ do Dou1ar Gll
son Langaro Dlpp, JUIZ do Tnbunal Regoanal Flldelat 
da 41 Regtio, com sede em Porto Alegre - RS. para 

compor o Supanor Tnbunal de Justoça, no C8I80 de 
MrlliStro, na vaga deoonante da aposentadoria do 
M1111stro Aménco Lia. 

Brasí&e. 4 de JUnho de 1998. - Flllllllftdo Hen
rique c.nlaaa. 

CURRICULUM VITAE 

1. o.daa de ldaniiRngla 
1.1 Nome corrl!lfelo: Glson Langaro D1pp 
1.2 Sexo. Masculino 
1.~ o- de na8CIIrlllillo; 1"-1D-1944 
1 4 L.oc:al de naacmento (naturahdade)· Pasao 

FundOIRS 
1.5 Frlillçio. Danrel Drpp 
Helena Langaro Drpp 
1.6 Estado CMI' casado 
1. 7 Certerra de rdenbdade 70297611004 SP

SSPIRS 
1.8 lnscnção NO CPF. 070200511000 
1.9 R ltriC6IdUIIL Rua ....... Gertbaldr ri' 2.21111, 

ap. 505, Porto Alegnt, RS - 90480 200 
1.10 Telefone Reaulenaal (051) 328-1012 
1 . 1 1 Endef89D PtalisaiDnal: Rua Moalmdaao, 

""483. ao andar, Porto AJagreJRS- 90430 001 
1.12 Telefone Proliealanal (051) 346 4380 

FAX (051) 346-1166 Ramal4161 

2. Fw;; apla Acadlmlca 
2.1 Bacharel em Cllncras Jundocas e Socilli& 

ddrptoollllommoadoado pele FIICI.Itdade de Duatto da tJnMacaida· 
de Federal do Rio Grande do Sul. em 1966. 

3. EllpBitlncla PIUII alanal 
3.1 Estágio. SaMço de Aeeullêucra Jucllcl6ril 

do CeniJO ilcaclêrnKlO Andnl da Rocha, da F.culda· 
de de Drrado da u-rclade Federal do Ria Gnln
cle elo Sul. 

3.2 Advocacra; Elcerceu • atiVidade acMicallcia 
deade o ano de 1966, em eacrilono partrculllr, llluan
do ame outros, noa ramos do 01111110 Cível, elo Tra
balho. Camataal, Aclmlrilbaboo e Penal 1116- no
rneaçio para ekeiC8l o cargo de jurz no Tribunal Re
gronal Federal da 4• fleglio. 

4. Tllulaçlo 
4 1 Prolessor de 01111110 CMI da Faculdade de 

O.rada da PonllliCie U-.clade ~ do Roo 
Grande do Sul. atualmenla lrcencrado 
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5. Atuaçio na Jueliça Federal - Magistratura 
5 1 JuiZ do Tnbunal Reg1onal Federal da 4' Re

gião nomeado pelo Excelentlsslmo Senhor Presiden
te da Republica através do Decreto Preslllenc1al de 
22-3-89. publicado no Diãno Oficsal da União de 
27-3-89 com posse e exeiCICIO em 30-4-89 

5.2 JuiZ-PreSidente da 3" Tunna do Tnbunal 
Reg1onal Federal da 4" Reg1ão desde JUnho de 1989 

5.3 Membro efetiVO do Conselho de AdminiS
tração do Tnbunal RegiOnal Federal da 41 reg1ão, 
desde JUnho de 198 

5 4 Nomeado membro-suplente do Tnbunal 
RegiOnal EleitOral do RIO Grande do Sul no penodo 
de 1991 a 1993, tendo exeiCido a tnulandade 

5.5 EleitO em Sessão PlenariB de 26-5-93. para 
exercer o cargo de Ju1z-Pres1dente do Tnbunal Re
giOnal Federal da 41 Região. com posse e exeiCICIO 
em 21 de Junho de 1993. conclu11><1o a gestão em 4 
de JBileWO de 1995 

5.6 Membro Integrante do Conselho da JustiÇB 
Federal desde a data de sua posse (21-6-93) como 
Juiz-Presidente do TRF - 4" Reg1ão 

5. 7 Membro elet1vo do TRElAS, para o b1êmo 
95197 

6. Comiesõas 
6.1 Membro da Comtssão de Reg1mento Inter

no do Tnbunal RegiOnal Federal da 41 Reg1ão tendo 
paltiCIPildO da sua elaboração no ano de 1989 

6.2 Ptesdenle da Comssão de ReglmerllO Interno 
do Tri>unal RegiOnlll F-..J da 41 Região em 1989 

6.3 Designado atraves do Ato n• 032. de 30-5-89. 
para compor a Com1ssão para elaborar o Edrtal de 
Concurso PúbliCa para prOVImento de cargos de JuiZ 
Federai-SubSbtuto da 41 Região. 

6.4 Deaguado atraves do Ato n" 159. de 6-10-89 
para presdu" a ComtS8ão para coordenar sugestões 
lonnuladas pelos Mag~strados ao anteproJelo da le1 
Orgãmca da JustJÇa Federal de Pnme1ro e Segundo 
Graus e acompanhar a tramitação da refenda le1 no 
Congresso Nac10naJ. 

6.5 Representante do Trt>unal RegiOnal Federal 
da 41 Região para assuntos legislatiVOs na Comts
são mtegrada por membros dos TribunaiS Reg1onaJs 
FederaiS. 

6.6 DesiQnado. atraves da Portana n• 4 7, de 
21-11-90 para presidir a Com1ssão no sentidO de es
tabelecer o mvel de tfSCOlandade necessano para 
preenchimento do gruljo DAS do T nbunal Reg1onal 
Federal da 4' Reg1ã0 ' 

6.7 Membro da rlonussão Exanunadora do 1° 
Concurso PúbliCo pa.;J prov1mento dos cargos de 
JUIZ Federal-Substituto da 41 Reg1ão em 1990 

6.8 Des1gnado atraves da Ponamo n• 62. de 
18-11-91, para compor, na qualidade de titular, a 
Com1ssão Examinadora do 2• Concurso de Jwz Fe
derai-Substnuto da 4• Reg1ao 

6 9 PreSidente da Com1ssão Examinadora do 
2° Concurso Público para prov1mento dos cargos de 
Jwz Federal-Substituto da 4° Reg1ão em 1991 

6 1 O Nomeado em 2(1-5-95, atraves da Ponana 
n• 3195- AJUFE para atuar como Coordenador das 
AIIYidaaes da Associação dos Ju1zes Federa1s do 
Brasd na Retorma Constnuc1onal ora em andamento 

6 1 1 EleitO Coordenador Nac1ona1 da AMB para 
JustiÇa Federal. gestão 95197 

7. Congressos e Encontros 
i 1 Congresso LatiMO·Amencano de O~rerto do 

Trabalho rea11zado no Mex1co em 1974 
7 2 Presidente da Comissão de o ... no do Traba· 

lho do Corlijresso de Advogados da OABIRS, em 1978 
7 3 Membro elet1vo dos IV, V e VI Congressos 

dos Advogados do R10 Grande do Sul 
7 4 Pan~e1pante dos Encontros EstaduaJS de 

Advogados Trabalhistas 
7 5 Part1c1pante do VIl Congresso NaCIOnal dos 

Advogados TrabalhiS!as, em 1984. em Vllona - ES 
7.6 Part1c1pante da I Jornada Lat1no-Amencana 

de 01rerto Processual do Trabalho 
7. 7 Pan1c1pante do C1clo de ConferênciBS para 

Ju1zes Federa1s, realizado pelo Centro de Estudos 
JudiCiaMOS do Conselho da JustiÇa Federal. em ma10 

de 1993, em Porto Alegre - RS 
7 8 Conferencista do 11 S1mpos10 de 01rerto (DI

reito C1v1l e Processual C•v•O. em ma10 de 1994, em 
Gramado - RS. 

7 9 Palestrante no Encontro Reg10nal JurldiCO, 
na sede da Assoc1açào Comerc1al e lndustnal de 
Cascavel, em maK> de 1994, Cascavel- PR. 

7 1 o Palestrante da Aula Inaugural, do Curso 
de Pos-Graduaçáo em 01re1t0 Tnbutano da UnM!rsl
dade Reg10nal de Blumenau. em JUnho de 1994, em 
Blumemau - SC. 

7 11 Pales1rante da Aula Inaugural r10 Curso de 
PA!p8raÇão para Jwz Federal Substrtuto prorncMdo pela 
AJURIS em JUlho de 1994, em Pono Alegre - RS 

7 12 PartiCipante do Sem1nano Aspectos Jurídi
cos e EconomiCos do Credrto 1mob1háno, realizado 
pelo Centro de Debates e Estudos do Tribunal de Al
çada Clvel do RIO de Janeiro em setembro de 1994, 
em Angra dos Re1s - RJ 

7 13 PartiC~parne do Sermnano Regime Juridlco 
da Empresa Estalai. realizada oelo Centro de Debates 
e Estudos do Tnbunal de Alçada C1vel do RIO de Ja
neiro em novembro de 1994 no RIO de Janerro - RJ 
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de Estudos JudiCIIInos do Conselho da Jusllça Fede
ral, em 10-3-95. em Brasllra- DF 

7 15 Panoclpallle da 5° Semana de Altos Estu
dos, promovida pet8 Escola Nac1onal da Magrstratu
ra, em abnl de 1995. em Manaus- AM 

7 16 Panocrpante do Sermnano Aspectos Jurrd1· 
cos e Econômrcos do Comercro Extenor, reahzado 
pelo Centro de Debates e Estudos do Tnbunal de Al
çada Cível elo Estado elo Aro de Jane1ro, em maro de 
1995, na cidade da Campinas - SP 

7 17 PartiCIPante do Coclo de Estudos de 011"81-
to Penal e Processual Penal. em Fonateza - CE, no 
penado de 24 e 25 de agosto de 1995 

7 18 PaniCipante do I Slmposro de 01no11o Elet
toral e Partldáno, piOITIOVIdo pelo Trilunal Regronal 
elo Estado do Paraná. no período de 15 a 17 de 
agosto de 1996. rapnosentanclo o Tnbunal Regronal 
Elettoral do Estado do Aro Grande do Sul 

7.19 Parttapante do III Encontm de Estudos da 
JustiÇa Elertoral do Aro Grande do Sul, reahzado na 
Cidade de Bento Gonçalves. de 22 a 24 de agosto 
de 1996. onde prolenu palestra sobno o tema "Re
cursos na Justrça Eledoral" 

7.20 Palestrante do Pnme1ro Encontro de Ma
gistrados do Pantanal, reahzaelo em Go1ãnra, em sa
tenmro de 1996, sobno "A Proteção do Consumidor e 
do Amb1ente. Aspectos CIVIS, PenaiS e Proc:eSSUiliS • 

7.21 Palbelpente do 39" Encontro lntei'I'18CIOII81 
de Magistrados, realiZado em Amsterdã. de 22 a 26 
de setembm de 1996, orgamzado pela Uruão lnter· 
I'18CIOII8I de MagtStrados, na condiÇão de men 1bro da 
delegação bras11etra. rep<esentendo o Brasol na ~~~ 
ComiSsão de Estudos, CUIO tema 101 • A 1nterrelação 
entre a mrd1a e o processo penal" 

As linguaa oiiCia1s do Encontm eram 1nglàs e 
francês 

7 22 Parbclpante do I Congresso NaciOnal de 
la Judrcalura • Jue.z. JUSIJCia y Soaedad", raallzada 
em San José, Costa Arca, de 30 de outubro a 2 de 
novembm de 1996, representando a AMB 

7.23 Paleàante da III Jornada sobre Temas 
da Justiça Federal, reahzada pela Seção Judocrãna 
de Santa Catanna, em Flonanópolls, no penoclo de 4 
a 6 de t..,ho de 1997, com o tema "Cn,._ contra o 
Mero Ambiente". 

a.Outroe 
RIMSOU e atuaiiZOU a obra Curso de Oeontolo

gra JundiCil. de autona de LUIZ urna Langaro, 2' edi
ção, 1996, Ed. SaraJVa 

Pono Alegre, 27 de abnl de 1998 - JUIZ Gil
san Langaro Dipp. 

(A Comrssão de ConstlluiÇáo. JusiiÇa e 
Crdadama I 

(N" 681198, na angem) 

Exce1em1ss1mos Senhonls Membros elo Sena
elo Federal, 

De contonmdade com o an. 84, lliCISO VIl, da 
ConstttUição, e com o diSposto no an 18, 1naso I, e 
nos ans 56 e 58. do Regulamento de Pessoal do 
ServiÇO Extenor, aprovado pelo Decreto n• 93.325, 
de 1° de outubro de 1986. no an. 54, mcoso 11, alfnea 
a, e no an 55. do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6 
de 1unho de 1997. submeto à apreaação de Vossas 
Excelênaas a escolha. que dese,o lazer, do Senhor 
Orlando Gatvêas OIM!tra, MiniStro de Segunda Clas
se. elo Quadro Pennanente. da Carraua de Diploma
ta. para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
tunto a RepubliCa da Namibla. 

2 Os rnernos do MiniStro de Segunda Classe 
Orlando Galvàas OIIV8Ira. que me Induziram a eeco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa Informação elo MII"Usténo diiS Re
lações Extenores. 

Br;uuha. 8 de tunho de 1998. - lll8nlo Antonio .......... 
EM N" 21010P/ARCIG-MREIAPES 

Brasilra, 5 de (llllho da 1998 

ExcelemiSSIIT10 Senhor Pra&lderu. da Raplblica 

De acordo com o art. 84. II"ICISO VIl, da Conatt
tuoção, e com o d1sposto no art. 18, maso I, e nos 
arts. 56 e 58. do Regulamento de Pessoal do Servi
ço Extenor. aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 11 

de outubro de 1986, no art. 54, IIICISO 11, aiiM& .. e 
no an. 55, do Anexo I ao Decreto n" 2 246, de 6 de 
1unho de 1997, submeto à aprecração de V- Ex
celêncra a &nelJIIl mmuta de Mensagem ao Senado 
Federal desmada à rndocação do Senhor Ollando 
Galvêas OIM!na, M1nostro de Segunda C!Mae, elo 
Ouadm Permanente, da Camalra de [)rplor"Mia, pata 
exercer o cargo de Embarxador do Brasil JUIIIO à Re
publiCa da Nam1bra 

2 Encamrnho, rgualments em anexo, lrllonna
ção sobre o pa1s e Currlculum vn.e elo Mnatro de 
Segunda Classe Orlando Galvêas OIM!ora, que, JUn
tamente com a Mensagem ora submebda à ~
çáo de Vossa Excelêncra, serão apraser*doa ao 
Senado Federal para exame por pane de seus Ilus
tras membros 

Respettosamente, - Lulz Fellpe LampNia, Mo
nlstm de Estado das Relações Exterrores 
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INFORMAÇÃO 

CURRICULUM VTTAE 

M.,1stro de segunda claSSe Ollando Galvêas 
Olntelre 

Oivlsa/ES, 23 de dezembro de 1942. Filho de 
Ojalma de Sa OIIVSIIB e Cléa Martins Galvês OIIVSI· 
re. Bacharel em D11et1o, UF/ES. CuiSO de Prepara
ção à Carreira de Diploma, IRBr. CuiSo de PrátiCB 
D1plomábca e Consular, IRBr. 

Ten:etro Secretáno, 3 de março de 1967 
Segundo Secretário, mei'EICirnento,31 de março 

de 1970 
Pnme~ro Secretano, merecimento, 7 de ma10 

de 1978 
Conselheiro, meleC1mento, 17 de dezembro de 

1981. 
Mlllllllro de Segunda Classe, 21 de dezembro 

de 1992 
AssiStente do Secretano-Gerai-Adjunto para 

Assuntos da Europa Onental e Asla, 1967/69. 
Assistente do Chefe da DIVISão de Conferên

Cia, OrganiSmos e Assuntos Gera1s, 1969 
AssiStente do Chefe da DMSão da Europa-i, 

1977n9. 
Assessor do Chefe do Departamento da Euro

pa, 1979183 
Chefe, subshluto, da DMsão da Europa-i, 

1982/83 
Chefe da DM~O do Passaportes, 1983185 
Chefe da D,_.o de Matenal do Departamento 

de Adm~mstração, 1 !las. 
Assessor do Chefe do Departamento da Asa e 

Oceaiiiii·DAO, 1989. 
Chefe da DtviSAo da ÁSIB e Ocealllll-1-DAOC-1. 

1989 
Chefe, subsbluto, do Departamento da ÁsiB e 

Oceana. 1989194 
V18na, Segundo Secretáno, 1971173 
Atenas, Segundo Secreláno. 1973177 
Ancara, Encanegado de NegóCios. 1978. 
Jacarta, Conselheiro, 1985188 
Ollawa. M.,ISiro Conselheiro, 1994196 
Pretória, M1n1st Conselheiro, 1996198 
X Conlerênca 

FAO, K1ngston, 1 
ConsuKa acl sobre o Plano IndiCatiVO Mun-

dal, SaniiBgo, 1969 membro). 
IV Congresso und1al de Alimentação e I Con

gresso Lat1no-Amen no de Alimentação e Desen
vdwneniO Econõmco, FAO. São Paulo, 1969 (Repre
sentante do MiniStro das Relações Extenoresl 

LV Congresso UniVSISBI de Esperanto, Vana, 
1970 (delegado). 

XIV Con!erênca Geral da AIEA. V1ena, 1970 
(membro) 

IV Sessão da Junta da UNIDO, VM!na, 1970 
(membro) 

Reumões do Comrtê para a Aplicação de Sal
vaguarda do Tratado de Governadores da AIEA. 
VM!na, 1970 e 1971 (delegado! 

Representante-residente do Brasil jUnto à 
AIEA. 197Dn2. 

Suplente do Representante-Residente do Bra
Sil JUnto à AIEA. 1970n3 

XXX\11 e XXXVII Sessões do Conselho de 
Cooperação Aduaneira, VM!na, 1971 (observador) 

Cenmõma de Beat~IC&Ção do Venenivel Padre 
José de Anchlllla, Roma, 1980 (membro). 

Sll!lio Marcos Amarante, D1retor-Geral do De
partamento do SeMÇo Extenor 

INFORMAÇÕES SOBRE A NAMÍBIA 

1. Dados Balslcos 

NcmoOiiaal 

População (1991 1 

Araa 

Cap1al 

Oala Naaonal 

Sudana Poll8co 

OMita da Eslado 

Oleia da Gowmo 

Ra!U*<a da Namoba 

15mlhão 

824 2901<111' -2 1 da II10IÇO 

Republica P-1818 

USS3.04-
3.3'!1o 

PIB. a-..,.,.,_ 119951 
Taxada~(199S) 

CênDo (19951 US$1.00. &.2 NS (ddla' IWI-u)' 
Cingem do PIB par S8IDr8s Agrtc:U1ura 
(1995) 5eMçao 

lnduslna 

12.0'too 
62.0% 
25,0% 

(')OdólarnamoblanO--aollllnclsUalrano pala 
Canunon MonaiiiiY Araa 

2. Histórico 
Em 1884, a Namiba (então Sudoeste Alncano) 

tomou-se um protetorado gennãmco Os alemães 
encontraram res1stênc1a por parte de grupo autocte
nes, especialmente o povo Herero e Nama ( 1904-
19081 Em 1915. duranle a pnme1ra guerra mundial, 
os alemães foram derrotados por tropas sul-atnca
nas C1nco anos depo1s, a L1ga das Nações ou1orgou 
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poderes à Afnca do Sul para admmostrar o paos Os 
afncãnderas foram paulabnamente ocupando a terra 
e expulsando para áreas menos fértel& os vánoa 
grupos etnocos que habitavam o paos. Em 1966, a 
Assembléia Geoal das Nações Umdas consodenlu 
concluodo o mandato da Atnca do Sul sobre a Naml· 
boa e oodenou a sua oallrada." Pretona, no entanto. 
recusou-se a cumpnr a detennonação Seta anos de
poos, a "-nbbeta Geoal das Nações Unodas tiiCOI•.,._ 
ceu a SWAPO (Orgaruzação do Povo do ~ 
Afncano) corno unco oepniSIInlanta lagitorno dos que 
habdavam o tamtono Em 1978, a Áfnca do ~. sab 
constan1e pm=do on1emacoonal ooganzou ele ; 5ee 
que foram t1oc:o11n1s pela 5wapo e ganhas pelo DTA 
(flote, o pallldo de oposçio) Das otendimenlo com o 
Govano sul-afncano, levaram o DTA a oanuncoar, em 
1983. Dois anos depois, Pl8lóna nomaou um uo-no 
de transiÇêo para a Namiboa, exct..ndo a Swapo. 

A II'8S8riÇB de um grande conbngente mofllar 
cubano em Angola consbluoa um obslácufo adicional 
a rnatenalozação da ondependêncoa narnoboana, por
que Havana prestava apooo ao Govemo manaste do 
MPLA (Movmenlo para libertação de Angola), em 
sua luta contra os rebeldes da UNITA (Unoão para 
lrldependêncoa Total de Angola), que receboarn as
sostêncoa mlotar-fonancetra do Govemo sul--atnc.no 
Foo então que, em 1989. Âfnca do Sul, Cuba e Ango
la chegaram a um acordo: os cubanos se rebranam 
de Angola ate 1991 e a Namoboa, ondepetldenle,teroa 
suas eleoções supeMSoonadas pelas Nações Urlldas, 
apos a partida das tropas sul-afncanas do paos. 
Tudo transco111111 como prevosto, e a Namoboa tomou
se umpaoso~ldente, em 21 de março de 1!190. 

FOI eleda urna Ass.nbléla Consbluonte, -
a 5wapo obbdo 41 das 72 cadetras disputadas. O 
DTA ocupou 21 ElaboiOu-se uma consiiiUIÇio de
rnocratoca, e a Assembléta Consllb.lonte --.se 
em A..-nbfeoa Nacoonal O llder da Swapo, Sam 
NuJOrna, 101 eledo Presidente da República. lllndo 
soda. em 1994, oaeledo para um segundo mandaiD. 

3. Perfil Ecoolâmico 
Esparsamente povoada, a Namiboa consldul 

paos prospero, abundardemente dotado de AICUI$05 

naturaos Suas exportaç6es compoaendern doaman
tes. uoãnoo. pedras wmoprecoosas a"'Pia gama de 
ITWieos, alem de gado bovono No setor exportador, o 
setor pesqueoro vem-se brrnando cada vez rnaos 
como omportante setor da economoa namboana Na 
esfera dos seMÇOS, consoloda·se paulabnamerde o 
tunsmo e estorna-se que na vorada do molênoo orà tor· 
nar-se o pMCipal gerador de dtVISas (US$162 molhõ
es, em 1995) 

A Namiboa tem sabido adrrtlliiSba' suas finan. 
ças, e, com base em - estabilidade politica a eco
nOmlca. procura &trair a atenção da comunodede n
temllaonal de negócios para as opoi1Unodada8 dlt in
~ntos que oferece. Tem Sido baiXII 11 ............ 
em 1omo de 9%. anualmente. 

Aonda onaptenle, o setor rroanufiiiUnlln:l nlo lo
gra atender as necessidades do Pais, o que axpflca 
sua condição de grande consumidor de produloa sul
atncanos. Essa depeo ldênaa tende a ser cnstallzada 
pela onserçAo da Namiboa no eaquama aduaneiro ..., 
goonal cnado pela Ãfnce do Sul, danonunaclo Sout
hem Atncan Cus- u,_, (SACU), ao qual lam
bem estão VInculados, am sarnelharU ~da 
subordinação, Botsuana. leaolo e SuaziiAndta. En
lendmantos -alui a c Idos entre Pratona e a OMC, 
no ..-. deVem etenuar, se roão mesmo eliminar, 
os obllláculos que as elemd•s tantas de SACU m
põem a um mteocãmbiD 1111110r com os pai- nio 
pertencenras à ooganozação. 

O Presidente NuJ011111 aiiTIIIj& 11 auto-sufiCIInaa 
-rgébca. ~ 11 consiTUÇão de urroa llarra
gem, -mada em US$1 bilhio, nas quedas da Epu
pa, no no Cunene, na fronteira com Angola. T .. pro
Jeto devera ser concrebzado, roão obstante a ..... 
l6ncoa que vem sendo cnada por parte da llll'lballa· 
lostas da cornullldade ome..-1. R-.-.... 
foram descobertas oesarvas omportantes de gis na 
plalafonna cordonentel, ao sul, e que devariio -.r 
em produção derdro em bRIVII. A Genetal Mabs. 
atual..-. onstala uma ~- de montagem para 
seus veículos, em áoea próxima da capotai. 

Os .... ocopa.s países de desllno das expoilliÇ&is 
nambalnas são. Suíça. Âlrica do Sul, Renl Undo e 
Alemanha. Quanto u ~. são 811111 onun
das da Álnca do Sul (90%), Alemanha, JapiiD e Es· 
lados Umdos. 

4. Pollllca Eld8ma 
A diplomaca nerrubtana 1em nos pai- IIÓCIDB 

da SADC (Soulhem Afnca Delle/opmsnt Cornmrnly) 
e nos membros da Um6o Européia, am p&lbeular 
com a Alemanha, seu grande foco de ~ Da 
lodos, a Atnca do Sul é o parceoro de rnaoor peao nas 
doratnzes extemas emanadas de Wondhoalc, tanto 
pelos laços hoslóncos comuns como pelo - peao 
econõmco na sub-teglio 

A Alemanha é o onterlocutor europeu mais poó
xomo da N11miboa, que goza do at.tu• de naor ba
nef1coado de &JUda econõmca gennãnoca no OCirdo· 
nente 

Por fm, há que se assonalar a dimensão marito· 
ma do paos e seu orderesse pelos ternas do AIIAnbCO 
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Sul, tradUZido por crescente valonzação do papel 
possível da Zona de paz e Cooperação do AllãntiCO 
Sul (ZOPACAS) ,_.,..contexto. A nam1bla busca 
papel m111s aiM> em vanos organiSmos JntemacJO
NUS, sobretudo naqueles VInculados ao mar. tendo 
postulado sua eiiiiÇáo para a Autondade Internacio
nal dos Fundos Mannhos 

5. Relsr;ães com o Brasil 
O curto relaciOnamento bllaleral entre o Brasil e 

a Namibla e, na veraade. uma hJStona de êXItOS 
Desde antes da 111depandênc1a pi ocomam proveito
sos contatos com a SWAPO (reconhecida então 
pelo Governo brasileiro como unJCO e legítmo repre
ser11ante do povo nam•bJano). 

O Presidente Sam NuJOIIlll, na época líder da· 
quele mownanto de llbertar;ão. VISitOu o Brasil em 
1987. O Governo bras11e11o abnu, em 1989, um Es· 
cntóno de Observação do Brasil em W1ndhoek, 
transformado em ElmbaD<ada no d1a da 1nde· 
pendência da Nam=·b . FOI braSJie•ro o pnmetro na-
VIO de guena estra ro a entrar no porto de Walbls 
Bay, por ocas1ão das t1VIdades comemoratiVas de 
sua 1nc:otporação ao temtóno namlbJano 

Em setembro de 1991, o PI"IISidente Fernando 
Collor rea•zou VISita oiJC181 à Namibla, numa de
monstlaçiio do Interessa políbco brasdelro no estrella· 
manto da relação bolaleral. Por sua vez, o Chefe de 
Estado namblano, por ocaSJão da RJ0-92, prestigiOU o 
evento com sua pJeSenÇB. Ainda naquele ano, os doiS 
presidentes assJnBram o Acordo Geral de Cooperação 
que pennlllu a del•niÇio das bases legaiS para a d•· 
namaação dos contaiDS entre os doiS países nas maiS 
d...._, áreas. a par do Acordo de Coopelaçiio Naval 
e o llen-idum de Entendmenlo Agncola. estes os 
das pmcp8IS pMres dO relaCJonameni'O bialeral. 

Em 1995, no pe~ de 31 de outubro a 3 de 
novembro, o Preside Sam Nu1orna VJsdou oiJC181· 
mente o Bras• Nesse ano 101 realizada, em Bras~•a. 
a t• Reunião da Co ssão M•sta Bras•I·NamJboa de 
Cooperação 

Ponto que tem actqu1ndo grande VISibilidade no 
relaCionamento bilateral é a cooperação naval. Alem 
da conlecção das cartas náuticas da area costetra 
de Walvls Bay (concluídas no ano passado). a Man· 
nha do Brasil tem BPOfBdo a formação de cons•dera· 
vel conbngente de praças e ofiCiaiS nam•b~anos. Esta 
em fase de negociação lonnas de lmanaamento 
para a construção de quatro nav1os patrulha para a 
Mamha na1111b1ana e para construção de uma base 
naval em WalvJS Bay 

(A Comissão de Relações Extenores e 
Defesa NJJCton~~l J 

MENSAGEM N°180, DE 1998 
(N" 680198, ... origem) 

EJCCelent•ss•mos Senhon!S Membros do Sena· 
do Federal, 

De conlorm•dade com o art. 84. 1nc150 VIl. da 
Conshlulção, e com o disposto no art. 18. 1nc1so I. e 
nos arts, 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do 
SeMÇO Extenor. aprovado pelo Decreto n• 93.325, 
de t• de outubro de 1986, no art 54, 1nc1so I, alínea 
a, e no art. 55. do Anexo I do Decreto n• 2 246, de 6 
de JUnho de 1997, submeto a aprac1ação de Vossas 
Excelênc•as a escolha, que dese)o lazer, do Senhor 
Anton•o Augusto Dayrell de L1ma, M1n1stro de Pnme1· 
ra Classe, do Quadro Permanente, da Cane1ra de 
Diplomata. para exercer o cargo de EmbaJXador do 
Brasd JUnto à Comunidade da Austráka 

2. Os mantos do M•mstro de Pnme1ra Classe 
AntoniO Augusto Cayrell de L1ma, que me 1nduz1ram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa Informação do M1n1sténo das 
Relar;ões Extenores 

Brasd~a. 8 de JUnho de 1998 -Marco Antonio 
Maciel 

EM H" 209/DP/ARC/G·MREJAPES 

Brasn1a, 5 de 1unho de 1998 

Excelent•ss•mo Senhor Presidente da RepubliCa, 
De acordo com o art 84. 1nc150 VIl. da Const•· 

tuiÇâo, e com o d1sposto no art. 18, •naso I, e nos 
arts. 58 e 58. do Regulamento de Pessoal do SeM· 
ço Extenor, 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 I ao Decreto n" 2.246. de 6 de JUnho 
de 1997, submeto à apreciação de Vossa Excelên
cJB a anexa 1111nuta de Mensagem ao Senado Fede
ral destinada à mdteação do Senhor AntoniO Augusto 
Dayrell de L1ma, MiniStro de PnrnBira Classe, do 
quadro Permanente, da Carreira de D•plomata. para 
exercer o cargo de Emba1xador do Bras•l )Unto à Co· 
munldade da Austrália 

2. Encam•nho, Igualmente em anexo, 1nlorma· 
ção sobre o pais e curriculum vltae do M•nJStro de 
PniTISira Classe Antomo Augusto Dayrell de I.Jma, 
que, JUntamente com a Mensagem ora submetida a 
aprecJaÇão de Vossa ExcelêncJB, sera apresentado 
ao Senado Federal para exame por parte de seus 
•lustres membros 

Respe~osamente.- LuJZ Fel1pe Lampreia, MI· 
n1stro de Estado das Relações Extenores 
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INFORMAÇÃO 

CURRICULUM VITAE 

MmiSiro de Plllllelra Classe Anlorno Augusto 
Dayrell de Luna 

Lrverpooi/Remo Un1do (bras11etro de aconlo 
com o an 129, rtem 11 da Constrtução de 1946), 29 
de março de 1943 

F11ho de Everaldo DayreH de Lima e Yolanda 
de C Dayral de lima 

CPCD.IRBr 
Curso de Prábea D!plomátiC8 e Consular, IRBr. 
Curso de Tremarnento e AperfeiÇOBmento para 

Chefes de Selaras de Promoção Cornan:l81 
CAE,IRBr 
TIIICI!tro Secratáno, 3 de março de 1967 
Segundo Secrelano, mei9C1menta, 30 de !unho 

de 1969. 

Pnmatro Secratano, merecunento, 1• de no
vembro de 1975. 

Cansai •m. fl18i&:il nenlo, 21 de JUI1ho de 1979. 
Mt.-o de Segunda Classe, menlelmento, 31 

ae JUnho de 1986 

MmiSIR> de Pnmerra Classe, men~e"""""'· 22 
oe deZerrtJro de 1988 

AssiSieMe do Chefe da DIVIsão de Produtos de 
Base, 1967. 

Assistente do Chefe da DMsáo das Nações 
Unidas, 1977 

Assessor do Chefe do Depanamento de Orga
msmos lnleiTI8CIOfiBJS, 197Bf79. 

Chele da DMSio de Orgamsrnos lnbtrnaao
IIIIIS, 1979181. 

Chefe da DMsão EspeciBI de Pesqu- e Es
tudos Econ6mlcos, DEPE, 1985186. 

Coonfena:lor ExecutiVO do Gabmele do Mmos-
170 de Estado, 1986187 

M1nisléno da Clêncl8 e Tecnologia, 1993194. 

Olfllloi'-Geral do Depanamento de T- Es
pectais, 19!MI98. 

Bruxelas, CEE, Segundo Secreténo, 196!tl72. 

Nova York, ONU, Segundo Secraláno, 
1973175. 

Nova YOI1<, ONU, Pnmetro Secralário, 1975176. 
Pans, Uneaco, Conselheiro, 1981183. 

Roma, C6nsui-Geral. 1967 
Republica de Sio Manno, C6nsui-Getal (cumu

latiVO), 1967 

Copenhague. Mm~&tro-Conselhetro, 1991192. 
Comolê Consulbvo sobre cacau, UNCTAD, Ge

nebra. 1967 (assesso•) 

Grupo de Trabalho do Conselho de Cométao 
Extenor, 1967 (assessor) 

Grupo de Trabalho sobre o tema "SISiemll de 
Segurança ColetiYB", (assessor). 

III Sessão da Conlerênc1a da ONU sobnt Ca
cau, Genebra, 1967 (assessor) 

I e 11 Reumões de Consulta lnlormal sobnt Mt
néno de Feno. Caracas e Genebra, 1968 e 1969 
(assessor) 

Reurnão T écrH<:a Praparalóna sobre o Acordo 
do Cacau. Genebra. 1969 (assnSOr). 

Reumão da Cecta. Buenos A1res, 1970 (as
sessor). 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre Telecle
tecçio de Recursos NaturaiS por Salélde. do Comitê 
dos Usos Pacilicos do Espaço Extenor da ONU, 
Nova York. 1974 (delegado) 

XII Conlertnaa HICirográfiC8 lnbtrnac:ianm, M6-
naco,1982(de~) 

Ordem do RIO Branco 
Onlem do MaMo AeronautiCO, ofiCIIII. Brasil. 
Ordem do Ménlo Naval 

Ordem do Ménlo Mdttar. 
,_. Borv- doe 5Mioe Júnior - Dil&lor

Geral, substituto, do Depanarnenlo do SeMÇO Ex
tenor. 

DADOS B4SICOS- AUSTRÁLIA 

Nome ohctal" Comui'IICIP.de da Austniha 
Á-: 7 882.300 Km2 
Populaçêo· 18,30 rT111hões (1996) 
Ungua: Inglês 
Data Naaonal. 26 de JB1181ro 

Capolal: C8mbena 
Colônia braSileira 12.000 (es1111181Jva) 

s-ma de Governo partamentansla 

~J&JIS 

Chefe de Estado: Rainha Elwlbeth 11 
Chefe da Governo: Prime1ro-Mm111tr0 John 

Howard 
Chanceler: Alexandre Downer 

Embaarador no Brasil· Garry Allred Conroy (de
Signado) 
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PN•nç:a Brasileira 
Endeteço da Emhancada ciO Brasd em cant>ena 
19 Foster Crescent 

Yarralumla Act 2699 - Csmberra 

Tel: (06} 273-23-72 

Fax: (06) 273-23-75 

Endereço do Consulado-Geral dO Brasol em 
Sydney: 

SI. Manons Towe. Level17 

31 MArket ST. 
Sydney NSW 2000 

Tele (02) 267-4414 

Fax. (02) 267-4419 

V181tas de autoridMtls brasileiras i Auatnlilla 
1992 - Mlllllllro da Agncullura. An1onoo Cabn!ra. 

- MISSão Parlamentar brasdeora, a comn
te do Parlamento austral18110. 

1993 - Missão Parlamentar brasoleora a 90 A 
Conler6naa lnter-Parlamentar. 

1994 - MISSão Técnoca do setor de telecomu
nocaçõas, chehada pelo Secretano Na
coonal de T elecomunoc:ações, Renato 
Navano Gueneoro 

- Monostro das Relações Extenooes Celso 
Amorm 

1995 - Sanador Gllbeno Moranda 

Visitas de~ australiana ao Brasil 
1988 - MlfiiS!mi do Mao Ambleme RIChardson 
1989 - MonosiJoi das Coêncoas Jones 
1990 - Monostro para Negocoações Comercoaos 

Neal Blewett 
- Monistro dos Negócios Estrangeoros e 

Comerao Extenor Senador Garelh 
Evans 

- Embaixador para o Meoo Amboente No
noan Stephen 

- Secretano-Geral de Assuntos Exteno
res e Comen:oo Rochara Woolcoll. 

- Presodenle da Cãmara dos Deputados 
lao Clyde Mcleay. 

1991 - Monostro para Negocoações Comercoaos 
Nala Blawett 

1991 - Monostro para Negocoaçóes Comercoaos 
Neal Blaplvetl 

1992 - Subsec,..no Gregory Samuel Roben 

Wood I 
- Monostro das Relações Extenores e 

Cornercob Sanador Garelh Evan.l. 
- Embaoxador (Itinerante) para Assuntos 

do Meoo Amboene Sor Nonoan Stephen 

- Monostra do Meoo Ambiente e Plane!ll
mento da Australoa do Sul Susan Mary 
Leneban 

- Monostra do Meoo Amboente Roslln 
Joan Kelly 

- Momstro dos Recursos Naturaos Alan 
Goraon Gnfftths 

- Monostro Paralalo do Meoo Ambiente 
DeputadO Fred Chaney 

- Monostn.s das Anes. Espanes, Meoo 
Ambiente e Terntonos ciO ACT Antho
ny Stuan Blum 

- Monostro :lo Comercio e Desenvolvo
menta Ultramanno Mr Kenn 

- MISsão Parlamentar australoana 
1994 - Mossão Parlamentar australiana do 

PanociO Nacoonal 
- MoniSIP> do Come<t:lo Extenor, Bob 

Mcmulan 
1995 - Momstro das Comunicações, das Anas 

e do Tunsmo, Mochael Lee 
1996 - Subsecretáno-Geral para AssuniOS ln

temaaonaos, Embau<ador Paul O'Sullo
van 

- Voce-Pnmeoro-Monostro e Monostro do 
Comén:oo, Timothy FISCher 

Acordos bilateraiS 
1911 - Convenção de Arbttragem 
1921 - TratadO para o estabelecomento de 

Cornossão de Paz 
1969 - Acordo para a Gratutdade de Vostos 

em Passapones Comuns 
1978 - Acordo Comercoal 
1990 - U.c-d om de ente>domenlo para 

Consulta sobre Assuntos de lntatase 
Comum 

1994 - TratadO de ExtradiÇão 
1995 - Acordo sobno Trabalho Remunero.JO 

de Dependentes de Funcoonãnos Do
piOmaiiCOs e Cansulaoas 

lnforma;ãea ~1'11 Viagem 
Fuso horáno: + 13 horas 

VOos <lo Brasol Aeroloneas Argentonas 

Oantas (Voa Los Angeles) 

EXIgêncoa de Vosto para todas as categonas 

Economia 
PIB US$338 bilhões (1997) 

Moeda Dólar australoano 

Câmboo US$0 61= AUS$1 00 (19981 
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Pm1C1p81S aiMdades aconOtrwcas prospecção 
de mménos, prospecção de petroleo, agncullura, pe
cuána 

Exportações talaiS: US$40,3 bilhões (Jan. a 
set./96) 

Pni'IC1piiiS pnxlutos exportados came, lannha. 
tngo. algodão, fano e carvio 

Importações lotaiS" US$45,0 bilhões (Jan. a 
set./96) 

PnnclpiiiS produtos ~rtados madeora, lerlllo
zantes, petnjleo, algodão e automóve1s 

Saldo. US$4,7 bilhões (negatiVO) (Jan a 
581.196) 

Comércio blllllliolll ...... Aulllnlilia 
EJCPOIUIQijes do Brasil" US$257 165.962 (96)-

54.118.341 (jan. a man;o'97) 
PrinclplllS pftldulos· papel e carvão, fano/aço 

sapatos, motores, azuleJOS, lumo. 
I~ para o BIBSII" US$391 167 533 

196)- 61.071.772 (Jan. a maiÇOI97) 

Pni1Cip815 piOdutos carvão (hulha não aglome
rada), malte, couro 

Saldo· US$- 62.531.006 (96) 
US$- 6.953 431 (Jan a marçol97) 

AUSTRALIA 

Aspectos ge<a1s: A Austraha e uma dernoc:raaa 
parlamentar, Independente ela Grã-Bretanha desde 
1901 O Chefe de Estado é a soberana bntino:a, 
que se faz ~&Presentar por um Govemador-Geral. 
John Howard e o Prwne1ro-M1n1Stro e Alexander 
Downer é o MtniSim dos NegoCios Estrang&IRIS e do 
Comérao. 

Rala~ B 11 Bnos1J-AU81rállll 
a) Re'api';as políbcas: Brasil e Austniha come

moraram. em 1905. Clllqllenta anos de abertunl de 
suas I8SpiiCbvaS EmbaUISdas em Cambena e R10 
de Jane~ro. No plllno mulblaleral, os dois pa1ses têm 
desenvolvido excelente coordenaçio em rnaté'IBS 
de ~- comum, como comérao lfllemaCtOnal 
de pmdutos agrícolas (Grupo de Cams. OMC); pte

servação ela AnlértiCII: desarmamento e deSnuclearo
zação; d11e1108 humariOS; e Integração aconOnnca, 
.,_ndo --.ar o diálogo, IIIICISdo em 1994. entre 
o Mercosul e o CER ("AustraiiB·New Zaaland Closer 
EconoiTIIC Relatlons Agreement"). 

b) Relações econOmlco-comerciSIS Pais com 
18,30 mdhêles de habdanles (1996), a Auatrafla pos
SUI um PIB de US$ 338 bilhões (1997) A pauta de 
exportações coucentra-se quase totalmente em pro-

duros agtO-pSCuános e rruneraas, enquanlo os pnxlu
tos manulaturados raspondam por quase 80% deS 
1rnportaçõas Estados Ullldos, Japão, Reino Undo, 
Alemanha e Nova ZslindiS são o5 principaiS paJCSt

ms comeaaiS ela Austrüa 

A pauta de exportações biBSIIelras para a Aus· 
tráiiS apresenla-se bastal'le dMirsdiCada Os pnnco
pals produtos de exportação pelo BIBS~ têm Sido: sa
patos, papel e cartão, ferro e eços, motores, azu1af08 
e fumo. Importamos da Australla caJYão (hulha não 
aglomerada). malte e couros As ~ para o 
Bras11 lolaiiZSram US$296 720.934 de ,..,..,ro a no
vembrO de 1996 e as exportações do Brasil 
US$232.390 588. no mesmo penodo, com saldo ne
ga!IVO de u~ 330.346 as IIMJSIJmenlaa da 
Austrália no Brasil (!unho de 1995) foram de 
US$42,30 rmlhões, 1"811M1Sbmentos US$8,93 ml16-
es. num total de US$51,23 rnlhões Os IIWB tm•o
tos do Brasil na Austrália (maiÇO de 1996) tonun de 
US$80~ 

Com VIstas ao mcramento do COfi1III"CICI, a Ern
bratur, em coordenação com a Cãmara de Cclrn*n:10 
Brasii-AuslraiiS, realiZa de 2 a 4 de ,unho do conen
te, em Sydney, Melloume e Cambena. road .,_ 
de promoçao do tunsmo na Austrália. 

c) A AustraiiB e a cnse IIIIBilCSira na Ásia: A 
cnse llnance1ra, deflagrada em IIJ(ho do ano passa
do, no Sudeste AsiátiCo afeta sobremaneira a -
m• australana. Dentro desse quadro. o u•a w 
comercial bnu111e1ro podena voltar-se para a lllração 
de 1nvestunentos ou para a recepção de tecnologlll 
claqueõe paiS 

d) AJos bdatenus 1969- Aalldo paRI a graiUI
clade de VIStOS em pesaapol1eS comuns; 1978 -
Acordo comataal. 1990- "Memarandum" da enlen
dmento para consu .. sobre ~de ••• r co
mum; 1994- Tratado de extradiÇio, 1994- Acordo 
sobre o exarciCIO de aiMdades remuneradas por 
parte de dependente do pessoal diplomátiCO, consu
lar. admmlstratNO e técnico; 1998 - "Memonlndum" 
de entendimento sobre cooperação em rnat6ria 111111-
tána. 

Paulos da ..,...... w da GO\•- brallllalro 
a) Oportunidades de 1nvestme1'110S Há intaras

se em mvestlr no Brasil por parla de emp_. dos 
setoras de mneração e telacomunraçõee. noa qua• 
a Austra~a é multO deSenvolvida e 11'11eiNICIONII,_
te compebbVa A BHP - CU!B sucursal blllllllatra é a 
empresa Samarco -. por exemplo, AICSI_I_ ad
qUinu quota de 7% no consón:10 que devanll cone
lrulr o gasoduto Bras11-Bol1v1a e lena planas para ex-
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pandor sua presença no mercado bras1le•ro nas 
areas de m•neração e petróleo. A empresa Pope, o 
mBJOr fabncante austral•ano de motores elétncos, 
mandestou a mtenção de assoc~&r-se com a empre
sa Weg brasileira, sua compehdora no propno mer
cado austraiiBno 

b) Olálogo Mercosul - CER· NO irmto do diálo
go Mercosui-CER ("Austraha-New Zealand Closer 
Economc Relabons Agreement") prossegue o trabalho 
de compilação de llllonnações e de mtercãrnblo de ex
penênaas. AeallzoiHie novo I!IICOIIlro enlra o Mercosul 
e o CER à margem da 11 Reunião M1niS!enal da OMC, 
em Genebra A Delegação brasdeua fOI cheflllda pelo 
Senhor SGIE e os pniiCipaiS pontos !I atados fonom 

- lnsbluaonal•mção do DiálOgo O CER haVJB 
encam•nhado ao Mercosul proposta de ~nst~uc•onal•
zar o diálOgo entre os dois agrupamentos O docu
mento não fOI ass1nado, PQ1S o Mercosul prefere 
manter o relac1011amento em sua estrutura llexi11el e 
pragmatiCa, tendo em v1sta a agenda densa da 
Un1ão Aduaneira, se1a no processo de "consolida
ção e aprofundamento", seJB nos contatos externos 

- Diálogo En !presanal: o Mercosul entregou lls· 
ta de setores que partiCipanam de futuro d1álogo em
presanal entre os dois a agrupamentos Do lado bra
Sileiro, são estes os setores Infra-estrutura de seM
ços portuános; transportes mantmos; geração e dlstn
buiÇão de enaga; autopeças, marmores. gramos. pe
dras preCIOSBS e :tpreciOSas e revesbmenlo; !uns
mo holelana, expio -o e prospecção de petróleo; 
desanvohr~mento de •otecnologiB ammal e vegetal; 
protação arnblamal e desan110lv1mento sustentado; e 
a automação bancar~&. O CER fiCOU de exam1r1Br a 
lista entregue pelo Mercosul. Para o IniCIO do dialo
go, no entanto esta lista deverá ser reduzida Nova 
reumão devenl ser reahzada a•rlda este ano. 

c) Grupo de Ca•ms· O Grupo (ArgentlriB, Aus
tral~&, Brasil, CBriBdã.. Ch1le. Colõmllla. F1p. lndone
SIB. MalásiB, Nova ZelãndiB. Fd•P•nas. Ta•lãndiB, 
Urugua1. Paragua• e Álnca do Sul) procura atualmen
le acompanhar a mplememação dos compromiSSOS 
assum•dos no Acordo Agncola e no Acordo sobre 
Aplicação de Medl8s San1tanas e F1tossanrtanas da 
OMC, avaliando-lhe 1 tanto quanto POSSivel, o •m
pacto sobre o comer.o 1ntemac•onal Para a reto
mada das negocaaç s na area agr•cola, prevista 
par" 1999, o Grupo cons•dera três aspectos cru
ciaiS, acesso a mercados, medidas de apo10 Interno 
e su::.S1d1os a exportação. e. por sugestão do Brasil, 
101 acresado na ulbrm- reumão o 1tem creditas a ex· 
portação 

P-de lnlll,.... do ~autrau.o
a) Cobrança do AdiCIOnal de Freta para a Re

novação da Mannha Mercante (AFRMM) O Gover
no brasileiro •ft11ÕB a todos os naVIOS que operam 
em portos brasileiros uma taxa (AFRMM) da 25'11. 
sobre o valor do frete, cobrada nos portos de descar
ga. A FAMM vem sendo cntiCada por penalizar es
pecialmente o transporta de carga entre o Bra&ll e os 
países ma1s diStantes A Embaixada da Austrália 
.em gestiOriBndo, desde 1994, contra o~ ne
gatiVo da FRMN sobre o carvão austral18110, se com
parado aos fornecedores norte-amencanos. O De
partamento de Mannha Mercante do MmiSiéno dos 
Transporte ahrma que, à exceção de acordos bllate-
1815 realizados a margem da ALADI (em parllcular 
dentro do Mercosul), a AFRMM a cobrada 111Sdlscri
m•nadamente, e uma ISenção para a Austrália abnr!B 
precedente pengoso. F01 sugando ao M1111S1éno dos 
Transportes pela DIVISão da Transportes, ComuniCB
ções e ServiÇOS ltamaraty que se estudassem alter
nat•vas. ate mesmo a possibilidade da aphcar um va
lor max1mo para a cobrança da AFRMM. Esse valor 
podena ser alto o bastame para englobar a prande 
ma•ona dos fretes a que esta sute•to o comérao ex
tenor brasde.ro, mas ser~& sufiCientemente baixo 
para que pa1ses mBIS remotos (Sudeste As•ábco e 
Ocean1a. notadamente) competiSSem de manetra 
mars equatat1va com europeus e norte-amencanos. 
Não trariB reduções s•g.-.IICatiVBS riB arrecadação 
da taxa e estmulana o comerc1o com a Austrálra e 
outros pa•ses, podendo a médiO e longo prazo, mchJ
srve aumentar a arrecadação mecllante ncrEfll1161'1to do 
tráfego marilmo com essas regiÕeS. O -.onto fOI 
bem acolhido pelo Departamento de Mannha Mer
cante 

b) Produtos lactaos O Bras•! é o S' mercado 
para as exportações australianas de larte em pó 
Integral e o a· para leite em po desnatado. oBra
Sil aumentou, recentemente, de 27 para 33'11. a ta
nia para a Importação de certos produtos lácteos, 
como lerte em po. alguns l1pos de queijO conden
sado A elevação de tantas, além da taxa de fre
te e restr~ções ao l•nanc•amento das Importações, 
refletem negativamente sobre a capacidade da 
Austral•a de competrr no nosso mercado, apesar 
de seu status de exportador sem subsídiOS Os 
pa1ses do Mercosul não estão sujertos às lllnlas 
de 33% A Australla tem se mostrado diSpOSta a 
d1scutor sua expenénciB na rees:ruturação e BjUSte 
da 1ndustna de lat•c•n•os na ulbma decada, caso ISto 
seJa de ut•hdade para a reestruturação da 1ndustr1B 
brasrlerra 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

-AUSTRÁLIA-

- ~-~----~-----

.~ DÃDOS ll1iíO't' '-:--:;~~;;-, · ':ol!==:- :e .14 t ; p d~~lj s\~·,-. ~ a:;c ~- r.:-r;·;:-- 1 ~1!,, • !~ i'i ~t' t •• ---- ·-:-"-n 
• . • . .. _...w.;.-....ii: :J!i ~"' i" • ..:......... • ..... ~- ·- --·---

Name enc 
Supedlcla" 
Sltuaçla IIBGtldlica 
Llng111 aflclal111 
MaelfiW 
Capllal 
Principal• ckf14!tS 

~--~- ----- ~~ 

n!:~N_i§b__gR_j§ a10~ ~ --~: , . .t.: ~. ~ . 'I .. ·1.!!~-. '.r~· 1·U 5, I,\ 'tllL 

Popullcla (etJI ra111111111 de ftllllllnll•r 17,80 18.10 11,30 
Densidade deiiiOIIr.lllca lbab/Km") 2,32 2,38 2,31 
PIB, I p18ÇIII d8 m,Nada (US$ b .. lesf' 323,50 347,11 388,77 

PIB, per capiii(USSJ 11174,38 18 177,41 21 21111,67 
C18scl111ento 1811 da PIB C'll.r" 5,1 2,7 4,1 
lndlce da praças ao consumidor f'lC.I"' 1,9 4,8 2,8 

US ~IIHYII lnllllftllclonallllJB$ llllh1181J 101 11,30 11,80 12.50 

Divida IXIemllollll CU" ltllhOasJ 150,10 158,10 174,40 
I Clmlllq ( .Af I U8 SI --- -- -- -
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONOMICO-COMERCIAIS 

- AUSTRÁLIA -

~ , ~~ ~~ll!!lffglill!lsiíii.h;l - - -·· ~ -- - 1!~-

A Oalflnç• c.i.•••clai- ... ., 
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8 Sorvlçoo (ilquNol -1,11 

Rocetlo 11,15 
Doopno• ,, ... I 'I I ,fi , ... 'I 13,70 

C.Tr-olnciHC_t..,.... .a.u 
o.......,tr.canll,lhW.Ip' :· ' •I ... '•, . ' . ' I 

, ... , 
E Movi- de Cof'l .... Pfquldal O. :H 
,_.......,.,,.,.,... ' ,,tl, I' 10,115 

G Erros • Oml .. h!l ... , 
H Soldo . I . .... 

I _,. .. _L,,,, 
UI _. .. 

47,33 53.13 
!081 57, IS 
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13,17 oso;o 
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11.38 ., .... 

I 038 0,13 
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1,11 5.15 .... 0,37 

III_ CO!!'é!tcK!~~~JUSS!!!!~I ~-~-· ____ 
-. -_·- Lill.LI..J!!~T H i! =f-i!!~ ----

Elportoç&••Ciobl"' a.n ., ... "·· I .... 
"-10clles(lob)10 12.14 ..... 17,41 SI 01 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

·AUSTRÁLIA· 
I 1 DIREÇJó DO COMERCIO EXTERIOR"'' nu _1 11o ,... I "' I IIII I "' 

L (\JS$ bllltGft • fobl -- ...... .. .... 
.!XPGRTIIÇ~:- __ .. -------- ----
Japlo ... , 24.8 1111 -M,ri 12,11 zz.-
c ..... uz U15 1,41 7.21'1 4M ........ 
NawooZIMndlo Z,t7 UI 'I :1,11 1,114!1 I,P 7,ZJII e.-...- UI I,Cift 1,11 7,11111 ... .. 
Rep Paptlor da CIWIII , ... 3,8 1.11 4,32'1 UI 4.32!1 ........ , .. • 2,11'1 , ... ~ 1,74 .a. 

!Jtong Kong III ..... 1.11 4,CIZ'I ... Uftl 
Rolno ~.~rido tH ~ 1.71 3,1111l l.à 34111 

lt~· 114 s.:m. UI 5,295 z.a 5.3411 
Mll6lll 1.11 2,- I,G 2,-. III 1.0111 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Expe· 
doente lodo vao a pubhcação 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a 
mesa. requenmenlo que sera hdo pelo Sr 1° Secre· 
tano em exercocoo. Senador Edoson Lobão 

E lodo o seguonte 

REQUERIMENTO N" 401, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeoro, nos termos do art 334, alu>ea b, do 

Regomento Interno se)a declarada prerudocada a 
aprecoação do ProJeto de Leo do Senado n" 1 s de 
1996. bem corno das demaos proposoções que tramo· 
Iam apensadas a ele (PI'O)elos de Leo do Senado n"s 17. 
50 e 112, de 1996, 177 e 197, de 1997; e PI'O)eto de 
l.eo da Cãmara n" 114, de 1995). em vortude da apro· 
vação. na sessão de 12 de maoo unomo. do ProJeto 
de Leo do Senado n• 93, de 1993, dospondo sobre a 
mesma matena 

Sala das Sessões, 8 de Junho de 1998 - Se· 
nador Jose Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requen· 
manto hdo será publicado e onduodo em Ordem do 
Doa. oportunamente 

Sobre e mesa. olicoos que serão lodos pelo Sr 
1° Secretano em exercocoo, Senador Edoson Lobão 

São lodos os seguontes 

OF GLPMOB N• 194198 

Brasoloa, 3 de JUnho de 1998 

Senhor Presodente. 
Em resposta ao 01. n• SF 500198. tenho a hon· 

ra de encamonhar a Vossa Excelênaa os nomes dos 
senadores do PMDB que mtegrarão a Comossão 
Temporana cnada pelo Requenmento n• 160, de 
1998. destonada a "promover estudos tendo em vosta 
o exame de proposta& de Reforma Tnbutana",locan· 
do a mesma assom constrtuoda 
Titulares Suplentes 
Senador José Fogaça Senador Pedro Somon 

Senador Femandoªena Senador Ney Suassuna 
Senador Ramez T Senador casoldo Maldaner 

Renovo, na o nodade. votos de apreço e con· 
Slderação - Senador ..... Bartllolho, Líder do PMD 

OF. GLPMDB N" 195198 

BrasHoa, 4 de Junho de 1998 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao 01 n• SF 495/98, tenho a hon· 

ra de encamonhar a Vossa Excelêncoa os nomes dos 
senadores do PMDB que ontegrarão a Comossão 

T emporana c nada pelo Requenmento n" 153. de 
1998. destonada a "estudar as causas do desempre· 
go e do subemprego no Paos". focando a mesma as· 
som constrtuoda 
Titulares Suplentes 
Senador Pedro Somon Senador Nabor Junoor 
Senador Casoldo Maldaner Senador Wellmgton Roberto 
Senador Jose Fogaça Senador Martuce Ponto 

Renovo. na oportumdade. votos de apreço e 
consoderação - Senador Jacler Barbalho, Loder do 
PMDB 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Preso
dêncoa desogna os Srs Senadores ondocados pela LI
derança do PMDB para ontegrarem as Comossões 
Temporanas cnadas por onlermedoo dos Requen· 
mentos n"s 153 e 160. de 1998, de conlormodade 
com os of•c•os Que acabam de ser hdos 

Sobre a mesa, olocoo que sara lodo pelo Sr 1° 
Secretano em exerc1C10, Senador Ed1son Lobão 

E hdo o seguonte 

OFICIO SIN• 

Brasoha. 4 de JUnho de 1998 

Senhor Presodente, 
Nos termos reg1menta•s. comuniCO a Vossa Ex

celéncoa a ondocação do Senador Ney Suassuna. em 
monha substotuoção. corno membro trtular. na Cornos· 
são Mosta. oncumboda de apreaar e emrtor parecer a 
Medoda Provosona n• 1 661·3. de 28 de maoo de 
1998. que ·anera a redação dos arts 26. 31 e 44 da 
Leo n• 9 473, de 22 de JUlho de 1997. que dospõe so
bre as doretnzes para a elaboração da leo orçamenta· 
na de 1998". ficando a mesma assom constotuoda: 
Titulares Suplentes 
Senador Ney Suassuna Senador Fernando Bezerra 
Senador Nabor Junoor Senador Cartas Bezena 

Na oportunidade. renovo a Vossa Exceléncoa 
votos de apreço e consideração - Senador Jader 
Barbalho, Loder do PMDB 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Sera lerta 
a substrtuoção solocrtada 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga)- A Preso
dêriCoa comunoca ao Plenano que. de acordo com o 
dosposto no paragrafo unoco do art 254 do Regomen
to Interno, c:oni:lnldo com o art. 4° da Resolo oção ri' 37. 
de 1995. loca aberto o prazo de doos doas uteos para 
onterposoção de recurso. por um decomo dos mem· 
bros do Senado. para que a Proposta de Emenda a 
Constrtuoção n• 9. de 1995. contonue sua tramrtação. 
uma vez que recebeu Parecer contrano sob n• 758. 
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de 1997, da Comossão de ConS1Jiuoção, Jus1oça e Cr· 
daclanoa. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presr
dêncoa, em lace da promulgação da Emenda Constr
tucoonal n• 19, de 1998, que vetSa sobre a reforma 
admlnostrallVa. declara Pre!udocadas a Proposta de 
Emenda a Consllluoção n" 14. de 1995. e parcral
mente, a Proposta de Emenda a Consbluoção n• 9. 
de 1995. quanro as aHerações que propõem em drs
posrtrvos consblUCIOniiiS retatrvos a Adm1nrstração 
PúbliCa. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Ha orado
res rnscntos. 

Concedo a palavra ao emrnente Senador Edt
sonLobão. 

O SR. EOISON LOBÁO (PFL - MA Pronuncra 
o sagurnte discurso ) - Sr Presidente. Sr"s e Srs. 
Senadores, em 1995, a área do nosso comercro ex
lenot gerou llliiiS de 6 bilhões de dolares de frete As 
empresas de navegação estrangerras arrebataram 
CleSse montante, cerca de 98% do lotai em fretes ob
todos no comerciO extenor nacronal. Para as empre
sas nacron&JS, restou a mrgalha de 2'% do que se 
embarcou nos portos brasrlerros' 

Isso está acontecendo com o parque de cons
trução naval bra&~lelro, que, na década de 70, consa
grava-se como segundo do mundo' 

O que tela havido. portanto com as nossas 
rnstalações deshnadas ao riiCfemento da Mannha 
Mercante?. 

Agora em levererro passado, a resposta a essa 
embaraçosa petgUnta 1ot ofereCida pelo Srndrcato 
Naaonal das Empresas de Navegação Manlrma -
Syndarma- ao emrnente MrniStro dos TransporteS. 
Elraeu Padrlha, por meto de um rmportante documen-
to com as "Propostas para uma Mannha Mercante 
Brasileira C""'*"""'" O obteiM> co~rnado e o de 
dar a nossa Mannha Mercante as condiÇÕeS para 
corupelrr nos mareados globakzados na navegação 
manlrrna. 

lnlflável sena repehr aquo, desta tnbuna. o rnter
ro leor desse documento dos empresanos da nave
gação, mas .--nos saber que o Govemo Federal, 
por rntermédro do seu MrniSteno dos Transportas. 
tem em mão& as soluções bastante VIa-s explrcrta
das no retendo memonal 

Basta atar alguns dos seus pontos. entre os 
quars o do pleito para o descasamento cambral. cha· 
mado de "bolha lrnancerra• Com a constante substr
IUoçio de Indexadores nos contratos de lrnancoarnen
to para a cOIISIIUÇão de embalcações com recursos 
do Fundo da Mannha Mercante (FNM) - mars a ado-

ção de uma lalm de cãmbro com pandade lrxa (flu
tuando dentro de uma banda)-. os saldos devedo
res em dolares das embarcações transformaram-se 
em uma d1vlda •mpagavel e rncompat•vel com o mer
cado 1nternacronal 

Ers um exemplo bastante sogndocatrvo embar
cações semelhantes adqurndas na mesma data por 
preços rdêntrcos uma no Brasrl por empresa brasr
lefra de navegação . .:>ulta. no e~renor. por empresa 
de qualquer nacroroahdade, hOje têm saldos devedo
res dderentes A adquonda pela empresa bras1leora 
tem saldo devedor cerca de 40'Yo maror !excesso 
este chamado de "bolha finarocerra "). rr1VIabrflzando sua 
capa~ de ~rr no mercado rntemacrcrnaL 

O documento do Srndrcato Nacronal das Em
presas de Navegação Manbma. enlrm, expõe, com 
muda obtetrvrdade, os problemas do SeiOr, rndlcando 
as soluções que possam reverter uma alUai conJUn
tura de tons drarnatrcos Retere-se, entre outros pon
tos, a necessrdade de apnmoramentoo. e rmplernen
tação eletrva de drsposmvos do Regrstro Espec~al 
Brasrlerro - REB. a amplraçáo de mecanrsmos de 
Ulllrzação do Fundo da Mamha Mercante. as moddr
cações na regulamentação vrgente, e a recuperação 
da mdustna de construção naval brasileira 

Acreddo smceramente que, a essa altura dos 
aconte<:~mentos. o Senhor Mmrsrro dos Transportes 
llJ lera levado ao Presidente da Republrca d srntase 
das rervmdrcações dos ernpresanos da rndustna na
val brasrlerra, rncumbmdo equrpes qualrhcadas para 
avaloa-las e venlocar are onde. em nome do nosso 
desenvohlmento, o Governo está em condiÇiles de 
atendê-las 

Como resultado dessas gestões. nobclou-se 
recentemente que sers navros foram encomendados. 
sob os ausprcros olrcrafS. a nossa rndustna de cons
trução naval. cnando-se a expectabVa de que lhe le
vam condoções de sobrevrvêncra 

O JOrnal O Globo. ediÇão de 8 de março do 
corrente ano refere-se. em oporturoa e densa repor
tagem. t. maiS um aspecto da sene de problemas 
que vêm afetando. de torma contundente, as empre
sas nac10na1s de navegação mar1t1ma 

Não bastasse'" as hiSIOncas drlrculdades do se
ter. chega-flOS a nobcoa de que as organaações .-r
nacronars de transporte manamo têm adlleftJdo "que os 
ataQUes de prratas a naVIOS vêm crescendo ano a ano 
em todo o mundo e o Bnlsd vem sendo considerado 
um dos paoses 1'1181& pengosos do Planeta" A Interna 
cronal Mantrme Organrzatron - IMO. da Organrzação 
das Nações Unrdas -ONU. classdrca o nosso Pa1s 
como "recordrsta mundoal de casos de prratana" 
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O Centro Nacoonal de Navegação Transatlânti
ca - CNNT, organ1zação que congrega 34 empre
sas, encamonhou denúi1Cia ao Governo espelhando 
a Inste realidade da atuação de quadnlhas de pora
tas, que ameaçam o comén:oo extenor brasole1ro 

O lnternacoonal 1\Aanbme Buoeau, da Câmara ln
temaaonal de Comén:lo - ICC, por sua vez, aponta a 
zona ponuana brasoleora como "a maos msegura das 
Arnencas e a teiCBira 1'11111!1 pengosa do mundo" De 
cerca de 230 casos de mubos em """""' regllllrados 
•ntemaaona111181'U, no ano passado, 15 ocorreram no 
Brasil, estebelaceo Ido marca uK'ilj)llssada apenas pela 
lndonésoa, com 'f7 IIICidêoiCIBS; pela Taiândra, com 17, 
e~ com a apn!S8IIIada pelas Fihporas. 

Nesse contaxto de onsegurança, há dom .. uoçio 
de competdNidade da fruta mercante nllCIOnll~ agra
vada pelo aumento do custo dos fretes conseqilen1e 
das sobretaxas ct, alto nsco cobradas de naVIOS que 
aporiam em terras brasoleoras, à razão, por extlf11llo, 
de B% em cada contêoner. · 

O lato de a álaa de comerciO extenor gerar 
ma1s de USS 6 bllh6es de frete anualmente decerto 
lera seduzido as dover&as quadnlhas dessas moder
nos poratas, lllSplllUido-ltles a mulbpho a.;:ão de suas ex
pedições cnmonosas e, Welozmenle, bem-sucedidas. 

Para as empresas bresileoras de navegação, 
roo entanto. llmdadas a uma partocopação de tão-so
mente 2% daquele total, é rnaos um dano sognlficab
vo a se somar ao Já extenso elenco de preJUIZOS que 
ultimamente vêm acumulando 

A epoca, somente empresas estalais opera
vam as ansas de granel líquido, com a Fronapa, de 
granel solido, com a Docenave, e de carga geral, 
com o l.loyde Brasoleoro. 

A parbr dai, e até meados de 1980, o desenvol
VImento "ocorreu de fonna láplda e continua Após 
esse perlodo, foram postes em prátoca doversas me
didas que ahraram profundamente o ambiente de 
forte proteção à ondúslna nacional. resultando numa 
1medoala retração dos mvesbmentos". 

O .-ollado de osso pode ser medido pelos 
1ndoces que o lnl- neles deSiacando-se 
o ll'1dlcalnlo de que, em 995, as~ de I1IMIQII· 
ção estrangeiras a taram quase que totalmente 
os fretes ob1odos roo co rcoo extenor naciOnal 

Sr Presidente, o que estamos vendo e, sem 
dúVIda nenhuma, o desbaratamento da ondustna na
val brasoleora. E não se doga que os nossos estaleoros 
sio Incompetentes; multO pelo cordláno, eles têm 
dado mostras seguidas-de sua capacidade, até com
petdlva. no mercado mternacoonal. Basta que se doga 
que, entre os naVIOS de guerras rnaos modernos do 
mundo, estão as fragalas de consttução Inglesa. O 
8.-asd, que comprou uma dessas fragatas, too capaz de 
construir maiS três, melhorando aquela que haVIa 1111-
quondo da lnglalerra. Isto demonstra a nossa capaada
de de construção naval O que nos falta e é o que está 

dilo na denuncl& do anlicaiD é uatamente o apooo 
governamental a - ~ ondÜSina naaonao, 
que, aos poucos, vao se -a..oo e desaparecendo 

A conseqQincoa de tudo osso poderá ser llágoca 
para o Brasol. HOJ8, todo o noaso transporte marihmo 
está SUJeito aos boros humores dos armadores lll!er
n&CIOnBIS Apenas 2% das mercadonas exponadas 
pelo Brasol são transportadas por naVIOS nacoonaos. 
No .,.lente em que os annadores 1memacoonaos de
Cidirem aumentar os fretes, colocando o Bras11 tora 
de competiÇão llllndoal, ou em que houver, por qual
quer razão, uma greve llllamacoonal, o Brasol focara, 
nenrnanle, sem poder exportar as suas mercado
nas e sem poder também mporter normalmente 

Pol!anto, é uma ~tão de sagurança naciO
nal o apooo que o Governo deYe dar à indústna naval 
bnlsdeora, porque, sem ele, estaoamos, derdro de 
mudO pouco ~aq~o, anoqudados Os 2% a que che
ganoos c:omeçaram com 50%, 40%, 35% até essa 
marca vergot•'loaa para a navegação brasileira, de 
aperlaS 2% de capacK!ade dos roossos navoos de 
transportar rnan:aclona I'IBCIOiliiiS. 

Sr. PIMidenle, era -- a advellãncoa que de
HJO denrar ao Congresso Nacoonal como lambem ao 
Governo da República paoa que tome as pi0VIdên
CI88 de sua IWjXIn&8billdade. 

Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Nãc "lá 

mBI8 oradores l&:ailos. 
A So" Senadora Benedda de Silva envoou a ... -

CUIIIO à Mas para ser publicado na forma do dos· 
posto no aot. 203 do Regmento Interno. 

S. Ex" será atandoda. 
A SRA. BENEDITo\ DA SILVA (Bloco/PT- RJ) 

- Sr. Presidenta, Sl"s. e Sra Senadores, há rnaos de 
4.000 anos ama de Cnsto os surnananos (os alUais 
lllllllllriOII), Já lllillmvam a papoula de ópiO como a 
"ppanna da alegna', 1MB era uma pseudo-alegna que 
1aza pane do lilual mo&11co de contato com os deu
ses daquele época. Hoje, se converteu na planta da 
._.,, da amargura, da dor, da VJOiêllCIB e de das· 
hUição das vidas de CIIIUIÇIIS, jovwls e adultos, gra
ças à liberdade de açAo dos narcotrallcante, que, 
com certeza, são os ú,_lelizes com a moséna hu· 
mana que se alastra como cêncer por todo o mundo. 
Atuatmante, "uma indústna que !atura c:en:a de 
US$400 bilhões por ano, o aquovalente a 8% do total 
das exportações feitas por todos os países", às cus
tas do flagelo humaroo, fez unor a comunidade lnlet"· 
-181, atannade com o avanço dessa mazela so
coal, com o Iom-e propósoto de cornbal6-la. A data 
está marcada para os doa a. 9 e 10 de fll'lho, quan
do os paises-nautwos da ONU estario raunodos, 
em Nova York, na Sessão Espana' da Aasanbléoa 
Geral das Nações Unidas sobra o Problema Mundoal 
das Drogas, para elaborarem estralégoas contuntas 
de conmale às dooges para o século que se anuncoa, 
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p:IIS nenhum paos, por so so. tem condiÇÕes de en· 
1..-ar com sucesso o problema das drogas 

Fazendo um breve h1stonco sobre as drogas 
temos os pnme1ros regostros do uso do opoo foram 
ha maos de 4 000 anos antes de Cnslo, com os su
menanos; outro regiStro revela que os habllantes da 
margem do no Danuboo (Europa Onental) quema
vam a maconha (cãnhamo) em pedras aquecidas e 
•nalavam os vapores dentro de suas barracas ou 
tendas, J8 am 1500 depoos de Cnslo, no descobn· 
mento da Amenca, o c.ctos PeyoW era utdozado 
em cenmOnoas rellgoosas. por volta do seculo XVI, o 
opoo too por mullo tempo cuftovado livremente por 
camponeses como fonte de allvoo de sua Inste e so
fredora realidade; nessa mesma epoca, os espa
nhóiS utilizavam as drogas aluconogenas como uma 
lonna de autoc:ashgo, poiS, para eles. a droga Blgnil
cava "demõnoos"; em 1776, na guerra CMI amenca· 
na, a morfma era largamente usada como ~~
co para aiMar a dolorosa VIda dos soldados. tá em 
t890, IniCIOU-se a lovre comerc1abzação de vonhos e 
xaropes, elaborados com extratos de coca, em 
1914, deu-se a prorboção do lovre comércoo. surgondo, 
então, o Mercado Negro, que gerou para os EUAia
turamento extra de aproxornadamente 200 bilhões de 
dotares, por volta de 1920. os EUA onstauraram a 
"leo Seca" que vogorou por 13 anos. durante a 2' 
Grande Guerra, as anletamonas (estimulantes) eram 
utolozadas para combater a lad1ga dos soldados, em 
1950, o uso de barb~uncos h1pnolocos (por exemplo. 
Gardenal) alcançou seu auge com o patrocínoo dos 
laboratonos. que vex:ulavam o segu1nte lema "Vova 
melhor com a qu1moca", JB, 1960 loo a era dos áCidos 
(LSD). que era 1mpoedosamente receotada por mu~os 
psquoatras; e, em 1970, a prolderação da coca1na e 
seus denvadoS, enbe eles O CdCk, e A!OIItltetloa11e O 

ac:alloif, ,_ popular entre as classes media e ala 
Qual o Allralo do usuano de droga? Quando 

8lnda na cooodlçlo de expenmenlador ocasoonal mo
VIdo pela cu,_odade ou pela pressão do g....,o em 
que se 81 axlha, pode ser que não acanete nenhum 
transtomo, se nlo rnaos hzer uso de droga - mas há 
que se chamar a atençio, poiS esta e a pt o ocopal p:ll
ta de entrada para o vocn Depoos dos usuanos oca
SIOOBis, vem os moderados que são aqueles que Já 
apt8Selllam uma certa dependêncoa f1soca e p111qu1-
ca, que piUVOCII c:etto ~so fazendo com que eles 
procurem a dnlga Nesle caso, J8 se pan:ebe altera
ções no comportamento afebVO e lamofoar O próximo 
grupo e o dos l'labmaos Esses Ja apreMIIIam de
penclêncoa psiquoca acentuada e comportamento ln&
lável, mudam de humor com lac1lodade, trocam o doa 
peta ~. provocam atntos lamoloares. abandonam a 
escola, os IIIIIIIJOS. os esportes, a prolosalo. Outro 
dado 1rnportan1e sobnl o perfil do usuáno de droga 
too levantado pela Urwersodade do Amazonas En
quanto que os homens são os que maiS fumam, as 

mulheres são as cu• maiS consomem rnadlcaman
los psiCOiropocos. sem rece11a madoca 

Estalostocas do FMI revelam que lodos os pai
ses 1a estão contammados pelos elMO& ~ 
res das drogas A ONU eslorna que aproxtmadamen
te 4. 7% da população mund1al esta envolvida com o 
consumo anual de drogas Isso quer cUer que em 
cada grupo com 47 ondovoduos. um esta envolVIdo 
com drogas Portanto, esse flagelo deoxou de ser 
problema ondov1dual. passando a exogor cooperação 
mullopla do maoor numero possovel de pa1aes 

O Brasol e campeão no uso de psocotrópocos 
Doanamente. cerca de dOis mdhões de brasileiros 
consomem um topo de psocotropoco. o que faz do 
Brasil o maoor omporlador mundoal de pelo manos 
duas especoes de anlelamona&: o doetolpropoona e o 
tenproporex O consumo e tão afto que a Orgaroza
ção das Nações UnidaS advertiu o Brasd sobre o uso 
exagerado dessas substâncoas Enquanto ISID, muo
tos doentes term1nas de c6ncer IIOirem fortes dores 
por não term acesso à morfona, droga que tem pro
pnedades analgesocas. O Bras~ Importa 10 vezes 
menos morfona do que o necessano MulloS pa1aes 
desenvolvidos, com população menor do que a bra
sdeora. apresenta consumo de morfina maos elevado, 
ondocando que seus pacoentes em eslágoo te,_, de 
cãncer têm tratamento rnaos humano Esta Situação 
e atnbu1da ao excesso de burocracoa estatal e ao 
preconce~o de prolosSIOnBIS de saúde conlra essa 
substáncoa capaz de causar dep811dêncoas llsoca e 
ps1quoca As duas constatações estão conlldas em 
retalono elaborado por representantes de 8nlldades 
bras11eora e lnlemacoonaiS que se reuniram em Braso
loa para doscubr e propor rnatlelras de prolegllr a po
pulação bras1leora do mau uso de drogas piiiCOIIópl
cas O uso abusovo e orracoonal dos paocol.m.-, 
com suas graves conseqiiêi'ICIIIS, deve-se funda
mentalmente a lormaçlo medica c1efic:Nh118, no que 
doz respetto ao doago iÓSIICO e à lerapéufJca pslqllláln
ca, conforme assonala o relalóno Tanto na gradua
ção quanto na I'8Sidilncla não ..-e um prog
que organoze o futuro mádooo a avaliar •daquacle
mente OS SII'IIOmaS na'WaiS que oc:on"elll fnlq(ienle
mente na c11noca nem • dderenlas formas de ontar
venção terapêutoca como onantação. leraplll ji&iCOio
goca breve e especdocamenle os t-paoco
farmacologocos. Esta lonnaçáo dellcoelote uploca o 
lato de rnaos de 50% das prescnções de banzDdiaze
plniCOS serem. ongonados dos cllnocos ~· Nasae 
sentido o documento reoomenda, entre ouiRIII JXQCe
dlmentos. que as escolas médicas esbmulem os res
pechVOS departa,...,_ de paoqulalna a organozar 
dentro dos seus cursos prog1- eapecllicos em 
relação ao d1agn6sbco e tratamento PSIQU*nco. Su
gere. lambem, a elaboraçio de uma tosta de medica
mentos baSicos, não resllllova, panam sem oa exces
sos que um mercado de medocamenlos volldiiii'IUIIas 
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vezes mpõe aos proiJSsoonaiS de &aucle O relatóno 
consodera fundamental o estabeiiiCimeniD de uma 
campanha pennanenle de comun~cação espeC~ahza
da, VISando manter o tema do uso rac10nal de pSICo
trópiCOS constantememe ao alcance dos medocos 
das 111a1s dderentes especoalodacles. AproveiiD para 
retterar a pDSIÇão do MonJStro da Saúde, José Serra. 
que pretende propor pi"DJJIID de leo para pun1r a práb· 
ca de venda de medoc:aiiWIIDs sem prescnção médt
ca, por conSiderar essa prábca cnrne hedoonc:lo, e 
como tal passivei do ngor da 1111. 

A. ação repressiva da PoliCia Federal, mesmo 
desaparelhada e sem os recursos nac:essános ao 
omplemento de suas atrtbuoções, tem obbdo bons re
sultados em ações contra grupos de narcotrahcan
tes. Para se ter uma Kléta, só em 196, foram apraen
dKias no Brasd maos de 3 rml toneladas de cocalna, 
21 moi toneladas de maconha, 16 toneladas de 
C111ck. 532 toneladas de pasta baSe. 24,5 mi frascos 
de lança pertume, 8,5 toneladas de haxoxe, 28 moi 
compnmKios de psocotrõpoc:os e deslruodos m8IS de 3 
molhões de pes de maconha. Mas todas essas 
apreensões repnsseram mudo pouco no unoverso 
de drogas que cooculam pelo nosso 81'8511 

No que se retere às propostas de ação conJun
ta a serem diSCUbdas pelos países membros da 
ONU no combate às drogas, duas são consoderadas 
de votai ornpDIIãnaa para o sucesso da IIIICI8Iova. a 
pnmeora doz respedo ao cnme lavagem de donhetro e 
a segunda, à coope~ JudiCIIII ontemac:oonal No 
que doz respello à pri'neora, os trafocantes e os car
téiS da droga têm se laperteoçoado na pratoca de la· 
vagem do seu capotai, onsenndo no meocado foroan
ceoro esse dmhetro SUJO, e em seguida movomentan
clo-o, dando a ompreasão de ser recurso de ongem 
legal Para exemplificar, no último 4 de JUrlho, rneté
ne publocada no Corntlo Bnozlliense relata •o Em
baixador brasoleoro em Assunção, Bemardo Penca& 
Netto, declarou, ao JDmal ABC Colar, que na codade 
peragueoa de Coudad dei Este, tronteora com Argenti
na e Brasd, &iio lavados anualmente 8 bilhões de dó
lares resultantes de atMdades cnmmosas como o 
tráloco de drogas e contrabando de todo topo de ar
mas, geralmente p~ do Braslr. Ao ~ 
que osso ocona, os estarão desfeio KID um 
golpe letal sobre o , poa1 a llpniiiiiSão de 
drogas, mesmo que grandes quanbdades. não tem 
sKio sufiCiente paia mantelar essa cxganozação cn-
monosa Quanto à seg , a cooperação JUCioaalonter-
nacODnal sera outro du golpe contra as drogas, poiS 
essa pnsri a extradiÇão de pessoas acusadas de 
partiClpllÇào no nan::otralic:o e o auxiliO mútuo nos pro
cessos de IIW8IIIJgBÇão e açães penaos conelalas 

"Dwanle O 811COIIIJD, OS países, tarrilém, poderiio 
CDnllldenor se devem rever sua legiSlação ontema 
para ....,.....,.. os procedmentos de extradiÇão; ela· 
bolar Lm resumo de sua prábca ontema em maténa 
de exlladçio para aprecoação de OuiiDS Govemos, 
CIU, aonda, opiar pela lllill7ação do Tratado Modelo 
das Naç6es U'*las sobre ExtradiÇão". Dessa nsu
nllo deverá ser indicado uma autondade com com
plllêt ICIB para l8llpDI oder aos pedKIDa de auxilio )Udo
Ciéno reciproco. 

E81S8 encontro onternacoonal poderá naaullar 
num doa lniiiDAIII avanços, Bié entio, conquiSiados 
em favor do combale ao naocotráfoco ontemacoonal, 
portanto, mantlesto-me soloclána e otomsta com a ,.. 
c:oaliva, poiS essa orgamzação crimonosa PPSCIBB ser 
desmantelada. e com ISSO abnr uma peo-"bva de 
lilerlaçio aos c:abvOS das drogas 

O SR. PRESIDENT1E (Bailo Parga) - Nada 
mBIB havendo a tratar, a Presodêncoa vao encerrar os 
trabalhos. 

Ellé encemoda a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 50 mmutos.) 

ATA DA 63" SESsAO NÃO DEUBERATlVA, 
REA1 IZ&DA EM 5 DE JUNHO DE 11118 

(PubliCada no DSF, de 6 de JUnho de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

No aumáno da Ata, à página n" 101100, 2" colu
na, roa numeraçio doa ATOS DO DIRETOR-GE
RAL. no item 4: 

Onde H li: 
N" 973, de 111118 (republicação) 
N"a 982 a 11115, de 1998 ...... : 
N" 973, de 1998 (republicação) 
N"a 982 a 115, de 1998 

••••••oooou••••••••••••••••••••••••••••• ••••ooooouoo• ••••••••••••••••••••••••••• 

No cabeçalho da Ata, à págona 10001 

Onde .... , 
Ata da Sessão Nio Deloberatova, em 5 de JUnho 

de 1998 

~= 
Ata da 63" Sessão Não Dehberatova, em 5 de 

Junho de 1998 
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Ata da 65• Sessão Não Deliberativa 

em 9 de junho de 1998 
41 Sessão Legislativa Ordinária da 5()!! Legislatura 

Prestdêncta dos Srs. Geraldo Melo e Bel/o Parga 

(lmaa- a -.io as 14 hotas e 30 mrnlllos.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a -são. 

Sob a proteçio de Deus. 1n1C18mos nossos tra· 
balhos. 

O Sr. 1° Secreláno em exerciCIO. Senador Bailo 
Parga, procederá à leitura do Expediente 

É lido o seguinte· 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO IIWISTAO DE ESTADO DA FAZENDA 

N" 461198, de 29 de 1111110 ulbmo. prestando es
c:lai8Cimentos e encern~nlando mlormações, em res· 
posta ao Requenmento n". 228, de 1998, do Sena· 
dor Esperidllo Am., 

Oa esclarac1rnentos p!Miados pelo Ml
natro toram encarmnhados. em cópia, ao re
querente e ar-.ados ao Prqeto de Reeokr· 
ção n" 35, de 1998 

0 raquenmenlo Vai ao ArquiVO 
A Pla.láiCiiil comui'IDI ao Plenãno que 

o Plqeto de R•ctçii<> rf'. 35, de 1998, quase 
armibawa com .. b'all1ltlção nlenUr....-. 
aguanllnlo a 1iiiip0Sia ao ~ rf'. 
28, de 111118, vala à sua llarnllação normll e 
será IICUfdoem Onlem do Da~ 

N" 46111'98, de 4 do corrente, do MiniStro de Es
tado da Fazenda, encamnlando as 1nlonnaç6es re
lerantes ao Requenmento n• 170, de 1998, do Se· 
nadar Carlos PatrocíniO. 

As 1rionnações toram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requenmento va1 ao ArquNo. 

OFÍCIO 

DO PA.EIRO.SECAETÁRIO DA 
cAMARA DOS DEPUTADOS 

- N" 263/96, comunocando a pretudiclafldade 
do PlqatodeladoSanadorl' 94,de1!193 (n• 4 591194. 
naquela Casa), de autoria do Senador Lounval Bap· 

liSta, que d1spõe sobre a PolitiCa N~~e~onal de Drogas 
e da outras pi"OVfdênciBS, em VIrtude da aprovação e 
encaminhamento para reVIsão pelo Sanado Federal 
do Prqeto de Le1 n• 1.873, de 1991, naquela Casa. 
(Pro)81o de Le1 da Câmara rf' 1 05, de 1996) 

É o segu1nte o ohc10 receb1do: 

PSIGSE1263196 

BrasR1a, 12 de dezembro de 1996 

Senhor Secretano, 
Encam1nho a Vossa Excelência, a l1m de ser 

submetido a cotiSideração do Senado Federal, nos 
termos do art. 134 do Reg1rnento Comum e de acor· 
do com o c=-put do art 65 da ConstduiÇio Federal, o 
InclUSO Prqeto de Lei n• 1 873, de 1991, da Câmara 
dos Deputados. que "DISpõe sobre a prevenção. o 
tratamento, a 11scaltzação, o controle e a rapn~~~são 
do tráloco 1lic:lto e do uso 1ndavldo de ~ 
e drogas afins e dá outras pi'OVKiêncl8s", cura apro
vação resultou na pniJUdiC18lldade do PIOJ&IO de lei 
n" 4.591, de 1994, do Senado Federal (n" 941113, na 
ongem), que "Dispõe sobre a Pohtoca Nacronal de 
Drogas e dá outras provldênciBS" 

Atei1CIOS8menle, - Deputado Wil.an c.mpo., 
Pnrne1ro-Sacretano 

PARECER N" 358, DE 1198 

Da ComiAão de Eduaoçio, ....., o 
PrajMo de Dec eiD 1.8g....UVO n".52, de 
111118(n".511187. ,. CIIMra .. Dlp ..... 
.. ), que "aprava o 11110 que - • con
_.., dll R6dio So Cllllede C.. Azul 
Udll ............. -viço de • C.U1' 
-... ... onca média .. cidHit de c:.r-
ro Lllrgo, Ea .. do do Alo GIWidll do ... t·. 

Relatara: Sanadora Emiu. ~ 

1- RtUtorlo 

Chega a esta Co1111ssão, para parecer, o PIO)B
to de Decreto LegiSlatiVO n• 52 de 199B(rf'.511, de 
1997. na C4mara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova c01 ocessiio a RádiO Socl&dade Cerro 
Azul Lida para explorar sennço de radiOdllualo so· 
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nora em onda med1a na Cidade de Cerro Largo Es· 
lado do Roo Grande do Sul 

Por me•o da Mensagem Pres•denc1al n'~~' 53. de 
1997. o Presodente da Republica submete ao Con
gresso Nacoonal o ato constante do Decreto de 8 de 
J&ne~ro de 1997, Que renova concessão para exp,o
racão de canal de radrodlfusào sonora. nos termos 
do an 49, XII. combonado com§ 1" do an. 223 am
bos da Constrtuoção Federal 

A exposiÇão de motovos do Monostro das Comuno
cações ao Presidente da RepubliCa. documento que 
ontegra os autos, dá conta de que a presente soliCita
ção de n!I10Vação foo onstnJoda de c'lnformodade com a 
legoslação aphcavel, o que levou ao seu detenmemo 

E a seguonte a composoção acoonana do em
preendomemo Radoo Socoedade Cerro Azul Lida 

Nome do S6coo Cotlsta Cotas de Partocipação 

Homero O Baplosta 2 048 

João P Flach 9 687 

Cyro Beowagner 2 557 

Mana A Beowagner 2 557 

Terezonha B Bard 2 048 

Total de Cotas 18-897 

O presente projeto too examonado pela Cornos
são de Coêncoa e Teonologoa Comunocação e lntor
matoca da Câmara dos Deputados. tendo recebodo 
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto 
Campos. e aprovação unãmme daquela Comossão 

Na ComiSSão de ConstituiÇão e Justoça e de Re
dação daquela Casa, o Protelo too considerado JUndoco, 
constducoonal e vazado em boa técnoca legoslatova 

11 - VGto do Relator 

O processo de exame e aprecoação. pelo Con-
918SS0 Nacoonal. dos ates que outoogam e renovam 

concessão pe~u autonzação para que se 
executam S&MÇOS de IOdofusão sonora e de sons e 
omegens, pratocados lo Poder Executovo, nos tennos 
do an. 223 da Co~:ão Federal, deve obedecer. 
nesta Casa do Lego , as formalidades e cmenos 
estabelecodos pela uçãp SF n• 39. de 1992 Essa 
norma mteme relacoona ume sane de onlormações a 
serem prestadas e exogãnaas a serem cumpndas pela 
enbdade p~e. bem como pela Mmosteno das 
Comunocações, e que devem mstruor o processo sul>
mehdo à anahse desta Comossão de Educação 

Tendo em VISta que o exame da documentação 
que acompanha o PDS n• 52. de 1998 evodencoa o 
cumpnmento das formalidades estabelecodas na R&-

solução n"' 39192 hcando caractenzado Que a em
presa Radoo Socoedade Cerro Azul Lida atendeu a 
todos os requ1srtos tecn•cos e lega1s hab•htar·se a re~ 
nevação da concessão, opmamos pela aprovação 
do ato, na forma do Protelo de Decrelo Legoslalovo 
orogonano da Cãmara dos Deputados 

Sala da Comossão 2 :le tunho de 1998 - Voce
Presodente no Exercocoo da Presodêncoa Joel de Ho
lande - Relatora, Emiloa Fernandes - Jefferson 
Peres - Leonel Paiva - Jonas Ponheoro - Franceh· 
no Pereora - Élclo Álvares - Gilberto Miranda -
Djalma Bessa - Jose Fogaça - Gerson Camata -
Romeu Tuma - Ro..-o Jucá - João Rocha - Er· 
nandes Amorim. 

PARECER N° 359. DE 1998 

Da Comossão de Constituição. Justi
ça e Cidadanoa sobre a Emenda n• 1 -
Plen, à Proposta de F'llenda a Constotui
ção n• 64, de 1995, tendo como 1• signa
tário o Senador Osmar Doas, que dá nova 
radação ao oncoso XXIX do art. 7" e revoga 
o arL 233 da ConstHuição Federal. 

Relator Senador Ramez Tebet 

I - Relatorio 

Em plenano too apresentada emeo Ida à PEC n• 64, 
de 1995. subscnla pelo nobre Senador José Eduardo 
Outra e outros. com o ontudo de dar nova redação "ao on
CISO XXIX do an 7" da Constduoção, alterado pelo an 1• 
desta Proposta de Emenda a Constotuoção" 

O texto proposto prevê prazo prescrocoonal de 
conco anos para as ações dos trabalhadores urbanos 
e coto anos para as ações dos trabalhadores ruraos 

Argumentando a favor da emenda os autores 
nos apresentam doversos dados da Pesquosa Nacoo
nal de Amostra por Domocohos - PNDA do IBGE 
Aformam, aonda, que • . em hopotese alguma e corre
to dozer que a VIOlação de dorertos basocos dos traba
lhadores seJ& uma sduação resodual de pequenos 
bolsões A luz dos dados ofiCiaiS. não e correto d1zer 
que o patronato descumprodor da legoslação traba
lhosta seJa monona' 

Os autores defendem como solução, 'a neces
sodade de regra severa, de ordem púbhca. para ondu
zor os empregadores ruraos a regulanzação da sotua
ção de seus empregados - Reconhecem entretan
to, que a "omprescntobohdade como regra tuotova de 
ordem publiCa não prec1sa ser r1g1da• 

Afumam, ao tonal. que a equoparação dos pra
zos prescrocoonaos. obeeto da emenda, não deve ser 
efetovada enquamo não ter aprovada a regulamenta-
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ção do 1nc1so I do art 7" da CF que trata da prote
ção dos trabalhadores urbanos e rura1s comra a diS· 
pensa rmot1vada. Fundamentam, ass1m. a necess~ 
dade de uma fase de tranSIÇão, com prazo pn!SCn
Cional de orto anos 

E o relatono 

11- Anâlise 

A emenda atende aos pressupostos reg1men
ta1s e esta redigida com boa tecmca leg1slatMl 

Com relação ao mento, cremos que a mudiiiCB
ção proposta olarec:e uma allsmauva razoawl de pra
zo p18Kiocl0nal Ela e es1)8C181mente valida por 18p<e
sentar um esforço de conallação entre os 1ntelaSIIS 
dos~ e ~s ruraiS E. sem d!M
da. a sua aprovação conl~g~~rana um passo s~gnlhc:ab
vo na redução dos n1ve15 de desgualdade no traiBmaniO 
]Undico dispensado a trabalhadores urbanoS e rulliiS 

Os dados api8Sentados cop~am uma realidade 
alarmame e e necessano que empregadores e tra
balhadores runus, com o apo10 de seus s1ndocatos, 
trabalhem para que a rotatiVIdade de mão-de-obra 
diRIInUB, em benefÍCIO da estaDIIH:tade das relações 
empragat1C18S, econOmocas e SOCI81S no campo 

Mais a1nda, só com o esforço contumo de to
dos os fatores SOCIBIS sera poss•vel erradocar os mo
dos precanos .la contratação, permrt•ndo a melhona 
das ""'ldiÇÕeS de subs1slênc18 da famiiiB rural e a 
manutenção regular dos ldhos dos trabalhadoras ru
ra•s nos bancos ascolares 

São •numeras, enf1m, os benehc•os que a dimi
nuiÇão da ratatMdade da mão-de-oDra rural poda Ire· 
zer para a sonedade e a economa, como um lodo 

O lunclamerUI é que avancemos, num dl8logc 
produtiVO, para dmwnu1r as 1nseguranças IUridocas nas 
ralações de traballo no campo Nesse senbdo atuam, 
certamenle, a diminuição das owgétiCIBS burocnltlcas 
e algum esti""lo à contrataçio formal que podem ser 
alcançados com a estiPulação de um prazo PI8SCIIC10-
nal de orto anos, como sugere a emenda em exame 

III- Voto do Rel.tor 

F1nnamos entendmento. d~ame das razões ex
postas, no senbdo de acolher a Emenda n• 1 , de 
Plenáno, con&lderando-a uma a~ematiVa 1ntermed18· 
ria. capaz de conCiliar os Interesses de empregados 
e empregadores rura1s, com eleitos benéfocos sobre 
o mercado de trabalho, pela desDuiOCIIIbzaçio e pela 
reduçio da IOiaiMdade da mão-de-obra no campo 

Nosso voto, portento, e pela aprovação da 
Emenda n• 1, de Plenano, oferecida a Proposta de 
Emenda a ConstdUIÇão n• 64 de 1995 

Sala das Sessões, 3 de JUnho de 1998 - Ber
MI'do c:.bnll, Presidente - Ranwz Tebet, Relator
JCIM Fa aa~• - Leonel Pa1v• - E•!IM'kllio Amln -
Lúcio Alcãntllra- Jefferson ,..,.. -~ Tu11111 

·----
- Bello P•rga - Francelino Peno~ra - JoiiiÍ EcN.r
do Dutra - Pedro Sin-. - Anlon10 Carlos V•lada
res- Arlindo Pono. 

O SR. PRESIDENTE /Geraldo Melo) - O Elcpe
dlerrte hdo va• a publicação 

O SR. PRESIDENlC (Geraldo Melo) -Encenou
se ontem o prazo para apresentação de emendas ao 
PIQjelo de lei do Senado ~ I 04, de 1 !I96-Con1Jie
mentar. de autona do Senador Luc1o Afcámara, que 
dispõe sobn! a rndusão de cocllgos de lder111hca;A> ta
III entra as caracten- genus das cedulas coloca
das em ClrCUia(:ão pelo Banco Centrei do Bras~. 

Não tendo receb•do emendas. a matena sere 
1nclu1da em Ordem do DIB oportunamente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo
tou-se omem o prazo prevrsto no art 9t, § 3", do 
Reg•memo Interno, sem que tenha Sido •ntllfP08Io 
recurso no sentido da apreciBÇão pelo Plenario do 
Protelo de le1 do Senado n• 202, de 1996, de auto
na do Senador JuliO Campos. que estabelece padrõ
es de confecção de cédulas e moadas melálocss que 
poss1b1lrtem KlentdiCBÇão por deloc~entes VISUBIS 

Tendo sido I'I!JI!IIada em apreciação tei'ITIIII8tiva 
pela Com1ssão de Assuntos Econômocos. a matena 
var ao Arqurvo 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Pres1dente da Repúbbca env10u ao Cong-so 
Nac1onal a Medida P10V1sóna n• 1.1163-10, adotede 
em 28 de ma10 de 1998 e publicada no dl8 29 do 
mesmo mês e ano que "Dispõe sobre a recupeno
ção de haveres do Tesouro NaciOflal e do lnsblulo 
NaciOnal do Seguro SociBI - INSS, a UIIIIZBÇio de 
Titules da D1V1da PubliCa. de responsabilldllde do 
Tesouro NaciOnal, na QUIIação de debllos com o 
JNSS, a~ra dlsposdiVOS das LeiS n"s 7 .!186, de 28 
de dezembro de 1989, 8 038. de 11 de maiO de 
1990, B 212, de 24 de 1uiho de 1991, e 8.213, de 24 
de JUlho de 1991, e dá outras provldti1CIBS" 

De acordo com as llldlcações das IH:terarças. e 
nos tennos dos§§ 4° e 51 do art 2° da Resolução 
n• 1/89-CN, f1ca assrm constrtu•da a Coma;são Mista 
1ncumb1da de emrt~r parecer sobre a ma!énã· 

íltularn 

Dtaima Bessa 
Leonel Pa1va 

Jader Barbalho 
NaborJuniOr 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

RomeuTuma 
Jonas Plnhe~ro 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Osmar D•as Carlos W1lson 
BlOco Oposrção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebashão Rocha 
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Epotacoo Cafeteora 

Titulares 

Saulo Oueoroz 
Jaome Martons 

Roberto Rocha 

PPB 
Leomar Quontamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenles 

Magno Bacelar 
Luoz Braga 

B Sa 
Welson Gaspanno Ezodoo Ponheoro 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo Lustosa Mauro Lopes 

Bloco (PT/PDTIPC do Bl 
Marcelo Deda Fernando Ferra 

PPB 
Celso Russomanno Osmar Leotãa 

De acorda com a Resolução n• 1 de 1989-CN. 
fica estabelecido o seguome calendana para a tramo
taçãa da matena 

Doa 9-6-98 - dasognação da Comossão Mosta 
Doa 10-6-98 - onstalação da Com os são Mos la 
Ale 3-6-98 - prazo para recebomento de emen-

das e para a Com1ssão Mtsta em1t1r o parecer sobre 
a admossobolodade 

Ate 12-6-98 - prazo tonal da Comossão Mosta 
Ale 27-6-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República envoou ao Congresso 
Nacoonal a Medoda Provosóna n• 1.664-42, adorada 
em 2 de )Unho de 1998 e publocada no doa 3 do mes
mo mês e ano, que "Dospõe sobre o pagamento dos 
molltares e dos servodores publlcos do Poder Executo
vo Federal, onclusove suas autarquoas e fundações. 
bem como dos empregados das empresas públicas 
e das socoedades d~ economoa mosta e de suas sub
sodoanas, e da outra provodêncoas • 

De acordo co as ondocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 14° e 5" do art 2° da Resolução 
n" t/89-CN foca assim constotuoda a Comossão Mosta 
oncumboda de emnor parecer sobre a matena 

Titulares 

Golberto Moranda 
D~&ima Bessa 

Jader Balbalho 
Nabor Jumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

RomeuTuma 
João Rocha 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Jose lgnacoo Ferreo"' Lucoo Alcântara 
Bloco Oposoção (PT/PDT'PSB'PPSI 

Eduardo Supllcy Sebastoão Rocha 

Epnacoo Cafeteora 

Tilufares 

Arolde de Ollveora 
Abelardo Lupoon 

PPB 
Leomar Ouontamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenles 

Roberto Pessoa 
Sergoo Barcellos 

Edson Solva Marcus Vocente 
Lucoano Castro Mooses Bennesby 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Jose Aldemor Noel de Oloveora 

Bloco (PT /PDT /PC do B) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Jaor Bolsonaro Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989·CN, 
f•ca estabelecido o segu1nte cakmdano para a tram• .. 
ração da matena 

Doa 9-6-98 - deSignação da Ccornossão Mosta 
Doa 10-6-98 - onstalação da Comossão Mosta 
Ate 8-6-98 - prazo para recebomento de emen-

das e para a Comossão Mosta emitir o parecer sobre 
a admossobolldade 

Ale 17-6-98 - prazo tonal da Comossão Mosta 
Até 2·7-98- prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Será lena 
a devoda comunocação a Cãmara dos Deputados 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ha ora· 
dores mscntos 

Concedo a palavra por vonte monutos, ao Se
nador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Pronuncoa o 
seguonte doscurso Sem revosão do orador.) - Sr 
Presidente, Sr"s e Srs Senadores. acabo de r&
gressar de Nova Iorque. onde luo acompanhar o Se
nhor Presodente da Republica na Sessão Especoal 
da Assembléoa Geral das Nações Umdas. dedocada 
ao problema mundoal das drogas 

O evento revelou a f1rme d•spos1ção da comu
nodade onternacoonal de aprofundar os esforços de 
cooperação ontemacoonal no combate ao trafoco !loco
to de entorpecentes, assom como na prevenção do 
uso olocno de drogas e na reabohtação dos usuanas 

Consolida-se um grande consenso mundoai so
bre a urgêncoa e a pnondade que devem ser atnbuo
das a fura contra as drogas Para alem de um debate 
estent sobre a responsaoolldade de paoses produto· 
res pa1ses consumidores e pa1ses de trãns1to o que 
se venfocou nessa Sessão Especoal da Assembleoa 
Geral fo1 a consc1ênc1a da grav1dade da ameaça que 
as drogas representam as socoedades contempoo ~ 
neas e da necessidade de que um problema que e. 
por sua natureza transnacoonal se1a obJeto de coope· 
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ração attva e genuma entre t•Jdos os pa•ses ate1a
dos 

S,.,., e Srs Senadores enlre os temas e\abo· 
rados prevtamente para d1scussao durante a Sessão 
E:.s.pec1al, oue va• ate o dta 1 O t.a vanos ctens: cmpor~ 
tantJSSifl"K)f. para a luta contra a oroaucão venda 
demando trahco e dtstr•buiCão de estupetactentes e 
su ~stànc•as pstcctroprcas Fez-se reterénc1a esoe
c•al a~ cr.amadas droo;~as lega•s que são a~ anleta
mmas e os produros vend•dos en"' tarrnac•as com ou 
sem recenas. murras vezes soo o manto csa tlegauda 
de Esse• anletam1n1Cos tem s•do consumidOs de 
mane~ra exagerada pela papulaçao por ma onenta
ção ou P~" dependenc,a qu1m1ca 

Alem drssc to. abordada a luta contra a 1ava 
gem de cunhe•ro O Brasil Ja teve a ooonun•daae ae 
ver aprovada neste Parlamento •e1 sobre o ass.u'lto. 
a Qual 1a se encontra em v•go• portamo arenaenao 
aos anse1os da comumdade •n1emac1onal HoY3 drs
cule-6e a lonna ae lavagem de <linheiro na C•udaa 
dei Este no Paragua• 

Senador lauro Campas V Ex.a que e um eco
nomista sabe Que ha um aorove1tamento do meca· 
nrsmo legal para que C• d1nhe-1ro qo.~e CirCula nesse 
mercado se13 rranstormado em dolares e POstenor
mente encammnaao a um banco no eJCtenor ta 
transto,.mado em d•nhe•ro QUet11e contorrne pude 
mos ObServar durante as mvesr1gaçoes aos precato 
nos Ho1e. ha vanos para,sos hscacs soo a rrnra Do 
COr'\!Uil10 lnternac.onal de med:das oara a luta conrra 
o tral!co de drogas. D trat1co de armas e r:nmes ~'=' 
nexos Asstm ao tentarem atacar pnncQJalmente t:o 
s1~tema econom•co do cnmf" or~anc.zado do rraflco 
de drogas as autondadps e a soc•edade "ao conse
gwr mrnrmro:ar o proo1ema el"ltrcntando-o ae frente 
pc1s e propr1o dos cane1s at1091" o poder econom•co 
e os bens consegUidos alraves de mecan,s.mos. d•c•
tos de lavagem ae dmhe~ro 

D<Scut•u-se ramoem o problema da eKtraaiÇào 
lrlCIUSIVe csos não estrangetros aue oratacarn o delito 
em outros pa1ses e se re(ug~m ntJs seus propnos 
cnando dlfiC'uldaaes de ordem c:.onsntuclor'\81 para a ex
rrad•çao Durante os deba!es cnegou se ate a pr;)p(lr 
a ·::naçáo de um tnbunat mtema-.:,onal para fLIIQarrn?nro 
daQueles que se envolvam com D uahc':l ou cnet1em 
<IS granaes QuadnlhaS d<l lraiiCO Oe drogas 

Ass•stenc1a tud1C1a1 rec•prxa e -9ntreaa V1g1aoa 
Ja se d•scut~t·am mw10 esses tema~ nr:. Bras11 Sdo 
prov1detlc~as que aJuOam e mu1to as at1v1dade':- tJa 
pohc1a .ntemac1ona1 Trata-se ~e ac~rdos. muttllate
ra•s cu b•latera•& para controle ulentlhcac.ac• e prtsao 
das grandes QUac5rllhas ,.,ternac1ona1S QU€: rem O'S 
'=»E'US t:r.Jomoonenres fragmenladi)S. e"""' vano":> pa1ses. 
A:;, veles por causa d~ lrnpea,menr.:· 1e9a' perde·sE
.a pn~ao e ldent1hcac.ac:· oe UITI3 quaanlha De\lemos 
atrngtr !le oromo e hnemenre a ~ua e~'t.J'.Jra hnan 
ce-1ra aeso:,as rorgan·zact:•e-s 

Sr Pres1aente nessa reun1ac espec\at da ONU 
toram d1scu~ cas. med•das no sent1co Oe Que seJam 
alterados a•guns diSPOSihv:>s da Cana ae V1ena São 
prov1denc1as oue OtiJet•vam preven1r a tabncação a 
1mportacao e a exoon.aç.ão pnnc1catmente de precur· 
sares e proouros qurm1ccs, e'T'pregados na 1ndustr1a 
111c1td de S'Jbstanctas psiCotrQPfCas Fo1 debatrda 
rambem a mt.dança da leg•slação e dos s1Siemll5 de 
hscallzação 411as ~ Bras•· 1a vem ate~dendo a esse 
ponto A Rece•ta Feaeral lem 'E>•Io um nabalhO seno 
nesse sent1tlCJ c.om acord'J"S '"remacrona1s lnclus.rve 
o Banco Central dentro da atual leg•slacão sobre la
vagem de amne1r" tem procurado estabelecer acor 
dos e mecamsmos JUnto aos para1sos f1scaJS para 
cono;egun nc- m1mmo a 1istallzac.ao de bancos bra~ 
s1te1ros que t:ossuam agênc1as nesses 1oca1s Dessa 
forma talVez possamos .mpedu Que a 11vrp CircUla~ 
çàc do d.nhe1ro suto em nosso Pa1s perm11a-o retor~ 
nar como illVeStlmen1os ou d1nhenc hrnpo 

Sr PresiClente S,.s ~ Srs Senaaores. lemas 
presenc•ado 10vens matarem pat e mãe que obtet•
vam 1mped1r ou ~ue cer.:.e1arn a po~stb•hdacte do 
U'SV ~ Oroga OLJ Que aaaves de pequenos roua 
bo~ tentai'" agredir a pror:ma tam•ha para a com· 
ora ae drogas. Essa e urna suuação basrame alar
mante Sr Pres1denre temos viSto nas ruas de nos
sas Cidades ~ ,.anças aue ate ontem che.ravam oola -
tOdos tomamos. conheccmento dessa repor1agem pela 
teleVIsão c !Oma•~' · e 1'1011! usarr. o craco. que e vendido 
com a "''""" :l<>staçate2 a essa.• cnanças Portanto, o 
acesso as aroga:s tem encontraoo multa tac1hdade 

Sr Pr~s•dente não vou dar ex;:>heaçOes medicas, 
.,..,as o crac• des'ro' par11cu1as ao cereoro e o seu 
wsuano tem a VIda hmrtada a poucos anos Qual sena 
J 'uturo o: as I•Jvens que usam v craCk., N'3nhum Etes 
oartem pata a v10lénc'a assass1nam e estupram sem 
nenhuma restncao Eles nãJ separaram o bem dO mal. 
passam a ser automatos gu•ados apenas pelos relle
~~.as oue a droJa provoca: em seu componamento 

S• Pres1den1e, c cnmmos0 ao agtr na busca 
do produto oa sua açâo cr•m1nosa .l "JUba. por 
e-.emp1o rem um CO'TlPOrtamento mas acaue'e que 
e-sta so~ o etello de droga tem outro porque procura 
\o'•olentar a v'hma. c:orn um asp&ctc oe v•ngança 
~..ompoP"f:ame-r.lo que e exphca\l'el em razao do com
prorner1memo r-erebral Esse !rtmrnosD age com YIO
Iênn=a lnthc;cnrnroaaa Greto que a 1ssc. :;e deve o au 
menrv da Y101enc:1a e ':1a cr1m1nahdade Nao pode· 
mos ..l~ ,e,rc nenhum acreditarmos. Q'J~ a droga não 
c:)ntnbu· ;,ara ') aum~ruu aa v1olenc•a Sr Preslden· 
re remoo; oue ler rnurtc. (.Uidado para nao oanahzar a 
·j1scussa.; a respe-1to oas drogas 

Sr Prt:-'='1-len"e na rnea1aa cm QLJe achamos 
~ui? c,s or001E-mas oc. no-ss.o v1l1n,.,o nao nos d1zem 
re:;pe tv - :~..., Jnve~ 0(' ser um 01ama t:~assa a ser 
oJma Ç("'ll€-l':j,~ C .J uma n• •Vela da OUtU IOdO!Io QIJerem 
~aber • t,~r0xJrnf1 cap11ult• - nada. se r~;:o;cJivera Não 
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não e ass•rn A desgraça pode amanhã bater a nos
sa porta Devemcs portamo buscar mecanrsmos. 
JUnto as autondades. a estrutura oo Estado para 
combatermos drretamente o uso rllcrto das drogas 

A nossa pohtrca sempre esteve voltada para a 
repressão Essa d1scussão reahzada pela ONU busca 
sem duvrda nenhuma, estabelecer um mecanrsmo 
mars abranaente Ate entaa os oa•ses-vrtrmas que 
eram os c:Je Consumo sempre c:rmcavam 05 de fabnca 
ção transporte e ocultação entre os quars o Bras ri 
esta msendo Isso não ma1s ocorre A consc•enc•a 
rnternacronal saoe que a pressao consurnrdora 
sem duvrda ne-nnuma es\lmllla a produção 

Sr Pres•dente Sr's e Srs Senaaores esta
mos no cam1nho certo A proposta do Pres•dente oa 
Republica para cnar uma secretana ant1drogas vem 
na hora cena Isso decorre de vanas med1das que 
este Congresso por mtermed1o de propostas gover 
namenta1s ou de lniC.I&Uvas propnas tem ouscadc· 
para combaler a droga O que não podemos - e e 
1mponante o mecamsmos JUrld•co - e não ficarmos a 
reboque do cnme Temos que nos antec•par no que 
d1z respeitO as med•das de prevenç-ão e repressão 
com ef1cac•a a hm de nos torna1mos um Pa1s hvre 
do cnme orgamzado que vem crescendo em detn 
memo do consumo de drogas 

Sr Pres•dente peço pcrrrnssão r,..ara ler um tre
cho do pronunc1amento do Senhor Presidente da 
Repubhca na Sessão Especial sobre as Drogas da 
Assembleia das Nações Un1das a respeito das nor
mas para o combate 1l1crto de drogas o consumo a 
prevenção e a recuperacao de usuanos 

D1Z o Senhor Pre.,•dente da Republica 
"O Brasil não cruZara os braços d1ante das drc

gas um 1mm•go •ns1d1oso que ameaça a eqUIIIbno 
1as fam•l•as a v1da dos 1ovens e o tec1do bas•cc oa 
soc1edade 

O problema das drogas e.:•ge que seJamos cla
ros e francos E prec1so clareza para compreender 
os fatores que ú cond1c1onam e franQueza para lO
mar sem hesrtacõqs as. dec•soes necessanas para 
c. o mbate-lo 

Vrvemos em um mundo Que se tornou peQue
no As d•stanc•as e -:'IS acidentes geograf•cos deJII'a
ram nc. ma15 das vezes de serem obstaculos pard 
crrculação de pessoas de bens e ele 1de1as 

Não faltam elementos pos1trvos nessas novas 
crrcunstânc•as oportun1dade~ de c.re~c•mento e 
prospendade 

E fundamental ~orem que a crescente per
meabilidade das trontert-as não func•one c:omo urn •n 
certhVC• c) d1ssemrnaçãd doS' atos cnm•nos(ls nern tao:r-
hte sua rmpun•oaoe I 

Pessoa5 bens sEor.r•ços 1ecnoiJÇ1a e 1rtorrna 
çao devem ter SlJa c1rculaçao facilitada Nao •:O cnrn~ 
Nao as drogas 

Desde s assmatura Ja Convenção de V1ena 
contra o Tra1rc:r lllclt.: ae Drogas em 1988. alcanca
mo~ um novo r: .ano na coooeracaG •ntemac1ona1 

No correr desta O~?caoa 'o• poss1vel começar a 
ver a rea11daaa corn n")vos ,:.lhos E poucos pa1ses 
terão escapaoo ae uma suroresa negat1va quanto a 
torça e a extel"'são oo 1mpa:to do narcotraflco e deli
tos cone~~"OS scOTe s.uas. popula<;ões 

Com c: tempo chegamos todos a conclusão de 
que sena necessanc tratar do problema de forma 
abrangente L1rnrtar a ação do Estado a um aumento 
da repressão orovou-se lr"Suhc1ente F1cou claro que 
as acões de t' .. evencão a recuperacão dos depend
entes e a luta contra os delitos conexos eram lam
bem fundamenra•s 

A droaa ateta ~ oestror eo que o ser humano 
1em de marS prec1oso a liberdade e a d1gn1dade 

Se orec1samos redobrar nossos esforços de 
prevencão e se prec1samos ser duros com o crrme 
com o traf1co devemos ter •gual empenho no trata
mento e na recuperação do dependente de droga!'~ 
v1t1ma dto que e: provavelmente a ma1or doença so· 
c1al de nosso tempo 

Ouamc a prevençao ela não deve ser apenas 
atemonzação mas antes a revelação de cam•nhos 
que fac1111em a,:. JOVem ace1tar o desafio de ser se
nnor de S1 mesmo diante de T.Jma realidade mwtas 
vezes d•hc•l 

A guerra contra as drogas so sera venc1da se 
for conauz•da em vanas frentes Simultaneamente 
Nela o ex1to sera mea1dc ac1ma de tudo pela capa
Cidade de assegurar um tuturo sem drogas a JUVen
tude de nossos oa1ses 

Sabemos no1e oue a cooperacão 1ntemac•onal 
e v1tal no combate a c·•mes de natureza transfrontel
nça De cena \arma ~')dos e:s nossos pa1ses sao 
afetaelo'S pelas diferentes d1mensões do problema oo 
trafiCO de drogas a produção o transno, a comerc•a 
llzação e o consumo 

Alcançamos uma linguagem comum baseada 
no conce1to de responsabrl1dade comoan•lhada Isso 
e o que permue uma atuação ma1s coesa da comuni
dade 1nternac•onal 

D•z o Presidente Estou aqw para assegurdr
lhes que o Brasil cont1nuara a honrar sua parcela de 
responsabilidade nesse esforço 

Temos partiCipado c..Jrn empenho cJas tniCJStlvas 
reg1onars e mu1t1laterars conl"'a o narcotraf1co No amb•
lo b1laleral manlemos acoraos de cooperação com lo· 
dos os oa1ses da Ame"lCa do Sul e, cada vez rna1s 
buscarnt:'s estabelecer parcenas com outras nações 

E fundamental para nos a estre1ta coooeraçao 
'=IUe mantemos com n:rssos parc.erros no Mercosul 

N0 arnbRo •nto:-m(J lJ combate as drogas e ')0\Cto 
de uma ahanca amola entre todas as torças pol111cas 
1esta Nacao o oue rorna poss1vel levar ael1ante a 
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~ uah.!ar:do llas •e•s de c"Jrnt.are a- c nme <:-rgam::d 
1: 

Fo· aorovaaa leg•s.:aca:. s·~~re lavaqern ae :h 
nhe•r: contr")le OE prec..Jrs")re~ 'JU•mrcas •• ro de 
1es.trwc ao oara [Jr:,teca-:- "1e n11s.sv esoac") aere(, 
regr~tro e porte de armas lrnant:.amemo a.':ltCIOnal 
~ara ree.)ulpamento dt:o P•)ht•ca ...... g11anc•a aerea da 
Amazon•a e c.ombate ao cnme- or~an1zaa0 em geral 
Alem .j1~so aumentamos. os. recur~os d•spornve•s 
J;:•ara a recuperação oe depenaer.tes oe dro9as e 
par::1 as campannas educ.auvas de prevençaa 

Esrarnos consc.entes lje Que mw~o arnoa resra 
oor fazer mas passos •moonantes ta toram -Jaaos 

Estamos env•ando uma mensagerP crara a 
nossos 1ovens a de Q•.Je uma v•da com 1rogas e es
<:rav•dao autodestru•çao e morte 

Qualquer tentatava ele .suger•r t' comrano -
:lUalquer glamounzaçao do US.') ae Clrogas - E pen
~osa e enganadora E rnent1ra 

E estamos envaando urna men::.aqem 1gual
rnente clara aos que lucram com a •gnomm1a dessf' 
comerc1o a ele que não encontrarao no Bras-11 qua1 
quer tolerãnc1a com suas atiVrdaaes 

E nesse sent•do que estou anuncaandc. a pro
posta de cnação de uma ·secrerana Nac10nal Af'\ttdro 
gas" com a m•ssao de defln1r a politiCa nacaonal em 
matena. oe drogas e coordenar toelas as açoes gover
narnentau; de prevença-:> repressao e recuperação 

Alea 1acta est Sr Pres1dente a sorte esta lan
çada I? achamos aue esse e c 1n1c10 de uma luta 
sem ouartel e que a droga e os carteas serão derro
tados no nosso Pa1s se Deu~ qwser para um futuro 
prom1ssor de nossa 1uventude 

O Sr. Eduardo Suphcy IBioco/PT - SPi- Per 
mne V EJCa um aparte') 

O SR. ROMEU TUMA IPI'L - SP) -Ouço V Ex' 
com prazer 

O Sr. Eduardo Supllcy IBiocoiPT - SPI - E 
lr'lponante o reg1s1ro aue V E~ faz ao pronuncia
mento do Presadente Fernando HennQue Cardoso 
na ONU de sua preocupacav o:om respeno as dro 
gas E: obv~amenre avahço c.omo mwtc 1mpo'1ante c 
ro::gastr0 que ta.z com respe1to sobret~.o~ao aos JOvens 
que em nosso Pars. munas vezes sao levados a 
uma at1v1dade cnmrnosa e as vezes ate com respe•
To:'l a seus parentes Quando r:hega o desespero da 
procura de uma droga da qual el'=' se torna depend
ente Ha d1versas concepções sl)bre Qual a melhor 
mane1ra de tratar do assunto Houve uma no11c1a an 
t€'-m nos meaos de comun1cacao a respe110 do man1 
t'='sto Que mumeras personalidade~ do mundo ha
VIam ass1nado e Que saau no 10rnal New York TI
mes rambem assmado r-tu pessoas como o econo-

m1s.ra MlltJn F'no:or-~an e c: Pres1aanre ae Honra do 
PT Lu1.z 1nac10 LL.IC. oJa S••va A1naa naç conhece o 
teor o1esse rnannest:- mas com-:'1 ~. E,.• estava nos 
Estados Un•dos. p-:rr.~unr.:- s.€: :' c:-nhec'9-u e se por
ventura anahscu : -=-~u conteL. :l-:-

0 SR ROMEU TUMA 1PFL - SP) - Senador 
Eduaroo Suohc\' v Exa como eu temos acampa 
nnado arentamente as d1scussües acerca da ques
tao das arogas e: a•e nesta ult1ma quarta-teua na 
Com1ssaC" ae C .:-nsutwçãc Jush;a e C1dadanaa 
consegu1mos aprovar a nova le• de drogas. que 
sera encam•ntla.Ja ao p!ena:-w ~uando serão ter
tas. ponderacões pelo Sr Senador Jose Eduardo 
Outra Que ;enao tavoravelm~nre em nome do PT 
ad1anto.J que as, ta r• a 

Não corhe('V -:. textc a que V EJC"' se retenu 
apenas tome' con.,ecamento P"Jroue na entrevista co
letTva que 0 Senhor PreSidente oeu a 1mprensa de
pais da reunaac de Nova loraue to1 Citado HaviB sido 
publteado na=-uele 01a. não tendo cnegado a1ndr~ ao 
nosso conhecame'"'to 

Penso tratar-se de um tema tao 1mportante aue 
essas drscussoes vtsam dtrecror:ar a estrutura do 
Estado para um melnor aproveitamento pnnc1pal~ 

mente de vernas - escassas - para se fazer um 
combate ehc•ente sem nos esquecermos da outra 
ponta a prevenção Temos Que dlmtnu,r a possibili
dade de um publico Que f1que a mercê dos traf~ean
tes o Que so se conseguara com o envolvimento da 
s.oc1edade na area ae prevenção 

Parece-11"11:1 que são cntteas segundo o que a m
prensa d•sse e nennum deles crtou ouaiQuer lato do do
cumento apenas que 101 puDIIcado De Ioda lorma_ pela 
I"Tlj)Ortancla dC rema espero que V Ex' e eu anahse
rnos e tragamoo; a dtSCussão a este ptenano em breve 

Quero agradecer a V Ex' pelO aparte Acho m
portante o envolv1mento de todos nos nessa diSCIISsão 

O Senador Luc10 Alcãntara como mediCO que e 
sabe da 1mponanc1a desses temas S Ex" é pratiCB
mente um onentador que tenho nesta Casa no que diZ 
respeno ct temas med1cos Eu tenho me saldo bem 
porQue seus ensinamentos são ngorosamente corrat:os 
e ate seu espanto democrat1co me a)uda a rBCIOCif'IBr _ 
pnnc1palmente no que diZ respetto a parte legal, que 
obnga a ccnsuna a uma especaal1dade mediCa 

Sr Presidente auero agradecer a V Ex-' pela 
oportumdade de lazer o meu pronunCiamento. pediO
ojo que c:"onste dos Anaas documentos relatiVos ao 
IT'eu d.scurso :le ho1e 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR ROMEU TUMA EM SEU PRONUN
CIAMENTO 
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O BraSil nlo cruzará os bnpos diante das drogas, um tninugo 

Insidioso qua amsaça o squilibno das famílias, a vida dos jovens e o tscido 

biaic:o da soctedada. 

O problema das drogas exige que SeJamos claros e francos. É 

prectso clareza para compreender ..., fatores que o condicionam e franqueza para 

IDmar Sar:'l hesitações as decis6eS necesúrias para combate-lo. 

Vivemos em um mundo que se tomou pequeno. As distãnctas e ..., 

acide- da geografia delxaNm, .no mais da -· de ser obsticulos para a 

clrculaÇio da pessoas, de beM e de id61aL 

Nlo faltam elemeniDS positivos nessas novas. circunstâncias, 

oportunidades de crescimento e proaperidade. 

~ fundamental, por6m, que a crescente penneabllidade das 

frontal,.. nio funciona como um Incentivo à disseminaÇio da atos criminosos 

...n facilite sua impunidade. 

Pessoas, bens, serviços, tecnologia a infonnação dsvem tsr sua 

clrculaÇio facilitada. Nio o crime. Nlo as drogas. 

Desae a assinatura da Convenção de VIena contra o Triflco Ilícito 

de Drogas, em 1988, alcançamos um novo plano na cooperação intemactonal. 

No correr desta década, foi possivel começar a ver a realidade com 

novoa olhos. E poucos pa1ses terlo escapado de uma surpresa negativa quanto à 

força e à extensão do impacto do narcotrifico e dlllitos conexos sobre suas 

populações. 

Com o tampo, chegamos todos à concluslo da que sena necessário 

lr*ar do problema da fonna abra,.-. Limitar a ação do Estado a um aumento 

da repressão provou-se lnsullcienm. Ficou claro que as ações de prevenção, a 

recuperação do:~ dependentes e a luta contra os delltDs conexos eram tamb6m 

fundamentais. 

A droga afeta e destrói o que o ser humano tem de mBJS precioso, a 

llbenlade e a dignidade. 

Se precisamoa redobrar nos- esforços de prevenção, e H 

prac1•amos ser duros com o crtme, com o tndlco, devemos tar lglllll empenho no 

tratamento e na recuperaçio do dependente de- drogas, vitima do que é 

provavelmente a maior doença social de nosso tempo. 

Quanto a prevençAo. ela não deve ser apenas atemonzaçio, mas 

antes a revelação de caminhos que facilitem ao jovem acertar o desafio de ser 

senhor de si mesmo, diante de uma realidade mu1tas vezes dific1l 
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A guerra contra as drogas só sera venc1da se for conduzida em 

vanas frentes Simultaneamente. Nela, o âx1to sera medido, ac•ma de tudo, pela 

capacidade de assegurar um futuro sem drogas à JUVentude de nossos pa1ses. 

Sabemos hoje que a cooperação Internacional é v1tal no combate a 

crimes de natureza transfronteiriça. De certa fonna, todos os nossos paises s.io 

afelados palas diferentes dimensõe• do problema do tráfico de drogas: a 

produção, o lrinsl!o, a comerciallzaçlo e o consumo. 

Alcançamos uma linguagem comum, baseada no cantei!D da 

responsabilidade compartilhada. Isso é o que pennite uma atuação mais coesa da 

comunidade mternaclonal. 

Estou aqu1 para assegurar-lhes que o Brasil contmuara a honrar sua 

parcela de responsabilidade nesse esforço. 

Temos participado com empenho das in1cia!lvas regiona1s e multilaterais 

contra o narcotnlfico. No ãmbi!D bilateral, mantemos acordos de cooperação com 

todos os pa1ses da Aménca do Sul e, cada vez mais, buscamos estabelecer 

parcenas ~om outras nações. 

E fundamental, para nós, a estreita cooperação que mantemos com 

nossos parceiros no MERCOSUL. 

No ãmblta interno, r combate as drog.:,c; e t~bl"'' Je nma ah,rnça 

ampla entre todas as forças politicas da Nação. o que torna poss1vel I•· .... •Jo.tnte 

a atualização das Iaos de combate ao cronoe organiZado 

Foi aprovada Jag1slação sobre lavagem de dinheiro, cono:.,,,Je dif"' 

precursores qu1micos, "tiro de destruição" para proteção de nosso espaço aéreo, 

registro e porte de annas, financiamento adicional para reequipamento de policia, 

vlgilãncta aerea da Amazõnoa e combate ao cr~me organizado em geral. Além 

disso, aumentamos os recursos disponiveis para a recuperação de depende•tles 

de drogasl e para as campanhas educativas de prevenção. 

t Estamos conscientes de que mu1ta ainda resta por fazer, mas 

passos 1m rtantes 1a toram dados. 

Estamos env1ando uma mensagem clara a nossos JOVens: a de que 

uma vida com drogas é escravidão, auto-destru1çio e marte. Qualquer tentativa 
de sugenr o contrario • qualquer glamounzação do uso de drogas • e perigosa e 

enganadora. E mentJra 

E estamos env1ando uma mensagem agualmente clara aos que 

lucram com a 1gnomm1a desse comerc1o· a de que não encontrarão no Brasil 

qualquer tolerãncra com suas abvrdades 
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E nesse sentido que estou anunc.ando a proposra de criação de 

uma ''Secrelarla Naciou Antidroga•, com a mlllsio de definor a política nacional 

em mal6ria de drogas e cOMdenar toc1u u aç.oe. governamentais de pravençAo, 

..,.....o e recuperaçlo. 

Senhor Praldenta, 

Desla Seuio e.pec1a1, •perwnos um conHII80 que aponta 

caminhos e auxilie n- palsM - lula comum. E no plano m••ltllateral, e 

nao na ação Isolada ou unH-..1, que-u rwpoataa que buscamos 

para orientar a cooperaçlo lntlllrnaclonal na matérl& 

A vislo que •tamoa conatrulndo di-nos na:6es de eaperanÇL Ea1a 

é uma ocasiio eh••• de promessu, wn encontro com o destino que deaejamoa 

para u nossas sociedades e com o julgamento que • poetendade faRI de nossa 

geração. 

Muito obrigado. 

Junho dr 1998 

SGAP 
Ministério das Relações Exteriores 

... , I ·: .. :_ .... .;fltl!:lh s =-·~~:::2.V9í~r";.,:.~I~""H::Id ___ _ 
Para. Exmo. Sr. 

Senador Romeu Tuma 
Fax 323-6851 

De: Embaixador Ivan C.nnabrava 
Subucrwtario-G..-.1 • AUuntos Polltlcoa 
Min•••••a du Rei~ Eaterlores 
Fax:55 81 ~53 

Data: 2/VI/98 No. de _1)61flnas (incluindo estai: 33 

Brulll&. m1 2 1W julllu> 114 I 998. 

Em ~"aposta ao palidtl « v...., Excellllc"' """"' .toculftl!n~llo da .~ 
Esp«lai da 1ssrmbleJa <.era/ das Naçõn Urúlliu sobn Urorru 1/VOl'a lurque. I a lO dr }ultlul} 
.:umpre 1'!/"""'" que srriJo t:oruitlerados sere dtlculflltiiUIS ""<ltlllilr rn111iiio. O 11111/s impo
SI!I'IJ """' "D«lal"llçlio Poltru·a " t:IIJII >-nslla em aptUI}JDI em:anrillllarrl lllo lf~BP ~ 
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dlsponlwd. Os dnrrals seis documelllos sdD "planos t/6 ação" so/Jre (a) arrrjeramiNU; (b) 
fisr:ali;oçiJo t/6 prer:ursons:tc} coopf!nlçiD judicial: (di lavagem de thnheiro: (e} errtUI/caçllo de 
'"&llllldS fliclrGs. e (/) .U..pio da de,.,.. 

::!. Sabedor do '"''"'esse tU J t1.ssa EJu:eUncla sobre ....,.. ,..terias, ll'llllsr:ret'tl, ,. 

seguir, os ciru:o prlmerros p/aiiDS t/6 ~o merocloiUUÜJs IICim& O rato rdatl•• d ~ da 
urm111da sstJ ra~m e~~e~~mblluldu I4D lago dbpoiÚW!L 

J. Por lilllPIIO, cu,.,re rrrDrdDNU qu a SDsllo Espe<'llll tMrca ,.,. ,.._,., 
Importante 110 CDIIIbale ao IIII."'Dir4fico e Uliun COIIC1CDS, NJ medida t!PII que. pela prlPPWJP'/1 wrz. 
todos os palsG dD rnundn, por ctJI/ISt!IPMJ, IIJIDIIJP'IIm ,,.. /úqplagem e ,., diagnóstico co_,. u 
tllis prubletM& Em OlllrtJ5 tem~Ds. o que foi ak111f91dD JNU AlftllrlCIU a parr/r de ~ de 
/9P6 com a "Essnttqia Henw('érictl Alllldrops" dD Clrplli:açiiu dos F.stlldos .ollllt!rl.,.._, 
lllfOP'/1 corrGpfllflh! a IUPHI .,.;;o ulâ'llt!f'SIIL 

Cllltllflbrrl'llfl} 
S.. ' rtll t/6 A'P'- Polilkos 

NACIONES 
UNIDAS 

do Mfllf.rthro da R.d~ I!Jaerlilrft 

Consejo Económico y Social 

I 
COMISIÓN DE ltiPEFACJ.EIII'mS R.EUNIDA EN CALIDAD DE 
ÓROANO P ARATORIO DEL P.ERJODO EXnAORDINARlO 
DE SESJONES E LA ASAMBLEA CiJ!NI!R&. DEDICADO A LA 
WCHA CO LA PRODt1CCIÓN, LA VENTA, LA DEMANDA. 
SI. mÁ FICO LA DIS11UBt1CIÓN nJc:rros DE .ES'ruP.EFACIENTES 
V St1STANCJAS SJCCITROPICAS Y AcnYIDADES CONEXAS 

Segundo perlocla de -oanes 
V~C~~a.l6a20de1MtZDde 1!198 
Tema 2 b) dei wOpam.• 

E 

D11tr GENERAL 

EICN 711!1911PC12/Rev I 
17demumclc 1991 

ESPAJirOL 
OriiWII: INGW 
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PREPARATIVOS DEL PERÍODO EXTRA.ORDINAIUO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DEDICADO A EXAMINAR LA LUCHA CONTRA LA PRODUCCIÓN. 
LA VENTA. LA DEMANDA. EL "BAtiCO V LA DISTRJBUCIÓN IÚCITOS DE 

ESTUPEFACIENTES V SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS V ACTIVIDADES 
CONEXAS. Y A PROPONER I'IUEV AS ESTRA TEGIAS. METODOS. 
'CTIVIDADES PRÁCTICAS V MEDmAS CONCRETAS A FIN DE 

FORTALECER LA COOPERACIÓI'IINTERNACIONAL PARA 
HA.CER FRENTE AI. PROBLEMA DEL USO INDEBWO 

Y DEL TRÁFICO WClTO DE DROGAS 

EXAMEN DE LOS INFORMES DE LAS REUNJONES OFICIOSAS ENTRE 
PERIODOS DE SESJONES DE LA COMISIÓN. REUNIDA EN CALWAD 
DE ÓRGANO PREPARA TORIO DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO 

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEDICADO A LA 
FISCAUL\CJÓN INTERNACIONAL DE DROGAS 

Plaa de acaoa pan cambadr la llllbrican6a lllcita. el tNOco y el u10 iadeb<<to 
de niiiiiUiaal«< de ClpO aafeuiDialco y 1111 procanora 

E1 PfVII'II'IO dei penodo de sn1011es fipra en el documen1a EA:N 7119'11/PC I 

IN'DICE 

SENSIBIUZAC"ION CON RESPECTO AL PROBLEMA DE LOS J:S"I1MULAI'TES 
OE TIPO 1\NFETAMINICO 3 

11 REDUCCIÓN OE LA DEMANDA DE ESTIMULANTES IUCITOS DE "J1PO 
ANFETA~CO 1 

10 SUMINISTRO OE INFORMACION PRECISA SOBRE LOS ESTIMULANTES 
OE TIPO ANFETAMINICO . . . . . . . 4 

IV LlMITACIÓN DE LA OFERTA OE ESTIMVLANTES DE TIPO AJIIFETAMJNICO ' 

V FORTALECIMIENTO DEI. SISTEMA DE FISCALlZACIÓN OE J.OS ESTIMULANTES 
OE TIPO ANFETAMINICO Y SUS PRECURSORES 6 
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Problema 

ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

l SE'IIS!BIL:ZACION CON RESPECTO AL PROBLEM .. DE ! OS ESTIMULANTES 
DE 1lPO ANFETAMÍNICO 

1 El problema de los esumulan1es de npa uúclamlnaco, pese a ser .. lallvameniC nueva en mucl1as -· 
awnm10 rap•damonle y cs paco probablc que daapara:ca par si solo Su alc:ucc y dd'Wnon f!ODpal'ica esán 
ewolucumando a un nano o=lerado No ~. la conc•cnc~~ que se lime de es1e problema a n1vel mundial es 
luDIIad• y las .-.:•oncs son hereroamcu y CC>IIIrlld-.iu. 

2 La comullidad lftlei"IIICional dcbe dar mú pnondad a la luclla cann el JliOblema de los Cllunu......., de 
llpo anf•lam•n- enllldos sus aspecrDS. Lu enftdodcs CGIIIpeleillcs delsislema de lu Nt~eioncs Ulliclaa deben 
proslar la a1enci6n adecuada a esle JliObloma. La cUCSIJ6n de los est•mulaniCS de npo anfelannllico dcbc 1enor 
mayor pr1ondad y pasar a ser un '""'" pennanemc dei propama de la Com1S16n de Eslupefacumces. 

3 Los organos IDiemaCIOnafes y ll!llanafcs dcben SOIJUII" abogando por la aplicaciOD dei amplia IIWCO de 
ll8llldos ••remac•anales. asl como de las rcsalucioan o deciSIOIICI 11p10baclaa por el c:ans..Jo Econ6m1co y Soc11l. 
la Com•s•on de .EsQJpcfac•eniCS y la Junq lnle.....,ional de F'ISC&I1ZU:16n de Esrupcfac•cnlcs on rel1016n can 
d1versos aspcc:IOS dei problema de los ca~imulalltu de tipo .............. co. 

4 Los orpnao lnlenlle1onalcs cama el Propu de la N11:1anes Ullidas pera la Flscallzac:l6n IIIIOriii<:IGCIII 
de Dmgas (I'NUFII1)J, la Junllln~ ele Fiscai1D1:16n ele Esrupcfac•eniCS y la OrpnJZac16a Mundlll de 
la Salud COMSJ detjen •niCnsdi..,. su ~ reladva a la dunnunoncs CICIIICiicas y ll!cn•cu dei problema ele los 
osnmulaniCS de npo.anfewnfnn:o y dililnd1r loS raullldos en publu:ac10ncs pcnód•cas dcsl!naclas. .. los &ob•ernos 
y ai publica en aena .. l 

I 
S Los Es1ados deben dar a la cuCIII6n la pnondad y a~enc•on que merece y aplicar cl ....,.,.. slabal 
mcnc1onld•" cn mi pinafo 3 3UprtJ 

6 Además de los esliserzos realizadas par los Esladol, se dobe pn>mD\"er rnD\"IIizar el sectDr pnvada y lu 
OIJIIIIZII:IOIICS no pbemllllentalcs para lop la MISIINJ.-!6<' lien1e ai pJDblema de los eSIUDulaniCS ele llpa 
anfelamlftiGC 

7 Los Estados deben d1filndU" mformaci6n 101ft las meclidu adopradU para cumpilr el prcsen1e Plan de 
Ac•uln y comua.,...l85 • la ComiSIÓII de Eslupe&clema. que, par su parle, dobe eunnnar y ........,. la .... icacál 
dei Plan de Acc16n a n1vcl nac-u, reponal e ...-101111. 

11 REDUCCIÓl' "'E LA DEMANDA DE ESTIMULANTES U.JCITOS DE 11PO ANFETAMINICO 

Problema 
I 
I 

I En muchos palscs. el uso mdebido ele estlmalanla de 11po onfewnb\lea oc conccnva cada vu. IIIU CD los 
SCCIOIOSJóvencs de la pablacron, ent1e lu c:uales ex- la UDpJeSIDn d1lilndrcla y •-de que esas _... 
0011 lDOCUU y hmngau En muchos palies tal uso Uldeblda amcnaza con con..,._ cn pane de la culbltll de 
CODillmD urrpcronte 

9 Los orpnos lftlemaCIDnalos como el PNUFID y la OMS deben pcr•adu:am:nle. a) recop1lar rnfonnaco6n 
8GtUal acerca de IWi cfcc1os de los esurnularues de 11po Mfcranun•co y sus subpraduclas en la saJud. bJ esrudw 
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lu fu•rzas :1oc:aala. culruralcs > oeeonórnacu que causan la demanda de es:amulantes ele upa anfetarrnntcO, 
c) dct:erm•rz•. documc:nuu y d1func:llr las praciJCU deseables en ma~er1a de preventt6n ) tratanuenr:o dei uso 
illdcbodo de ca!Jmulonles de upu miC!omlniCO y ""'"""pcl<ln de sus vonanles l•<•ru. y di coorcllnar con la 
..,....,__no gllbcnWnenrales la IIII« ca ara esleru 

10. Los Eslldoo doboa· &I >tgJiarconria- J. cwlu.:ión de los polnlnCS de uso Uldeb1do. b) mWSIIpr lu 
din~e:11 "' -Wcs. _,6nucos, unii&IW y cullanl._ dei uso mdebJdo de OSUIIIIIànles de 11po ureramm-; 
c) aoipr priondU a la m...,po~ón. CUIIIdcl - la np·•ICiocl P""' efeCIIIarla, sobre los efec:tos a 1arJ!0 plaiD 
dei uoo UICiebido de co1unu1anca do 11po aafealmlaico cn la aalud. d) uullzar y clmalldll' los resuhadas de _. 
ocoivic!Meo. -lu&d& la lllfDIIIIKIDII que nolill&ll D 6rpnas UllaniCionala, on C8111pallas do prew11016n J' 
-ianD ............. •ll'llpos conomoo aol coma, cundo pn&ccda, on CllllpaiiU do scnslbiiiDCII'Jn publica; y 
e) •aaiiiU' e~~sus propamu edU<aavos rnf""""IÕnoOOie 101 e!Kros noc•vos dei abuso de ommulanres de l!po 
anlewná11co. 

m SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PRECISA SOBRE LOS ESTIMULANTES 
OE TIPO ANFETAMINICO 

11 TrociJOIOII&Imellll! lumlada ai imbno do la latenNn clandostlnL la 1Dfarnw:l6n sobre los es11mulantes de 
11p0 enf-ln•oo dlc:&tos esr1 llllora ai alcam:c do 1111 p1111 número de pononu gracou a la IOCnOioB•• mac1on1a. 
ex.. una IIIIIPIIa gama de receiAS de rumc.:l<ln clandaunL lllcniCIII de uso lllllellldo, anqonos do OSIIIIIU.._ 
de 11po anlewnm1e0 pnorenl&dos <emo drDps iaoc:uu) rm!lados pan cwd1r lo3J conttolos exwenra. êlla 
lllfluODCJa mahgna dcbc conlrarreslarSC oon una Ulilial:rón pos111va do •ccnoloelu de mfonn.ocum CCJJDO la 
.......... COII fUlOS edUcaiiVOS y de capKII&GIÓI\ 

12. Se deben rntabiar consultas cn 101 plan01 ftiiCIOft&l. reamnal e 1ntemacaonat. sepn proceda. c:an 
•ep~aCniUICS de los medkls de comunlcacJÓIJ IJ'IIdiciOUICI y de tu 1nduSinu de relccomuni...,IOCICII 1 de 
...... UCCIDn do programas mform611oos pan poDIIIOoor el auhi-Conlrol ) eonablocer miii'CIIS, basadas m la 
loplaeiOn 0111.1101110, 'on cl nn de clim•aar la lnfCIIIII&Ción depl en ma1er1a de drasu L.oS marcas podriM 
Ollabl- SCJIJre la .... de IIICCUIISIIIOI públicos de dmunc1a pst1onadas por ~ 1ndusma. lales como •
~ de 11011fll:a<•ón, que pcnn110n alas-de la Internet 1nfannar de las <&SOS de nwonai•JcplrclaiMJ 
a dnlps enconlndo •• diCha mi. Dobe seaull' -•o:spuudiCIIdo a las auiDndades compoiOIIIOS la apiii:KIÓII de 
medulas pua h,._ •umpln la lcy As1m-.J, los Eslodas deben pramo- el dosanollo y ...., de piDjp&I'IIM 
~de clasrfruc&ón r lihnldo, que pormr.., a 1 .. usuanuo ,..........., dai11181Cnll que. 111111que no -
•l&pl. pued& comener •nf'<,nnac.On nociva o no IWWIW deh\e. 

13 Los Eslados deben velar por que sus IOSfRCb- nwcos JundiCCIS rclaii\'Os a la 1nfonnaculu en IUICrl& de 
draBU y de dmgas rllclw se aphqum a la imemel•pal que liiLa dei imb110 de d•cha rcd 

14. Los orpnus •nrcmKOJnala como eJ PNUI'ID, J. Orpn.-..ln de las Nacroncs Unidas pan1la Educaco6<1, 
11 C•onc•• y la Cullura !UNESCO), la OMS, la OlpiiiZIIr:IOn ln~aM~:&onll de Poll<\la Crunmal (lnrerpol),. el 
COIISC.JO ao Cooperac:aon Aduanora (llamado 18111i*n Orpn~Z~C~an Mund10l de ... d ..... as), u• cama las 
orpuac1aaes res•onales y nu.aonales peftiiiCIIICI. dcben pamcspar en UI\ Slllem& ele lntei'Qmbao munchal de 
,níormac10n (centTOs nac.10na1es rcgronalcs c •nmmae1onales de docume:nrac•ón sobn: el uso 1nde:bulo de 
susWlC:IBS v•nculados entn: s1 a traves cse !ntemea:J para dlfundlr 1nfannac•an precau y oporruna saore d1versos 
aspec:IOS dei problema de los rsumulanra de 11po aafo!Mr1111CG, y urd1zar la lnrcmer para la enselllnz.a a drstanc~a. 
lrae1endo espocral hmcap10 rn la u•s•enc10 a los palies on desanollo 
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IS l<>s F.stade>s dcbon al aprovechar los &dellmDs de la tecnologta de la mfonnactõn para ddimd 
tnfonnac•on accn:a de 1 .. consecuenctas pctJudicialt:s dei uso tndebido de esttmulames de ttpo anfctaJnfnico ~ 
la saJud. la soctedad Y la ..:onomla. y b) pn>IIIIMir eJ desurollo de mttodos, la uttiLZICtDn dc termutDIOII• 
untfonne v la RCOptlactón coorduttlda de ~-los .....,ulamoo de L"PO anfewnln1co, mcdi&DIC, entrc 
OD'BS cosas., la pariiCipac•On en cl sas1ema ÇCJJh)JZido de tnfonnacJóo mtemacaoaal. 

16 Los Estadoa deben, además, adoplllr mccbdu lpl<lpradas para aplicar plenamenze las dtspostcoones deJ 
antculo I O dei Convenio l!ObR: Sus...,ciu Sicolr6pacas de 1971 (sobR: la prohoblcton de I& propapnda de las 
suatonctAI suJelas a liscalu.a<:ión)' y delllnlculo 3 de la Con-.c:1ón delas Nacooncs I.Jnidu conlnlcl Tr6fiço 
lllcho de .Eotupe&cienr= y SIIIWicw SJc:oii'OplcaS dc 1911 (R:IabW a la UU:Itlcton publica a realiZIII' acnvtdades 
allc.Ras niaeaonadas con drogu2• 

IV LIJIIITACIÓN DE LA OFERTA DE ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMINICO 

Problema 

I 7 En el caso de los estimulantes de ttpo anfCWIIinJCO, las pnnc1pales CSII'IIef.W de liscalizacJón de la oferta 
consasren cn adopW med1das contra el tmfico. dclalcr Ja rabncaca6n llfcata c •mped1r la clesvaac1on de equlpO de: 
laboraror1o y de c:ompuesl05 qufm1UJS •n•c:aala (Ciii dec:1r las pR~Cursores) Este ulnmo aspccro rev•stc c:specaa.l 
omponancta, porque las sumno•as que son obJCID de rif11:0 JR'"""'SIO!Ullson los p~rso= anaes que el producro 
final. los esumulanu:s de rtpo anfetanuntco. Sln embargo, dado que los precursfli"Cs ucnc:n una pu divcrsulad 
de apheac•ones mdusD'Jalcs Uc1w y forman pane dei comerc•o •ntcmacJanal Ucato. Ja v•saJanc&a eracaz sólo 
resullllrll li'uctlfera con la cso=ha coopcrac1ón de la JRdiiSinL Elia coopcnu:ton cs además un factOr dCCISJYO ptll8 
llllpedll' la dcsvoacr6tl de cstrmulaniCS de tipo ...-mlniCO desde las I'Ucn,.. hcJlls La mfonnacoón praenlada 
por los goblemos a la Jun•lnocmactunol de Eolupefa:tcnr= mues1111 que hay desvoac1ón de csumulaniCS de tipo 
anfewruruco dei c.omenao lcgallnl.:mac.umal a ranala dfc1tos, asf como un alio consumo lepl de esrunulanta 
ele hpo anfewnm1<0 en olgunos palscs. 

MtdrdGJ 

li Basandose en el marco ex.asten1e pan el control de los precursores prev1sto en el art:Jculo 12 de 
la Convencrón de 198!, en las rcsoluCJones conexas dei ConseJO Economoco y Socoal y las R:c:omcndac10ncs 
penmentes de la Junta lnlt'm&aonal de Fiseahzac,16n de Estupefac•entes. las autoridades compelfmles ca los 
planos &nw:mac•onaL rc:g•onal y nacaonal deben adoptar las s•gusenlCa medadu api~C3ble:s ecJIICI"eeaaDente 1 los 
precursores de estimulantes de topo anfcwnlnu:o: a) promover uu eslrceha toopmociÓh COII la ondustna ptll8 
establecer med1das o un cód1go de condiiCaL. o ambos, que IIJIID. el comen:•o de precursora de los CSl'DIIUlanln 
de 11po anfetanllnoco b) meJorar la aplocacJón de las medidas de fiscalo:W:16n contra la desvuu:IÕn de P""'UiliDR:I 

de los csnmulames de upo anf'etamlftiCO enumeradas en la Convenc•on de 19'1 anciu1da I• ur:•hz.acJon rna.s 
frecucnlc de noufi.:acJones p~v1as 1 la e11C.ponac10n y ele proceduntenros meJorado! de maercambro de mformac1011r 
en los rlanos nacronal e rntemacJonaJ. C) meJorar la v•gllancJa de las susbU\Cias no mcluu1as en los Cuadros de 
la Convenc1on cuando se hava detectado su unhzac1ón &ecuenre para fabr1car esUI'nulanres de upo anfewn.maco 
onclutda la coopcraciÓn volunWJ& enore las auiDncladcs y los sccra:es pcnmenteo de la 1ndusma, a fin de faealir.ar 
la c:lelecc::KJn de ~1ones sospc:ehosas. d) esrablecer una hsra especaal para la YlgJiancJa mternac•onal de las 

2 
Docume~~tos Ofi.:•at~s de la Cotrft~Yt~CIO de /Q.J Nac1on~J L'nuiar pat'a I.G Aprobac1on de uno 

C~ncron contra e/ Trafico l"cuo de E.Jtupe/eleiiiU y SUSIQ/ICilJI Slt:OiroplCtU J~,erra. :! de novrenrbi"C tz10 
de d1t:1~mt'J~ ar 198/J, Vai I (pubhcacaon de lu Nac1ones Unidas. N• de venta !i 94 XI Sl 



370 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
~--------------

Junho do 1998 

SUIIIIIICIU q'"' se ondlcan cn elmc:JSo c l lllfi"D. oamo .,.,.. de UD sJSlmla gtnera.l de alena temprana. el considerar 
la pos1btlldod de uncJOIW como elellm penal. coafomle ala previsto cn el11111culo 3 de la Convenc16n de 1911, 
la dcsv,..ltln de ·-•• qulmiCU no 1110IU1du 111 lal C-efoctuada a sa1>1cndas de que se desi11W1 a la 
~llln lllcda de ISIIInUianii:S de 11p0 lllllclamlnica; '1 f) 11U1111'1:8111b.,. mfonnacoln entre rodos las arpn1smos 
1ntcraado.s. iaclao en UJYCSI1pc:1ona sobre' dlcbas SIIIIIDCUS no UICiuadas, para dececw ) preven11 el btilco 
lllci!O 

19. A fm de -- LI f.tlnoac>6n o~ de ...,ulanlel de bpo ..,reruuDICO, las ...,.,.._ .. 
,....., ............ ..-Ia y naoiOUlea clebea llllilaisnlo• a) VIJilar las mOIOdos de produocl6a cludes11111; b) 
elabarv perilla y onilisls de ........,...IÓD de dnlpl; c) v1par, cn LI medida de lo pas•ble. lu venlaS de equipO 
de LlbcniDrio cn cumplimicniD del1111lculo 13 de la Conwnoltln de 1918, d) e&pai:IW' a lodos las lilllc1DIIIIf1DS 
de los _,10101 de RfiiCII6n y rlloaiiZIICII>n c:amspoad10111e1 1ft lu complejlcladesii!CniOU de los estlmUI&DIOS 
de IIPD anlcromfniCD; f C)-- LI poslbll- de Ollllllecer proc:cdÍIDIOIIIOS de dlfor=CIICIÓn CIIIIC pupos de 
..-noras...., _,...,_ quúnroas """""""'ente,............., y de dd;,n:noracrc.n ele d...,.modas sUSIUI:IeS 
en los_,...,........., ele'npo anfCWDinoco. para que- apll08do5 per lls auumdades de los servrc1as de represllla 

20. Los Eirados dcben "''"""'licar sus eslllerzco p11111 reprrmrr la follbrrcacrtln ) el D'Biico dlcoiDS de 
-pcfaeoon ... de tipa oaftlllllllnoc:o 

21 Fundándase en cl Convcnra de 1971 y las .....,,IIOIOIIes correspondlcn•es dei COniCJO Ec:onomoco ) Socoal. 
lu ouiDndades compewnes. en coaperac•on COD la UldUSina. debcn v1111ar estrec:harncnte las navedades cn la 
&1Jncac1011, el """'""'ID y la d1Sonbuci6n IICIIDS ele _,ullllles de llpo anferanun•co a fin de dotecmr ) prevenor: 
., ... desvoacoon ....... ~os dl<:oros dclde la fabriOaCitln r cl COimln;ro rn-.ac:•onal r ai por menor (farmacras), )' 
b) la comorcral'"""oón ' la uiCIISoón onaponsable de-. Tambotn deben coapciW OSIIeCharnenle con LI Juma 
ln101118CK>Dal ele Foscabucoón de EstupcfaciCII""' IIIIIICIIIIboaaclo IOda la onfonnac11!>n penrnonte de confomudad 
oan el Convenoo de 1971 y las rcsoluoaones """"'P'!'dlllltes clel COIISCJO 

V FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACION DE LOS ESTIMULANTES 
DE TIPO ANFETAMINICO Y SUS PRECURSORES 

:: Culllda se aphca a los es11mu1ames de llpo aafelamlnoco de fabrrcacoon elanclesoona. el siStema ele 
fiSCaiiDCIIIn llllmiBCIDIW de OIOI!OS adolec.e de YOitD IIISU(K:ICIICIU. emre Lls que cabe lnCftC:OOIIII' el compliCada 
prooedlmrento .te onclasoón .te Lls susuoncoas siCIIII6pocu en lU LIIIIS de nsc.ahzo,:oon, la oelllova navedad dei 
régunCft de comrol de 'JII'CCUnan& y los dit'eremn pooocdrm-ros p11111 modrfiCIII' ol alcance de las medidas de 
conll'Dien los IIISIIVIIIOftii>O - ftscai~U~:Kin rmcmoc~ de dmps Pano conii:IITeSIIr o prevrnor elicazmeme 
1115 snu~~c:aonu de. emciJCI1CIL que pueden v•aar de una rea:•ón a OtrL se: requ~t~re un SIStema de contrai ripido. 
nexablc. f&ll de adaplar • nuevu 111\U&aones ,. KOrde. tanto desde el punta 4e ' 1sta r:tcruco como conceptual. 
con 11 compleJrdad cada vez niA,ar de la camb~Mic problemlihc:a ele los cs11mulan1es de upa anfelamiiiiCO 

Medrdas 

~J En la amplia esfera de la normanva de convoll.u OfJBiliZACIOnf'S mterracaona1n .. r~;g1ona.lc:., ~· c.omo 
los ~slados, de.bcn adopur I~ :.aguacntn mW1du. scgun proc;eda 

a) Delccl&r .. evaluar con np1del: lOS nueYOS csr:unulances ac upo ar:.ter:arrumco que aparezcan en tos 
melados dlcir:os. tal \-eZ los EsLadcrs dcscc:n unltzar pos11=n0rmenc.e esa& evaJWJ.clones para dccachr sa somecer o 
no CDS SUSI:IRCW 8 fJSC&bz.ICJÓn. 8 rm de podl:r adopar mecbdas lC"gaJeS C'ODir.l SU fabnc:.acum y IJ'áfrco Jl.tcJIDS. 
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b) lliiCJOrat la twe tt!<:mca dei contml, cn pllltlculll' hocaendo mas fic~able el proccso de IDC:Iusaon de 
sus1.1ncw onla Lista o Cuadros. Ello supondrfaapbcar uno de los sasuacnw modelos que se uuiiZIII en dastantos 
palses a) pvc:cclun,entos de cmcrpncaa o sunphfacodos.,... la anclusaón de sUSWleaas en las Lastas, u) anclusa6n 
cza lu LIStas o Cu~ros biasada en grupos esaucl'Urallnenrc Sllftllares \811i.logos,, y III) fiscahzac:.•õn a cfectoS de 
CIIJu&ciiiiJIJenm penal. basada en samditudes de emuc:Nra qufnuca y en los efectos fannacol6gtcos conoc:1dos o 
prcYIIIOI:, 

c) Aplicar las raolueaones pcrhrnmtes dei Consejo )'tomar en consadt.rae•ón las recomendaC10nes de 
la Juna:a onwnillldas a fonalecer la fascai12'Ka6n de lustaDCIIIS siCOilOpacas con aaeglo ai Convento de 1971, que 
dcbcn ser puccldU a lu aplacadas a los estupcfiCaenleS, 

d) Fijar, de &:Onformadad con el articulo 22 dei Convenao de 1971 y el anaculo 3 de la Convenca6n 
de 1911, sanc:lones y penas apropaadas pana la fabncaca6n y cllrtiico alicatos) el uso IOdebado de estanulantes 
de tapo onftwnlllaco. Ull<nsaficar las acavadlldes do rcpresa6n de los dchros rclacronados con los csumulonres de 
llpo anfetamanaco, r consadenar la convcnacncia de fijar penas o mcdadas altcrraatavas apropaadas contra el uso 
1ndeb1d0 de estun.ulan'l:cs de npo anfetam1n1co. en consonanc:aa con las leyes ~ pohtu:;a.s nac1onales. 

e) MoJarv la n:coJulación de dalos. y el.ni:CJ"Ç11111bio de mfonnac1on sobre cuesuones corno el tamallo 
de los J.abcnrwlos ~landcsunos detectados, los metodos de produeca6n. los prc:ursorcs utahzados, el pado de 
pureza. el prec:10 y las fuentes de los estimulantes de tipo anrctannn•co) sus precunorc) u1 como anfonnac16n 
tp1dcmaolõgu:a. 

O Refai"ZZII" la coopcración rcsaonaL entre OlriS cosas, mcdaante· antercambao mulnllll:ral de 
1nfonnaca6n entre tos Esw:los sobn toda modaficaclán de las leyes nacaonales relac1onadas con el control de 
esumulanacs de rrpJ anfcr&rrunlco, arreglos I'C'IIOnalcs pan1 "'&dar las nuevas lendcnr1u de la f11bru::acrón 
dlndCSIIIta y ellr6fico de estunulanteS c1e tipo anf'ewnuuco, "i esaable\:umcnto de canales de comuniC~aciOft rapada, 

&J Summi5trar. a peuc1ón de los Estados can exper1cnc .. lrm1lada en la luc.laa c:onua lw compleJOS 
problenll.l lel:lliAOS que plan1ea1.1 los escamulanteS de 11po anf'ewnkuca. la anformacaón ~ la asastencaa necesar1as 
para aplacar mccliclas oficaces connla fabracacaon, cl ntico y el abuso de dachos estimulantes: 

h) MJJorar el 1Dtercarllb1o dc mfonnacaón cnn los Estados con rcspectc • las transacc:•onr:s de 
esumulanac:s de t1pc anfctanun~e:o a rm de f'onalccer cl Sistema de fiscaU:uc1on de esas sustanc•u y sus 
pncwsura,1 apbcar el prmc•pao ele ••conozca a su cbcntcla .. 

NACIONES 
UNIDAS 

Consajo Económico 
y Social 

COMISJÓN DIS ESnJPI!J'ACIENTES 1tEUN1DA BN 
CALIOAD DE ÓRIJANO PRI!PARATOlUO DEI. 
Pl!lÚODO EXmAORDINARJO DE SESIONI!S DE 
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GENERAL 
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LA ASAMBLE.<O. OI!NERAL DHDICADO A U. LUCilA 
CONTltA LA PR.ODUCCIÓN, LA VENTA, U. DI!MANDJI., 
EL nÃFICO Y LA DISllUBIJCIÓN nJCITOS DE 
ES'IVPEFACIENIES Y SUSTANCIAS SIC011lÓPICAS 
Y AC'TTVIDADES CONEXAS 

Secundo pcriodo de 101101101 
Vtena, 16 a 20 dr ftlllr%0 de I 998 

MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO 

Proyeao de leDo comlia aprobado ea eiH~DDdo periodo alidolo de lelloaes ableno ala 
pani<~pact6a geaoral de la Com1116a da Eaapefaclealel rea.,..a ea c:alldad de 6.....,o 

preparatorlo doi poriodo eslraordlaario de sesloaea dela Asambloa Gcaeral 
dedloado a la llldaa latenlacloul ca-a la droaa 

RM:tmot:lmtlo que el problema doi blanqu= de dmau pravemeniC dollráfico tliotiD do calupofaotcnla 
y SIISianC1aS siOCIIr()pu:u, asl como de alnll delllaa .. ,.., se ba aponcbdo IIIICnDOtanaliiiCIIIC hua """...,...., 
011 una ameaaza mundlll de 1&1 .. -para la ~~ancaa-. sepndad y ealllbtlldad clclllllema r-·- y 
COmercial, e IIIGIUSO para las OSIIUCIInS do pblcma, q.- lU mlucl6n reclama la adopc1011 do mabclaa par pane 
de la comuntdad •ntomactanal en su COIIJunto que dcutCJIIIOII refucto secura a los mmmales y ai producto do 
su delito. 

R«artitJitdo lo pr~~;epruada cn la ConvenciÓII: de las N•cumes Un1das contra el Tri.fico rticato de 
tswpefactoniOI y Sustam: tu Stcoii'OpiCII de I IIII do que IOdai lu panea en la mssma llptftq- eoma delito 
el blanqueo de dmera y aclapten las modtdu que ,_ -.as pora f'aculw a 1111 aiiiOrldadoa on ardon ala 
labar de tdomúic:ac:tón, rasii'Co y cangelact6D o -1611 dei pnxlucto dellráfico tllc:tto, 

RecordJzndo ramboen la resoluculn S (XXXIX) de la Coaust6n de Eslupefactentes. de 24 ele abnl de 
1!1116, en la que la Camtston obsenoO que lu 40 I'ICOIIICIIda&:DIIIII dei Orupo Espectai de El<pcrms FIIWICtentl 

-blcctdo par los Jefes de Eolado o de Oobtcmo doi Grupo de los SoCII! prmc:spales poliU tndustnoltZadao y 
por el Prutdcrue de la Comtst6n Europca sepsan c:onsulllyenda la norma po• la que bab11n de Juzpnc lao 
mochdu que los Eatados tnteresados ....,._ coan el blanqueo do cbncro, 111 como la re110lw:t6n 19!17/40 
doi Conscjo Ecmmmtc:a y Soctal, dol21 dojUlto de 19!17, par la que el Conse.Jo IOIIIÓ 11011 .... llhsfocetân dei 
doct~~~~miO llllllado "Eslrltella anhdrop cn ol hemufena", aprobada par la Com1StDIIloleriDICII08111 pua el 
CcmlrOI dei Abulo; de Droaas dc la Orpntzon6n do EsDdos Amcncanoa eu m 111' ponadD Cll'llmono de 
-celebrado m Buenos Aliam OOIIIbrc de 1!1116 y firmado ea Manta"'dm m du:tiiDbn do 19!16, c
ola -..unxlld m-.onal a que tomanla deblda nota de esa Clll'llqll aaadrop mel bemllfcno en C1IIIIIO 

oporte 11pufioab'VO ai forudccUIIICnlll dei f'rr+w Mlllllbal do Acct6n aprobodo par la Asalllbl• Clonc:ral 111 
.. cUcnDO oéptuno perioda n;II"'GG'dmono de m eo, 

~-~ la woiiDILOd pollllca eapr d• por la aomllllldad miCIUCional. apec:talmeare a tn,. 
de IDIO-- _,., ~ CanYcniO SObre ef blanqU., la -pCICIII, la !DC"II'IGIÓ'I Y eJ clecomlso dei producm 
dei dcli10, oprobada ln 19!10 par el Camm: de Mm w dei Caale)o de Eurapa, e1 Omnmtoado Mimllcrutl de 
la c:aar.a.o.. M....a...,al de la CUmbre de lao Allátau coacenueme aii&Yido de dincro e IIISiniiDC:IWIS dei 
delito, oclolxaclo& ca Buenos ABa 111 d&enombn: de 111!15, y por.......,. como la Coallluln lo.........,... pua 
cl Caaii'Dl doi Abuoo.do Drops de la OrpnmtCJãn de l!s'ldos Amenc:moas. el Orupo dei Alia doll'al:ifico soblc 
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blanquoo do dmozo,,el G111po Especial de Ex.,.._ f"iaanCICI'III dei c.nbo, cl Grupo de ""P""'ISDl'OS cie los 
bancos "o/fthon •• YJ el CommotnN~Jith, que son rodu ellas pres11810SIS IDICUIIIVBS mululalerlles clesaDaclu 
a la lucha conlr1l el blartqueo de cbnoro y que consr:IN)'al marcos Juridlcos o de pollbca fiiWlCiera de los que 
se valcn los Eotados •nii:Rsados para defuur y acloplar medidas conlrll cl bllllqiiiiO de dlnero, 

CtnUe•..,•e de que el produclo del a:Uico de drop.5y de OlriiS acaYJcladcs alienas. que se blaaquca a 
1ravés ele bulcos y ons ansuiUCaoncs fmanc•cras, oons11111)'C IIII obst1culo para la aphcacaón de polillcas 
hbcrallzadoras dc:l mercado financaero desnnlldas a anc:r snversaones lcg(umas. ai dJstars1anar esc mercado, 

Sulmzyallfio I que cs ncccsano que los pa11e1 armon•cen su dr:n::cbo 1ntcmo r;on e! finde UCILII'W una 
coonl1lllll:lón •den•a•• de sus pollneas de combate c:anlrll el blanqueo de dlncm. sua IDOIIOSC3bo de las medadas 
que c:ad• Eslado haya adoptado on su 1em10no para c:mnballr es1a fonna de cnmmabclad, 

~ la ncccsadad de promover y dcsam>llar dasposaiiVOI eficaces paaa perseguir por la via 
JWIIC~>I, conplllr, ,........,. y deconusar los bleDCS 'I"" dunallcll o se hayan oblauda de aci\Vldadcs 11lcaw a fm 
de que se •mplda su lltlhzaoaón por los debncucniCS, 

Rect~noctendt> ad•miiS que sólo mcdaantc la coopaacaõn anlmlacumal ) el a~&blecamiCIIID de redes 
de •nfonnac16n llllalenllcs y mululatcralcs, como la dei Onapo Efmont. que racllnen cl •nten:amb•o do 
lllformacoón cmrc las.auiOndades compctonaes de los Esllldos, sen posablc combanr eúcazmcna: el problema 
dei biiiiiQIICo ele danora, 

Destat:an#o ltl5 enormes csfucrzos de ••crtD numero de pa1scs por promulpr y poner cn pnaclaca nonnas 
lqales que rapafiquca como dela lO el blanqi&CO de dlnero, 

COIISCientu ele lo amponanc11 de los avances '114e efCCIIWI 1od01 los Eslados en ordcn a la obocrvancaa 
de las rccomencloc&cna pcnu'""tes y ele la ,_ldadde qu los Eswlos pona.c1pen acuvamcnl<: cn ... IOICI&UYIS 

"'IIOIII!u e m~analcs clesunadas a pi'Dtllovcr 7 rerorzar la pues1a cn pncuca de mcd1das clicac:es contra 
c1 bllft'!w:a de clmao, 

1 C<Md~a 0011 •n•rr1• el blanqueo de dlnero provenacnre 8e1 rrifaco de cln>gas y ele oirOs delnos 
pves, .., como la dnhza01on con cse fin dei SIStema financiCrO de loo Eslados. 

2. lultla IOdos loo Esradola que, de caa!ormadad con sus pnnc1p1os consutuc•anales búlc:os, 
e-lan cora lo dllpUCSIO COIIIIII cl blaaq.- de cbncro ""' la eon ....... 6n de las N&CIOIICS Umdas COIIIn eJ 
TráfiooDica"'dc ~ySuslaiiCiu Sicobápicuclc 1988 yen los demas111S11"11111C111111.............., 
pel'llnen~a solm:: blamqueo ele dmcro, medaoa"' la JIIICII& cn pncaca de los SISUJCIIICS pl111CipiCIS: 

a) Crur ua -lqpllall\'0 que ~- cl bJ.Dqw:a de dmcro provenacntc de daliiOI paves ele 
moào q110 - -blc la jac<IAICI6D. dM cc ón c -pclllll clcl dclaiD de biiiDqiiCO llc llmmo, UI camo au 
...--macaro, mtdianlc mcdodaa CG1110 lu ele: 

i) 

li) 

III) 

' 
~ adenbtiCKI6n, la canplaca6a, la IDCIIUIIICión y el decomESO dei producta dei deldu; 

J.. cooperaca6a .a ............. ui IXIIDD lo Ulltcncoa JudiCial reciproca en supueotoa 'ti blonquco ele clanero, 

IJ.i IIICiuaión doi deJdO dc blaDqueo de m_... cn 1 ... ocucnlos de OSISICI>CIII JudiCW reciproca 
- IDIIU I la obtcncl6a dc Wl I judamai pn.la m-bpCIOI>, el CbJUIC......-o O IOda 
- IICtiiiiiÚII Judicaal_,lnl eae deJ1ta; 
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b) c::z- 1lll rtp,_ r-y tql ' 10 ofiaK quo unp1Cia CIICCCSO de los clellllcuenlcs y de 
sus fondoa ilicla allos """"" ft= :a._ r 1 'n e iaiU 101lr:a. presii"YUUdo ui la bOnesDdld dcJ 
Ullelll& li= •• !'"" '!'lflldo eJ llllllldo 7 ftiado JIGI' la ~I W ..... de la RamlabW lepJ )' re~ 
opl.,.bJc que- .,...,JW- el hlenqn=o IIII dlacnl, ........,"'' 

a) Eli:UIIIpbUIICIIIO de lol ............ ICieabtlcacál y ~~a~ficacaon dei CIICIIbo ~ dei 
pna.:1p10 de -c DI = •= 1 MI c• ' •, afta de poder dar a conaacr a iau&onlàd compellllde 
1o11•101 periGIIalel ~~C._'/ ele IIII upcriCIOIICS finanC~eras, 

11) ulcnc:dunollc "'*'tu filluaG-. 

av) t.• elamanacum do - ampedamo oto clunol:aonbo dei soemo baacor10 !'elpCCIO de la 
IICIIvulacla CIICII1SIMdll a pu;w,IDdqar o cuusar IDI deli lO de blanqueo de dmcro, 

enae Clb'al -= 
a) Dllaallnr. 1n-pr. ~ '/_,... cfinr-"""' a 1oclo dclmcuoniC •mplacado ca ,_ 

-.611 ele blallquco ele~ 

u) Tnm111r la cxtrad!Gión; 

lU) Caalparw' ÕIIOS de IIIICiapDCII, 

l a-.u-,_, ai l'iap de 1aa NaCI- Uaadas pana la Faacalaucaan ln..,..ca-1 de 
DJaps y a la Dmsa6D de Pnaueuln dei o.IIID y JUIIIOia P8W de la Socrewaa • fin de que sapo nlllqudo • 
.,. cl ........, de ., ~ m...,..l ...,ln el b...,._ de d.._ can lao analalucacmc:o .,. .......... Y 
mulldaDonlam; reo, canluar....-y ..... d I dooalalucha ccman cl bl-uea dedullrD 
y c1 rifi.,.,de..,._IY...,Iu-r-- .-auta cn aau de la elicacaa de los pnac...
....U.cmnr J 1. f~alllnda,......SU ... pa I --decaP""aiiCI6n. uesanmacnaay ................ 
• lao F...-.. 'I"Clo ilolaealllll 

NACIONES 
UNIDAS 

Conaejo Económico y Social 

E 

Oas1r GENERAL 
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COMISJÓN DE ESTIJPEFACIENI'ES REUNIDA 
EN CAIJDAD DE 0JtOANO PIU!PARATORIO 
DEI. PElUODO EXTRAORDINAIUO DE 
SF.SIONBS DE LA ASAMBLEA GENEKAL 
DF.DICADO A LA WCHA CONlRA LA 
PRODIJCCJÓNI LA VENTA. LA DEMANDA. 
El TRÁFICO Y LA DISTIUBUCJÕN IUCITOS 
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 
SICOTRÓPICAS Y AC'IlVIDADES CONEXAS 

Sepclo período de ••
ViiiiL 16&20demmmde 1991 
Tema 2 b) dei f11'081'111"•" 

PREPARATIVOS DEL PElÚODO EX'I'RAORDINARIO DE SESIONES DE 1.A ASAMBLEA 
GENEltAL DEDICADO A EXAMINAR LA. LUCRA CONTRA LA PRODUCCIÓN. LA 

VENTA. LA DEMANDA, EL TRÁfiCO Y LA DIS'IlUBVCION IJ.JCJTOS DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS V ACTIVIDADES 

CONEXAS. Y A PROPONERNtJEVAS ESTRAYEGI.AS, METODOS, 
AC'I1VJDADES PRÃcnCAS Y MEDmAS CONCRETAS A F1N DE 

PORT.u.ECER LA COOPEIIACIÓI'IINTERNACION.U. PARA 
HACER FRENT1: .U. PROBLEMA DEL VSO INVEBmo 

Y DEL 'IBÃnCO IIJCITO DE DROGAS 

EXAMEN DE. LOS INFORMES DE LAS REtii'IIOI'IES OFICIOSAS EN"IRE PEfüODOS DE 
SESIONES m: LA COMISIÓN, RElli'IIDA EN CALIDAD DE ÓRGANO PREPARATORJO 

DEL PERJbDO EXTRAORDII'IARIO DE SESIONES DE LA ASAMIILEA GENERAL 
DEDICADO A LA F1SCU n u;::JóN INTERNACIONAL DE DROGAS 

P.vrocta de PI•• de Acci6D oobre coopond6D l•tuudcnl&l pon la erradk:aco6D 
d~ too cuiiiYao illdros de plu- .. .......,. .. y ei.......,IJD &lh:nat•vv 

El prosnmo dei ponodo de -llpn on oldocUmOIIIO EICW 7:199IIII'CII 

v 91-51172 

La As.:lnrhle~ G~nrra/, 

R""jir.......J que I& lueha conlrll las diOIU dii:IIAS dehe hbrarse con a'"~lo a las d1Spos1<aon~:~ de lo. 
1rawtos sobre li"""hzac1on mrcmac1onal do dtllf!U, sobre la base dei pruu:1p1o dr la responubd1dad 
comp&n1da. aplicando un onfaque ampha v oquohbrada) can plena respoto de l~s pron01poas consagradas en 
la Cara de las Nac:1ones Un1das. dei derecho lnlemiCJonal y de la soberuna ' ia mtegr1do1d lerTUonal de loo;; 
Ea:tados. asl como de los dcr'Khos humanos. 

Rfttntoc•f!lldo que lu esua&cg1u pua un convol eficaz de los cuiCIYOS puedcn presuponer d1vcrsos 
enfaques. onclu1doo los de un desarrollo altcmlllovo, medidas de v•solanc1a )' de erradlcacoan, 
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lkjhriMI/Jo el de:lllnDIIo altel!laltYo coma un proccso desrmado a •mpc:tllr y ehmmar el culbvo dtCIIO 
.de pi11111U que conmapa esmpefac1111res y SUIIUCtu SICOirop•cas mediiDU: la adopcaãn de medtdla de 
d-rrullo nnl ex.-•- concebidas can w fin. y que se lleva a cabo en ol conu:o.to do un c:recuntoaro 
011on6111- .-ional -••do y de los esfileqos por alcanzar un dcum>llo saaetuble de patses que esrM 
tomando medidas conua la droga. ten1endo pracrues las caractenstJcas soc10C:ulrurales espec1ales de. lu 
-.. .... ldadeo y ~ claurwmcrs y en el miii"CO de una soluc•on permanen10 ) global de la prablcmauca de 
lu dmgu diCIW, 

Reo_...,"'*' que la pmblo:mauca de la pmduccton tli.:na de esmpefactcnu:s ) susWtctu SICOirDptcas 
.,...... a menudo n:lacton can prablomu de clesurollo y que aa vtnculacton requten:, denltO dei canu:xro de 
una rapansabilidad compan•da. una emeclla caoperacton enue los Estados. los OI'JBDOS campeleiiiCS dei 
""'""'" de las Na'"ones Umdu, en pantcular el Programa de lu NK~ann Unidas para la FiscaiiZICJ"" 
lntcrnac.acmal de Drops. los orprusmos res~anales )'lu mstltUCIOM$ finanCler&s lntemacaonates. 

CtRUt:tenrt <le que. para IOII'Br la nwuma eficacut en la lucha contra el uso 10debtdo de drogas. es 
nc:r:cano maa~encr un enfoquc cqu1hbrado, as1plllldo recursos aproptaclos a anu:laCI\'IS que cornpn:ndan ranco 
la rcduCCJ6n de J.o demanda como ele la olena tllcu.q, 

l'rmrtvl!~ tOS stgtuenres objcll•os ..- l.q csuatcsw. proputas > mcdtdas de cooperac
•nleniKIOftlll para uq;urar la cfic:&enGII. dei csf'HnD COJQun encannnado a la red~aon ae la producc1an •hcata 
de atUpC(acaenw:cs y susuancuas sacocróptCU. y ,.111 eorunbu.ar a un desarraUo humana SOSicrubtc 

I.I'IECESIDAD DE UN EI'IFOQUE EQUILIBRADO PARA HACER FREI'ITE 
AL ELEVADO VOLUMEN DE LOS CULTIVOS n.JCITOS 

1 Pese a que • han aprobaào convenaos y convcnc1anca anlemacaonales que prapugnan la protubacaon 
de los cuiiMJI tltcllao de planiQIIIIICOgenas. stpc tentendo JJIUPD"'"""" aw.nanres ol pmblema que pi......, 
too de odonntdera. lllbui!D de coca y planta de eannabtS. L.a htstona demuCIInl que no OO.tiiC unarospuelll umc:a 
ai problema de redw:ar y ehmmar el c:ultavu y I• prvduc:cron dC' droga can tines r berras Es probable que la 
adopcaon de cnfoques equ1hbrados rnulle eh nv•1qau mas elic:u:niCS y de me~·or resultado 

::. Los Estados tlan de conacnar enervaeamcncc. y dBben rn5llr a loS" drngen[ft c:amun.e.uaos a condenar. c: I 
culuvo Jlootlo dela adormtdora. el arbusto de coca y la planta do """""b'._ as1 como el do ouas planw nan:opu 
&hcatas 

3 l..os Eslados d&.-ben velar por el cwnphmaGDlO y la aphcac~em de los compromasos concrew:os conll'llulol cn 
la Con......,ton Unlc:a de 1961 '. c:n su fonno cnmendada par el Prorocolo de 19T.!', ) en la Convenctcia do las 
Nac.toan Untdla "'""'" ol Trtfico lllollo de .EIIupri&JeniCS y SIISIIIIICIAS S•CODOpJcas do 1918' en lo relalnoD 11 
c:uiiM> ll!oiiD de plamu nucôgenu Cabe c11ar, en ponicular, el antoulo 14 pomcfos 2 y l. de la Convencláa de 

/boi.. YOI 976 N' 1415~ 

~ O{«:lfiUII de la C~ra * kU NIC~ L'111111aJ parv la 'IIH"'bbliciOft tk wncr COiftiMC'IDII C'OfiiN 
rll"rlt*o IIICIID til E.81,.facMitlel v SUIUJIICUJI SICDirDpff:G lo"relll7 ~J de rttwlt!mltrr a]Q rM 121CI.Mtlrc ae /981 YOI I 
tpuiti1C81:1Gn de laS N.:~anes UnKIU. N- de vena1 S 94 XI.Jl 
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1918 que bUICUionte RqUoeno que las Panes llloplcn medidas aprap11d.u para prevemr el cal11vo dic:iiO de 
plonW que .....-pn IIISian"""' Sic:alrópiCU )'-.poliu:.-)' que coope1011en orden I meJDnr la ef'ICaCia de 
101 esfuerzos de ....UcaGión, apoyando a cse fm medida de cleum>llo allemaf:!YO 

4. Los Eslados a los que exiSIIIII culliYOSIIIcllliS de plulal rwcóSenOS debcn elaborar eslraleglas IIICumales 
poro la reduc:cióa y elun11111Ción de sus culllvos, camplemenwlas por abJeiiYos monsurables bien definulol, 
...,ienda en .....,.., cusndo prac:eda, las planes báiCDS salft fiscai1ZK16n de dragas oxu•tenles Las esualeJ!ias 
nocionalco pon~la elinunociÓn y reducc16n do cullivas de plomas narcagonos dobcn prever la adapcu111 do medidos 
amphu, como programas do dosanollo allcmmvo y scrYICIOI de YIJIIanc•a )' erradlcac•on 

5 Los Estadas deben adoplllr medidas adec"•""' para daurallu y poner en pi'KIIcas pl111es nacaanales de 
........,llo ai...,..,..,, CRIIIIdo p11111 ello in511111Ciane5 aprapwlu. ui como un marco JUMdiCO. econom1co y IOCial 
odeeuada. 

6 Las pniii'IIIIIOS y proyec100 do desonollo altem&Íivo haa de ser campa11bles con los pohucas 111C1anales do 
fiscalizac•ón de drosos. UI como con las esUIIOSIU y pollllcas nac1onales de desarrollo sOSICaoble de las 
comunidades rurales afecladas. 

7 En los casos- OICIIIen eslniCIUraS do praducc16n agricola c:ampes1nas de boJa rcntab1hdad. el desonullo 
ollemiUIYO os uoa medida mas soste111blc, &SI •omo IOCial y econóuucamemc mas aprop1ada que la enad1C11C1ón 
farzoa. 

iJa6jitJ li 
8 El desarroll altornabvo cs un elemmiO 1mponu!e para crcar y promover ape1011u economocos licitas, 
Yl&blcs y sostenables que sus111uyaa la pnczaca de: los cultivos ilacnoa: de plantas nareOgenas. y es uno de los 
elemOIIIOS clave de lo poll1101 y 101 prolfiiiiOS d1111nado1 a rcduc1r la producc16n diclta de drasas que se hlll 

adapoldo en eiiiWCO general de la -s• mund11l do lu Nac10nes Un1das El dosarrallo y la aphcae•ón de 
me<lldas de dosumllo altemiiiYO •ncumben pnmonbalmcnte ai Eslado en donde están raa•c:adas los culllvos 
dlc11m. Ahara b•n. los Estadas coa caluvos dicnos de plantas narcosenu nec:cs11ann de un apayo fi0111cu:ra 
coacmuo. basado en el prancrpro de la responabdrdad c:ompanrd&. cn apoyo de sus esfuerzos nacronales por 
elunmar esos culuvos narcogenas En la ICIUalidad. los Coados dispon1bles para el desarrallo alaernauvo on los 
planos IIICIOIIII O UIW'IIaCian&l SOD IIISUfiCIOIIIOS 

9. E1 ilzdD de los prapamas do dcsamlllo altemiiiYD depende dei compram1so fmiiiCiero y poliiiCO a larp 
plazo que ==gabiemas de las paísesafecladosyla comun1dld ..-n~eumal en apoya de ua deamoUo 
runl iniCpado ' par las COIIIIIDidades locales. de la ipiiCICIOII eficaz~ las medidas de r.-lizwCIÓII 
da draps ydel de una scns•bilizas:icln mayarde la pobloctón local a lu con-"""JJIIIWW dei uso 
tndebtdo do clrop& 

I O. La c-uaulae •ntc:raac•onal y lu OIJIIIIZPclnnes pemnenleS dei ••slellla de lu Nac10nes Uaiclas. ea 
panu:ular el Prapuna de las Nac1011e1 Urudas pon1 la Fi-li•ación lnlemiC•aaal do Draps. deben ayadar aios 
Bllado5 I camballl'fa pradUCCIÓII ilícita de draBOS pn:siiUlllo UISIOIICII finam:iera )' lécniCI ........... p!1111 eJ 
......,llo al-..âw, can la filllllidad de reduclr y eiiiiiiiW' 101 cultivos narcópnos dlc11as. Em ..-.:ta dobe 
,...._ en cl ......., de lu ostnlteglas nacoanoles do lucba contra la drap de las Esmdos recepiCII'eS y debc: ar 
I ..... ai comprgm.., nacional y a la rauella YOiwalld pollw:a de las Estados can cullivos thciiOI 011 su lemlllml 
de aphear lu dispoou:~ones dei aniCIIIo 14 de la CoaWIIICI6n de 1911 

11. Loo urpnl-01 dei SISieDII de las Nac1ones Unidas y lu IDSIIIUCIODOS financ1eras pentnenleS deben 
-· en - ....,...,""" esfena do campe=c.., en anlcll ai apoya que dobe dorso ai desarrolla rural de las 
resionos y pobiiiCiona afectadas par el cuii1YO illcllo de planta narc6genu 
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ll Se dobe aletlllll'alu 1nsutuc1ones finulctenSID-Ionaies y aios bancos reg1onalcs de desarrollo a presl&r 
u1•onc:ia liamc:~aa p.ora los prvsramu de deanallo ~IVO 

13 El p..,_. de lu Naccones Un- pon la F_._... 1-.:Kmal de Drogas debe prosesu1r su filnc1011 
decemliudorCCRI n::speao alas1ns111111:- flnonaetu 1-.tiiCIOIIales, las orpnCDCiones no gubemomcnales, 
lu.,...;-- pon1n""ICS de lal NIICIDftOS Unldu y el- pr1vado. y presw U1Sicncl8 a los &Obtemos 
ante a e adas pua cstablec:er c.oniAClo con nu miUiucatCS con el rm de financaar ) apoyar sus propamas y 
I'"') C'OI de -.!lo altcmallvo. 

14 So ox1xnta a 1oa Eswsos a acon1ar emrc sf _.,I.,_ biluerales de cooperac1on a fin de establecer ) 
O}"UW piO)iCEOS d• crracb~K-IDD )' diUITOIIo •llcnllbvo en SUS ZODIS frontenzu 

15 La CXIIIIUBIICIId ,_,..,on~l debe _,-de ficll- & loa pnJduc:oas dei d011m>llo airmwiYO IIII llla)'OI' aocesa 
• los lllereados nacacnales e mlemacaonala.. • na de superar las problemas de precaos ) comcn:aabzacaon 
dertYados de la SIIS .. IUCIUO de lu p- cuiiiY- 0011 fineS lliciiOS por prvdUCCIODCS destiiWI&S 8 fines 

camcn:~&la llcdOS 

16 Los propamas de dosorrollo altem&IIYO deben ....-~>use pon UIII&S que ofte..,., po51b1hdades adecuadao 
cn malen& de lucha cantra la drop y de "-">!lo. 

IL CRITElUOS ME.IOJl4DOS E INNO'V ADORES PARA 
EL DESAJlROLLO ALTERI'IA 11'VO 

17 El"'-noolo 8._1.., es un elomento itbpGI-de--... equilibrada y0111pha de f~~ealcuc16a 
dedaapoyau final~ es.,_.un-p:cp la,.. .. IIIPIInrl6ade-onatepa. Su propós11D es jiiObiiHW 
opc1 1 1'11ucu h,_y ra•niblei.-Ja_M"Mh ... y poblat:lanes q111 II&D .........SUai c:ullivo 
illoila- ' ·~ Yl&ble de ..... la .... _....,..de ......... OOIIJ- &la erncbcad6ade la 
.....,._......,.. · los._ymllla~aa--~ct-deplaaaficai:KinyiiJCICUCI6adeben-pe1' co1 •01 
IUÚ aloade pan ..ror- los ,.--' 1 r en .... y ...._. JIIUil as de damollo 11- -
•àlnaw 1 w. 

, r r 

11. LDI,....~ de daanollu alla-aaalaw yla coopcracl6n f--lonal encanunadcs a cse faa -= 
&) "d fta.aluc:uncbc::iana CEJPC _ ........ IOCIP'",KOIIÓIIIIQS.ccaioslcuyc::ulturalel---. 

tulanp!udeaa....,, rodclannlllllllo, 

b) =t• a.. .......-idadeo _.._ y--sruiAa ....,;bles medi.- el c:rociaaiaalc ,_. 
· a d , laDialdo I deaanollo de inli r rL 1 -. ..,. _. a elevar cl navel de v1da de 1a1 camuaidadea y 
poblaoaau11 par la....-aa de......_ 11~ 

o) = pr ,...!ao YÜcnll I I I pua fftui- la I*'ICipacaãn de lal camuaklada1 

)I' deben emmuhr la I r uaalailidad --- auira 11 t:lllllbloc:UIUCIIIO de una Clllhn oaviea, que n:chMe 
.. CIIIIIYo • lllcllu, 

d) lllllluirllltlllidal+cp'nrle·•r ' ' •ladZ'=dr cundoenlascomunKIMadCIIiulariu_.. 
-lndebldo de..,... 

c) ~81COIII1--de.--~dequDiai81UJCRIIYIOSham-parLoapaaacnpae 
de lgualdad cn cl piJICCIO de dellnullo, y, • pllllcclar, aa lal weu de dlldo y puala cn pril:llca, 
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I) Respellr las cnlenDS de ICIIIeDJbilulmambiOIIral. llell.enda on cuen10 I"" ObJollvos c:el Programa Z l. 
Los .............. J ~ OCIOS de desllroJJo allanobvo.,.. inolnaneallla cfu:aces uUJadas Jllll1l"" 11111" !a cxpoDSIDil 
o e1 dupluanllalto!de culllvoslllciiOI& ZDnU -•6ficlm- fr&g11ea. 

19 ..... _.,... ... -ibilidad doi dellrrollo allemaiMI debon sesuuse ••• dolonnanar. prcpant. CJeculllt • 
.....,...... y..-..a- "'"-• 4 "'""-P"'l' ,.,. ..--.... puiiCIJIIIIVDI bailoda..., ol dlalozo 7la ponuuiÓil 
y qao lncluyan a la l"""'unlot.d on ou raralldod, ai como a lu orpnlzlcaonot no gubonwnenlaloa que _, 
de- Las CGIIIUIIIdadeslocala 71U lllllllndadol pllblica cleben definJF do comun IICIIefdo melaS y objnlvos, 
•I I:UIIIpromela'H cn vutud de: KUCI"das de base comun11araa a reducar los c:ult•vos lilc:ltol hasta 1u completa 

el•m•nación. 

20. EJ Com'""" d~ lu ino&iiUCicnu:o a nlvel NBional y local debe c:onsadorarsc un fac10r que con1n'bulrã a 
.............. el..- db putJcipao:Jáaen lU ICdvldlda unpull8das por ol deurrollo aiiOma!IVo. 

21 Los Estadcs:deben dtseftar los programas de: desarrollo aJtemauvo rentendo en cuenu el contexto rwgional 
Tunb•en debca1 ~perar. por mcd1os balaten.les. reg,1onaJes y muhllau:rales para ev•w el desplazamaeam dei 
c:ult1vo •ilcno de una zona, regron o pais a oavs 

UI. INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILAN'CIA, E\'ALUACION 
E INFORMACIÓN COMPARTIDA 

22. Los &lados biii,_.JZOdo en ~ oc:IIIIDilel llftVIdas csfiJorzDs pua elun111ar cl cullivo illcito de la 
dcm'd q,lacoaa\yla.........,is.Sin......,noiOhalpUVeCbldoplenamcCJulpormcwqueeaciana...,. 
..m.- por la illouliciem:ia de la lnl'ormad6a y c o DI' 01 ca6n III n1ve1 do adopcaon do polflicas y III llivcl 
.,......no. A~J:;~culllvo y ublcnci6n lllcloos de pl.ulluawcógonu se ha eXtendido en )01 611imas doia 
- ...,_ alada las rqlaaos ~ ~ h:lldcncaa anc:IU)/8 su culhVO)' oblencklll 1011 lacal 
_.....- -plecidc aucvvs mallados y -logfu. · 

23. Las plemqs de lu ZDIIIII ]IIUdiiCIOIU deboll dr.scAIIr mccan~~mos ofic:ac:cs y precuos do VIJIIlanca& 
y ..-itlc:aoi6n, y udlizllr a ...., fan los mdllxlos de obllellción do da!DS mlls of~CKC~, rearables y III:COSibles 'I"" ...... 
24 Loo pb$' debea poncr 1011 pdcllca .......... do ...... IDIICIIOO )' ev&I...,IÓII que los permlllll Vlplar ]OS 
.r-. -1 f c:uanrdiDIVOI do 101 .,...,.,... de JlamroiJa llllam.IIIVO i..a IOSianbihdad de Jo rcduccJÓII 
de los CUI&IYOS I ÍG1tbs a UD Gnta'IO de !Capital lmpDIUIICJa par& la CY&IUM:IOO de ese desanoiiD, 

25. Los .....-deben compartir lalnronnaci6n sobro IIMÚUOCión de cu111vos diciiOS ccn cll'nlgamna do las 
N.....,.. Un~ ~ la flscallzllcaón 1""""""101181 de Drops y, recapnx:amonte, con ouvs goblomDS a fia do -la... r .. i6n :r ellmanarl&l gálenJ do culbvas. Eus cvaiiiiCIOIICI dobon anciUII' wnbacn IMCXIIIIICIÓII 
sobre laa ...... y dk:IOo de: la pmcluocaon de CIIII(IOfacn:nres, Incluso sobre las relaCiones con OII'OS problemas 
de daanlllo. 
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COMJSIÓN D~PEI'ACIENTES RSUNIDA 
EN CAUDA 1)E ÓROANO PRE.PARA10Rl0 
DEL PERJO tiXTRAORDINARIO DE 
SESIONES LA ASAMBLEA OENEKAL 
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SICOTRóP~C Y ACTIVIDADES CONEXAS 

SqundD peri " ........ 
V-16a20d mlll7ndol991 
Tema 2 b) elel pmsrama prvvos1D1111I' 

ESPAJiiOL 
an1iaat: INCiLÉS 

PREPAKAnVOS DEL PERÍODO EXTRAORDJNAJUO DE SESIONES DE LA .UAMBLEA 
GENER!i. DEDI~DO A. EXAMINAR LA LVCJ:IA. CONTRA LA PRUDVCCIÓN, LA 

vti'ITA.. LA. DEMANPA., EL TRÁFICO Y LA DISTRIBUCIÓN nJCITOS 
DE ESTUPEFACIENTES Y stiSTA.NC1A.S SICOTRÓPICAS V ACTMDADES 

k:oNEXA.S. Y A PROPONER JIIVEVA.S .!STRATEGIAS, MÉTODOS, 
ACTMDADES PRÁCTICA.S Y MEDIDAS CONCRETAS A Fll'l DE 

FORTALECER LA COOPERA.CIÓN INTERNACIONAL PARA 
HA.CER F"RENTE AI. PROBLEMA. DEL USO INDEBIDO 

Y DEL TRÁnCO IÚCITO DE DROGAS 

EXA.MEJ'I' DE LOS INFORMES DE LAS REUNlONES OFICIOSAS EN1"RI: PERIODOS 
Di!SlONES DE LA COMISIÓN, REUNIDA. EN CALIDAD DE ORGANO 

EPARA. TORJO DEL PEIÚODO EXTRA.ORDINA.KJO DE SESIONFJI 
E LA A.SAMBLEA GENERAL DEDICADO A I...A n&CALIZACION 

INTERNA.CIONA.J. DE DROGA.5 

Medldu ..... p..._r la CVDporaelá jadlcud 

El JIIOjlrlnla dei periadu de ses1onet fisu111 .,. cl documeniO 1:/CN 7119911PC"II 
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VIl ME IDAS COMPLI:MENT ARIAS ' 6 

I, EXTRADICIÓN 

Se recom1enda que los Eswlos 

&J Rcvcocn, de ser .......,..10 y enio medida de lo pascbla con e&nle&er ponádiCO ou lagio...,con ,_ 
para su11phficar .,. lnlmUC5 de extracbcu!n. de """form"'-1 con sus pnnccpiOS conRcNclanales y los ............. 
buo:n• de su ordcmanuentO JUndiCO, 

b) lndÕiji'CII o los demu Ellodao la -.dod u la aVMnd""" .....,.......,.. quo haymo siiiD de'IQI ' 1 
parancabir. ~ y nmnor mi1Giludolde-il:láa, poralo que -.la con..,........, q• • dianc a
el1111111bro, la d.-o6n y el nclí_., de IOI6IbaD de -1111Drid8d a aumricl.dca ai .............. da la N•
Un- pon.la Fjscaitac- l........:lonal de~ 

c) 1'1::;:oft11 UM expDiiclán -·de III pnic:lica ontem& m .......... de cxtnd~IÜa .... (.,dilarfu 
01101 Estado~: 

dl A roslorva ele IDda """"a de ...,., c:ontdtuclonaL de IDo lnWIDo do r._lcucKin ontem•-' de 
c1rvp1 y de su ~ cnmmo. CDIIIICiorca la puscbllldad de exlnldlw a .... na1D1181es par deli- .,._de 
droga. prevca ICIIenla de que ICrion enaepdao p1n1 su enJulcW.ocniD. pm1 'I"" podrian Mr devuehalo 111 
Estldo de nacoanai!Ud para el curapllm_,., de III~ condena. y quo .....-idercn IOda""" ex. p IÓI' 

tradccoanalcnvoc:j&ble rnnoe a la exlnldccocln, panlculumen&e cuUcla ... asunlcl de ua deliiD .,....,, 

e) Se ,lA•n:n. •-pre que---en cl Traladc mocl&la de .,..,....,,áft (resoluccan ~51116 
de la Asamblel ~oraL IIIICXD) al1r a nepoar un ~ ol ....,...... 

O Roc:utran en lo pus1ble a lu tcenalali&S modernas para ... liz.v el çunco de lu comunccac.-. en 
la medcda en que esu •ecnaloaiu scan ...,.... y campu•blco can su dcrecho ,.,....,., 
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1L ASISTENCIA JUDICIAL REf'fPROCA 

" -· Se m."lomacnda que los Cstodu• 

a) Se cerctoren de que su dc:m:ho onwno les foculca pora el cumphmocnlu de lo dospuesm en elutoculv 7 
de la Convcncoool de las Naco,_ Unodas CDidla el Toafoc:o lllcor& de Estupefaeoentes )' 5u•tanctaa Socoroópicu 
de 1911 

b) Doso~n una aulllndad o ouoandldos facullldas para expedor y CIIISII"sohclludcs de asa-.coajucltc:ool 
reciproco. o pora naslodarlas • la auoandod que- competen~D pant darles eui'J<I: y. conforme a lo di_.co en 
los párntfos I y deluticulo 7 de la Convenctón de 1911. -•fiquen ui Seo:reuono General el nombrc. la 
dRCCoon. el nu'l'lml de fax. cl numero dcte~fona y. evenaoolmento. I• uoncctón de comoo elec11ónica de lo 
autondld o ~es que hayan Sido desognadls pont oeetblr esras sohc11udes. 111 como cl idooma n los Klionlu 
ICIIflloblcs para tRe fin: 

cl Fa~:illlen a OlniS Eswlos sulu o m111•les mbre la forma en que deban ser pocscmadls las sohcmllles 
de IIISIOOCIII ju .... oal recipreco: 

di l'nl~ fonnulanos modelo .,.... la prncnracoón de ltlh<llud., de ososcencoa Judacoal rcctprocL 

eJ s~ rn1prren, c:rUIIIdn asr COft"tniL cn el Tratado modelo de urstenc1a rec:.proca en uuntos penales 
(rcsolucron 45/117 de la Asamblea General. anex,g) ai negocrar ttalados al respecto. 

f) Recu~ran c-n lo posrble a la lccnolu&ru modernas de comuntcacrllncs. como las de ln~emer: y lu de 
rnaqumas de comunrcacaón por faesrmrh:. cr1 la mecbda en que sean seguras y C'ompal•hl~ Lon ~u dc:ra:ha II'IIWna 
y los rsunoi d1Spon1blcs. A 0n de agdaz:ar y haccr mÚ efiCiente! las pdiE:IOftel de UISICRCID JUdiCIAl I'CCÍpnx:l 

y III C'.JCCUCinn. 

g) Cons!dclen la pasobihdad de utilizar la teenologoa de enlace por vodeo para ullh:ncr dccl....,ounos de 
IOSiogos y deposo .. onca JudOCoales. socmprc que eM IC<nUiugi& soa segura y compalible con su dcrcc:ho intcmu )' 
los recunos dospenohles. 

RI. RI:MJSIÓN DE ACfVAC:IONES PENALES 

J. Se n:comiCIIII• a lN Eslaclos que. 

I) Fecdiltn a Olr:ll Estados lntensldos tnformacoón >Ubre la eaperooncoo que posean en eltrulado de 
lU ICIUKilWIC~ pmalcs. 

b) C111111dcna la convenocncoa de prornulpr la nonnatova requmua.,.,. trasladar o n:cibir una causa 
penal. 

c) Consldona la canveniOIICoa de concenz aeuerclol con oll'IIS r:.sw:..s que u:npn uodenamo
simillres paoa eltralado o la r.:cpctón de- penaleo, paRICUiarmontc con oquellos Es&ad<10 'I"" no emadilan 
1 sus nacoonalet~ )' que se 1nsp1ren en el Tralodo modelo sobre la n:m .. nln dei prococso cn morena penal 
(resolucoon 4511 111 de la Asamblea Oencral, ....,.olal ""&""rar ecucrdos ai respecto 

IV. OTRAS FORMAS DE COOPERACIÕN V CAPACITAC.:IÓN 

4 Se recumocndo a los [sblckoo que. 

a) ConSidcmt la pusobo'odad de orpntzar propamu para el oncercambou de pcrsonal de ••&olancia. o de 
amphar csos prasramas. pi"CSI&Ildo panocular acenclon aluuercamboo de capeltOs que pucdon ayu:lar en la 
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oblcncaon de prucbas forenses o en 1nvest•gaciones frnancaeru o que purl.ian 1nterca.mb1ar conoc•m•cntos. 
C':\Ptm:nc•as" 1ãcnu.as sohre cllrafico de drops ~ lu' d~:hltM c:onexu .. 

b) (. Uilrxin asa Lonvenp. consrd~n pos1bles mccoclos para rtWJurar la cooper.n .. u•n e•atr,: las autcw•dadcs: 
mcJOren l.a Ul111zac:1un ..:onJuntadedaiOI de lftlehpcUII yel desanallu de estra1e~1:u. de m"csllt:•c:•nn companldaa 
pua la lucha conua lu arpn~ZKooncs de rraf- que n&m ICIUIIIIdo cn muo ~· un l:.srado. •• •om:•oren de que 
lu •nvnngac:tones abaenas. en un Usada complcmentan la labor empn:mhda. en los dcmas Cstadn., y C'IIIÓft 

daspue51ns a traiJiaJar de ~onsuno en dell'nnlnadas proyce1os. ••n rcrJu•c•o de I• Jurrsdtec1on de lns Est.cios 
nxc:~sados. 

cl lntc~mbien dalos procedenla de aMJuis farenses. paniCulannente sabn: el perfil qulm•ca de 1011 
cslupefaclente!t.I:U SU5laiiC13S SICOI:r6p1c:as v los precursores 1ncauudolli ", procedana dei e'amen dei material 
de envaJado. 

d) C Ullllderen iD ptl'lbahdad de 1nuoducar' KU dC' comunK.acn\n modernas. ,_ a la 'c ,o; ~vr.1s. '"'MI m1,. 
atacrluar un rnl~ambao raptdo de anrannac1ón compauble con ,.u normau' a JUrn!"a nucmm. 

~) C\lnslderm la pncrbrhdad de form• unidades CSIJCC'I&hz.ada.s mcorporadas , vrnculadas a sus 
sen.1c1os de Vl@llanciL para la lnvest~g.:aUII de los dciiiOS dC' dra&L fomen1an~ una c:strr:cha c:uord•n-=•on enn 
~lo:. .wrvaciOS compelenlD. &aJes como los depanauncruos de aduanas. de v•gllanc•a cos1cn~ y de pohc•a. )' 
ccrcaon!lndose de que se la •mpane capiiCII8GIÓft, 

f) Cansld~...., la adopciÓII de medidas,... refalzar la coaperac1ón onln: laJIISII<Ia peiNII y los _,IC_ 
IOCIIIIa y de sal~d con mnu a reducw el UliO ladeiJIIIa de dnlps y los prubl...,.. de salud cone-. 

&) FOI"'alczc:an tacoopesa:1ón nosóiO...,. ... rellpii:CI\I'ua. 3ICI"VICIOI de Ylllllncll sano wmblén cn11e sa 
aUiurid.tes JudiGiales: 

h) c:aop,nn adecuadamen"' can lao ~ vec1nas med1an1e acuontu• a arreps para.,;.., que lu 
•&uu sn1enora; K urlhcen para ell'l"'ifiw allollo. 

V. &NTUGA VIGILADA 

S Se ra:um1enda a los Cstados que 

a) De P"'ftlllrlo los pnncip101 búicos de su clerectla 1n1em0 • ...,len par que su derecho susllllllivo :r 
pocesal y .,. pllii:IICU 1n1a11U pennllllll clreauna a la lll!cnlc:a de la enuqa v1gillola en el 'mb110"""" ,,_ 
como antenac:sonal, a reserva de lo convenlda enii"C los Eslldos en sus aeuc:n:los. arrcslus o cnc.nci•m~e~~IDS:. 

b) Cansid ..... Cancatar a c• nlao 0 aft'III05 COft CllnJI Eslados. poRICIIlannenle Eolalao YCCIIIOL pooa 
facll111t el rec:ui'SD a la enuep v•!PI-: a que -.ldemlel JWC:Uno 1 esa tecn1ca caso JICI' cua: 

c I Se ayuden unos 1 ouos medwa elllllen:alllblo de upenencw y de cqu•po. y, SI hllll desamoiiMa 
equiJICIICCRICO para segu1r clrasao de I& diDp o .,_,.. 1nocuas >ld<ep<lbles de !ICI" sust11u11las a las illc-. 
que cansKicrcn la JICISiblildacl de sum .. lslmr esc cqw)ICI a_. sus&ancw a o1ras J,.Laclos con 1111ru a -aurar el 
ex110 .Se 11 operacaón de cnrn:p. v•salada. 
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VI, TRÁFICO ILiCITO POR MAR 

6 'Sr n::çnmac .. d.t a los tstadWI que· 

a1 Re\ 1scn su dcrccho mtemo para cerclorane de que cumple c.un lo esf1pulado en la Conwnci611 
de 1988. por CJ"IJ1Pia. m lo rclanvo a dcs1gnar aiiiOndadcs compca:niC•. llcviU' I'CJ,!ISiros de emban:K""'"" y dalar 
a los sen ICIOS de vrgalanc1a de facultada adcc:uadu pua su l•bor: 

bl Rev1~n los "onducteb y procedim1en10S de comun1cacu.\n enu-c las autoridades ~:ompe~enu:s para 
fac•ht.ar su coardznacaon y cuoperacaon mutua con miras a obeeder una mayur rapadez de dccasaón y reapuc-. 

cJ ProiQIICVon pnr mcd10 de rcun1ones bllatcnoles y rcg1onales. 1nclus1ve lu reunioncs de JCI'es do los 
or;11nsmos nac1onalos cm:arpdos de combollr ellraflco lllcdll de drops. una 111ayo1 coopaw:.iÓII .....,...1 en la 
labor do VIJ!IIanCia matlllma cunua la drop: 

dl Ncg.oç1m ~ pon!An en prãct1ca acucrdos bilaaerala > mullilatenalcl que pron~uevaa una 111ayur 
coopcoracuJn cn .. lucha. conr:ra eltritfico 11lcito por mar. de conronnadad "on cl anaculo 17 de la Cunvcnc:sán 
de: 1911. 

r) 1mJ1o1f'•n a lli.U personal de v•c•lanc11 capacaracaon en la labor de v•e.•lanc•a manuma contra la drG~~a. 
as• como en la •dfnun..:a,aan ) v•g•lanc~a de Mves sospec:hosas. proc:edlmleni.O) de v• .. •LL tccnacas de busqueda 
e •dentlficac•on ~e droga•. 

I 
t) CooJ*:'I'C'n ctm otros Es1ildos illntvn de KnUIIII'IOS mulrdattr•~.s de C.1p.1&:•LIIcJuu. 

g) AJUSIIInd- a SUS nnionamiOIIIOS JUrid,_, pnHIIUOVIII la odupo.1un de ptKaC.IS comuncs do VIJ!IIIncll 
mant•ma mecllarce la uuhzac•on de la gula de capu:•tacmn en operacaones de v•g•l1111c::1a mar1nma dei Prosnma 
de las Nac1onft IWll la FlsoahzaciC!n lncomac- de Draps. 

VIL MEDmAS COMPLEMENTABIAS 

7 Se rocom"nda que los Emdos cansiclcroD la poslbllldad de 1d...,. medidas camplolllencarias p.ra rer_,. 
aán mas la aphQación de la ConvenciÓII de I Pll en lu IIJIUicnles osfl:ru, compegift1111do ol fCS11C10 do las 
dcrechos humanps md1v1duales con los pnnclplos búiCOS de justiCII y sogundad. 

a) Bn.Jiar pmleCCIIÍn a IOSJuoces, fiscales. ICIIIJIGS y m1embros do ..,udados do cnnm>l )' viu•lonc1a, 
saempre que las carcunslancaas lo Jus&•raquen, en caos de dehiOS de nficu de drop 

b) lntroduc1r nucvas ICCnicas de lnvesliJ!II'ión: 

c) Armon1zary s1mpllficar 1.-nntes on 111'15 de uaa mayor c:oopcr.c1011 1ncanac10nal. 

d) Desarrollar O fonaJecer lu IIIIIIIIICIDIICS Jucllc:iaJes 'Y SUO VIU do couperac1011 re<1proca. cspec1almen"' 
respecm de lno delitos de drogo: 

e) E~ o:l pmfcs1011ahsmo dei pcroon~~l de la j!ISIICII penal, mcd11n1e una labor más IIIICIISII do 
cooporac1011 ICCIICI. capacnac1ón y do:sanollo do recursos humanos. 
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ESPA:ROL • 
Onpoal: INGLES 

PREPARA'EIVOS DJ:L PERIODO EXTL\OKDINARIO DE SEIIIONES DE LA A&UIIILEA 
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PROPUESTA DE PROYECfO DE RESOLUCIÓN 

Úl Ammb/«1 GorroTIII, 

bcmrat:IIIIIID el hecho de que en los úkimos dos la clav•~~~:ión de pn:ou...,...' se ha convatJdo en uno 
de los p111blemas JÜS gnves que oe pi.-"" ralol:i6a coa la fllbnc:ac16a ,u.,,. de drapa. 

r"""""" ..... de que 1a CanveaCH!n Úllic& de J96JIIIItno ....._ .. ..,..., eamendlda par c1r.-1a 
de 19721

, el ConWIIID aobnoS<I_.U~de lf71'y lac:an-.ãa de las N.,_ Uaidu- cl 
TrtfiiXIDk:iladeEIIUpefa IISyS• I CIMSia abJ;Iceode lfll'exwbluyalabueiii!Cnl&ional ..... la 
r.-liz.:ióo de c1r0p1 y .,._..._.. 

JI&Viau41a impcxtmc.ulde la ......,ar6n d8 la demMJ6n de pntdiiCIDI quimicwdal """"""lo lloila 
Mciala~IUcnadednlps--..--""·-- ... _.._ .. _, I I ido 
"/ eiiiUko do ........ 

R«orrocle!r/Q que la ludla-.- feDclmeao NqU._ la .......,i611 y la aplieacl6n .,._de Jeyw 
Cllricras y mDCio!uo que permllall prw~~~ir y ._Jaaor_ ""'"""""criminaL asf como la c:raci6a de~ 
de invatlpc!ÕD y judiCI&IOS elicleall=r "/ rlep:sm .. Clf!Clrados que CU- C011 los - h
"/ mllla"Jales nooe•101 ..,.1w:er ften1111 ai prob ....... 

'EI- oelllllbapora...._......,...dol=n--cllod"..-caef~locl~ 
11 de la Conwax:l6n la Nlaona UDida....., e1 ntriiiO lUciiD • •ev"=' ws y ......._ SlcA t; = de 1911. 
alvo ciiiiUio cl requiela aJpD aaa ..,. .... e.. ·• • ....._ dacnblr COIBO F=--= o p 11 
..... . ....... culll __ .. h '"F ;I I I ....... La,.,, .• ,...., I .......... 

laCUa: 'llldol!lllnolllilallniD&IIn-•pali ... ,.. ___ .._Ea.,blpr,•....-vo• 
laeuu-:.:oall ; liMa .._... ....... --• -•la-lllcDdo-.rpo(-;--o ol*"' · 
AXID6p,_• Sm•lllr'p-schl:can..wkloaapdll:lk8..--.....awJ' iWIICatDdaa.&P ,... 1110 
de •pnc:unora"",p!IIC a que cllbm.IIIO na a 1l6ca •••-· M udllza • cl prnale IC'XIO .. uu ele la blau decl 

1 NICion• Unidas. r,_, s.ta. wri. 9711, N" 1 .. 52. 

1 1bld., YOI 1019, N" 14"6 

• o. ..... Q/ldaiB' •la CAP ac• *'-~#~~aMa U.... ,.,. Apl'flllaiÓII • ..... CiDIIti& er cDIWII 
• Trwrcolikllll * f\•n; 4 ,...., '1 S....C,_ ,, 4 ,.._, ZS.,...,..,. • 20 tM ._,.,. '"'· vai, I 
(Jilllll- deliS H..._ Unldu. H" ele- L ... JCU). 
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de demlauln )'lu 'lniiiiiCCIOIIU sospechosas o kB ......,......,. """""'PWk> a fln do OVI'- que 0101 m
ID "'ffiUD., oma lupros. 

"""""" 7. IAI.Eslldal.., eoopcoocáJ 01111 los órpaao.-.malu )' ,..ona~ .. competonroo y, de_.·-
yala a.rüda Mia fiOSJble. coa el- pnQdode....., Eirado. d-..: 

a) Mljonr - M"MD'""DI J Jl""*'ia'; I da "'Silloccla dei """"""10 do f* idWAG J llllapw 
1M 'III'. aalllldal: 

I) Ir lllo pon6diao de iW ••- kM S... expn • u, i•r•n 1 
M 7"" 

IIÚIÍID,J-Ial-lz 'Mf'-JIIIUikladel!ej 0 

,_ ....... Q I 
depu ==--................ ' Ho,wpiPI i'lfoel · • ,_,..,..._ 
&...- ; 1 ••-• ,.a " pnwillalaiLJLbi•ai6nalu • 
a,.-.lalp-d •• r !leiii!ID&ua : -~~~ •. - ..... 
Cluudroly, ..... u ..... r I;" .. púnfn IOIWAnl!:alo IZik laCaao c ilr ""1911, '"'*"" do la Ir x r • - 'ltldo _. y ,.._..._ pai :a;..., """""" el ..... 
lalfDI'Idar ulla solicita III S -• a-.L •••- I=,,Oo ia lrof oia y Uliliclllllda ... 
lllllif"AIIIDIII p-aria R la 6 Ç "' psn c bMir cfics= I la pnod-- illdla "" 

•• • ·~ tG;J , ...... r ..... 1 I u• •• c I ..... .. 
............... _..,_... ... , i ................. . --- t ... .. 
CUiclniQ. 1!-.IIJidi!lu...... DWI I I Uloi& . :-..-- -IJUa ··= iolparapa ......... ,, delldllnl~eidacll.......-..... .... 

n1 F- de :a aplia=ir!n, par._- dednuo" •ia .......,_..,de m ·-,... 
~la Jicilud de.... _ ..... -do q ......... ._. ·- 3 ... 
Íl!lllli-biD de lllfclnnnad6D .-.. ._ dsdc ll'c!c=n!e IJcllu dei pDd- qufssslco; ln 
IIDIIflcoc.,.. opannnrn dD a S..... • ç Mdo u de '!WIPIII NCIIIIdD -'ftoocio: •• ......- • la 
~ ycr-.la el .&ado Íl!lj I dl"llo IDIIDIII, ia =-ián parei a..do CILfW '-. un 
p11m. do- po1iblc. de 15 cllu-anMlrso psn vlrir_. ni el -llnalullclrD: 

iii) ·-1110. inllbns lnt-las ...... OlllpCHIRd-llrpon ,, =)'da ......... )'-· 
JUIUIIl_,_ioaal de fw.IIIICI6a de E*I'CI DI Ali. IOtn D " a11 r: pnh oon 
r-u-y, .. n-.nuln ..a~,.--

1 a 1 : 

b) ~~~~IICS!tidllrlnlllde-indraillll,aUfiw"•la.-snluupota_... 
o M .. aa aar........., .. · ada • 101 Ulfc:claw pa dw por te......_ • ......_ oan la 

j 01 "•L la irsp~~~mDr6u, eJ -*1 O ln wl"p lt ,...,... M PIRIW- de ' !Didld - 1M 
d"; · • dd.....,lldellnlaslul2delnOE~t 6r dllta.Do• iD,dolla6_,._ 
jrftliau +U$lidD pnne pnnndrr ln dlldlla I* I ln de las ....... pana ·ln; 

c) NallliCin __ ... ,_... ldofnll I deF i r I ·-·--
S......., 'h..- • '' u apazt -1 :• 1m a '5n de,... .... el cavfo de • pa w 
li • la sidD IIICIIIiWe .. IC"_ la liciaad de - 115 =fdft de lalrD anoi6D, e..; anoi!l1 o a I,.., 
I* L . I anfn lalodbs ::R pn!ll t I .... las ll?lllivmde la da 5 51! a finda .. las- Fnr:.drrl 
........... .._.CIÍII!iDIÍio • tr -.s ,.. .. ,.FII6dailll ado. r I ode 
............. lnpanibllldnd da - ...... dlllllli l!laparll?da:ili6nn li b ..... sDdw 
1a1 rii5L-, y a fRilianll! ln icl " &r:llllnda jWR' el Fll6da .. ...,. L zodo la ·---· C. R L i'«cl6r cle ..... El,..._ 
1. La .run=ue6n _...a. plllfU aacn:a ·lee .a.J CDD~KIO uaaa 'Y -..au n ~ w rt , 1o1-JlciiN* 
ru-== • _...,... venfic:wll.. .,.. ' u .. Ucila Iiii- uüza IGI6n. •dllleil 
rilfllrel_ins_ de I* sar- IINJIIu r lo dU,. as el.nfelllo 12 de ln C•u•u• de ••· 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V Ex' 
sera atendido na tonna reg1mental 

Concedo a palavra ao Sr Senador Lúcoo Al
cãntara. por vmte m1nutos 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB- CE Pro· 
nunc1a o segu1nte d•scurso Sem rev1são do orador ) 
-Sr Presodente. Srs Senadores. o Senador Romeu 
Tuma com seu profundo conhecomento. nos trou~e 
aqu1 uma palavra sobre a questão das drogas, Inclu
Sive tendo em vrsra a v1agem que empreendeu como 
Integrante da com1t1va do Presidente Femando Hen
nque aos Eslados Umdos Nessa ocasoão o Preso· 
dente anuncrou med•das concretas para combater as 
drogas o uso das drogas S Ex' que too relator de 
um proJelo na Comossão de Constotuoção. Justoça e 
Codadan~a. acolheu proposoção que apresente• a Iom 
de panocopar desse problema que e uma das questõ· 
es ma1s ternveas do f•m do m1lêmo 

Ponanto esta de parabens o Presodente Fer· 
nando Henroque e o Senador Romeu Tuma. que e 
um combatente •ndorm1do nessa questão 

Agora vou me relem a um outro mal que esta 
querendo chegar ao Paos, que e o JOgo Vou ler pane 
do meu d•scurso. Sr •Presidente. apenas para me re
fenr a um documento que rpcebo da Coalizão Esta
dual contra o Jogo. ide Novo Mex1co, nos Estados 
Unidos que tem dados mu1to Interessantes mclus•
ve para atongor frontalmente alguns dos argumentos 
de que se valem os que aefendem - com todo o do· 
reoto - a tegalozação do JOgo no Brasol 

Doz o seguonte um ceno trecho a panor do qual 
vou ler 

Não exostem dados antenores a 1994 
que poderoam fornecer onformações sobre as 
tendênctas de longo prazo das estatostocas 
levantadas que vamos anunc1ar. mas alguns 
numeras são bastante eloquentes e 1nd1cam 
uma probabolodade sena de que o umco fator 
relevante a 1,.fluenc1ar a evolução dos fatos 
tenha sodo a~ntrodução aos cassonos E om
portante nota que se trata de dados econõ
mlcos que c ntrad1zem tonemente a noção 
de que o JOgo traz riQueza 

Sera por exemplo. que a cnação de 
cass1nos no Novo MexK:o cnou empregos no 
Estado? As estat1st1cas não mostram 1sso a 
taxa de desemprego pulou dos 6%, em 
1994 antes do JOgo para 6.5~o em 1995 
ano em que os cass1nos toram abertos e 
para 7% em 1996, ano em que tunc1onaram 
a todo o vapor 

Reduz1u-se a m1sena? Que nada• A 
percentagem de pessoas vovendo abaoxo do 
novel ae pobreza defonodo pelo Governo 
amencano pulou de 21,1% em 1994 para 
25.3% em 1995. ou seJa, houve um onere
mente de cerca de 20% na pobreza, tudo 
~&so em apenas um ano• 

E os negocoos em geral no Estado me
lhoraram? Bem. não e o que mostram os da
dos referentes ao crescomento do !atura
menta dos restaurantes no Novo MexiCO. 
precosamente um dos setores que devenam 
ser maos benefocoados com o onfluxo tunstiCO, 
poos o faturamento dos restaurantes crescoa 
ã taxa de 7% ao ano até 1994, tendo caoao 
para a tau de 1 ,52% em 1997 Atnda quan
to ao suposto progresso econOmiCO, obser
ve-se a evolução das falêncoas Foram 3.526 
em 1994, passaram para 4 343 em 1995 e 
atmgoram a marca de 5 882 no Estado em 
t996 Houve um aumento de 67% 

Uma questão socoal sempre assocoada 
ao Jogo e, por ceno a da cnmonaildade Poos 
não deu outra o numero de cnmes graves 
cometidos na Cap~al Albuquerque passou 
de 40 390 em 1994 para 48 246 em 1996, 
com um aumento de 19,5% 

Enquanto osso aconrecoa enquant< to
dos os 1nd1cadores económicos e SOCial~ se 
agravavam sera que os cass1nos esta ~m 
falodos, sara que estavam mal admonostra
dos. não rendendo o beneflcoo SOCial que 
podenam? Hopotese falsa seus lucros cres
ceram solidamente de US$300 milhões em 
t995 para US$450 molhões em t996 - um 
aumento de 50".1. 

E ulll cotar aonda alguns dados relativOS às on
fluêncoas socoaos do JOQO, recolhodos por pesquosado
res de algumas das maos prestogoosas unoversldades 
amencanas São estat•st•cas que mostram, como 
mencooneo antenormente. os etertos econômocos e 
SOCI81S dos prot»emas mora1S que os cass•nos tra
zem as comumdades em que se 1nstalam 

O Sr Geraldo Melo (PSDB - RN) - Permote 
V Ex' um aparte? 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSOB - CEI -
Concedo o apane a V Ex•. com grande prazer 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senador 
Lucoo Alcântara a controversos que se esta estabel&
cendo em tomo de uma possovel legalozação do 1090 
no Paos nao de•~ de ter seus aspectos fasconantes 
Até agora não me comoveu nenhum dos argumen-
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ros ut111zados pelos arautos da legalização do JO!IO, 
cc mo o de que o rogo sena um grande Instrumento 
de geração de empregos e de oportumdade de no
vos negoc1os. embora lambem não concorde com os 
argumanros dos 1n1m1gos do rogo, que d1zem que o 
rogo não ena empregos e não gera novos negaciOS 
De cena mane1ra, asse ralatono, como mudos outros 
dos adversanos da lde1a, torça um pouco a barra, na 
medida em que estabelece uma ralação de causa e 
etaoto numa questão mudo diSCutovel Hé um uniCO 
ponto que me perturba nessa d1scussão Dogo ISSO 
não para oponar de lorma contrana ou favoravel a 
e"sa questão. mas apenas para aatomular que al
guem me dê uma resposta Na m1nha opm1ão, o J090 
J& esta legalizado no Brasol, porque e uma abVKiade 
raalozada pelo Governo e. ponanto. não deve ser ole
gal Param. ex1ste um ologopollo. po1s o Governo e 
responsavel pela Sena e por lotenas de toda aspa
coe Ao lado do Governo aluam alguns concas&lona
r•os do Governo. em panocular redes de televiSão e 
alguns seNIÇOS conexos como as companhias telea 
l·~nocas. que, na raalodade. estão fazendo rogo de 
azar puro e somples O lato de se anunaar numa 
rede de televosão que serão saneados SOO automó
veiS nada maos e do que um IOQO que - presumo -
esta legalizado po1s e feitO ostensivamente Nio en~ 
tendo que se considera que os maleloCIOS do J090 se 
mandestarão no doa em que este for permotldo como 
uma ahvodade que um codadão qualquer possa pa
trocinar ou que uma •nst•tu1ção pnvada possa reaha 
zar Quando o Governo laz o rogo, n1nguem se ln
surge contra a 1dé1a Se o Governo continuar pa· 
troconando o rogo no Brasol. deveremos permiti-lo 
para todo mundo ra que o lado moral ou omoral da 
abvodade estare presente no jogo patroconado pelo 
Governo Mas. se osso não lar perrnotodo para non
guem deveremos acabar com o rogo realozado 
pelo Governo Essa era a ponderação que eu quana 
lazer 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - A 
ponderação de V Ex" tem semodo mas o projelo 
especofocamente. trata de cassono e de 10go do boche 
O proreto não trata de outra modalidade de jOgo 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Isso 1a 
ex1ste ou não? 

O SR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB -CE) -
Ex•sre 

O Sr Geraldo Melo (PSDB - RN) - A lei vao 
apenas reconhecer a sua ex1stenc1a 

O SR. LUCIO ALCÃNTARA (PSDB - CEI -
Mas o projeto vosa legalllar o jogo do boche O meu 
argumento e o segu1nte pr1me1ramente e evtdente 

que sempre havera defensoras e opositOres da 
odéoa 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RNI - Não sou 
defensor da odeoa. Sou um cunoso Eu apenas quena 
que alguém me explocasse osso 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Claro Mas V Ex" mesmo dosse que ha os lavoréveos 
e os contrénos a essa Kléoa 

O que não aceitO e o argumento que quer dar 
uma cena dogmdade a allllodade Veste-se o J090 
como uma atMdade dogroa, legotoma e comarcoal, 
mas. na verdade, os dados não demonstram ISSO. 
Duvodo que sera onstalado um cassono em Canondé 
ou na Caoco de V Ex"' Que roada' Farão como em 
1931, quando Instalaram cass~nos em Las Vagas 

Hoje, quando estamos proxomos do ano 2000. 
qualquer amencano. em menos de duas horas de 
voagem de carro, chega a um cassono Os dados de 
que disponho mostram que, nos Estados de Woscon
Sin e lllonoiS, a maoor pane dos ganhos dos cassonos 
provem de JDgadores da propna comunidade e não 
de torastaoros Isso quer dozer que esses ganhos não 
tém roada a ver com a atração do tunsmo. Nesse 
ponto, estou de aoordo com V Ex" 

Por exemplo, há uma polêmoca do MoniSteno 
Publloo oom ralação ao seMÇO telefõnooo 0900. por
que loo dlada uma concessão para uma eiT'IIssora de 
televosão Estão explorando o 1090' Daquo a pouco, 
sara possoval que a rantabolldade dessas empresas, 
em grande mlldoda, advenha do logo, dessa JOIIIIIona 
eletrõnoca No que doz raspado ao bongo. há uma lei, 
acabamos de votar aquo a revosão da leo do Bongo A 
Caoca Econõmoca explora esses concUISOS de prog
nostocos Tambem diScordo desse aspecto Não e o 
lato de o J090 ser explorado pelo Estado que laz 
com que o mesmo seja legotmo, embora, em pnnco
poo, a renda decorrente sorva para subsodoar algumas 
atMdades de cunho socoat Mas não e o caso de se 
jUS!docar O J090 por ISSO. 

O projeto trata de cassono a de jogo do bicho. e 
osso e algo que devemos dostongu~r Mas. se V Ex" 
quiSer propor uma emende para que SBJII latia uma 
prooboção geral. vamos lazê-lo O servoço 0900 é 
uma vergonha' 

O Sr. Romeu Tuma (PFl - SP) - PIHTI'IIIe-rne 
V Ex""ttm apane? 

o Sr Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senador 
lucoo Alcãntara. não quero 1mped1r a ontervenção do 
Sanador Romeu Tuma. que. cenamente. e maos om
ponante e maos oualllocada que a monha 

O Sr. Romeu Tu11111 (PFL - SP) - Pelo contra
no Quero talar para apooar a sua ontervenção 
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O SR. LUCIO ALCÁNTARA (PSDB - CEI - A 
sua mtervenção e 1gualmente Importante e quald1cada 

O Sr Geraldo Melo IPSDB - RN) - Penso 
que não na pos1yâo de V Ex'. mas em mUlto do 
que se d1z por a1 afora ex1ste uma onda de h1pocn
s1a 1nd1scut•vel Qual e a razão para se d1zer que o 
JOgo do biCho não pode ser legalizado? Esse )Ogo 
ex1ste no Brasil. mas não e legal O que e 1nd1gno 
não e a ex1stenc1a da fato O que e md1gno e não re
conhecermos Que esse 1ogo ex1ste Ou temos capa
Cidade de hqu1dar com esse assunto ou temos o de
ver de ace1tar Que este Pais penence ao seu povo 
As mst1tu1ções que nos governam presum1velmente 
são InStitUições que cr1amos e mantemos e devem 
estar. ponanto aba1xo de nos· essas 1nstdU1ções de
vem ser 1nfenores a soc1edade 

O SR LÚCIO ALCÁNTARA 1PSDB- CEI- E 
verdade 

O Sr. Geraldo Melo IPSDB - RN} - Na reall· 
dade, o QUe estamos venfiCando? A soc1edade não 
pode faze-lo, porQue não sabe genr a sua d1gn1dade 
e os pa1s de fam1ha não sabem cu1dar do seu dmhel
ro ou da sua tamllm. ou da sua moral mas o governo 
sabe Então. sendo o governo. Qualquer governo 
em Qualquer tempo, sendo o Estado. pode Os sor
teaos da Ca1xa Econõm1ca são JOgos de azar puro e 
s1mples, não ve1o diferença 

O SR. LÚCIO ALCÁNTARA (PSDB - CE} -
Não podemos defender um Estado 1ntervenc1omsta 
Ate o mundo esta cam1nhendo em outra d1reção 
Mas ha cenas regras A lamosa defesa da soc1eda· 
de não pode dell<ar de ser exerc1da. e papel do Esta· 
do Se o Estado não ex1st1r para 1sso va1 ex1st1r para 
quê? 

Qual o provede Que poderá adw da legaliZa· 
ção dos cass1nos no Bras1l - e a pergunta que faço
. a não ser para os donos, para os propnetanos dos 
cass1nos? Então. por QUe o Estado va1 sanc1onar 
uma atMdade dessa? O propno proJetO d1z QUe va1 
haver uma contnbução Que sera 1nstdU1da por lei 
complementar Quando 1sso sera 1nstdU1do? Os de· 
tensores respondei'TJI que sera uma contnbu1ção para 
o Imposto de Ren!: Ora sabemos Que no Bras11 
quem pratiCamente paga Imposto de Renda são as 
pessoas f1s1cas. C mo pensar que cass1no va1 pa
gar? 

Hã pessoas QUe gostam de JOgar e Querem JO· 
ger Se for esse o argumento ter1amos Que ceder a 
outros Impulsos que os Cidadãos têm tambem como 
o de Que falava na pouco o Senador Romeu da dro· 
ga Ha Quem defenda a legalização da maconha. a 
liberação das drogas E um debate Não acho Que 

eu esteJa completamente com a razão mas pelo 
menos. vamos colocar as co1sas nos seus devidos 
lugares se querem legalizar o JOgo vamos legaliza
lo, mas não m& venham com conversa de tunsmo, 
de cnação de emprego. de dese~volv1mento, porQue 
cass1no não e Instrumente• de desenvolvimento em 
lugar nenhum 

F1q:ue1 pasmo quando soube o aue representa 
o Cass1no de Monte Cano para Mõnaco - QUe, com 
todo respe1to a sua beleza comparando com as 
grandes Cidades bras1le1ras e um ba1rro A paniCipa
ção do cass1na na renda do Pn~c1pado e nd1cula 
esta em tomo de 4~ ou 5° o E uma co1sa q:ue atra1 o 
mundo todo. todo mundo 1a se ex1as1ou d1an1e da eh
te mund1al frequentando aqueles salões e, no entan· 
to não vale nada em termos de arrecadação para 
uma Cidade-Estado como e M5naco 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP! - Perm1te-me 
V Ex• um apane? 

O SR. LUCIO ALCÁNTARA (PSDB - CE} -
Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma 

O Sr. Romeu Tuma !PFL - SP} - Senador Lu· 
CIO Alcântara sere1 rap1do em função mesmo de um 
comprom1sso O debate sobre o tema QUe V Ex• 
traz e 1mponante O Senador Geraldo Melo tem ra· 
zão nesse aspecto de acompanhar de perto essas 
d1scussões para Que possamos. diante da globaliza· 
ção. da modem1dade saber como dec1d1r Ha os 
pras e os contras e V Ex' tem mostrado aqu1 uma 
co1sa Que e 1mponante a doença soc1al Quer d1zer 
não e a doença hs1ca V ex•, como med1co. traz a 
nossa d1scussão a tentat1va de uma cura para uma 
doença soc1al o JOQO compulSIVO L1 matenas enor
mes sobre o tema diSCUtido, enfocando tratar-se de 
uma doença que tem Que ser tratada Quanto ao 
JOQO do biCho falo por exper1énc1a poliCial - se me 
for permd1do apenas tocar nesse tema Que o Sena· 
dor Geraldo Melo esta debatendo sempre Qu• ;e 
consultava uma autondade, um secretano de segu
rança, um chefe de policia, a resposta era ha outras 
pnondades Então, a tolerãnc1a com a contravenção, 
sem duvtda nenhuma, proporc1onou a abertura de 
vanos cnmes conexos, dela adv1ndos 

O SR. LÚCIO ALCÁNTARA IPSDB - CE) -
Nos preCisamos da tolerância zero. não e Senador 
RomeuTuma? 

O Sr. Romeu Tuma IPFL - SPJ - E Mas en· 
tão essa tolerãnc1a tez com que essa JUiza Demse 
Frossard mostrasse alguns fragmentos de uma 
doença soc1al que e grave. QUe e a corruPÇãO Quem 
se corrompe pelo 1ogo de b1cho não va1 ter nenhuma 
dUVIda em se corromper por outro Não va1 d1zer 
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"Não. o 1ogo de bJCho não e cnme e eu posso rece
ber algum donheoro de favoo' Negatovo Quando você 
quebra a estrutura moral. ela vao de roldão 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Ve1a V Ex" - para aprovedar o seu aparte - que 
mesmo com atiVIdades com habdos de consumo ha 
mudos e mudos anos legaiS como. por exemplo. fu
mar e tornar beboda alcooiJCa a tolerãncoa da socoe
dade com esses habdos esta domonuondo. Todo doa 
aumentam as restriÇões não pode fumar aquo, não 
pode lurnar alo, proJ81o para não vender cogarro a 
menor, proJBio para não vender bebida a menor. O 
Sanador Jose Serra - agora Monostro da Saude -
ampliou o horáno da ontercllção para publicidade de 
bebodas alco6IJCBS na TV E e&&a ontolerãncoa esta 
levando a quê? HOJ8, cnança com dez. doze anos de 
Idade esta começando a beber. tornando porre de 
cerve1a lnlelozmente e uma constatação AmanhA 
VIII ser o quê? 

O Sr. Romeu Tu11111 (PFl - SP) - E um esto
rnulo ondoreto 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Vao ser u:n alcoolatra Vao passar para outras bebi
das maos fortes e tudo o maos Quer dozer. a socoeda
de lambem axpenmenta e depoos reage Talvez ao 
para concordar com o Senador Geraldo Melo, hã 
uma espeae de auto-regulação, mas a custa de muo
to solnmento 

O Sr. L8uro Campos (Bioco/PT- DF)- Per
mde-me V Ex< um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA(PSDB - CE) -
Ouv1 mu1ta autondade dazer que não pochamos abnr 
mio do IPI do cogarro, mas hoje /8 ha calcules de
monstrando que a despesa decorrente dos males 
com o agano e mudo maoor do que o apurado com o 
Imposto 

O Sr. Romeu TUIIIII (PFL - SP) - Mas ao lena 
que proobor, então. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Exatamente Pelo menos a restnção esta aumentan
do. Todos nos concordamos que esta aumentando 

O Sr. Romeu Tu11111 (PFL - SPl - Fumante. 
hol8. 1á é 1ndese1avel em vanos locaiS Nos Estados 
Umdos e dJioal Mas. so para temnnar. nobre Sena· 
dor. V Ex" lambem se relenu ao bongo esportiVO, 
que era da Leo ZJCo A regulamentação dessa leo, o 
seu controle, too entregue aos Estados Mas começa 
a se perder na rnedoda em que a foscalozação passa 
a não ex1stu O obJ&t•vo era manter o esporte ama
dor, mas. as vezes. o clube que da o nome e que 
tem que pagar omposto. quando não recebeu nada 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA CPSDB- CE)- E 
laranJa 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SPl - Portamo 
não vou emrar no mémo da doscussão do projelo 
mas ha uma grande onterrogação o Estado esta em 
condiÇões de !oscallzar a autonzação da abertura de 
cassono em cada Estado? 

O SR LÚCIO ALCANTARA (PSDB - CE) -
Para começar 

O Sr. Romeu Tu11111 (PFL - SP) - Para come
çar, ate que se1a regulamentado 

O SR. LÚCIO ALCÃNTAf>.;. (PSDB - CE) -
Exatamente 

O Sr. Romeu Tu11111 (PFL - SP) - Não vou en· 
trar no mente mas a Recerta. na exposoção aberta. 
too comrana porque não tem essa condiÇão 

O Sr. Geraldo Melo {PSDB - RN) - Pennrte· 
me V Ex" um aparte? 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA CPSDB - CE) -
Nobre Senador Geraldo Melo, o nobre Senador Lau· 
ro Campos /8 me havoa soiJCotado o aparte anterior· 
mente - se V. Ex" for breve. eu o ouvoreo, porque 
quero concluor o meu pronuncramento 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - E apenas 
urna pequena observação em relação ao papel do 
Estado Como regulador e como autondade que a 
socoedade escolheu para doscoplonar as suas propnas 
nomoas. não ha nenhuma dovergêncoa entre o que 
V. Ex• doz e o que eu dogo Apenas penso que o 
Estado não deve regular a socoedade comra a vonta
de dela Deve submeter-se a vontade dela, embora 
c&lba a ele. onaloenavelmente, a responsabilidade, o 
doredo e o dever de normaliZar Segundo, gostana 
de lazer uma pequena observação sobre a q.-tão 
de corrupção no IOQO do bJCho Para mom, o ompor
tante para o Paos era que o 1090 do boche não exos· 
bsse Agora, se ele eXJSte, e sabemos que ele IIXISte 
e somos tolerantes, sabemos que o lato de ele exos· 
br olegalmeme e que obnga os bocheoros a corrompe
rem as autoridades Na realidade, se ao onves de pa
gar a taxa de corrupção eles pagassem o omposto, o 
JO!IO, para a socoedade. não mudana nada. porque 
ele conhnuana exostondo corno agora Gostana fonal
meme de dozer que não sou um dos defensores da 
legalozação do JOgo no Paos, apenas sou alguém que 
acha que a doscussão não esta esgotando duvodas 
que a socoedade tem, com JUSta razão 

O SR. LÚCIO II.LCÃNTARA (PSDB - CE) -
Isso focou claro, Senador 

Concedo o aparte ao Senador Laura Campos 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Advirto ao 

orador e ao aparteante que o temoo está prestes a 
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se esgotar Peço bràvidade nessas ul'lmas 1nterven~ 
ções 

O SR LUCIO ALCÃNTAn:1 (rSDB - CE) -
Po1s não Sr Presidente Apenas go::otana ae ouv1r o 
Senador Laura Campos que de ha n•'.JitO hav1a ma
ndestado o deseto de dar um nl':me Logo apos 
conc1u1re1 

O Sr. Laura Campos IB'c.co PT - DF) - Ape
nas gostana de colocar a ml""it'"oE" ~cs•cão. Que se Pa· 
rece mudo com a de V EX"'. Senador Lucro Alcânta
ra. e de salrentar algo. Em 1992 entre• JUnto a Pro
curadona·Geral da Republica ·.om u"Tla repre
serdação que t•nha por escopo JUStamente corblf e 
mesmo ehm.nar esses b1ngos lotenas e sorte1os te~ 
lev1s1vos Naque~ tempo, três telev1sões realizavam 
essas atrvldades Anteontem. trve not1c1a pelos )Or
nars de que o Tnbunal Regional de São Paulo esta
va exam1nando a questão e possivelmente. ma pro
talar uma sentença QUe ser1a preJUdiCial aos Interes
ses do Grupo SilVIo Santos que por rnten"Tledoo da 
Loderança Caprtahzação. expiar<; ~ 1090 d~ brcho Os 
Jogos de azar estavam pr01b1C:::::": desde os tempos 
de Outra Jogos ae azar são aa·-e·es e"T' aue as pes
soas não usam nem a 1ntehgênc.a nem a esperteza 
para consegUir resultados Jogos ~o:r. azar portanto 
são aqueles em que não ha lnfi•Jê"CI?. ':!e qualquer 
at1v1dade humana em relação aos ~ ~us resultados 
Então. os JOQOS de azar estavam prco•o1dos O que f1 
zeram os espertos? Hav1a um ~"CI~~ente de cnml
nalldade em relação a Ca1xa Ec':'1C"mtca Federal. ln· 

troduz1do nos anos 60 no Bras11 t:•uer d1zer so não 
sena cnme a ut1I1Zaçio e explorac.ão da lotena es
portiva e outros semelhantes fe1ta !le\21 Ca1xa Econo
m~ea Federal Nesse caso houve s•l'S:Jensão de crl
mmaltdade apenas em relaçãc e ra,xa Econõm1ca 
FederaJ Pense que ISSO e mwto saudavel no sentidO 
de que dos males o menor Quer ~·ze.. ~ melhor do 
QUe se conceder a exploração dess~~ 1ogos a parti
culares. que ganhai uma fortuna •~ pela falta de 
devolução daQuele alor de RS 1 ':'J •phcado na 
caprtal1zação- o qu na reahca~o -e acenas uma 
capa da exploração a loter1a :•?so:a •.,rma o Gru
po Silvro Sardos empolsou R$300 ""''hões em um 
ano Por 1sso assm''l como o rnonooollo da força. 
da coerção tem de ser exercodo peoo Estado - so o 
Estado pode prender se eu for prender alguem e 
carcere pnvado e cnme -. penso que o JOQO devena 
contmuar a ser monopoho do Estado VInculando-se 
a destinação de parte desse reswtado a mrc1at•vas 
de Interesse soc1al 

O SR. LUCIO ALCÂNTARA iPSDB - CEI -
Vou concluor c'tando o Senador Bello Parga Pesqur-

ser murto a questão da capdahzação FIZ um pedodo 
de rnfon"TlBção ao Monrstro da Fazenda, que me en· 
vrou os dados Fuo despertado para osso por um cida
dão que me escreveu uma carta. Os dados a as cr
fras envolvodas espantaram-me. levando-me a ela
borar um pro)eto dospondo sobre a destonação dos tí
tulos premrados. ou dos que completaram em parte 
ou no total a caprtahzação. e que não foram buscar o 
donhe~ro. Somplesmente. as empresas estão se apro
pnando desses recursos Elabore• o projeto, louvan
do-me no caso do PC. em que o Governo se apro
pnou dos recursos das •contas fantasmas•, ou seta. 
daqueles que não se recadastraram Então. foz algo 
semelhante. 

Entretardo. o Sanador Bello Parga, com sua 
clanvodêncoa. enxergou ah vrcoos de onconstdueoonalo· 
dade e melhorou o projeto de mrnha autona Fez. as
som. um substdutrvo. consldurndo um fundo. que sera 
gando pelo Estado para destonar esses recursos. 
com frnahdades socoaos. ate que alguem. derdro das 
regras do Códogo Crvrl, possa apreserdar-se como 
detentor daqueles valores 

Espero que esse projeto tramrte. ordananao a 
questão. porque as cifras oferecidas pelo Monosteno 
da Fazenda. atendendo a raquenmerdo que fonnuler 
por rrdennedro da Mesa do Senado Federal. são 
realmente ompressronantes 

V Ex" tem toda razão Então que esses recur
sos se,am destonados ao Estado. de quem podere
mos cobrar e exogrr. melhor controlando para que a 
utrhzação dos lucros aufendos tenha cunho socral 

Sr. Presodente. craoo que o assunto arnda vao 
ser ob,eto de muda d•scussão nesta Casa 

Mudo obngado 

SEGUE. NA INTEGRA. DISCURSO 
PROFERIDO PELO SR LUC/O ALCÃNTARA. 

Sr Presrdente. Srls e Srs Senadores. há mo
mentos. em nossa carrerra de Parlamentares, em 
que temos a oportunrdade de toniac deciSÕes ele al
cance ma1s largo. CUJB onfluêncra se estenda a darer· 
sos setores da vrda pohllca. econõmrca e socrar da 
Nação Nossa responsabdldade. nessas ocasiÕeS.• e 
tremenda· qualquer erro - por rnaos bem ontencrona
do que tenha sido o ato que o gerou -. qualquer de,s
vro de rnfonnação - causado Que se1a pela falta oca
sronal de dados ob)etrvos ou pela manrpulação dos 
dados exrstentes por parte de lobbies - pode nos le
var a equrvocos tamentavers O ultenor arrependr
mento em pouco ou nada nos aJudara na correção 
de rumos Que havera da se fazer necessana, nos 
casos ma1s graves. po1s sempre ha conseqUências 
rrreversrveos para certas decrsões legoslatrvas 
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Meu desato. neste pronuncl8mento, e tratar, 

como alguns dos meus 1nsognas pares podam estar 
antaclp&lldo. da possibilidade que se oferece agora 
de 18V0gar-sa a legiSlação que proíbe os JOgos de 
azar no Brasil V. Ex"s sabem, por m1nha recente 
atuação como relator do Proteto de Le1 sobre o as
sunlo na ComiSSão de Assuntos Económ•cos, que 
sou frontalmente contráno à l1berabzação do J090 
Do ponto de VISta de meu posiCIOnamento pessoal. 
portanto este discurso não traz nov•dades aqueles 
que estio •nlormadc>s sobre as atiVIdades dos mem
bros desta Casa 

No entanto, smto ser meu dever •ns•sllr msso 
que consldc.ro uma questão fundamental Faço-o, 
não somente para chamar a atenção dos Parlamen
tares presentes neste planano, que votarão asse 
Proteto. mas lambem para despertar as consclên
CUlS de toda a Naçio· dessa gente que nos ermou a 
esta função publiCa e espera que tomemos as me
lhores dac1sões para o futuro do 81'8511 Gente. por 
s1nal, que havara de nos cobrar caro por nossos 
eqUIVOCO& 

Daqu1 desta tnbuna. portanto. tendo por au
doincla os Srs Senadores e quantos bras11e1ros pos
sam estar Sintonizando a TV e a Rádio Senllda, 
alem dos que VIeram a ouw. a tard•nha. a Voz do 
BI'8Sil, quero relornar alguns dos argumentos que 
al•nhel em meu parecer e, se me penmtam V Ex"s, 
desenvolver mBIS alguns, VIsando, sobretudo, a relu
tar, com dados obj81IVOS, as alegadas vantagens 
econõmiCBS do 1ogo legalizado 

Os defensores da volta dos cass1nos a legal•· 
dade costumam levantar sempre os mesmos argu
mentos de razão acon6rnca, como a cnação de em
pregos, a geração de mpostos, a d1nan11zação de 
reg~ões diStantes dotadas de potencl81 tunstiCO. 
como os para•sos acologiCOS, as estãnc~as h•drom~
neraiS e os balneános IIIOrãneos Para esses analiS
tas, o JOQO, uma vez hbarado proptCiana a cnação 
de empregos, tanto na at1V1dade pnnapal. de JOIIO 
propnamente dilO, quanto nas aiiVIdades paralelas, 
como as de bar, restaurante e hotel Alem d1sso, os 
hotets-cass•no podenam ser lambem casas de espe
taculos. cnando outros empregos e trazendo benef•
CIOS de ordem cultural e art•stiCa 

Desse modo, ao lado de empregos para cru
plês e ca1xas da banca. por exemplo, também have
na demanda de trabalhadores para as funções de 
servente. anumada~ra coz•nhe1ro, garçom. vendedo
ra de tabaco etc Assom. a atiVIdaae tana um enor· 
me efedo mutt1phcador sobre as bases rnbutanas. 
por se tratar de uma atiVIdade mov•menradora de 

grandes somas de d1nheuo. por •ncrementar o mov•
mento tunst1co - sem duv•da urna das aiMdades 
ma1s lucrat1vas no mundo de hote - e por gerar tam
bém tnbutos 1ncldentes sobre salanos, como as obn
gações trabalhistas e o Imposto de renda 

Não nos esqueçamos. tampouco. 1a que fala
mos do aspecto cuttural e art1st1co. de como o sau
dosismo dos tampos dos cass1nos Atlãn!ICO e da 
Urca no R1o de Jane1ro f01, por décadas, o cavalo
de-batalha de personagens nota-s do mundo dos 
espetaculos, como o ator Sebastião Prata. o Grande 
Otelo Clamando repetidamente peta volta dos cassi
nos, em plena era da teleVIsão por satelde, nosso 
Macunamm continuava a chorar as orquestras. os 
coraiS, os dançannos, humonstas e cantores que, 
codaaos. v1ram-se desempregados no d1a 30 de abnl 
de 1946, quando o Presidente Eunco Gaspar Outra 
promulgou o Dacreto-Le• n• 9 215 

Podemos até relevar em merec1da homena
gem a Otelo. o caráter corporat•v•sta de sua arenga 
Não podemos e •gnorar o lato de que o advenlo da 
telev1são trouxe uma queda progress1va e segura do 
públiCo de espetaculos, relegando ao guelo da por
nochanchada o antes florescente género da -ISta 
em que ele. Otelo. bnlhou 

Em tempos de v•deocassete e. 11181S recente
mente de talav1são por assinatura. ate o públiCO dos 
CJnemas 101 esvazl8do. o que se demonstra pela 
transformação de d1versas dessas salas de prqeção 
em templos evangehcos Sonhar com um passado 
de salas de espetaculos che1as. dando emprego a 
uma m•nade de prof1ss•ona•s não passa. portardo. de 
m1std1cação saudos•sta De1xemos o passado para 
tras• 

Julgo. porem, que acabe• por " multO h;mge a 
por dPSvl8r-me de meu assunto Vobo, então, ao de
t>ate sobre a legal•zação do JOgo Falai, poiS, dos ar
gumentos fundamentalmente econômiCOS dos seus 
defensores Os oposrtores da legal,zação, por seu 
lado. diVIdem-se em do1s t1pos Por um lado, há 
aqueles que almham, pnnc11>3lmente. argumentos de 
ordem moral como os d1gn•tanos da lgr8Ja CatoiiCB 
que publiCam colunas regulares em JOrnaiS, como O. 
Lucl8no Mendes de Almeida e D Lucas More•ra Ne
ves. por outro lado. os que se dediCam, maiS obtet•
vamente a contestar as ta•s vantagens econôrTIICBS 
apontadas por defensores da voba dos CBSSinos e 
da legalização do popular b•cho 

Quero de1xar claro que respeitO profundamente 
os quest•onamentos mora•s dos sacerdotes. bem 
como os dos representantes de todas as reiiQIÕeS e 
conentes de pensamento Penso que eles tiim o d•· 
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red:o de mamfestar-se e De buscar convencer seus 
hers e segUidores As questões mora1s, porem são 
de foro rnt1mo ou confessronal não serv•ndo como 
base para a elaboração das leos em um Estado laoco 
e pluralista como e a Republica Federatova do Bra
sd, a paotor mesmo de uma das maos ompootantes 
clausulas petreas de sua Constotuoção 

Por essa razão, se arnda vou tratar neste pro
nunciamento, de algumas Questões morars. fa-lo-er 
dando ênfase a suas consequêncras económicas e 
socrars. exrmrndo-me de exarar JUIZOS de valor Não 
e meu ob,etrvo. por exemplo, condenar o vrcro ou as 
pessoas que se vrcram no JOQO, mas ressanar a per
da de renda e de bem-estar que seu haboto repre
senta para suas fam~oas sobretudo quando são po
bres 

Os dados que passareo a expor provem do es
tado none-amencano do Novo Mexoco. onde acordos 
entre as doversas tnbos de ondoos da regoão e o Go
verno estadual autorizaram, em 1995, o funcoona
mento de cassonos n!'s areas de reserva ondogena 
Antes de trazê-los aOI conhecimento dos Srs Sena
dores porem JUlgo necessano fazer um pequeno re
lato sobre a questão legal dos cassonos ondogenas 
norte-amencanos 

De fato uma leo federal amencana, bastante 
restnta faculta o funaonamento de cassonos em re
t!!rvas •nd•genas. a partrr de acordos entre as tnbos 
e os EstacO! n ob)etlvo dessa abenura e o de pro
PICiar alguma fonte de renda para as tnbos, v1sto 
que. mudas vezes. desde o século passado. porra
zões h•stoncas e politiCas. elas foram confinadas em 
areas desertJCaS e •mprodutrvas Para consolidar 
essa fonte de rendunento. essas autorlzações cona 
cedem aos •nd•os o monopol•o do Jogo em cada Es
tado Em tOdo o paos, 145 lnbos fozeram um total de 
161 acordos com osf' ovemos de 24 Estados, se
gundo dados atualoz os do Monosteno do lnteroor 
dos EUA 

No caso do Novd Mex1co. houve muna contest
ação, no plano legal, dos acordos de 1995, o que on
cluou desde a alegação de transgressões da leo fede
ral na forma como foram feitos ate argu1ções Quanto 
a constotucoonalldade Depoos de sua ompugnação. 
pela Suprema Cone estadual, os cassonos contonua
ram abenos enquanto as tnbos recornam a esfera 
federal onde lambem toram consoderados olegaos 
Fmatmente em 1997, novos acordos toram ass•na
dos e reconhecidos ~lo tudocoano Corno resultado 
11 trrbos ta operavam bassmos ao frnal do ano oas 
sado e outras 4 hav1arln assmaao o acorao preten
dendo abn-los em breve 

Passo agora as estatostocas do Novo Méxoco. 
fornecodas pela organozação não-governamental 
Coalozão Estadual contra o Jogo Embora faRefn da
dos antenores a 1994, que pOdenam fornecer onlor
mações sobre as tendêncoas de longo prazo das es
ta:ostocas leYantadas, alguns numeres são bastante 
eloquentes e ondocam uma probabohdade sena da 
que o unoco !ater relevante a onfluencoar a evolução 
dos fatos tenha sodo a ontrodução dos cassonos E 
ompenante notar que se trata de dados econõmocos, 
que contradozem fonemente a noção de que JO!lO 
traz nqueza 

Sera, por exemplo, que a cnação de cassonos 
no Novo Mexoco cnou empregos no Estado? Ases
tatostocas não mostram osso a taxa de desemprego 
pulou dos 6 por cento em 1994, antes do fOQO, para 
6,5 por cento em 1995, ano em que os cassonos to
ram abenos, e para 7 por cento em 1996, ano em 
que funcoonaram a tOdo o vapor 

Reduzou-se a mosena? Que nada- a percent
agem de pessoas vovando abaoxo do nível de pobre
za delomdo pelo Governo amerocano pulou de 21,1 
por cento em 1994 para 25,3 por cento em 1995 Ou 
seJ&, houve um oncramento de cerca de vonte por 
cento na pobreza, tudo osso em apenas um ano• 

E os negocoos em geral no Estado. melhora
ram? Bem, não e o que mostram os dados referen
tes ao crescomento do laturamento dos restaurantes 
no Novo Méxoco, precosamente um dos setores que 
devanam ser maos benefocoados com o onfluxo tunsb
co Poos o faturamento dos restaurantes crescoa à 
taxa de 7 por cento ao ano ate 1994. tendo ::aodo 
para a taxa de 1 ,52 por cento em 1997 Aona.o auan
to ao suposto progresso econôrmco, observe-se a 
evolução das lalêncoas_ Foram 3.526 em 1994, pas
saram para 4 343 em 1995 e atongoram a marca da 
5 882 no Estado em 1996 Aumento de 67 por cento. 

Uma questão socoal sempre assocoada ao JOQO 
e. por certo. a ~nmonalldade Poos não deu outra: o 
numero de cnmes graves cometidos na capdal Albu
querque passou de 40.390 em 1994 para 48.246 em 
1996 com um aumento de 19,5 porcento 

Enquanto osso acontecoa, enquanto lodos os on
d•cadores econõmtCOs e soc•a•s se agravavam. será 
que os cassonos estavam falidos. sera que estavam 
mal admonostrados. não rendendo o benehcoo SOCial 
que pOdenam? Hopótese falsa seus lucros cresce
ram solodamente de 300 molhões de dotares em 
1995 para 450 molhões em 1996 - um aumento de 
50 porcento 

E utol cdar, aonda, alguns dados relatovos as on
lluênc.as soc•a•s do JOQO, recolhidos por pesqu•sado· 
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res de algumas das maos prastogoosas unNefBidadH 
amencanas Sio estatoslteas que ,_.m, como 
mencooneo antanonnante, os elelloS ac:on6mcoS e 
sOC1aos dos problemas moraos que os casso,_ tra
zem as comunidades em que se 1nsbdam. 

Por exemplo, o professor John Wanen Kondt, 
da Faculdade de Econorma da UI'IIV8IIIIdade de 1111-
noos, constatou um aumento de 100 a 550 por C*'llo 
no numero de ]OQIIdores compulsNDS nas ánsas em 
que se onstalam caasonos. A quantidade de ._ en
dMdados. que ~m de pagar a hopa18Ca e praco
sam recluzor suas despesas básocas aumenta propor
coonalmente Alem diSSO, o vicoo no J090, segundo 
rela!óno do Promotor Geral do Estado de Marytand, 
Joseph Curran Jr , está relactonado 11 maoorla dos 
casos de VIOiinc:la do,_.,. e de abuSo sexual de 
cnanças naquele EstadO 

Entra as pessoas nas susceptíveiS ao viCio dO 
J0!10 estão os adolescenles. O PrafeAor ""'-'d 
Schaller, da Escola de Medoc:ona da Unoversodade de 
f-iarvard. es11ma em 6 por cento o número dos JCM1<1S 
<10rte-amencanos V1CI8dos no J090, e em 17 por oom
to o nul'llllfO dos que apreMntam poablemas de -... 
portamento oelac:tonado& ao hábdo de ~- Al6m 
closso, deZ por cento elos adOlescentes, segundo es
tudO dO Poofeasor Ourand Jacalls, da &cola de Me
diCina da Urwei'Sidade de Loma L.mda, ~se 
em dMtrsas a!Mdades olegaos, como roubo, furto, 
tráfoco de drogas ou prosbluoção, para lonanaar seu 
VÍCIO 

Nlo é tudo' nos condados onde IIi CBIIIIOS, 
de acordo com uma análise publicada no U.S. News 
Md Wortd ~ as taxas de cnmonaf!dade alo 
duas vazas maoonss do que na m6doa ,._,.. das 
con'l.lnldades de porte equovalente. Allanbc City, por 
extlft1llo, era a qlionquagésoma c:odade arnencans em 
cnmmalldade anl8s da abertura do J090; pua bem, 
Sr. Presidente, sará que os caaonos nio teftlo Mda 
a ver com o lato de que ela passou, hoje, para o 
posto de Cidade norte-amencana maos VIOlenta, em 
relação a sua populaçêo? 

o prnpaJ•do papel que os - 1en.n1 no 
·-da amocadaçio da üi41001DI, lli8lhonllldo 
as contas públicas, é ~ dewo•lbdo 
pelas estalostK:as amancanas. O 16 eàdo _... ... 
ta John Wanen Kmcll calculou que, nos e...doB Um
dos, para cada dólar arracadadO IMio Estado a partir 
dos luciDS dos cassonos. 3 dólanos pllllll8rWII a praco
sar ser gas10s nos siStemas judici6rlo e penal, na sa
gundacla _..,e em outras dasp ••• públicas. 

Aumento no tunsmo? Qo.lal nada. as 8111atlsb
cas ele alguns Estados amencanos. comei lllnoos e 

Wosconson, mostram que a maoor parte dos ganhos 
dos casamos provem de jogadores da propna cornu
nldede. e não de lorasteoros 

De onde vem então. Srs Senadores, essa cer· 
teza que têm os defensores da reabenura elos casso
,_ de que eles podem trazer benelicoos à SOCIIIda
de. se toda a expenêncJa mundoal mostra o contrá
no? 

Uma palavra deve ser dota. fonalmente, para 
contestar os que alegam que o JOQO JB exosta, claro
desllnamente. e que é melhor legabza-lo, PBJSBndo 
o EstadO a anecadar recur110s de ompostos com seu 
funcoonarnento. Desse topo de argumentação hve
mos exemplo no _!leppomeato de ins Resende, eniAO 
M111atoo-de EStado ela Justiça. a ComiSSão de Cons· 
htutÇio, JUSI1Ça e Codadanoa Oosse nosso compe
nheoro de Senado, entre outras coosas. que, quando 
Governador de seu Estado de Gooas, tentou comba
ter o 10110 do bicho mas fracassou, constatando que 
era grande o poder ele conupção dOs banquwos so
bre o apallllho policial e JUridtco A partrr deasB ex
penêncla., tena passado a defender a 0111noão segun· 
dO a qual e melhor legaliza-lo 

Onl, com a deVIda vãnoa e com o respeito me
I8Cido por uma togura Ião onsogne da República: é 
~ descabida a Idéia de que o &lado 
devena legalozar os cnmes que nio c:oneegue -... 
belllr Assam, se houvesse uma onda de seqlle8lrOS 
ondeshndados, devenamos legahzar os seqlle8lrOS 
Dai para se descnmonarem o estupro. o as-nato 
e o roubo sena um pulo AdemaiS. exoste, entre os 
maoo- c"""nologostas do Paos de dO extenor. a 
suspetta, quase certeza. de que a estrutura de cnme 
orgenaaclo montada para a exploração do JOIIO claro
~.~ ~ ligada ao tráfoco de drogas e 
armas 

Vamos entregar a esses cnrmnosos e contra

-· de mão beiJada. as condiÇões de exen:e
rem suas atnnclades olegaos maos tranqilolamanle, no 
boJo da legalozação do JOQO? 

Nlcr6 ludo lot urna grande vrtona conseguor· 
mos elaborar e aprovar uma leo modema e ehCienle 
contra a lavagem de dinheiro Vamos anular gi'IICIO
samente seus benellclos, autonzando o luncoona
manto de uma aiMdade econõmoca CUJ8 W11i1tcaç1o 
e conlillle de rendomentos e ddocol. quase o~ivel. 
por parta do EstadO? 

S... SenadOres. como dosse no mfclo deste 
pi'OIIuiiCiillllllnlo, nio são comuns ocasoões como 
esta, em qua temos uma decl&ão tão 1111XJrtanle 
para tomar com nosso volo, neste plenáno. Exorto
os para que o laçam com o espomo onlonnado e a 
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consciênCia de que o Pa1s JS conVIve com um exces
so de JOgos, entre as lotenas estallÚs. os b1ngos e os 
SOrteiOS teleVISIVOS. 

Não nos esqueçamos, 1gualmente. do lato de 
que b1ngos e tele-sorte1os foram cnados pela L1>1 dos 
Esportes com o ob1et1V0 de anganar ~eeursos para 
1nstdu1Ções sem f1ns lucrat1vos dediCadas aos espor
tes OU a atiVIdades fllantropiCBS. POIS bem, por essa 
brecha na proibição dos logos de azar esta passan
do toda sorte de p1lantragem, como vêm notiCiando 
os me1os de comumcação. O 1mpasse recente entre 
a Un1ão e os Estados quanto a f1scal1zação dos bl
ngos e uma demonsllação dos problemas legBIS que 
o Jogo Introduz. 

Banamos essa proposição. para que não seja 
necessano o P~eSidente da RepubliCa se dar ao tra
balho de veta-la, como 1a fo1 anunaado que o tara. 
se a aprovarmos Barremo-la, para que não seJB ne
cessano, depois, tomar a pro1b1r o Jogo. 

Não se trata de Luma questão de prundo mora
lista, mas de pura razao econõmiCB 

Enquanlo os ~s de comuniCBÇão e alguns 
formadores de op1mãk> diVUlgarem a KléiB de que o 
Congresso e 1nubl, sera multo grave que lhes mos
tremos que estão com a razão, aprovando uma pro
posição destas, que atenta contra os Interesses do 
Estado e da Nação. 

Sanemo-la, e o que tenho a lhes pedir 

Durante o diSCurso do Sr LUCJO Alcãn
tata, o Sr Geraldo Melo, 1° VICS-Presldsnte, 
dBfxa a cader.!l da preslliiHiaa, que e ocupa
da pelo Sr. Bel/o Parga 

Durante o d1scurso do Sr. Lúelo Atcãn
tar.J, o Sr. Bel/o Parga. deuta a cadeira da 
presldenciB, que e ocupada pelo Sr Geraldo 
Melo, t• v;.Presldente 

O SR- PRESI NTE (Gerado Melo) - V Ex" 
sera atendido na lo a reg11nental. 

Concedo a palavra ao Sr Senador Laura Cam
pos. S. Ex" dispõe de VInte m1nutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR- LAURO CAMPOS (BiocoiPT- DF. Pro
nuncia o segu1nte diSCurso. Sem 1'8111São do orador ) 
-Sr. Presidente, S,.. e Srs Senadores, na dança 
dos numeros que brotam das agãnciBS de pesquu 
que tentam determinar as vanações dos humores 
dos eledores e suas p~elerênc~as em relação aos 
candidatos que ocupam o cenano politico brasdetro, 
percebemos o desespero de alguns e, obviBmente, a 
sat1slação de outros. 

Nas ult1mas pesqu1sas. com a queoa da prele
rêncla manrtestada pelo Presodente Fernando Henn· 
que Caldos e a ascensão do cand1dato Lula. vemos 
que começam a reconer, prematuramente. a guern· 
lha, que vê a possovel v1tona de Lu1z lnac1o Lula da 
S1lva como uma ame~ça do caos D1zem que "o 
caos vem a1, se Lula vencer a ele•ção'' 

No entanto. esses mesmos que estão ao agora 
fazem antev1sões terronstas para o fUturo. se tudo 
não permanecer como esta, se a estrutura do poder 
não for essa. se os seus componentes não perma
necerem omutave1s por me1o de um processo de ree
leoção. Eles, mudo modestamente escondem sua 
contnbulção para o caos soc1al e económiCO que 1a 
esta Instalado neste Pais 

O que disse o MiniStro Bresser Pereore. por 
exemplo. secundado pelo Presidente da República, 
numa entrev1sta que os doiS concederam a Revasta 
Esquerda 21, em seu pnmetro numero? Ha ma1s de 
um ano. S Ex"s dosseram "Estamos no caos" 

Se estamos no caos de acoltlo com declara
ção do propno PreSidente da RepubliCa, é obv1o que 
LuiZ lnac1o Lula da Silva não pode ser responsavel 
por um caos que VIra por a• Já estamos no caos• 
Reservo, portanto. a autor1a desse diBgnóstiCC ao 
Senhor P~esodente da Reoubhca e ao Sr Mon1stro 
BJeSser Pe~e~ra Eles Ja sab1am, ha um ano. e ti
nham de saber. que estamos no caos 

Um dos responsaveos por este caos e pelo 
agravamento da sduação e, obvoamente, a reeleição 
a expenênCia 1nédda da leelelção. que so podena fa
zer com que o caos se aprofundasse no Brasil. E. 
depoiS, uma pohtiCB desastrosa e te1mosa, na qual 
querem 1ns1st1r, com a desconst1tuc1onallzação, o de
sempleQO, o esfacelamento da estrutura do Estado 
InsiSte-se nos "des • na aesmontagem de tudo, por 
me10 da desmoralização das nossas un1vers1dades. 
do desfazomento dos servoços pubhcos de saude. de 
educação. etc. 

Desmancharam o Pa1s em três anos e me1o de 
Governo e agora tenam que, obv~&mente, edrtar um 
plano "Bras11 em Ação" para ver se o bras1le1ro es
quece, nos poucos meses que nos separam da ree
leoção, o "des", o desemprego, o sucateamento da 
1ndústna nacoonal. o numero de falênciBs oncnvel que 
Importamos por me10 de nossas politiCaS camb1a1s, 
de nossas pohtiCBs IJScaos. ae nossa politiCa de ta
xas de JUros elevad1sS1mas adotadas como proteção 
Em nome da proteção da econom1a nac1onal e do 
Estado nacaonal, 1nstauramos o caos e a cnse na 
economoa brasileira 
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Agora não há tempo de voltar atrás e escolher 
outro cam1nho. O cam1nho e úniCO é o caminho da 
perdição É o camnho que Ja haVIB sido banado em 
1929 pala grande cr.e E o carmnho do neoliberalis
mo - ldéiiiS fanlásbcas que oconeram em 1873 a 
três 1lumnados e esquiZOflãniCOS econormstaa euro
peus OIQO esqUIZOirêniCOS, porque o furolador, Her· 
man Gossen, decepciONldo com a reoaptMdadé de 
suas Idéias, reumu todos os l1vros que põde. ateou 
logo neles e se sUICidou ao lado de sua obra, lunde· 
dora do neollberalsmo. 

De modo que estamos vendo que a sitUação 
não podena deucar de se agravar "Governo abre co
fre a gasto soaal". Não sou eu que estou escreven
do esta manchete: "Governo abre cofre a gasto so
Cial" "Equipe entra na guena da reeleiÇão". diz o 
J_. do ar.H Este JOfT1BI não penence ao PT; 
não temos nenhuma açio do Jornal do lll'aH. 

O M.,lslro Anton•o Kand1r d1sse, em seu dlscur· 
so de posse. • Auslendade. eustendade. auslenda
de" Terrmnou-o repelindo essas palavras. Austen· 
dada, enxugemento, continUidade do processo de 
desemprego, de desrespeito aos d1rettos adqu1ndos 
para colocar m&B gente na rua Foram demitidos 
1 fJT mi lunclonénos, de ecoldo com as declarações 
de D. Claudl8 Costm e do Sr. Bresser Pere1ra. Cento 
esetemll 

E agora o Presidente da República aparece na 
televisão. da qual, aliás, ele não sa1, e d1z· "Quem é 
que pode ser e favor do desemprego? Isto é um ab
surdo' Sou, obVIBmente, a favor do emprego" No 
entanto, seu Ministro demite 107 md fui"'CCInános 

Adolaram-se politicas bancárias que resulta
ram em Proers - foram gastos R$23 bilhões no 
Proer e mas tantos bilhões foram atraídos para ao
comer os banqueiros quebrados -. contra a onente
çio de M1hon Fnedman, que é o representante aluai. 
modema, neoliberal. com os seus 90 anos. Ele aflr· 
mou O seguinte: "As lnsllluiÇÕeS lntemBCIOIIBIS não 
podem e não devan socomar os bancos quebnsdos" 
Ele diBIIII sso recentemente, ralenndo-se ao que 
está acont-udo no Sudeste Aslábco. Aqu1, os 
seus discípulos liim uma espec18 de "bancotropla". 
"bancotropsmo", urna atração pelos bancos. 

A seca que fique por lá, a qUBirnada que devo
re a floresta. os pobres que morram de fome. Mas os 
banqueiros, não Os bar~que~ros não podem quebrar 
InfeliZmente, ouVI sso, pela pn111111ra vez, do MiniStro 
Sayad, em 1984 "Os bancos nio podem quebrar". 
O resto pode quebrar: os m1n1 e pequenos empi'IISá· 
nos podem quebrar, os consumdores também. Há 
52% de 1nad•mplênc1B neste Pais, os consumdores 

foram levados. conduZidos a gastar maiS do que a 
sua capacidade de pagamento lhes 1nduzma, por 
propagandas. por urna taxa de JUros que. logo em 
sagulda, ve10 cortar a sua cabeça. 

FIZ um pro)Bio de lei a respeito, preocupado 
que estava. sabendo que •na acontecer ISSO O que 
propõe o meu pro)Bio de le1? Ele estabelece no Bra· 
sd a falênca av~l, que eXISte na Inglaterra, nos Esta
dos Unidos e em outros pa1sas Dessa forma, aque
les que foram Induzidos a comprar ac1rna de sua ca
paadede, aqueles que foram vitimas da "ampurrote
rap~~~", daqueles que empurram seu estoque sem 
analsar a capacidade de compra de seus ciiBnlas 
nio sanam os uniCOS apenados para racabllr, os 
credoreS tenam de formar um concurso de credores 
da pessoa fiSICB que houvesse pedidO falàncla CMI 
C-.qüenta e doiS por canto de •nad1mplêncla 6 urna 
verdadeira loucura: metade dos que compraram nio 
estão pagando 

018nte dessa sttuaçio caoiiCB. desooblem que 
o caos vem por a1. Não vem por aí não' O caos per
tence a eles. Não venham SOCIBI1zar a culpa pelo 
caos• Os dados estão aí. gntantes Eles es111o pro
duzindo o caos há multo tempo Há pouco tempo, 
quando o caos se rnandestou de forma wulenta no 
Sudeste Asl811co, o que eles fiZBrBfn? Muh!phcaram 
a taxa de JUros do Bras1l, que Já era a m&B alia do 
mundo CMIIZBdo, por sete Ela chegou a um nível 
seta vezes ma10r do que a 1'118101' taxa de JUro& do 
mundo av~IIZBdo. Isso f01 feito em nome da salvação 
1'111C101111I, para 1mped1r que o d1nhelro que aqu1 esta· 
va saísse do Pa1s - os US$62 b1lhões que estavam 
mamando nas reearvas •ntemac10nas brasdauas, o 
dinheiro que estava especulando na Bolsa. O que 
eles hzaram? Obviamente, uma vez que aquelas te
tas astevam secando, t1veram de ananJBf o 1et1e gor· 
do da taxa da JUros elevad•ss•rna para que - ca
pdal voláld, asse capllal voraz não ca•sse fora, nio 
amiQrasse do Bras•l à procura da comida rrl818.gorda 
em outras paragens. 

De modo que não podana ocorrer outra CCISL 
houve uma pnma1ra onda de destruiÇão com a Im
portação de bug~gangas, de sapatos, de tecidos e de 
porcelanas que v1aram destruir o parque 1nduslna1 
bras•lelro e, obVIBmante, elevar o dese~o a 
mas dã 8%- como se enoontra hoJe. 

O que vemos, portanto, é que houve uma onda 
de destruiÇão e de sucateamento - e o Praulente 
da RepúbliCa falou no dl8 19 de Junho. pág1naa 9, 1 O 
a 11 da GaZ8Ia Mercllntll, que "realmente fá exa
geramos um pouco, o cámb10 fOI fllCBdo da UII'B ma
neira axageradamente valonzada" "Mas", d- ale, 
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"o erro V8IO do Governo de Fernando Collor, que 
exagerou • E ele teve quatro anos para sanar o exa
gero e prefenu continuar caminhando em d1reção ao 
caos 

O Presidente Fernando Hennque Cardoso fa
na, então. um plano - o Brasd em Açio - para salvar 
alguns satores at1ngldos por essa pnmatra cnsa, não 
a da taxa de JUros que Sua Ellcelêi'ICIIl elevou há 
pouco tempo, mas a cnsa que permitiu o escancara
mento da economiB naaonaJ, para que foese destro
çada pelas mercadorias produzidas por salénos de 
menos de US$1,00 por diB, na Ch1na e em Bangla
desh. 

Um racente estudo. realizado na Alemanha, 
af1rma que se as mercadonas alemãs, com tecnolo
giB elevada, tMISSSm que concorrar com as de Ban
gladesh ou da China, o trabalhador l'l'lédÕo alàlnão 
devena ter seu saláno reduzido em maJS de 20 ve
zes. Isso lena que acontecer para que houWisse e 
globalização. Portento, sena uma globaiiZBÇio por 
baixo. sendo preciSO reduzir o çu•to Bm·d. o custo 
Argentina, o custo ,_élÍICD, o custo Alema.V.. para 
que lodos se 1Quaia$sem ao culllo China, ao custo 
Bangladesh, onde t salános sio de menos de 
US$1.00 por diB. 

E óbvia a poli! de ret1rar das costas do Go
verno a responsab.ldade pela conduÇão dos negó
CIOS e de culpar o mercado Impessoal de gu11hobnar 
o SIStema O mercado Impessoal nAo tem culpa de 
nada, mas é sobra ele que J09Bm a responsabilidade 
deSses planos maHedados. desses programas de 
governo completamente desgravrtados e afaslados 
do homem, da VIda humana, com a preocupação 
tecnoc1sta de acertar défiCits sobre a destruÕÇIO da 
vida, do emprego, da -ntedona. 

Estamos no caos e. portento, não sena preciSO 
relembrar. mas é bOm, num Pais em que a matnóna 
é tão curte, recordar "ue a d1vlda liquida do aetor pú
bliCo, a diVIda ~~ passou de R$59,036 bilhile&, 
em 1987, para R$1 2,686 bilhões, em 1988, a abn
QIU, em 1997, R , 1 35 bilhões. Passou, portento, 
de R$70 bilhões, e 1990, para R$233. bilh5es ago
ra E o Governo la ça 13 bilhões da tltuiQs e f1ca 
multO satJsfeiiO 

Mas o que declarou o Presidente do Banco 
Central na semana passada? O ovemlght eslli vol
tando A cada diB que passa, o Governo aó conH
gue vender e colocar papéiS no men:aclo-a prazo 

menores e a JUros maiS elevados. O --ardi· 
go era uma forma de proteger a moeda da demlalon
zação de uma 1nflaÇio enorme Não há. agora. mail· 
vo aparente para que o ovemlght volte. 

Portanto, não há dúvida da que o Brasil que VIII 
ser herdado pela admamstração Lula é um Bra&ll 
na~itas - p!Or, com uma sitUação multas vezes 
.,.... caótJca do que aquele Brasil que o P11181danta 
Fernando Hennque Cardoso recebeu Juntamente 
com a- fauca presidenCial. 

Mudo obngac:to, Sr. Presidente. 

Duranfe· o dlscuiSD do Sr. l..auro Cam
pos, o Sr. Genlldo Me/o, 1° V~Ce-PrasldenM, 
diria • cadlrml da prestdãnaa, que á ocupa
da pa/D Sr. Bello Pa~ 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo SupiiCy 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT - SP 
Pronuncl8 o segulnla diSCurso.) - Sr. Praaldente, 
Srs. Senadores, em prlmatro lugar, quero ler a men
sagem que e111ou encan~~nhando à Selação Bra&lle~ 
ra: 

"Ptazados Dunga, Jogadores da Sele'*' Brasileira e CoT Ui? Técruca: 
Quero lhas transmlbr a 11111101" força e 

anerg111. dizer que é multO grande a torada 
para que voc:ês tenham um excelente de
_l.,..lllo, que JO!Iuam o futebol maraVIlho
lO que sabem, como tantas vezes Já de
monatraram, que encantam lodos os povos 
do naJndo e que conquiStem o pentacam
peooato mundial de futebOl. Que o façam 
com - gana quanto nós, da OposiÇão, 
- nos empenhando para que o Bras~ 
dRce de ser o campeão mundial da des~ 
Qllllldade 10aoecon6rruca. Deus os acom-
panha. 

O abraço. 
Sellador Eduardo Matarazzo SupiiCy 
Uder do PT e do Bloco de OposiÇão no 

Senado Fac:teral .• 

Sr. ~. Sr"s. e Srs Senadoras, venho 
hoje à-tribuna fiBra Jazer considerações a raspado 
da._ e do Semlnáno "O Nordeste além da Seca", 
que • Cenlral úrw:a dos Trabalhadora& realizou em 
Pelrol..., Pernambuco, em 27 a 28 de rna10 de 
1998. 

.au 1 '"* ao quadro estanecedol de m111s 
uma seca no Nordeste Mllh6es de braSileiros estão 
aol;e;ldo • duras oonsequinaas da estiagem. de 
um modo que naJiiOS JUlgavam 1mplausivel neste ~
naJ de lllic:ulo. Sabemos que é a população pobre da 
zona rural do sern-ándo nordeslmo que realmente 
padece com a seca: sio os pequenos propnablnos. 
os lalll'lldorw 118m lena e as raspec!MIS famílias 
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que vêem suas plantações de subsiStinc&a anulna
das e aprendem a comnver com a fome, alimentan
do-se no limiar do m1nmo necessáno São os po
bres do Polígono das Secas obngados a abandonar 
seus lares e seus roçados. acumulando-se nas IU8S 
das Cidades 1ntenoranas Mudos partem pare as co
dades gnmdes do Nordeste ou do Centro-Sul do 
Pa1s, onde vão aumentar o conbngente de desem
pregados. Dentre esses flagelados da seca. as 
cnanças represenlaiJ1 o grupo ma1s wlneraval, tendo 
o seu desenvolvlmemo IISICO e llllelectual senamen
te comprometido pela desnutrição. coriSIIIuem tam
bém o grupo com maiOI' número de mortos em de
conãi'ICIB da fome. 

A seca e um lenõrneno natural de carater CICII
co no Sem1-ándo nordesbno Isso s~gndiCB dizer que. 
embola não possamos predetermmar sua pen
cdlcldade - Euclides da Cunha diSSe que, pelo me
nos a cada 12 anos, podenemos esperar uma seca 
grava -. e certo que havere novas secas epos a 
atual Tantlem podemos prever que as conseqüên
CIBS soa&IS da próXIma seca seriio tão nefastas 
corno as que preanc111mos neste momento, se nio 
houver uma profunda mudança nas aç6es governa
mentaiS 

EIIIIB h1stona se repete dezenas de vezes. As 
pn111111ras notiCIIIS sabre a seca do Nordeste - e V 
Ex". Senador BeiJo Parga, conhece mudO melhor do 
que eu por ser Senador do Maranhão - datem do fi
nal do seculo XVI. No seculo passado. pollllcos e 
admnlstradores começaram e considerar a naceeso
dade de enfrentar ma1s senamente os alados SOCIBIS 

e econórrocos desse fenómeno. Apenas com a tem
vai seca de 1Bn, que resultou em centenas de mi
lhares de mortos, o Governo do lnopeno Br&SIIelro se 
dllljl6s a tornar uma medida concreta, nomeando 
uma Comssão Nac1onal de lnquénto para estudar o 
problema e propor soluções As rnadldas recomen
dadas foram a construção de açudes, perturação de 
POÇDS. abertura de um canal para levar as aguas do 
no Slo FranciSCO para o Ceara. ass1m como a cons
trução e melhona de estradas. lerroviiiS e portos ao 
longo do Nordeste Nada diSSO. entretanto, foi posto 
em prábca, apesar de o propno Imperador Dom Pe· 
dro 11 ter promebdo vender as IÓIBS da Coroa para 
que ma1s nenhum nortjast1no morresse de fome. 

DepoiS da proclamação da RepubliCa, o com
bale aos maleS da seca cont1nua a ser encam1nhlldo 
em ma~eha lenta Em 1906. lo1 cnada. entm. uma 
1nsbtu1Ção de careter permanente com essa fmallda· 
de - a Supenntendénc1a de Estudos e Ob-as comra 
:.s Etedos da Sece. que sena denom1nada, em 1945. 

Departamento Nac10nal de Obras Contra a Seca -
DNOCS Com a fundação do órgão, 1n1Ç10U,.. a 
chamada tase h1dnca de combate as secas, uaero
lada sobre uma VIsão que compreend111 o pt0111ema 
un~camente como o da falta de agua A mera eXIS
tência de um orgão especifiCO, no entanto, nio ga
rantiu o sucesso dessa polí!ICB das aguas, que pre
coniZava e armaz-gem do Prec:IOSO hquldo em 
açudes e a perturação de poços. As verbas afluíam 
pracanarnente. e os resuhados eram pouco VISíveiS, 
srtuação que somente se alterou durante o mandato 
de um Presidente da RepubliCa paramano, Epdác10 
Pessoa, que procurou tomar o combate às -
uma pnondade nac1onel. Vánas obras 1n1CI&du nes
se per1odo, de 19t8 a 1922, foram 1ntei'IOqlldas 
com a posse do novo Presidente. 

A ConshtuiÇão de 1934 tornou dever da União 
a "defesa permanente comra os efertos da seca• nos 
Estados do Nordeste. destinando um mln1mo de 4% 
da receá tnbulána federal pare esse 11m Após o 
Estado Novo, esse diSpoSrtiVO 101 resteuredo pala 
ConstituiÇão democratx:a de 1946, com um pen:en
tual um pouco menor. 

A estrateg1a de combale às secas ~ 
pelo DNOCS consegu1u armazenar. até 1958, 6.7 
mlhões de metros cúbicos de agua em maiS de 200 
açudes e banagens pubbcas A seca que anilo se 
abateu, não obstante, trouxe as ,_mas conse
qüências dramatiCBS de anos antenoi8S pare a po
pulação nordestina. o que leVou a um questiDniUTien
to da pol1t1CB que VInha sendo Implementada 

E certo que )á haVIII outros 1nd1CabVOS de que o 
problema das secas dev1a ser srtuado em um quadro 
rna1s amplo Em 1945. fo1 cnada a CompanhiB Hldre
lélnca do São Fra11C1sco - a Chesf. estatal que al
guns anos depoiS passou a fornecer energiB efétnca 
a quase lodo o Nordeste. poss1bllrtando um elebVo 
avanço no processo de 1ndustnabzação A Compa
nhia Vale do São FranciSCO surgru três anos depOis, 
msp~rada por um programa que tomou econoiiiiCB
mente produtiVO o Vale do Tennessee. A 1nsbtu1Çio 
com o nome de CompanhiB de DesenvolVImento do 
Vale do São FranciSCO - Codevasl - C'lnbnua de
senvolvendo, ate os diiiS de hol8. um trabalho com 
proj81os de 1mgação entre outros progrern. Em 
1952, fo1 fundado o Banco do Nordeste do Bras11 -
BNB. voltado. ate ho1e. para o lmanclllmeniO de pro
latos que promovessem o desenvolvimento econ6-
miCO na reg1ão 

Paralelamente. 1a progredindo a compreensão 
teonca do problema No seculo passado. houve vá
nos relatos sobre as calamidades das secas e algu-
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mas tentatNBS de ellplocação para o songular lenõ
meno clomabco. Euclodes da Cunha reunou, no estolo 
vogoroso de Os Serlões, publicado no IniCIO deste 
século, as duas qualidades de observador com for
mação coentiloca e de testemunha sensível aos dra
mas humanos, descrevendo a resostêncoa herooca 
mas muto! do sertaneJO doante da esbagem Em sua 
concepção naturaliSta, entendoa a seca como uma 
"fatalidade onexoraver, o "martino secular da terra" 
que, coclocamente, abatoa-se sobre Iodas as fonnas 
de VIda que ali habitavam 

Chamamos a atenção para a contnbuoção de 
Josue de Castro ao escrever, quatro decadas apos 
EuclideS da Cunha. outro lovro clasSICD sobre os pro
blemas brasileiros: A Geografia da Fome Na parte 
que se retere ao Sem-ando, o geógralo pernambu
cano mostra como a doeta parca mas razoavelmente 
efiCaz da populaçio sertalleJa, durante a época das 
chuva regulares, dá lugar à fome epodêmoca nas se
cas Da desnutnção acentuada decorra uma séne de 
doenças, miirneras das quaos resunam em morte, 
outras em males oneversiveos, como a ceg~~e~ra ou a 
má formação óssea das cnanças 

A obra de Gumarães Duque Solo e Água no 
Poltgono das Secas expnmoa, em t949, um outro 
enloque do problema: não apenas era enfatiZada a 
necessidade de desenvolvimento econ6miCD pa111 
que a população sertane)B pudesse resiSior melhOr 
ao ornpacto da esllagl!m, corno se propunha que a 
agncuRura no ~:= fosse baseada pnncopal
mente em cuRuras las, maos adaptaveu; ao elo
ma seco, como o algcDdão moco e a palma fonageo
ra O agrónomo, pertencante aos quadros do 
DNOCS, recomenda~~& que também a pecuana no 
sertão levasse em conte a domensão agroecológoca
econ6moca, pnonzando a cnaçio de capnnos e ovo
nos. 

Todo esse novo contexto onsbluclonal e teonco, 
somado à expenlncoa da seca de 58, ernbasou o do
cumento prodUZido pelo Grupo de TrabalhO para o 
Desenvolvimento do Nordeste, coordenado pelo 
emnente economasta Celso Furtado. O documento, 

que se mblulou ·uroca de desenvolvimento 
econÕITIICD para o N • apresenta, aonda hOJB, 
grande atualldade N é doagnosllcado o problema 
nordestono como se o o subdesenvolvomento, ca
ractenzando-se a strução da rede de açudes 
como •mera etapa p lomonar na execuçáo de uma 
politoca de melhOr nto de terras e águas 
na Região". Argume -se que a a!Mdade econõmo
ca maos aletada pela estoagem é a agncuRura de 
subsostêncoa pratocada pelos pequenos propnetanos 

e pelos lavradores sem terra, que mantêm relações 
de paroena com os propnetá.nos De lato, metade da 
população economocamente awa fora lançada em 
sitUaÇão de ondlgêncoa por ocasião da seca de 1958 
Já os donos de medoas e grandes propnedacles dos
punham - como Blnda dlllp6em - de mecanosmos 
para se defender da -. a qual sognilicava para 
eles essenaalmente uma cnse de produção. 

Propondo uma estratégoa para a mdustneloza
ção regiOnal, bem como para a raorganiZ'açãc da 
economia do Sem-ándo, com base no equilibno en
tre a agncuRura de sequeiro e a agncuRura orrigacla, 
o texto tomou-se uma reterêncoa central para a cna
ção da Supenntendênaa do Desenvolvomento do 
Nordeste, a Sudene, em 1959, durante o Governo 
Juscelino Kubllschek. 

A atuação da Sudene. que teve Celso Furtado 
como seu supennlelldenle desde sua cnação até 
março de 1964, marcou o surgomento de uma nova 
fase no desenvolvimento de programas contra os 
e1attos da seca. As ações de natureza pannanente 
passaram a onsenr-se em um contexto m8IS amplo, 
constando dos "Planos Dlretores de Desenvolvimen
to dO Nordeste", que foram submetodos à aprovaçlo 
do Congresso Nacional. Além de omplemantar seus 
proJSioS própnos, a Sudene passou a coordenar as 
ações de todos os Monllllénos no Nordeste. Um me
canosmo de mcentovos fiSCBIS devena esbmular os .,_ 
vestlmentos pnvados em projetos aprovados paio ór
gão. transformando-se postenonnente no Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste - Fmor Após a Im
plantação do regomé molllar, no entanto, a Sudene se 
enfraqueceu e perdeu a autonomoa, em decorn!oncoa 
da acentuada concentração de poder e de recursos 
trlbulános na esfera federal. 

Com uma nova-. em 1g70, os órgãoa com
petentes foram levados, uma vez mBIS, em pleno pe
rioclo repressovo, a questoonar os resultados das poll
bcaS adotadas. Uma pesqu188 coordenada por Dir
ceu Pessoa e Clóvis CBvalcanto seMU de marco 
para uma nova compreensão dO drama das -· 
Constatou-se que as ações eté enliO desenvolvidas 
resunaram em um reloiÇO de .nutura lalllundlána 
do Sertiio e do Agreste norcfestonos, benalicl8ndo 
multO pouco os lavradores sem terra, assalariados 
ou part:e~ros -e os pequenos propnetános. O smples 
estimulo ao creacmento 1100n6m1CD não se mostrou 
suiJcoente para rasolver os problemas dos que mBJS 

bnham problemas A seca desfez o ténue equollbno 
econõmco da regoão, e seus eleitOs calamitOsOS m
cldiram doretamente sobre a parte mBlS fraca. Mes
mo nos quadros do regome mlllar, surgou a conscoên-
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Cl8 de que era necessáno aprofundar o âmbito das 
ações de caratar permanente para Sup&(llr os male
líoiOS SOCiaiS da saca 

Aesom fOI que o Governo Federal lançou o Pro
grama de RadiBinbuoção de Terras e de Estímulo à 
Agroondústna do Norte e Nordeste, o Protena, em 
1971. O PfOIJrama. que bnha entre seus ob)ebvos a 
promoção de urna raorganozação lundoána regoonal e 
a modemozaçio da agncultura. dehontou-se com 
urna estrutura SOCI8I de eldremas desogualdades, em 
um COI1Iallto pollbco adverso e transtorrnaçiles. Fo
ram ~ apenas toês moi tamnoas. -.lo os 
grandes proprietános e o capotai agroondustnal os 
pnriCipiiiS benallcoénos do crédito concedido. 

Novo programa federal fot, entio. lançado em 
1974, Jé com uma filosoloa de ação plenamenle oden
bflcada com o cotl08tlo de deseniiOMmento rural m
tegrado: o Potouo1deste ou Programa de Daeenvol
wnento de Á- Integradas do Nordeste Sua apii
CIIÇiio pnoeaupunha a oealização de um doago o6stoco 
socooecou6nliCO de urna área dete11111nacta, a perbr 
do qual !llanelou-ee um COI1tunto de ações I"8C •a
lias para elevar os nívaos de produção. poodutnncla
de, randa e ~ego. envoM!ndo componentes de 
nlra--..tura, IIDCIIIIS e produtiVOS 0 Polonordeste, 
118111111 como o Poqeto Sel1aneJO, de 1976, que COI1· 
•-em urna l1nha de crádlto supeMSoonado, com o 
apotO de núcleos de pi'HiaçAo de seiViços As unida
das produtoras, nio obbveram a peo oetração ou os oa
aullados espeoados, tanto pela dmnulção das Wllbas 
quanto por leiam ado planepldos e condUZidos sem a 
parllcipaçio e o rMpaldo dos grupos Jnteresaados 

Ainda nos úftomos anos do regome moldar, no 
onlcoo da década de 80, o Governo procurou cnar um 
programa de grande abrangêiiCI&, o PIOJ8IO Nordes
te. o qual Incluía o Programa de Apooo ao Pequeno 
Produtor Rural - PAPP -. um Programa de lmgação 
e ouiJos nllac:ionados à saúde, educação e sanea
mento no 1111110 rural. Apoiado financeoramente pelo 
Banco Mundoal. o PAPP, que procurou absoMtr o 
málodo e u rea•zações do Polonoldeste, - um 
bom 111'41Uiao 1niCIIII, desdobrando-se em Sllbprotatos 
em todos os Estados noodest,_ Acabou. enlnllan-
10, pe1dal Ido a força, com as mudanças de rumos 
poi/IIOOS da pnmeua metade do anos 80 

Também O Programa de lrrig8Çio apr&MIIIOu 
bonS resul!ados ontC181S, ao cotibiArio dos demeos 
programa do Poqeto Noldesle, que n1o foram além 
da fase de planajamento Em 1985. a c:naçAo do Mo
nosténo Extraordináno para lrrtgaçao paracoa -•na
lar que o terna sena pnorozado palas polltiCIIII govar
namentaJs, que. entratanto, Já em 1989, too axtonto 

A CO:"'S~'"l..ICão de 1988 alem de re1ntroduz•r a 
vmculacãc ~-=- oarte da rece1ra tnbutana federal para 
flnanc•ame .. ~c jo setor produtiVO no Nordeste. em 
percentual de 1 B"'o abnu boas perspectovas para o 
combate a se~a ao reverter o processo de cilntralo
zação elet•vado durante o Governo molotar, garanbn
do maos recursos aos Estados e Muno:opoos. O Go
verno Collor marcou o momento em que se puaou a 
adoter uma oohtoca não apenas de contenção de 
gastos pubhccs mas de descomprometomento do 
Estado com a atuação em doversas áreas de ·-
se socoal em consonãncoa com a nonna econ6moca 
preconozada pela Pnme.ra-Mmostra Margaretfl Thal
cher. 

Pela omooss1bdodade de aprofundar a transfor· 
mação da estrutura econõmoca do Nordeste, a Sude
ne contonuou a desenvolwr ações de caráter amer
gencoal durante as doversas secas que ocorTBm após 
o seu surgomento Esses a.ções repetoam as lonnas 
já tradocoonaos de assostêncoa as populações flagela
das, resumondo-se na abertura de postos de tlllbalho 
provoso.nos e na dostnbuoção de agua e de ahmentos. 
Ate a seca de 1976. as frentes de trabalho pnvolegoa
ram a construção de grandes obras. o que obngava 
o trabalhador a se deslocar do seu muno:ípoo e a se 
separar da famoloa, tendo que dovodor com ela os mon
guados rendomentos Nos pnmeoros anos da grande 
seca que se estendeu de 1979 a 1983. essas frentes 
toram voltadas para pequenas obras em propneda
des parloculares CUJOS donos ofereaam um topo de 
contrepartoda. de acordo com a extensio de suas 
tanas Esse topo de transterêncoa de recursos públo
cos para a esfera pnvaaa too obJelo de mul1as crib
cas e da resostêncoa dos oropnos trabalhadores, de 
tonna que. a partir de 1981. passaram a ser execu
tadas obras publicas e con'IIJnotanas. a cargo do 
DNOCS, da Codevast e ae algumas secretanas as
taduiUS Ce11as expenêncoas realozadas em êmbolo 
estadual propocoaram uma rnaoor parto:opaçio da po
pulaçio na delonoção das obras a serem realazaclas 

O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT - DF) - V Ex' 
me permde um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT- SP)
Senador Lauro Campos se V Ex" pennmr que eu 
avance nesse hostonco ao poderá. com todo o seu 
conhecimento como econom1sta e h1stonador, apro
fundar-se a1nr s rna1s na anahse da matena. O apar
te a V Ex' esoa garantido, com certeza 

O Sr. Lauro Cempos IBiocOIPT- DF)- Sem 
duvoda nennuma Como V Ex' pretenr 

O SR EDUARDO SUPLICY !Bioco/PT - SP) -
Podemos t1rar desse h1stonco de lutas contra os efe•-
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tos da seca no Nordeste uma sene de conclusões 
omportantes A pnmeora delas é que, em lugar de 
ações emergei"ICIIUS, o Semo-ando nordestino ,_. 
Slla de soluções de!Jn~was para seus problemas so
cooeconõmtcos agravados pelas secas. Essas solu
ções compreendem não apenas o aumemo da capa
cidade de annazenar e dostnbuor água. mas tambem 
o processo de desenvolvomemo econõmoco da se
goão como um todo e da zona rural do Semo-ando 
em aspecoal. 

O daserwolvunemo econõmoco, entretamo. não 
beneflcoa por ogual a Iodas as classes socoaos No 
Sertão e no Agreste nordestonos. as medidas toma
das para promover o desenvoMmento têm favorea
do pnnciPillmente aqueles que menos necessitam 
de &juda Os açudes e as barragens feoos com ver
bas públocas em terras partoculares foram quase 
sempre construodos nas propnedades de grandes fa
zendeiros e de chefes polotocos, reforçando seu po
der sobre os laVIildOres não-propnetános e mondun
doános Aonda ontem, o jOtnal O Estlldo de S. Paulo 
publocou uma extensa reportagem sobre a fazenda 
que parace modelo de pastagem, de cnação de 
gado, com 1 800 cabeças de gado. A fazenda per
tence a uma omportante figura polibca, líder do go
verno Femando Collor de Mello, que aonda apreHO
ta allossomos noVIIIS de mortalidade onfantol e de po
breza. 

Essa e uma das razões que expliCam o fato de 
a omgação ter-se desenvolvido mulllssomo menos do 
que a capacodade de annazenar agua, consideran
do-se JUStamente que a cnação de gado costuma 
ter, para os grandes propnetanos, malDI" relevãrocoa 
econõmoca do que a agncullura 

O uso de verbas públocas em benefiCIO partocu
lar. tamo politiCO quartto fonanceoro, seJa nas ações 
emergencoaiS, SI!JB=de caráter permanente, &ln
da não mudou de substanCial. Um esquema 
secular de domon - e de exclusão socoal contonua, 
onfeJizmente. a moStrai--se elocaz. Ele oode ser tradu
zido em ação tamo na somples permuta de votos por 
cestas basiCBs como na troca de apooo polibco pela 
liberaçãc de verbas arçamentánas, para abras que 
muw vazas não se mostram essencoaos para a po
pulação - para não diZer da má qualodade das ces
laS básocas atualmente dostnbuidas, que, em dover
sas ocasoões, estão sendo até devalvodas. 

Os diversos programas cnadas para oncentovar 
as pequenos produtoras ruraos padeceram de uma 
crõnoca falta de conton~ldade, sendo desatwados ao 
sabor aas mudanças JIIOfllocas conJunturaos Consta
ta-se, emretanto. uma vahosa acumulação de expe-

nêncoas nessa area. apontando para a necessidade 
de se estabelecerem programas de desenvalvomento 
rural ontegrado, abrangendo doferenles topas de ação. 
ai oncluoda a retonna agrana Qualquer programa 
que v1se efetiYamente ao progresso do Sem-ándo 
nordestono deve pautar-se também pela melhona 
dos seus ondocadores SOCIBIS, mannertte as que se 
referem à educação e a saude da população Che
gamos. enbm, a presente seca e as ações desenvol
VIdas pelo Governa Fernanda Hennque Cardoso 
para combatê-la. bam como ao tratamento que vem 
sendo dado ao desenvolvomento socoal e econõmoco 
do sem-ando do Nordeste 

Trata-se, antes de tudo, Sr PresKiente Bello 
Parga, de uma seca anuncoada - a maJS anuncoada 
de todas as secas A revosta Veja, em matana sobre 
a esloagem nordeSIJna, na ediÇão de 6 de maoo illlo
ma, ressaltava que o Instituto Nacional de Pesquosas 
EspaCIBJS previa. desde outubro do ano passado, 
que a seca sena grande. A reviSta lstoÉ Já anuncoa
va, em uma maléna sobre o El Nino, de 30 de Julho, 
que o Nordeste braSileiro sena pnvado de sua tem
parada de chuva. o que padena "causar a ma10r 
seca desde 1983" As mesmas conclusões estão so
bejamente conformadas no relatóno dwulgado em se
tembro do ano passado pela Comossão Especoal 
desta Casa que analiSou os problemas do El Nliio 

Esses acontecomentas nos fazem recordar a 
h18tóna de José no EgiiO. Quando o Faraó sonhou 
com as sete vacas gordas. a que se sucederam sete 
vacas magras, precosou recorrer ao pnsooneoro José 
para onterpretar o senbdo do sonha. Oepaos de ter 
canheCimema do sonha das sete espogas de milho 
frondosas e das sete espogas secas, Jose anui'1CIOu 
que o EgiiO passana par sete anos de safras abun
dantes e sete anos de safras escassas. DesconheÇa 
se o Senhor Presidente Fernando Hennque teve al
gum sonho proléloca sobre a ~ que se abatena 
sabre o Naldeste, mas, mesmo que não IIVIISSI! todo 
qualquer sonho. dospunha de pravosões aonde riiaiS 
seguras, obtidas pelos melados coentifocos do Institu
to Naaonal de Pesquosas Espacuoos. Menos previ
dente que o farao, o Presidente da RepúbliCa não 
deu a menor atenção aos sonaos sabre os tempos de 
fome que sabrevonam para seu povo 

O que foo fe~o. então, Sr"s e Sos Senadores. 
para eVIIBr os eleitOs catastrõhcos da estoagem per
feitamente prev1sta? O que fozaram as autandades 
competerlles - ou talvez devêssemos dozer oncompe
tentes, se não lasse maos apropnado qualofocá-las de 
prcfundamente desonteressadas - para monorar. a 
tempo habol, o sofnmento cruel de dez milhões de 
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pessoas mrlhares das quars estão se alrmentando 
apenas duas vezes por semana. de acordo com a 
refenda matena da reviSta Veja ou de tantas reporta
gens que as drversas emrssoras de televiSão têm 
mostrado nas ultrmas semanas? 

Ao que ludo llldiC8. não 101 feno nada a aMura 
da necessidade 

Sr Presrdeme, estou prestes a concluir. mas 
precrso conceder um aparte ao Senador Lauro Cam
pos 

O SR. PRESIIlEN1E (Belo Parga) - PeQo a V Ex" 
que conclua com o aparte ao Senador Lauro Cam
pos pers remos outro orador ~nscmo 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP) -
Vou conceder, então. o aparte ao Senador Lauro 
Campos para depoiS conclUir o meu pronunciamen
to, que tem arnda uma sequéncra rmportanre 

O Sr. laiA'I:I Campos (Bioco/PT - DF) - Pera
bens Senador Eduardo SupiiC\f. peta fonna como 
aborda esse tema Não quero tomar seu tempo, poiS 

sa que e melhOr utrbzado por V EX" do que por 
mrm Mas seu drscurso mostra claramenta, que a 
seca e uma questão cuhural no Nordeste do Brasrl e 
que quando os nos param de flu~r, começa a fluir dr
nhe•ro Mas o d1nhe1ro não corre para m1norar o so
lnmento dos pobres. geralmente, corre para aumen
tar as desrguaklades socrars para benehcrar os n
cos A pagrna 47 do seu bvro Perspecflvas da Eco
nomra Bras~/erra. Celso Furtado trdo como socral15ta. 
afrrma ·A solução para os problemas do Nordeste 
s.e encontra no propno Nordeste E o baoco satano 
mortetarro que recebem os trabalhadores do Nordes
te que POde alrerr o capnal" Então. reduzir o rnars 
barxo salano dos trabalhadores nordesbnos e a pro
posta para atra~r o caprtal Isto e cultural E abSurdo 
alguem encontrar na redução dos salanos moneta
nos do trabalhador nordestrno a solução para os pro
blemas do Nordeste Levaram murto drnherro para la. 
mas não o levaram 118 drreção socral: não canahza· 
ram esse fluxo de recurso para os frns devrdos Mur
to obrrgado 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) -
Sr Presrdente. tendo em vrsta arnda ter uma parte 
rmportante de meu pronuncramento para fazer, peço 
a palavra como Lrder para que possa utrlrzar o tem
po dasbnado aos Lrderes 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga1 - Conclua 
seu drscurso Senador 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
Aonda maos dada a relevancoa do tema. que drz res· 
peno ao propno Estado e a terra do Nordeste. a que 
V Ex' pertence 

Agradeço o aparte do Senador Laura Campos. 
S Ex'. com seus conhecrmentos. retorça os argu
mentos que estou expondo. ou SBf8, de corno tantas 
vezes a forma de esbmular o desenvolVImento do 
Nordesle teve por caractenstrca mane~ras de con
centrar arnda mars a renda e a nqueza 

Não for tomada alguma medida antes de o pro
blema aa seca tomar proporções calamnosas, por· 
que esse trpo de ação não faz parte das pnondades 
pohtrces, econõmocas ou socl8rs do Governo Fede
ral As declarações mars veementes do Senhor Pre
sidente Femando Hennque Cardoso sabre a seca 
nordestrna foram comra a sua exploração polllrca, 
pnncrpalmenle por padres da !greta CatóliCa e mrlr
tantas do MoVImento dos Trabalhadores RuraiS Sem 
Terra- MST -, que apararam os saques realrzados 
pela população lamrnta Parece que apenas esse 
fato, essa ameec;a de subversão. que encontra am
paro na doutnna da lgl8f8 e do Códrgo Penal, canse
guru realmente comover o Senhor Presidenta da Re
publrca Mas sabra for a alllude da Sr" Ruth Caraoso 
ao drzer que os saques constrtuem um fen6meno 
cultural conhecKio de há murto tempo no Nordeste 
brasrlerro, e rnclusrve tolerado em vosta de os Gover
nos não lerem. ale hOfe. consegurdo uma allemetrva 
mars efrcaz para aplacar a tome 

Os programas de ação emergencral. que pode
rram ter soáo rnoaados ha pelo menos seiS ,_, fo
ram lançados de forma lrmKia e estão sendo rmple
mentados em um ntmo demasl8damenle lento. Tem
bem não são merecedoras de louvor as afrrmações 
do Presidente da Republrca de que a "rndustna da 
seca" e eotsa do passedo Ao comrano. e Pf8CISO 
uma vrgrlàncra de toda a socredade para garanbr que 
não mars ocorra tal pratiCa. extremamente cqvarde 
mas arnda comum em uma regrão com dealgualda
des socrars tão acentuadas 

Devemos reconhecer um menta no Governo 
Fernando Hennque. po15 ele realrza de modo cons• 
lente aqurlo que o Govemo Coitar procurou lazer de 
forma atabalhOada A sua politrca de redução da 
presença do Estado na area socral tem srdo pratica
da com pertena coerãncra. Os efeitos do tão propala· 
do aumento do poder aqursrtrvo da poputaçao mars 
pobre. ocomdo no momento da rmplantação do Pia· 
no Rear. arnda no Govemo Itamar Franco. tá se as
Ião esvarndo Favorecer as classes trabalhadoras e 
os exclurdos nunca for um ObjBirYO central da politrca 
vogenle Devo refenr-me uma vez mar& eo clesrnte
resse do Governo em regulamentar o Programe de 
Renda Momma a tempo, rnvrabrhzando a sua rmple
mentac;ão no corrente ano Mesmo na forma lomnada 
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em que foram llllrov&c:los por leo, os programas públi
cos c:te renc:ta minoma constttuonam uma mec:ltc:ta de 
onegável elocacoa para se combater o atual surto c:te 
tome no Nordeste, c:tesc:te que fossem oniCIBc:los a 
tempo. Mas o verc:tadaoramente moderno, no enten
der c:tos c:tongentes polítiCOS c:to Pais, é estomular a 
competição entre as pessoas. entre as empresas, 
emre as regoões. e nio trabalhar no senbc:to de c:tomo
nuor as c:tesogualc:tac:tes que omposslbolotam, mclusove. 
urna competiÇão mous JUsta. 

A stuaçio c:to Governo na área socoal "está ca
panga•, ahrma. com tDc:ta a pertJnêncoa, um prelado 
c:ta IgreJa Católoca no Nordeste Constatamos que. 
mesmo concamranclo poc:teras, ao tomar vert>as c:tos 
Estac:tos e Munocopoos por meto do Func:to de Establlo
zação Foscai e c:ta leo Kandor. o Govemo Federal não 
conseguRJ omplernenlllr qualquer proJeto que se tenha 

mostrac:to - para promover o c:tesenvolwnanto 
c:ta Região Nordeste A reforma agrána e os programas 
c:te 1111010 aos pequenos produtores, oncluonc:to o flnan
coamemo rural, a BSSIS!êncoa téaloca e a oferta c:te água 
para mgação. c:tevenarn ser ,_ pnontánas Outra 
obra que sempre é lembrada quando a seca aumenta 
é a transposção das águas c:to no São Francosco. Vale 
ressaltar que ela too apresemac:ta pela pnmeora vez 
em 1847. por um Oeputac:to cearense 

O combate aos elettos das secas no Nordeste. 
empreendido há pelo menos um século sem resulta
dos realmente coi'ISIS!erttes. deve c:tesenvolver-9 
em vanos planos, abrangendo não IIIISn&S a VJabolo
zação c:to acesso à água e à omgação, como tarnbem 
a promoção c:te c:tesenvoiVJmemo econõmoco que be
nefiCie c:te lato a população de menor renc:ta No aro
tanto. podemos notar que a polihca do Governo Fe
deral não pnVIIegoa a superação dos problemas do 
semo-ándo nordestrno, porque de fato não pnvole
goa a atuação na área socoal. Apesar de o Executo
vo e seus aloac:tos alonnarem o contráno, a onação 
do Governo doente da, ameaça anuncoac:ta da seea 
too a responsavel pel~s agruras por que hOJS pas
sa a população pobre Ido Sertão e do Agreste. Exo
gomos que, ao menos E agora em doartte, cesse a 
atttuc:te c:te descaso e d onteresse do Governo Fede
ral em relação a sorte molhões de nossos orrnãos 
nordeslonos. 

rove a oportumdalle de partocopar do Semonano 
·o Nordeste alem da Seca", prornovKio pela Certtral 
Unoca c:tos Trabalhadores. a corovtte do seu Presiden
te. Voceme Paulo da Silva O encontro too reahzac:to 
em Petrolona, contando também com a partJc1pBçã0 
do Prol Azoz Ab Saber, de professores e técnocos da 
Embrapa e do Secretano da Agncultura de Pemam-

----------------
bueo. entre oUiros que contnbuoram para o debate 
sobre a problemática da seca do Nordeste. 

Gostana de ressaltar algumas das recomenda
ções a que chegaram os partlcoparttes do semonáno 

"1. Lançamento omec:toato de uma Campanha 
Nacoonal com titulo o 'Nenhum brasoleoro podera 
morrer de fome pela seca ou pelo desemprego'; 

2. Cnar um mUiorão nacoonal de arrecadação e 
doslribuoção c:te ahmemos a Iodas as lamohas alongo
das pela seca, 

3. Ublozação omec:toata dos estoques regulado
res do Governo para socorrer as lamnoas que sofrem 
com os elettos da seca prolongada; 

4. Cnar armazéns do sertão que possam varo
der produtos maos baratos e regulanzar preços em 
época de seca - o professor Azoz Ab s-, oncluso
ve. sugenu que as grandes redes c:te supermercado, 
como Wallmart. Pão de Açucar. Carrelour, locakza
dos em São Paulo. possam onstalar. em convãnoo 
com o Governo, esses grandes armazens, 

5. Cnar um Grupo de Trabalho no INSS para 
agobzar a concessão de aposentadonas e benefociQS 
&SSIStencoaos aos trabalhadores ruraos das áreas 
abngodas pelas secas. 

6 Estabelecer uma polftoca de saude voltada 
para o combate à desnutnção e doenças endêmocas 
que assolam cnanças e aduHos c:tos assentamentos, 
comunoc:tades ruraos e penlena de grandes centros 
urbanos; 

7 lnstttuoção omedoata de um Programa de 
Renc:ta Monorroa baseado nos fundamentos segundo 
os quaos toda pessoa tem doretto a partocopar da n
queza c:ta Nação; toda pessoa tem doreotc ao sufo
CIIInle para sua sobrevrvêncoa. toda famnoa carente 
tem doretto a receber um complemento de renda 
psra que suas cnanças possam freqüentar a escola, 
ao onves de serem obngac:tes a trabalhar precoce
mame, 

8. Estabelecer um Programa de Trabalho arti
culado com o Programa de Renda Monoma para fa
mHoas abngldas pela seca. ontegrado a um Programa 
c:te AHabetozação e Qualilocação Profossoonal. voltado 
para a convrvêncoa com o semo-ando e. em espeCial. 
com a gestão sustentavel dos recursos hidncos, 

9. Cnar lonnas e meoos de ocupação de mão
de-obra não espeaahzada. oferecendo postos de 
trabalho aftematovo no contexto da seca por meiO de 
um programa de omplementação de Obras de Intra
estrutura Hodnca, Produtova. Habttac10nal e Socoal 
(CISternas, poços artesoanos. barragens subterrã
nees. açudes canaos de omgação. annazéns, estra
das voconaos. construção e recuperação de escolas. 
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postos de saúde, moradias, saneamento básica, ola· 
nas comumtanas) nas áraas de assantai!WIIO, co
munidades ruraiS e penfena dos centros urllarms, 
com mão-de-obra local e utd1Z811do racu-. do 
BNDES, FGTS, FAT e Fundo Constr!UCional do Nor
deste. 

Sr. Presidente. há 81nda uma seqOincla de 
prepostas estruturaiS como o mapeamen1o unedllllo 
do SertãOISeml-ándo, ldenldlcando as caracterfsb
cas especificas de cada região, a f1m de o-r 
uma poi1IIC8 de Infra-estrutura hidnca de c:onm.te 
aos efeitos da seca e outras, que peço qua 81118111 
transcntas na Integra. nos AnBIS. 

T81s propostas 1nd1C8m qua a IIOCifldade 8lllá 
•me-sada am pensar os problemas do Nonlasla e, 
ITIIIIS do que ISSO, em resolvê-los de fato, ap6s tan· 
tas decadas de esforços ln&uf1C18nlas Cebe ao Go
verno " ao encontro dos anseiOS dos noldestlnos e 
dos bras11e1ros de todos os quadrantes, car""l•"ndo 
essa vontade de translormação oomo um metO de 
se construir um Pa1s ma15 desenvolvido, m&JS JI*O, 
mBIS humano. 

Murto obngado 

DOCUMENrO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY Ell SEU PRO
NUNCIAIIENTO: 

NEM<UM BRASILEIRO PODERA MORRER DE FOlE PELA 
SECA OU PELO DESEMPREGO 

o Semrnano da CUT ·o Nordeste além 
da Seca,· raahzado am Petrol1na - Pernam
buco, am Zl de ma10 de 1998, propõe· 

~..-o&IIQP04nTAS E""A-&· 

1 L.-~ madllltD de uma C8mpanha NaQarlllll cam 
o lluiD "Nenhum braMira padera montll' de 1ome pee. eeca ou 
pao desa nprago • 

2 Cnar wn rnulirlo ~de a11• 1 :• e d•l: IIIi*" dlllloniOIIOISO_U_IIIIn!Pdaspolo-. 
3 UIIOZaçio---~do-

110 11818....,. as"'""- que- com oa- da aaoa 
.,.-.g-

• Cllllr_do_que __ pradua 

.... -.~----dll-
5 Cllllr ..., a._ de T- no INSS. - ._._ a 

COI to 811PD1l llliCkWIB 8 beril8fiCIIA 17 .,_- ....... -lU-- llreesllllngldaS --6 Esta! ' uma poll-=a de lllUda ~ pam o cam-
bale.~. doen;u .......... ....,...- cnan
ças e aaLfiDS aos as •••-· COI'I'hndadll& r..- e perttana 
de g..--UlbaiiDS 

7 ._.,., ..-.a de um l'lograma de - Mlnnol 
- -lu•lllueu .. _.x, os QU8IS ,_- r.n di,_ a-da- da naçãa.IDCIII--- IIII 
s•'lc Pile,.,.- sobleiWtlaa IOdll famO. CIU'WIIe Mm dniiD 
a recaber ll'n conplerr...,., de rand8. para que .._ c:rwças pos· 

..-nfNqQiii-a8ICDia,ao ............ rs r ......... 
PI• li ... 

8 ERU 'ta umPr+&iediiT.....,_ertlculldoaama 
Plagia•• do-MI..,.,- -dngldaopolo-..,. ......... Pmtr••••MIIb r ;r ao R' - ,, r 
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(.....,_,~_, r Di,bwi ..... rt •• -. ........ 

""'"dalmgeÇ6o. -· ----.çll>e ,_. 
I*IÇIDdll-~ .. -. -· --··*'"'" SIDO, alariD CDftUIIIIIrlla. R:.) ._ .... 1M ......... ao-

--. ....----"""'-de --e-,__ do BNDES, FGTS, FATo Flnlo 
Cor-... do

Pi;-~ 

1 .... • ... trnadaâ:l do .......,.. .... -·licaar
ao • caa & 1 TOCIIII da c:ma a.QIIIa, alm de oner-..,.IIOI_do __ .,. ___ dll 

2 Crler no -ao~~ do FGTS. um gru-
po lknca IIIII*J8I para ................ de ... - ,, .,.. 

clala de recuaso. do FCJTS wn abrM de --•••D a aantaeM 
1\ ..._ ' I WIIINiit Dal'1ll*l com aa ~ • -
na ll8nlidD de ...... aa ....... e .... ~ ........ - ab
IIIIM» de CXiiiU.. a seca a que poclenM'I_. ta• · oam.., 

..,..doFGTS ~----no-1111 30 ctaa. +m• um IIIMI J110111B1118 de •• ..._..,.,~ 
raiO Pauuaaaa dll ~ * Slc& a& r idD o T-..o Na
CIDI'IIII como Dnador de W14Wil6110 dD FIRID s-a - da ---de'"""""*""" ollllllluç6eo .,...._ao Go_,.,.._.. 

3 ...... I 55 ;t doe......_ dD FundD Ccnlhic:KnLI 
dO llb1 , diWW10 DI s-e palllca da~- ..... 
.,. da._ e 1*11 wn PICJIIWIW de-. dltlnlia---. hldri
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C8 ...... aallcMnl com. pr'ur 5 r i ...... c:ran.lrUir lnlrll ... --·---·Munc:lpao. " Fl&diUUOIW. L E ,, ... ~ dD BNilES .. 
-prajeloo ... ~dll-·- ... -1 3. com patot J r ,.,. o·-LU...., ... r , .... JDO:f a r I 

-* e-liD. de CiJpiii·-- de Pi 1 çto .......... -- • 
""' r - 'ea:lusiD ..... 

S.D cuaft:u ...-.podllc8~Mdlwaw ;' • -.-de 11M anplo REI'OIIIoiA. --a,.,. 
,.,._........ ... 1 * agrlc:oAft-

6. D ; CIPI ;' ---~~~--chgla--taa._pe;a 1 auatNrpalllcadlld8mUU r ;E da6gua 
7' AaillaDr-- OQm. ~ .............. _no_dll_ .. ___ _., 

_ ... - ....... do-daOI.-__ _ 

-ein~de---da-noNOII I 

O SR. PRESIDENTE (Bello Pa1118) - V. Ex" 
será atendido na tonna Mgimenlal 

Nio há I'II8IS oradores mscntos 
O SR. PRESIDENTE- O Sr. Senador Ed111011 

Lobio e a Sra Senadora Benedlbl da Slva erma-
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ram d1scursos a Mesa para serem publiCados na for
ma do d1sposto no art 203 fio Reg1mento Interno 

S EX"s serão atendidos. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MAl - Sr. Pre

Sidente. Sr's e Srs Senadores. faleceu em São 
Luis. ontem. o JOrnalista More1ra Sena. um combaten
te homem de Imprensa. conhecido em todo o Estado 
do Maranhão pelos seus artiQOS e por suas apresenta· 
ções em programas de rad10 e de televisão 

O meu Estedo. Sr Presidente. tem s1do um ce
leiro de bnlhantes tomahstas e. entre eles. pontificou 
More1ra Serra De 1nvulgar 1ntellgênc1a e excepc1onal 
talento. ele man:ou uma epoca pela sua cora]OS8 
atuação nos meiOS de comumcação filmais se dei
xando vencer ou 1n11m1dar na defesa das causas que 
fulgava tustas e defendia com ardor 1nconlldo. 

Eu propno. em algumas oportunidades. t1ve 
contra m1m as InvectiVas de More~ra Serra Contudo. 
filmaiS de1xe1 de tê-lo como um am1go fraternal No 
diálogo. ele era sens1vel aos argumentos que supe
rassem os seus. e não linha a menor hesllação em 
alterar sua onentação cr1t1ea se chegasse a conclu- . 
são de que sanam equiVOCadas suas premiSsas 

More1ra Serra. como professor de tomallsmo. 
educou ma1s de uma geração de JOvens na arte de 
lazer e Interpretar notiCIBS Fo1. sem dúv1da, um dos 
luminares da 1mprensa maranhense. deocando segui
dores dos seus ensinamentos 

Lamento profundamente o desaparecimento de 
Moreua Sena e levo aos seus tamll1ares e am1gos as 
m1nhas sentidas condolências 

E requaro a Mesa o reg1stro de um voto de pe· 
sar pelo lai8C1mento de tão em1nente tomallsla mara
nhense, transmd1ndo aos seus familiares as condo
lências do Senado 

Era o que eu t1nha a d1zer 
Obngado 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 

- Sr. Pres1dente. Sr's e Srs. Senadores, o Governo 
vonou atras Oec1d!u rellrar a transmiSSão de energ1a 
do processo de pnva11zação, que eslava pi'E!Vlsto 
para ser le1loado a parw- do ano 2000. A expectativa 
e de que a pnvatiZBÇão so venha a ocorrer quando 
Iodas as empresas geradores de energiB estiVerem 
Sido vend1das ao setor pnvado 

Como o fluxo de pnvatJZação do setor eletnco 
d1m1nU1u e mudo prov~l que demore ma1s algum 
tempo para que todas s empresas que contemplam 
o rol de 1ntenções seta vendidas Para se ter 1de1a. 
neste ano. a uniCB emp sa a ser leiloada sera a Ge
rasul. que tem data ma da para 28 de agosto pro
XImo e as demaiS f1cam para o BF"O que vem 

Com todas as pnvat1zações que estão previS
tas para o setor elétnco, a Eletrobras sofrera uma 
queda expressiVB em sua part1c1pação no Sistema 
como um todo. HoJe. o patnmõmo cja Eletrobrás esta 
em RS 58 b1lhões e após. as pnvat1zações ca1ra para 
pouco maiS de R$ 20 bilhões, ISSO fll 1nclu1do as 11· 
nhas de transmissão. a ltalpu e os saldos dos con
tratos remanescentes (hoJe, aproximadamente RS 
30 bilhões) 

A razão da mudança de estralég!B se deve ao 
fato de que os 1nvest1dores Interessados na compra 
das empresas de geração de energ1a terem ledo 
apelo ao M1mstro das M1nas e Energ1a, Raimundo 
Bnto, sob o argumento de que a manutenção de 
area, pela Eletrobras é de VItal 1mportãnc18 para ga
ranhr a estabilidade nas relações entre geradoras e 
diStnbUidoras O Interessante dessa Situação e que a 
op1mão do Pres1dente da Eletrobras acabOU sendo 
pretenda. dando lugar maiS uma vez ao Interesse 
pnvado dos 1nvesbdores FICa aqu1 uma duv1da, sere 
que a justlhcat1va de estabilidade oferec1da pelos In
vestidores não tena "outras Intenções"? Haja v1sta. 
que empresano não anda mudo preocupado com es
tabilidade, mas s1m com lucro 

Ao que tudo parece, o Governo não consegu1u 
a1nda traçar uma estrateg1a de pnvat1zação do SISte
ma eletnco e espera que ISSO seja consegUido prag
matiCamente Para tanto, a Gerasul sara a coba1a 
que serv~ra. a pal'br de então. como modelo ou não 
para as futuras pnvatJZações O leilão caso sefll um 
sucesso, parabéns, caso seja um fracasso, Pr&fUIZO 
para Nação. Isso esta parecendo bnncadetra de erra 
e acerta. so que com d1nhe1ro público Sera que não 
está na hora de pararmos com toda essa pressa. e 
fazermos um estudo minUCIOSO de todo o processo, 
para não chorarmos depoiS Portanto, aqu1 vono a 
repetir, o que está em JogD e patnrnõmo públ1co e 
não é vergonha alguma para o Governo voltar atnis, 
desde que o motiVO SBfa eVItar prejuízos ao Pa1s 

Obngada. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Pargal - A Pres1-
dêncl8 comuniCa ao Plenano que a sessão não dell· 
baratlva de amanhã sere reaiiZBda às 9 horas 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada 
maiS havendo a tratar a PresidênCia va1 encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está en
cerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão as 16 horas e 30 mmJJtos) 
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ATA DA 50' SESSÃO DELIBERA TIVA ORDINI\RIA. REALIZADA El\1 19 
DE MAIO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 20 de m81o de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

No Sumano da Ata. a página 08654. 2' coluna. no nem l.l.6 - LeiiUra 
de projeto• 

Onde se lê: 

ProJetO de Let do Senado n• 107. de 1998. de autona do Senador José 
lgnaao FeiYelra. que altera a redaçio do paragratb do art 789 da Consolidação das 
Le1s do Trabalho A Com1ssão de Consntu1ção. Jusaça e CKiadan1a. em dec1são 
te:rmmauva. 

Leia-se: 

ProJetO de LO! do Senado n• I 07. de 1998. de autona do Senador Jose 
lgnac10 FeiTe~ra. que altera a redação do paragrafo 5" do art 789 da Consolidação das 
Lets do Trabalho ~ Com1ssio de ConstttUição. Just1ça e C1dadan1a. em dec1são 
tennmanva 

........................................................................................................ .............................. .... ................. .................................................... . 
Na pagma n• 08 673. I' coluna. na leitura do Parecer n• ~76. de 1998, da 

Comtssão de Assuntos Econôm!COS. que conclui pela apresentação do ProJeto de 
Resolução. 

Onde se lê 

DE RESOLUÇÃO N" 50, DE 1998 

leia-se 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 50. DE 1998 

Junho de 1998 
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ATA DA 61' SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA. REALIZADA EM 3 DE 
JUNHO DE 1998 

(Publieada DO DSF, de 4 de jubo de 1998) 

RET1FICAÇ0ES 

No swnano da Ata. à página 09732. no item 2.3 -ORDEM DO DIA, no 
resultado da votaÇão dos Requenmento n• 268, 297, 323 de 1998, por haver saído com 
mcorreçiies na numeração dos rcquenmentos atados na oporlllllldade, 

Onde se lê. 

Requenmento n• 268, de 1998, 

PreJudicado em V1rtUi1e da aprovação dos Requenmentos n"s 
372 e 373, de 1998. hdos nes1a oportwudade. 

Le1a-se· 

Requenmento n• 268, de 1998, 

...... PreJudicado em Vlrtude da aprovação dos Requenmcntos n"s 
392 e 393, de 1998. hdos nes1a opomuudade 

Onde se lê: 

Requenmento n• 297. de 1998, 

PreJudicado em Ylnude da aprovação dos Requenmentos n"s 
372 e 373, de 1998, hdos nesla oportwudade 

Le~a-se 

Requenmen1o n• 297, de 1998, 

.... Prejudicado em Ylrtude da aprovação dos Requenmentos n"s 
392 e 393, de 1998, hdos nesta oportwndade. 

Onde sele 

Requenmenlo n• 323, de 1998, 

Prejudicado em v1rtude da aprovação dos RequenmeniOs n"s 
372 e 373, de 1998, hdos nes1a oportwudade. 
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Leta-se 

Requenmento n• 323 de 1998. 

...... Prejudicado cm '1nude da aprovação dos Reqummentos n"s 
392 e 393, de 1998, hdos nesta opomuudade 

ATA DA 62" SESSÃO DELIBERA TIV A ORDINÁRIA. EM 4 DE JUNHO DE 1998 
(PubUeada no DSF. de 5 de JUnbo de 19981 

RETIFICAÇÃO 

No Sumir1o da Ata. à pjglna 09833. 2" coluna. ao resultado do item 1, da 
Ordem do Dia. Proposta de Emenda à Constituição n• 2. de 1995 ... , 

Onde sele: 

... Aprovada a Emenda n" 5-CCJ c Substnuuvo ). com a 
supresslo do § I O do an I", ficando preJudicada a proposta. as dema1s emendas. e as 

Leia-se: 

.. Aprovada a Emenda n• 5-CCJ CSubslltutlvol, com a 
supressio do § I O do an 53. a que se refere o seu an 1". ficando preJudicada a proposta. 
as denws emendas, e as 
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Ata da 6611 Sessão Não Deliberativa 
em 1 O de junho de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 5QII Legislatura 

Pr8sidlncia. do Sr. Geraldo Melo 

415 

O Sr. Primeiro SecieláiiO em exerclcio, Belo 
Parga, procederá à laitura do ExpediBnte. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a prolação de Deus, iniCiillliOS nossos lia· 
balhos. 

É lido o seguinte' 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N" 360, DE 1998 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA sobre o Projeto de Lei do Senado n• 229, de 
1997, cie' autoria do Senador Jefferson ~res. que "~ga 4 
Lei n• 5.250, tk 1967, que regula a libf!rtlatk tk 
mDni/f!stação do penscunento e tk infomillfÕO". 

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

Encontra-se sob exame desta Comtsslo o Projeto de Le1 do Senado n• 
229, de 1997, que "'revoga a Le1 n• 5.250, de /967. que regula a llberdode de 
manifestação do pensamentn e de mfnrmação " 

De autona do nobre Senador JEFFERSON PERES, a refenda 
propostç tem como objeto a revogação da Lei n• 5.250, de 9 de fevemro de 
1967, por ser considerada herança do período autontáno A refenda Ie1 trata de 
maténa lattva ao dm:ito de resposta jiDitO aos me1os de comunicaçilo, á 
preserva o da •magem e da honra das pessoas, á responsabilidade civil e penal 
dos aut s de arngos e dos órgãos de divulgação 

Esse assiDito, tio controvertido, foi regulado por le1 no ano de 1967, 
época em que havta hmttações ao d1re1to de as pessoas quesnonarem a política 



41~b----------------------~A~N~~=S~DO~S~~ADO==~~=D~F.=.~~----------------~J~u~~~~~~=8 

como um lato de escolha que todo dingente e obngado a realizar em proYeJto o.10a 

comumdade Ass1m, meVJtavelmente, as d1spos1ções da c1tada Le1 n• 5 250/67 
eaceuam nonnas que nio são compatíveis com a plemtude das liberdades 
damocráttcas. que pressupõem a CODVJvênc1a dos contranos, a mteraçlo dos 
opostos, o aperfeiçoamento das 1détas. como decorrência da ex:Jstênc1a jurídico
social e polibca do contrad1tóno 

Com o apnmoramento das 1nstnU1ções democrattcas em nosso Pais, 
tal diploma legal ficou obsoleto, por nio se coadiDiar com a nova ordem jurichca 
VIgente na SOCiedade brastletJa Essa constataçio ense.JOU a apresentaçlo de 
IDUitoS projetas no Congresso Nactonal MaJs recentemente, fo1 aprovada nesta 
Casa propostçio de autona do Senador ROBERTO REQUIÃO (Projeto de IA. 
do Seaado n• 257, de 1996 ), regulando especificamente o direito de resposta, 

para que houvesse atuaiiZIIÇào dessa llllllel1a na legtslaçio brastle1ra 

Convém, ressaltar, ainda, que o Senado Federal já se mamfestou sobre 
a desnecessidade da Le1 n• 5.250/67, quando tratou do assunto no Projeto de Lei 
do Senado n• 173, de 1991, de autona do Senador JOSAPHAT MARINHO, o 
qual recebeu substrtubvo do S.ador JOSÉ FOGAÇA Na Câmara dos 
Depllllldos. a aludida propoStçlo, que recebeu novo substitutivo, de autona do 
Deputado VILMAR ROCHA, está pronta para ordem do cba. O refendo PLS 
173/91 {Projeto de Le1 n• 3.232-A/92, na Cimara dos Deptuados), rnop 
spressamenlll a Lei n• S.:Z50, de 09 de fevereiro de 1997, de acordo com o 
dispasto no seu art. 33. 

Já exJste, poltBllto, projeto aprovado pelo Senado Federal, em 
tramitação na Cãmara dos Deputados, que revoga a menCionada LeJ n• 5.250/67, 
também conheCJda como Le1 de IJODrellllll. 

É preciSO lembrar, por derradeiro. que nio há, na folha de tnamtaçio 
da propo51çlo em causa. regJStro sobre o oferecnnento de entendas no prazo 
regunental. 

VOTO 

O projeto, quanto ao ménto, merece louvor. hlga VIStll que revela a 
preocupação do inchto Senador JEfFERSON PERES com a necessidade de 
revogação de nonnas BI'CIIICas que moda regent a mamfestaçlo do pensamento 
no Brastl. Só esse aspecto Já Justifica apmo mtegral á lntclllllva, poiS nlo se 
admite. na atual1dade, que disposlbvo legal exclua. por exemplo. a possibilidade 
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de prova da verdade contra autondades, no caso do cnme de calúrua (an 20, § 
3", da Let n• 5.250/67) 

Ressalte-se, por outrO lado, que a JmcJabva ora exlllillnada consbtw 
nova opção para a Câmara dos Deputados, que, se rejeitar o PLS n• 257, de 
1996, que regula o direito de resposta, podera sunplesmente revogar a Let de 
Imprensa, conforme proposto no presente proJetO. 

Destarte, a presente proposição amplia as possibdulades de sucesso 
de revogação da Le1 n• 5 250/6 7, fato há mu1to reclamado pelos diferentes 
segmentos da SOCiedade brasileira. 

Em conclusão, opmamos favoravelmente à aprovação do Projeto de 
Lel do Senado n• 229, de 1997 

SaladaComissão,em 03 de Junho de 1998 

, Presidente 

rw1Jtl9MI/11 

417 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA CCJ, AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 229, DE 1997 

Remg<~ a Le1 11° 5.250. d• /967. q11e reg11/a a 
/IMrdade de ma111jeSiaçào do pe11sanremo .ç .de 
lliformaçilo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta. 

Art. J• F1ca revogada a Lei n• 5.250, de 9 de fevere1ro de 
1967. 

Art. l" Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação. 

Sala da Collli.ssão, em 03 de junho de 1998 

/~~u( 
?. %' 
(~dor BERNARDO CABRAL 

Presidente da com1ssão de COnstituicão, Justiça e Cidadania 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N. 5.250 - DE 9 DE PEVEREIBO DE 196'l 
Regula a llbenlade de ~ da pon-eato e de lafonDaçliea 

n•••••n•••••••t•••••••••••••••••••••••••••••••n••••••n•••••••••••••••••••••••neu••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nuoo••• 
' 

.\" Art. 20. Clllunlar alguém, lmputaudo-llle falsamente fato cter!n!do como c:rime: 
Pena: Deteação, de 6 <selsl meses a :S (tres) aDOS, e multa de 1 (um) a 20 

1'11ntel ~mfnlmos da reglio 
§ 1• Na mesma pma. IDcOrre quem, •l!fmdo falsa a imputaçio, reproduz a 

publicação OU tnmsmJsp§o calUDiosa 
§ 2" Admiteile a prova da "Verdade, salvo se ao <=nlll8 Imputado, embora Cl8 

açio públlica, o afi!Ddido foi absOlvido por sentença hTecorrivel. 
§ :s• Nio se admite a prova da verdade coatra o Presid811te da BepdbUca. 

o Pn!Sldente do Senado Pederal, o Presideo.te da Clmars doa DeputadOs, os 111· 
Distros do Supremo Tribunal Federal. Cbafes de Estado ou de Govêmo estran
plro, ou seus representantes dloJom•••cos ...................................................................................................................................... 



420 A~AISDOSENADOFEDERAL ---_______ _____:_=::.::::.==-:....:=-=:..:..:: Junho de I Q98 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 257, DE 1996 

l*péie sobre o direito de1espa1ta 

0Congi8SBO~decl~ 

A:t. 1• lvJ olandiCio am matéria dvulgada .,. 
IIIIICUio de COIIIUIIICIIÇiio aaa1a1 fica asaagul8do o di
reliO de n!!!lll -. 

§ 1• A ;asp .a obser--n~ni: 
I - se na 114A&IS8 escnta. as mesmas ~ 

sões da mat*la qua a ongnou; 
11- se por imagem, a dui&Çio da nméria origi

nal, acremda de 1r1a ii1liUos; 
11 - se por _., a cluiaçAo da mal6da original, 

acrescida de dez illiiUIOs. 
§ 2' O afalddo poder6 i8qUIInll' que a reapoa

ta seja Plibkr'a 110 me&IIO ela da ....... hcririo 
e espaço l!fi\.qu& o foi a ollna. 

§ 3" o pedido de l8lll Clllta, quando tonnulado 
com bEe neata lei, Siri lliiCIIIIWihado ~ 
aa vefcUo de COIIU*=açiio em que fal dvulgada a 
mal6rla olenaMI, lndepeudeuten- de ..qiBil • 

nha prabcadO • oiiiMa.. 
Alt. 2' Se o veiculo de CCIIIUiicaçlo não divUl

gar a ,..,. aeta am sele das, a comar do proiDcaiO 
da requamnaniD, aabenl açlo 'idicial 

Alt. 3" lvJ ajUizar a ação, o au10r a ii1ltiUri 
com as provas da ol- e o pedido de •llllll Cllla 
nio-ldldo. 

Alt. 4° É ~lente pa;a COI iheCBr o leilo o 
Juizo Cível do ctomco1io do ofendido, ou. se .
p!elenr, aquele onde a ofensa tenha caJ•ado 1111110-
resdanos 

Panlgnoio uiiiCO. Se a divulgação tiVer ocomdo 
em cade•a de iádio. televisão ou na mprensa escn
;a, para IT1BIS de um Estado, de 1gual forma e alQII
ce será a resposta. 

An. s• O JuiZ. após OlMr o veic:Uo de c:omunl· 

cação. em até 48 horas, conhecenl do pedido 11111-
narmente e fixani a data pa;a a publicação da ,_ 
POSta. em prazo não supenor a dez dUIS. 

§ 1• Se~ a dele:llliliiÇio jullcllll plllo 
6lglio de CXIiiUi.:IÇiD. o ..-no !IR que decdu o .... 
10 till8lá nUta, .,. lavar do oladdo, em Vlllar-

po;identa a 1% (IUn por CIIIIIO) ao da do....,_., 
biuiO -lficado no balanço do ano lliillliiar do wfc:i*l 
de CXIII"U1K:IIÇii GAIIgidc; ~ 

§ 2' Pei " ' Ido a ~ 8pÓII dez daa da de
tllimlnaçlo jldalal, o - maglllbado 1 e ...... 

... o lacllana1iD do 6lgio de COIIU1ICIIÇiD, ~ 
to durar a ll!aiSIL 

A1t. 6" A illllll-., publicada pelo valculo de 
~. at1111de11do a pedido, na fonna do Bit. 
1•, ou por dlllnnnaçlo jUdicial, nAo lmpoda _... 
-pana o ollll idido. 

Panl.giafo único. NAo se mckan ,. _...,. 

as~ pni C I I IBS ...... OS 6nus de suaunâlncia 
pnlC!&S•1 

Alt. 7" Nia aio am;ibdos a ~e o li
liiloonlóiao. 

Alt. ao Na ação de que tJata -lei, 'I "•r
do a Opoi1Unidacle 1espo1 ider a otarsa, nlo 6 pennl
lida a cunutação de pedidos. 

Panlgialo úrico. Os pedidos de repançlo de 
.._ IIIOI8is e matauais. e os de onlerft penal, far. 
se-ão em ac;ões próprias. 

Alt. 9" Esta lei obedeCe a nto espeo ial, e o cu,. 
so da ação. desde a data do a1uaamento até a clect
são, não podera ullrapassar a tnma dias. 

Ali. 1 o. As aQães de que ira ta esta Lei têm cur
so nas lénas forenses 

An. 11. Ao opiar pelos precenos desla L.et. o 
ofendido. tacRaml!nte, renunaa aos da le1 n• 5.250, 
de 9 de ievere•rc oe 1967 

Alt. 12 Esia Le1 emra em v1gor na data de sua 

publ•cação 
An. 13 Revogam-se as d1sposaçiies em coninl· 

no. exceto as cont•das nas Le•s n• 5.250, de 9 de te
vereorc oe 1967 e n• 7.300. de 28 de rnlliÇO de 
1985. que conunuam em VIgor. observado, quanto é 
sua apliCaçãO. o CISPOSIO no an. 11 desta lei. 

PARECER 1'1' Z'n, 11;,. -,
(Do ComiSiio Da..,aon) 

-.çia1181d do PNJeie de Lei do~ .,173, 
del991. 

A Coaussio Dareaon •pnMBta a redaçio li""l ~ l'lvJcto 
do Leado5eaodon'173,do 1!191. quedolp6esobre aiibonl8do 
do- •, do opullio c do"lalonDaçio, diiGplaaa • ......,... 
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sab1bdade dos me1o~ dr comumcação c da ourras provadin· 
Cl85 

Sala de Rcun1ocs da Comassão • .2~ de scrembro de I~ 
- Mauro BenevKies. Presadenre - Iram SaraaYa, Relator 
-Alexandre COSUI- Rechld Saldanha Derzi-

ANEXO AO PARECER N• 297, DE 199~ 

lledapo r-1 do ProJeto de Lei do Se- a• 173, 
dr 1991, q• diSpÕf' sobre. a liberd.He de liiiP casa, 
de •pl•lio e de .tnfctrmllç.ão, dilc•pll ... a respo .... bi
liüde .S. llleios de comuiUCaÇio, e tW 011~ pnwi
deacla. 

O 'tongresso Naaonal dec:n:ta 

DA LIBERDADE E DOS MEIOS 
DE COMUNICAÇÃO 

An. 1" ~ bvre sob qualquer (orma, a manlfesl:açio do 
pemamemo. a proc:un, a. co•eta, o recebunento e a difusio 
de anfonnaçóes. andependentemente de censura e através de 
qualquer dos meiOS de comunJc:açio SOCial 

Par6Jf1fo útnco Para os efenos desu. l..cJ, coiiSideram
se IDCIOS de com.unacaçio socaal as pubhcaçóes periódiCaS, 
jornais e rc.YIII:as, as transmassóes de r4cbo c teleYISio, de 
1ivre c:aptaçio ou pnvabvas de asanaates, documeadnos e 
IIOtla6nos adndos em a.nema, os serviÇOS de qCnaa IIOI:iczo
-. rodos os demu leiVIÇOS de •aformaçio ao pdblic:o, -
camo _..., e 01111'05 de ublidade geral, desde qae ezplo-
mclas ou operados por empresas ou entidades reaularmeate 
-luldos 

An. 2' A pn>pnedade dos empresas JOIDalfsUcls, de 
radaoclafusio sonora e de tele'Yisio, que espiarem a traas
IIIISIIo púbhca de som e amagcm. I! pnnbw de bruileao 
aa10 ou DOtu.rallzado hli 11111s de dez anos. 

I t• Tnnsmalor:bcl de som e amqem. 6 a difusão 
por 1:111eaas, suBates o quaasquer outros maos que possam 
ser caplados por aparei .-eccptores anaerc::aaliziveu, sob 
qualquer fomla, JUDIO ao publico, com ou 10111 codilicacloles 
ou coneUo atnfts de cabos 

I 2- Caberi agua.lmente a brude1ros natos ou naturab
zados h' maiS de dez anos a admanastraçio c a onentaçio 
iatelecl:ual das empresas a que se refere este artigo 

I 3' é vedado a .,.mapoçjjo de peaoa jaridoca ao cap
tal soaal de empresa J0111alísnca ou de radaod•fusão sonora 
e de tetev&io~ eKCeiO a ele parudo politico c a ele saçaed""'e 
CUJO capt.tal pencnça ezdus1va e nommalmentc a brasdearos 

I 4• A paftiCipaçio refenda no padpafo antcnor só 
se efeluad lllnvo!s de capll&l oem dtrer.t.o a -o e uão poderi 
eJrCeder a tnnta por cenm do cap.tal soaal. 

Art 3• Nos acos dos reg~suos constitutivos das empre
- de~. ser&O observados, a1tm dos 1eqmsnoo 
preva11os nas lepsYçóes 'respectivas. as em.gi.naas desta Le1 
pan que se comprove a~pnedade. a dli'CÇio e a onentação 
de brasdeuos. quando nalar de empresas JomallstJCas, de 
radiOdifusão sonora ou som C' amagem a que se refere 
o an.. 222 da Coasuluaça Federal 

Pu:l.pafo untCO É obns;atóna a 1ndusão. no repuo 
COIIIUIUUYO, do nOIDC' dos KIODtslaS da empresa propnetana, 
titulares ele ações ordm.ú1as eom due110 a voco. dos nomes 
dos cl1relom ~elÚlOS e dos esa.atut.tnos 

An 4• I:: vedada a aprec-nsão de JOrnal ou re91Sta, e 
a suspcnsau de tnnsamuoes de rad1o e telev1são. saho 1106 
c:uos e na forma preYUIOS na Lea n• 8 069. de 13 de Julho 
de 1990. que daspoe sobre o Eslatuto da Cnança e do Adoles-

c:cnte. ou quando '§.e tratar de pubhc.1çao anon•ma ou lransmas· 
sões clandcstma~ 

DOS DELITOS DA RESPOI'ISABILIDADE 
E DAS PENAS 

An 5• Constnuem delnos no cxei'C.IC:IO da liberdade 
de pcnsamenlo c míorma,ão 

1-calunaar alguem. Imputando-lhe falsamente fato defi 
ntdo como cnme 

fena- pres1ação de SCI"VVÇOS a comumdade e mult.a. 

_ 11-difamar alguem,lmputando·lhe fatoofe...,., i repu· --Pena- prestação de SC.IVIÇOS a comun1dade c mult.a. 
Ul-ln)u.nar alguem, o(endcndo--lhc a chgmdade OU O 

deoaro 
Pena- mull2. 
IV- dtvulgar matcna lnveridu:a. capaz de abalaT o con· 

0::110 ou o c:n!c:hto de pessoa JUndaca 
Pena-mul1a 
V - caluruar. dtfamat ou Jn)unar a memóna de pcssua 

morta 
Peaa - multa. 
Vl-drstnbun matcna. auav& de agi:naa de nodaas. 

que CODSlltua cnrne prevtslo nesta I..ea. reprodUZida por qual
quer proc:aso Plico. mecinaco ou aletr601C:O 

l'eDa-multa, 
VII -'VIOlar a anbrrudadc: ou a VIda pnvada de alpá:l 
Pena - raulta 
I 1• A3 pessoas responsáveiS pelos dehiOo de que trata 

este aniJO, quando praucados atn:Yés de maténa pap. Ye:ICII· 
J.;io ou anúnao pubhad.no. responderão pelos IIICSIIIOS nos 
casos e na fonna preVIstOs no Cóc:hgo Penal ou na lepslaçio 
espeaol 

I :Z. A condenação levarj em conta a mle:nsKiade da 
oteasa. a pnmanedade ou reanac:l6naa espe:d&ca do rtu e 
a e:llensio elo preJuízo à 1magem do ofend1do 

An Ó"' Para os cnmes pre~'ISlOS nesr.• Lc1. as penas 
a>DIIDOdas sáo 

I -prestação de sct'VIços • comun1dade, nos bm.1tes de 
quanze d~a~ a se:ts meses 

n- raulta, nos bm1tes de uma a duzentas vezes o valor 
do puo salanal-JOmal•sta do local da mfração ou, Da falta 
desle. o da Capual Federal 

I 1• A pena de multa seri f1:r.ada a cnt~no do jwz. 
se este ven&car que a sanção milxlma resulla IIISJIIIIficanlr 
- do poder econ6n11co do Ru 

I 2• A pena mantma de multa podera ser redllZICia aã! 
a mecac:Je. se puder causar. ao condenado e a sua famfba. 
pnvaçõe'5o de earater abmentar 

I J• A pena de prestaçao de scrvaços nio ter& nature.Za 
depadaate ou ancompauvel com as apt1does do coadenado 

I 4• A multa cm dmhe1r0 TCVCneú. cm favor da Vdmla 
e sen. levada em consaderação pelo ruaz na mde:namçio CIVIl. 
salvo se a wndenação. a cnténo do JUIZ. vaer a ser coavcnlda 
em prHtação alternatava de semços a c:omumdadc 

I S• A reEratação e a publlcaçao da resposta. se ac:e1ta 
peLa Ylllma e JUlgada suf.acate pelo JUIZ. ex:llngue a pun1bih· 
dade. mas não scra considerado qualqper acordo enue autor 
c rtu apOS haver transnado em Julgado a sentença conde 
n;uóna 

i ff Procedente o pedado. o JUIZ detemunarli. is CUStaS 
do ofensor. a d1vulgação da retratação, ou da sentença coa~-
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natoraa .o..1111 '-' mc6aa•"\ d.:,t.&..,.uc d.& pubhC"•çao ou uan,miS!toÍU 

ofcn~l\ .& 

-\rr "' -\ re~ron.Yh-dtdo~dl" f•xada n'"sta Lc1 cahera 
I -.tU edal!o"'r-chclc ou aqucl~ I.JUC ror efelavamentl TC) 

pon~o~vcl qu.&nO\l • puhhC"açao ou uansm•ssao lor cdnor •• ll 
no• 1C1a ou opmtao não assmada. ou 

(I -ao cd1101 de arca deidc: que 1denr•frcadn no expc· 
d~en[e 1.1uando a mate-na nao asSinada pubiJCada ~rn -.çoe,. 
espec~ahzadas ou setona•s de JOmau. c reVIstas. ou 

III - aa au1or da ofensa. em r'd10 c 1eiev1Sio quando 
•dcnuf•cado pela voz ou pela Imagem. exclu•do o caso de 
locutor e apresentador sem funç.ao redaconal ou edtrorul e 
CUJa rnponsabthdacle comprovadamcn1e esre,a resln&a à leJJu
ra ou reprodução oral da ma~na mcnrrunada. ou 

IV -ao dare1.0r-aeral de pqramação. em rad1o e telev• 
sao, que não tenha JOrnabsta ou rad~absta respobSávd, como 
t.al declarado na abcnura ou encerramento da tn1111111SSAo. 
ou 

V - ao aulOr do esc:n1o assanado com parte de prenome 
ou de apehdo de tam111a. ou 1dent1ficado com pseudónuno, 
nome an1ftuco ou de fantas.1a 

§ t• ASSiste ao JORiabu:a o d1re1tode USI.nar,lndiVIdual 
ou coleuvamente, as matinas que tenha produado 

I 2- Eacepcaonalmem.e e a seu cnt6no, pode o )OI'D.a
llsta nio exercer o d11aro de asmarura cabeacfo..lbe recua-la 
quando en1ender que a 111816ru sofreu mocb&cação asencaal 
no proc:es>o da ecloção, sem que • recu111 po.a ocanetar quol
quer upa de sançio por pane da empresa 

t 3• Para os ef101tos deste anogo, os -los de oomuno
caçio soaal pubbcar*J no expcdiCIUe ou, quando for o caso. 
Nl abenura e encerramento de programas. os DOIDCS dos rn
pec:IIVOS responú.veiS petas mat6na não asnada 

An 8" A _. J•nd•ca propnetina elo ""oculo que 
publica ou transmue a ma1ena IIICnm•nada c! sobclanamenll: 
oesponsll""l pela ondeaiUÇão por dano aw e rcpanc;to por 
dano moral. se o aurorou eniNYISiador CSDver a seu senrtÇO 

Parapafo uniCO A pessoa JUrtda devem ser atada 
para mtesrar o feno desde o seu 1ntao 

An '»- Qs AICIOS de comumcação SOCIII, I IU:UIO de 
pena moral e sem preJUIZO das dema1s unções p~u nesta 
Leo, publocarão relaiO IJR'<ISO das penas a quo tenham Sido 
condenados 

Parigrafo un1co A publacaçio sem feu.a na pnme~ra 
paa:ma dos ve~eulos Impressos ou na abenul'll dos proarwmas 
1nfonnauvos das em1S&Oras de r*i10 ou &elcvlsio em att! cres: 
dl8s da daca após a pubiiCIÇio da senlença JUdiCial 

DOS CRIMES COMUNS 

An 10 Os cnmes comuns. tipificados no Cód110 Penat 
ou cm lcg1slação espeaal. quando c:onteados através dor metOS 

de comun1caç.ao. não a rio benefiQados por esta .leJ 
§ t• Nilo haw:r.t. responsabahdade do ton~abst:a quando 

a ofensa a mnm1dade. a viCia pnvada. a honra e * 1map:m 
das pessoas decorrer de 1nformaç.io que lenba como fonlC 
autondadc publica que possa ser adene~racada, ou quando o 
faro c:onsre de processo admrn111ranvo ou 1udu:ul em que 
o Sigilo nao constitua expbc11a eJJgCnaa legal 

§ 2" Não t ato de VlOiação a 1n11mtdade. i VIda pnvada 
c i 1magem das pessoas. • d1vulgaçao de (Ola, de llllli!Jen!. 
c sons quando fixados ou 1ravados d1ret:amente em loc:.l 
publico graruuo ou paso 

§ 3• Não seri cons1dc:rada ofens1va • 11napm das pes
soas sua reproduçAo l!,l'tflca paraal ou de COllJO 1ntaro em 

d'"~nh.., '-'-'n'"L.Ih.U·•hh .srt,.,u .. v uu c.urcdCural desde que nto 
c\pzc. ~o....-nc. m .. u~.,., ... mUJÇ'4v uu :w1u..çao que carat1enze caiu
mo~ dlfdnla.C.t" ou 1n1un". no:. termos do art 5-

!J _, "'->,O 1: no PRocesso 
An 11 O lurv u>mpercnle p.ar.a. o BJUIZAmento d.n 

mcdul.1o; "' .sç<k: .. JUC\ "ta!. neill k:1 c o da sede do VtiC&do 
rc:Spc.111 .. ol\ ..-I rL l.1 puhho. .&çan da ec;.taçao geradora da IIOIIC'Ia 
ou de qualqutr e:.tabelcctmento. pnnc1pal ou sucursal. de 
aginC&a QOIICI05a 

i J • A ação pn"ada ser~ promovida de JUro de se• me
ses contados a pan~r ela cbvulpç.to. medaante queaxa do ofen
dido. do seu represcn1:an1e lepl. quando 1ncapaz.. do c&ljuae 
supci'Slllc. ou do ascendente ou dac::endcnte em t• pau. ou 
c:olatera•s. quando a ofensa for dlngr.da a pessoa RIORa 

i 2" AaçãoscrapropcmapeloMIIUIUnoP _ _,_ 
petenlC~ quando o orendado for semdor. cnUdacle ou 6qlo 
públ1co. mc:daantt: rep•esenlaÇio ofcreada no prazo mmn.o 
de SC:IS mc~s contado da d1vulpçio -:la ofensa. obse:r'ftdos 
as segum1es precen05 

1-o M1n1steno Púbbco podera recusar-se a ofeRcer 
denúiJCia se entender nao haver delito de OIJIRiio a ser pmado 
e pcdar• o arq1uvamen10 da representação em de L a=ho funda~ 
rnentado, 

11-o JUIZ mandará •ntunuaar do delpallo o ICI'Widor, 
a ealldade ou o órgio públoco ofendido. ljlle poden,no pruo 
de qiiii1ZC doas c:on•aclo da uuunaçio, oferecer q-= uw 
..-na a'"'oés de advopclo -uido, ..,_._ou 
odwopdo penenee111e aos quoclros elo poder púbbm n.pec
bvo, 

III - oe """'btda a queou lllbsHioú1a. o Procuraclor-Oe
"" desopiUli oulro memlmo elo Mm-no 1'11..._ para
no proc:esso 

i 3• Nos p- de aç:6o pnvada, ~ o~mp.- a on
lervençio elo MonostA!no NbiiClD C:OIDO liscal da 1et 

§ 4• O MoiUIIA!no Públ- pronoover' as IIÇÕOS de quem, 

pelos prdpncJo --""' passa fu&-lo An 12 Sal.a no caso de •n1una. sem adanllda a pi'Dva 
de verdade contra autondade e servu:lor público. clllldMie 
ou órpo púbhco. vedado ao JUIZ recuá-la sob qualquer fullda
menro, observando-se 

J - a nc:eção da verdade dcven. ser oposta no prazo 
de defesa e correrá em autos apartados. sem se•f n•"o da 
causa; 

11 -a exceção da verdade scr.t ptOOeSSIIda no Juizo ou 
Tnbunol pnvdepaclo da pane ofendm. so es<a UIIID o pre
fenr. 

III -quando o ofrnd1do for Tnbunal Esaachaal. ou BICDl• 
bro dele. a c:ompeltnaa para o JulgamcniO da açio pmosta 
nesta le1 sera do Supenor Tnbunal de Jusnça. 

IV -doslacada a c:ompe<tnaa para o S..prn10 Tribunal 
Federal. poderj o mrnmroula1or •ncumblr ao Juizo de. onpm 
OS BIOS de anstrUÇIO processual. 

V - nao cabera a exc:cc;ao da verdade quando do falo 
1mput.ado o ofendtdo uver s1do absolVIdo por searcaça 1rre· 
c:omvel 

An 13 N.topoderaorequerentc:.aprcte:r.&odeprodu· 
.llla prova da verdade. aduZir docuntento,teSlCIIIUnba. revelar 
taao pessoa ou wtuaçjo sem estnta perunf:naa cora o ob)CIO 
da açio 

§ t• O JUIZ dclcrmlllara a eKdusão dos autul de IOda 
ma:1ena •mpcnute•n•e 

§ 2• O descumpnmento do estabc:leado neste an110 
conMnu~ri ••ravante do cnme pniiC'Ipal 
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§ J• A davulgaçáo de documento, testcmunno. fatOS ou 
Sltu.açoc:s qut" não tenham pen1ncnaa com. a prova da verdade 
estara SUJCIII as normas penaas pteYISIBS nesta l...el 

Art 14 A ação prev1sta nesta le1 prcscreYC' em do1s 
anos a pan1r da atação da pane ofensora 

Paragrafo uni(() A prescnçio serã anterrompada apenas 
pela sentença. 

Art IS ~m da o.ndlaçio elo rcspoastvel pCia ma~· 
na, a que1:u ou a denúnaa senl anslrufda c:om a prova da 
ofensa ou a razão de sua nio aprcsentaçlo 

§ I' Os 111e101 ele comumaçio sio obripclos a r,uardar 
a lfllwação de seus propomas pelo periodo IDinuno de auua 
d ... 

I 2" As emiSSOraS de releVIsio poderão .,.,.. ape
o som da~ r:ransmlbda 

I 3• Alllllruc;iodopE~ac TSG,noqucserdcreallh8pll1 
rcleVISin. sellll feno meclaaDrc descnçjo, cabeado a provares
temuahal 

§ 4' A pane que se co-mr afenckda podellll., ... res 
de -ado a prazo eaabeJeada no ll'desrc ........ requerer 
ao JUIZ anollfic:açio do ""lado de comuaic:açio para coaser· 
var. cau~e:Jannente. a pavaç:io obJeiO do htlpo, ou procecler 
i noafiQÇIO cfarelameate Ollllvá de IVISO poaal ... ..-. 
reles, fac-.ómile ou por meu> de can6no de lllu1os e doai· 
menros 

I 5' O ar1110 """"_,., """' pone de PI •- ou ele 
apelicla de fomdla, pseud6nna, nome .-ouclefamMia, 
ulilaaclo na rnnsmllllio, pemulillll pca r _,.rdrlo de 
embiçio de alll6plofo, c:Dm a coacleaaçlo aaa-. e IIIICIIIII· 
banda do chrerar do vel(culo ele caawn ; 'o que se R~C~~Sar 
a Hleallficllr o respc>nú ... l. apllcondo4e o dllpCIIIO no an. 
fi' I 

I 6' O cll"'ror ou fiiJICipalrapans6oeJ do JCinlll,..,.,... 
ta, .-.citO ou lelevlsão naatenl um livro pnSpno, qae abrid 
e rubncal1ll. em todas as lolbu, para coibir em Juizo, quudo 
paro aso for 111111110do. com o 1q111n1 dos poeudda-. -· 
dos da ISIIIWUrll dos seus Ublizaates, C>IJOS- oe)am 
alidmll~ 

I 7' Quando o de.....- 11ver domldho foro do Pais 
ou encontnr..se em lupr aio abido. a coal"==·çn- do ato 
pracaoual. que a ele dew ser JI"S"''I-'IIC dinpla, fu10-á 
na peroa do .epreaeni&DIC lepl do vclc:ulo que JJUb1- a 
111816noiiiCIIIIUIWia. 

I 11' Sel1ll. usecurodo defesa pn!VIa, no prua ele de& 
..... lllltes da opreaaçõo, pelo JWZ. da queiU ou da deiiÚaaa. 
seado olmpt6na a luaclamemoçio do deapocho que as .....,. 
ber ou re)CI&ar 

I 9' A peUção 1 e a defesa pn!WI, obseiYado o 
diSpOilO no an. 13. - os IIIIIIDI de provo que 
as panes pretendem aa produzir, o rol de lesteDJuabas 
em numero niO excede a CIIICO, e o réu, Delta oponu-
mdade, arJÚII't rodas os ~nos que cateacler \irem à 
defesa 

A.n 16 Nenbum oraaliSia ou rachallsca podem ser 
coa&U~o ou c:ompebdo a o llOIIle de seu mform.aate 
ou a foate de suu anformaçóel, aio podendo seu SIW:IICIO, 
na açio )lldlaal a que rnpancler, ser usado c:onn ele como 
presunçjo de culpa ou COIIIO apaYant.e 

Par•lflllo uma> O cbn:no ao 11gdo da loare não exc:lu1 
a rcspcsr.sabd1dade Dem o 6nus da prova 

DIREITO DE llESPOST A 
An 17 É usecunldo o d1m10 de respas&a proporcio

nal ao qnvollli: sem preJufm dli ~ preYisra nes~a lea 

i I'" Feias pe:.w .. , ... ~;,&umada! a propor a ..,to penal 
podera ser requendo em lu•zo o d1re1t0 de resposta em rnnta 
d•as a pan•r da data da d1vulgação do faro. sob peu: de deca
denaa 

§ 2• O ptazo a que se refere o paragrafo antenor passa 
a ser de quarenta c anco d1as se o requcnmento I! fello após 
nep1:wa de pedida esuaJucbaal, ou se o atendunenro 1 este 
não pccnc:he os req111SI\OS csrabeleados 110 I 3' desrc uuJIO. 

I 3' CoJwsle o d~rena de resposra proparàonal ao oara
vo· 

· !!.... na pubhc:açjD da _.. ou reaficoçlo na .....,.. 
pqina do JOI'IIOI ou penclciiC:O. 00111 destaque, cbmens6n e 
caracteres t~. no tlrulo c no texto,•d6nncosaoescnto 
ofea•vo e em ed1çio com llragem nonnaJ. 

11 - na uansmiSSio da resposca ou rellfacaçiO, CDIII a 
mesma duração, 110 mesmo horálo e no mesmo prapama 
di CIIUIIOr& que d1vu1Jou a tnnmussio que lhe deu causa. 
pranbclo o mininao de um m1nu1o, 

RI- aiRIISIIIISSio da resposta ou n:nfic:açio, na-· 
dunensio ou duração, pell ap:aaa nouc:iosl. por todoli os 
IIICIOS ele •nformaçio c d1vulpçlo atraW!is dos quais foi CDu-
macia a DOdaa ofeaslva · 

I 4• A pubhc:açAa ou rransmado da rcsposbl ou ..,llfi. 
caç5o sel1ll. aula paro os eleitas lcp11 se. pela - de 
--..os, -.r o c:a1111.rer de Rpl.,. ou se nJD-
- noq-do pai1II.Jnfo aarcnor. 

Art. 18. llequenda pelo oleadido • ClpOiaaw' do de 
.....,....., o vef<:ula de cxmunaçio a diwlpnl: 

1-DO prazo ~ tn!s d•. se for cUna a pvbli :no do 
)Onl&l ou.-- elo propalDII: 

U-ao pnmmo nume10, se for pendciiCO- ou --· 1181 
m -na próma.o propama, se • tnnsmrpjo for ..... 

f 1• Nlo oreacildo pelo veiculo o pedido ele rapGIIO. 
poclel1ll. a parle reque<t-la em Juizo, 1D1tru1ndo-o COID IIID 
eumplar da P'lul• que publu:ou o escnro IIICrllllm&do, ou, 
quando for o caso. descreveni a rran1811111io •nc:nauada. JUD· 
lalldo, em qualquer tupórcse, o rcuo do n:spasra, tudo cm 
............. lilolfll-

1 2' Trorando-se de em1110111 de radlod1h1slo ou IIOieVI
sio, a pane poclen. n:quacr o cim:l\0 de &Rr a rz'i'i=çf= 
e dar a ............. pessoalmente ou par pessoa que urclk:ar, 
deacro de wnle e quatro boru c:on:tMias da mcamaç:io jucbaal 

I 3' llea:btdo o pedido de raposra 011 ....:& ;' , o 
JUIZ, deldro de VInte e quatro horas, mandart cacar o nlpOII· 

"'""' pela UDprensa "'quenda 
I 4• Decomdoopramdedezcllasojwzcleadll1li.,lelldo 

haVIdo ou nio contestaÇio 
An. 19 Defenda a resposu ou rculica~, o juaz, aWm 

da coaclenaçio aa sucutllbõllaa, mcluml. ao deasio ...-u> 
OOIII.aaaldno eabelec:eado mulra, com base no IIICIIO 11 e 
I 1• do an fi', por dia de aii'UQ na pubi1C8Çio ou ....--

Parqralo UDICO A opelação nio suspende os efei,.,. 
comanaw:6nos, ressalvada a tupóteSe em que o re:spoaáwel 
pela maténa que deu OJliCID ao JHOCCIIIO obtiver. da msdaaa 
supcnor a que recorrer. mechda hmaaar suspendendo a publ1· 
caçto da I'CSpOSUI ou ret1ficaçã0 a~ que seJa prolaracla cleas6o 
tenama.Uva 

An 20 E: assegurado amplo d1re11o de resposm eoan 
a uaputaçlo falsa de atos ou nouaa de falOS ldYerfdiCDS, U'Uft
cados ou enóDCOS, nos te~ do art 18. rerul.'ladas acoates
ração. a auiCI c a opu11ão 
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§ 1' A respm.ta ou reuficaçã.o dos fatos scra negada 
I -quando n.to uver relaçao com os ralos refendo• na 

pubhcaçao ou lransmlSsão, 
li - quando conl•ver expressõe• ofe:nsavascontra o VCICU· 

kJ ou seus rc~saveiS, 
lll -quando se refenr a terccuos. em cond1çócs que 

lbes proporaone IJUII darc1to de respoSla 
i 2"' Quando a ofensa se der através de: maléna pap. 

sera pemutldo. em espaço apaal. a ezpeasas do ofensor. o 
dlreno de respos11 e a conlestaçio as ofeasas, SUVIDdo a 
ordem JDdacaal de Ulula ezec:uavo para a cobrança do nlor 
de seu CUIIO 

I 3"' Reformada a aenaeaça que O'J' '""leu o dtredo de 

-·· o - - pela pane lida como ofen100 sen rawado pela pane Ilda como ofeadlda 
I 4' Traraa do-se de maráu pqa, o váculo de CXJraun,.. 

QIÇio poden esabelecor cauçio pua pnabll da eventual 
.... polllldoolenchdo 

I 5• O eaoraao do d11a1D de respooa., relaavamea,. 
l maléna pap, nio uclua a açlo penal corr 4 adeatc. 

AR 21. T- slo ~a J110PCW realicoçlo ou 
reopc11111 a1aCona..,, --rio OU propopnda que CXIIIICDba 
fal:r•Aade piOIII!Il aJ DD h,lpd•de clafusa. Dlo IIOIIWiabva, 

- la10a de·-- públgl. 
DISPOSiçOES FINAIS 

AR. 22. Nla baYmli dlal:nmsaaçla ou....., .. i ""Dila 
ou CU'GIIIIçio de jarDall e ~. replar c pene dnmrate 
eciltadao, sal"" DO ............... de dilf li"'cs lo ..... • 

AR. 23. 0a --eaae a libenlade de 1almmação 
e ao cindas de~-. elllno eles os relalivool-•· 
dade,l ..U pnqda, i Hara e i-·-*' .-rido& -ra-do-púbbco- pela m~mmoç~o. 

AR 24 Na pc iuçio e -laçio de -tcnal JCHII•· 
ltstlc:D, os wdc::lllalde CDIIII'" M;i" IOCI&I oblcCYado. em ma· tino--·. plarabdade de ....-. --. puiCii CIIVOI.widas CID. pnlfiBICil, IObn 01 falas de arnelv'acle c Qlleoo 

"'"""público 

Padprafo uau:o A paRe que aver relevante .,..,..,. 
mealo em falos notaaados c se senur preJucbcada com a 011111· 
sõo poderá "'querer ao YOICUio o uuedwo reptt0 de 111a 
pOIIÇio 

AR 25. Toda pubbc:açjo rechpcia ou -pu_ .... 
paficaquecomoLalaiooeJ&UDed.........,atcldenll6clwelde"" 
seJ c::arac1enzada alrilvá de aprcalo coar~11c IQIJ ou ldlb· 
ocmalmcnle adotada pekJ ve:(c::ula, em c:aaa alta e em loc:al 
Vllivel 

f J• A pubbad.Jde deve meaaon.ar o nome do aaun· 

Qllllte, ,_ este aio "'J& -· t 2"' Apbca·se • textos de" lcrcearos. submel:ulos a pubb· 
QÇão medlaale renumeração. a. e.agêllCII esEabeieada aeae 

"""" I 3' Asem....,...de-etcloYIIIaadowaoaiiOf· 
IDD c:onudas neste UUCO• Rlpeltada I e i findacfe do YCI· 

culo 
An 26 Apbcam·se. subsldlanamentc a esta lea, o Có

cllao Penal • o Cód•CO de Proc:eao Peaal. 
An 27 Na ação de responuhdldade aYII. ab~enado 

o duposlo no § 4• do aR 6'. apll<:ar-oe..i o dapoolo - uu 
I 525 do Códlco CIVIl. 65, 66 e 67 do Oldl&<> de p,_.., 
PeiUII 

An 28 É concedida amsua a todos os c:ondenacto.pela 
pniiiCII dos 121mc• clescntos na Le• 11' S.:ZSO, de 9 de ,_ao 
de 1!1157 

Paragrafo un1c:o A aaasua eslende·se alOdososdelna· 
dados ou processados pela JH*u:a dos cnmes a que se mfen: 
este anago 

A.rt 29 Es1a le1 enlra cm v13or na dali de sua pubh~ 
caça o 

AR 30 Revopra-se • Le1 n• S 250. de 9 de lewrelro 
de l%7. o parásralo úmco do an 26 da Le1 n' 7.1'10, de 
14 de dezembro de 1983, o panlpalo unia> do aR 337 da 
Le1 n• 4 731, de IS de 1ulho de 1965, e ...,_ eh.., , · o 
em conr~no 

DOCUMENTO ANEXADO PEU SECRETARIA-GERAL DA MESA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 038 I 1998 /C C J Brasil1a, 03 de Jlriz> de 1998 

SenhOr Prestdente, 

Nos termos regtmentais comuniCO a V. Ex" que em reurulo realizada 

... n,.e,..s.,t.,a.__,.sa_t_a.__esta ComJssão_4e1iberpu pela apmyecio "º px.s 2' 9/97. 
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em epígrafe, cuja finalidade é evitar "que uma irregularulode proVOCIIIÚl por 
dolo ou culpo de dirigente de órgão municipol ou regional, de um determillllllo 
partido político, possa acarretar a suspensão do repDSSe das COUIS do jiuuJo 
partidário ou o cancelamento de seu registro, co'fforme prevê a Resolução TSE 
n• 20.023"'. 

O projetO acrescenta os §§ 3° e 4• ao an. 28 da Lei n• 9.096, de 19 
de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Politicas). O citado artigo 28 estabelece 
que "o Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de deczsão, 
determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contro o 
qual fique provado·· as acusações que especifica em quatro casos dispostos em 
seus incisos. 

Desse modo, pretende o projetO isentar "c; partido politico a nível 
nacional" de qualquer punição, mclusive suspensão do fundo panJ,dário, "como 
conseqüência de atos praticados por órgãos regionazs ou municipais". 

Detemuna. ainda. a proposição que. na hipótese de atos praticados 
por' esses órgãos reg1ona1s ou mumcipa1s. "caberá ao partido prestar às 
autorrdades competentes todas as ''!formações necessárras a apuração das 
rlegalrdodes e, apos o trànsrto em julgado de processo regular, suspender a 
atrvrdade do órgão mfrator ·· 

Não foram oferecidas emendas ao projeto durante o p!"IIZO 

regimental. 

É o relatório. 

D-VO 

Cabe a esta Comissão. nos termos do an. 101, I, do Regimento 
Interno, 'opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidads 
das maM ias que lhe forem submetrdas ... por despacho da Presidência, .•. " e, 
também, "emitir parecer, quanto ao mérito. sobre as matérias de competência 
União .... " (an. 101. II, RISF) 

Embora não haja expressa previsão consutucional quanto à 
competência da União para legislar sobre panidos políticos - não obstante 
possa ser incluída, por 1denudade teleológica no âmbito do direito elestoral (an. 
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qpe •Revaga a Lei p9 5. 250. de 1 9fi7 que remJ] a " l 'b•rd•de d• •-

n1featação do pensamento e de 1nformacão• • 

. ~áve( ~ c::: Cabral 
Presadente da CornssAo de Conslltuaçio, Justaça e Cadadanaâ 

Exm"Sr 
Senador ANTONIO CARLOS MAGAI.HAES 
DO PreSidente do Senado Federal 

PARECER N" 361, DE 1998 

Da COMISSÃO DE CONSTI'IiiiÇXÕ, 
1 

JUSTIÇA E CIDADANIA IICliR o Projeto I 
ele Lei do Senado a• 70, ele 1998, ele autoria 1 

do ScaactOI' Epitacao Cafereira, que 
"«rescenra pardgrafos ao an. 28 da Lei n• 
9.096, de 1995, q1111 dispõe sobre os partillm 
polflicos". 

KU.ATOI<.: :senador ESPERIDIÃO AMIN 

I- RELATÓRIO 

Vem a eata Comisslo, para exame, em decisão terminativa, 1101 

termos do art. 91, I, do Regimeato IDtemo do Senado Federal (RISF), o projeto 
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22, I, CF) -, Dão há dúviila de que a matéria deve ser ttatada mediante 
legislação ucional em razio do que dispõe o art. 17, I, da Carta de 1988, ao 
estabelecei" o caráter naciooal dos partidos politicos. 

A Constituição de 1988 inovou em matéria político-partidéria ao 
attibuir aos partidos políticos persooalidade jurídica de direito privado (art. 17, 
§ 2", CF). Assim, a supracitada Lei n• 9.096/95 caracteriza expressamente em 
seu art. I" que o partidos político é pessoa jurídica de direito privado. 

A ordem constituciooal vigente desde 1988 assegura ao partido 
politico independência em relação ao Poder Público ao prever sua "'tn~tonomUJ 
ptlTQ definir SIUl estrutura interna, organização e jimc1o1UZ111ento ··, inclusive 
para "estabelece' normos de fidelidade e disciplino portulárias ••. 

Nesse CQDtexto de liberdade partidária. comungamos com a 
preocupação do autor do projeto, que entende ser excessivo o poder da Justiça 
Elenoral n. aplicação de punição aos pan1dos, estabelecido pela Lei dos 
Parndos Pdlíticos, a qual prev~ desde a suspensão do repasse S&s cotas do 
Fundo Partidúio até a cassação do registro do partido em decorrência de fillta 
cometida por seus órgãos regionais. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n• 90, de 1998, quanto aos aspectos de constitucionalidade., juridicidade 
e regimentalidade 

Contudo, em que pese nosso apoio ao projeto, sugerimos pequenas 
modificações no sentido de aprimorá-lo, nos termos do seguinte substitutivo: 

EMENDA SUBSTII"UTIVA N" 1-CCJ 

Modi/ictl a U. n• 9.096. de 19 de 
.-bro de 1995 (Le• dD8 Plll'fllltM 
Po/ÍIIcoS)_ para trattu de J11111i9iD 11D 

partu1o polídco 1Mdum11t susp-mmo tk 
C011U do FlUido Ptutu/Qno. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

4.:!7 
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Art. 1" Esta Lei modifica a Le1 n• 9.096, de 19 de setembro de 
1996,' para dar nova disciplina à punição aplicada ao pattJdo politico mediante a 
suspensão do Fundo Parudáno. 

Art. z· o an. 28 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 3": 

"'An. 21 . .......................................................................•••........ 

§ 3° O ptiTtldo político, em nível nDCioNJl, niio so.f're-á a 
suspensão dos cokls do jiuuJo partidQrio, nem qualqrMtr outra 
pwução como conseqiiSncza de atos pratzcados por órgãos 
regzonais ou municipaiS 

Art. 3° O art. 37 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte m'ação, llUIIlllllllldo como § 1" o atua1 padgrafo lilw:o: 

"..4n. 37. A folta de prestação de COIIIIls ou srm 
desaprovação totDl ou parcial implica a suspensão de nDNS" 

quotas do Fruulo Par1ii/Drio e sujeita os res[JOIISÍWdS liS JHIIUIS diJ 
lei. (NR) 

§2" Â sançJio 
ezdusi11G1111f1116 à 
irTegularidllde . .. 

Art. 4° Esta Lei eatra cm vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissio, em .J1· o-j12 

,Relator 
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Péres 

COMISSÃO DE CONSTITllJÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL 

Pnoldoateda Coasdtulelo. Jusdea e Cldadaala 

Cafeteira 
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Texto f~al aprovado pela CCJ ao PLS 70/98. que RAcrescenta parãgr! 

fos ao art. 28 da Lei 9.096/95 que dispõe sobre os partidos politi-
co&"'. 

Mflttlfll.ca o L,e, 11• 9 096. de /9 de 
-btv de /PP3 (IA dw Partrd06 
l>olitk:«) ptiiD uvuu á pur11Çiio ao 
partido palilll:o .......,,. IUp<!n&do de 
etiiiJ8 rif> Funtlol'artldtino 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art. 1" Esta Lei modifica a Lei n• 9.096, de 19 de setembro de 

1996, para dar nova disciplina à punição aplicada ao partido politico mediante a 
BUSpensio do Fundo Parudáno. 

Art. z• O art. 28 da La 9.096, de 19 de setembro de 1996, passa a 
vigcuar acrescido do seguinte § 3": 

•..trr. ZB ...................................................................... .. 
ooooooouoooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo••o ••••• 

§ 3° O pdrtldo polilko, em niwl 11acional, não sofrerá a 
8U.Spens4o t/tu CDIII/I t/Q fundD partidário, IIC!IJI qUGiqiUU' OUlrO 

punição como ""''"'liUnCia de alllll praltcados par órgãos 
rqumau ou mumcipaü •• 

Art. 3° O an. 37 da Lei f.096, de 19 de setembro de 1996, passa a 
vipnr com a segumte redaçiio.IIIIIIICrllllll como § I" o 11111111 parqnfo ún1co 

"Art. 37. A /allll .!• prutoção IÚI contas ou sua 
duaprovaçDD lollll ou parv:ral rmp/ica a lffiiSpensiio de 11owzs 
qUGIIIII t/Q Fundo Plll'lldárro e sujeita os responsríwis à.r penas da 
lei. (NR) 

oooooooooouooooooo .. ooooooooooooooooooooooooouoooooooooo•••••••••oolllllooooolloooooooooollooooo• oo• 0 

§2" A sanção a que 1111 rwf- o 'caput' será aplicada 
flllCIII.SIWIIIIflllle à -.fra pt1111114ru1 raponsável pela 

Art. 4" Esla Lc• cotra em v1gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissõea, em 27 de mai.o de 1998 

,,......-~mez '!'<!bet 

Presidente e~ exerc!C1o 
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llbl'liAtAU liii\Un. /U~Lt;/\llA I,(LA SCCU[lARIA 

Repúblrca F"'derativa do Brasrl 

Constituição 
---------------------------------~j~1Ul _______________________________ _ 

Art. 17. E lrvre a cnaç1o, fuslo, riKXIIpiiiBÇIO c exllnçlo 1le parudos poliucos. 
raguanlados a sabenllla IIIICIORill, o KJliii!Cdcmocráuco. o plunparudansmo, 
csdlraUIS limdamcnlaiS da pc:ssaa humana c obsawdos as scgumta JIRICCIIOS. 

I - carárcr naciOnal, 

•••••••••••••••••·••••·····•···•···········································•············••••······· 
§ 2• Os partidos pollticos, após adqUinrem pcrsonalulaclc)Uricbca. na forma 

ela leLCM.l. regutrarla seus est!h!lm DO TnbuDal Supenor .E1atoraL .................................................................................................... 
Art. 22. Compcre pnvaiiY8IDCIIIe i Ullilo legislar salxe 

1-dualo CMI, cameiCI8l, pcaal, poc C" •1, clclllnL agdria, manumo. 
ammáuUca, C8p!ICI8l c do uabalho; 

LEI N 9.096 - DE 19 DE SETEMBRO DE 199b 

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os artigos 
17 e 14, § St, iaciso V, da Coastitu1ção Federal 

.................................................................................... -················ 
Art. 28 O Tribunal Superror Elertoral. após trãnsrto em Julgado de decrsio, 

determ1na o cancelamento do reg~.stro CIVIl e do estatuto do part1do contra o qual 
fique provado 

l - te1 receb1do ou estar recebendo recursos finance1ros de procedência estran
geira, 

II -estar subord1nado a ent1dade ou governo estrangeiros. 
III -não ter prestado. nos termos desta Le1, as devrdas contas à Justrça Eler· 

torai, 
IV - que mantem organização paramilitar 

§ li! A dec1são JUdicial a que se refere este art1go deve ser preced1da de pro
cesso regular, que assegure ampla defesa 

§~- O processo de cancelamento é m•c•ado pelo Tribunal à vtsta de denún
Cia de alquer eleitor, de representante de pan1do, ou de representação do Procu-

-~~~~~: .. ~~:~.:!.~~:.~~~-~---····································································· ······················ 
A ' :; •\ fdltõl de prE"staç."Jo de cont:.s. ou sua d•• ... aJ.ro\açào total ou parc~.tl, 

unphr.J. .1 su.::p{"n.;oao de DO\':),.;; quota.:: do fundo parudo..~no c suJeita aos responsavel!· 
..ao;; remas d.J lc1 cahJvel!'ro na espt•c.w ..1phcado tambem n chc;posto no artigo 2S 

Pnrd~r."'fo umco .-\ .Jusuça t:le•toral pode d~termmar d&hgêncJas necessa.-
n:ls n complcm~nt:o~.1o de• miorm.l("•)cs ou nn sancam("nt., rir· nrt:!'gul::~.nd!'ldcs er:.('OU· 
tl.lCfn:: •• .s c"'ntHs clu& orf!ãoc:: rir darcç.ju p~rlzdõlrUI ou d·· candadato~ 

.................................................................................................................................. 

431 
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DOCUMENTO ANEXADO PElA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF III" 03";/ 98 /CCJ arasíha. 11J der de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos te""os regimentais camuniCD a V Ex" que em reun1Ao realizada 

..IDII•u•ut;.a•'-SldliiBJõtA•--·esta COI'ftlssio deliberou nela aprovação r na forma do 

substitutivo n9 01-CCJ, do PLS 70/98, que "Acrescenta parágrafos 

ao art. 28 da Lei 9.096/~S, que dispõe sobre os partidos pollti; 

cos• 

Exm" Sr 

Cord~al , 
r--_~-.-~Ú44( 
~ rdoCabral 

Presidente da Com1sslo de ConSIIIurção, Jusbça e Crdadanra 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
DO Presrdenle do Senado Federal 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
doente lodo VBJ à publcação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa. ofícoos que serão lidos pelo Sr Pnmetro Se
cretáno em exercocoo. Senador Bello Parga. 

São lodos os seguontes: 

OF N" 3319B/CCJ 

Brasília. 3 de !linho de 1998 

sãnhor Poesodente, 
Nos tennos regomentaos comunoco a V Ex' que 

em reumão realiZada nesta data esta Comossão 
deloberou pela aprovação, na fonna do subsblulovo 
n" 01-CCJ, do PLS 70198, que "Acrescenta paragra
fas ao art 2B da Lei n• 9.096/95, que dospõe sobre 
os partidos polllicos". 

Cordoalmente, - Senador Bernardo cabnll, 
Presidente da Comossão de Constttuoção, Justoça e 
Codadanoa 

OF. N" 38198/CCJ 

Brasoha, 3 de JUnho de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos reg~mentaos comumco a V Ex' que 

em reunoão realozada nesta data esta Comossão deli
berou pela aprovaçã~o PLS n• 22.9197, que "Revo-
ga a Leo n• 5.250, 1967, que regula a loberdade 
de mandestação do sarnento e de ordonnação" 

Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral. 
Presodente da Comossão de Constttuoção. Justoça e 
Cldadanoa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com re
leréncoa aos ofíCIOS que acabam de ser lidos. a Pre
sldincoa cornunoca ao Plenáno que, nos termos do 
art. 91, §§ 3" a 5°, do Regomenlo Interno do Sena
do Federal, abnr-se-á o prazo de conco doas úleos 
para onterposoção de recurso, por um décimo da 
composiÇão da Casa, para que os Prqetos de Leo do 
SenadO n"s 22.9, de 1997, e 70, de 1998. CUJOS pare
ceres foram lodos aojtenonnenle, setam apreciados 
pelo Plenano. 

O SR. PRESID~ (Geraldo Melo) -A Preso
dêncoa recebeu. do Central do Brasol, o OfiCIO 
n" 1 499198, roa onge • de 8 do corrente. onlonnan
do que ale aquela a Prelettura de Guarulhos -
SP não havoa lonnalozado o pedido de rolagem das 
Letras Foroanceoras do Tesouro daquele Munocopoo. 

O expedoente kdo será anexado ao ProJSto de 
Resolução n" 64, de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, prqeto de leo do Seroado que será lodo pelo Sr. 
Primeoro Secretano em exercocoo, Bello Parga. 

É lodo o seguonte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 124, DE 111!111- COMPLEMENTAR 

Al18nl a Lei Complementar n" 14, de 
19 de fevereiro de 1998, para delpmfnar 
o rapaue doa racu..- da Unlio -Mu
nicípios que conslltuem a Região lnlegra
cla de Desenvolvlnwlto dO Distrito Fede
rei e Entorno - RIDE, com o prapóslto de 
IIBblbolo c • a peridacla na remuneniÇio 
de pessoal nas áreas que menciona. 

Art. 1° A Leo Complementar n• 94. de 19 de fe
veoaoro de 1998. passa a vogorar acrescida do s&
gulnte art1go 

"Art s• A Umão cons1gnara na Leo Or
çamentana anual dotação destJnada ao re
passe de recursos aos Munoc1p1os a que se 
relere o art. 11 desta Le1, para hns de com
plementação de vencomernos e salános de 
pessoal nas areas de saude. educação e &&

gurança públiCa, de lonna a assegurar a pa
ndade de remuneração dos seMdores das 
três areas em toda a Região Adm1nostrabva 

Paragrafo unoco Nos doiS eXeiCICIOS fi· 
nanceoros subsequentes ao da vogêncoa 
desta Le1, as dotações deverão atender os 
Munocopoos l1mitToles ao Oostnto Fedeoal, 
sendo os demaiS Mun~efpios, 1nclusove os 
que voerem a ser constttuídos nos termos do 
parágrafo 2• do alt 11 • se for o caso. atendo
dos a partor do teiCI!Iro exerc1ao f1roaroce1ro 

Art. 2• Esta leo complementar entra em vogor na 
data da sua publiCaÇão. 

Justificação 

Como e amplamente conhecodo, alem de aore
cadar d1retamente todos os lnbutos de competêncoa 
estadual e munocopal, o Dostnto Federal sempre con
tou com a corttnbuiÇão tmance1ra da Umão para a re
muneração dos servidores publocos das aAIIIS de 
saúde e educação, sendo que os seMÇOS de segu
rança publica e corpo de bombeiros são onte1oamente 
mantidos com recursos da Un1ão 

Esta Clrcunstãncoa, que aliás se JUStoflca plena
mente em vosta das peculoandades geo-poli11cas 0.:.:: 
Capttal Federal, tem sido de molde a propoc1ar um 
padrão de remuneração de pessoal do sennço pu-
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biiCO que se srtua entre os melhores do País nas 
motnc10nadas nas. Infelizmente esta Situação. a 
pn""ICIPfO notonamante benehca pBIII a Adll'lltiiS!ra
ção Pübloca do Otstnto Federal. tem prodUZido refte
xos negatiVOS não tmna1s na VIda SOCIIII. econ6moca 
e adm.,ostrallva tanto da propna Capotai. como lam
bem dos MunoclpiOS que constlluem a Regoão geo
econOmoca do Entom10 do Otstnto Federal. pelos rnG

tlvos examonados maos adoante 

A. Le1 Complementar n• 94. de 1 9 de lewrairo 
de 1998. corno JB tenho assmaledo em outras opor
tumdades. representou um passo Importante para 
resgatarmos da pobnlza e da marg1nal1zação o En
tomo do Dostnto FederaL alem de posslbllrtar aos ha· 
bRames da Capotai melhor qualidade de VIda, sem as 
1rnensas pressões que as carãncoas do Entorno so
bre ela exercem O retendo diplome legal tem, entre 
outros, o propósito pnm10rdoal de desenvolver os ser
VIÇOS publocos comuns ao Dostnto Federal e aos Mu
nOCIPIOS que Integram a Região Adm1nostratova por 
ela cnada. e apresenta Inegavelmente um potencial 
razoavel de Indução do desenwlv1mento dos sem
ços publlcos na Reg1ão Entendemos, no entanto. 
que o noW~ d1ploms é tírmdo, e certameme fadado à 
1nefocacoa, corno Instrumento de enlrentamento da 
questão que nos propomos equacoonar ao oferecer 
ao escrut1n10 dos dustres Pares a preseme 1nocoatova 
leg1slabva 

O nucleo da questão srtua-se nas dospandades 
ae remuneração do pessoal dos SIII'VIÇOS Pl)blocos 
nas areas de saude, educação e segurança pública, 
se comparados os no-s de verocmentos e sallinos 
pagos pelo D1stmo Federal com aqueles pagos pelos 
Estados cocurMZlnhos. T reta-se, porem. de q.-tão 
que, por suas consequincoas dosluncoonaos, trans
cende em muno o aspecto politoco-admonostratJVO de 
dderenças gntantes na ratnbuoção de agentes públi
cas. que, aliás, não raro têm de mamar lreqlienllls 
•rrterações tuncoonaos em suas areas de atMdade& 

Nio sio desconhecidos os problemas que to
ram gsredos pela politoca equovocada que sempre 
pnvo1eg10u as ofertas de servoços e de 1rdra-eatrutura 
publoca apenas demro dos estredOS maR:OS do Dis
tnto Federal Um dos alenos danosos dessa polotoca 
é a dremátoca detenoraçio dos servoços públocoa da 
Capital. pres&IOil8dos pela demanda de uma popuia· 
ção penfénca careme e, por 1sso mesmo, lowufoc:oen
tes para atender a tod011 com um mlnmo de padrão 
de qualidade. Outro efeito conhecodo é a atraçio que 
Brasília exerce sobre os profossiOnaiS ma1s quallhca
dos e ma1s Pf8P81BdoS dos MulltCipiOS do Emomo. o 
que acaba por perpetuar o desnovel entre, por um 

lado, o desenvolvimento da C&potal e. por outro, o do 
Entorno - desn1vel, allãs, que não se traduz somen
te no perfol da oferta de rnlcHie-obra qualificada, 
mas também no verdadeoro 6lcodo de lamlloas ....,_ 
ras que tendem a acompanhar os prolisslonaos aliai· 
dos por melhores fontes de renda. 

Urge que se tomem medidas urgentes, se n1o 
pBIII solucoonar plenemente, pelo menos para 111111-
gar os efeito perve..- desse estado de cooa.. É 
para - tvn que aponta a proposta leg I liYa ora 
ofeuoada. que pretende .mbelecer um rnecaJWIIIO 
1I"ISidllciOnal de transfartnaa permanenbt de nocur
sos da Unoão para complementar os salénos pagos 
pelos Estados l11111troles do Entorno. nos -
moldes atualmeme vogentes para ~ MI 
favor do Dostnto Federal, ou &818, para c..-o das 
despesas dto pessoal nas áraas de saúde edloc.çiio 
e segurança públoca. Estas três áras sio pnorilana
meme elegi- em razão da 1rllefpeloelraç6o en11a a 
oferta e a demanda ~ seMÇOS ao longo das dl
vosas lorma1s emre os ames federados. A lniiiiiUra
ção do equ1llbno remuneratóno tenderá a '"'*-r a 
equiparação da qualidade dos eemços ~. 
num processo PQ~~IIlva de equtdade soaal .,.. as 
populações voz1nhas, requal1focaçAo e mollveçlo 
funcional dos profiSSionaiS envolvidos e, por l)ltirno 
- mas não menos mportante -. a pe,.,_,. e 
IT1IIIOI' racoonalldade pollbca-admoniSinlbva na condu
ção dos negócios públicos na JUnsdlçêo do OtstniD 
Federal 

Cabe ass1nalar que o VOlume de reQir&OS ~ 
cados na propos1a está longe de onerar • ._erva
mente os encargos da Unão. Como cnMtlo de gra
dualosrno na Implantação da medida, o Pftii8ID con
templa numa pnrrara ,_ os MunocipiOS do E.-.o 
com dMsa com o Dlstnto Federal, CCiriSiderarldo que 
estes sofrem maiS diNIIa e ontensameme as muaas 
apontadas. Os demaiS MunocipiOS pasaanam a ser 
atendidos a parbr do terceoro exercÍCIO filwlceuo 
subseqiianle 

Trazendo a propoata ao debate desta Caaa 
pretendemos reafirmar a conv1cção de que a cons
trução de Brasília 101 Ieda com mu1to sacnffcoo e 
demandou murtos recursos do povo braa1te1ro. A.s· 
Sim sendo. o desenvolvimento da Cspttel, am arti
culação com o seu Entom10, é questão que lnleras
sa a todo o Pais. Não permd1mos que ela fti!IRidu
za o padrão das grandes metJópoles IIi c "I ror•. 
Ilhas de prospendede cercadas de moséna por todos 
os lados 

Sala das Sessões. 10 de JUnho de 1998. -Se
nador Jo-' Sacl. 
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LEGISlAÇAO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N" 94, 
DE 19 OE FEVEREIRO DE 1998 

Aulortu o Podar Executivo a crt.r a 
Reglio liCIIiF!de de DIUnvohlmioniD do 
Dldlto Fecllnl e ~ - RIDE e Insti
tuir o Programe Eepeclel de Dlleenvolvi
- do ~ dO Dlellfto Fecllnl,e 
d611111rM ptovllllincl• 

O PraaiCienle da Repúbloca· 
Faço saber que o Congresso NaciOnal decreta 

e eu sai'ICIOIIO a segu1nte lei complemenlar 
Art. 11 ~ o Podar ExecutNO autonzado a cnar, 

para elaltos de articulação da açio admirustratova da 
Uniio, dos Estados de Golés e Mines GeraiS e do 
Distlllo Federal, confanne pravosta nas arts 21, ln
coso IX, 45 e 48, IRCI80 IV, da Consbluoção Federal, 
a Regiio lnblgrada de Desenvolvimento da Dislnlo 
Federal e Entorno - RIDE. 

§ 11 A Regilo AdmlfiiSiratova de que trata este 
artigo é constduida pelo DISinlo Federal, pelas Munl
clptos de Abadilnoa, Água Fna de Goiás, Águas 
l.Jndas, Aladn1a, c8bece1ras, Cidade Ocidental, 
Cocalzinha de Goiás, Corumba de Gaoás, Cnstall
na, Formosa, LuziAría, M1moso de Goiás, Novo 
Gama, Pad!e Bernaldo, Piren6paks, Planalllna. San
ta AntOnio do Descoberto, Valpara1so e Vila Boa, no 
E&llldo de Goiás, e de Unal a Bunbs, no Estado de 
Monas Geraos. 

§ 2" Os Munoclpios que YI8Rim a ser conslilul
dos a parbr de desmembramento de lenil6no de Mu-
111Clp!O cnado no § 11 deste arbgO passarão a com
par, autarnabCamanle, a Regoio Integrada de De
sawolvimenta do Olstrlto Federal a Entorno. 

Art 2" ~ o Poder Eecubvo autanzado a cnar 
um Conselho Adm.,lstrabvo para cooldenar as abVI
clalies a seoam desenvolvidas na Região Integrada 
de DasenvoMmenta da Dislnta Federal e Entorno. 

Parãgra~ta único. As atnbwç6eS e a ~,. 
çãa do eon.tho de q e trata este ertogo seria defl
llldas em , dele parbCipllndo repre
IÍIInlantes dos Estados e Munoc1poas abrangidas pela 
RIDE. ' 

Art. 3" Consideram-se de Interesse da RIDE os 
savçoa (ll)blocos comuns ao Distnla Federal e aos 
Munoclpoos que a ontagram, especialmente, aqueles 
ralaCionados b áreas de lllfra-estrutura e de gera
ção de empregas. 

Art. 4° ~ o Poder Execubvo autonzada a IIISII
t\11' o Programa Especoal de Desenvolvimento do En
torno da Olsbito Federal 

Parágrafo únoco. O Programa Espaaal de De
senvolvimento da Entorno do DISIJilo Federal, 111M

dos os órgãos compelenles, estabelecenL medllll1ta 
convêniO, normas e cnténos para unlficaçio da pro
cedmantas relatiVOS aos SIMÇOS públiCOS, abrang,. 
dos - os lede1'81B e aqueles da ~Idade 
de entes lad!lraos, corno aquelas de ~Ida
de dos entes federados refendas no art. 1•. 8SpeCial
mente em ralação a. 

I - larilas, fratas e seguros, OUVIdo o MiniSiáno 
da Fazenda; 

11 - knhas de créddO especi81S para aiMdades 
priantánas, 

III - ISaiÇÕBS e lncenbVOS fiSCIUS, em caráler 
laqloráno, de fomenta a atMdades produtivas am 
programas da geração de empoegos e filcaçlo de 
mio-de-obra. 

Art. 5" Os programas e proJ8tOS pnoritános 
para a regoão, com especoal ênfase para os ralalivos 
à 1nlra-estrutura básoca e geração de &n4>1egos, se
rão financoados com recursos. 

I - de natuoeza cxçamentána, qua lhe fonlm 
desbnados pela União, na forma da le1; 

11 - de natureza orçamentána que lhe taram 
desbnados pelo Distnta Federal, pelas Estados de 
Goiás e de Minas Geraos. e pelos Munocipoos abra.,. 
godos pela Região Integrada de que trata esta le1 
Con11fementar; 

III - de op8"""'""raç6eslr.6!"' de crédito eldernaS e lfltero. 
nas. 

Art. fi' A União poderá firmar OOI1IIfnos com 
Doslnta Federal, os Estados ~ Gc1ás e de M-.as 
Ge1'81S, e os MunocipiOS oelendas 1'10 § 1° do art. 1°, 
com a finalidade de atender o disposta nasta le1 
Complemenlar. 

Art. 7" Esta le1 complementar entra em vogar na 
data de sua publocação. 

Ar!. B" Revogam-se ss d1sposoções em conlrá-
roo. 

BIBBílla. 19 de tavereuo ele 1998; 177" da lllde
pendênc• e 110' da RepúbliCa - FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO -Iria ~nde. 

(À Conwssao de Consfltulçllo, • Jus/iça 
e Cldadenta.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O prqe. 
ta IKio será publiCado e rema11da à Comssio corf" 
patente. 

O SR.. PAESIDEKrE (Geraldo Melo) - Passa
se à llsla de oradores 

Conceda a palavra ao Senador Eduarda Suplo
cy. (Pausa.) 
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Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alclnla
ra.(PIWSL) 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Can.,011. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan-
ela. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o toegUII1Ie dlacurao Sem I'1MBio do orador.) 
- SI. PIWidanle, Senador Geraldo Melo. Sr"s. e Sno 
Sanadcxas, a pal'br de 1950 o BIBBII começou a pen
sar em uma ,_. matnz de transportes. Até entAo, 
aa femmas, .._.., I'1Cijllllntes dominavam mansos 
eapeços geog~Micus e aram pR)fllladas de -ao 
com os 111tao usas ela Inglaterra, que, até o final de 
Segunda Guena Mundial, era a potência politica
...,. ~ do siStema capitalista. Assim, as ~
.,_ de Iam) Al8fJOI1CIJam, prefenonc:ralmenla, ao 
C111111D eCOIIOIIIICO, levando sobnltudo produloellgri
colas, rna!Mas-pnmas e monénos de I'IOSSIIS minas 
al6 os pootca de embarque e, sec:unclanamente, ao 
h•l&pOrta da peesegeuos. 

Naquela época, o Brasil pratJcamente não linha 
estradas "'eltedp• e o automove1 era um bem ca
rfllllllnO, poos chegava de naVIO da Europa e dos Es
tado& Unoclos, e só as famihas abastadas go_. 
do privlégoo de poder importá-lo 

Com a BSCIIIIIIão do Estados Unidos como 
novo lidar do chamado 'mundo ltvre' e com a lrn
planlação do 'Plano de Metas' do Presidente Juace
hno Kubdachelc. a pamr de 1955, o Bras11 1na rn~der 
o seu cleabno, e começava. ali, uma nova era, a eoa 
do autumóWII, das grandes montadoras e de cons
truçio --.ela de lllltradas asfaltadas por tudo o 
Pais. "-"· quem sonhava com a d1namozaçio das 
ferrovias, com a sua modemlZBÇI<>. com o novo toa· 
çado aapenal da malha, com a expansão das linhas 
e com a sua lllinnação clelmlbva como meoo de 
transporte de carga e de passageiros em nosso 
Pais, nlo pocloa magmar naquele ~ hl8tón
co. que o sonho estava começando a ser sapulado 
""'-- pollbcos • acon6mlc:os I'IIICIOnlll8 a, so
bnlludo, mlameCIOnaiS extremamente poderosoS. 
axJgiam abertura total do man:ado brasileiro para a 
fabncaçio de aulomó-. camonhõlls, tratares, o 
que eJagoa a montagem de uma mforvdade de paque
nu a m6di8S 11J1111W8S aflll8 que devenam pmdu.zw 
peças ela rapowçio; além disso. todo uma gama de 
outros produtos ccmplamentaras que sanam fatal
...,. absoMdos pelo d..anusmo de llldústna auto
moblll8bca - Estava, aSSim. Inaugurada a 
ara das rodovias. 

Os baneffcros que as ,.,_ a as hldlavias 
trouxeram para o rápido~ aco~oOrnco 
dos Estados Ullldos para o fortalaclrlado ela 8U8S 
emprasas e paoa a mtegração do seu~ 18mtó
no aio 1nccntellt.tVIIIS. Srmplaarnanlll, transformaram 
aquela Naçio no maoor e I1IIIIS dmlll1lco I'IIIII'C*io m
Iamo do mundo. 

No eras•. ao contnino, as IOdovlas promove
ram a integração nacional a um preço absunlo em 
18nnos polibe:OS e econOniCOS. Pa1demos, polllica
rnanea, quando fomos IOIÇ8dos palas granclee com
panhiBS mundi81S, fabricanles de automó .... ao op
tar pelas rodovias. Em tennos aconõmcos perde
mos, 1111118 uma vez, quando 8IICCIIhemo8 8fl1ldo a 
elegemos. como pnondade nac.onal, um - de 
traneporte caro, em tennos de custo de CCinS8IV8Çio 
e custos openlC101'181B. Hqe, o que o Brasil gasta, 
anualmente. em manutenção de suas YI8S rodoviá
nas é, realmenla, um Wlllladalro absurdo e racursos 
para esse fim a1nda são mauf-. Para aa ter 
Idéia do erro IIIICIIII, possu1mos um patnrnOIIIo ela 
cerca de U$200 bilhões que raprasanlllm 65.395 
qudOmetros de estradas e quase todas estio degra
das e 8JC1g8111. a cada ano, um sacrifíCIO ~. 
em dmhe1ro, para a sua rac:uperação. Sio -.. 
manto& que podenam ser destlnados, por -•opio. 
à construção ela novas escolas. à melhona da me
renda escolar, à edifiCAÇão de novos poetD8 ela seu
de a programas SOCI8iS pnontános que lidem com 
granclas ddoculdades de oac:u..-

A bafn da wrdade. o B-11 1n181ro locou des
lumbrado cem o nasamento da 1ndústna autumobva, 
cem as grandes obras corr.-ementaras que aa reali
zava no Pais ll'llelnl; estradas, pontas, voaduiDs, tú
iliiiS, eataQões de -.nço, poetD8 ele abasteco~ 
e rn~ilos outros aquopamentae. Tudo ISSO deixava a 
população em ãxtasa. a o Governo de Juscelino em 
perfalla s1nton1S cem • soc:oedade. 

Verdadeoramente. foi uma época ele ouro. Não 
IIXI8tl8 desemprego praocupante, polque o País era 
um canteoro de ObraS. Não exostoa lllflação grava. as 
contas não aatawm desequdobradas, nio axina tan
ta VIOiinc:oa nas c:odadas. não viemos tantas favalas, 
os grandes centros urbaoos de época e S8UB mlalac
tuaos nem sonhavam com a palavra magalópole. E, 
,_ ntmo fraué....,, sem mador quaJquw -
qúêncl&, que Sio Paulo. em ntmo acelerado e com 
p-. tomou-se, wonocamenta. na boca do povo, a 
poderosa locomotiva que carregava o I'IIIIID do Bra· 
sD Enquanto 1810, as wrdadeoras loco-. que 
transportaram duranle m&IS de 50 anos as nquazas 
do Pa1s. começavam a J8Z8I' ao relento, superadas e 
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esqueCidas ._ pálios escuros. velhos e abandona
dos, das pracánas estações da Gret West. 

Quaranta e um .._ depoiB do BCIOnamenlo da 
parllda do motor do pdmeoro carro bllllllleoro, os nos
sos automóvaiB deixaram de ser um slmbolo de fel~ 
cidade. O que eoa um doce sonho de cada um 1111011 

um tnste pesadelo. As estoadas esbuoacadas trans
foomaoam-se em cemdénos, onde milhares de !amo
loas perdaoam seus antas quendos. 

O .-so SIBiema rodoviáno está em péssnnas 
condições e paode se hoje na buroci'BCIIl, na omprovo
são, nos buracos, no mato que onvade os acosta
mentos. nos cammh6es que trafegam com o peso 
máxomo das cargas acima do pennibdo; nos mlha
res de acodentes goa- que acoo 11-.o IOfles os 
doas; nos molharas de mortes, que chegam a 50 md a 
cada ano; na Vllllêncoa dos assaltos que estão pre
sentas a cada momerto nas passagens dos pedé.
goos e em cada tracho das estradas onde aconte
cem, lreqúentamente, roubos de cargas com assas
sonato de motonstas Indefesos; na degoadação gene
ralizada dos equoparnantos de apooo que davam anb
gamente ITIIIIB seguoança ao bálego e aos motons
tas, como placas da smahzação; nos siStemas c:e co
munocações e até nos pontos da paoada e postos da 
ebastecomento 

Sr Presidente, Sr"s e Sos Senadoras, o futuro 
do Boasol no Báculo XXI está na donamozação dos 
toansportes hldrovoé.nos e lenovoé.rios. Apesar de ter
mos perdido quase melo século construindo apenas 
estradas, devemos, agooa, ressuscitar as lonhas fér
reas e abnr os camonhos das é.guas. Pelo seu custo 
oazoável de ,..,..ntaçlo, bauco custo de manuten
ção e custos openiCIOIIBIB compensadotes, lá está 
ma• do que provado que a combinação leiTOVIB-iv
dRMB é. hofe, a maos omportente opção paoa o pleno 
desenvolvimento, paoa o alargamento do mercado 
ontemo, para a mtegraçio nacoonal e paoa a domonu~ 
ção do chamado custo 81'81111. 

Seguondo JU§i esse oacoocfnoo, devemos 
cotar como exemplo a errovoa Toansnordesbna. Ela 
foo concebida na de 80 como uma voa de li
gação e de mtegoaçio pelo ontenor, com a malhe 
fenovoana do Nordeste A sua pnmeooa etapa cobra 
Petmtona-Salgueoro-Mos$ão Velha, com uma exten
são de 349 quolõmetros. A segunda etapa conten.,la 
a construção do trecho entra Poquet Cameoro e Cra
teús, com urna extensão de 179 quolõmetros. Ao 
todo, seoão 528 quol6metros de lenovoa piOJIIIada 
com tecnocas arroJadas, com pravosio da operacoo
nalodade alocoente e de custo bauco. O custo da om
plantação para o trecho entre Petrohna e Salgueooo 

Blmge o valor de R$1 29 milhões, o que repi8S8I1Ia 
um custo médoo de cen:a R$561- moi por quolõmetro 
PBJa o lnlcho entra Salgueiro e MISsão Velha, o custo 
de mplantação ficou em R$64,5 milhões Esses cal
culo& baseoam-H em dados de 1991. 

No protocolo de lllten9(ies firmado, no doa 13 
de teveraoro próximo passado, entra a Unoão, por on
termédoo do ~msténo dos Toansportes, o Banco Na
coonal de DesenvolVImento Econômoco e Social -
BNDES -,a Supenntendênaa do Desenvolvimento 
do Nordeste - Sudena - e a Companhoa Ferrovoé.na 
do Nordeste - CFN -. para execução da oboa, as 
partes rasponsávaos consoderam que a presança da 
mocoatova pmoada é lundamental tanto paoa promo
ver o dasenvolvomanto regional quanto para domo
nuir o tamanho do custo Boasol e entendem qua a 
Fenovoa Transnordestona será um verdadeoro corre
dor ontennodal de ontegoação do Nordeste com o 
Centro-Oeste, combonando a fem>VIB e a hKirovoa do 
São FI'III1CISCO 

Por outro lado, nilo podemos perder a oportuno
dada de elogoar e regostoar neste plenáno o goande 
asforço que está sendo ampreendldo paio Voce-Pre
sodante da Repúbhca, Marco Macoel, a palo Supe
nntendente, à ~. da Sudene, General Nawton 
Moren Rodngues. paoa que BBJa logo onocoada 
essa obra. Tenho certeza, Sr. Prasldente, de que o 
Dr. SérgiO Moreora, que substotuou recentemente o 
General Newton Moreua Rodngues, orá d:ll" contonw
dade a essa omportante obra. 

O Sr. Lúcio Alcllqnl (PSDB - CE) - Penno
ta-me V Ex" um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLJ.ANDA (PFL- PE)- Se
nador Lúcoo Alcê.nlara, com multa atenção 01J90 V. 
Ex". 

O Sr. Lúcio Alcintln (PSDB - CE) - V Ex" 
tem toda razAo quando levanta, maos urna vez, o 
problema da matriz de bansportes no Brasol, mos
tnlndo a pequena e escassa partocopação do setor ho
drovoéno e do setor lenovoáno. Em relaÇão ao sator 
lenovoáno, o p!'acesso de pnvatozação que ocorreu, 
ou de concessão das voas pennanentes e do mate
na! oodanle a vãnas empresas, aparantemente nilo 
deu os rasultados que se espaoava lnclusove, com 
base no nobcoáno da ompransa, envoeo requenmento 
de onlonnações ao Monostro dos Toansportes, scloc~ 
tando da S. Ex" dados ohcoaos. Parece-me que as 
rMtes praviBias no processo de concessão da ma
lha fenovoéna à oniCIBIIva pnvada nilo looam abngo
das. Quando V EX" levanta a questão da lerrovoa 
Toansnordastona, mostrando há quanto tempo se fala 
nela a que até egooa ela não conseguou saor do pa-
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pai, hcamoa rnedllando sobre a demora nas SOIIIÇ6-
es para os problemas do Nordeste De uma maneira 
geral, o sator tanovláno foi mudo maltratado pelo 
Governo, haJB Ylllla a tentaiMl de cons!Mr a Farro
VIB Norte-Sul - está aQUI o nosso quendo IIITIIgo, Se
nador Bailo Parga, que e um grande rep1'11118nlante 
do Estado do Maranhão, e que sabe disso O PIIISI
dente Jose Sarney, na época, too boiCDiado de Ioda 
-'t! e somente CDI'ISegUIU entregar pouco meos de 
100 qu116me11os. E ala aonda vem ee anastando 
como ume obra onacabada. Ainda bem que o Preso
dente Fernando Hennque Caodoso. ha pouco, entre
gou ao Pa1s aquela grande ponte rodolerrovlána que 
Ioga Maio GI'DSIID do Sul. salvO engano, ou Mato 
Grosso. ao Estado de São Paulo, barateando enor
memente o custo do transpol1e dos prodUIDS agríco
las que são produZidos no Cen1ro-Oesle. En!Ao, 
quero apenas somar a m1nha voz à de V Ex", para 
que cobl9moa ISIID. A Transnordesbna. no seu pn
melro !racho, lá vao alá Mossão Velha, que e no Cann 
cearanse; depois, ha o trecho Poquet Carneoro-Cra
teús, que é JUstamente no Centro-Oeste do Ceara. 
Sana, portanto, uma grande obra de 1ntegraçio de 
todo o Nordeste à malha lerrovoana do Sudeste do 
Brasil 

O SR. JOEL DE HOU...NDA (PFL - PE) -
Agnodeço ao noble Senador Lúcoo Alcânlara as luco
das observações que acaba de lazer e que vim, so· 
bretudo, ennquecer este modesto pronunaamento 
O Senador Lúao Alcântara tem razão quando fala 
da """'rtinCJB desla obra corno uma obra estrutura
dora do Nordeste. Agora mesmo eslamos vovaxlo 
uma seca extremamente to11e na região, que está 
sendo atendida através de cestas básocas, atraves 
de cerros-ppa. E nós, polillcos e pal1amerotarw nrpre
sanrantes daquela região, eslamos sendo acusa
doB, por setores da mprensa nacoonal, de sermos 
os culpados, porque não cuoclamos da região, por
que só queremos berwsses para a região e, conse
qiie.-.te, goelemos e focamos sabslettos quan
do surgem Slluações como essa. nas quaos o Gover
no é obngado a rameter cestas básicas e aumentar 
a ofel1a de carros-~ 

E, maos uma vez, quero dozer aquo, Senador 
Lúcoo Alcãnlara. que estou ao lado de V. Ex" e de to
dos os Senadoras do No<deste quando 1911eramos. 
reafirmamos e proclamamos, em alto e bom som. 
que o Nordeste não quer ceslas basocas. não quer 
canos-popas, não quer frentes de trabalho O que o 
Nordeste quer mesmo são pi'Dj8los que possob~dam 
que aquela economoa SBIB ma1s res1sterde ao fenô
meno da seca. se1a uma econom1a auto·sustentável 

a que possa gerar llfi1JiagD e renda para os seus 
habotantes. O Prole.- Celso Furtado, quando -
llsou a questão da saca no Nordeste, foi mullo feliz 
quando dlll88 que o p!Oblema da saca no Nol1allt 
não a a falta da água, que a abon1agem de órgãos 
como o ONOCS, de apenas construor açudes, não 
vao resolver o problema do Nordeste, que é de fnlgilo
dade da ac:onornoa. A aconomoa é que é frágil, é uma 
aconorTIIB que depende das nuvens, de Slo Pediu, 
corno d1zam os homens do lfllel'lor. Uma -
que depende ele São Pedro, que depende de maior 
ou menor quardodada de chwa, é uma aCDIIDinll há· 
gll Consaqilaooten oante, o tanõmano da saca ~ 
a ser uma constante naquela ragoão. E quando -
falta de água. quando os ngoras do sarm-ándo se 
tomam maiS agudos, a regoio sofre, toda a aiMdade 
aconõmoca é desma~. o homem foca .-n em-- _, 
prego e sem alnnanlação, e, com ISSO, SU'll8 um 
CDI'IJUrdo da 8ÇÕ8S amtrganc-. 

Volto a dozer - por vánas vezes. V. Ex" Já sa
loantou osto dasla tnbuna - que mtlhor do que BIW8r 

C8SiaS basocas e canas1JIPIIS para o NoRialle a do 
que gastar, como está pniVIBID agora. RS500 miii6JJ 
com frentes prodUIIVBS é voablbzar obras corno a 
Transnordestina e a tTansposçio da águaJ lrllel'li
gando as vánas baciaS do Samo-ándo 1t apooar 08 
novos panmatros de 11T1g11Ção. 

Sanador Bailo Parga, e ordaressante n~gostrar 
que. enquardo em mudOS mumcipiDS no""-IDS es
tão sendo fedas novenas para que chova. ,.. ái8B 
de Petrokna e JuaZBIID o orngante, o "-" que 
está produzondo manga. mtlão, aspargos a uve e 
exportando essas produiDS para o extenor pede que 
niD chova, porque. naquela perímetro, a chuva Jba
palha a 1mgaçâo e faz com que SUIJBITI Pfllllll8 nat 
cufturas de frutas lá produzidas. Assim, 08 mganl8s 
torcem para que nio chova. Já que dosp6em do hllor 
água e estão fazendo bom proveito das águat do I1D 
Sio Fnuo:ISCXI. Mas. na regoio ~ ,_ oegoõas 
diStardeS do no São FIIII'ICISCD, é 1'8CBSSúle a chu
va, a, em mudos povoados, o homem e a mulher 
s1mplas estão 19zando para que chova 

Porlardo, ternos que trabtlhar no lrMirnD do 
Nordeste. no sanbdo de ampll8r a ofal1a de água na 
reg1io por maoo da perfuração de poços, da constru
ção de adutoras e cenaos a da 1f1111ementaçio dJasa 
P1'0181D da transpo81Çio das águas do no Slo Fran
CISCO - 1• txoste um piOfiiiD l'liCID08I, dababdo numa 
reunião promovida palo Sanador Bero v- - a de 
dolar a região da um estoqUe de água que lhe dê 
sustentação nos paroodos de -ssez. no chamado 
verão nordestino 
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Com ISSO, evdarlamos este epiSódiO negaiM> 
para toda a Nação brasileira. o de o Governo ter 
que, emergenclalrnanta, socorrer a 111glão, com o en
VIO de cestas béSIC8S e de carros-popas e com a 
abertura das farmgeradas frentes de trabalho Volto 
a dJZer que o Nordeste nio quer castas básiCBS e 
carros-pipas a nam quer ver esse espetáculo depn
rnanta em que paiS e mies de famlha e cnanças es
peram pelo csmmhlo de OBStas básiCBS ou conam 
atrás de ca~ para obter uma laia de água 

Estamos celloll de que, se houver deCisão poli
tiCa, chega181T108 à solução desses problemas. Nes
se sentido, louvo a atuaçAo do V1C8-PI'8Sidente da 
RepúbliCB, Marco Maclel, que. d1utumamente, tem 
conversado com a equipa econOm1ca e com os MI
niStros do Gavamo do PI8Sidente Femando Henri
que Cardoso, VIsando à definiÇão de proj810S pnon
tános e estruturadoras para a Je!!llio, como o que 
estou abon:lando - manhã, a Transnordesbna, 
pro)lllo de fundamental 1mportânc18 peta sua Interli
gação com a hldrovla do São Franasco, como tam
bém o p10f810 de lnlnsposiÇiio das águas e os pro]l!
tos dos portos de Pacém e de Suapa, por exemplo 

Portanto, agradeço ao Senador lúciO Alcântara 
por suas observaç6es. 

O Sr. Bello Parp (PFL- MA) - Pennlle-me V 
Ex" um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) -
Concedo, com prazer, o aparte a V Ex", repre
sentante do Estado do Maranhlo nesta Casa. 

O Sr. Bello P.rge (PFL - MA) - Nobre Serl8· 
dor Joel de Hollanda, quero trazer m1nha voz em re
forço à tese central do seu pronuncl8mento, ao qual. 
de mane1ra breve, procurarei Integrar-me É da 
ma1or JUsteza e propnedade a observação que V. Ex" 
f;:z quanto à falta de consclêncl8 da 11T1portânc1a do 
transporte IIUVI8l e feiTOVIário neste Pais Como cola
boração, deseJO apenas assmalar o fato de que, no 
meu Estado, naquela 111glão, Já ha uma 1nterllg&Ção, 
por menor que seJB, como ass1nalou o Senador Lú
CIO Alcântara, entre a Ferrovl8 Norte-Sul e a Vl8 llu
VIBI do São FraiiCI$00. A SOJ8 produzida em Mato 
Grosso ou embarcada no Porto de 1taqu1, no Mara
nhão, por exemplo tem um custo 50% menor do 
que se tosse 11scoa a pelo Centro-Sul brasoleoro. As
Sim, V. Ex' pode ve ocar corno são omportantas para 
a economa brasolai o prosseguomento e a conclu
são dessa feriOVIa, por causa da condoção ontarmo
dal desse me10 de t nsporta. Por outro lado, é da se 
assonalar que, eteto amante. houve e hé um lobby 
omportantossmo e poderosissorno em favor das rodo
voas Isso fez naufragar o proJBio da FerroVJB Norte-

Sul rl8 epoca do Governo do Presidente José Sar
ney. Esse proj&IO está sendo retornado pooio aluai 
Governo a passo de lesma, de cágado. Recente
mente, a mensagem do ExecutiVO para o Orçamento 
de 1999 consognou apenas 120 quoiOnoatoos para 
essa lerJOVIB, quando somente 90 quol6matros estão 
conctuidos, os quaiS fazem a JUriÇiio com a Mvega
blldada do no Tocantms. Na reunião de nossa Ban
cada federal, delegamos ao Deputado Semey Filho 
- S. Ex" 8SSim o fez - a apresentação de uma 
emenda que, na lei de Doretnzes Orçamentánas, 
alava esse valor para 150 quol6metros, porque não 
se está levando em conta as necessJdades da l8gJão 
e o cumpnmento daquolo que chamo de "consclêncl8 
ferrovoana". Fmalmente, quero doze r que, entre os 
custos onerosos para o Pais do transporte rodoVIá
no, esté presente o do combustível omportado na 
conta do pebóleo. Sena multo reduzoda a neceSSida
de do óleo diesel e do fuel oll rl8 ublozação das loco
motovas que onam trafegar nas VI8S léneas, leVJando 
a produção brasdeora para os grandes centros con
sumidores e para o extanor. Dessa manl!lra, V Ex", 
nessa odéta que defende, tem o meu onestnto apo10 
e - tenho certeza - o de toda a Bancada federal do 
Maranhão. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE)- Se
nador Bello Parga, agradeço o seu aparte, que tem 
multo conteúdo e too feito a propósito do terna que 
estou abordando nesta manhã 

V Ex" tem razão. Foo multo forte o lobby dos 
rodoVIanstas, daqueles que achavam que a rodovl8 
orl8 resolver os problemas econ6mocos deste Pais e 
que conseguoram empregar nesse setor onvestJmen
tos vultosos, que hoJI! estão se mostrando inefica
zes. Um pais-conbnente, um pais com a domensão 
do 818511 não podena onvestir tanto em rodoVI8s e 
deixar sucaleadas as leriOVIBs, que, durante multo 
tampo, deram uma grande contribuiÇão ao nosso de
senvolVImento 

Sr. Presldanta, concluo o meu pronuncl8mento 
dozendo que, nesta momento, aq~~eles órgãos a que 
me refen -a Sudene e o BNDES -estão sendo mo
bolozados pelo Voce-Presodente Marco Macoal para 
voabolozar rapidamente recursos da ordem de R$380 
molh6es para construor os trechos da rodoVI8 Trans
nordesbna entre Petrolona e Salgul!lro, com 231 quo-
16metros de extensão. Salgueoro-Mossão Velha-Cea
rá, com 113 qu116metros, e a recuperação fenovoána 
do trecho da malha Nordeste do Mumcip10 de Recole 
ao Munoc•PIO de Salgueoro. que tem 595 quol6metros 
Devemos também saloantar o papel de destaque que 
a Sudena vem desempenhando nesse empreendo-
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manto. A ala cabenl aplocar os racursos por 1111110 do 
Fundo ele lrMisbmanlo do Nordeste - F"1110r, que se
rão 1812BSKztos para O MiiPiaendimenta. 

t: ~ .-l.ar que estudos táciiiCOS 
raalizadoa pala E1111N88 Brasolatra de Planepunenlo 
ele Transpoi18S Galpot - atestam que os benaiiCIOS 
que serão trazidos pela femMB Transnorclestma são 
lnconlntá,.., em maténa ele demanda ele transpor
te, em malána ele custos operaaona111, em malána 
ele análiSe eoon6noca e finance11a, em benefíCIOS 
-rgébcos. enfm, em todos os qUIISIIoS a que fo1 
subme • .cla. 

Os P'•ICIPIIIS piOdutos a serem transportados 
serlo: milho, SCijll, rronáno ele feno, produtos llldeNr
giCOS, glpBda, ge8SO, amento, alumlmo, alu1T11118, fa. 
relo ele 80IIl. sal, IIÇI)car, álcool, adubos e lertiiiZBII
tes, clenvaclos ele pebóleo, fallllo ele 80IIl. alám ele 
mu- OllboB. p.,. ae ter uma outra Ideia de sua lm
pol1inclll como falar inlegrador dos grandes centniB 
ele carga do Noldesle, com a sua conclusão, o !ra
cho SfiD Luis - Recile será encullado em 407 quil6-
rnelros e o bacho Sio Luis-&llvador, em 1.342 qu,_ 
IOmabos. 

Para finalizar, Sr PreSidente, por todos os be
naffaos que traJá para a Região Noltlelaa e para o 
d•erwoHITI8IIID braallliro. a Fei'IUVIII Transnordas
bna deve -motivo ele pnondade nac101181 em,..._ 
na de politica ele transportes. Pol1anlo. a IICOIICIIIIB 
reg101181 será medlalamente benefiCiada. porque .... 
nwnlllnl em mniD o llwiD das nquezas com trans
porte a custo baDio e será fortalecida 19ualmante a 
•nlllgraçiio ele unw. grande énla econõrmca. 

A -.çio ãs ferrovias, às hdi'OWIS e à Supe
lnllailllitiCIII do Deaenwlvmento do Noodeste- Su
clene, como 6lgiio coonlenador das pofibcas ele de
senvot•HMIIIU kx:al, é um dos requiSitos maiS •mpor
tanleS para a 1elomada do crescimento do Pais. 

Era o que eu bnha a d1Z11t", Sr Presidente. 
agrwlllcel do a gantileza dos apal1es que honraram 
o meu mod8Sto pranunaamento. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - Conce

do a palavra ao S..l&dor lúciO AlcAntala 
O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB- CE Pro

nunca o segumte diacu1110. Sem revisão do oradr>r l 
- Sr. Prawelente, Sr"s e Srs Senadores. o piOCBSSO 
ele ccnstJução do ragma democrábco em .-ao 
Pala, II1Ciado h6 ITIIIIS ele uma década, a•ncle nlo 
está 111181ramante consoldado. Apesar de havermos 
eflrronado do convfVIO ms111\1Ct01181 toda e qualquer 
tonns ele organzação de 1nsp1ração totalllána e ler· 
mos consagudo formar um sóldo consenso em tor-

no da elemocracl8 como pnncip10 unMKSBI, adequa
do às necessidades de desenvolvimento 8COIII'Iml0o 
e aocllll do Pais, ele cont•nua a requerer aperfaiçoa
mento e COnsolidação 

POIS este que é, nas palavras do grande 8Sia· 
diSta Church1ll. "o p10r dos reg1mes, excetuando-se 
os demaiS", carece no P111s de uma ampla •afom • 
polibca e pailidána para alcançar o patamar prmen
ddo desde os pnme11os anos de sua i8COI1SiruÇão, 
em meados da decada passada. 

Quando o povo cearense honrou-me com maiS 
de um milhão ele votos, deposilou em nosso nome 
uma confiança que não pretendo negar. Deed.. os 
pnme1105 d1as ele nossa campanha eleilond, bnham 
os eleitoieS em mente que este Senador havefa ele 
lutar nesta Casa pelo aperfe1Ç011i11111110 do ~~~g~me 
demociábco, dando uma modesta. porâm tenaz con
tnbuiÇâo. para que possamos dotá-lo ele ..--ma
mos capazes de promover urna venlade1ra democra· 
CIB soaal. ISto é, um regme em que a pa~ 
rapnosentaiJVa promova o resgate alabvo das enor
mes diSIOIÇÕIIS ele ordem SOCial e regiOII8IS que per
siSiem no quadro cobd18110 da Vida nac101181. 

É legibmo, po11anto, que procun!mos. cumpnr 
no exerc•ao do mandato o que prometemos a IDdos 
aqueles que nos honraram com o auhág10 do nosso 
nome para representar o Ceará no Senado Fadend. 
Nossa preocupação, concrata e objabva, llllft1ll8 lo• 
e é com a nsprasentaçio pofiiiCil no Cong- Na
CIOnal e. maiS 8SpeCificamanle, em ralação ao Sena
do Federal, para que 8Sia Casa possa prabcar cada 
vez maiS e melhor a Yeidadelra deniOCraaa 

Promet1 lutar para dotar o Senado Fedelal de 
II1BKII" rapi8Senta1Mdade poffbca. E, de lato, no dia 
26 de outubro ele 1995, OCupei esta tnbuna ~ me 
pronunaar sobie a IIIICilllsdacle da reloin- poffb
cas e, em espaaal, sob~e a q.-tão da duiBÇAD do 
mandato dos Senadores da República. Volto l"iqa il 
tnbuna para tratar do mesmo tema. PmradM três 
anos de atuação nesta Casa, observo com iii8IOi" 

comncção a procedê11C18 daquela 111...-m. de iHIII 
dalendda nesta Casa também por alguns de rr.us 
Pares, enti8 OS qu&IS cilo o Senador Eduardo Supli
cy, s•gnatanos que lemos de uma PIOIJOÃl de 
emenda consblucional que não chegou a -r o 
número minmo de as::naturas para que pudesse 
tramilar 

De IIIICIO, devo adveilir que não deleido B tese 
da redução do tempo de mandato elos Srs Senado
res como uma tese negabVa. com o objeliVo eqUivo
cado de negar as tradições da Casa. Deap, 1sto 
s1m, ratdlcar posição de luta por esta causa como 
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forma de 11111101' Bpi'OXImação entre parlamentar e CI
dadão, entre representante e representado, dimi
nuindo o espaço -SIVO que se possa formar em 
um penodo muito longo de mandato entre a vontade 
do povo e as deCISães do Congresso NaCional. 

0110 anos é muito tempo para um mandato ele
bvo Tanto é assim que estudos que empreendi ter
mmaram demonstrando que, salvo um ou OUIJo 
caso. como o da França, são pouqulssmos os pai
ses que adolam perfodos Ião longos para um parla
mentar eleito, BSSim mesmo com Senados cu1a com
petência é extremamente 1nfenor à do Senado bfasl
leiCO Oito anos é tempo suficiente para que os com
promissos elei!OIBIS se "descolem" do conjunto de 
preocupações do eladorado que, alguns anos de
poiS. estarão postando-se dl8nte de expectatiVaS 
maiS atuai1Z8das com os novos desafios 11'111051os 
pela evolução dos latoe conruntu181S. 

Somos represententas - e ISto temos que ter 
sempre em rnante - de um País am acelerado pro
cesso de mutação. O Brasil que queremos, e a de
moci8CI8 que piela Miamos, 81nda está a se formar a 
partir das expanênclas concretas que vivemos no 
curso do nosso dasenvoMrnento. Uma malDI' IIPfOXI

mação entre a va1tada popular e o processo de de
cisões politicas 

A mana1ra rnaJS aficaz que tem o eleitor de 
,.,anter conespondêncl8 real entre a sua vontade e a 
atuaçao dos parlamentares é a possibilidade de ava-
118r o desempenho de seus representantes 

Nesse particular, é de se louvar a 111Stalação de 
emiSSOras de rád11 a de televisão que levam a todo 
o País o desempenho e a atuação dos Parlamenta-

ras. tanto da Clmara dos Deputados quanto do Sa
nado Federal. 

Ouatro anos pode ser um período suficiente 
para que um Sanador cumpra sua pretensões lagiS
IabVas e dê aos eleitores, na justa medida, uma sa
lisfalóna resposta à confllll1Ç8 recebida. Em lodo 
caso. é maténa para ser diSCUbda no boJo da rafar
ma politica que está em andamanto em comissão 
aspeaal desta Casa, até para que se possa estabe
lecer para o Sanado competências raslnlas il ala, de 
forma que a diferença entra as duas Casas se dê 
mudo ma1s pela natureza das suas alnbuiÇ6as do 
que propnamente pala duraçi.o do mandato 

Portanto, fazemos aqu1 um apelo para que 
asse assunto SeJa examnado dentro da 18fonna po. 
líllca que está em andamento, para que possamos 
dar uma contnbuiÇão, se for o caso, com a adoção 
dessa piOVIdãnaa. para o aperfeiÇOamento do regi
ma dai'T10Clábcc no País. 

Era o que eu tmha a diZer. 
Muito obrigado 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Faculto 

a palavra a quaiSCiuar dos Srs Sanadoras que dese
J&ram se mamfastar. (Pausa.) 

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
m8IS hawndo a tratar, a PNSidênaa VBI encerrar os 
trabalhos 

Está encerrada a sessão 

(levanta-se a sessão às 9 horas e 38 
mmutos.) 
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SENADO FEDERAL 

Ata da 671 Sessão Não Deliberativa 
em 12 de junho de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura 

Pras1dênc18 dos Srs. Bello Parga e Lauro Campos 

(IIIICIII-tlll B flftSio as: 9 horas.) E lodo o S&gUiflte 

_ _:l•:::n.ho de !998 

O SR. PRESIDENT1E (Bello Pargal - Declaro 
aberta • sessio EXPEDIENTE 

Sob a proteção de Deus. llliCIBITlOS ~ tra
balhos. 

O Sr. 1• Sac1816no em exeocicoo, SenadOr Lau
ro ~. proceelerá à ledura do Expediente. 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REP08UCA 
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MENSAGEM N~ 373/98-CN 
CN" 685/98. na origem I 

Senhores Membros do Congresso Nacoonal. 

Nos tennos do anogo 61 da Constotuoção Federal. submeto a ele, ada deliberação de 

Vossas Exoelencoas. acompanhado de Exposoção de Motovos do Senhor Morustro de Estado do 

Plane.Jamento e Orçametllo. o texto do proJetO de leo que "Autonza o Poder Exe.::uuvo a abnr ao 

Orçamento fiscal da União. em favor do Mirusteno do Meio Amboente. dos Re<:ursos Hodncos e da 

Amazôrua Legal. crédno especoal ate o IIIIUte de RS 9 869 046.00. para os fins que espe<:•fica" 

Brasoha. 9 de Junho de 1998 

Fernando Henrique Cardoso 

EM n' 101 /MPO 

Brasll•a. 05 de Junho de 1998 

Eaelentossimo Senhor Presodente da República, 

" O Mrrusteno do Me.oo Ambiente. dos Re<:ursos Hldncos e da Amazõrua Legal - MMA 
soliCita credtto ao Orçamento f1scal da Uruão ( Le1 n' " 598. de 30 de dezembro de 1997). ate o l11rute 
de RS li 269 046,00 (onze mdhões. duzentos e sessenta e nove nul. quarenta e se.os reatS). em favor 
de sua Adnumstração dii'Cia 

2. _ \ O creduo em questão obJet•va o atembmemo de despesas relau,·as a ass•stõnc1a tecruca 
e capacotaçãc! de mio-de-obra. no mtu11o de garantir financ•amentos d~retamente aos extratl\1stas. 
bem como de proporc•onar apooo a 

- comercialiZação da safra da borracha natova e produto• e><trato"stas. 
- uúia-eslRJtura fisaca nas areas de produção extrauv1sta. 
- omplantação e modenuzação de urudades de beneficoamento. e 
- dJYersdicaçio de produção e oncenttvos tecnologocos 
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3 No âmbito do Programa Comurudade SoLdana. taas ac;6es estio tiiiCI'Ida no 
·•Amazõrua Sobdana··. programa esse cnado por mtennedto da ExpoStção de Mouvos lntenmmstenal 
n" 4 SEICS, de 15 de outubro de 1997. vtsando a garanllr o cumpnmento do art 7" da Let n" 9 479. 
de 1:! de ago.oto de 1997, que "Diipõe sobre a concessio de subvençio econõnuca a produtores da 
borral:ha natural e da outras provtdênctas" 

4 Do referido pletto, o valor de RS 9 869 046 (nove rrulh6es. ottocentos e sessenta e 
nove nul, quarenta e SetS rem) sera viabilizado por credito espectai e RS I 400 000,00 (um nulhlo e 
quauocenros rrul re&IS) pelo orçamenro do presente exeretcro da Supennrendêtcta da Zona Franca de 
Manaus - SUFRAMA 

5 Os recursos .-.anos a VIBbtltzac;ão do presente credtto são deconeales de 
rem&nejamento de dotações orçamentUIBS do orglo 73000 - Transfenlnctas a EstUos, Dislnto 
Fedo e MWIICip!OS 

6 Este Mtrusteno pronuncta-se tavoravelmente ao atendtmento do pleno. que requer 
autonzação lesrslattva para ser vtabthzado. estando amparado nas dtspostções do art 43. § 1•. tnaso 
111. da Let n• 4 320, de 17 de março de 1964, obedectdas. asstm, as prescnções do art 167, tnc:tso V, 
da ConstttutÇio 

7 Dtante do exposto. submeto a elevada conSideração de Vossa Excel&cta o anexo 
PrDjeto de Let. que vtsa a autonzar a abertura do refendo credtto 

Respettosamente. 

' 
\ . 

- r' 
PAULO PAIVA 

Ministro de Estado do 
PlaaeJamento e Orçamemo 

ANEXO Á EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO N" 101 , DE OS I 06 I 91 

I. Síntese de problema ou d• 11tu•do q.e redam• providinciu: 
No 1 Stdade de recursos pan impletnemar aç6es que vtiem a eswnular a produçlo e 
comen:ta1izaçio da Borrac:lta Nauva 

2.. Solaçle e proridêaciu ooatidu M 1to a-tin- •• mediei• 
Abertura de crédito apec::tol ao ~ FIICIII da Uaiio (Lei ri- 9 598, de 30 ele d 
1997) 

•«o de 
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3. Altematl'-'tl e:..-· "'1••i":: •• ~ ... _ ....... .J ~ • .v~_,..,:..:r..:D:!:D,o::•:::•::s='----------------, 
A alternativa e uruc.1 ;Jara;:, • ::._a:a .. __ r:·en!.aaa 

4. Custos: 
RS 9 869 04b.Oú 1 nov~ riu.&nõe.::.. ..:mo~entos e sessenta e nove nul. quarenta e seas re815). 
decorrentes do renw1e1ame,to u.e ~..ootaço~:s orçamenumas 

rls~-~~:=::":!:a~g~u:!:e~I~U~··:!:·fi~·-~=~-~~--~- ~'·'~·~:..:: ____________________________________ _, 

6. lm acto soltre o r•Jehio ·-:..:.:·'=--'-'" ·:..:·•,•::~:..: -------------------------, 
Nioha 

7. Altera~ões proposla> •. .::r ~r~enctuau S:lmen!t" no caso de aJ - de Medidas ProYisonas_l_ 
Testo atual i TeEto proposto 

PROJETO DE LEI f!• 'i. DE 1998-CN 

Autonza o Poder Execubvo a abnr ao 
Orçamento Fisc;aJ da Umio. em fàvor do 
Muusteno do Meta Ambu:me. elos Recursos 
Htdncos e da Amazõma Legal. credtlo 
espectai ate o lurule de RS 9 869 046.00. para 
os fins aue especifica 

O CONGRESSO NACIONAL de·ma 

I Art I v F1ca o Poder Execuuvo autonz.aav !;! Jbnr ao Orçamento F1scal da Umio (Lea 
n" 9 598. de Jb de dezembro de 1997). em favor do H.: •• 1eno do Meto Amb1ente. dos Recurso• 
Htdncos e da Amazõma Legal. credllo espectai ale o h ... :e de RS 9 869 046.00 (nove nulhões. 
onocemos e sessenta e nove rml. quarer11a e seiS re&IS J. p~r::: atender a programação constante do 
Anexo I desta Let 

Ar! :!0 Os recursos ne....:ssanos a execução do diSposto no an1J;:O antenor decorrerão 
de remaneJamemo de dotaçõ~• orçamemanas mdlcadas no Anexo 11 desta Le1 
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An J' Esta Le1 entra em VIgor :1.-:. c.eu, Jc ~ __ - t.::-1 -::::. 

Brasd•a. 
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LEGISLAÇÃO. CITADA 

(Anexada pela Subsecretana de Coordenação Leg1slauva do Congresso Nacmnal) 

LEI N" 9 598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estima a Rece1ta e fixa a Despesa da Uruào 
para o exercício financeiro de 1998. 

(*I LEI N 9 479- DE 12 DE AGOSTO DE 1997 

Dispõe sobre a conce!lsão de subveação econõmica a produtores 
de borracha natural, e dá outras prov~dênc1as 

············•···•···•••···•················•·············••··•············•·•···························································· 
Art 7!: O Poder Execut1vo devera, no prazo de sessenta d1as. contados a par

tir da. entrada em VIgor desla Le1, adotar med1das dest1nadas a promover a ascen
são econõm1ca e soc1al dos ser•ngue1ros da Amazõma, por me•o de mecanssmos es
pecificas de mcent1vo ao uso multiplo da floresta amazõmca e de programas de pro
moção socual 

Paragrafo umco O Poder Executivo garantira os recursos financeiros neces-
sános à Implantação de programas para o adensamento dos sennga1s nativos, apri
moramento das tecmcas de extraçio e preparo do latex., v1sando à melhona da qua
bdade da borracha, e diversificação das atJVJdades econõm1cas na reg~ão amazõn•ca 

LEI N. 4.320 - DE 17 DE MARÇO DE 1964 
Estatui Nonnas Gerais de Direito f'i.aa~ceiro para elaboração e contrôle das 
orçamentos e balanços da tJnião, dos Es&ados. dos Municipios e do Distrito 

Federal 

··················-······································-··-···················-················································· 
41'1. t3 - A abertqra doi cndl:cs sap.le:r.ealaru e- e~ depcr.ie ~s 

e:d.SUce• de r!C'nr.uu. dlçor.11'eis ;::.ra o:orr,er a. despesa e ser• prKI!C::i:. (!I!' 
expoli(iD Ju.. ::~:l.I:S'\"& (1WI. 

1 J.• - Can!lderam-.se :ecar•ca p;an. o fim deste art110, desd-e ça..! nio cos
pnxaeUdol. 

I - c- s.&';lft':IWJ& U:a:a:ce!::o a.p-.a:-E.do eo"D b::.la.:.oo paL.-t:r-.or.nl do ... :r:.1elo 
aaterlo:: 

11 - os )r.',Qo'l'ez:Jer.:.es ...Se DI:':UO de :a..-nsc&d::a.ção· 
UI - os :esult~ont~! de :u:.a!a• par:L'I.I ou &atai de do::!.r.Seo! ur('.::: ... :.anas 

o.a de eret!!t:s a.dlclona1s., .aukt:".=.dcs em lei: 
IV- o ~rllldaCG de O';)ll!r&ÇÕU :!e crflf.ta autorl:u:la.s., e-m r.:::~::na queo :."1.:Uca.

mellte ~!:.!lle ao Poder El:ec::al:."rO rn!lzi-las 11•1. 

A Comts.sào Mma de Planos, 
Orçamemos Publtcos I! 

Frscalr:.ação 

Seni fena a dev1da comun1cação à Câmara dos Deputados 
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PARECER N" 362, DE 1998 
(Conussão Duetora) 

Junho de 19'18 

Redação de ' enc1do. para o rumo 
-suplementar. do Subsurum o ao ProJetO de 
Resolução n" ~5. de I 09~ 

A Comtssão Diretora apresenta a redação do 'enc1do para o rumo 
>Uplementar Jo Substi!UtJvo ao ProJetO de Resolução n" ~5. de i••Q7. que altera a 
denommaçào Ja Consu/rona de Orr;amentos e da outras oro' Idén=Jas 

Sala de Reun1ões da Com1ssiio 12 de Junho de 1998 

\ 

, PRESIDENTE 

·. ( f," 
,RELATOR 

ANEXO AO PARECER N" 362, DE 1998 

Redaçào do 'enc1do. para o rumo 
~uplementar. Uu .Sl't'~•nuti\O ao ProJeto 
..:.: RoolU('ào n' 25. c.~.. I c..u., 

Faço •aber que o Senado Federal apro\.Ju. e eu. 
---::;:-----:::::---:---:--· Presidente, nos termos do 
~rt. 48. 1tem ~8. do Reg.mento Interno. promulgo ~ 
IJiee:umre 



Junho de 1998 ANAIS 00 SENADO-=-FE=Dc.:E=RAL.::..=:__ ____ _ 

RESOLUÇÃO 
N° , DE 1998 

Altera t1 &ienommaçào e a estrotura 
ria Con<r•lrorm de Orçamenros e dá outras 
pro•·•denc•os 

O SENADO FEDERAL resolve 

An. t• A Consultona de Orçamentos. de que trata o Título II. Capttulo II. 
Seção lll, Subseção lll. do Regulamento Admuustranvo do Senado Federal, passa a 
denonunar-se Consultaria de Orçamentos. Fiscalização e Controle - CONORF. 

Paragrafo uruco A função do ulular da Consultona de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle passa a denonunar-se Consultot-Geral de Orçamentos. 
Ftscaltzação e Controle. 

Art. 2" A destgnação para a função de Consultor-Geral de Orçamentos, 
Ftscahzação e Controle dar-se-a m~.dtante ato do Prestdente do Senado Federal 

§ 1• A função de que trata o capul e pnvattva dos semdores da 
categona de Consultor de Orçamentos que Já tenham cumpndo o estágto probatono. 

§ 2• O Consultor-Geral de Orçamentos. Fiscaltzação e Controle sera 
substttutdo em seus unpedtmentos por um Consultor-Geral AdJunto de Orçamentos. 
F1scahzação e Controle prev1amente deSI(!nado por ato do Pres1dente do Senado 
Federal 

Art. 3" A Consultona de Orçamentos. Fiscalização e Controle compete a 
.,n::.t~c;ão de consultona e assessoramt:nto 1.=cmco n~ •.rea <ie planos. o•;a:ne:m:s 
!."'~bhcos. tiscal!~:r;='"" oe controle 

I 1-aMesa: 

J II - a Com1ssão M1sta de Planos. Orçamentos Púbhcos e Fiscalização 
do Con(!n1sso NaciOnal. 

lll - as ComiSsões. 

IV - aos Senadores. no desempenho das suas funções legtslauva, 
parlamentar e tiscahzadora. no àmb1to do Senado Federal e do Conkfesso NaciOnal 

Paragrafo uruco A prestaÇão de consultona e assessoramento técmco 
de que traia o capur consiste. 
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I - na elaboração de estudo• na area de planos. orçamentos put:hcos. 
tiscahzacão e controle. quando do mteresse msntuc1onal do Senado Federal ou do 
Congresso Na.:1onal 

11 - na preparação. por sohcllaçào dos Senadores ou dos membros da 
Com •• são M1sra úe Plano• Orçamentos Púbhcos e F1s.:ahzação do Congresso 
Nac1onal. de mmu1as de proposlçÕQ. relatonos e pareceres sobre ;Jianos. orçamentos 
pubhcos e ações de fiscalização e controle. 

III - na prestação de esclarecimentos tecmcos annenles ao exercíciO 
das funções consnruc•ona1s do Senado Federal e do Congresso Nac10nal. em maténa 
de planos. orçamento• pubh.:os. fiscalização e controle. 

t1rular. 

Art. 4" São orgãos da Consultona de Orçamentos. F1scahzação e Controle 

I - Gabmete: 

11 - Sc:IVIÇO de Apolo Admmistratlvo, 

III- Subsecretana de Apolo Técmco 

An. s• Ao Gabmete compete: 

I - providenciar o expecbente. as audlênc1as e a represenlaÇão do 

II - executar as tarefas de supone adnumsaauvo vmculadas as 
at~bu1ções do nrular. 

lll - aux1har o utular no desempenho de suas auv1dades. 

IV - reahzar ouaas tarefas perunentes que lhe forem confendas 

Art. 6" .>,o SeiVIÇO de Apo1o Admm1sttauvo compete 

I - exercer as at1v1dades de prov1mento de seJVIÇOS e rnatena1s 
necessanos a execução dos trabalhos da Consultona. 

11 - PI ............. de.t;umcameutc os textos tecrucos rdac101.ados c01.. · 
:..-ea de atLis .. io J:. C .''lc;u)tona com '/!!JitaE A rn~•ri~a- a d:J.bnl"l'r~ .... do: ~~balh.os. 

III - rev1sar os texros dos 1rabalhos da C onsulwna. quanto aos 
aspectos gramatical e onografico. 

atendimento. 
I V - efet-.Jar o reg1stro das sohcuações de trabalho e controlar o seu 

V - orgaruzar e gerenc1ar SIStemas de arqu1vos manuaiS e eletrorucos. 

VI - executar outras tarefas pertlllentes que lhe forem confendas 

Art. 7" A Subsecretana de Apolo Técmco compete· 

I - coletar. orgamzar e preparar dados e mformações sobre planos e 
orçamentos pubhcos. execução orçarnentana e credltos ad..clollllls. 



Junho de 19'18 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

11 - ,oletar orgamzar e preparar dados de natureza econõm•ca e 

lu ... ulet.Jf 0r~amza:- e prepa'""lJ' d3.dnco .... nf.,:"!"!ações reJatJVOS a 
convemos firmado< ~ela L' mão com E<tados e Mumc1p10S. 

I\ .oletar e c.rgamzar le1s. regul:unemos aros normam os e ouuas 
mformações essenc131s a elaboraciio dos trabalhos de consultona e assessoramenro; 

\ · relac1onar-se em "" el recmco com orgãos e enndades 
gerenc•adora. de han~os Je dados afetos aos trabalhos de consultona e 
a::.sessoramemo 

Fmance1ra. 

Pawo:rwo ,,m, o '>ào orgãos da Subsecretana de Apmo Tecmco 

I- Gabmere. 

II - Sen.~eo Jc >.companhamemo da Execução On:amentana e 

III - Serv1ço de Pesqu•sa de Dados Econõm1cos e Soc1ms. 

IV - Sen. 1ço de Leg1slaçào e Normas 

Art s• >.o Gabmere compete prov1denc1ar sobre o e~ped.ieme. as 
aud1enc•as e a representação de seu urular. aux1har e assessorar o mular no 
deser.1penho de <uas allv1dades. executar as tarefas de supone admuustratlvo 
\lnculadas as atnbm~õe; dl." orgão 

Art. 9" Ao Sen.·•co de o\companhamemo da E ~ecução On:amentana e 
Fmance1ra fompete coletar. organ1zar e preparar dados e mfurmacões sobre planos e 
orçamento~ pubhcos. e~ecucào on;amentana. crecbtos adlc•onals e convêmos 
firmados pela L mão com Estados e Muruc•p•os. necessanos a elaboração dos 
trabalhos da C onsultona 

Art. 10 . . -\o Sen.1.;o de Pesqu1sa de Dados Econõm1cos e Soc•a•s compete 
coletar. o. ~an\zJ.r e prepr:.• lr d.aJ.o.:. f.~ naturea t=""'OL~o•:umr:'~ t: SOCial. necessanm a 
~raLV•a~Uo do.i [;-a.ba,aos. ~ ~ .. .'onsultorl., 

Art. 11. -\o Ser ·•ço de Legislação e Normas compete coletar e organizar 
le1s. regulamentos aros normam os e outras mfmmacões essenc1a1s a elaboração dos 
trabalhos de consultona e assessoramento 

Án. ll. -\ Consultona de Orcamen~s. Fiscalização e Controle sera 
orgamzada I em 1\Júcleos Temaucos os qua•s serà;) apmados tecmca e 
admm1stran~ amcnte pela Subsecretana de Apolo T écmco e pelo Sc:n.·1ço de Apolo 
A,.dmm1stra~'o 

~ I" Os Nucleo• Temaucos serão mtegrados e'clusl\·amente por 
Consultorés de Orç~memos designados por ato do Consultor-Geral ae Orçamentos. 
F1scahzacào • Controle 
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§ 2" Cada Núcleo Tematico terá a coordenação de um Consultor
Geral Adjunto de Orçamentos, FisC'hzaçilo e Conaole. 

§ 3" Os Integrantes de cada Núcleo 1 c:máuae apresemarão a~ 
Consultor-Geral hsta tnphce c:omposta por servidores do respecuvo Núcleo que não 
estejam cumpnndo estágio probatório. para exercício da fimção de Consultor-Geral 
Adjunto de Orçamentos. Fiscalizllçio e Conaole do Núcleo corrapondenre, pelo 
penado de do1s anos, admnida a la'onc!nçio. 

§ 4" Os CoiiiUIIDRS-Gerus Acijuntos serão escolludos pelo 
Consultor-Geral dentre os 1ntegrallleS da hsra de que 111118 o parágrafo aarenor. 

Art. 13. Ao Consultor-Geral de Orçamentos, FiscaiiZIII",ão e Controle 
compete 

I - plane.Jar, supervisionar, coordeDar e controlar a execução das 
abv1dades de competêueta do órgiD e de suas umdades admiDIStraUvas; 

II - enc:aminbar à Comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e 
o Relatóno Anual de Aaviclades da Cnlllllltona: 

III - des1gnar servidor para participar de auvidades de tremamento ou 
aperfeiçoamento: 

IV - submeter ao Presidente do Senado Federal os nomes dos 
Consultores-Genus Adjuntos: 

V - sobc1tar ao Direlor-Geral a deslgn•ção ou dispensa de serv1dores 
do exerc1c1o de funções com1ssi0Mdas e a !oração de servtdores de sua escolha na 
Consultona; 

VI - tmpor sanções disc:1phnares. nos hmnes do Regulamento 
Adm1mstrauvo. 

VIl - desempenhar ouuas at1v1dades pecubares a função. de 1mc1abva 
!'rt'!'l"'a ou de 'lrdem supenor. 

An. ! f lrtc••'!!bt- !IIJ ' ... O"!Uit.t:tr-•}""'r.J.! o\thun~:c, de OrçéUJ"i~.:n("!' ; J:!l."'n!·-.:: · = ' 
e Controle 

I - exercer a coordenação tecruca do Núcleo T ema11co sob sua 
responsabilidade. 

11 - programar as auvnlades do Núcleo- e dtstnbu1r os trabalhos aos 
seus componemes: 

III · acompanhar a execução dos trabalhos e conaoiar os prazos 
fixados. 

IV - sugenr ao Consultor-Geral de Orçamentos. Ftscabzação e 
Con1r0Ie a realização de cursos. scaunános. S1mpos1os. tremamentOS e ouaos eventos 
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qu~ tenham por obJeti\'O a melhona da qualificação protisstonal e da eticu!ncta dos 
mtegrames do Nucleo. 

\' - a revtsào quahtama de seus propnos trabalhos e. em regtme de 
cc responsabtlldadP tecmca .-i,.s t••t,~lhos dos componentes Jo Ní.clc-.. 

Vl - desempenn.u outras anvtdades peculiares a função. de mtctatl\ a 
propna ou de ordem \upenor 

fixados 

-\rt. 15. Incumbe ao D~retor da Subsecretana de -\pato Técmco. 

1 - exercer a coordenacão tecmca da Subsecretana. 

11 - dtstnbu~r os trabalhos da !>ubsecretana aos Sei'\ u;os competentes. 

111 - acompanhar a execução dos trabalhos c controlar os prazos 

!V - .:omrolar a quahdade dos trabalhos de responsabilidade da 
Subsecretana. concenando com os respecttvos mulares dos órgãos subordmados as 
alterações que julgar necessanas. 

\" - sugenr ao Consultor-Geral de Orçamentos. Fiscalização e 
Controle a realização de cursos. semmanos. stmpostos. tretnamentos e outros eventos 
que tenham por obtem o a melhona da qualificação profisstonal e da etictêncta dos 
mtegrantes da Subsecretarta. 

\'I - Jesempcnhar outras anvtdades pecuha-es a função. de mtctauva 
propna ou ordem supenor 

-\rt. 16. -\oRe' tsor de Textos mcumbe 

I - revtsar os textos dos trabalhos da C onsultona. quanto aos aspectos 
gramancal e onogratico 

11 - redtgtr a correspondêncta otictal da Consultona 

III - executar outras tarefas correlatas 

Art. 17 .. \o Asststente de .,pmo Admmtstrauvo mcunobe 

T aUXlhar Ct '\ecr~t.:U 1 i) ct,.. \.~hllu'"·: :-.:1 (.Y!'PCiJCiO .! ... ~,l1Te~~0:"' .. 1 u1r1.1 

uo u::.lar do org.i", no atendtmemo a. pdnes que sohcl!em audtcn•:tas. 

11 · executar outras taret3s peculiares a função 

' 
' .-\rt. 18. Os Consultores de úro;amento terão exerctcto e•clustvameme na 

C"onsult±•a oJ.: Ore amemo• F"cal.zao;ão e C omrole. '"cera quando requtsllados pela 
Prestde ·•a da Republtca ,,u quando destgnados para e-.ercer função de dtreção 
'upertor no> orgãos que compõem a estrutura admtmstram a do Senado Federal 

Art. 19. -\s •ohcna.;ões de trabalhos a Consultona de Orçamentos. 
F tscahzacão e Controle seriio fettas em forrnulano padrom;zado 
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Paragrafo untco As sohcnações de que trata o caput somente 
poderão ser subscntas por Senadores no exerctcio da função parlamenw. pelo 
Prestdente da Comissão M1sta de Planos. Orçamentos Pubhcos e F1scalização do 
Congresso Nac1onal. pelos titulares dos orgãos de Assessoramento Supenor. dos 
órgaos Sapc:v•••o~~:!os. do <'rgào Central de Coordena~à~ e Execução do Senado 
Federal ou seus Chefes de Gabmete 

Art. ~0. A tabela das funções comJss1onadas da Consultona de 
Orçamentos. Ftscahzação e Controle passa a v1gorar na forma do Anexo I desta 
Resolução 

Art. 21. São transformados lO ldezl cargos de Analista Legtslatlvo. mvel 
III. area de apo1o T écruco ao Processo Legtslatlvo. espec1alldade Processo 
Leg1slat1vo. em cargos de Consultor de Orçamentos. ruvel lll. area de Consultona e 
Assessoramento em Orçamentos. vtnculados a C onsultona de Orçamentos. 
FtSCahzação e Conii'Ole. a serem preenchldos mediante habthtacão em concurso 
pubhco específico de provas e t1rulos 

§ I • É autonzado. para o preenchimento dos cargos de que trata o 
caput. o aproveitamento dos candidatos apro\3dos no concurso puohco para o cargo 
de Consultor de Orçamentos. area de Consultona e Assessoramento em Orçamentos. 
reg1do pelo Edital n• 1-A/96. obedectda. estritamente. a ordem de classificação e o 
prazo de vahdade do refendo concurso 

§ 2" E autonzada a realização de concurso pubhco especifico de 
provas e lltulos para provimento das ' agas porventura remanescentes apos o 
aprovenamentn de que trata o paragrafo antenor 

Art. 22. São ratificados os Atos da Com1ssão D1retora n•s 13. 14. 19. 21. 
24. 31. 34.35 e42. de 1997. e n• 2. de 1998 

o\rt. ~3. -\s despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão a 
conta das dotações propnas do Senado Federal 

Art. 24. Esta Resolução entra em '1gor na data de sua publicação 

•.r! 2~. I:' c• ogam->e u ""' '6. 57. 58 < 5Q do Regulamento 
"\dmmts.,r,t.ttvo oo ~enau"' í ~tw:::r.:! 1 
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ANEXO I 
ALTERAÇÃO NAS TARE LAS DE Fl''llCÓES CO\IISSIO"' ~DAS DO 

!>EJ'I< .O,DO FEI'tR.-\L 

. . 
Sotuação Antenor ~o' a S1NacaL., 

Consultona de Orçamentos Consuitona de Orçamentos F1scahzacão e 
Controle 

N" de Denommaçào I CodlgO N" de Dc:nommac::ao ! Cod1gv 
furu;ões funções 
01 Consulror-Geral i FC-ú9 01 , Consultor-Geral ! FC-09 

de Orçamentos de Orçamentos 

i F1sc:ahzaçao e / 
Controle 

()4 Consultor-Geral I FC-08 05 I Consultor-Gora. FC-08 
AdJunto AdJunto de 

Orçamentos 
Ftscahzaçào • 
Controle 

:o Consultor de FC-08 24 Consultor de FC-03 
Orçamentos Orçamenros 

C•bJaete GabtDOte 

01 Cbefe oe rt..-u7 01 Chele de FC-07 
Gabtnete Gabmet:e 

02 Assistente FC-06 o: Ass1srente FC·Oo 
Técmco Tecruco-

02 Secretano de FC-OS 02 Secretano de/ FC-05 
Gabmete Gabanete 

01 Auxahar de FC·03 
Gabmete 

Serv~ço de Apolo Adrrurustrat1vo Serv1ço de Apoao Adm1rustrauvo 
01 Cbefe de Setvtço FC-ú7 01 Chefe de Setvtço FC-ú7 
()4 Secretano de FC-05 02 ReVlSOT de teXLOS FC-06 

Consultona 
08 Assistente tecruco FC-06 

Scrvtço de Apoto Tt!c:mc:o Subsecretaria de Apmo Tecruco 

01 Chefe de Setvtço FC-07 01 D~retor de FC-08 
Subsecretana 

03 1 Ass1sten1e 
Adnumstrauvo 

FC-05 o~ Chele de Sen 1çco FC-u7 

02 Secretano de FC-05 08 ASSIStente I FC-Oo 
I Consultona Tecruco I 

01 Secretano de FC-05 
gabmete 

Total - -11 ~ Total- ~9 
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Expe· 
doente lido vao à publocação 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Do Expe· 
doente lodo. consta mensagem presoc:lencoal. encam
nhando o PooJIIIO de leo n• 17, de 1998-CN, que vao 
a eo.-são Mosta de Planos. Orçamentos Publlcos e 
Foscalozac;ão. 

Nos termos da Resolução n• 2. de 1995-CN, a 
P18Sodêncoa estabelece o seguonte calandáno para 
trarmtação do projeto 

ate 17/6- publocação a doslnbuoção de avulsos 

ate 2516 - prazo tonal para apresentação de 
emendas, 

ate 3016 - publocação a dostnbuoção de avulsos 
das emendas, 

ate 1018 - ancamonhamento do parecer fmal à 
Mesa do Congresso Nac10nal 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - O Senhor 
PAISidente da Republoca envoou ao Congrasso Na
ciOnal a Medida Provosona rf' 1.658-13, adolada em 
4 de tunho da 1998 a publocada no doa 5 do mesmo 
mês a ano, que "Aftara a redação dos arts 2", 6". 7". 
11 a 12 da lao n" 8 1129. de 25 de levareoro de 1993, 
acrasce dosposiiNo a leo n• 8 437, de 30 de tunho de 
I 992. e da outras prowlêncoas•. 

Da acorao com as ondocações das loc:laranças, e 
nos termos dos §§ 4• a SO do aot 2" da Resolução n" 
1189-CN, loca assom constrtuoda a Cormssão Moela on
curnillda de anullr parecer sobre a maléna 

Titularas 

Jonas Ponheooo 
Hugo Napoleão 

Jader Baobalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSOB 

JuhoCampos 
Joal de Hollanda 

Fernando Bezena 
Carlos Bezena 

Osmar Doas Coutonho Jorge 

Bloco OposiÇão {PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebastião Rocha 

PPB 

Ept1ac10 Calelewa laontar Quontanolha 

DEPUTADOS 

Titulares 

InocênciO Ohveara 
Jose Carlos Aleluoa 

Bomlacoo de Andrada 
Nestor Duarte 

Suplentes 

PFL 

Abelardo lupoon 
Alvaro Gaudêncoo Neto 

PSDB 

Joio A.lmeoda 
luoz Poauhylono 

Bloco IPMDBIPRONA) 

Sandro Mabel Valdor Colallo 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Deda Fernando Faroo 

PPB 

HugoBoehl Jose Razende 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 
toca astabelecodo o saguonte calendano para a tramo
ração da matena 

Doa 12-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 15-6-98 - onstalação da Comossão MISta 
Ate I 0-6·98 - prazo para recabtmento de 

emendas e para a Comossão Mosta emlbr o parecer 
sobre a adm1ssobolodade 

Ate 19-6-98 - prazo tonal da ComiSsão Mosta 
Ate 4-7-98 - prazo no Congresso Nac10r1111 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -O Senhor 

Presidente da Republica envoou ao Congresso Na
ciOnal a Medida Poovosona n• 1.665, adotada em 4 
de tunho de 1998 e publocada no doa 5 do mesmo 
mês e ano. que "A.ftera dospaslbVOs da leo n" 9 656. 
de 3 de tunho de 1998. que dospõe sobre os planos e 
seguros pnvados de assostêncoa a saude, e da ou
tras pi'OVIdêncoas• 

De acordo com as ondtcações das lodenlnças. e 
nos termos dos §§ 4• e s• do aot 2• da Resolução n• 
1/B9..CN loca assom constrtuoda a Comossão MISta on· 
cumbocfa de emrtor parecer sobre a rnaléna 

Titulares 

Hugo Naooleão 
Edoson Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

Suplentes 

Francehno Pere1ra 
Golbeoto Moranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 
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PSDB 

Pedro P!Va Jose Roberto Arruda 

Bloco OposiÇão (PT IPC. T/PSBIPPS) 

Eduardo Supt1cy Sebast1ão Rocha 

PPB 

Eprtac10 Caletena Leomar Ou1ntamlha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Re1nhold Stephanes 
Ja1me Femandes 

Aec1oNeves 
Arnaldo Made1ra 

PFL 

PSDB 

SuplerUs 

AntóniO Geraldo 
João R1belro 

Adroaklo Streck 
Jova~r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pmhe1ro Landlm SaraNB. Fellpe 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 

OdelmoLeão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 
fica estabelecido o sllgu1nte calendáno para a trami
tação da matena 

018 12~-98 - designação da ComiSSão MISta 
018 15~-98 - Instalação da Conussão MISta 
Até t ().6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Com1ssão MISta emlbr o paiBCt!r 
sobre a admiSSibilidade 

Até 19-6-98 - prazo final da ComiSSão MISta 
Até 4-7-98- piiBZO no Congresso Nac10nal 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Senhor 

Presidente da República enviOU ao Congresso Na
CIOnal a Medida PIOIIISÓna n" 1.666, adotada em 5 
de JUnho de 1998 e pubhcada no dl8 8 do masmo 
mês e ano, que "Au~za o Poder ExecutiVo a abnr 
aos Orçamentos F1 I e da Segundada SOCial da 
Un1ão, em favor do Mnustenos do Plan8)8mento e 
Orçamento, da Agn uHura e Abastecimento, e do 
Me10 Arrblente, dos ecursos H1dncos e da Amazõ
nl8 Legal, credrto ' extraord1nano no valor de 
R$824 000 000.00. para os f1ns que especd1ce". 

De acordo com as 1ndicâÇões das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4• e 5° do art 2" da Resolução n• 
1/89-CN. fiCa ass1m Ji.Onsbtulda a Com1ssão MISta In
cumbida de emrt~r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edlson Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Jún1or 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francehno Pere~ra 
Gilberto M1randa 

Femando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Cout1nho Jorge Ludlo Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supl,cy 

Epitaclo Calete1ra 

TltulaiH 

InOCênciO Ol1ve1ra 
José Carlos AlelUia 

Aéclo Neves 
Amaldo Made1ra 

Sebast1ão Rocha 

PPB 

Leomar Ou1ntamlha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lup1on 
Álvaro Gaudênc1o Neto 

PSDB 

Adroaldo Streck 
Jova1r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Sllas Bras1le1ro Na~r XaVJer Lobo 

Bloco (PTIPDTIPCdoBl 

Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 

Odelmo Leão Gérson Peres 
De acordo com a Resolução n• t. de 1989-CN. 

flce estabelecido o segUinte calendano para a trami
tação da maténa. 

018 12-6-98 - des1gnação da Com1ssão M1sta 
018 15-6-98 - Instalação da Com1ssão M1sta 
Até 13-6-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Com1ssão MISta emrt1r o parecer 
sobl8 a admiSSibilidade 

Até 22~-98 - prazo f1nal da Com1ssão M1sta 
Até 7-7-98- prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - O Senhor 

Presidente da RepubliCa env10u ao Congresso Na
CIOnal a Med1da Prov1sona n• 1.667. adotada em 5 
de junho de 1998 e publicada no d1a 8 do mesmo 
mês e ano, que "lnst1tu1 o Programa Emergenc1al de 
Frentes ProdutiVBS e da outras prov1dênc1as" 
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De accxdo com as mdiCações das loderanças. e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN. fica as111111 constduoda a C~ão Mista m
cumboda de emlbr parecer sobre a maléna· 

Hugo Napolaio 
Edoson labio 

Jader Barbalho 
Nabor Júnlot 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Francelono Peraora 
Golbeo1o Moranda 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson Beno Varas 

Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo Supfocy Sebastoão Rocha 

PPB 

Epdaclo Caleteora 

Sup..,_ 

PFL 

Jnoc:êncoo OIMHra Abelardo Lupoon 
Jose Carlos Aleluoa Álvaro Gaudêncoo Neto 

PSDB 

Aécoo News Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira JovBir Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

João Hennque Joio Alberto 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Odelmo leão Gérson Peres 

De acordo com a Resolução ri' 1, de 1989-CN, 
foca estal:l alacldo o segurnte calendano para a trarru
tação da matéria. 

Doa 12-e-98 - desognação da Comissão Mosta 
Doa 15-6-98 - onstalaÇão da Comissão Mosta 
Alli 13-6-98 -. prazo para recebimento de 

emendas e para a Comossão MISta emotor o parecer 
sobra a admosaoboloclade 

Alá 22-6-98 - prazo tonal da Comossão Mosta 
Alá 7-7-98 - prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Seni. farta 
a deVIda comunocação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDBn'E (Bailo Parga) _ Encanou
se. na quarta-leora úfbma, o prazo para apresen&ação 
de emendas aos Prqetos de Resolução n"s: 

- 59, de 1998, que autonza a contratac;lio de 
operação de crédoto externo, no valor equovalwlte a 
a1li duzentos e quarenta milhões de dólares nocte
amencanos, de piiiiCipal, entre a TlllllllpOIIador 
Brasoleora Gasoduto Bolivoa-Brasol _ TBG e o Benco 
lnteramencano de Desenvolvimento _ BID, destina
da ao tonancoamento parcoal do Protelo do Gaaocluto 
Botívra-Brasd, e 

- 60. de 1998, que autonza a contratação de 
aparação de credoto externo. no valor equovalente a 
até cento e tnnta molhões de dólaras norte-amellca
nos, de pni1Cipal, entre a Transportadora Braaoleora 
Gasoduto Bolívoa-Brasol _ TBG e o Banco lnleJnac:IO. 
nal para Reconstrução e Desenvolvimento _ BIRD. 
destonada ao fonancoamento parcoal do PIOjelo do 
Gasoduto Bohvoa-Brasol 

Não tendo recebido emendas, as maténas se
rão oncluodas em Ordem do Doa oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Sobnl a 
mesa. olícoo que seni. lodo pelo Sr. 1• Secralállo em 
exeocícoo. Senador Laura campos 

E lodo o segurnte 

OF/GABIIJN° 543 

Brasília, 10 de JUnho de 1998 

Senhor Presidente, 
Comunoco a Vossa Excelêncoa que os Deputa

dos Maocalo T eoxeua a Carlos Nalson passam a onte
grar. respectovarnente. na qualoclade de Totut.r a da 
Suplante, a Comossão MISta destonada a examnar e 
arrntor parecer sobre a Medida Provosóna ri' 1.1162. 
da 28 da 11'1810 de 1998, em mmha substdulçio a do 
Deputado Wagner Rosso. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excalêncoa pro
testos de esbma a consideração _ Daputlldo o.d
del v•on Uma, Lidar do Bloco PMDB/Prona 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Serão tao
tas as subst~uoçãas soliCitadas 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - H6 orado
res onscntos 

Concedo a palavra ao nobre Sanador Laura 
Campos 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT -DF Pro
nuncoa o seguonte doscurso Sam revosão do orador ) 
- Sr Presrdenle. Sr's e Srs Senadotes. depois de 
mom vora Quem de mom bom tara. De alguns tempos 
para ca. tenho santodo muotes saudades do Mmostro 
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Sergoo Motta E essas saudades não se devem - ou 
não se devem apenas - a alguns traços Interessan
tes e posrtovos de sua personalidade, mas, pMCopal
mente, a presença de seu substrtuto, o Sr Mendon
ça de Banos, a resperto de CUJa atuação, a frente do 
BNDES, eu Já haVIa me mandastado e colocado o 
meu receoo de que aquela gestão sena IT1IIIS ou me
nos coroo o cavalo de Atola por onde passasse não 
nascena maos nada 

Antes dele, obviamente, eu JB havoa falado aquo 
pelo menos quatro vezes que o BNDES e um tora
nossauro, cnado por toranossauros na decada de 50. 
maos precosamente em 1953 Esse banco tem servo
do apenas para empobrecer maos os pobres, na me
doda em que transtare recursos dos pobres braslleo
ros para os elertos pnvolegoados, concentradores de 
renda e de poder nesta socoedade 

Quero lembrar o seguorrte eposodoo o uHomo ato 
do General Geosel na Presldêncoa da Republica too 
uma tentanva de evrtar que o BNDES transtensse 
para o Grupo Lullalla uma enorme omportãncoa do 
Tesouro Nacoonal, que veoo benetocoar a tamlloa do 
Sr Paulo Maluf 

Sena ate bom se por ao parasse a obra des
montadora. a obra que constitUI um cnme continua. 
do contra o Estado brasoleoro e contra o sangue dos 
trabalhadores e da sociedade, que se coagulou no 
Banco Nac1onal de Desenvolvimento Econõm1co e 
Socoal Mas "penduoaram" o socoal para ver se enga
navam alguem Para o socoal, nada' E o Sr Mendon
ça de Barros seguou o camonho 18 traçado e marcado 
pela hostona do BNDES, com a maoor deslaçatez, 
com o ma1or entusiasmo entregUista, com o ma10r 
entus1asmo contra os Interesses nacaonaiS 

Não e que eu se1a um tanátoco lnclusove Ja es
crevo crrtocamerrte a resperto do processo de torma
ção e de acumulação de caprtal na esfera estatal Eu 
sabia - publlqueo 1 o em 1982 - que as empresas 
estata•s senam pn t1zadas um daa Mas eu J&mals 
podena pensar que o Sr Mendonça de Barros tena 
tanta ousadoa D os que saou do BNDES para 
substotuor o saudos Momstro Sérgoo Mona no Monos
Iene das Comun1ca ões, a sua funa doadora aumen
tou a~nda ma•s 

No Brasol. IOdos sabemos que as grandes em· 
presas, as empresas bas~eas, as empresas funda
mentais a slderurg1a e as •ndustr1as de base no Bra
sol j8maos podenam ter sodo erguodas se não fosse a 
presença do Estado A Alcalls. a Soderurgoca Nacoo 
nal, todas essas empresas toram tertas porque o Es· 
lado estava presente. ajudando no processo ae acu· 
mulação de capotai, empregando a sua lorça e, ate 

mesmo, levanao-roos a Segunda Guerra Mundoal, 
coroo tez Getulio Vergas, no omcoo da década de 40, 
em seu encontro com o Presoderrte RooseveH no 
Nordeste do Brasil. para reunor forças e erguer aquo 
as bases da ondustna nacoonal 

Onde estavam os caprtallstas pnvados? Onde 
estava o mercado naquela ocasião? Dormoa tranqüo
lamente, e alguns sobrevoventes daquela época, em 
seus lovros. acusavam os empresános nacoonaos de 
serem dlomonados por aquilo que eles chamavam de 
"alerto demonstração" Os lucros ganhos por esses 
empresanos nac•ona1s senam, por me1o desse •ate•· 
to demonstração", desvoados para a França. para os 
gastos ondovoduaos, para o luxo Portanto, esses em
presános nacoonaos não e.am dognos de qualquer 
defesa, porque não cumpnam a sua m•ssão pnnc•
pal 

Naquela ocasoão, eles não compareceram Fo
ram pnncopalmente o caprtal estatal e os emprésto
roos estrangeoros que permrtoram esse pnmeoro gran
de passo E agora? Agora, o Sr Mendonça de Bar
ros manda avaloar, por exemplo, a Vale do Roo Doce. 
tundlada nos anos 40, empresa que rompeu barreo
ras e mostrou a capacodade de admonostração, de 
construção. de gestão e de pesquosa de uma empre
sa estatal No tonal, duas avaliações pagas pelo pro
proa BNDES, toram lertas uma avaloando a empresa 
em R$11 bolhões e outra. em R$12 bilhões O que 
acorrtece? O BNDES "entrega a rapadura". a Vale 
do Roo Doce. por R$3,2 bolhões 

Ora, na monha terra, doz-se que •quem desde
nha quer comprar" São os compradores que desva
lonzam o produto para pagar maos barato Nenhum 
doroo de automovel ou de casa dora ao comprador 
"Olha, o meu carro "esta bochado". tem problemas 
na transmissão. ah e aqu1· Não• Quem desaenha 
quer comprar 

O BNDES e o Sr Mendonça de Barros fazem o 
contrano Eles deprec1am aqu1lo que estão venden
do. Foo lena uma avaliação da ordem de R$11 bilhõ
es, mas venderam aquela companhoa por R$3,2 bo
lhões Isso e suspeoto. poos e contrano a Ioda logoca 
ale então exostente na humamdade Quem deprecoa 
e quem-quer comprar; o vendedor sempre "embele
za a noova·. aumenta o preço do seu bem para ven
dê-lo Passou·se a lazer a regra contrana. o Gover
no brasileiro deprecas a sua empresa, d1z que ·a nOI
va esta usada· Isso e. pelo menos susperto 

Por exemplo. no caso da Loght, alem dessa de
precoação terta pelo Sr Mendonça de Barros, o pro
pno BNDES se empennou no sentodo de lonancoar os 
compradores e de sustentar o le1lão de vendas, que 
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lracassana se não fosse asse donheoro emprestado 
pelo vendedor ao comprador 

Maos urna vez. tenho saudade do Monostro Sér· 
goo Moita, que havoa doto que a Embratet aena vendo
da por cerca de R$30 bllhlles O Sr. Mendonça de 
Barros assume o seu lugar, trazendo sua expenên· 
coa do BNDES - suspeote som, porque quem deade
nha quer comprar - e doz que o Sr Sergoo Moita 8fll 
um exagerado, que a empresa vale multo menos do 
que havoa sodo calculado pelo otornosmo do Sr Sérgoo 
Motta Assom, ao mvés de R$30 bolh6es, a empresa 
vale R$13 bolhões S. Ex" e vendedor ou comprador? 
Ou sera as duas coosas ao mesmo tempo? 

Nõs somos "neobobos" e precosanamos ser 
mutto rnaos bobos para não nos estarrecermos doan
te desse fato, que se repete cum urna conturnácoa oro
crovel ern todos os casos de pnvabZação que ocorra
ram nos u~omos anos. 

Poos bem, Já se começa a emrar na Justoça no
vameme para tentar ompedor a doação, o teotio doa
dor dessa grande empresa nacoonal 

Agora. não set maos se em sua ulbma, penúlti
ma ou antepenúlbrna voagem ao extenor - porque 
elas se sucedem com tanta ontensodade, com tanta 
lrequéncoa que não sabemos rnaos se se lnlta da úfti. 
ma. da penúlbrna ou da antepenúlbma voagern de 
Sua Excelêncoa ao elCienor ·, seo que too depoos de o 
Presidente da Republoca ter dilo que não exoste opo. 
soção Nos. "neobobos". não fazemos oposoçio ao 
Governo de Sua Excetênaa O Presidente Ferroando 
Hennque caraoso é o Governo e a OpoSIÇão ao 
mesmo tempo A sua ontehgãncoa e tão grande. tão 
unoversal que Sua Excelêncoa consegue desanopa
nhar o papel do Governo e da ()posoção. E repre. 
senta tão bem o papel da Oposoçio que realmente 
nao precosana exiSbr oposiÇão a seu governo. Sua 
Excetêncoa mesmo é efiCIBmossomo em denubar os 
seus mdiC8S e em mostrar. com a sua presença 
sempre terna, doana, constame na "teelnha" o que é 
capaz de fazer Conseguou empatar com o candidato 
Lula. nas pesquosas de preferêncoa eleitoral De 
modo que a estrategoa da OposiÇão, desde que está 
tão bem sennda no Governo, devena ser sotencoar-se 
nesta campanha eledoral 

Acontece que Sua Excetêncoa disse que seus 
assessores estavam •ndo consegu•r recursos exter
nos para a pnvatozação das empresas estataiS aonda 
remanescentes Tornar dlnheoro emprestado devena 
ser para comprar alguma coosa' Mas o Governo das· 
valonza o patnmõn10 e a1nda va• buscar d1nha1ro em
prestado para vender empresas astataos Numa ao
tuação dessa, não precosa Oposoção Os fatos se 

opõem ao Governo. A realidade se ença i! protasta 
comra o que este Governo esta fazendo. 

Agora, na ulbrna voagem aos Eslados Unidos, o 
Prasodeme da Repúbloca declarou que não hil razão 
para desassossego, que o défocll públoco está perteo
tamente comrolado. AconiBce que as contas é que 
estio erradas dessa vez O défocd anuncoado foi de 
R$3 B ou R$3.7 brlhlies ,_. úlbrno tniMStra e, 
bem depoiS, voaram dozer que tonham se esquecodo 
de acrescentar ao déficd pnmeno os juros, que este 
Governo eievou a noveos estJatosfenoos. passando e 
repassando o donheoro para banqueoros e carregado
res dos totutos da dívoda públoca. E. agora. o que 
acontece? Em vez de R$3 6 bolhões, é de maiS de 
R$7 bolhões o déhctt nesse tnmestre. quem sabe se. 
doame de 100% de acréscimo nas comas do própno 
Governo, tena Sua Excelêncoa mohVO& para se preo
cupar. ao contrãno do que diSse nos Estados Uno
dos! Há moiNas para se preocupar, quando aa coro
tas são as reaiS e não as foctícoas, as ornagonanaa, as 
manopuladas patos agentes do Governo A situação 
é realmeme preocupame. 

De hoJe atá o doa 4 de outubro vão vencer 
R$148 bdhões de títulos do Governo. Esta bnncadeo
ra de """"""' o Pais para a frente alnlvés de endi
vidamento nunca deu certo. E, agora, a alornentação 
da coranda fonanceora através da erraaão de tltulos, 
LTNs, OTNs. RTNs, etc, deu no que deu: R$148,2 
bilhões apenas dos totutos federaiS maos negocoados 
no mercado 

A queda-da-braço emre o mercado e o Banco 
Cemral por Juros maJOres e prazos menores. portan
to, está apenas começando. E o que é que diSSe o 
Sr. Prasodeme do Banco Central? DISse que o -
nlght está voltando. o execrável _.; o owr, para 
CUJ8 superação o Brasol pagou tanto e tão caro. Re
duzomos a onflação, que produzoa o-· A moeda 
se deavalonzava, naqueles velhos tempos doe on
competemes no governo, de tal maneora que ne
nhum detantor de donheoro focava com ele por multo 
tempo. em forma hqulda. como dozem os econorms
tas, porque o donheoro se desvalonzava doa a doa. Ero
tão, é óbvio que, doante de urna ontlação enonne, 
uma taxa de JUro omprevosovel. o Banco Central e o 
Governo Federal so conseguoam dlllhe1ro ernpn~Sia· 
do a prazos cada doa e cada vez menores, e a JUro& 
bastante elevados, Instaurando a coranda fonancaora 
no Brasol. 

Agora. está de volta' Quem doz osso não e um 
Senador do PT. da OposiÇão. é o Presidente do 
Banco Central Mas agora não ha onflação. e ela é 
que produzoa o ler!:)rneno do -ight. doe em· 
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prest•mos de 24 hol&s, de 12 horas. de d1nhe1ro que 
apenas donn.a. para não se desvalonzar durante a 
norte. no Banco Central. no colo do Governo' Por 
que agora esta voltando se a •nflação permanece 
prox1ma de zero? E porque agora o que laha é a 
conf•ança no Governo. Aqueles que têm d1nhe1ro IB 
não conl1am maiS em empresta-lo ao Governo por 
60, 90 120 d1as Eles não sabem como estara o Go· 
vemo nesse prazo, considerado médiO, de emprest•
mos Portanto, eles se negam a comprar papé1s do 
Governo, pa18 que este possa. com o d1nhe1ro rece
bido dessa venda, pagar essa diVIda v1ncenda ae 
curto piBZo, os RS 148,2 bilhões que vencerão ate o 
d1a 4 de outubro 

Vou ler aqu1, porque aquilo que é obVIo, quan
do expresso por um Senador da OposiÇão, pode pa· 
recer um exagero com lms pol1t1cos Po•s bem, não 
se pode esconder ma1s, e agol& e outro JOrn&IISta 
económico, o Sr. Aloys•o B•ond• quem a~rma· 

• "Em bom português os aphcadores e 

-1~·-·""' conl.am ma s na capacidade de o governo e 
o Brasal ho rarem seus compromissos, por 
ISSO, sabe • que os JUros vão subir a1nda 
maiS. por , não aceitam contratar a taxa 
de JUros na hol& da compra dos títulos, ex•
g•ndo que eles se1am calculados somente na 
hora do resgate 

DIZ amda que o Governo bras•le•ro esta que· 
brado 

La fora. Sua ExcefênciB o Presidente de uma 
nova ou de uma outra Republica - não parece ser o 
Pres1dente dessa nossa solnda Republica - d1z que 
não ha motiVOS para preocupação. 

Po1s bem. está aqu• 

"Em dias recentes, o T escuro esteve li
teralmente as portas da lalênc.a. do enc•lha
mento' - ~s e esse o s•gndiCBdo do fato. 
pouco not• •ado pela 1mprensa. de o T escu
ro fiCar va daas sem consegu•r vender 
seus tatulos no mercado flnancearo . • 

Foram 13 b1fhões que o Banco Central final
mente consegu1u colocar no mercado Para tanto, o 
prazo de vencimento d1m1nu•u. e os JUros só serão 
calculados na data do vencimento Com o JUro de 
hOJe, elevad•ss•mo, n1nguem empresta d1nhe1ro ao 
Governo São RS148 bilhões que vão vencer, e lo• 
conced•do um emprest•mo de apenas RS 13 bilhões. 
se o JUro for aquele do d1a do vencimento Logo. eles 
esperam ganhar ma1s, porque não são o dr Men
donça de Barros, nem têm a sua cabeça estranha 

Esperam, portamo, que, no f1nal do p'BZo dC!Sses 
emprest1mos que concederam ao Governo, da com
pra de papé1s o JUro, no d1a do venc~mento, SBJe 
mudo ma10r que esse enorme JUro de hOje. 

L..eto rT1IIIS uma ve=: 

"Em d1as recames. o Tesouro esteve li
teralmente as portas da falência, do encllha
memo· - poiS é esse o s•gndiCBdo do lato, 
pouco nollclado pela 1mprensa, de o Tesou
ro IICBr vanos d1as sem cor'll!gulf vender 
seus tatulos no mercado f•'1ancearo e. conse· 
quentemente. sem d1nhe1ro para recomprar 
os t•tulos ant•gos que 1am chegando a sua 
data de resgate .. Quebra', mesmo" - ass•m 
conclui o Jornalista Aloys1o B1ond1 

Alegando, agol&, que o Estado está quebl&do, 
esquecendo-se de que foram eles que o quebraram, 
têm de entregar as empresas estataiS a p18Ç0 de .>a
nana para lazer ca1xa Vendem barato dema1s: ven
deram por RS 3,2 b1lhões a Companhia Vale do Rio 
do Doce. avaliada por "'as mesmos em R$11 ou 
R$12 btlhões' Como vendem tão barato, são os ba
rat'!•ros do seculo 

Ass1m, se não me falha a memõna, com essas 
vendas, o BNDES, por 1ntermed10 do Sr. Mendonça 
de Barros, ate hc)Je consegu1u anacadar R$18 btlh6es 
pela arrematação das empresas publicas brasde•ras, 
mesmo com emprésbmos do BNDES e de emprésti
mos externos para vender. O vendedor está toman
do emprest1mo externo para vender o nosso patnmõ
n•o' E obVIo que esse "buraco negro" da divida públi
ca conduz o Governo, PDIS os JUros custaram ao 
Pais R$51 b11hões de reaiS em um ano, o que reore
senta 5, 7% do PIB nac•onal. 

Lembramos aqu1 a luta lantastiCB. quase qu•xo
tesca, do MiniStro Ad1b Jatene para consegu" lazer 
passar a CPMF e, por seu •mennediO, conseg,.r RS 4 
bilhões para a saúde 

Não consegu1u, mas o Governo. em um ano. 
entregou R$51 bilhões aos especuladore!l, aos car
regadores da diVIda pública, aqueles que emprestam 
de acordo com as leis do mereado e segundo seus 
1ntenssses pnvados e parbculariss•mos Só empres
tam dentro do piBZo que determinam - prazo curto -
e a JUros pos-f•xados Logo, o ovemight está de vol
ta, e agora. não lo• a desvalonzação da moeda, a ln
Ilação que engendrou esse s1stema da Cll&nda finan
ceira e do ovemlghL Não é o d1nhe1ro quente, o d•
nhe•ro que esquema e se desvalonza nos bolsos, 
que obnga os seus detentores a realizarem esses 
emprest•mos Atualmente na et1olog1B desse fenô
meno - a volta do ovemlght - encontram-se, obVIa-
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mente. outras causas. outras vanave1s, e não a Infla
ção Não e a moeda desvalonzada que esta causan
do o overnoght, mas e o Governo que esta desmo
raiiZ8do e quebrado. Por ISSO, nonguem tem coragem 
de empoestar a longo poazo e a JUros 11>eenos Ago
ra. o fenómeno do ovemlght tem outras raozes. ou
tra abologoa, outoas causas bem maJS graves do que 
aquelas .. - na epoca onllacoonana, que leva
vam os delentooas do donheoro a se proteger contra a 
sua desvalonzação, aplocando no over,lazendo aplo
cações a pl8ZOS cunossomos, de 24 e 48 horas 

Sr. Poesodente, S Ex", o Presodente do Banco 
Central, somso de lagano, não pnscosa explocar - e 
nem tem como fazê-lo - por que o over voltou Ape
nas al11ma· o owr esta de volta O que esta por trás 
da volta dessa velha senhora e algo murto grave que 
aloa-se, desta vez, à entrega das empresas estalaiS 
a praça de banana. Pnvatvação lonancoada por am
p<ésbmos extemos ou pelo BNDES. 

Ora, que Pais e este? No pnncipoo, as empre
sas esta1aos, que passaram a ser '"ISUltadas de Iodes 
as rnaneoras, foram cnadas pelo Estado. pelo donheo
ro do Governo. por empresllmos, por onflação. por di
VIda externa e por arrocho salanal Assom se cons
lruou o ompeno das empresas estataos Os empresa
nos naaona• não tiVeram nem conhec•mento, nem 
lécnoca, nem oacursos sufiCientes para fazer o que o 
Governo fez. Oepoos de fartas os empoesanos nacoo
naos não têm donhaoro para comprar, na bacoa das al
"llS. as empresas estataos. 

A economoa tem de ser de mercado E qual e a 
conlnbuoção do mercado? No pnncopoo, nenhuma 
não conseguooam fazer as empresas estataiS, erguer 
esse patnm6noo lantasbco que o Brasil conseguou 
acumular. E agora? E agora José? Eles não têm do
nheoro para comprar, não conseguem comprar ou 
não querem comprar ou têm outras aploc:ações com 
rentabilidade supenor Não querem comprar urna 
empresa que vale onze por 3,2 Não querem com
prar urna empresa CUJO valor o saudoso Monostro Sér
goo Moita estomou em R$30 bolhões por R$13 bilhõ
es. É poacoso empresbmos externos e a aJuda do 
BNDES para esses grandes empoesanos nacoonaos 
eiiCienles' VeJ&m os bancos quebrados com qual 
efocoêncoa se quebrou o selar de rnaoor rentabilidade 
do Paos? 

Eles agora não conseguem - mostram a sua 
eiiCiêncoa. a sua capacidade de gestão e de admonos
tração. a sua ontelogêncoa supenor à onlelogêncoa bu
rocrata das empresas estataiS - comprar na bacoa 
oas almas as empresas estataos desmoralizadas e 

depoacoadas pelos seus vendedores - o Governo na
coonal, o Governo Faderal do Brasd 

Ponanto, e realmente estarrecedora esta Situa
ção Não pensemos que exoste uma salvação mago
ca Se houvesse uma eleiÇão por ano no Brasil, tal
vez, quem sabe. podenamos lonalmenle chegar la, 
levar recursos para o soaal 

No ano passado, Sua Excelêncoa, o Presidente 
da Repúbloca - numa entrevosla dada no doa 19 do 
JUnho a G- Merantll. pagonas 9, 10 e 11 -fala. 
confessa que o "Brasol em Ação" esse plano que 
esta na televosão Ioda hora. esse plano televisiVO - e 
e televosovo som -. esse plano propagandostoco, Sua 
Exceliincoa ahrma que, por ontennedoo do "Brasil em 
Ação", pretende salvar alguns setores da econama 
brasoleora Então o plano "Brasol em Ação" e um pla
no de salvamento daquolo que restou na economoa 
brasoleora depoos da abenura que, nessa mesna ero
trevosta. Sua Exceléncoa. o Poesodenle da Repúbloca, 
reconhece que too exagerada 

Esse Presodeme do Banco Central de hOje é 
que fez um exagero. ele dosse que, se o candidato 
Lula vencer as eleoções, havera o caos Foo ele que 
deu o calote e falou ames da eletção dt' Collor que, 
se o Lula ganhasse. dana o calote que ele deu. Na
quela eleoção. ele dosse que o Lula dana o calole. 
Quem deu o calote foram etes mesmos, too ele pro
pno e o Sr. Kandor E desta vez. quem ora conslruor o 
caos, este caos que Ja esta construodo, seguramen
te, não sera o Poesodenle Lula, quando elerto 

VejBmOs, por exemplo, a educação. que é um 
selar do coração do Presodenle da Republoca, que too 
professor - não por murtos anos, pooque ele teve de 
se aposentar prematuramente e não maos voltou à 
sala de aula. O que vemos em relação a educação e 
que esse plano "Brasol em Ação" e outras medidas 
que agora deverão pender para o socoal JUSIJhcam a 
manchete: "Governo abre cofre a gasto socoal". Na 
hora da reeleiÇão, eles abrem o cofie para o IIOCial, 
para aquolo em relação ao qual havoa o maoor des
prezo neste Pais Isso too publiCado no J-1 do 
Bnlsll de 7 de JUnho 'Governo abre cofre a gasto 
socoal' Se lovesse uma eleiÇão por ano, os cofres 
para o social contnouanam abenos Por osso é que 
estou dozendo que gostana de ter urna eleiÇão anual 
para Presidente da Republoca. Dessa forma, recur
sos para os gastos na area socoal 10rranam perma
nentemente, de ano em ano um novo fluxo de recur
sos para o SOCial 

Concluondo. Sr Presodenle gostana apenas de 
mostrar que para a educação. por exemplo, a vana
ção entre t 995 e 1997 para onstrumental para ensono 
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e pesquosa loJ de 53,2% negatiVOS, a coordenação e 
manutenção de pesquosa, 61,3% negallvos, a con
cessão de bolsas de estudo 6% posdlllos. Onde o 
Governo bnlhou. aumentou seus gastos para a edu
cação foo JUStamente no desenvolvunento de campa
nhas publlcdanas: uma vanação de 696% entra 1995 
e 1997 F01 de 696%, repito. enquantO houve dimi
nuiÇão de 53% no Instrumental para ensno e pes
quiSB e de 61% na coordenação e manutenção de 
pesquiSa. Para o obfebvo pnnciPIII, para o ob!ellvo 
eiSIIoral, houve um aumento de 693% 

O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT -8P) - V Ex" 
me pennrte um aparta? 

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT-DF) - lnle
lozmente so se o P.-...denle pennd1r, nobre Senador 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Não é 
possoval, SenadOr Eduardo Supllcy. O orador tá está 
na tnbuna há quarenta mnutos. 

O Sr. EcluardD Supllcy (BiocoiPT -SP) - Mas 
terer oportunodade de falar a I'8Spl!ltO quando hzer o 
meu pronunclllll18nto. 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Correto 
O SR. LAURO CAMPOS (BlocoiPT-DF) -

Agradeço a lolerênaa e o aparte de V Ex" e enceno 
aqUI as monhas palavllls. 

O Sr. Ecluanto Supllcy (BiocoiPT -DF) - Agra
deço lambem o empenho do Senador L.auro Cam
pos em mamar VIVO p trabalho do Senado Federal 
nesta manhã. 1 

O SR. PRESIOÍNTE (Bailo Parga) - Concedo 
a palavra. como Lidar, ao Senador EdiSOn Lobão. 

O SR. EDISON l.OBAO (PFL-MA. Como Lidar. 
Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidenta, Sr"s e 
Srs Senadores, embora a OposiÇão nesta Casa 
S8jB numancamente pouco expressMl, de'IO admitir 
que ala se faz prasente nas tn!:lunas e competente 
nas 1n1usbças que pratica ao Governo Federal. 

Acabeo de OIMr o cfiSCUrso do em- Senador 
L.auro ~ um dos rnBIS atrva& e en Mleliles &de
res oposoaouollas no Senado Fedalal. Eu dlna, no en
tanto, que seu pronunciamento é um rosáno de 111JUSII
ças ao Governo ~ma deler em ponnencxes 
do que S Ex" diSSS, nio posso cleorar de me rete-
nr. pelo manos. ao das pnvai!ZaQ6es 

O que o Pais I , neste momento, Sr Preso
dente. e exMamerde .quolo que o mundo ontelro pra· 
tocou a pnvatozação. Ou será que quenam que o 
Brasol se colocasse ria contramão da Host6na e ah 
permanecesse? Não crero• 

Uma das pnmerras empresas naaonaos pnvato· 
zadas foo a Companhia Vale do Roo Doce Coloqueo
me vogorosameme eordráno a essa pnvatozação - mas 

apenas essa ·. tendo em VISta o argumemo de que 
estávamos vendendo aqudo que não saboamos o quan· 
to vala: o subsolo I'IICIOI1III Mudas argumemaram con· 
1n1nana1ta levantando a bandeira aa efocoiincoa da em
~ o que era uma -lodede. porem uma eficoãncoa 
nio tio elevada a ponto de ...,.Oor a pnvatJzação por 
conta disao. Mas o sOOsolo som, osso era um argumen· 
to denso, sognilicabvo. Afinal. too privatiZada 

Todavra, no que se refere as demaos empresas 
que estão sendo vendodas pelo Governo, estas de
venam ter sodo alienadas ha mutto maos tempo E 
por que foram constituídas. havena de perguntar o 
Senador Lauro Campos. No momento, foram ate 
contestadas pela OposiÇão de hoje Foo o penodo ra
votucoonano, no momento em que elas eram ondos· 
pansávaos, e a omaatova pnvada não possuoa condo· 
ç6es para genr aqueles setores dos quaos se oncum· 
boram as empresas estalaiS brasoleoras. 

E graças a esses empresas assom constttuodas 
é que o Brasol avançou, na decacla de 60. aa 47' po
sição econômK:a no mundo para a B" posoção. hon· 
rosa para nós. Isso ocorreu graças as empresas es
tataos, que promoveram o desenvolvomento nacoonal 
como nunca ocorrera no passado. Mas camonháva
mos para um soslema SOCI8losta Cerca de 60% da 
economia I1BCIOI181 estava em mãos elas empresas 
estataos. Àquela epoca, a OposiÇão falava nas muHo· 
naciOnaiS corno se esttvessemos nos, brasileiros, 
entregando nosso patnmõnoo a essas empresas e 
como se elas tossem, sozonhas, capazes de ekdor a 
soberanoa nacoonal Isso era uma falácoa pura aquela 
época, como o é hora lambem 

A Inglaterra, por exemplo, pnvatozou tOdas as 
suas empresas. LA esllve. presodmdo uma cormssão 
compoata por Senadores e Deputados, exatamente 
para exa1111nar o processo de pnvahzação que ocor· 
rau nesse país O que se deu lá depoiS da pnvatoza· 
ção, um paos organozado. competente e sé no? To· 
dos os servoços publocos melhoraram. e seus custos 
baoxaram sognlfocaiJVamente. Quero com osso dozer 
que a pnvahZação é um bem e não um mal. como se 
procura demonstrar neste momento 

Sr. Pre51dente, Srs. Senadores, se lonnos, por 
exemplo, à lláloa, veremos que tudo esta sendo pn· 
vabzado, até mesmo ogrejas e templos Esse e um 
siStema moderno. A onocoatova pnvada pracosa ocupar 
cada vez maos o seu espaço e deoxar o Estado ocu· 
par apenas aqUilo de que não pode alhear·se 

O Sr. BeiiO Parge (PFL·MA) - V Ex" me per· 
mta um aparte, Senador? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA) - Ouço o 
emonente Senador Bello Parga com prazer 
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O Sr. Bello Parga (PFL·MA) - Peço descul· 
pas. miCialmente. por onterromper o fluxo do seu 
pensamento. tão bem expresso neste momento. 
quando se retere a pnvatozação So quena acrascer>
tar aos argumentos de V. Ex" o caso da CompanhiB 
SKierúrgoca Nacoonal. CUJB pnvahzação loo BpoiBda 
pela grande maoorw. dos seus própnos operinos. A 
rnaneora como ela loo pnvatozada dossenunou entra a 
população o capotai da empresa. com poeferêncoa ou 
pnorldade para os propnos operanos Foram eles os 
maoores beneiiCiános da venda das ações na pmrato· 
zação Houve. portanto. o apooo quase unãnma do 
operanado da Companhoa Soderurgoca Nacoonal no 
seu processo de pnvatozação Foo esaa a verdade 
que focou bastante clara e evodente. a qual trago 
apenas como retorço aos argumentos de V Ex" tão 
bem expostos neste momento 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA) -Agradeço 
o extraordonáno re1orço que V Ex" nos traz ao len"lmlr 
- aposódoo, que é mponante nas consoderaç6es 
que deveiWIIDS fazer no que doz respeito à privallza· 
ção. porém nio IDO só ,_ caso. Senador Belo Par· 
ga. As demais e,..,_.s que estão sendo pnvataadas 
o são, em boa parte. com a pa~o dos fundos de 
paiSào dos traballadores Os lundos esliio atrvamen· 
te par11Cop811do do processo de pnvabzaçiio deste Pais. 
Portanto. sio os poópnos operanos brasoleoros. os tra
balhado-. que eslão partoapanllo Intensa e aiMI· 
manle desse Plll cesso de pnvabZaÇào 

OUBI'do ouço o emonenh! Senador Laura Cam· 
pos - e e uma pena que S Ex• lenha sodo agora 
gumdado a PnlsodilnciB da Casa e não possa. aquo 
no Plenáno, pllltlclpar deste debate. mas nos honra 
pi&Sidondo a Casa - dizer que o Paos está praiJCa
rnente quebrado. set que esta cometendo outra on
fUSbça contra o Gowmo Ontem eu ouvta pelas 
emossoras de r6doo que o Gowmo tem tanta reeerva 
externa em dólares - US$72 bdhões - que esta a 
ponto de abnr mão de uma parte dela. cen::a de 
US$20 bdhães, para abater parte da diVIda mtema 
Chegamos a este ponto positivo Um pars que PDS· 
suo US$72 bilhões em reseovas não é um pais que
brado. multO pelo contráno. esta exobondo saude lo· 
nanceora ao mundo onteoro. 

Sr Poesodente. Srs Senadores. o Presidente 
Fernando Hennque Cardoso e um grande estadosta 
Sua Excelãncoa anda pelo mundo representando o 
Brasol e representando bem Recordo-me de uma 
frase do Embaoxador Roberto Campos. quando doz 
que o Presidente Fernando Hennque e um Presoden· 
te de exponação Com osso ele quos exaltar a logura 
da Sua Excelêncoa 

O Brasol. grandooso Paos. precosava ter. de lato. 
um Presidente dessa domensão Que lambem gover· 
na bem o Pa1s Internamente Os seus m•mstros são 
capazes. O Monostro da Fazenda Pedro Malan. cum
pre com alC!raordonana competiincoa o seu papel de 
gestor da economoa nacoonal Não ha setor brasolaoro 
em que a Admonostração Públoca não est111a se ha· 
vendo bem E claro que ha momentos em que algu· 
ma coosa podena ter sido melhor Eu própno, que 
sou um dos Loderes do GOWimo. vom a esta tnbuna 
cntoca-lo no eposodoo da seca. em que ele podena ter 
se antecopallo Mas, no geral, o Governo merece os 
meus aplausos e a defesa que aquo faço. porque 
esta no cammho oerto, esta cumpnndo bem o seu 
papel O Presidente Fernando HennQue Cardoso 
seri reela~o Presidente da Republoca para prosse
guor na polotoca que vem encetando neste Pai1. que 
faz bem ao Brasol que faz bem à Nação 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT ·SP) - V Ex" 
me penrnte um aparte? 

O SR. EDISON LOBAO (PFL·MA) - Com todo 
prazer. Senador Suplocy 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bloco/PT-SP)- Pre
zado Senador Edoson Lobão. em pnmeoro lugar. 
diBnte das observaç6es que V Ex" lez sobre as pe· 
lavras do Senador Laura Campos. gostana de dozer 
que é omportante refletor sobre as admoestac;Oos que 
s ex• laz e as conseqiiêncoas para a economoa bra· 
soleira com respeoto a sofreguidão com que o GOWII'· 
no tem realozado cenas pnvatozações. sobnstudo 
essa referente a Telebras que tanta polêmoca esta 
causando O Senador Laura Campos chamou a 
atenção para um fato multO sogndocatovo. O BNDES. 
que se constituo na rnaoor fonte de lonancoamanto ao 
s-r pnvado da economoa brasoleora e que tem como 
sua pnncopal fonte de recursos um fundo que. nomo· 
nalmente. e de propnedade dos trabalhadoreS. tem 
colocado a dosposoção de grupos econOmiCOIS nac10o 
naa; fonossomos alguns outros em assocoação com 
grupos lonanoeoros onternacoonaos crédotos a longo 
prazo para aquosoção de empresas que eram patn
mõnoo publoco brasoleoro Chamou a atenção para o 
lato de que esses grupos econõmocos tiim obtodo la· 
cohdadas para adquonr empresas estataiS e para o 
fato de que o Monostro Sergoo Motta havoa avaloado. 
em cena ocasião, em R$40 bilhões. depoos domonuou 
para R$30 bilhões. o conJunto das empresas Tele
bras O propno Momstro que o substrtuou. Luoz Carlos 
Mendonça ae Barros. chegou a avaloa-las em R$20 
bilhões e aos poucos. loo domonuondo para algo em 
tomo de R$13 bilhões Ora V Ex• ha de convor que 
na medoda em que, no ano passado o con1unto das· 
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sas empresas !aturou US$22 bilhões, teve um lucro 
liquido de US$4,3 bilhões e realiZOU um total de rn
vestlmentos de US$7 ,5 bilhões, vender esse conJun
to de empresas por R$13,5 bilhões soa corno algo 
eetranho E. lá em Nova Iorque, o MiniSirO LuiZ car
los MendOnça de Banos diSSe que a data está defl
mda e nio m&IS será allerada Então, 101 natural o 
comentáno fedo por mudos analiStas - dentre os 
quBIS Aloys10 BIOI'Id~ cdado pelo Senador Lauro 
Campos e que publicou artigo na Folha ele S.Paulo 
há poucos diBS, se não me engano ontem - cha
mando atenção para a seqOêriCIB desses acordect
JTallos, InClusive afimando que o Congresso NaciOnal 
doMina tomar urna atdude a raspado. O Presidente de 
Honra do Parlldo dos Trabalhadoras, luiZ InáciO Lula 
da Slva. asSim como o Governador Leonel BriZOia 
chamaram a atenção para esse lato, e Lula levantou a 
hipÓteSe de um poasivel Interesse em recursos de 
~ha. O Presidente da República se sent1u ofen
dido e sohalou a seus assessoras JUrídiCOS que enca
mrlhem à Justiça um pedido de esclareclrnerllo com 
18Spello ao que o candidato à Presidência da Repúbli
ca pelo PT, POT, PCdoB e PSD afirmou. Mas Lula, 
adiantando-se, propõe que Slljll conetiiUida urna co-
1'1'11116ão arbdral onde I1ÇI a rap18811ntação de espeaa
IISias n:lcados paio Governo, pela OposiÇio e até 
também, d1gB11106, uma terceira parte que pudesse ser 
de comum acordo Esses espeaalslas podem ser, por 
.... ,.., de l!lllj)i s de audllona que VI8IISIIm a ava-

liar o valor real do ~nto de """"asas da Telabrás. 
para que nio fique huma BUSpiiiÇão no ar. Goa1ana 
nciUSNe de transrnllr V Ex" que essa proposta e 
aquela que nos, dO PT, lazarnas ao Governo, porque, 
em wz de os candldalos à PreSidência li:arem apenas 
no bate-boca. mel1or 111111a apw&ltar um -.m que 
...,, ... , ... aàlllai;ãobo i a,aopcvobo I o. 
Vamos ser abfeiMis. Asam. CCXIdaii"' V Ex", como Líder 
dO PF1. em BIOSICIQO e l.lder do Govamo, que pondere so
bnl essa~ I1CUiMI pm ao Plwdeule Falado 
l-llnicpl Cardoso. Sara uma boa a.ção 90IIilamiCS a pro
pasta de Wa de se tazaruma adbia peoa ee saber o valor 
181111 da Telebras, an18S de elalivado o leliio 

O SR. PRESIDENTlE (Lauro campos) - Sena
dor Eduardo Suphcy, =na de lembrar-lhe que lo• 
por urna Inadvertência que V Ex" p6de usar da 

palavra para fazer o 1Jrte que está fazendo. Já que o 
orador encontra-se na buna por apenas c1nco m~nu-
tos. Então, peço a V que ebreVJe o aparte 

O Sr. Eduardo 1 Supllcy (BiocoiPT -SP) - Ja 
conclu1, de•xando a subeslio 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente. na verdade. hoJe não lemos Ordem do DIB. e 

eu estava no pressuposto de que falava no prazo de 
v•nte minutos e não anco Entend• que V Ex" inlerlem 
no aperte dO Senador Eduardo Supllcy em socorro não 
do oreldor, mas s•m dO Reg1rnerllo, que fala eles rner
venções breves, não além dé dÕis minutos, e para o 
quase desespero meu, que eetava encanllldo com o 
aparte do Senador Eduardo Suphcy, erfeudeudo que 
poderfamos prosseguir nesse debate por longo tempo. 

De qualquer forma, nio quero opor-me a V. 
Ex" e vou conclwr o meu discurso. dizendo, todavia, 
ao Senador Eduardo SupiiCJ que a proposto que a 
OposiÇão por sua palavra agora faz, a meu ver, não 
é desarrazoada Porem, não devemos pe!der de VIII
ta o fato de que urna empresa deSSa natureza não é 
vendida a um comprador e, srm, poete em concor
rênciB. Os candidatos aparecem e oferecem os seus 
valores, fazendo suas propostas em envelopes fe
chados. Portanto. o Governo não var vender por um 
preço vrl para benelraar alguém: ele tem Interesse 
de vender pelo rna1or praço poss1val O debate em 
tomo da venda da Telabnis Já se alonga por mers de 
um 81"10. Empresas 1ntamacrona1s de toda ongam aqu1 
vreram para avel181" o patnmãnro da CCiri1IBJlhra e o t;
zeram por ntenned10 de consullonas especreiPadas 
Agora. com os seus 1111ar s s as ~. lião parli
CIPBr do leilão oferecendo as suas propostas. 

Quero com ISSO diZSr que é urna 1nfAm18 ao 
Pres~dente da RepúbiiCB e ao Governo entender-se 
que o Governo pretende vender por um preço vil o 
patnmõn10 nac1onal para se benefiCIBr com um fundO 
de campanha, corno foi dilo pelo Presidente de Hon
ra do PT. Por ISSO S. Ex" terá que responder pecante 
a Justrça. E amanhã não se diga que o Pretlldente 
da RepubiiCB pnmtndeu ganhar a elerçãO nio nas 
umas, e s•m no Poder JudiCiéno. Cre10 que as pes
soas são IMe& para diZSr o que pensem, porém, de
vem responder pelos excessos que cometerem. 

Devo diZSr a V. Ex" que tenho muda admiraçlo 
pelo candidato dO PT, admiração pessoal. Mas essa 
adm•ração não me autonza a amsliá-lo dos excessos 
que venha a cometer no curso da campanha. E esse 
é um excesso grave. Jamars se vru o Presidente Fer
nando Hennque atnbuir ao candidato Lula algo das· 
se Jaez Também não se pode admrtir que, sendo da 
oposiÇão. tenha ele Imunidade para fazer o que fez. 

A CompanhiB sara vendida pelo mBIOr preço 
oferecidO em um leilão públiCO, maiS dO que público, 
•ntemaCJonal O que não se pode é obngar o com
prador a pagar o dobro, o tnplo daquilo que ele acha 
que vale - e não se trata de um compradOr, mas de 
todos os que comparecerem à concorrênciB. 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1998 

Entendo ate que se podena pensar na comos
~ão proposta por V Ex< Mas aonde onamos chegar 
çom ela? Vamos admrtor que ela avaloe o patnm6noo 
·la T elebras em R$40 bolhões. por hopótase Colocada 
<>m ledão podenam aparecer Interessados ol&oecAIIdo 
RS13, RS15, R$20 bilhões. Nesse caso, não se valde
na' Não se vao vender nunca a Companhia? Sio CUI

dados que de\iemos ter para sannos raalostas Com
preendo que, com a Vale do Roo Doce. 1a1w1z .-..111 a 
mos ter tomado urna provodênaa dessa natureza. em 
razão ao desconhecido. que era o subsolo. Mas em re
lação aquno que esta sobre a terra, conhecido, e só fll
zer uma avaliação perf- por consullonas responsé
veos que eXIStem no Paos e no rn.ondo Caao IXIII!rino, 
estaremos apenas pabnando em tomo do deeeJã,vel, 
e não daquolo que e o objetovo 

O Sr. EduMio Supllcy (Bioco/PT-SP) - Mas 
V Ex' na de oonvor que se o mesmo argumerrto é 
valido com rEISPI!IIo ao subsolo, o que se dorá entAo 
sobre aquolo que estã no ar? As telecomunocações 
são fertas pelo ar, com uso de satélrtes, com poaslbt
lodades extraordmanamente desenvoltas em lunçio 
dos satelotes que não param de progredor 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Eu me ha
brtueo a admorar tarrto V. Ex" pela força dos seus ar
gumentos, e V. Ex" agora reduz em rmm essa admi
ração. com a pobteza desse argumerrto 

O Sr. Eduoorclo Supllcy (Bioco/PT ·SP) - V 
Ex<. que conhece tão bem o sostema de telacomuru
cações. não esta conSCiente de que. graças aos sa
telltes, a Telebrás tem-se desenvolvido extraordma
"amente? V Ex" não sabe que os teleton. celula
res, que estão gerando essa potencoalodade enonne, 
que aumentaram na- últimos dez anos, de=ne 
da tecnologoa que não péra de poogredor nassa liraa? 
Ha também um fetor omponderável no ar, de ....,. 
maneora que nio se conhece toda a nqueza do sub
solo Era esse o argumemo que quena utolozar corno 
paralelo 

O Sr. Bello P119 (PFl-MA) - Penmte-me V 
Ex< um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Pois nio. 
Ouço o aparte de V Ex" 

O Sr. Bailo Parg11 (PFL-MA)- Eu quena ape
nas drzer que os equ~pamentos e as tecnolog188 são 
concretos Eles não estão no subsolo. mas no ar, 
gerados por equopamentos mar'llll8dos por pessoas. 
Não ha corno lazer uma analogoa nesse campo, no
bre Senador Edoson Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFl-MA) - Sanador 
Bello Parga, não se preocupe e não se exaspere 
com osso Atonai de contas, o argumento do Senador 

Eduardo Supjocy surgou pela ausêncoa de outro 
Corno S Ex" não tem o que dozer sobre essa """*
na, que parece tão clara, tão transparente e tão 
translucida. vem com o argumemo do satélrte. 

Senador Suplocy, praocupa-me o fato de que 
será lançado, em setembro proXJmo, um siSiema ln
temactonal chamado lndoum, por maoo do Qual será 
utoiiZBdo um telefone celular ontamacoonal Hoee - e 
só racantamente VIm a saber disso -. ap8IIM 10'11. 
do Globo tenestre são oobei10S por telefonia de al
guma natureza, 90% são os mares, 06 desertos. 06 
paoses maos pobres, onde não há telefone. Agora, 
seta surgondo o lndoum. que vao cobnr 1 DO% do Glo
bo tarraslre. 

O Sr. Bailo Parga (PFL·MA)- São 66 salélites 
lançados por todo o Globo 

O SR. EDISON LOBlO (PFL-MA) - Pa. bem, 
ao som, vamos assostor a uma verdadetra ravoluçio 
tecnológoca nesse setor 

O Sr. Ectu.rc1o Suplicy (Bioca/PT -SP) - Fllilo 
ISSO, com o lndoum, quanto não valera a maos a Tale
brás. o con1umo das empresas? 

O SR- EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Pa. a rno
nha preocupação é exatemente o contráno. Feito 
osso. quanto manos valera a Telebrás? Dai a pasaa, 
talvez. de se vender a ~· 

o Sr. Edlado Supllcy (BtocoiPT -SP) - Por 
uma coosa ou por outra, melhor avenguar bem. 
Corno V. Ex" entendeu razoá.vel a proposta - e con
sidero murto omportante a alltude de V Ex"·, pocleré 
haver um pomo de acordo entra Governo e Oposi
ção e de resperto mútuo no que se retere à ... so
tuaçio, que eslá undo tão polemizada 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Sr. 
Senador Ed180n LobAo. eu gostaria de dizer que, on
felizmenta, o Regmento é surdo - e, como p...,_ 
dente momentinaoo, estou mudo. O tempo de V. Ex" 
já se esgotou há murto tempo, embora o dtlbate ea
leJ8 sendo lia onterassante 

O SR. ED1S0N LOBÃO (PFL-MA)- Vou canclgr, 
Sr Poiiiiidallll, agoatecenclo a V. Ex" a lolodaaa. 

Quero dozer apenas que a OposiÇão que ho!e 
se levanta contra a venda das empresas esllllaJB é a 
....,... que ontem, quando elas foram conAtuidas, 
falavam mal do Governo 

Murto obngado, Sr. Presidente 

Durante o dlscutsa do Sr. Edlson Lo
bão. o Sr 8ello Parga, dtHxa a ClldiJtta da 
pi8Sidêncla, que e ocupada pelo Sr. L.auro 
Campos 
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O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Pros· 
segurndo a lrsta dOS oradores rnscrrtos. tem a pala
vra. por vrnle monutos. o Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL·MA. Pronuncra o 
segurnte drscurso. Sem revrsão do orador) - Sr. 
Presidente. Srs Senadores. volto à tnbuna para re
cordar o pronuncramento que trz há cerca de um 
mês. endereçando um apelo as lideranças partida
nas da Cãmara dOS Deputados, para que apressem, 
dêem celendade à delrberação sobre a reforma tnbu· 
lána 

Eu drsse naquela ocasrão. em outras palavras, 
que qualquer reforma tnbutána so serà bem-se rcedrda 
se atender a quatro raqursdos baSICOS" srmplrfrcar a es· 
trutura exrstente, reduzrr a sonegação. melhorar a drs· 
tnburção da carga sobre os contnburntes e aumentar. 
9\lllentemente, a capacidade competJtrva dos produtos 
e SIIMÇOS num contexto de economra globaliZada -
contexto do qual hoje nenhum pars pode lugrr. 

~ esboço do Mlnrsténo da Fazenda. de que te
mos conhecrmento apenas pelos Jomars, porque arn· 
cw não for uhrmado, com certeza representa um 
avanço em relação~ aluai emaranhado lnbutáno 
T era que deixar ela lambem se rra ou não aumen
tar a carga tnbutana acabar, de vez por todas, com 
a guerra foscai entre Estados Essa guerra frscal, 
Sr Presrdente, que mudo embora a ela recorram os 
Estados menos ncos, como e o caso do meu. sdua· 
do no N"rdeste, nunca poderá ser ganha por eles. 
porque os Estados de maror proqresso. de maror n
queza naturalmente têm amras mudo mars elrcrentes 
e de maror alcance numa guerra dessa natureza. 

Quer se transforme em mensagem ao Con· 
grasso sob a fonna de proJeto de ler. quer em bases 
para alterar a reforma em tramdação na Câmara. sa
bemOs. Sr Presrdente. que Já está tramttando naco
mrssão competente o proJetO de autona do meu cor· 
relrgronano. o Depu'fdo Mussa Demes. do Estado 
do Praur No entantroa comrssão arnda não emer· 
gru Sena convenre e. ponanto. que a ela fosse 
apensado. como lo de economra processual, o 
resultado da propos Acreddo que Já SBJB politica· 
mente vrsível Em u ano eledoral, ela colocará, de 
um lado, os candrda os com caráter delrnrdo e, do 
outro, os que prefrram desvrar-se do debate para 
plataformas essencramente populistas 

Segundo o que Ir. Sr Presidente. a proposta do 
Governo rntroduz a drscussão sobre uma alrquota 
unrca de taxação sob"' a renda ou a progressrvrdade 
opcronal Esse debate lambem exrste em parses 
adrantados, como, por exemplo. nos Estados Unr· 
dos. onde os campos JB estão delrnrdos Líderes re· 

publrcanos defendem, e os democratas cntrcam. a 
cnação de uma flat blx, um trpo de rmposto que 
translormana a declaração anual de rngressos num 
exercrcro tão srmples quanto o de preencher um car· 
tão postal A desvantagem desse srstema esta em tr· 
rar o caráter progressrvo do rmposto sobre contn
bumtes de alto ou baiXo nrvel de renda. Essa é u~.a 
drscussão necessana So se pode defrberar a re' 
to depoos de esgotados os argumentos pro e conr 

O IBxto govemamerdal propõe a cnaçiio de um 
Imposto sobre o Valor Agregado -IV A Trala-<M! de um 
rmposto selelrvo adrcronal. denomrrrado em outros par· 
ses de Exciae TU. que rncrdina sobre determrnados 
produtos e até mesmo servrços E arnda conta com o 
~sobre movrmentação financ:etra. o atua1 ~
to transdóno. substdurndo a CPMF, com a caractenstr· 
ca. a meu \ler, rmprescrndrvel para a manuterrção das· 
se lrtluto. ser dedutível do Imposto de Renda. 

Propõe frnalmente lambem exclusões e srmpk· 
lrcaçães nos casos do PIS/Pasep. Cofrns e Contn· 
burção Social Sobre o Lucro Líqurdo - CSLL. Nease 
e em alguns outros pontos. a proposta poderá ou 
não atender aos exponadores que hOJ8 se quarxam 
da cobrança em cascata de rmpostos e pedem modr
licações nas margens de cobrança do IPI e dentro 
da mesma escala de produtos, como é o caso da .n
dústna automobrlislrca. para reatrvar as vendas 

Essas são as lrnhas ge!Bls, Sr Presidente, da 
refonna tnbulárra que espero que a Cãmara dos Srs. 
Deputados drscuta. delrbere e envre para o Senado 

O Sr. Edison L..obio CPFL-MA) - V Ex' me 
permrte um apane? 

O SR. BELLO PARGA (PFL·MA) -Ouço o 
meu nobre Companherro de Bancada do Maranhão. 
o emrnente Serrador Edrson Lobão. 

O Sr. Ed'-' Labio (PFL-MA) - Senador Bel· 
lo Parga, crere que esse é de lato um tema a resper· 
to do qual deveremos debater profunda e debela· 
mente Não podemos errar nessa maténa Não ha 
duvrda de que o srstema tnbuláno, a essa altura. pa· 
rece obsoleto. superado. vencrdo Precrsa ser mod· 
emrzado, a~erado profundamente Mas não pode· 
mos errar. Ha quatro ou crnco anos, J8 se tentou o 
srstema dc,-,mpostO únrco. Àquela época, chegue• a 
fazer uma proposta R.) sentido de que fosse adota· 
do. como tentatrva. em pequena escala. Ou seta. 
que se colocasse em prátrca o rmposto unrco em um 
pequeno Estado da Federação brasrlerra: Rorarrna. 
por exemplo, Amapa, Rond6nra. começando por alr 
para se testar. exarnrnar se o srstema e ou não elr 
caz Na medida em que fosse elrcaz. sena amplrado 
para outros EstadoS Se houvesse rnsucesso. o Go· 
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vemo cobrrna os pretu•zos daquele Estado onde o 
1mposto tentat1vamente t•vesse s1do wuc~&do. Ha uma 
ne<:ess•dade nnpenosa de se cu•dar da reforma tn
butar•a Parece não haver duvuia quanto a ISSO 
Apenas as duVIdas que tenho são quanto à efiCácia 
do SIStema Cre•o que o Governo, dep<Hs de longos 
an-Js de meditação, de exame profundo dessa matá
na. possa ate encontrar um cam•nho ma1s solido, 
ma•s conf•avel para propor a reforma que agora está 
no Congresso Nac1onal. V Ex' abre o debate no Se
nado Fe.1e181 Entendo que ele deve ser ampliadO, 
ate para que se chegue a uma conclusão ma1s segu~ 
ra sobre esse ponto fundamental da vida pollbco
econõmiCB bras•lelra Cumpnmentos a V Ex". 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) - Senador 
Ed1son Lobão, agradou-me sobremaneira a Interven
ção de V Ex'. porque o seu conhecimento sobre os 
problemas adm1n1Strat•vos e f1nance1ros da econorTIIa 
naciOnal, o brocín10 adqUindo por V Ex' no exerciCIO 
do tomallsmo e de mandatos etet1vos na Cãmera 
de& Deputados, neste Senado Federal e no Governo 
de meu Estado, cradenclam-no mulo bem para trazer 
uma colaboração, um refOIÇO e um enco~atBmento ao 
meu pronunc:amento FICO multO sabsfeiiO com ISSO 

Lamento que a 1dé1a de V Ex', oponuna, tusta, 
bnlhante ate, não tenha sido encampada pelo Go
verno Federal, pelas autondades do M1n1stáno da 
Fazenda. no sentido de se fazer expenmentalmente 
a adoção do 1mposto transrtono, chamado 1mpoMo 
sobre cheque. O não-aproveitamento dessa propos
ta resultou na ubl1zação de ma1s um 1mposto sem 
nenhuma contrapartida de ~enuncl8 tnbutána por 
pane do Governo, e ele tá vem etemiZlllldo-se, I'IIVI· 
gorado, por .,ICIIlllva da propna Casa do Congresso 
Naaonal. ate mesmo na sua u1t1ma vensio. 

Lamento que a ldél8 de V Ex' não tenha sido 
aprov811ada. Sou grato a V Ex', ponanto, pelo apo10 
a m1nha ,_.tese 

Sr PI8Sidente, um outro assunto que me tniZ a 
esta lniluna sena a vontade de fazer JUSIIÇa Refiro-me 
aos pronuncamentos que têm sido feitOs nas duas Ca
sas do Congrasso- ate a 1mprensa os tem dNulgado -
sobre o po!IICIC)I1BIT1, na contuntura, do Presidente 
do Banco Central. o Dr Gustavo Franco - até mesmo 
nesta sessão Já houve IT18I1Çiio do PI8Sidente 1ntenno 
a 18spell0. Nesta momento, falo apenas corno um Se
nador da Bancada que da sustentação ao Governo. 
Não estou aq111 a falar corno Llder ou da rna10na. ou 
acenas do meu Panldo Mas eu gostana de fazer tuSII
ça a pessoa do Dr. Gustavo Franco 

Ja vP.nho me acostumando a admira-lo petas 
posiÇões que tem tornado no desempenho dos car-

gos que lhe são conf~&dos Ele tem demonstrado for
te embasamento teónco, conhe<:nnento da realidade 
bras•lelra, da economiB, de todos os processos eco
nómicos e um estudiOso Mas e uma pessoa que 
não deiXa de mandestar a sua optn1ão, o seu pensa
mento. multas vezes com f1nneza. sem obstinação, 
sem exageros, mas procura de•xar sempre bem cla
ro a sua posiÇão teonce e pohtiCB sobre os falos 
Chegou ao Governo não por força de aiiBtiÇIIS poflb
cas. de desempenho de cargos polltlcos, mas ape
nas pela Identidade de ponto de VIsta com a pollt1C8 
que fo• consagrada nas umas pelo povo brasileiro 

Não posso deixar de ressaltar aqu1 o bnlho da 
sua atuação, além da dos tempos antenores, pnna
palmente na formulação da polítiCa adm1n1stratNB da 
qual resuftou o programa de apo10 a abvldade ban· 
cána, o Proer, que permrt•u ao País I'8Sisbr brava
mente e com f•nneza as 1nvest1das especulatNes do 
mcMmento hnance1ro 1nlernacl0f181 contra a nossa 
moeda Fo1 o responsavel, sob a l1derança do então 
P18Sidente do Banco Cantral. Gustavo Loyola, pela 
nnplanteção desse programa, que. ao contrano do 
que lo1 dilO, não benefiCIOu banqueiros, mas sun o 
s1stema bancano fi&CIOnal e defendeu a economia 
popular, pnnciPBfmente a das pequenas emprasas e 
de todos aqueles que eram depositantes e rnant•
nham negoaos com bancos que se v1ram obngados 
a mudar de donos Banque•ros não lucraram com o 
Proer. Quem lucrou com o Proer foram os depoallan
tes e as empresas que 1nam à lalêncra se o banco 
quebrasse. numa reeção em cadela altamente dano
sa para a economia naaonal. 

Sua Excelência to1, agora, acusado pela Oposi
ção de ter fedo manobras tenonstas em proriUnCIB
mento que protenu no extenor. N6o OIM ,_ Casa, 
corno tà diSSB, pronunCiamento algum em retorço 
às palavras do P18S1dente do Banco Central, Gus
tavo Franco. No entanto. a propósito do que !01 pu
blicado na-1111prensa, S S" d1ng1u urna cana ao pr
nal O Estado de S. Paulo, publiCada na sua edl· 
ção de ontem, 11 ae 1unho. na seção Pe..at do Lei
tor, a qual passo a ler para que f~q~.~e regiStrada nos 
Ana•s desta Casa do Congresso Nac1onal a para 
que tenha ma1or ~&percussão, atreves da cobenu
ra de telev1são dos trabalhos do Senado, a postÇão 
do Dr Gustavo Franco 

A respeito do arbgo ·A leveza de Gus
tavo Franco", de Fernando Rodngues, publi
cado na ediÇão de ontem (pág1na 1-2. Opl
niio). gostana de lazer alguns cornentános. 

Algumas pessoas não se deram conte 
a1nda de que as eleiÇões trazem turbulên-
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ciBS nos mercados f•nance1ros em toda a 
parte do mundo. e aquo não sena diferente 
Trata-se de uma expectatova de (possoveos) 
mudanças na pohtoca econõmoca com data 
marcada. Toda democracoa do mundo en
frente esse problema, ou se1a. tem uma 
Oposoçiio que tem por ohcoo propor mudan
ças no rumo das pohbcas públocas 

Creoo que precosamos encarar essa 
realodade com naturalodade e serenidade 
Nonguem, em sã conscoêncoa, deve dwldar 
que a votona da Opcsoção representara mu
danças omportantes na polítoca econõmoca 
Faz tempo que a OposiÇão cotldoanamente 
desanca a pohtoca econõmoc:a. propaga aos 
quatro vemos a vulnerabohdade do Paos e 
prolebza catástrofes. Não fosse assom. não 
sena Oposoção 

É natural. ate, que a OposiÇão se deoxe 
levar pelo "quanto poor, melhor". ou que laça 
uma doscreta toiCida pdra as coosas darem 
errado durante os eposodiOS de turbulêncoa. 
como as c"""s do Mexoco e da Asoa São 
coosas da derjlocracoa 

POIS bel)'l, depoiS diSSO tudO (e do eleo
tor, e de mais n.nguém, o veredicto se as 
anahses econõmoc:as da Oposoção durante 
todo o tempo foram osentas ou esbVeram 
embebidas em certo terronsmol. como e 
que se esperana que os Iaos onvestldores. 
naciOnaiS e estrangeiros, se comportassem 
doante da possobohdade de a Oposoção ga
nhar as eleições? 

Acho apenas que eslá falandO sere,.
dade nesse assunto E natural que a Oposi
ção proponha rrudaroças. e lambem que os 
mercados hnanc:aoros hquem nervosos com tal 
perspectiVa lneabsta sena se as autondades 
ecooiÕmocas ,.o oeconhecassem este lato 

E osso~ penso e o que dosse a res
peitO das ele - es e da expectatova natural 
dOs onvesiKio doente de possoveos mudan
ças na polotoc econõmoca 

Esta foo a res a dO Sr Gustavo Franco. Pre-
sidente dO Banco Central. a qual hz questão de 
transcrever pela maneora hrme. sóbna e desapaoxo
nada com que defende a posiÇão do Governo. que 
tambem e a sua posoção pessoal 

Assom. Sr Presidente, espero que o Dr Gusta
vo Franco contonue merecendO a conloança do Go
verno Federal e exercendo o seu munus admonostra
tovo com u apooo pohbco do Congresso Nacoonal e 

da oponoão publoca nacoonal, que 1a o vê como um 
admonostrador correto, probo, ontelogente e homem de 
larga VISãO 

D Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP) - Per
mote-me V Ex' um aparte. Senador Bello Parga? 

D SR. BEU-0 PARGA (PFL-MA)- Concado o 
aparte, com mudO prazer. ao Senador Eduardo Supbcy 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT -SP) - Eu 
gostana de ponderar que, como Presidente do Ban
co Central - posiÇão de rnaoor responsabilidade do 
que a que tonha em 1994 -.o Dr Gustavo Franco de
vena ser rnaos prudente. Ja naquele ano, quandO era 
Doretor de Assuntos lntemacoonaos, no Banco Cen
tral. expressou a opomio de que, caso Lula fosse 
eleito. podena haver corofosco de poupança ou coosa 
semelhante Aquolo causou multa estranheza, poos, 
em 1989, o candodato Fernando Collor de Mello emo
tou a mesma odéoa, durante um debate, numa provo
cação que podena ser qualifiCada de terronsmo eleo
toral - e o poor de tudo é que foo ele quem o fez, logo 
que assumou a Presldêncoa, com o Plano Collor I 
Agora, usando da autondade de Presidente do Ban
co Central. Gustavo Franco vao a foros ontemac:oonaos 
declarar que apenas haverá estabolodade se Fernan
do Hennque Cardoso contonuar na Presodêi'IC'oa Ora, 
no meu entender, osso constttuo um desraspeoto ii de
mocracoa que o País quer vover. e eslá vovendo. a 
qual, onclusove. por vezes tem sido oessaltada pelo 
Presidente Fernando Hennque Cardoso Mas quan
do o Presidente do Congresso, Antonoo Carlos Ma
galhães. e o Presidente do Banco Central começam 
a lazer declarações desse topo - e o Presidente do 
Congresso o tez ao dozer que fora de Fernando Hen
nque sena o caos -. esses pessoas estão usando de 
sua autondade onadequadamente. Quero rag~strar 
osso com respeitO às observações do Presidente 
Gustavo Franco. c;orno fB o foz sobre as dec:fllrações 
do Presidente Antonoo Carlos Magalhães, InclUSIVe 
doante de S Ex'. quando presodoa sessão na semana 
passada, tendo soda V Ex' testemunha. 

O SR. BELLO PAAGA (PFL-MA) -O seu apar
te, na realidade. e urna reiteraÇão do pensamen\0 ex
p-..o não so por V Ex'. mas também por outros rep
resentantes oposoc:oonostas, no Senado e na CAmara 
Não obstante ser respeotavel. não podena ser outra a 
"::Jinoão dos que fazem oposiÇãO ao Gowmo. 

Aquo fB too dilO que o atual Governo eslá queblan
do o Paos. que o Paos esta falindo por cause da amtwlos
tração desastrOSa dO alua! Presodenle da RepubliCa. 

Então. fazendo a ressalva que não tenho co
ohecomento de o Dr. Gustavo Franco, como Doretor 
do Banco Central, dozer que Lula ona, em 1994, con-
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IISCBr a poupança - se• que essa declaração 101 feita 
antenormente pelo candidato Fernando Collor •• mas 
fazendo essa ressalva. não e de se esperar que. 
num foro JntemacJOnal. o Presidente do Banco Cen
tral. uma autondade do Bras~l. não emda sua opJnláo 
ou se,a. de que teme que possa oconer reversões de 
expectabvas - para ubhzar uma delr~IÇâo que fll edqU•· 
nu foro até de cllchê - que não haja. Sena de admirar, 
sena de estanac:er que o Sr. Gustawo Franco fosse la 
1on1 dwtr que o País estava quebrado, e que se a 
OposiÇão ganhasse a1, s•m. que as coosas •nam melho
rar no Br&SJI Então, nobre Senador Eduardo Supllcy 
erroora reconheça ISSO. quero dJZer que essa declara· 
ção do Sr Gustavo Franco - S s• colooou multo bem 
os lermos em que too dilo na caJta que 11 - não se pode 
esperar que ela 5ef8 diferente do que S S0 diSse na 
calla a Folha de S.Paulo 

Finalmente, ao rebater o "'IBrte. quero apenas 
dizer que essa declaração e murto menos grave do 
que a acuseção farta. com uma hge•ra ressalva, pelo 
Ilustre Sr. LuJZ lnac1o Lula da Silva, de que a pnvab· 
zaçio das bifes esta sendo ferta de uma manBira 
para dar d1nhe1ro para a campanha do Presidente da 
Republica Sua Excelênaa. se elebvamente entrar 
na JustJÇB para ped1r contas desse ato, desse exa
gero verbal do cand•dato oposJCIOIIJSia, não está la· 
zendo maJS do que qualquer cidadão que se vê at1n· 
gldo na sua d'!lnodade e no seu concedo. Ass1m, não 
sena uma comssão arbrtral que 1r1a fazer rustça nos 
termos preciSOS em que ela esta sendo d•sposta no 
Cód1go Penal Braslle•ro 

Sr Presidente. dou por encerrada a mmha m· 
tervenção, endereçando a V. Ex" as m1nhas descul· 
pas pelO te~ excedido. 

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos)- Pras· 
seguindo a hsta de oradores 1nscntos, concedo a pa
lavra ao nobre Senador Eduardo SupfJCY S Ex" dJS· 
põe de VInte rmnutos 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT ·SP 
Pronunc•a o segu1nte d1scurso Sem rev1são do ora
dor ) - Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores. quan
do perguntado na ultima segunda-feira, dJa 8 de JU· 
nho de 1998. em Nova Iorque, a respeito do doeu 
mento que lo• ass1nado por 386 representantes de 
dJVtKSas entodades, af~rmando que o foco da cnmJna· 
IJZação e puniÇão restnnge à banalidade das Nações 
de criarem soluções efetiVBs para os problemas lo
caiS de drogas - documento que fo• ass•nado por ex
traordJnanas personalidades que vão desde Morton 
Abramov1sk ao econom1sta Thomas More, de Milton 
Fnedman a Dom Pedro Casaldahga, de Mane Cla•re 
Acostar, Presidente da Com1ssão de Defesa dos D•· 

re~tos Humanos do Mex•co ate o Pri!Sidente de Hon
ra do PT Lu•z lnac•o Lula da S•lva .. 

O Sr. Bello Parga (PFL·MA) - Pennde·me V 
Ex" um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -
Ouço V Ex". nobre Senador Bello Parga 

O Sr. BeiJo Parga (PFL·MA) - Peço-lhe des
culpas por Interrompê-lo, mas quero fazê-lo ...- de 
v Ex" JnJCJar propnamente o seu d1scurso Gostana 
de ouVI-lo e. se poss1vel. apartea-lo. mas lenho um 
comprom•sso premente, por ISSO peço licença e des
culpas por ter de me ausentar. pnvando-me do pra
zer de part1c1par de um debate com V Ex" 

O SR EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) -
Agradeço o empenho de V Ex" de estar aqu1 nesta 
sexta·fe•ra e a ooortun~dade de fB ter debatido com 
V Ex< nesta manhã 

Sr Presidente Laura Campos. ref•ro-me ao ex
traordJnano teor deste documento que. s1nto mudo, 
não tenham os assessores do Presidente Fernando 
Hennque ferto chegar as suas mãos logo na manhã 
de segunda-felfa FICo pensando· sara que Sua Ex
cetênc•a realmente não VIU o que estava nas pág1nas 
do New York Times, o pnncJpal )Dm81 dos Eatados 
Unidos. estando Sua Excelência em Nova forque 
para tratar do assunto das drogas? Sua Excelência, 
quarldo perguntado pela Jmprensa, ao longo do dJa. o 
que achava da carta que nBVIB sido aSSinllda ~ 
~r Lula e por todas essas personahdades acme ata· 
das. V<!Jil, Sr Presidente, o que Sua Excalãuaa res
pondeu "Não VI a carta. portanto. não posso comentai 
A posiÇão do Brasil eu expresse• na ONU. Agora, não 
sabia que o Lula tmha Interesse por esse assunto." 

Sr. Presidente, e tão relevante o teor deela car
ta que, certamente, os v•srtantes que aqu• se encon· 
tram terão 1nteresse de ouVI-la Ela e datada de 06 
de tunho de 1998 e dm<1Jda ao SecretáriO-GemJ das 
Nações Un1das. Sr Kof• Annan 

Prezado Secretano-Geral 

Por ocasião da Sessão Especsal da As
semblel8 das Nações Unidas sobre Drogas. 
em Nova IOrque. de 08 a 1 O de Jllflho de 1998. 
nos c:onc1amamos por sua liderança em -
mular urna avaiiBÇiio franca e hoo IBSia dos es· 
torças do controle global sobre as drogas. 

Nos todos estamos profundamente 
preocupados com resperto a ameaça que as 
drogas representam para nossas cnanças 
nossos companhe•ros cidadãos e nossas 
soc•edades Não ha escolha senão a de Ira· 
balharmos JUntos 1anto dentro de nossos 
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pa1ses e atraves das tronte1ras. para reduz1r 
os males assoc1ados com as drogas 

As Nações Unodas têm um pap'!!l legoto
rno e omportante a desempenhar a respeoto 
d1sso. mas somente se est1ver querendo 
perguntar e se dongor as drtoceos questões so
bre os sucessos e fracassos de seus esfor
ços Nós acreaotamos que a guerra global 
contra as drogas esti causando maos males 
do que o abuso em so das drogas 

Toda década. as Nações Unodas ado
tam convenções 1ntamac1ona1s focalizadas, 
sobretudo, na cnmonalozação e na punoção 
que restnnge a habilidade das nações ondovo
duaos de desenvolver soluções eletovas para 
resolver os problemas locaos com as drogas 
Todo ano, govemos edllarT' maos medodas 
de controle de drogas, maos puMovas e cus
tosas. Todo doa, polltocos endossam estrate
goas maos duras na guerra contra as drogas. 

Qual e o res~do? As agêncoas da 
ONU estornarn que la raceda anual gerada 
peta lldustna degal dfs drogas abnge US$400 
bolhões. ou equovalerte a 8% do comerciO on
temacoonal total Essa ondústna trouxe poder a 
cnrnnosos organozados, corrompeu governos 
em lodos os noveos. erodou a segurança nter
na, estmulou a YIOiênc:oa e diStorceu os valo
res moraiS e dos 11'181C8dos econõmcos Es
sas são as conseqiiàncoas não do uso da dro
ga em so, mas de décadas de politiCas luteiS e 
falhas da guerra contra as drogas 

Em rrudas pal1es do mundo, a polltoca 
da guerra contra as drogas ompede os esfor
ços de saude pública para estancar a ex
pansão do HIV, d• hepatde e de outras 

doenças onfecc~ Os doredos humanos 
são voolados, assa ao meoo amboente são 
perpetrados e as p sões onundadas de cen
tenas de molhares d vooladores da leo. 

Recursos e ssos, melhor gastos em 
saude, educação e desenvolvomenro econõ
moco, são espremodos e enxugados em es
forços de onterdoção cada vez maos caros 
Propostas realostas1)8ra domonuor o cnme re
laciOnado à droga, 11 doença e à morte são 
abandonadas em favor de propostas reton
cas para cnar socoedades livres de drogas 

Persostor nas politocas vogentes somen
te resultara em maos abuso das drogas, 
maoor fortalecimento dos cnmonosos e dos 
mercados das drogas e maiS solnmento e 

doenças Mudo frequentemente. aqueles 
que conclamam o debate aberto a analise 
ngorosa de polltocas atuaos e consoderações 
senas de atternatovas são acusados de esta
rerro se rendendo Mas a verdadeira rendi
ção acontece quando o medo e a onercoa se 
combmam para calar o debate, supnm1r a 
analise cntoca e dospensar todas as altemato
vas as pollbcas atuaos. 

Sr Secreláno-Geral. apelamos a V E .. 
para oniCIIlr um diálogo verdadeoramente aber
to e honesto a respedo do futuro das pollbcas 
globaiS e o controle de drogas aquele em que 
o medo, o preconceoto e as prooboções punno
vas tevem ao senso comum a C1êr1Cia, a sau
de publica e aos doredos humanos 

Respertosamente 
(Assonam 386 personalidades ) 

Peço que a tosta contendo os norroes dessas per
soroalodades conste dos Anaos da Casa. Sr Presidente 

Gostana tambem, Sr Presodente de dozer que 
lambem me 1unto aos sognatanos deste manrtesto 
em favor do bom senso. do senso comum, da saude 
oúbhca e em defesa dos doreotos humanos. 

E oassatto que sorrto que o Presodeme, na sua ora
ção à Sessão Espeaal da Assembleoa Geral da ONU 
sobre drogas, colocou alguns pomos de contato e de 
harrnonoa com este documento Vou ressaltar alguns 

Focou claro que as ações adotadas de 
prevenção e recuperação dos dependentes 
e a luta contra os delitos coroexos eram tam
bém lundamentaos A droga aleta e destróo o 
que o ser humano tem de maos precooso. a 
liberdade e a dogmdade Se precosamos re
dobrar os nossos esforços de prevenção e 
se preciSamos ser duros com o cnme, com o 
tlá!ICO devemos ter ogual empenho no trata
mento e na recuperação de dependentes de 
drogas. votomas do que e provavelmente a 
maoor doença socoal do tempo. Quanto a 
prevenção, ela não deve ser apenas a ate
monzação, mas antes a revelação de camo
nhos que facdrtem ao Jovem aceotar o desa
liO de ser senhor de so mesmo doante de 
uma realidade multas vezes drtocol. A guerra 
contra as drogas so sara vencoda se for con
duzoda em vanas frentes somuttanearnente 
Nela o êxrto sera medido acoma de tudo pela 
capacodade de assegurar, num futuro sem 
drogas, a tuventude de nossos paoses 

Sr Presidente. quero ressaftar que o omportame 
- e a êmase do documento - e aue se reveJa essa 
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pohtoca de repressão que vê Simplesmente as dro
gas como um cnme em que e prec1so 1nvest1r b1lhões 
e bilhões Recordanno-nos que uma das votações 
efatuadas aqu1 que representarão ma10r gasto para 
o Poder PúbliCO nos prDXJrnos anos teve como pres
suposlo tan'bem a guena contra as drogas Refiro-me 
ao PrqaiO Slvam Houve enonne pressão do governo 
norte-amencano para que, aqu1, autonzassemos um 
emprésbmo, salvo engano meu. de maJS de USS2,5 bi
lhões, recursos a serem apliCados num Sistema de 
conbole de toda a ArnazOnla e de todos os movmen
tos que, porwntura, ocorram al1, sob a alegação de 
que era necessana a realiZação desses gastos 

Sr Presidente, ontem resolv• telefonar para o 
Dr EIISaldo Araú!O Car11ne. que f01 um dos pnnCipaiS 
assessores do MlniStm da Saude, Dr Ad1b Jatene, e 
depoiS do Dr Canos Albuquerque. mas que detxou o 
cargo ha alguns meses S s• t1nha sob sua respon
sabilidade. no M1n1Steno da Saúde a questão da 
prevenção as drogas - ele e um dos ma10res espe
CialiStas nessa área Ontem a nolle, h para ele o do
cumento e S SO me diSse que e exatamente o que 
pensa. !=: um documento que erocorBja aqueles que 
tem proposta e que, 1nclusM1, estão pa1t1c1pando do 
Conselho Fadaral de Entolpi!Centes O Dr Car11ne 
recomendou-me que conversasse com o Dr LuiZ 
MaiiBS Flach, que é o atual PreSidente do Conselho 
Fadara! de EntolpiiC&ntes- Conlen -. no M1n1sténo 
da JusbÇa. E ha pouco comentei com S s• - e dls
'l'""me também o Dr Lu1z Ma!IBS Flach - que o teor 
dos documentos constrtUI exatamente aquilo que a 
ma10r palta das vozes no Confen estão expressan
do· qus as polltocas ate agora desenvolvidas não são 
adequadas; que o modelo repressor ss exaunu e 
exatamente a defesa da saúde e dos d1rellos huma
nos, do uso da aãnaa, do esclai8Cimento à popula
ção e, sobraludo, aos f()Wins e a posição recomet,. 
dada pelo Confen. ~ clam que há vozes, aqu1 e aco
la- numa questão como esta nem sempre ha homo
geneidade -. que são diSCOrdantes 

Mas o que quem ressaltar. Sr Pres1dente, e 
que o Presidente da RepúbliCa prec1sa rever a sua 
posiÇão de 1gnorar esse documento. No meu enten
der, Sua Excelênaa pi8Cisa lê-lo com atenção e 
exaltá-lo, e, Inclusive, fazer uma avaliação cntoca da 
sua postura. se não es!M!r 1nte1ramente de acoldo 
com o que aqu1 esta exposto por pessoas de ex
traordlnana expenênaa e conhecimento Clentffoco 

O Presidente, que na sua memorava! aula. em 
função de contradções, no Hosprtal Sarah Kulllts
chek. diSse que na Academia se procura saber e d•
zer a veraade, mas que nem sempre e esta a atdude 

de um Chefe de Estado, neste caso. pelo menos, pre
Cisa estar atento ao que d1z a Academia. o que diZI!m 
alguns dos ma10res econom1stas soaoklgos, mcluslve, 
laureados com o PrêmiO Nobel como Perez EsquiVei 
e tantas personalidades, e embaixadores. como o ex
EmbaiXBdor do MeXICO 0 Presidente do MéXICO ficou 
bastante preocupado com o que esta ocorrando com 
os Estados Unidos, que estão ultrapassando as suas 
fiCOIIelras para prender pessoas no MeXICO. nem sem
pre ._w.do o que sena a pohbca de uma naçio. 

Mas e bom que, no Conselho Federal de Entor
pecentes, hata pessoas com essa mentalidade In
clusiVe, gostana de ressaltar que a Dr" Ester Ko
sovskl, ex-Presidente do CoriSelho Fadara! de Entor
pecentes- Confen. acabou sendo perseguida. exa
tamente porque bnha uma postura tal como a expos
ta e defendida por esse documento Ela acabou sen
do afastada do seu cargo e ameaçada torpemente. 

Cumpnmento o aluai Pn!Sidenle do Confen, o Sr 
LuiZ Matias Flach, por sua postura Ele me diSse que 
está de pleno acoldo com o que é drto nesse docu
mento, que tem como titulo "Acreditamos que a guer
ra global contra as drogas esta agora causandO maiS 

rnalefiCIOS do que as propnas drogas em SI mesmas" 

Presidente Lauro Campos. esle e o tamanho 
do anunao publocado as pag 12 e 13 do n. New 
York Tlmes. no dia em que o Senhor PreSidente 
Fernando Hennque fez um pmnuncl&mento sobN as 
drogas. Sua Excelência estava em Nova Iorque e, 
na ONU, d1scorreu sobre esse tema, mas nenhum 
de SetJS assessores teve o cuidado de lhe mostrar 
este documento Sua Excelência, Sinceramente, pre
CISa moddocar os seus assessores Não e possível 
que 1sso ocorra. 

Será que o Embaacador Paulo de Tarso Flecha 
de Urna, que acompanhava Sua Elrceliii'ICIB. nio lhe 
mostmu esse documento? O Senador Romeu Tuma, 
que, na terça-fe1ra, d1sse que não chegou a ver o do
cumemo, podena lê-lo 8JUdada lambem. porque per
guntei a S Ex" se dele haVIB tomado conheCimento. 

Quando ss está num pa1s a trabalho, e ~ 
te que se abra o pnnapel jOrnal do pels pela nwH.. ~ 
clam ~ o Senhor PI8Sidenle estava mum alanlfado, 
mas sera própno que seus 1 s s e s 1: raso tN"assam ad
vertido a esse respello. Mas. se Sua Excelênaa não 
deu entnMsta naquele diB. sens lfT1IO'Ianle ~ Ulda 
IM!sse comgldo e avahedo a sue poSIÇão lndusN&, 
faret ISSO agora. poiS - o Dr LuiZ Mabas Flach 
no M11'11Siéno da Justça. exatarnente para lhe mostrar 
um documento dessa lrT1pOIIánaa 

Obngado 
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O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - V Ex' 
sera alendldo na forma regtmental 

Continua a lista de oradores 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP) -

Sr Presidente, consu~o V Ex' se posso usar da pa
lavra como Ltder do Bloco de OposiÇão, pelo PT 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - De 
acordo com as normas reg~menlaiS, concedo a pala
vra a V Ex" por ctnco mtnutos 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP 
Como Ltder. Sem revisão do orador ) - Sr. Prestden
te Sr's e Srs. Senadores. quero regtstrar o oficiO 
que encamtnhet, sabado u~•mo. aos cutdados do 
Emba•xador Paulo de Tarso Flecha de Ltma, ao Se
nhor Presidente Fernando Henr~que Cardoso Lem
bro que era vespera de Sua Excelência se encontrar 
com o Prestdente Btll Clinton. 

"Prezado Senhor Prestdenle 
Escrevo para fazer duas sugestões a 

Vossa Excelênc.a Pnmetro, que em seu dta
logo com o Presidente Bill Clinton pergunte 
a resperto da expenêncta com o Eamed ln
come Tax Credtt, EITC, ou o Creclrto Ftscal 
por Remuneração Recebida. programa que 
fot expandldó tão stgnlftcatrvamente em seu 
governo Traia-se de um Imposto de Renda 
Negattvo, tntroduztdo nos Estados Unidos, 
em março de 1975, durante o Governo Ge
rald Ford, republicano. por tntci811Va de um 
Senador democrata, Russel Long, de Lou
stan.a Este programa fot ampliado pelos 
Presidentes Ronald Reagan e George Bush, 
ambos republtcanos. com Congressos de 
ma10na democrata. F01 mats do que dupltca
do e teve a sua abrangêncta aumentada por 
proposta do Prestdente Bill Cltnton, demo
crata, aprovada por um Congresso de mato· 
na republrcana. em 1993 

A rmn sugestão - que Vossa Excelên-
c.a aproverte a sua IIISrta a Camp David para 
tambem fala desse assunto - resu~ da rm
nha perplex de com a destnlonnação e os 
equtvocos q e caractenzam o seu pronutiCIB· 
mento de 2 junho úlbmo. no PaláciO do Pia-
ndo, por ão da regulamentação da let 
que autonza o Governo Federal a dar apo10 ~
nancetro aos muntctPJOS que Implantarem a 
Renda Mtntma assOCI8da a Educação. 

De um lado. Vossa Excelêncta teve a 
genttleza de cttar-me como paladtno da ma
lena e de dtzer que eu havta evoluído muno 
no pensamento a resperto - e tsto é verdade 

- desde a apresentação ao projeto de let, ao 
qual Vossa Exceléncta deu entustasttco 
aPQIO, como Ltder do PSDB no Senado em 
16 de dezembro de 1991 De outro, revelou 
agora que, na verdade. não era a lavor do 
pro1eto, mostrando preconcertos sobre o as· 
sumo Precor JOertos de natureza polillca pelo 
lato de a tniCIBbVa pnnctpal ter VIndo de um 
p1111Kio adversarJO, o PT - considere• uma de· 
setegãnc.a não terem sido COnVIdados o Go
vernador Cnstovam BuarQue e os Deputados 
Chtco Vtg~lante e Pedro Wilson, do PT, Sena
dores Renan Calhetros ho)B seu Mtntstro da 
Justiça. e Ney Suassuna, do PMDB, uma vez 
que os seus p!Ojelos foram apensados aos 
dos autores Revelou lambem preconceno 
ldaologtco ao afirmar que sena uma lde•a 
"neoliberal" ongtnada por Mt~on Fnedman 

Quando o Prestdente Btll Cltnton resol
veu expandtr o EITC, levou em constdera
ção sobretudo a ractonaltdade e o bom sen
so de um tnstrumento que de lato tem contn
butdo, ao lado de outros Instrumentos, para 
que os EUA este1am alcançando a mats ba•· 
xa taxa de desemprego dos ulttmos 28 anos 
Toda pessoa que trabalha. e CUfB renda fa
mrl.ar anual não alcance determtnado pata· 
mar, passa a ter dtrerto a um complemento 
de renda, na forma de um credrto ltscal pago 
em drnhetro, de tal manetra que esta lamtlta 
venha a ter uma renda pelo menos suhcten
te para liVrar-se da condtção de pobreza • 

Sr. Presidente, requetro se1a transcnto, na ulle
gra, o restante do documento Concluo o meu pro
nunciamento para respedar o llmrte de tempo que 
me lot desltnado 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE D 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO.. 
NUNCIAMENTO: 

São Paulo 6 de 1unho de 1998 

Excalont•ssamo Senhor 
FaiiWido Hennque Cardoso 
Dlg111SS11110 Presodonle da RapubiiCB do Brastl 
Embarxada do Bnlsll nos Estados Umdos da Arn6nca 
Wlllhong!on D C 
EUA 

ltriJf& CUidados dO Embancador Pauk> de Tarso Flecha de L•ma 

Prezado Senhor p,__ 
Escravo para lazer duas sugestões a Vossa Exceli:tncla 

Primara que seu Mogo com o Pres•aente a.n C11nton pergunle 
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a reSP811o ela aapenénc•a com o ·eamed Incarne T• Crec:lr, 
E•TC ou o Creddo Ftscal JXK Remuneração recebida, paog•w•• 
que lar eKPMdldo Ulo 11gdlca1Mimente em seu governo tram18 

oe um Impomo de Aanc:la NegabVo, ~ntrocluzldo nos ESI8dQs 

Untõos. em rniii'ÇO oe 1975 durante o Governa Garllld F• 

RepubiiC8no par I"'ICiatlva ae wn 8enador Democaala. A~ 

~ • Gearve Bush - A-bloc:anoo com eong,_ 
dfo maiOria Oenmala FOI rnu da que dupt="Cio a teve a -

abrangtnaa .....- por .,._ dO - IIII ar-. 
Democrata aprovada por um Congresso da ......., A.., lbhcli· 
na em t993 

A mmha ._., que Vossa e..collnaa ..,.- a OU8 

""""a (.amp DaVId para ..-!alar- --,_ele 
minha parpleua.de com a deallorrnação e os equMJCDS que ca

ractenzar.un o seu prcnunaarnento ae 2 de JUIIhO ultimo, no Pallt
CI? ao Pia~ por ocaSião da regulanwnação da 1.81 que aUDt
za o Governo Federal a dar apo10 t.nanc.ro aos m111'11Cfp105o que 
•mp&anlaram a Renda M1n1rrw. a•eoneda à Ec:lucaQio 

De '""~ Vooaa E-.a leve a gorrlilau elec:daMne 
como DBiadlno da rnatena e ele dizer que eu hiiVIa IIYOkJido rn.ft:J 
no pensamemo a respedO _ e _, é verdade _ d8Bda a ..,_... 

raçao dO"""""' de'"'· ao qual Vossa EKC81..,_-....-
81)010 como llder do PSDB no Senado, ern 16 de diiZ8rnbra de 

1991 De outro revetou agora na verdade nio .. a tavor da pm
IE'tO mostrando pibCOiJC&IUS fiObra o ......no Ptia:xn 11 de 
natureza politica paio falo de a DCIBbva pn,._ W vmdo de wn 
p:utJcjg adversãno, o PT _ COI....,,. urna dMPagiluclll nio 18-

""" Sido OCJtMdados o Gowrnactor crtsrovam BuarQua a oa De
o...- a.co Vogolanla e Pedro Wilson dO PT - Ae
nan Caharos haf8 seu Mlnstro da JustiÇa e Nay SI---. do 
FIMDB uma vez que os sew. prqetos tor.n apea ' aae ~ 

auiOreS Revatou lllrnb*n pi'8CDIIC8VIo ldectd giC c ., afirmar que 
SIH18 lm& KMIII. "neai:Oa:rat• ongn1K1a por MIIIDn Friedrnm\ 

a..- o Po-olallol Clonton-_..,o EITC 
levou em COI'tltda....,.. sobnlbJdo a ~a o bom...., 

ae urn I'Wtrunw'IIID que da laiD 111m c:onb"'UJ1do, ao lado • OUIIae 
-.paraquaooEUA ....... __ a __ 

taxa ele das 14Ji&gO cJoa ;»t;rnas 28 anos Toda a Pllfl*)a cwu- tra
telhe C:UfB renda tamlllll' anual nio alc8nce rot•mai&dU ~ 
1"'18r passa a ter dilato a wn CGiijllemeniD de ...a.. na lormll. de 

..-n creditO tiscld pago em ~ da 181 manwa ~ - fMit. 
ba venha a ta' ..,. nnsa pala I'T8'iOS suhc:lerD para ...,._ da 

C01d1Ç8o 08 pobreza FOI a - rnecar8110 que a PII J iii& 
Clmon se ralanu arnsua carnpar;ha quando SlldllllzDu o rra. .,. 
p8I808$ em pft'nalo lugal"', q• VDSSI E• "108 reeolw8u tMI
bém usar em 191M deu&ando 81dNIWio, -ae ablorver a pmCiplll 

lção qua o acampaMava 

Pen)UI'IIII, Senhor Preadelll& a Lm da .... rn.kJr'M arnt

gos o Profalaar Albert Hlrsctwra"l POis a mm 1118 dl88e qw a 
BICPfi"ÃO do EITC constiluiu-se na INiiOI" realrM;rA? do PI di r-

18 Cl•ntan •11 was ns grabtsiiK:hlew•••il• Na nono ct.li:Xnllr o 

passo Clinton nao ftcou .......-se Millan Fn--

datei tdido o ll"f1PPS11 de renda negatiVO corno o rnaas eficaz ;ns
trumanto de corrbalfo a POtnZa em 1962 em •Caprtabsmo e L•

bardade. Nem preasana preocupar-se porque John Maynard 

Keynes., em 1939 em •How 10 pay for 1hr wa,- .-, haVIB prapos· 

10 qua 2'!1. dO PIB da Grã-Bretanha tosse -- ao -· 
rnemo da ...,. renda baSICa aos ngleses para que n1ngu*n as 
~ em CDI'IdM;Õe$ da pobraZiill absoluta 1endo em Vista o as
torço da guerra. Tambam filósolos e pansa:iores corno o apósto-

lo Slo PaUo o - Orni Tlanaa More. Thomas -· Kali 
Marx, Benrand Russel e Bernard Shaw econarnstas c:amo E 

-· o.nnos - J- AhlfS Williams Ja.,. ea.n~ Maa· 
do OSiulr L.anga, .-, Aoboson, Abba Larnar, F-rEh Von 

Hayolk, JarMs Tolw!,- do bolgB e co-lundadOr aa Rode E.,. 
ropála da Renda BésK:a PhlcJe Van PanJS fllaboralwn .abra os 

V1damen1os de M garantir uma renda gwanllda, como um dJ. 

rano e Cldl...rua, FTI.Idos bem antas de Friadrnan 

L.embnl Voosa ~ que lao dO Senador - Tolo 
(PMDB _ MG) a emencsa agundo a qual a Rancla Mnwna sena 

tnllltu;da com o cone 8lriUiéneo em 1gual valor c:te programa 

BDCIIliS eaas1811t88 Em - lida naquata sessão nAo ha ....... ... 
contnma e emenda .....:18 que em rni'N Qplrdo por ... YldB· 

ele palo -·logo qua o-for .... sanção 
o •erre· • wn •ri1JDSIO de ren0a J'Mt91111V0 .,....._ para os 

---paraosqua-~ Benall-.maos 
de 19 ntlões da lamiiiBS, cerca de 4& milhões de ~. nos 
EUA em 1997 ~a sua renda Cada t.naflao 
poda decidir no que gasa;r o Que ganha O que otMarnenl8 con
fenl é ~ um 88l'llldO mi.IIO R'I8IOI' de Cidadania do que es181' 

.-..Ido--·"""-- de qoo•-de _.., 
a 8JCaT1pk) das programas atua1r1w1te em expansão no Blaal 

Flquao---quavossa~ 

aa ludo fazJa e- faz para protelar a in51r!Liçàr>.de Lm"""""' 
bem teilo da Renda Mlnna duranle o seu govarno esw..a JB 

Y1Q8n111 o prafiiiD que Vossa Excelência Bludou a apn:NW, arn 

1981, no S8nlldo qualq,_ ft1191'1K10 pata aeca no Nordalla, qi.M 

8lllh .. com zero de ••dl•te~IID com 25 anos ou nas. 11na o cl- de - 30'IGo (pOdendo o Exacullvo ...- para ala 
50%1 da -.nç. on1no RS 270 e • sua - .- -.m 
com AS 81 pcd8na " 110 armazém nao para saquear allnwllos, 
ma para ac1qumr o pe~•. a lannha o arroz ou aqg&o que tJam 

aprouvesse É Clero que poder ...... como nas eq:~a '*ew& do 

DF can.-- a34-._ .• _noparacord0c»
PIIa.do Gennano Rlgolla. aollcftar que o baneflclano dMioiiiStra 

- U .... Cf111f1Ç8S- onde> à- Mas O oll410111io1o é 
auag;nr • IDdOs o dndD a .st.lbie,.,.JCSB e de ~ da 11-
quaza ele Naçio 

Com a -.... na IIPfOVIIÇio da - e da ... NgUia· 

u• 1 ; ' , a deCido de constituir um Corn\ê que w i I c ara 

ragras em rn.s 10 dBI • dada a lmitaçao legal de aua nBmLm -pio-.................... - do 30 eleiur010al8 qua 
_...., concluldu as ~. com a rw 1asldllda ... da os 
pretettos que IISII'1aiWT'I CD""N•wos envaaram Pr'Of8IOS M respec-
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hVas cên'aas nnap&~&. aonsagu~u o Governo F.:lanlllranlla* a ... .,...,.,""*"na-da Ião.- L• n' 9.533 pora 1999 

I~- alomia ..-com que pralt
carMnte toda a mpransa axpiiDDU o prqato ltD conversar com os 

t<J111111i- mo dei conta de que loi o próplio--
to da Souza que--- .-.pkJo e....,.... que 
não estilo da acordo com a fOrmula e as regras da. lei, o qua stg. 

noc:a que o """"""'*' pela amc:ução de Rendo Mi..,.. -
teve o a.dado de astucia' o seu conl8údo Nlo estai eecr11o na 
L01 que a Ulllão i8p8iSS8Ri aos IIUIICIPiD8 pelo ....... RS 15.00 

por mas para as tamilas que têm renda 111artor a m8ID Sld6ra m•
nll'l10 a Nhos com menos da 14 anos reguAamalla rn&trtc:IJados 

E""' que a União ._nl 5mo.-dtl..-lor- a 
cada failii"la, por1anto RS 7 ,50,- oa 0U1101i RS 7.50 a ClllgD 

dOS IIU'IICip!OS alou Estados. se a tamiUa tlzar JUS a earna lia 
"""""""c:cnQme o--na lónnula Segundo a..,...._ 
que OUVIU o Ministro ela Educação, foi ala pr6pno que explicou 

que no caso de farmlia com três tlhos, va receber no mlrwno RS 

30 PBIB cada um, no ._ de RS 90 por mês, quando a LOi ri' 
9 533 clz: que a famiha va racabar no rnaxmo RS 45 por mêa. No 

caso do 101 l8fKia zoro se a l8fKia per- de -for da RS 

60 II'I8I"'S.s ela rac:ebar16 apenas wn IDblll dll RS 15 

-- Voaaa~--•-.ção-lis 
1'80011181Qiçlw do Pi I A1ilipP8 Vat Par1S DaduzD qw Iam-

"""' - lou o ivro ·-F- For AI - [d anyllilng) con 
1ustily _......, 'ICIBNnDI Pn1ss. 0x1on1 19951 que o1o 1w-
nem o ivro 'Full El''*"'"IOI" ~ k1 Agalhopw• eo-n· 
CC8n0iridgo u......ny PnBslque 11a "".- pa1a Mia do..-J&. 

mas - - - ""'*"""' -a ..-.ç1o da uma 
renda da ~ CICJI'1IIMJurá em rnuilo para nos ~ 
-~da 1'101110-. de 11111101' JUSiiÇa ...... Naçlo 

Fndmante, l'nl'1ha segtnta recama 1 ; - a voaa Exce

llncoa é QUO d..._ 00111 o - Bll C1lnlon • ._..,da 

propoll8 da James Tobln da taxar as traMações w.,...,. .. 
com um modeStO ·~ da o 1% no múmo da o~. com o 

obtaiM> do i8duzii' os----da ..... ......,. 
de aumamar a IWIDnOnla das naç6as com respe11o 1\ • ....,ç~no 
de suas pclhlcas acon6niC8S Como Vossa Excallnda vem se 

preocupando com una manara da se cnar lan l"''l8C88Iaaii para 
conl8r a .nstabllidada dos IT'IOYimentos •nternacw::w ._ de capiiiUs 

ClaSde sua VISita é Capai em 1995 mas sem tar nunca me- -.ona· 
do a PIOpOS1a T®oi e oomo agora o Brasil 14- que110 anoo de 

·-00111 a Cororibuiçio sobra a Molilia......, Flnancot
ra, sará muriD oporiUnO que vanha a COIISKI&illl a an.mat~vaela.-

- - 1972 pelo Nobel de Economia <111 llnlv• 1 • de 
Vale SuglfO •nclusMI que conversa com • (tai8IDra 203 432· 
3720, 3576 3550 ou 3702), - SDbnt o ~da Rendo 
Negativo PDiS ele loi ""'"" ....,.. ...- da PiCJPOiiÇID do 
que Mdlon Fnedman Em 1968, ele 00111 John~-. e 
Paul Somuel-. enceli<içanlm um.....- 11e 1.200 ..... , •• 

tas ao COngresso Norla-Amencano propt11du qua • ns~~~u~sse 

Ioga um lmpasiD da Renda Negativo para • unl\181 eiRer o dlf81· 

10 a um m•nmo da renda para todos Na ocasaao Fnadman se 

racusou a assma-'o contorrne o prapno Tobin me relatou 

Raapa............,. Senador Edu•rdo -- S41plicy 
Udllr do PT e do Bloco de Oposção no Senaao Federal 

O SR. PRESIDEJ'ITE (Lauro Campos)- O pe· 
dtdo de V. Ex" sera atendido na forma regimental 

FICa facultado o uso da palavra aos Senadores 
presentes (Pausa ) 

Nada rna1s havendo a tratar. a Presldênaa va1 
encenar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Esta 
encenada a sessão 

(Levanta-se a sessão as 1 1 horas e 06 
mmutos.) 
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Ata da 681 Sessão Não Deliberativa 
em 15 de junho de 1998 

411 Sessão Legislativa Ordinária da 5Q! Legislatura 
PTfiSidiJncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães. Joel de Ho/landa 

Bello Parga e Arlindo Porto 

(IIIICIB-IIe 8 sessão as 14 horas e 30 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Holanda) - De
claro aberta 8 -ao. 

Sob a pnllação de Deus, mocoa1T1011 110811011 tra
balhes. 

O Sr. 1° Secndáno em exetÇÍCJO Senador Na
bor Júnior procecletá à leitura do Expedoente. 

É lido o sagwnte· 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 181, de 1998 (n" 687198, roa ongem), de 9 
do corrante, restituindo autógrafos do Prqeto de Let 
da Câmara rf'60, de 1997 (n" 1.286195, roa Casa de 
ongem), de ii"CIIIIiva do PI8Sidente da Repúbloca, 
que dispõe solll8 a cnação de cargos afebvos de 
Aganht Pandancoãno roa Canat!a PokcoaJ CMI do Dls
b'iiD Faderal e dá outras provldêncoas, sancoonado e 
transformado roa Let n• 9.659, de 9 de JUnho de 
1998. 

(Será felfa 8 de1IJda COti1UIIlC8Ção à CAmBra 
dos Deputados.) 

IEPF&GEM N" 1112, DE 1918 
(NI7UIIIIII, ......... , 

BIBntissmos Salh.,.,BS Membros do Sena
do Federal. 

De conlonnodade com o art 52. II'ICISO IV, da 
ConstduJÇão, e de acoldo com o dJSpOSto no art 56, 
§ 1°. do Regulamento de Pessoal do SeMço Exte
nor. aprovado pelo Decrato n• 93.325, de 1° de outu
bro de 1986, e no art 40, § 1°. do Anexo I ao Decno
to n" 2.246, de 6 de JUnho de 1997, submeto à apre
CiaÇão de Vossas ExceJêncoas a escolha, que deseJo t-. do Senhor Amono Augueto DaynoU de uma. 
M1n1stro de PnmBifB Classe, do Quadro Pannanente, 

da Cem11ra de Diplomata, para, cumulabVa,.,... 
com o cargo de Embaixador do e .... ~ JUnto a Comu
ndade da Austrãloa. eurcer o cargo de EmbaJUdor 
do 81'11811 JUf11o à Repúbhca da Vanuatu e ao Elllado 
Independente de Papua Nova Guiné. 

2) Os méntos do Embancador Antonio Augusto 
Daytell de uma, que me mduz1ram a escolhê-lo para 
o das mpenho dessa eleow'a função, COI- da 
o:naxa lrlforrrJação do Ml,isléno das Pahçllea Exle
nores. 

BlliSIIoa, 10 de JUnho de 1998 - FeiiWido 
............ c.rdoso. 

Em n• 215/DP/ARCIG-MRE/APES 

BIBsilla, 9 de Judio de 1898 

E 1c JonlissmoSanhorPresdamdeRepúiEa, 
De acoldo com o an 84, lllCISO VIl, da Consti

tuiÇão, a com o disposto no art. 56 § 1° do Regula
manto de Pessoal do Serw;o Extenor, .P,ovado 
paJo Dec:tekr n" 93.325. de 1° de outubro de 1186, 
no art 40, § t•. do Anexo I ao Decrato n" 2.246, de 6 
de JUnho de 1997, submalo à apniCI8Ção de VOIIIIB 
E c Jluaa a anexa mnuta de ~ ao Sena
do Federal das1mada à mdocação do Senhor Ar*lnio 
Augueto Daynlll de Lma. Mlnlllho de Pnmaira Clas
se, do Quadro Permanente, da Cenatra de Diploma
ta. para. CIJmUiaiJvll..- com o car'go de ~ 
dor do Brasil JUnto à Comurudade da AuslnWoa, -
car o cargo de Erdlalxador do B,_l JUn10 à Rapl)bll
ca de Vanuatu e ao Estado Jr.dapauderm de Papua 
Nova Gu~~~e 

2) Encan11nho, Jgualmente em anexo, lnlorma
ção sobra os pa1sas e Curriculum Vltlle do Embat
xador Anton1o Augusto Daynoll de uma. que. junta
manta com a Mensagem ora submellda à apniCIII
ção de Vossa Excelência. serão apresentadoS ao 
Samado Federal para exame por parte de seus ilus
tnos membo os. 

Raspertosamente. - Lulz Ftollpe Lam....._ Ml
mstro de Estado das Relações Exlenoras. 
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INFORMAÇÃO 

Curriculum Vime 

Muustro de Pnmeua Classe An!Omo Augusto 
Dayrell de L1ma 

lnlerpooi/Remo Unido (bras1lelro de aconlo 
com o art. 129, rtem 11 ela ConstituiÇãO de 1946), 29 
de março de 1943. 

de Everaldo Dayrell de I.Jma e Yolanda de C. 
Dayrel de Llma. 

CPCD.IRBr. 
Curso de PrétiCil OiplomatiC8 e Consular, IRBr. 
Curso de Treinamenro e Aperfeiçoamento pano 

Chefes de Setores de PIOITIOÇãO Come1C18I. 

CAE,IRBr. 
TtiiCelro ~no. 3 de março de 1967. 
Segundo Secrel6no, merec1merd0, 30 de )Unho 

de 1969. 
Prwneoro Sec""4no. meracomento, 1° de no

vembro de 1975. 
eor.eltoeoro, merecomerrto, 21 de jUnho de 

1979. 
Monostro de Segunda Classe, merecornerrto, 31 

de JUnho de 1986. 
Mlnostro de Pnnmora Classe, merecmento, 22 

de dezembro de 1998. 

Assosterrte do Chefe da DIVisão de Produtos de 
Base,1967. 

Assosterrte do Chefe da DIVISão das Naç6es 
Unidas, 1977 

Assessor do Chele do Deparlamerdo de Orga
nosmos lrrtemacoonais,l1978179 

Chefe da Olvlsãf de Organosmos lnternacoo-
1181&, 1979181. 

Chefe da DMSiio Espenal de Pesquosas e Es
ludos Ecoo IÕmiCOS, DEPE, 1985186. 

Coordenador Execubvo dO Gabmele do MIIIIS
tro de Estado, 1986187. 

Monisténo da Coêncoa e Tecnologoa, 1993/94. 

Oiretor-Geral do Oepartamerrto de Temas Es
pecl8is, 1994198 

Bruxelas, CEE, Segundo Secretáno, 1969172. 
Nova York, ONU, Segundo Secreláno, 

1973175. I 
Nova York, ONU,IPnmeoro Secretáno, 1975176. 
Pans, UNESCO. Conselheiro 1981/83. 
Roma, Cônsul-Geral, 1987. 

Replbllca de Sio Manno, C6nsui-Genll (cumu
labvo), 1987. 

CopeMague, ~.1991192. 
Comit6 Conaulbvo aobre Cacau, UNCTAD, Ge

netn. 1967 (ee UJN). 
Glupo de T...a.llo do Corwelho do CGmérao 

~.1967(BBIIIIC~. 

Glupo de Tlllbalho aobnr o teme "Sostena de 
Segunlnça Colebva. • (asa ss cr) 

m Su 'D da Collleltncia da ONU eatn Ca
cau, Ganebnr, 1987 (asussor). 

I a 11 Reuno6el de Consulla Informal sabnt Ml
néno de Feiro, c.- a Ganabla, 1968 e 1969 
(a&ll ~-

Raunoio Técnica Praparalória aobnr o Acordo 
do c-u, Genebia, 1969 (M r co). 

Reunlio da CECLA. e-r- Airw, 1970 (as_,, 
AeunrAo do Grupo de Tnsllalle aobnr Telede

tecçlo de ~ Nadu1111S por SaNiile, do Comilt 
doi u- Pecllicos do EsP'ÇO Exlllnor da ONU, 
Nova VOlte, 1974 (dala!;IBdo). 

XII Conlertooc;oa Hodragráfica lnteiiiiiCIDIIIII, M6-
118CD, 1982 (dalagado). 

Ordem do Rio Bnrnoo. 
Ordem do Mérito Aeronéutico. Oficilll, Blasil 
Ordam do Ménto Naval 
Ordam do Mérilo Millar. 
...... Bcw5 I 11M S.-. .lllnllw,- Omllor

GenJI, subelilulo, do DepeJ1amento do SeMço .._ 
nar. 

V ANUA TU 
lndapandanle em 1980, o pais daaa!Mibeu,.... 

1ac1aranam inlanao com Auslrtia a Nova Zalln
dia. t:"membiO da ColiiiiUI"IIiaa!lh. do Soulh Pacllic 
Forum. 

Nama oficial: Rep6bllca de Vanlldu 
,.__ 12.19CIIcm" 

PqMIIaçAC!: 155.000 (1992) 
Unguas: Bislama a oubaS clialetol; ingl6s e 

fnlnols 
Capdal: POIID VIa 
Silrlama de Governo .... ..,......._ 
Cheia de Eslado: Pleliclllnla" J"aart-Maria leye 
Chila da Gowaaa: Plkj&O Mliiilllo Serge VOhor 
Ct& ICIIIer. Allnad Masang 
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Econamle 

PIB: US$189.3 molhões (1994) 
Moedalcãmboo. vatu. vt 112,31 = USSl 
PnncopaiiiiMdade econõmiCB. agncu~ura 
Exportações totais. US$17,4 molhiies (1993) 
Pnncopaos produtos exportados coco desidrata· 

do. cama. cacau 
Importações to1a1s US$64,7 m11hões (1993) 
Pnncopa1s 1,.,0rtaçôes máqUinas. moneraos. ah-

menlos, manufaturado&. • 
Balança comeraal.- US$47,3 molhões (1993) 

Rea.vã•• com o Brasil 
As l8laç6es dlplornétK:as foram estabelecidas 

em 1986. Não há atos bilaterais ~rmados 
Comércio bilateral: 
Exporlaçães do Btas1l (US$) 

1993 1994 1995 

48.487 115.685 89.322 

Princ1p011S produtos exportados pelo Brasd. pa
pel. azule!os. fogões 
~pelo Brasil (US$) 
1993 1994 

22.374 3.510 

PAPUA NOVA GUINÉ 

lndepeudente em 1975, o pous laz parte de 
COINiiOO-IIh, Integra a APEC e é membro Bllvo 
do South Pacmc Forum. Os laços dlplornábcos e 
BCOII6m1C08 oom a AustráiiB são fo.-s. 

Nome ofiCial Estado lndepeudente de Papua 
Nova Gu111e 

Álea: 462.840 km2 
Populaçio: 4,04 il1lfhões (1993) 
Línguas. Tok P19.,, outros dlllletOS e Inglês. 
Capdal: Porto Moresby 
SIStema de Gowmo: partamentensta 
Chele de Estado: Ra1nha EIIZBbelh 11 
Chefe de Govemo PIIITIE!IRI-Mlnostro PB18S 

Wmgb 
Chanceler John Kapllbn 

E 1011118 
PIB: 4,6 bilhões US$ (1994) 

Moeda-cãnDo· KlllB- K1na 1 = 0,86 USS 
Pnncopaos aiMdades econ6nucas agncu~ra e 

moneraçêo. 

Exportações totais 2. 7 bilhões US$ (1994) 
Pnnclp&IS exportações ouro. eobnl, produtos 

de llonlsla. cale. 
Importações lotaiS 1.3 bdhões US$ (1994) 
PnncopaiS llllllOrtações manulaturados, m6qur

nas. almentos. 
Balança comercial 1.3 bilhões US$ (1994) 

R a' ; iiBII com o a ... 11 
As ralações dlplomáiJcas foram eslat IJC'r!ps 

em 1989. Nio há atos bilateraiS entre os doiS pai
ses. 

Comércio bl ........ : 
Exportações do Bras1l (US$) 

1993 1994 1995 

1.046 411 1.116.455 3.344.111 

PrincipaiS produtos exportados: ll'llkluRIIIS, 
utensihos para aiMdade agricola. lerramenlas. 

Nio ha reg~S~ro de llrlpOflaÇiieS pelo a.-1 nos 
dois úlbmos anos 

(A eon-ão de Relaçl)es E..lei101es e 
Defesa Naclonal.) 

IIEMIAGEM N"183, DE 11111 
(NI7141118, N origam) 

Ellcelenllsslrnos Senhores Membros do Sena
do Federal. 

De conformidade com o ai!. 84, II'ICISO VIl, ela 
~ ;, com o ciJSposto no ai!. 18, n:ilo I, e 
nos arts 56 e 58. do Regulamento de P_. do 
ServiÇo Extenor. aprovado pelo DecRIIo ri' 113.325, 
de 1• de outubro de 1986. no art. 54, 1ncoso I, aHnee 
a, e no ai! 55, do Anexo I ao Decnolo ri' 2.246. de 6 
de JUnho de 1997, submeto à apreciação de v
Ela:elflnaas a escolha. que deseJO lazer, do Senhor 
José Olympoo Rache de Almada, M1n1S!ro de Prina
ra Classe. do Quadro Espeaal, ela Camllfll de Diplo
mata, para eaercer o cargo de Enmaocaclor do Bcasil 
JUnto à Republica ela FllliAndiB 

2) Os mantos do Ernbancado• José Olympoo 
Rache de Alrnetda. que me IndUZiram a eecalhl-lo 
para o desempenho dessa elevada função, conatam 
da anexa Informação do M1n1Sténo das Ralaçiies Ex
tencxes 

Brasd1a, 12 de JUnho de 1998. - ...,_Ido 
• ... ique canloeo. 
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EM N" 221/0P/ARCIG-MRE/APES 

Bras1l1a, 12 de JUnho de 1998 

Elll:elentiSSimo Senhor Pres«<enne da República, 
De acordo com o al1. 84, 1naso VIl, da Constl· 

tuiÇáo, e com o diSpOSIO no art. 18, 1naso I, e nos 
arts. 56 a 58, do Ragulamento de Pessoal do SeiVI
ço Extanor, aprovado pelo Decreto ri' 93.325, de 1• 
de outubro de 1986, no al1. 54, InciSO I, alínea a, e 
no al1. 55, do Anexo I ao Decreto n" 2.246, de 6 de 
Junho de 1997, submeto à apleCIBÇáO de Vossa Ex
celãncla a anexa rnn'Ma de Mensagem ao Senado 
Fede1al destinada à RIIC&ÇãO do Senhor José Olym
PK> Rache de Almeida, M1mstro de Pnme1ra Classe, 
do Quadro Especoal, da Cane11a de D~plornata, para 
exercer o cargo de EmbaixadOr do Brasd JUnto à Re· 
públiCa da Finlãndla. 

2. EncaiTIInho, Igualmente em anexo, lnlolmB
ção sobre o pais e CUrriculum Vltae do Embaucador 
José Olympoo Rache de Almetda. que, JUntamente 
com a Mensagem 018 submebda a apreciaÇão de 
Vossa Excelência, serão apcesentados aa Senado 
Federal pala exame por parta de seus Ilustres mem
bros. 

RespeitOSamente, - Sellastlio do Rego Bar
roa, Mmlslro de Estado. 1ntenno, das Relações Exte
nores 

INI'ioRMAÇÃO 

CurriculumVItae 

Embaurador José OlymJliO Rache de Almeida 

RK> de Janeira/RJ, 30 de agosto de 1930. 

Filho de Salvlo de Almeida e Laura Rache de 
Almeida 

CPCD, IABr. CAD, IABr 

Ten:eiro Secretário, 09 de dezembro de 1954 

Segundo Secretáno, antiguidade. 24 de outu
bro de 1961. 

I 

Pnmetro Secretaho, mereCimento, 31 de de-
zembro de 1966 ! 

Conselheiro, me.jecmento, 01 de pne1ro de 
1973 1 

MmiStro de Segu/ldo Classe, merecimento. 26 
de JUlho de 1976. 

M111istro de PnmBira Classe. merecimento, 24 
de dezembro de 1985 

Ass1stente do Chefe da DIVISão do Cenmon~al. 
1954156 

Assistente do CheJe da DMsão PolfiiCS, 
1956157 

AssiStente do Chete da DIVIsão da Europa Oco
dental, 1!164165 

Aux1l1ar do Secretano-Geral, 1966167. 

Chefe da Secretana do lnslltuto AK> Branco, 
1972/13. 

Chefe da DIVISão de OrganiSmos InternaCionaiS 
EspeCializados, 1973/T7 

Chefe do Departamento Cultu~al, 19841117 

Chefe no Escntóno Reg1or~al no R10 de Jane1ro, 
1996/98. 

Bonn, Tert:eoro Secretáno, 1957159. 

1..1111a. TeR:e1ro Secretano, 1959161. 

Lima, Segundo Secretano, 1961182. 

MéxiCO, Segundo Secretano, 1 !162164. 
MéXICO, Chele, mtenno, do SEPRO, 1963 

Londres, Pnme1ro Secretãno, 1967n1 

Londres, Encarregado dos Assuntos relabvoS à 
CEE. 1969. 

TóquiO, Pnme.ro Secretáno, 1971n2. 

TóquiO, Chefe do SECOM, 1971n2 

Londres, M1n1stro Conselheiro, 1977/84 

Londres, Cheia do Setor Muft1late1al, 1977179 

Londres, Encarregado de NegóciOs, 1979182 

Belgrado, Embaucador. 1987/91 

Berna, Embaixador, 1991194 

Dublin, Embaucador, 1994/96. 

A dispoSição do Presidente da Argentma e da 
BolíVIB, em VISita ao Bras11, 1956. 

11 ErJCOnlro dos Grupos de Estudo de lnduslla 
AutomobollstJCa Brasoleoro-MeXJCana, MéxiCO, 1962 
(membro) 

VIII Congresso Jntel8mencano de Tunsmo para 
as Amencas, Guadalapra, 1962 (representante). 

11 Assembleta Geral de C6nsules, · Monterey, 
MéxiCO, 1962 (membro). 

Resenha lnternacoonal de FestiVaiS Clnernato
gni~ Acapulco, 1962 (representante). 

Representação do Brasd para tratar de Execu
ção do AcordO sobre a compra das Obngações das 
Companhias de Estradas dg Ferro São Paulo-RIO 
Grande e Votóna-Monas. Pans, 1 !164165. 

Grupo de Trabalho pa1a a prepa1ação do Texto 
da Convenção Bras11-Luxemlx11go sobre AIICIProcl
dade de Seguro Social. 1965 (membro) 
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A ... poaçiio do Mlmstro do Planajamento e do 
Com6rCio Exblnor da B61goca, 11165. 

-o Praparalórla das bases de nagoca
ç60 plll8 a q...uio da poet-ai-Pará. 1965 (manáo). 

Mosaão es,-al p11111 rapn~senlar o Brasil naa 
aolallldlldas de poaae do PIWidenle da Col&nboa, 
1966 (IIIBIIDO). 

III Sealo do Conaelho do F ;ograma de De
senvolwnenlo da ONU, Nova York, 1966 (mam
~~-

Á dai!l ceo;io do Cenmonllll durante a vi8ila dos 
Prirqlll811erdaoroa do Japio, 1967 

MB8io do MIIIMIIO da Fazenda ao Conlancioao 
Franco-8-IBBIO, paris, 1967 (aasaasor). 

XYHI Saaio do Comitê da OAIC, Londres. 
1970 (neiDO). 

Cac1 . = Nacional do Pograma Global de 
Peaqu- Atli.,.,.,icas, 1973177 (181118Mnlanle do 
llanalily). 

Cai lto DeliberaliWI da SUj161iilliiillêncill do 
DuanliUivlii6iiO da Pesca. 1'i113177 (rapnill8nlanle 
do hamanlty). 

XVII Saaio da Con1erênaa GaiBI da FAC, 
Roma, 1973 (dBIIgado-adJUniO). 

LXIV s.alo do Conaal1o da FAO, Roma, 
1974 (c:hale). 

A dispoeiçio do MhSiiO da ECDIIOIIII& da Re
pública Feclend da Alilmllnha, 1974) 

D•lllkma da HidiOgrllfia e navegação do Mi
rusténa da Mannha, 1974r77 (~epasaiilanla do lta
maraly) 

Cun · ela Permananlie de Aculdos h*mliclo
.,.. sabre Pi&WiCMRCIB Social, MPAS, 1974r77 (rap
_,..,.do llamaraly). 

Cheia do SaiViÇU de Seleçio de lllllgi8i118s do 
Exlramo Onanl8, 1971f72.. 

Mosaão IIIICilnagada de negoaar o Acordo Tn
partila da Salvaguaidas com a Raplblica Federal da 
Alemanha a a AgêiiCIIllntemacional da En&rg~~~ At6-
-Viana, 1976 (RWmio) 

UX.LX aLXI SasNias da Conferência lnlllma
aonal do Tl&balho, Genbra, 1974 (marnbto), 1975 e 
1976 (conaullar TécnK:o) 

I Cunlartnaa Munchal Tnparllle sobJa Empre
go, DISinbuçio de Renda, Pi'Ogi&SSO Social e DIVI· 
são lnlllnW:iOIIIII do Trabalho, Ganabnl. 1976 (con
sultor técn100). 

XXVHI Reunão da CoT a"o 1_. da 
Baleia, l..ondnls, 1978 (obseiVildo~. 

III Reunião do Comitê "ad hoc" da AgAnciB 
lrileiTIBCIORal de EneiliiB At6moca sobre Explo86es 
Nucleares Pacofocas, Voena, 1976 (observador). 

LXX Sessão do ~lho da FAO, Roma, 1976 
(chefe). 

RauntãD da Junle E-=uiMI da o~ 
lnlamaaonal do Café, RIO de Janeilo, 1977. 

J...aa Execu1iva da Orgamzaçio lnlamecional 
do Café, Nanóbi. 1977 

IV SessAo EdlpBCIBI do Conselho da Olllllm
zaçio lrilemac10rllll do Cacau, Londres, 1977 
(cheia) 

ReumAo eo.nta do COI1IIIi da Segurança 
Marlbma e do Comil6 da Proteção ao Maio AnDan
te-Mamilo da IMCO, l.ond11111, 1977 (chafe). 

I ReU1116o do Grupo PN!Pilralóna pare a Nego
ciaçiio de Novo AcoiOo I~ do Tngo, Lon
dnls, 1977 (chale) 

X Semio do Conselho da Otga111ZBÇiu lnlar
_... do Açúcar, Londillll, 1977 (chefe) 

IX Saasio Exlreordináne do eor-tho da 
IMCO, Londras, 1977 (chafe) 

X Assembléia da IMCO, Londnos, 1977 (chale) 
Coe derência dos Gavemo& Contrataril&s plll8 

Emendar o Anexo à convanção sobra Faaldaçio do 
Tláfego Marfbmo lnlamacional de 1965, da IMCO, 
Londres. 1977 (chefe). 

Jun1a Exe<:uiMl da Ofgancmção lnternecianal 
do Café. 1977ns (...,._nlanlel 

Comitê Execubwo da Otgamzaçiio lnlamaaoual 
do Cacau, 1977n8 (•ap;esentante). 

Camillt ex-.tMI da Organ" - lntenwCional ozaçao ' 
do Açúcar. 1977n8 (IIIP-l-

Rapresantante do Bnlsil JUnto à IMCO, 
1977nB. 

Represe- do BIIISII Junlo ao Coe alho In
ternaciOnal do Tngo, 1977nB 

LXXXII Seasto do Conselho liila..-1111 do 
Tngo, Londres, 1978 (ct Rl"9). 

I e 11 Sns•io do Conselho da OrganiZIIÇio ln-
1arnaaonal do Açút:ar. Londres, 1978 (chefe). 

LX Sessão do Cum11ê de Pro1açio ao 
Me•o Ambiente Mannho da IMCO, Londres. 
1978 (chale) 

XV Sessão do Comitê da Cooperação Técmca 
da IMCO, L.ondnos, 1978 (chata) 

11 Reunilio do Comitê lntenno da Cunlarêl iCI8 

nagoaadore do Novo Acordo ontamac10rllll do Tngo, 
Londi8S, 1978 (cliafa) 
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LXXXIV e LXXXV Sessão do Conselho lnterna

CIOllal ao Tngo e Conl@rêncla para detenn1nar a En
trada em 111gor dos Protocolos de 1978 para a IV 
Frorrc;;ação do Convêmo lntemac10nal do Tngo, de 
'"~7~ .. 1..:reo: ~':'7'3(••·~·ç.• 

, ... ....... :-~~o .JJ ~·ns.-~,..; ... ü. ·:-•rgan . .zaçao lnter-
-acc· .. -.... .; ..... :.cau, LG •• :.re5, 1~7o ,cneteJ 

:oc:::1 Sessão do Conselho da Orgamzação ln
• '"~••: - •. -• ""Cale. ~olldres. 1978 (delegado). 

IV Sessão Espec1al do Conselho da OrganiZa· 
ção lr:!e1T'ac1onal do 11-.çucar. LOndres, 1978 (chele). 

Reu.,1ão ao C..urr1tê F · eparatono do Terce•
ro AcorÇ"o lntemac1onal ao r.Rr.a.J. Londres, 1978 
(chela1. 

.<VI Reunião do Comnê de CoJOperação Técni
ca da IMCO. Londres. 1Q78 (chefe) 

::. • l.."it ~=- ~- 1 i".t:' Cc r:~·- :nvr. ""' ·a:re a Econo-
mia Cacaue1ra Muno1al aa •:m;lllm.zação InternaCIOnal 
do Cacau aerna. 1 !!78 fchelel 

"P"''C" .. '1 r1.,.- tC'0"1B• t • .c.. ·e S':!Qurança de 
Petro...,ro~ c "reve· .;:ao da PoluiÇão nllannha, IMCO, 
Londres •. "'=?8 {chs-f _ 

X Sessão d<. v '"~elho da C·rgamzação tn
ternac•or aJ do Cacau e nas Reumões dos orgãos 
Subs1d1.1nos daquela Orgamzação, Londres, 
1978 (chefe). 

;.:". Vli 1 ~Se q:o Comrtê de Segurança Man
~ ma ... ~-:. :r:=. ~·zac6.: v ~r.mna ,- ... nsu11va lntergover
r .aiT'ental. Londres :978 (chefe). 

Reumões do Com~ê ExecubYo e do Coml!à ad 
hoc da Orgamzação lntemac1onal do Cacau para 
estudar a questão da renegOCIIIção do Acordo lnter
naaonal de 1975, Londres, 1978 (chefe) 

Reun1ões do Com~ê ExecuiMI e do Conselho 
da Organ1.zação lntemac1onal do Cacau, Londres, 
1978 ~~ :elél 

I e 11 """ruões r.o Comrtê <>reparat6no da Or
ganiZaÇão InternaciOnal do Cacau para preparar um 
Ac:ordo lntemaaonal Londres, 1978 (chefe) 

Comitê Executrvo da Orgamzação InternaCIOnal 
do Cacau 1978 (oresld~nte I 

Confe~naa d...a c+cau "'~!: Nacõas Unidas, Ge
nebr;:-, • ·-fl 1 ,..(!oler~a· "'"' 

- .,, ., ·-· 
rt1zac .- ' "1-?rltlm=. 
(IMC~' • .. -;,t"tdres 
Jchelel 

-ê,:~ ,.::r. C ... -~·-:: da Orga· 
·.: :1::. .... ' ' • ~ '1t.:=.':)ovemamental 
"~"'"" IJn•do, 1977 a 1979 

XXX e XXXI Reu,.ões AnuaiS da Com1ssão ln· 
lern&C10nal da Balela (CIB). Londres. 1978 e 1979 
(chefe I 

Reunião do Com~é de Reneg<lCiaÇão da Alian
ça dos Produtoras de Cacau e Conlerênca dos Ml
niS1ros dos Estados Membros da Aliança dos Produ· 
tores de Cacau. AbldJ811 e Yamassoukro, Costa do 
Marhm. 1979 (chele). 

Reunião da Cornssão Cultural MISIB Brasil-Mé
XICO, Brasn.a, 1985 (chefe da deleg"Çiin). 

III e IV Reuniões das ComiSSões Nacionais do 
V Centenáno do Descabnrnento da Aménca.. B
Anas e São José da Costa R1ca, 191151116 (chefe da 
delegação) 

XXIII Conferência Geral da u._, Sófia, 
1985 (Subchefe). 

Reunião da ComiSSão Cultural Ml8la Elrasii-Ar
genlma, Buenos A1res, 1985 (chefe da delrgaçiio) 

Reun1ão da Comossão Cultural MISIB Brad-Re
pubiiCa Federal da Alemanha, BrasD~a, 1986 (chele 
da _delegação). 

Reunião da ComiSsão Cubural MISia Brasi
Portugal, Lisboa 1986 (chefe da delegação) 

Reumão da Com1ssão Cultural MISia Brasil
Uruguai, Montevidéu, 1986 (chefe da delegação) 

Reunião da Comossão Cultural MIBIB Braad-llá
!la, BrasD~a, 1986 (chefe da delegação). 

Reunião da Cou ão Cultural MIBIB Brasil-Bél-
giCa, BrasD1a, 1987 (chefe da delegação). 

ComiSSáno Geral do Proteto Brasil-França. 
1986187. 

Ordem do Ménto Nava~ Brasil. 
Ordem de Roo Branco, Grande Olicoal, Brasii.
Medalha Méntg Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Bras11. 
Medalha Ménlo Tamandaré. 
Ordem do Infante Dom Hennque, Grã-Cruz, 

Portugal. 
Ordem do Libertador San Marbn, Cavaleiro, A,._. 

genbna. 
Ordem do Ménto, OfiCial, RepúbfiCB Federal da 

Alarnanha 
Ordem do Sol, Olic&al, Peru 
Ordem da Coroa, Cavaleiro, BélgiCa. 
Ordem do Mérito do Grã-Ducado de Lwoambur

go, Ofic1al. 

Ordem do Ménto, Grande OfiCial, França. • 
Ordem de Mayo ao Ménto, Grande OfiCial, Ar

gentina. 

JDM Bargn - s-- Júnlar,- Chefe, 
subsbluto, do Departamento do sennço Extenor. 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

- FINLÂNDIA -

c~~~OS BÁSICOS -

'Nome ÕIICIII ___ _ 
Superllc1e 
Sltuaçao geograllca 
Ungua oftclal 
Moeda 
cap1tal 
Principais cidades 

'.lo / n1 .... , Ir~~~~ .... ...,..~"'""" I • Ool\, ..... r ff'JII'JII 

~-IND~~~ORES S0C!O·E'1P~f!MICO~ 
Populaçlo (em mllhOII di habiUintesl 
Densidade damogranca (hall/Km') 
PIB. a preços de mercado IUSS bllhOesl 
PIB per caplta (USSI 
Crescimento real do PIB 1%1 
lndlce de preços ao consumidor 1%1 
Reservas lnlernaclonals, exclualve ouro (USS bllhOes) 
Divida Oovernamental Oerall% do PIBI 
Clmblo (MF I USSI 

.. • j.,,, ..... '"""'"""'"•11-•1 .: ...... , ~~ ,.,.,~.,.11101 
'"' ,. ,,,., . .. ... ··-

!Republica da F1niAnd1a 
338 150 .... 2 

lt1one da Europa 
!Finlandês sueco 
Marca llnlandes (dhlldldo em 1 DO pennll) 
!Helsinque 
Helaln~u~ Esf10o, 1!111~ro, Turku, Vantaa 

-

~~-~~~3'1 ~·~~-] 19~~ I. 1H~ 
507 5.09 611 5,13 

14,99 1505 16 11 15 17 
84 48 97,89 125.84 125.89 

16863 19 232 24 625 24 500 
-12 45 51 38 
22 1 1 07 06 
5,4 10,7 10,0 69 

5800 6960 58,10 57 80 
5.71 5,22 4 37 4,59 

U!H''' 
5,14 

15 20 
811,90 

119 047 
4,9 
1,2 

11 2111 

6000 
519 

I 
li' 

i 

,.. 
z ,.. 
v; 

8 
"' ~ 
8 
ill 

~ 

I~ 



DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONOMICO-COMERCIAIS 

- FINLÂNDIA -l BALANÇO DE PAGAioiENTOS (USI mllhOII) _;_.c__1_1_~i3--,--181-~-. -~-j-11-~-~ -,.-~-~-~ -. -, 
Ã Balançã comerciAl (l1qu1dD. IObJ 

E•pona1ões 
lmponaç6e• 

ll ServiÇOS chqUidOJ 
Racella 
Despesa 

c Renda (liqUidai 
llece11a 
llespasa 

D Tralfsltrenclas unll.-rall (l1qu1do) 
E Tr~nllçOel correnles (A+B 1 C+ DI 
F Çonla de Clpllals (llqu1do) 
G Conla ftnanceora (loq~ldD) 

lnvesllrnenlos dtretos (hqUido) 
Ponfoloo I liQUido) 
OutrO!! 

H I rros e OrnrssOes 

! ~·!!~!! cE•F•Q~HJ -----
I o' '"'' I III 

I_ c~MERCIO EXTERIOR f uss mllhOes 1 

ExportaÇoes (1obJ 
-

lmportaçOes (cll) 
Balança comercial 

!"!!~~!"b!!! ~~!!i'!!Cial 
'''"'"~' ••···~•·• •••·•••w• 

-

8 211 7410 
23 478 29 731 
17 217 22 241 
-1.181 -1.433 
4 410 5754 
8481 7187 
-4185 -4 330 
1 098 1 748 
6083 8078 
-42. -453 

-1123 1274 
d d 

374 4093 
-53' -2e58 

FlJ2u12 
-6 321 -61 

- - - _j_, ~;~ .. ~~: 

I -~~h I•H 
24997 23354 
22907 18 057 
2090 5 297 

47804 41411 ---

12148 11.012 
40 515 40539 
28169 29457 
-2102 -1.485 
7 553 7306 
81155 8 771 

-4.448 -3.733 
2 837 2 765 
7283 8488 
-817 -1 011 

1201 4 718 .. III 
-4284 -8.024 

-450 -2465 
936 -2639 

-2 898 -2 920 
-1.354 146 

-371 . - -30~~ ----

,.~~ r !h.~. 1 :i~•! _I 

29648 39 589 38434 
23 213 28113 29264 
8435 11 458 9170 

52 881 87 882 67688 

I~ 
~ 

~ 
~ 
8 
~ 

I~ 
I~ 
I 

I 

J 
ft 

~ 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

- FINLÃNDIA -
DIREÇAO DO COMÊRCIO EXTERIOR . IIU 'llo 1114 .'!lo IIII 'llo 

_ · IUSf bllhOal - fob) .. - ~ ..... dD 101 • 

E~PORTAÇOEp - --- - . 
Alemanha 3.01 I 3, l!l'llo UI 134.."'11 1.31 13 "6'!1. 

Re•no Un1\1o 2.48 lo 54"' 1.07 mM 4.11 10~ 
Sllédd 2.11 11,18'16 UI 1096'11 4,01 1013'!1. 

Estados umdos 1.14 '7,88'11. 2,13. '7, 18'1& 2.17· 888'111 
RuCJsla 1.01 4,!!0!1. 1,14 5, 19'1& 1.1! 4113'11 
r rança UI 635% 1,18 5,08'11i I 1,83• '458'111 

Pa1'Ses Ba••o'i 1,11 5,a5'1t. 1.12 5 13"' .... 4Zl'llo 

D•nantarca o.71 3,34% 1,02 I •344 .. . 1.27. 3 18'111 
f.lorufga 0,71 3,21'11. I,N 317'Ao 1.21 300'!1o 

R~tg•ca l uxembulgo "052 :1,23'11. 1 1.17 2 28'11 • 1,11 '2,98'11 
Ir~~~~ 077 J:JJ'll, 1,89 JIJO'r, 1.11 18.]'XJ 

I -:.~~oll•"·"l 0,17 2,44'11. I 0,81 2M ' 1.04 21l011• 
I Jf'ãCr D.31 I 63'\ 0,82 2 09'llo I 03 258'1o 

I ,t.~rll"' on 141'll. 0,81 I ~ l'l'lo 
014 ,?)I;IJ, 

I , J• I'•JK•ulor •Jd 1...!1111 t O 2& 1 li K. o 44 ' 18 .. O GO I '"•1'11• 
••.-.••g 1- nng 021 o• .. ,- 031' I 18'!h O &B , •'IJ% 

,,, .1511 0,01 O Ju•, O 11 O, li'• 11, rt li ~H~" 

$UBTOTAL 18,11 li"'... 2337 ~8 B2'li. 30,8L117 IS'It 
DeMAIS PAISfS 824 2:! 4 I ~ 8,21 J :'1 ISII6 8,14 ':."' 85'-

!'lT~~!!_~R~t, ___ ------- -~-- ~.3& - 100~· -~~.~~-- ~ _._!~.~· ~:!'~ 
----- ~---------- ~-- ---------

18 

I 
I 
I 
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~ 
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~ 
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~ 
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REÇAO DO COMéRCIO EXTERIOR ~--IDl 1tn '11 

I ' 
jUIIS bllhllaa • fob) dololll 

IMPORTAÇÕES 
Aleml!mha 294 16,28'11 
Su~da 1.84 ID,I!N 
RPinO llflJdD I 61 891'11o 
Ruslil.a 1.31 710'11o 
Estados Urtrdos 1,31 7 25'11. 
J•pAo 104 578'11 
r Juruêga G.ll 416% 
França D.ll 4 80'llo 
li alia 0,17 3 71'11. 
Pr1r'!ids Bar .. os 0,17 3,71'11 
flrnarharca 0,61 310'!1. 
Otolgrt.l lu11'Pmburgo O.BZ 288'!1. 
Su•ça UI 1 !l9'll. 

Rep Populbr da C.hrna ' O.ZI 144'11o 
E•pahha 0,22 I 22'11 

Brasil /I, IS oss" 

SUBTOTAL 
-

ll.li .4051Í 
D!MAIS PAISES 2.11 15,9511 
TOTAL CIERAL 11.01 raioor. 

•• ,.. rur f'lll'. l'-•"'••cii•-S'Itht"CI '' 1rftl'roiiW i)...,,..fr./ul,..-rf91 

1tl4 'llo ··-
3,43 1418'11 
2.41 103B'!Io 
194 8 36'!& 
2,07 892'11 
1,77 763'11 
1.11 651'11 
1,11 4 74'11 
0,14 405'11 
0,10 388'11 
0.14 362'11 
0,71 305'!1. 
0,11 2,71'!1. 
0,41 1 77'!1. 
D.31 151'111 
0,30 I :19'!1. 

11,11 OlB'!6 

' 

11.4i' éJii~ 
3,72 16J:. 
23,21 100 

1111 

4,&2 
3,31 
2,41 
Z.OI 
Z.OI 
1,12 
1.21 
1.11 
1,17 
1,10 
0.94 
D.ll 
1.41 
D,31 
D.31 

11,11 

- . 
24,õi 
4.17 
21,13 

'llo 
dG IObll 

1562'11 
11 611t. 
833'111 
713'11í 
711'11 
8:19'111 
415'!& 
408'18 
400'!& 
38Dlll 
325'1& 
294'111 
1,69'!1. 
1,3MIÕ 
1,31'!& 

038 .. 

~15;. 

16,~~ 
10000 

1::" 
I §:o 
o 
fi" 
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~ 
~ 
"' 8 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

- FINLÂNDIA -
COMPOSIÇAO DO C~MERCIO EXTEIIIOR 1113 '11 nu ... _ 

EXPORT~~ cun ~! . !!!>! 
Me1a11 e procfUfoi de eng~hanl iü- 3591'1. "·" Prochllos dd rndullrln dt pçel '·" 27113'11o 7.11 
Prodr•os dll lndUIIrln qu•mlclt UI 1082"' UI 
ProdltOI dltlndíJIIirlll dt mldllra 1,11 814'1. 1.71 

Buldoiol 
.. -·- - . 

• 1i.if fi.illi -~q---· ... 17,0. I,D 
Tolll borol nM 100.00!1 11,41 . 

IMPORTAÇuo:• 
Mlltrllo Pnmn l""elo ,;Mroiõ niÕ rohrlii) 

- -- - ·!1!1- - . 'i.ii-- -Silli li,il-
81'!"11 diP (:(WII.Umo UI 2030'1. 4,71 
Btns de lnve!lllmtr1o 2.R 1 ..... 1,11 
P"róllo nlo relll'\ldo e cotnbulll'tteiS 1,11 1051'1. UI 

SubiOial 17M 98116 ... 22,11 
o.m.la Produlos 0,11 1($'1. D,ll 
Tol .. G•r .. ti,DI 10000'1' 21,01 

'11 
do~~~~ 

36!Pio. 
28.e:ft 
10.1""' 
8,111"' 

i2.2h 
17,74!1 

~~~~-
54~ 
20.a 
1~ lll!l g-
88~ 

0,111'1. 
10000'1' 

. 

I INTERCAMBIO COMERCIAL BRASil i FINI AND:A I 1198 I 1117 -l 
_ _ _ ___ _ _ ::=:::::IU::SI::-ml=hlo=•=·=ltlll=l=:::::::!· :::::::;;;;,;:::::::::~-:::::::;;;;;;;::::::::::;-

1 ii•• I a... I 

-1h,71 
112,11 

lll.n 
-111.11 

nu . 
. ii.ii- . 

10,17 
372 
UI 

--ii.ii-.... ... 
11.111 
1.11 
4,1f 
1.11 

17,10 
1,41 
11,20 

'11 
do ... , 

J9:2ô'l. 
:n.4R 
832"' 
7-

113.iiior. 
lt311'1. 
llll,qJ!I 

6iêliii 
1801'1. 
13.:1:111 
670% 

8910... 
10 110'1. 

100001· 

lt 
" 

~ 
~ 
8 

~ 
! 

f 
li" 
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40000 r--
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300 oo I lo 
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200 00 
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= e 10000 
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0,00 

100 00 
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200.00 

f'J.IOHaçdt>S fiObJ 

lmport~çiSPs (fotJJ 
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lnletcdhlbiO Caflltii'CIBI 

232,61 • 
I 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONOMICO-COMERCIAIS 

- FINLÂNDIA -

COMPOSIÇAO 00 INTEIICAMBIO COMERCIAL IIIIA8II. • FWLANDIA 1111 
IUSI m-1 ·lobl 

EXPORtAÇOIS IPrlncrp•l• produtos d grupds de produlall 
urt chi mele 1 npecr11111 2f.1õ 
1\t!ftolllblto) e Mui suctdlneolll'lanulaloJio'lddl 4.11 
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INVESTIMENTOS 
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ECONÓMICO-COMERCIAIS 

FINLÂNDIA 
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AI.ÃNÃNDIA 

1-o.daaP' 'an 
Nome OliciK R8pllblica da Flllllndla 
/na:. 338 mll<me 
.,.+çlo~ 4,8 n•l6ss (Den&ldada Danc:sg;Mi

c:a: 14.11 hllbiKrne 
Cçàl: ...... ... 
Dâl Noiaulllll; 6 de deDiuboo 

2-11 1 aw Pa:S• • 
A Flllllndil I uma ~IIICIIl parllurallllr 

cam Lma ClllllllluÇio J81111b11cana. O pt88idera I o 
a... de EaMda, que I eleito par um pe1iac» de 
- -. por ,. .., papulllr. OIJp6e de pode
... CDI'I8IIIuciOnl para cingir • • s' : · 7 u-. 
...,.. o Plilc'llllc .. illllo • S ·,..o P&i&tw.,. 

o ~ a•mda) ' llllicllnalll • Mm 
200 C*lai ... M 11 ';I*! lllo -•zwtes n....-... 
sulliglo ..... .,... t- prupoJ.....,.. ~) a C*la 
~- Oe ... iCijl&iJ pallldo8 aio. Aliança&-"1 E (SICDLe .... ,....,. Daum6tica). o Saciai 
o. ......... o do Cenbo. o do Povo Sueco, o Rural 
F-..lludla. a a Coelizllo Nacian&l (ca-• t ->· 
S-Pa• clp I ••e 'J 1 

a... de e..do: F"-idllll& Mllllli Ahllllun 
Chele de Gowemo: Primaro Miliabo Paavo I.J. ..... 
Mllliabo da& Neg~ · • Eaba~g~~~Joa. T&ja Ha

loral 4_...., ...... .. 
A •• '2 ocia de um ellior ~c rúmero de pallldo8 

apulllclllllk:OII.- 1141 ,•MJ. cturarae alwt6na I'8CIIIM ct. 
F'aAda. a IOiaaw;IK» de um~ com~ 
do p ........ Par - razão, ·08 gebonel&& 11m 
... , ... ~ou de c:oe'izin.. 

Nas ••• ;• de 11182, dJe quMI o Pllllldo do 
Cenbo _,.. camo o - perlido no Edulkunlll 
a o Socllll Denmlllli aonu lllrioa ......, o SDP op
tou por ~ lhlnl a IIII Cii , • •. d&ilalndo. lllllim, li
vnt o Centra pala fannar o p;i;-o gauemo nio ., 
cllllilla em IMil de 25 - de Coe•• faziMI 
1111 ...... pall8 da& P&Jtidall de Coelido Nmonal 
(ca-VIIdor'). do Povo Sueco a 11 Urilo Od!ll • 
Fo..., ~ 11 &ID Alio, lidar do Pallido do Cenlro, 
_...,O cargo. PIIIIIWO Ma IlibO. 

Nllll III g!iel de rnan;D da 111!15, O Pal1ldo do 
Cenlro aonu fmgoocw demlllllhlnl o SDP. que na
~ o apom penlido hll .... anua. O PoWidowll& 
....... Maltli Ahlllan IIICUbou o lidar do Ggu
de lllllllllria que incluia, allm da& .. ópo ioa IIOCIIIil .. 

lfa:oal&s, o Parbdo de Coalizão Nacoonal, o Parbdo 
Popular Suaoo, a Loga Veode a a Aloança Esquenla. 

O novo Govamo, tormado pala c:oe'izin. lfi8IS 
abo&oganla a dMinlilicada da hetóna &olandaaa. 
disp6e de ampla ba&a partamantar (145 ldlll num 
1111111 da 2110), ontagoado 11 opoaçiio 08 Parbdoa do 
Canbo. Liga Cristi, Rullll 11 Eicológoco. Hé. no anllln-
10, oaliCISmo quanto à PI-nça. num n.ano gabo· 
..-. doa eor.&MidoniS e a Aliança da EllquMda. 
Da I&ID. membros do grupo p&Jiamenlar de Alllln;ll 
da Esquerda deoxanun claro nio haver C011411DIIW80 

de sua parte em votar com o Governo. 
As ele1;6es prallldancae de fevef&ro de 1994, 

qua deram a Wáca a Marai Ahteaan, onaugunuwn o 
- de voiD popular dniO para 11 85CICIIM do 
...... nta da Rapúbloca. Alé então. o Chefe da Es
tado tinl&ndls ara eleito paio Parlamanlo. 

Em 16 de outubro de 1994, em llliillaolllni81nodo*> po
pular, !ai aprovado o prqaiO de adrão da Finlndoa 
à UnllO Europloa (UE). O...- (57% de- 11 
lavDI' e 43% contra) ~~~ride•- uma cosão ..- r 
pouvfnciaa do Sul (~ a favor), pele a 
• do Clliilro e Noite (llllljDIUriilml conbll). 

A adaaão do pais à UE foo aprovada pelo Par
lemanlo. em 19 de _.m.o de 1994, por 152-
a lavor e 45 conlnL O Tillllldo de adns"o, lillllll:iÃI 
pelos 11111- lfMOoibiOI da UE, tomou a ad11a"o fin. 
•o:tasa afebva a partor de 1• de JS1181"' de 1995 • 

5- Pollllca .,_ 
O pmcllhO da neutralodada. que foo a pedia an

gular da pollbca -.na finlandesa duranla a Guaria 
ln&, - camo obJabVO original cnar uma •mna tlim
pAu" ..- o Ocodenle e a fronlaoiBS madoillllli de 
Anloga Uniio ScMibca. Com a ~ O"àg"'II;;D do 
mundo ....,oábco, 8888 polftoca 8BIIl em PI B li c de 
niVisão. Nio obs111n1e c:onlimal' 11 Fillllndia 11 pmcle
mar 11 sua fidelodadll - pnncopoas de naulnllldade. 
n"o alrilamanlo molilllr e dalasa ondapelidliill&, 11 
adealo do pais à Unilo Europloa ao:amiiDU ..,. 
apruximll;lo do n.ano com 08 lliSI8maS calMo• o
- de dalasa (OTAN e UEO). A assma1W11 de um 
-ao bra lhlnl 11 pao1 ....,ãn da Fonllndla IIII 
Pllllnel'llhip for PeKe. da OTAN, em maoo de 111!15, 
apaniiiU lhlnl uma nulan;a tundilrMnllll. anmora 
Cllll1alaa. do Govamo Fiiilendls em oalaçlo à sua 
pallbca de 118gUIIIIIÇL Nio emte &lnda COI--. 
na Fonllndoa, aobnl III --.ruae illlldarçall que 11 
adesio à UE cloMioá provocar IIII sua polr- da de
laaa, mas o 1*10 é que o país não podani erapa• 
dJe ~ pnMSÍV8iB de Ma vc:ht, an1n1 
r III8B se oncluo a cons1niÇio da um a stama da 11&
lau comum europeu. 
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Em relação à Aménca Lahna, a Fonlânda tem 
demonstrado 1ntere sse em estredar o seu relaCio
namento com - contonente, urna vez que canso
dera as onoclllbvas de ontegmção regoonal (Nafta e 
Mercosul)como altamente v.üdas e VJáveJS. Nesse 
contexto, a Chancelana finlandesa considera que 
a ratomada do crasc~mento da economa brasilena 
muda Inteira"*"" o quadro r&giDIIBI, de vez que so
mente o Brasil tem condoç6es de 81181"Cer o papel de 
'locunKJIIVa' no Maocosul e na América do Sul em 
geral. 

A Finllndoa é rranbro do eor-110 Nóc:lico, do 
quallazem lanO!m parte a SuéCia. a Noruaga, a Do
rwnarca e a lslêndia. A Fmllndoa é, ogualrlalle, 
•-ubro da Organzação paoa a Coopeoaçlo Econ6-
mica e Desenvolvmento (OECD), do Conselno da 
Europa, do FMI e do GATT. 0... JB118110 de 1986, 
a Fonllndoa é memboo da Asso• a0ão Européia de 

u.me Cométcoo (EFTA). No -· a filiação à 
AELC devaré ser superada pela adesão finlandesa 
À UE. 

I - Slluaçio EconilmiCII 

O MIIIISténo das Finanças ragosloou um crect
maniD da ecunamoa fonlandesa, em 1995, da oldem 
de 4,5%. Conlribuooam, nos seguontes peocentuaos, 
J&B o Produto I~ Bruto ela FIM$ 478 bilhões, 
em 1995: 
agroculluoa e pesca 2% 
ptodução floteslal 3% 
ndüalria 29% 
construção 5% 
conoéll:oo e holalana 11% 
h8l ospones e comunocaçiies 11% 
liNnças e segums 3% 
_.,J9011 do Slllor pnvado 20% 
HMÇOII do -público 111% 

A lotça 10ial da trabalho, em 1995, too avall&da 
em 2.1 rnolhão de paaaoas, enlnlll$ quaos 7,6% tra
balhavam no selor pnmário, 27,11% na ondústna e no 
selar de COI'ISIIUção e 14,6% em sennços. A taxa de 
~as mpago chagou a 20% em 1994 e sofreu llgen 
dimnuição em 1995. 1 

A ecoooomoa fin~ além de estar passan· 
do por um PI IX !SSC ocal da ~ração. Iam-
se tomado cada vez dependente do comén::oo 
extenor (as .-otas pelas exponações são 
hOfll rasponsáveos por % do PNB). O mteocãmbiO 
lfllamaCionlll tem sido,' assim, o pnncopal lator oes
ponsável pelas IBXas de crescomento de, em médoa, 
3% ao ano, no pós-guena. 

Com apenas 11% de seu tamtório apto a ser 
cultivado e carente de malénas-pnmas básocas para 
sua ondústns de transformação, a Fonlênc:lia é força
da a lfi'1XII'IB-Ias em grandes quanbdades. O país 
coooljii'B ogualmente produtos alomentlcios e bens de 
~mentos. 

A FintAnda exporta madeira e papel (Sjlloxll'la
damente 36% do tolal das exportaç6es, no periodo 
de 1990-95) e jiiOdutos das lndllSirias ~llrgoca 
(36%) e de engenhana, que, JUntos, lonneram 74% 
do total das ...ma ao BllleiiOI', em 1990. 

Os pelsas da OCDE absorvem lradocoonal
mente a maoor parte das exportações finlandesas 
(78,3% no pari~ de 1990 a 1994, dca quais 
48,6% são deshnadas a peisas da Uniio Européia 
e 'HI,B% a países da EFTA. No mamo jiiSri~. as 
exportaç6es finlandesas para a Rllssa e as ex-nt
pllblocas SOVIéhcas representaram 9,9% do to1a1 
das exportaçiies. e aquelas para o - do mundo 
11,6%. 

O Produto lntetno Bruto per CIQIIIII da Finlln
dia foi avaliado em US$24.500 em 1995. 

7-PIIIi 'r ' lndladarMacan6mlca• 
PIB: US$113,8 bllhiies 
PNB: US$137.3 bolhiies 
Renda per Capota: US$24.500 
Clmboo: US$ 1 = Fmk 4,48 
Inflação: 2,9% 
TBICil de desemprago: 20% 
Fooça de trabalhO: 2.1 nil1õas de JrabaiÍadoras. 

a-A•••vB•• com o B,_ 
As relaç6es entre o lkasd e a Fon.ndia slo ex

-nla Cordoais. O Bnllul é o p1alql8! palll8ilo 
c:onacoa1 da Fl'lllnda na Aménca do Su~ e o -
gundo - .-ptor de ""'-meutoe finlandeses 
no noeso ooo dineo de, depois do Chile. 

• VISitas de silo nfvel 
Em 1988, o Monostro de Estado das Relações 

Extenores realizou a pnnaoa VJBgem da um Chan
caler bnlsolaro a Fonlindia. Na oportunKiade, foi as
SIIIIIdo o Acutdo de Cooperação Cultural, Educacio
nal e Coentlfica. Está piWISIB voagam do MiniSIJo de 
Estado a Helsmkl para abnl de 1997. 

Anis em 1988, o Presodenta do Boasl dirigiu 
COIMie ao Chele do Estado llandês para VISitar ofi
coalmente o BIBSII. em dela oportuna. O PniSidenle 
finlandês pooaoá VIIIIIBr o Brasol no ano p6iamo. 

A Chanceler finlandesa, TBI)B Halonen VISitou o 
Brasil em maoço de 1995 e o Mmistro finlandês peoa 
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a Eurapa e o Com6rao ~. Ole Nonback. VIBI
tou o Brallll am abril ele 11196. 

• Acoldos 

Foo calablado, em 2 ele abri ele 11196, am Bnl
sl11a, o Aconlo Blaii-FIIIIIndoa 111118 Evllar a Dupla 
Tribulação e P1e.._ir a Evlllllo FIBcal am Ma*la de 
lq1C18to8 IIOble a Aancfa, CUJO piucipal ab(allllo é 
cnar &.m quadlv JIIIÍCIICI>Iiscal que jllilmla a CCII01ui
dada do ~- lluxo de P8ll c:M 8 c:epilals ..... 
os doia Eslada& ~. ao -181'110 am 
q .. sa ganm1a a diMda arremdaçãn fiscal em am
bos Cl8 '*-· o lllldO do acordo foi ~ 
ao Coiagra sao Nacional em 11'11110 ll ado. 
• lnl&giiiÇiio l8fiiDIIal 

Dul8nte - Vlllilll aliciai ao Brasil, am III8IÇO 
paa .... a Chllnceler finlandasa, Tarja Halcoa•. 
wufinnw eepcial ~-~ at no lolllllllica118111D das 
I"Maçl!el .--pala 8 o Bnlsil, bem como no de
~doa vinculo&- 8 Unilo EunJpéle 
8 a América l..alina, com enlase 111118 o Mercoaul. 

• As' L W c:crmMll8ia 
Reglatram-8e boa 181ap11as CXIII&caB com a 

FIIIIAnda e pc Miladas de oo...-.to, sablaludo 
no c:an.,o ela lalelar. 

S-Pollcla lal' .. III R I .... * 
- Acordo aabnl CoopauoçiO Ec:a IIII nica 8 ln

Ciustnal - Brasilla, 6-11-1881; 

- Acordo de Cooplllaçãn Cullural, Ed·-· 
a Clanlllica - 11111 lia, pmho ele 1988. 

-COI» §o Mista de CoaperaçAo Ecolii611K& e 
lnduslnal. 

- Aconlo fl8lll a PRII110Çio a PIQieçiO de ln-

- Brasilla, 28 de III8IÇD de1995. 

MFtellr-I!IINI 11M, DE 1 .. 
(llln11118, .. u:la .,, 

E calanll....aa Sec•IOIW nanbros do Sana
dofadetal, 

Da wnlon'niclada com o 1111. 84, •- VIl, ela 
Cclnsbluoção, e com o cllsposto no 1111. 18, inclao I, a 
,_ allll. 56 e 56, do Reguljunanlo de Pa a Dili do 
SeMÇlO Extencr, apiOWado pelo o.cr.o ri' 93.325. 
de 1• de Olllublo de11186, no 1111. 54, I'ICIID I, ai"-& 
a, a no alt 55, do Alwxo I ao o-- ri' 2.248, de 6 
de JllllhO de 18117, ~ • ..., • ..,.., de v=··•- a -=olha, q .. dellejo fazer, do Senhor 

Annando Sérg10 Frazão. Mnustro de Primeira Clas
se, do Quaclro Pe1'1T18111!f11e, ela Canena de Diplome
la, para eurcer o cargo de FmbaiX8dor do Brasd 
fiA*I à Republica ela lllanda. 

21 Os mentos do Mnstro de Pnmara Classe 
Annando Sérgio FIUio, que me mduZIIIIIII a _. 
lhê-lo para o clese"'"'nho dessa elevada fwçio, 
conatam ela arwxa •ntormaçio do Minlsléno da Re
laçi!es Fxtenoi8S 

Bnlsllla. 12 de 1unho de 1998 -

EM N" 222 DP/ARCJG-MRFIAPFS 

Brasíla. 12 de JUnho de 1998 

E•1 lsidhlSIRID Senhor Plaadenle da RapOI+=a 
De acordo wm O art. 84, IIICISO VIl, da Constl

lulçiio. a com o dlfiPCISIO no IIII. 18, IIICISO I, e nos 
BJts. 56 e 58, do Ragulamenlo de Pesaoal do Senn
ço Fxlllnor, aprovado pelo Decralo ri' 93.325, da 1' 
de outubro da 19116, no an. 54, incoao I, alínea a, e 
no 1111. 55, do AnelCD I ao Decrato ri' 2.246, de 8 de 
JUIIho de 1997, submeto à api8CIIIÇiio de v- Ex
cellncl8 a .,_. mnuta de Mensagem ao S. lado 
Fadetal daSbnada à indle&Ção do Senhor Annando 
Sérgio Fruio. MlniSiro de Pnma1ra Classe, do Qua
dlo Permanenle. ela Cerrara de Olplomllla, jllll8 

- o cargo de FITIIJauladnr do B111811JIII"IID à Re
po'AIIIca da" lrtalllla 

2) Fncan-mho, lgll8lmante em anexo, llllarma
ção sobre o pBJS e Currlcu...., Yn.e do Mlllllbo de 
Prtn&ra Classe Armando SérgiO Fnozão, que, junla-
11811e wm a Mensagem ora submebda à lljii'8CIB
ç6o de Vossa F-k'II'ICIB, será Bj~~MBnlado ao Se
nado Fedetal pa~a exame por parte de seus ilustras 
membros. 

AespeiiOsamente. - SII ...... do Rego a.r
ra., MlniSIRI de Fslado, mtanno. das Relações Fxte-

INFORMAÇÃO 

Curriculln,... 

Ministro de PnmetiB Classe Armando Sérgio 
Frazão 

RIO de Ja118101RJ, 3 de )81111110 de 1943 Filho 
de SérgiO Armando Fnozão e LJce de Fane FIBZão 

CPCD,IRBr. 
Curso de Prática D1plomàtlca e Co:"lllular. IR&r 

Curso de TAIINUTIIInlo de Apelfell;o8m8nl0 
jllll8 Cheias de Setoi8S de Promoção Comalaal. 

CAE,IRBr. 
Terea111:1 Secratáno 3 de narço de 1967 
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Segundo Secretano, meracnnento, 30 de se
tembro de 1969. 

Pnmetro Secrelano, mereCimento, 3 de fevereo
ro de 1976. 

Conselheiro, meracomento, 21 de JUnho de 
1979 

Mlnostro de Setlunda Classe, merecrmento, 23 
de dezembro de 1985. 

Monostro de Primeora Classe. merecimento. 25 
de JUnho de 1996. 

AuXlhar do Secretário-Geoai-AdJunto para As
suntos da Alnca, Asoa e do Onente PróJComo, 1968 

Auxoloar do Secretáno-Gerai-AdJUnto para Pro
moção Comen:oal, 1969. 

Auxoloar do Assessor Espec:llll do Mmostro de 
Estado, 1969. 

AssiStente do Chefe da DMSão de Informação 
Comen:oal, 1977f79. 

Chefe, substotuto, da Divlsiio de lnlonnação 
Comercoal, 1978179 

Assostente do Çhele do Departamento de Pro
moção Comercoal, 1B79. 

Doretor-Geral do Departamento Cultural, 
1995197. 

Seaetano de PlaneJ&mento Doplomatoco, 
1997198. 

Moscou, Segundo-Secretáno, 1969171 

Moscou, Chefe do Setor Comercoal, 1971. 

Genebra, Delegação Pennanente, Segundo-
Secraláno, 1972175. 

Genebra, Delegação Pennanente, Pnmeoro-Se
creláno 1976177 

Wasl"lngton, OEA. Conselheoro, 1979183 

Washongton, OEA, Encarregado de Negocoos, 
1979. 

Montevodéu, Delegação Pennanente do Brasol 

JUnto à Alado, MonosiEConselheoro, 1985/88. 
Montevidéu, ação Pennanente do Brasol 

JUIIIO à Alado, Enca gado de Negócoos, 1967/88 

Genebra, CônSul-Geral, 1988195. 

A dosposoção tia Comossão Comercoal do Pa
quiStão, da MISSão lndustroal Norueguesa e da como
bVa do Reo da Noruega, em VISita ao Brasd, 1967 

Pavolhões do Brasol roa Feora lntemacooroal de 
Ahmentação, Col6nla, 1967 (chefe) e na Feora lnter
nacoonal de JOBMSburgo, 1968 (chefe). 

Pavolhão do Brasol na Feora Agropecuána, Co
mercoal e lndustnal de Moçamboque, 1968 (encarre
gado do Pla11eJ&menlo) 

A dosposoção do Cenmonoal durante a viSita do 
Presidente da Repúbloca do Chole, 1968 e de sua 
Mlqes1Bde a Raonha da lnglatena, 1969. 

Serrunáno de Alto Novel para Doplomalas, Salz
burgo, 1971 (representante do Brasil). 

XXVIII Sessão das Partes Contratantes do 
GATT, Genebra, 1972 (delegado) 

V Reunoão do Grupo Asssessor do Centro de 
Comércoo lnterroacoonal UNCTADIGATT, Genebra, 
1972 (delegado) 

XIV Reunoão do Conselho de Admnostração do 
PNUD, Genebra, 1972 (delegado) 

I Sessão do Cormtê de Pentos do Centro de 
Comércoo lntemacoonal UNCTADIGATT, Genebra, 
1972 (delegado). 

III Reunoio da Comossão de Transportes Inter
nos, OIT, Genebra, 1972 (representante). 

Lili Sessão do Coroselho Econõmco e Social 
da ONU, Genebra, 1972 (assessor). 

XII Sessão da Junta de Comércoo e Desenvol
vomento, UNCTAD, Genebra. 1972 (delegado). 

Negccoação do Gatt para a elabotação do códt
go de condu1B sobre a ublozação de nonnas técnocas 
e roa elaboração de nonnas aduaneoras. (Tokyo 
Round), Genebra, 1972 (representante) 

Encarregado da elaboração do PIOJSIO de As
.têncoa Técnoca em Promoçio de Exportações 
executado pelo Centro de Comercoo lntemacoonal 
UNCTADIGATT para SUDENE, Salvador, 1973 

11 Sessão do Cornllê de Pentos do Centro do 
Comércoo lntemacoonal UNCTADIGATT. Genebra, 
1973 (delegado). 

VI Reunião do GI'Upo Assessor do Centro de 
Comércoo lntemacoonal UNCTADIGATT, Genebra, 
1973 (delegado). 

XIII Sessão da Junta de Comércoo e Desenvol
vmento, UNCTAD, Genebra, 1973 (delegado) 

Semnáno sobre Comércoo com Países Socoa
lostas do Leste Europeu, patroconado pelo Centro de 
Comércio lnterroacoonal UNCT ADIGA TT, Genebra. 
1973 (corderenc:oste Convodado). 

I Reunoão de Pentos em Programas de Coope
ração Tecnoca, PNUD, Genebra, 1973 (repre
sentante) 

VI Sessão da Conlerãncoa da ONU sobre Doreo
to Cornercoallntemacoonal. Genebra, 1973 (assessoo) 
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LV Sraêo do Conselho Econõmco e SoaaJ 
da ONU, Ganebla, 1973 (delegado) 

Curso de Polibca Comerctal prorncMdo pelo 
GATT, (cadeira de Promoção de Elcpol1açães), 
1973, 1974, 1975, 1976 (conlerauusta c:onvldado). 

III Sess"o do Comitê de Pentos do Grupo A&
sessor do Centro de Comélcio lntemacional UNC
TADIGATT, Geuabra, 1974 (reprasentanle do Brasil 
e pnlllldenta do Comitê) 

VIl Reunão do Grupo Assmsor do Centro de 
CooiÍfCIO lntemauonel UNCTAOIGATT, Geuabra, 
1974 (delegado) 

LVII Sess"o do Conselho Ecou6niCO e SoaaJ 
da ONU, Gauabra, 1974 (delegado). 

11 SessM de Consultas lnle~ 
sobra o ComéiCIO lntamauoneJ de Foalatos, Geo&
boa, 1974 (a&SMSOI). 

XIV Seaslio ela Junta do ComéiCIO a o..n.ol
vomento, UNCTAD, Genebra, 1974 (delegado). 

XXX S n"o das Partes Conlnd:anlas do 
GATT, Genebra, 1974 (delegado). 

IV Reunilio do Comdê de Pantos do Centro ela 
Coméocoo lrúmauonel UNCTAOIGATT. G8nabra, 
1975, (oapo e 1 e ..,..,. do Brasil e paadoiiile de Conilli). 

VIII Reuniio do Grupo An sor do Centro ela 
Comén:oo lntamacooual UNCTAOIGATT, Garoabra, 
1975 (oepn!811r11anle). 

PIIVIIhio do Bras~ na VI F111oa lntamauonal de 
Bans de Consumo de Brno, Tchacoslováquoa, 1975 
(cliale) 

Negoc'!'ÇÕM comeiCIII"' multilataraos, GATT, 
1973175 (delegado). 

XX Sreão do Conmlho de Admn-ação. 
PNUD, Genebra, 1975 (delegado) 

LIX Seeslio do Conaalho Ecoo lilmoco e Social 
da ONU, Gaooabra, 1975 (delegado). 

XV Sassão da Junta de ComéR::oo de Dasan
wlvomento, UNCTAD, Genebra, 1975 (~alagado). 

Comolê de Orçamento, Admonostraçlio e F"onan
ças. GATT, Gaolllbra, 1975 (delegado). 

Samnáno para Chefes de Selaras de Promo
ção Comeocoal no Extenor, patroconado pelo Centro 
de Coméocoo lntamacooroal UNCTAOIGATT, Gana
bn, 1975 e 1976 (confarenciSia comndado) 

Semonáno para PlanetBmanto e organozaçao 
de Feoras e Expoeoções ComeocilliS, palroCinado 
pelo Centro de Comén:oo lnlemacoonal UNC
TADIGATT, Genebra, 1975 e 1976 (conleoancwl& 
convodado) 

V Sasslo do Cornotê de Pentos do Canlro de 
Comaocoo lntarnauonal UNCTADIGATT, Genabra, 
1976 (oapoesentanle) 

IX Reunoio do Grupo de Assaesor do Centro 
de Comén:oo lnlemauonal UNCTADJGATT, Gana
lira, 1976 (raprasantanta). 

XXII Sessão do Conaalho de ~ 
PNUD, Ganebra,1976 (cheia) 

LXI Sessão do Consalho Econ6rnoco a SoaaJ 
da ONU, Gao Ilibo a, 1976 (delegado) 

Reuliilo Praparalóna para a cnação da Aao
ciação de Palsm EJcporladoras de Chá, Ganabra, 
1976 (oapasentanle). 

Reunoio Ptaparalóna para cnaçAo da A..,..
c;ão de paism Expootadoras de Madeiras Tropaus, 
Garoabra, 1976(~). 

Comolê de ocçaman1o, adiTWiostração a Finan
ças, GATT, Gaooabra, 1976,(delegado). 

Acordo de cnação da Asaocoac;ão, lnintlllllomm&D..,.,.,OII 
de Países Exportadoras de Madeiras Trapiulla, Ge
nabra, 1977 (chata da delegação do Brasil e PNBO
danle da raulllio). 

VI Sasalio do Comolê de Pentos do Centro da 
ComéiCIO lntemauonel UNCT AO/GATT, Garlllbra, 
1977 (cheia). 

X Saasio do Grupo Assmsor do Centro da Co
méiCIO lnlamài:oonal UNCTADIGATT, Gaooaboa, 
1977 (chefe). 

Raeponsável palo PIO]Bio de Remtruluoação 
do Centro Domnocano de Promoção de Exportaçõ
es, Cedopax, Santo Doonngo, 19n 

I Reuniio de Soslamas Nacoonaos de lnfonna
c;ão Coman:ial do Paclo Andono, Caracas, 1976 
(c:ont.a iCiSia convodado). 

VIl Saesão do Comolli de Pentos do Centro da 
ComéiCIO lnternacoonal UNCT AD/GATT, Ganabra, 
1976 (chefe) 

XI Sasslio do Grupo Assasaor do Centro de 
ComéiCIO lnlamacoonal UNCTADIGATT, Garoaboa, 
1978 (chefe). 

XII Fllira lnlamaCIOnal de Aogel, 1978 (dolaiDr 
do pavilhão -do Brasol)-

1 Reunião de Chales de SBIVIÇOS Nacoonaos La
lino-Amencanos da lnlonnação Cornaocoal, Bnallloa, 
1978 (oapresentanle). 

VIII Sessão do Como1i de Pentos do Centro da 
ComéiCIO lntamacoonal UNCTADIGATT, Gt.nabra, 
1979 (chafe) 
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XII Sessão do Grupo Assessor do Centro de 
Comerao lnternacKII'Ial UNCTADIGATT, (Cheia e 
presidente da reunião) 

Secrelano-Execubvo da RSVISia, do Departa
mento de Promoção ComeiCial, 197711979. 

Camossão ExecutNa Permanen\e do Conselho 
lnteramencano para Educação. CHinela e Cultura. 
Washonglon, 1980 (oeprasentanre aliemo). 

XI, XII, XIII e XIV Reumões Ordinánas anuaos 
do Coe oselio lnteramencano de Educação, Ciênaa e 
Cultura da O<ganiZIIÇiD dos Eslados Amencanas, 
1980, 1981, 1982 e 1983. (delegado). 

X Perfodo Ord•nâno de Sessões de Assem
bléia GeiBI da Organozaçio dos Estados Amenca· 
nos, Waslwlgton, 1980 (delegado). 

X1 Perlodo Olllmáno de Sessões da Assem
bléoa GeiBI da Ooganozaçiio dos Estados Amencanos 
(O.E.A) Calllnes, Saint Lucia, 1981 (delegado). 

XXIII Reunoáo Oodmána da Coe o 5 o Elcecub
va Permanente do Conselho lntenunencano de Edu· 
cação. Ciência e Culluoa da Organozação dos Esta· 
dos Amencanos, 1 !MI1 (oepn~santante). 

XIX Reunião de Consulta de Ministros das Re
laç6es ~res. 1981 (delegado). 

VDI Período Ellbacxdmáno de Sessões da As
sembléia Geoal da Organaação dos Estados Amen
canos, 1982 (delegado) 

IX Periodo Exlraordináno de Sess·oes da As
sembléia Geral da OrganiZação dos Estados Amen
canos. 1911;! (delegado). 

XX Reunião de Consulta dos MiniStros das Re
laç6es Extenores da Organozação dos Estados Ame
rcanos. 1982 (assasaor). 

XXV Reunião Oodonána da Cornssão Executiva 
Permanente do Conselho lnteramencano de Educa
ção, Ciêncoae Cultuoa, 1982 (representante). 

XII e XIII Perfodo Oodonáno de Sessões da As· 
semlbéoa Gelai da Organozação dos Estados Amen
canos, Washiii!IIOn. 1982 e 1983 (delegado). 

XXVI Reunião ()rdmána da Coe 1 são Execub

va Permanente do ~lho lnteoamencano de Edu
cação, Ciência e Cu oa, 1983 (rapresentante). 

XXVII Reumão nfonána da Comissão Executi-
va Pennanente do nselho lntenunencano de Edu-
cação, Coêncra e Cu oa, 1983 (represantante) 

Rodada de negoaações com a Argentona. 
Acordo de Alcance Parcoal n. 1, Acordos ComerciBIS 
n• 16 a 21, J'III!IOCI89ÕI! com o Paraguao reletentes 
ao Acordo de Alcance Parcoal n" 34, Alado, Montevt
déu, 1985 (subchefe). 

Rodada de negocoações com Argenhna, Acor· 
do de Alcance Paraal n" 1. Alado, Monlevodeu. 1985 
(delegar' o). 

Reunião Praparatóna da rodada Reg101181 de 
nego oac; !ias, Alado. Mautellldéu, 1986 (subchefe). 

Reuniio de ~ gowru&ii181àiS 
de AliO Nível, B-Aires, 1986 (dela gado). 

P'Nsidenl8 da Cou 'o de Oiçaoidi okl da Aladi, 
1986. 

Rodada RegiDo ai de negc oac; ães, aubcomllê 
V, To•ISjiCioleS e Conu>kações, Aladl, MD1118\idéu, 
1986 (subchele). 

Rodada 18Q1D11B1 de Negoco"9'i-, subconilillll, 
SeiVIÇOII. Alado, Monlevidéu, 1986 (subchela). 

Rodada Ragu_. de Negcw oac;-oes, subcorn:lê I, 
Comérao a CoopeiiiÇ'oo Ecoo l6na. Aladl, Montevi
déu, 1986 (lllbchale). 

Nagoco...,.,. do AAP n" 1 com a Alg8llbo-. Ala
do, MoniB•noMI.o, 1986 (c:hele). 

RenaQi ciBÇio do AAP n" 1 com a Aogaâa, 
Aladi, Monlevideu, 1986 (dalagado). 

Reunião Nago"WWora das R ntoç6es Nilo-Tari
lénas, Aladi, MoiDVidêu, 1986 (dalagado). 

Reunião de NIYal TécniCO enlnl Blalll e Algen
-. RellllgC caçio do AAP n" 34, Paraguai, Aladt, 
Mololaoldéu, 1987 (da la gado). 

Reuniio PnopilllllóiB de Alio Nlval do III Con
selho da Mi IlSboa da Alad~ Moutewldéu, 1987 (dele
gado). 

III Reunilo da Conselho de Minsitos dá Alacll, 
~déu. 1.987 (delegado). 

NegoaaQI'es com a Venezuela, AAP n" 13, 
Aladi, Molillaw llao, 1987 (delegado). 

NegoaaQI'es com o México, AAP n" 9. Alado, 
~. 1987(dBIIgj8do). 

Naii iiilr.aa com a Colllnoba, AAP n" 10, Aladi, 
MoiobWidéu,1887 (~alagado). 

Rauniio Govamamental sobnt o Aconlo Co
meiCIBI rf'1, Alad, Montevidéu, 1987 (chafe). 

Reunião Eapadaimda de Rep1811am.il88 go
,.,._ sabnl Tilrnde de lnlpoi1aÇio. P189DS 
da RelerAIICIB e PI8ÇDS OficiaiS, Alacll, Moi .... ldéu. 
1987 (cheia). 

Reunio paoa a n:lusão de nowos piOdulos no 
AAP rfl 1 {Biasii-Aigantna), Alado, Monllmdéu, 1987 
(chefe). 

Reunoão do Comlê da Cooldanação e Nego
ciiiÇéies da rodada Ragionsl de Nego ciBC}ões para o 
exame do Programa Regoonal de RecupeniÇio a Ex-
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pansão do CornéR:Io, Aladl, Monlevxléu, 1987 (dele
gado). 

Rallllg I pio doa Aconlos Corne!aals 1 8 16, 
Alacli, Montevld6u, 1988, Cheia da Dei pçiio 

EtiCOI .. o tripel1ila Braai/Arganbnai\Jruguei e 
nlwl P..--ICIBI, San JIBI da Anchonlna, Urugu&l. 
111118, Manlblo da Comibva. 

Ral~~~gooiaç•• doa AAPS 11 e 3 e do P101UcU1o 
da Expenaio Comaiael (PEC) Bresii-Urugue~, Aladi, 
Moi....,id6u, 1888, (Chale da dalagaçlo). 

VIII Pelfado da Saa&ÕBII ~ da 
Cu ... 6nca ele Avalaçio e Conwrg6naa. Aladi. 
Moii11Md6u, 1888, (dalaQII'I•!. 

Rei >aQ c çlo doa AAPS BmsiiiPeru e Bnl
siiVenezuelll. Alam. Moi-ldéu. 1988, (Qiela da 
Dal&llll!ilo). 

VIII PPer•rflfudo"'*> da IIII~- e~ da 
CuáwênCiB de Ari ;i1u e Conwrglncle. Aladi, 
Moi,..vid6u, 1888, Sub-Chele da De'Bgeçãn 

I Cc:w-61- IIOble &iiKiit açl9 da npabinhoez&ID!O 
.._..... na An*lce l..alina, Reuniio pnip8ml6lle. 
Mca•vidéu, 1988, ~nlenle. Reunõea bollde
- Bnlsii/Aig&iliriB pa111 renagaôaçio do MP 1 e 
PiOIUcUio 22, Aladi, Moo -idéu. 1988, Chele da De
legeçl? 

11 S ' Rllgular do c-lho e-., .. ..., e 
Socllll de ONU (Ecasoc), Genebla, 1988. 

XII Reunllo Anual da 'Swise Cumiwmnuodllidllie&"•, Fu
tures end Opllana ,ali iali -.•, Conlenio I curM

dadu. SwiijiÓiiklânl 'Conáw -.lar e o~ da 
pnxldaa Iii &cailw darMIINoa·. Eklgaltllb::k. 11191. 

Medalla do Mérito SerDI Dumont. Blllllil. 
Meclallwl "M6rilo T8liWideré'. 
Ordem de BeniBdo 0'1 ......... Ollcial, a.. 
Ordem Vllooiala. c:a..o, G~ 
........ , ...... .Nnlar, - Dliwlar-

Gend. sublllibm, do DepeiiBmilniO do Serviço Exla
nur. 

1-0.... •• r ar 
Nome Ollcial: Irlanda •ecomende-ae a utiliza· 

çio 8IIICiusMl do lnllanaiiD 'Irlanda' em vez da 
~ da lrfanda'. A en ão de palaVI8. "Repu· 
blica' em toc1oa oa dcx:umeniDs uficlaiB naquele IJIU& 
rellela exiiWmll ~ do Govemu irtancl6& 
...... da dMiliio da ilha) 

Área: 7 ,280 Km2 
Capital: DubMl 

Populaçiio. 3,5 mdhlies de habllanles 40'Jio da 
paputaçiio .-de denliO de uma área de 60 i1llllw& 
da Dublm) 

2 -SI l - Polftlco 
Sietarne de Govano· RepubliCBI1il 

Parlamanto (Dái): bicameral, 166 cadet,.; 
elações a cacle. cinco .-

Senado: (Seanad Eirunn): úlllmas eleçOes 
em fawll!l•o de 1997, 60 cadans no_, 

'.u.e of Rapl I llab-' (Dali en-v.): úlli
,_ -• ;ões em 25 de lliiWimbro de 1992 

Judiaánu: Coilll Suprema, JIIÍZ8S I'ICII1l8MfCia 
pelo Pl88ldenle por wc-tio do Plliiii!IID-M•.-o e 
Gallir.-

3- Pi li C\ 'q AIIIIN"JIJ 
Chefe da e-do: Preaidente Maiy Mcala aaa 
Chefe de Govemu: Primeiro Ui isbu Balbe 

Ahem 
Vice-PiiUWiiiO Miruslro e Mlni8110 doa Negcl OS 

Eslrangairoa: DIMd Andraws 

4- Awd'r;'a do Ralaalm..-diD ........ ..,,. 

Aa ~ com a Irlanda pasaram a adqun" 
- daoi81dade nos ~ anoa com • c_,_ 
ll8 parpeclmls de _,.,.hiÇio do pi C I Iii de paz 
a de iiBIOiirrda do a-=~n•lO ecun6onKIU na lrlan: 
da. Nio hé -iletiCIOiiOS e C1B BIICUiibOI de alio nivel *" .. rrUiiplicedo daMie 11191. 

Em JBfiBiiO de 1992, o ex-Ministro doa Neg6-
CICII ES1ran9e11os, Gerard Collins. Vi&ilou u 818811 
e, em maiÇCI de 1995 e em abnl de 1996, ,.,...ba
ram-ae as VIBitas ofiCiais da Prasidenle, Mary Ao: 
biiiSCKI, e do VICB-f'nme•I'O:MinlstrO e MiniBliO doa 
~CCICII Eslanget108, OiCk Spring. e- ViBIIas 
-lliibuiram para '-'-' o di61ogo com aquaJa 
pilis pelas oportullldedes que cunsliluíram para 
1denbflcar pontQa de inbal"asae comum para o da
~ e dinarnzaçlio do relaciCinan-*' bi
lalaral. 

Aa relaç6es dlplomátiCIIII entre o 818811 e a 
Irlanda foram estabelectdas em 1 975, tendo o 
Governo BraslleiiO mantido representaçlo 1unto 
ao Govemu •rtand6s, de 1975 a 1985, cumulati
vamente com a Misaêo do Brasil JUnto às Comu
nidades Eu10pé1as e, de 1985 a 1991, cumulab
vamanle com a Embaixada bras•le•ra na H81a, 
at6 a •nstalac;lo de Embaixada residente do Bra
Sil em Dubkn, em 1991. A dec:ls4u brasdatra de 
1nstalar miiSêo I'BSidenle em Dublin pauiDU-ee, 
entra oubOS mCIIiVCIB, palo fato de a Irlanda ser 
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membro da Unoão Européia. Por sua vez, em 1974, 
o Governo ll"landês abnu representação dl!llomábca 
junto ao Governo brasila11o, em pnm111ro lugar, de 
1975 a 1985, cumulabvamen1e com sua Embaocada 
em Ottawa e, desde 1984, com sua Embancada em 
Llsboa. 

O Governo Irlandês Já mfonnou o Governo bra
Sileiro da sua llllençlo da rac1procar o gesto biBSillll
ro com a I1Sialação da Embaixada residente em Bra
&018. o que não tena Sido mnda posslval em decor
rência da n!SbiÇiies OIÇIIIIII!fllánas, embora cons111ua 
pnondade da dlplorraaa Irlandesa e que poderá ma
tenallzar-ee no ano conante. O assunto consbluiu 
ponto da conwrsaçao com a P18Sidente Robinson a 
com o Chanceler Dik Spmg na ocasião da suas VISi
tas ao 8111511. 

No campo polítiCO, merece rag1stro a COIIICI

dêncla da poeç6es sobre temas globais como de
lesa dos diredos humanos. protação ao maio am
biente. defesa da não-proliferação e do dasanna
mento. Essa semelhança de poe1ções e Interesses 
vem propic18r as possibilidades da incremento da 
cooperação e atuaÇio conJUnte em foros intema
CIONIIS. 

A FoiÇB de R.lação Rápida na Álnca - FRRA 
- podana vir a oleNc:er eventualmente, no futuro, 
oportunidade para atuaçio conjunte. Cumpre re
giatrer, aliás. corno exemplo de uma atuação con
JUnte na érea militar, a partH:1pação da ofiCiaiS bta
SIIelros em CUIBOS de lretnamento paiB operações 
de manutenção da paz oteracldos pelo governo Ir
landês. 

O intarcémb10 comercial com a Irlanda é 
pouco expressivo e sanam deseJáveiS esforços 
com sentido de IdentifiCar éreas da Interessa mú
tuo pa!B sua dinaiiiiZaçio. Para tanto, contribui
riam COidatos com lnsh Trade Board e a agência 
Irlandesa para p - de pequenas e médias 
empresas, a FO BAITH. AsSinala-se, contudo, 
que os fluxos de méiCIO a de investimentos têm 
crescido conslde velmente desde 1990. Em 
1996, o volume do comérciO alcançou US$230 mi
lhões, com as e rtações brasileiras somando 
US$75 milhões. 

RegiStra-se o interesse comerc~al da empre
sas Irlandeses em pa111c1par no procasso de •beral,.. 
zação e rnodamiZ&Ção do sator da talecomuniCBÇÕ
es bi&SIIeiro, nas éreas da telefona calular a dese
nho de cicuilos. Entendmentos sobl8 cooperaçio 
nas éreas educaaonal e de promoção de bJnsmo 
vêm sendo rnanbdos entre enbdades dos doiS p&ISBS. 

s-••cAmblada.._a• dlwda.-onfvoal 

A VISita da Presidente Robinson, no perfodo da 
28 a 30 da março da 1995, ca1aderimu a primeira 
visita oficial de um Cheia da Estado irlandls ao Bra
sl. A VISita IIISCftMJU-111! no COI- da viagem da 
Presidenta a Aménca do Sul - que incluiu a Argen
ma e o Chila - tendo por objebvos pR11111ar a pollb
ca axtama Irlandesa na Aménca Lat1na a consoli
dar a posiÇão da Irlanda no canério latino amen
cano. 

O Mi- dos Nag6cl0s Esbangalnls, Diclc 
Spnng, _._, vialla olic:iaJ ao Brasil em abril da 
1896. Na oce..ao rradaq •m .. o com o senhor 
Minlllbo da Estado das Ralaça &aicns, Lwz Fe
IIPII l..arnpnHa. A Vlsla à Aménca do Sul do Qwlca
ler ll'landls IIICiui larnbém o Chila a argentina a ~e~~
nião do grupo do Rio-União E.uopjia em Cocha
bamba, a partir da 16 daq1181e mês. 

O Senhor Miniabo da Eslado das R I ;tias Ex-
1Bt10188, Lulz Felpa L.ampnlia, .....- COIWIBfSB96-
BIS com seu homólogo irlandls, o a..-Jer Dlck 
Spnng, duranla a ~ral das Naçilaa un ... 
das da 1996, a no •ICOflbO Grupo do Rio-EU, em 
Noordwljl< da abri r 1111o. 

Com o ob!etiVO da lllllnlilar - lalaç 5aa bilate-
1815, aena oportuno aaminar a r cu.....,. da se 
ealabalaC'F um IYIIICIIIIBIIIO da conaultas polfticaa 
hlgh ........... entra ala lunclanérioll diploméii
COII das chancalanas dos doiS pafsas. A par das ini
ciati"las lllllli"-regiclnalo da lljllwcimaçlo Grupo do 
Rio-EU e MalcosuJ.EU, seria d ajhal valorizar a--as ""'-';lies bilalarias, 1111*1 no pla
no politico, atnMis do dlélogo ai 1e 11111ico, q&8llo no 
plano -l(mco • da COCipei1IÇio atnMis da con
- • ll1iclaJivas ponbJaiS. 
8-AbartunldaEii~ hdaRaald , ... _..._. .. 

A abariUia da Embaacada Raa tarlla da lllanda 
em Braslla sana um~ da a 110 ao-.......,.. 
to das ;aJações bilalanus. poiS pannibna aheiRação 
das pe;carç6es sobre a realidade poHiica a ec:on6-
_. braallalra, Villda, aagundo ilfonuaçêo da Em
baixada em Zublim, muito marcada naquela pala 
pala ébca dos Hei e pr-IIAIIDB das agên
CIIIS da IIJUda ao danmot.-.manlo a organ1zaçi'iea 
~-

0 Gouamo 111andês a iiiiiiiiiOi.j O GoYamo brasl-
111110 da sua 1 llalção da ........, Elrt a· -'a l8llldanla 
em BrasQI8, o que não sena sido~ pcu'"al em 
daCOII.ICIB da 1-IÇÕIIS 01çamailériu. A Irlanda pre
lendana, ainda dlllaniE o ano COI I& .. , abrir~

das no Brasil, Mélaco, Noruega a Tunpa. 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
· ECONÕMICO-COMERCIAIS 

-IRLANDA-

DADOS BÃSICOS 

Nnnu! õr.C.ãi - -- --- - ---- -
Sup~rflcrP. 

I or~lll~Ç~O 
llngua oficial 
M~~da 

Ca1ntal 
l'rlnclpar_!õ cidade!! ___________ _ 

----------

INDICADORES SÓCIO·ECONÔMICOS 
------ -- -------

i'õjjtiiãÇiiõ jãiii miiiiGes de habllantesi - -
Densrdade dcnrográllca (hab/Km') 
PIB " prP~os de mercado ( US $ bllhlles) 

PIB, per caprta (USS) 
Crescimento rPal do PIB(%) 
lmllcc de preços ao consumidor (%1 
l!r•sPrvas lnlcrnaclonals (US$ bllhllesl 
Divida Governamental Geral (US$ bllhiles) 
CAmbio ( [ r u~ ~ )__ -

,Ref>uliiica da triimda 
68 aqo bn~ 

;oP•Ie ri~ Fwop~ 
rnglês. rrlandés 
'LIIrra hlmulr•c:;.i1 nu PnnlfrhvhllrJil rm 100 (lrllrr) 

Dublrn 

-------~!>_11~ laoghmre Cor~ _9"!~!_•!'_ ll!"erlc~ -~alcrlo~d 

-----

I 1994 I 1995 I 1996 
--- -- --- -
----· 

4 4 4 
521 '12 1 57,1 

51 lfj fi I 76 67 20 

142111 li 156 18 6r.7 
65 111 1 70 
2~ 7'o I r. 

G 20 n no 8 'iU 

45 1 ~9.9 49 o 
068 063 063 -- -------- --- ---

I! 
! 
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8 
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8 
~ 
~ 

... s: 



8000 

iO 00 

nnoo 

'iOOO 

J li 10 no .. 
~ 

1 1100 
29,18 

"'000 

1000 

n nn 

7,85 

1993 

·IRLANDA· 
COM~RCIO EXTERIOR 

59 23 

34,05 

8 87 

1994 

43,68 

75.88 

[J I 1 '' 1Jot ti t• 

D • ., •• ,.,.,,,. '• 

[J "' ... •• 

D 

32 ~o 

11 48 

1995 

I'~ 

I~ 

I 
I 

> z 
~ 
"' 8 
~ 
8 
li 
I~ 

I 

I 
\~ 
o 
li" 
i .. 



DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÔMICO-COMERCIAIS 

-IRLANDA-

BALANÇO DE PAGAMENTOS (USS bllh6es) I 1993 

A iiãln;.c;; Cõn,.rdal 8,18 

r•IJDIIliÇftCI§ :.'0 i:l 

ln1potlaçftes 20 55 
IJ Sorvlço•lllrtuldnl ·299 

Recetla 3 7 i 
Drspes:a 6 76 

C I r anslerênclas Correnlos (liquido) 1.91 
D Movlrnonto Financeiro (liquido) 0,35 
E Movlmenlo de Capital• (liquido) 077 

F Erro-; " Ornlnfltt" I 03 
G Soldo 3,91 - - - -- - -· ----

I 1994 I 1995 

9,37 13,12 

3J G4 4J 3., 

24 27 30 20 
~.20 .S72 
411 401) 

8 31 10 '",:' 

1,75 1,78 

-3,75 .o 67 

D.31 082 
1,68 0.82 

.o. 17 2,34 

·----· -·-----------------------------------------------------
c OMÉRCIO EXTERIOR ( US$ bllh6es) I 1 9 9 3 I 1994 I 1995 

. -Ex1rorlaçees (lob) 2918 34 05 43.61 

lnrporloç6oo (cll) 21,53 25,18 32.20 

Balança comercial 7,65 8.17 11,46 

lnlerclnrblo comercial 50,71 59,23 75,11 
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÔMICO-COMERCIAIS 

-IRLANDA-
DIRECAO DO COMERCIO EXTERIOR llt s " 1114 '• 

IUS$ bllhGes -lobl da lei .. ... ....... 
EXPORTAÇOES 

llo •"rllrr Lo III "'R 14 ~ ... ~lljl~. 

tl•ru..,~ o "' tJ Jn~· "' l-I nl'\C. ........ 171 ').'PI lll 91'1., 
I ..... lv I I .... ... 90'!1'. '" 8 40" 
1,. "~'' no• I !O ,., 

"' ... H'fo ,.,., ,, ,, ,, III • [lo\ .. "' ] 138 " 
•••• J I 01 l (.1'4 "' '362~ ,,, , 107 ]q ~ 107 ] ... ~~ 
f 1 I I ... I' O '" ~ .... 

III I ou I 11• '" I 111~1o 

I""'" 010 I 71 'lo "' ~ 14-Ao 
I~•PI1~1 1 027 09H 011 I 1211.\ 
11 11 ~.,, "' n ""' 

.,, 
1 •r-

"'""''' • 07 ou•. . .. o n·~ 

~UIIIQIAL 2.t,71 fl4 hA "' R.t o;,;!1o 

tlUtAI"i PAISfS 4,47 ... 1'"• 5,27 t'i -ta• .. 
1n1111 r r nAt :rt 11 lf1hnr1" 14 n, •mma• 

----

iMPÕRTACÕES ----- ----- -

'"''"' '"+·•· 711 v; tr,). '" lf, 4;'. 

' I~~~~~ llo h~ "' • I .. , \11. '1 

\. I I I "' ... 170 111i 

III ~'' lU •.di4"'.1 '" 4R•,• 

I 1•1'1 I ... ~ 7J~. ... ~ ... ~ ,, ... ... ''.I'J"I. .. , I o, ,•. 

'"(t;>l'llt I"" '''I ... 1 o~· .. "' I Ol•o 

I ~o;. ' lo' ''1. ... ) "J(l .... 073 ~ 90"~ 

I".J ... ~o .. ., ... ~ '0'6 
ll,illl"i.l.il '" 019"Ao O lO I 19"'\ 

ll.;>o11P9 O li I ~).c, "' I .. ,., 

la•. o~~n 0,2! I Ql~ 030 119"1. 

01'1goe~ I• ,,.,,,,.,,a.., ., I SJ OlS I )I) :, 

,,..,n 0,]0 I 1""~ "' I .. :•!, 

n. ,~,, ••• (1]7'· ••• o,, .. 
"illlll•lllll III 711 1!1 Ol"t " r• ('", '18 
OE.MI\IS P~U'US 2,79 I~ 9(.•-t. "' , .. I);! l\ 

_!giAl GEIJ~ ·---- 1153 100!;10 .... zs 11 10000 .. 

1115 " IID 101.11 

11 14 ;''5 }11'11 

'" 11111:'1 ... 9 4]'t 

"' I) y,~~ , .. (, 'l(.'looo 

"' • 1'5" 

"' ] }'o 

131 >cu 
107 ... ... I 0' ... I 90'• ... I ;!4"+ ... I 11(1 • 

"" o li'• 

lr 'IJ fl4 "'5" 
0,75 15 1'5"1. 
4] RA 

1(1'1 ~·· 

-· 
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• 
DADOS BASICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 

ECONOMICO-COMERCIAIS 
-IRLANDA-

L COMPOSIÇAO DO COMERCIO EXTERIOR I 1193 I da ;:.;r 19 94 I do~ I 11 "J-:~.J 

UPOAUçoi'S (USI b••õts lobl 
M'IQ1~111'!111!' I!'QinpalfiP••t~,,. rlfll trano:.porll!' 

r1C'•I••IU'5 QUIIniCn'5 

Produtos al•mPr•llc..-.s e amn'811i .,.,v,. 
I 1t>rl1ll•ro; III;II•III"I!UIIIIdl)'!o dlv~I'JO"io 

~ubtoiPI 

Dl!tiUII ProdflfOI 
Tolol Gerol 

I COMPOSIÇAO DO COM~RCIO EXTERIOR ,,,..._ .. , 

fMI'OIIIAtOEi 
M1'-lll•flas e f'l111pa•1•t'll~ de lllr"lsporte 
ltM •loY' qlNIW"n'l. 

Beons de (.apdal 
f'"' lu""' nl:l••llhllun•tlv'" •llvPI'W" 

Sublolal 
~nNIIs Produtos 
Tot.t G~r .. 

- EiPoiiiiõiS 1iõiij 
fmparr•c4es (fubl 
8o~lanç• COIIIl'I'Cioll 
lnl•rciimbln ConM!I'cl•l 

IUII IIIUoõos -cll) 

Pllrllclpaç~ _n~ ~~~_!lo __!!l!llrcfrt ••lerkrl llr•IDifro (%) 

131 
5.11 
511 
OD! 

23,115 
5,45 

11,10 

1113 

i.n 
2.11 
2.13 
1.19 

ui,u 
5,87 
21,10 

---r----.----- -:-1--
.8·l· 10,25 ~997•. 15,09 141j)""l. 
191t"i. 7,01 2073% 101 ..18U% 
1952% 8 35 1857% 
''92"'• 5 DI 14 R:''"'~· 

91 i'~"l 211 711 R .. (JC'I'\1 

18 73% 5,44 15 91% 
100 ODIIo IUQ filO !mi 

'l'o 1994 
"" doiDIII dolotol 

3683 ... 1,14 3853 ... 
12 29'llo 3.34 1295 ... 
li 61'1(, 2.11 11 47% 
11 :'R",f, 3,14 12 ti% 

i3 !)9.,. 19,38 15 12'16 
2801% B,CZ 2488"11 
100 1111'16 21,10 100 ODIIo 

III 1"60~ 581 1)410% 

30,7J ~405"4 

6,17 IS 95'1. 
43,70 1000011 

1995 
"" do lalal 

13.13 •2 Jl" 
411 1283'16 
3.14 IIJIJ'!6 
3,41 1108<"' 

2• 89 77 30% 
7,:11 22 70% 

32.20 100 ao ... 

IÜO J 172,32 1"1 

"" 247,52 

0,2.% ---
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rc~~õ 
EXPORIAÇOES 

Ueslduooro das IHduslrloiS 
M ........ a t'llviO veQtlal 
AI lnl .. .,. lf•lels coniK· 

l

f 1111r1 r III'I.•JrliiiS Ull 

lor ln""'d..,. r a~•,•dl• 
ll'C:d'"os esprc•=111 ri!'• .da· 

r ,a e r.;ntlo obun ,.. 

I
F•II:tiO's I"'Nt'IP'!I no;tlel 

Calçada~ r•ul.'lln:a"io • ., ........ 
I'ICM.IniOs la•••••cta•IICG' 

8011tolol 
DMallt l'rodUios 
101AL GERAL 

ii.iPoiii ÃçllêS (1 
Ptodl•los CJJimiCOI ara' 
!Puv:luiQII .. m.ciUIK~ 
Millqiiii'M Pp•ti!Ot I 

l1n'!.ll18tlftllotr tpiii'IIO)t 

VtiC.Jos 811IDIII6VWS tr 
IObll diV"IS:i!ll dlltMI 
:P.Ucpnar. 1')11 ... M a 
lf'lftlrC'ot 1 111:11 ceras 
'~late• ..... albu••161de'!o 
'"''1!1 rlalltlulos rrodulo'l 
l'l•u1111 r•dlas am11111 
I1•••Yhi' • ••IlM obra• 

Sublotal 
Dlmll• Produlos 
lOTA! GE!!~l-

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÕMICO-COMERCIAIS 

-IRLANDA-
INTERCAMBIO. CoMERCIAL BRASIL -IRLANDA • 

1 .. :.1 til I 

jUS$ mllhOoo -lobl I 
lnCIPJIII produ~ e vrupoa de produlos) 
llnenl•n llimenlos p1r11,.... ••.•z '1941'% zrec 
abraadem.tetra n,sl ., 77"" U,11 ...... 295 2 4CJ"aa. . .. ,,,,.... ... 010 n:?'S' 0,53 
1IP LIIIC3 lt•IO lliPCISio lll~dK."D'S •lf: I 04 OlllJll', ZIC 

lapt'ICIIIII •lt' IZI ·~"' 171 
'191a C4UDSIC:I •lc III I J6% 3,:11 
i COI' IF'IIIS 1!11111, ele o 42 0'35% 0,21 
lllno: ..... , .. ll.anlft •• , .. partn 0,45 .,.. 011 

0,01 005!1 0,31 

000 """"'' 0,1!1 

li, li 5751% I Ui 
10,33 4243,. 11,43 

;;;;lpalo produklo e grupoo de produklol 
111,11 IIJDOIJ!I 11,11 

~· 14,11 6111% 51.37 
3,11 ...... ZO.Z3 

tu .. uaulos tnrclnteOII 10,40 li 64% 14,47 
111;1 611Ca folo peelslo tNdlcos etc ... 09411 ... 
,., cdos •k' 0,01 "'"" 0,01 
tOiniiiS o oz DON UI 
t.l~o'tl'llf'""ltOCC'Io t'IC 011 I OCJ7'Mo t,IJ ... 09411 .... 
lilii II•ZIInill IIC 3,00 338'11o III 
COIIII'SIIwoh da 01'9"!1 •nRI t,lt I 3:1% 517 
U"Cifll'll"' ... 4 o;•tr 315 

0,01 ..... 0,13 

71,41 I 88 92,. 101,87 

1,90 11 oa"' li, IS 
11,3! 10000'11 127,72 

. - -

1 .. ~1 .. , .. , . 
41 78% 31,1:1 
21,62'!1o Ul22 
611\ "' o""" zao 
324'"- 267 
26911 245 

5 I'"' 015 
0441!t. 011 
I 04~ o sz 
0'51% O,U 
023'lfl 0,43 

8423 .. 70,31 
1!1,7"' C.IZ 

IDO 110!1 75,ZG 

4022% 12,11 
l!lia. .. •uo 
,, 31% 11,41 
1 49% 1371 
DD:III 11,14 
126!1 131 
06911 1,93 
1 49'Ho uz 
5 36% 4,30 
467% 3,17 
2 47% 1,00 

"'"" 2 02 

85 24'" 111,14 
1476% 1011 

1011"""' 172,32 

1 .. -

52'51% 
21 57'111 
•'59~ 
3 72"4 
J'j'j\1, 

J 26" 
11811 
1 ro•• .... o.,.,. 
057'11. 

...... 
a.••• 

1011110!1 

383811 

"·-9'1511 
796% ' 

6 46% I 
4 874111 
393% 
25611 
250!1 
184% 
I i4'1o 
I 17'1(, 

CJJ 80'tl 
6,20'11o 

1011""" 

lf 
! 

~ 
~ 
"' 8 
"' "' 
~ 

I 

"' 



DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES 
ECONÓMICO-COMERCIAIS 

Irlanda (confidencial) 

-iNVESTiMENTóS 

lnvesllnl..,los da klando na BrooM fposlçlo do Junho do IHSJ• 
Investimentos: U8S ll,:ttl miM16es • Rolnvestlmontao: U8SI,I4 mllhGoo ·Talai Ullll.l mRIIGes 

lnvosllmehlos da llrasU nl klondo fposlçla ao m~tço do 1118): 
lnvesHmonlas U81 411.08 mil- Retorno· • USI 1,00 mD • -· Ust 411,UU mil 

DIVIDA EXTERNA BILATERAL 

Divida externa do Brasil Plrt com elrlmda: 
O. ICO'Ido r01n o 8Rnto Centrar pela posçlo .rn 3JIOJ191 • divida do Alnll para c:am a Irlanda lolallzava USS iO Ji' m•lh0e'5 

Olvida externa da Irlanda para com o Brasil· 
Do acoodncaon o Banco Conllol. pelo poooçloom 31112/96 nlaconsla dM9do blondopwo com a Br ... 

I"''' I ••••r.••••~•·~~~-t.,fi11'"11Ctiiii•IIIK'IARf""nr014,.., "'"'•'t''' 

(À Comissão de Relações Exter.ores e Defesa Nacional.) 
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Junho de 199R ANAIS DO SE'IADO FEDERA.!. ~13 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETARIO DA 
cAIIARA DOS DEPUTADOS 

N.• 12o4198. de 10 do corrente, comuniCando a 
18J8IÇãO do SubslitutNO do Senado ao PIO)I!Io de lei 
da Cãmara n.• 102, de 1992 (n.• 1.289191, naquela 
Casa), que llf11llla, para o estrangeiro em situação 
iegal no lerniDno naaonal, o prazo para requerer re
!IJS!ro pi'OVIS6no. 

(ProtelO envrad:) à sanção em 10-6-98) 

MATÉRIAS RECEBIDAS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

EMENDA DA cAMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

lN" 3CJ7, DE 1!1115 
CN" 3.152187, naque~a ea .. , 

Allilnl • iedllçio da .-to 4" do Daueto
Lel n.• 172, de 17 de CIUIIIIIro de 1969, que 
diap6e llllln o 11 údo da pu" sio da 
Jon .... , e cM oubas providel ci:n 

EMENDA 

Supnme-se o aJt. 2" do prqeto, renumeranclc>
se os demaJS. 

PROJETO ORIGINAL APROVADO PELO 
SENADO E _F_NCAMINHADO À 
CÂMARA IIJOS DEPUTADOS 

Alllln e iedo:l'io da 1111. 4• do Decre
to-lei rt' 172, da 17 da outubro de 1969, 
que dlep6e ... o -c:fclo da ,....- 'o 
dajlwi ......... -puwtdin o 

o COiy so Nac:oonal decrela: 
Art. 1• O ai!. 4• do Decteto-la rf' 972. de 't7 de 

outubro de 1969, alteiBdo pala Ler n" 6.612, de 7 de 
dezembro de 1978, passa a VlgOI&r com a segurnte 
radação 

"Ai! 4° 0 ex&ICICIO da profiSSão de JOr· 

nallsla requeg:révro na Federação 
Nacounal dos omallslas - FENAJ e se fará 
mediante a ap -o de: 

I - cai1e profissional; 

11 - d[i de curso supenor da JOm&· 
lrsmo. oflcral reconhectdo, regiStrado no 
Mrnrsténo da ducação e do Desporto, ou 
em ..-arção r este credenCiada. para as 
funções relactOnadas 110 ail. 6" deste Decre
to-ler, com eJU:eÇão da furrção definida na 
elinea h; 

III - se estrangerro, pltMI de perma
nência defrnrtrva ou autonzação legal para 
lrabalho no Bras~l e drploma de curso supe
rior de JOrnalismo, revalidado de acordo com 
a legrslação em VIgOr. 

§ 1° Para o regrstro prolissronal da fun
çio de rlustrador. prevJsta na eli..- h do ail 
f1' deste Decn!to-ler, é necessána a apre
sentação de: 

e) diploma de curso de nível supenor 
ou ceilrfrcado de conclusão de ensr110 de se
gundo grau, forneCido por estabelecmenlo 
da ensrno reconhecido na forma da lei, 

b) cer lrlicaJo de aprovação em éxeme 
de capacdaçáo técnica para o desempenho 
da lurrção, realrzado pela Federaçio Nacio
nal dos Jomalrslas - FENAJ. 

§ 2" O regrstro prévio na FedeiBÇio 
Nacional dos Jomelrstas - FENAJ selá sub
mebdo pelo interessado ao órgão l1lgiOII8I 
compelenle do Mrnrsteno do Trabalho, para 
~ homologação, que tomará definitivo 
o regrstro. vedada qualquer eXigêncra adiCIO
nei pnMSta neste amgo. 

§ 3" O pedrdo de homologação saá 
formelrzado no prazo de - dras a conlar 
da errpedtçio do regrslla piávlo, que será 
váJodo para O ex&ICÍCIO profrssional de JOm&• 
lrsta. até a data da sua translonnação em re
!IJSIIO defindJVO. 

Ail. 2" O regulamento desta lei será expedido 
110 prazo máximo de sessenla dras a partir da data 
de sua pubiiC&çio. 

Art. 3" Esta Ler enba em lllgOI' na data de sua 
publicação. 

no. 
Ail 4° Revogam-se as drsposoções em contrá-

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N' 6.612- DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978 

Allen dlepositlvoe do De-t:nllo-Lel 
rt' 972 ,,,,da 17 da -'ubro de 1181, que 
cllspãe sobrw e profissio de jomell I . 

O Presrdenta da República. 
Faço saber que o Congresso Nacronal decrala 

e eu sancrono a segurnle Ler: 
Ali. t• FICam revogados o § 2" do ail1gO 3": o 

rtem IV e os §§ 1° e 2" do amgo 4°, do Decralo-Ler 
n" 972, de 17 de outubro de 1969 
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Art ~· Passa a v1gorar com a seg111nte redação 
a aknea a, do § 3", artogo 49, do Dec:re1D-Le1 n• 972, 
de 17 de outubro de 1969 

"Art 4• -- -- - -- ---- -- --- .... 
§ 1' -- - --- --- ---- -- ----- -- -
§ 2" - ---- --- -- -- ---- --------- --
§ 3" --- - - --- -- --- ------ - ---·---·--
.,colaborador, a&Sim entendido aque

le que, medlame remuneração e sem rala· 
ção de &rr11rego. produz trablllho de nature
za tacnoca, coentibca ou cultural, relacoonado 
com a sua especoalozação, para - divulga
do com o nome e quallfocação do aUior • 

Art 3" Esta Le1 entrara em v.gor na data de SL'II 

publocação 
Art 4' Revogam-se as d1sposoções em contrá-

no. 
ERNESTO GEISEL- Presidente da República. 

Amllldo Prlelo. 

DECRETO-LEI III" 972 
DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 

o.põe sobre o exerctclo da pralle
do ... jon18llsta. 

Art. 4° O emrcocoo da prohssio de jOmiiJtsta re
quer prevoo regiStro no orgão reg1onal compelenle do 
Ml'losténo do Trabalho e Prevldêncoa Socoal que se 
lará mediante a apresentação de 

Art 6" As funções desempenhadas pelos JOI'· 
nalostas profissionaiS, oomo empregados, serâo as· 
""" cla~SJiocadas 

h) Ilustrador: aquele que tem a seu cargo cnar 
ou executar desenhos artísllcos ou técmcos de cara
ter rornalistiCIO: 

(A COIJIJSSão de Assuntos SociaiS.} 

PROJETO DE LEI DA CÃIIARA N" 20, DE 1118 
(N" 3.1!121!17, na ea .. ele Origem) 

......... Lei ... 7 .&74, ele 4 ... OUiallrO 
ele 1118, que autoriD o lnslllulo de Admi
nilitnw;.., Financeinl IIII Previcllncla a Alio 
e· 'incia Social - lAPAS a ~ i Acade
mill Nac:ionlol de Medicina lmóvele cled
I"'8CCoe i 1..-laçio cllt -dloe cllt """iiloe ........ 

O Congresso 1\lacoonal decreta 
Art r• O art 2" da Le1 n" 7 674. de 4 de outu

bro de 1988, passa a vogorar acrescido do segu1nte 
parágrafo únoco 

"Art 2" .... .. . . ... ... ... ........ . 
Paragrafo unoco A Academoa Nacional 

de Medoc1na podara. a 11tulo de retnbulção 
pelos custos de construção, conceder à 
COOSIMora dos pred1os refendas no C11P1J1 o 
dlretto de exploração comercoaJ de parte 
destes por prazo de ate v1nte anos. • 

Arl 2" O prazo para adoçio de provodêncoa. 
para construção dos centros de estudo e pesqu1sa. 
pniVIStO no art 39 da Le1 n" 7.67 4, de 4 de outubro 
de 1988. passa a ser de seos anos. contados da data 
de publocação desta Leo 

Art. 3" Esta Le1 entra em v1gor na data de sua 
publocação 

Art. 49 Revogam-se as dosP<l61QÕSS em conlnuKl 

PROJETO ORIGINAL 
(n• 3.1!121!17, na Cimano dÕW Deputadoe) 

Alieno a Lei n" 7.674, de 4 ele ou1u1Jro 
cllt1988, que "AutanD o lnstiluto cllt Ad
mlnleloaçio FI- da Preridlnclll e 
Meietincla Soc:illl - lAPAS a ~ i Aca
clltmill Nacional de Medicina i......,. des
tinados llln-laçio de centros de
e pesquise• a 

O Congnasso Nacoonal decreta 
Art r• O a ri. 2' da Le1 n• 7.67 4, de 4 de outu

bro de t 988. passa a VIIIOrar acrescido do segu1nte 
parágrafo· 

"Art 2" . . ... .•...... . .. 
Paragrafo un1co A Academoa Nacoo

nal de Medoc1na podara, a titulo de retnbUI· 
ção pelos custos de construção. conceder 
à construtora dos predlos refendas no ca
put o d1rerto de exploração comerc1al de 
parte dos mesmos por prazo de até VInte 
anos • 

Art 2" O prazo para adoçáo de provKiêncoas 
para construção dos centros de estudo e peosquosa, 
prevosto no art 3" da Le1 n• 7 674 de 4 de outubro 
de 1988. passa a ser de se1s anos contados da data 
de publocação da presente le1 

Arl 3' Esta le1 entra em v1gor na data de sua 
publoceção. 

Art 4° Revogam-se as dlsposoções em contrano 
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Julllificaç:ão 

A cnação de centres de estudos e peSQUIS8S 
por parte da Academra Naaonal de Medocrna, num 
pais corno o nosso, tio carente de II'ICratNBS da es
pécie, deve merecer todo o apo10 do govemo e da 
sOCiedade. 

Esse foi o objetn.o da Ler n• 7 674188, frustrado 
porém pelo eXJ!Iuo prazo de seiS meses para a re
versão. a partir da data da escmura de doação, caso 
não mociada a oonstrwção, a que se conjugou a de
mora para que a PrefeitUra do R10 de Janerro conce
desse a devida locença. 

Para que não se perca a mwlgar oportunidade 
de se fazer algo pelo desenvolvimento da clãnaa 
mediCa braslleua. olan!cernos o preseme prof8IO 
que solucionará o problema do prazo para cumpn
mento das obngações da donatana. Alem diSSO, 
nossa proposiÇão possrbilda a efehVBÇão de esque
ma de aulofmanaamento que assegurará a concrell
zação da obra e seu retomo total ao patnmõn10 da 
Academra Nac10nal de Medocrna ao témuno de um 
prazo de vrnte anos. 

É corno of&liiC8IriOS a proposiÇão, certos do 
apo10 dos dustres paras 

Sala das Sessões. - Deputado Cláudio 
Cha-. 

LEGISLAÇÃO errADA 

LE17.674, DE 04 DE OUTUBRO DE 1988 

AutariD o Instituto de Aclmlniatnl
ç:ão FiiiiHICeln de Prevldincia e Asa;. 
t6ncia Social - lAPAS a doar a Academia 
tt.clonal de Medicina imóvel& deeliuadW 
ii lnatalaçio de centro& de eatuciO e pes
quisa. 

Arl :ZO Os terrenos mdiCados no arbgo antenor 
dest ... rn-se exclusMU1IIInle à rnstalação dos cen
tros de estudo e pesqi,IISa da Academra NaciOnal de 
MediCina I 

Art. 3" Os rrnove1 doados reverterão ao patn-
móniO do lAPAS, r pendentemente de qualquer 
rndeniZ8Ção, arnda q por benlertonas raalrzadas, 
em caso de drssol o, lrqurdação ou extrnção da 
entidade, se lhes VIer ser dada, no todo ou em par
le, deslrnação drversa lla prevrsta no artigo antenor, 
ou se, no prazo de sBii meses. contados da data da 
escntura de doação, não houverem sido adotadas, 
pela donatána, provrdêncra para a construção dos 
centros de estudo e P~~&Qursa 

Art. 4° Esta Let emra em vrgor na data de sua 
publiCação. 

Art 5" Revogam-se as diSposrçóes em contráno. 

(À Comissão de Constlturçáo, JustiÇa e 
Cldadanra.} 

PROJETO DE LEI DA c:J.MARA N" 21, DE 1918 
(N" 2.5361116, na C... de origem) 

De miCI&trva do Presidente da Republoce 

Autartza o Poder Executivo a conce
der remlaaão parcial de criei,_ ezl8r
noa, em conaonincia com parlnret>oa 
estabelecidos naa Alas da ~ 
- origWriaa do chamado "Clube de P• 
rta• ou em Memorando& de Enlencllmen- deCai._.... de nagoclaçãea bilate
ral&, negociar tiluloa ralenMtetr a cnicllme . 
-·-a valor de mercado e recabar ti
tulo& da divida do BraaH e de outras pai
- em pagamento, e dili OUII'IIs provtdlu
cills. 

o Congresso NaciOnal decreta 
Art 1° Observado o drsposto nos rncrsos V e Vll 

do art 52 da eo.-.ução, fica o Poder ExacutNO 
autonzado a coriOBder o sagurnte tratamento a crédr
tos externos da Unrão em relação a outrcs países ou 
garanlidos por -

I - conceder remiSSão paiCIBI, em consonãncra 
com parâmetros estabelecrdos nas Atas de Enlendr
mentos ongrnadas do chamado "Clube de Pans" ou 
em Memorandos de Entandrmentos deconentas de 
negoc:rações brlaleraiS, 

11 - negocrar a valor de mercado os titulas rep
resentabvos dos credllos ralei Idos no caput deste 
artrgo, 

III - receber em pagamento títulos da diVIda 
extema do Brasrl e de outrcs países. 

Art. :ZO Nos contratos abrangidos por esta Lar 
devenl constar cláusula drsc:rpl..ando solução de 
controvérsra entre as partas. sendo acellável, para 
tallmalidade, e rndoca9ão do foro brasdeuo ou de ar
bitragem inlem&CIOnal. 

Art 3" ~ ao Mrnrstro de Estado da Fa
zenda brmar os contratos resultantes de rar M!goera
ção de crédito extarno da Unrão, abrangrdos ou não 
pelo ali. 1°. podendo ele delegar a refenda compe
liinaa ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, a 
Procuradores da Fazenda NaciOnal ou a repre
sentantes drplomabcos do Pars 

Art. 4• Esta Ler entra em vrgor na data de sua 
publrcação 
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MENSAGEM N" 1 148, 
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1996 

Senhores Membros do Congresso NIICIONII, 
Nos termos do artrgo 61 da Consbtuoção Fede

ral, submeto à alenta deliberação de Vossas e-
lênas, acompanhado de ExposiÇão de MobYas dos 
Semoras Muutroa de Estado da Fazenda. do Pla
nepunento e OtçameniO, da Indústria, do Comérao e 
do Turismo e das Pelações Extenores, o texto do 
pnlllllo de lei que "Autonza o Poder ExecubVO a con
ceder remossão pan:oal de crédllos externos. em con
sonincla com plllêmetros estabelecidos nas Alas de 
Enlendlmenlos Oligmánas do chamado "Clube de 
Parts" ou em Memorandos de Emendimentos decor
rentas de negar ações bilalanus, negoaar tilulos re
lereodeS a~ e~ a valor de mercado e re
ceber titu1os da divida do BraSil e de outros países 
em pagamento e d6 outras providênclllS". 

Braslba, 8 de novembro de 1996 - F<Fel1-•••lldolldo 
Hlleilenoarkt111••• C8rda.a. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N" 
520, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1996, DOS SE
NHORES MINISTROS DE ESTADO DA FA
ZENDA, DO PlANEJAMENTO E ORÇAMEN
TO, DA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO E DAS REL.AÇOES EXTERIORES 

E:lu:eleidl ,., Senhor P18111denla da Aapilblita, 
O Comtê de Avallaçlio de. Créddo ao Extenar -

COMACE, cnada em aetenao de 1989, é o órgão 
da Adna ""'.,... Federal CJI8 tem par escopo COOide
ner a formulaçãD de cinllnzes plli8 a palllca de credi
tas ao -.ar. I'ICiuiNe buscando VIBbilzar o 181l8bo
ITIIIIID dos aáiilos exleinD& bnlsdelios, ~ de 
~ Qllo•"'•• nas déc•ia& de 11170 e 
1980 ao 11J1118ro da exlnD Fundo de. Fllllli..,.ledo à 
EllpOIIaçio - F1NEX, suoecido pelo Programe de Fi
nanasmeniO às Elcponações - PROEX. e de lrNs de 
cnkllo espeaas da Banco CenlraL 

2) A atuaçio da Comaos desde a sua cnação 
permtiu reduzir o ~ das diVidas em aliaZo 
de 48,5%, em 1989. para 19.5%, em 1996; o lotai 
dos crédllos brasolezos no extenor, em 26 de fewre•
ro de 1996, alcançava US$6,5 bilhões, sendo 
US$1,18 bolhão de atrasados 

3) O atua1 partlollo dos credrtos brasileii"OS 
abrange, em sua grande 1'T1810na, países com graves 
pnlblema& de endMdamento externo, fato que os 
tem levado a _,_r da cornuflldade intamaaonal 
t1a&nentos exllemamente COfiCIISSIONll&, InCluindo 
redução de diVIda. pegamen10 par rnao de opeiações 
de awap e 18COii!piB de diVIda com desconto 

4) No lorum do comdê 1nformal de pa1ses cre
dores, o chamado Clube de Pans, fonna I'I1IIIB con
OIIIISIOn81 de tratamenlo das dividas vem sendo ele
liVada desde 1988, lendo O Clube de IRIQO adotado 
o chamado Tratamenlo de Toronto. que reduzia em 
33% a diVIda eteg1vel dos pa1ses I'I1IIIB pabres e I'I1IIIB 
altamente endiVIdados. 

5) Segu1ndo a tendêncoa de aliviar a divida dos 
países com 11181018& ddiCuldade& econõrmco-flillln
oeuas. o Clube de Pans adolou. em 1991, o chama
do Tratamenlo de Londres (ou de TnNded), com re
dução de 50% da díVIda elegível, redução esta ele
vada para ate 67% em 1994, com o chamado Trata
mento Nápoles, dar-se por m1110 de cancetamanto de 
pnnapal, apbcação de taxa de ruros redo meta ou cs
pdaiiZllÇão dos JUro& do reescalonamenlo. 

6) A redução rta díVIda desses palses é IIISiru
mento de uma poiiiiCB lillemaciORIII que observa 
-"s11CBR1ente a nac essá• conespondênCia enJre 
as obrigações l•neriCe•ras do país devedor e sau ca
paadade de pagamento, e que, nio se enconlnlndo 
restnta ao& aiii8JS obJe1iVos do Clube de Paris, tem 
Sido também recepc:IOflada peloS credores priwldos, 
por meto do Plano Srady. e Blnda obseiVável em 
contratos bilateraiS entTe Estados. 

7) Dant1e os países indiCados pelo Clube corno 
aptos ao benef•ao de reduçio de 50'11. a 67% de 
suas dívidas elegfvets, sem PIBIUIZO de futui8S Inclu
sões, são os segu•ntes a 1111egrar o pui11'al a dos 
crédrtos bras1leoros: 

P-. PNB per~ divida NPVI 
(US$) aparte; a n(%) 

r 
ue BO 1203 

TanziniB 110 901 

Gu--SISsau 220 1145 

GuiiUIII 280 432 

NICBranua 360 2484 

Z6mboa 370 580 
MauniAniB 510 3112 
Guiné 520 305 

Costa do Marfim 630 536 
BolÍVIa 710 429 

I 730 200 

8) A dificuldade que - paoses têm encon
trado para ~r suas obrigações fmancen& miar-
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nac1ona1s esta retletlda na cotação de suas d1vldas 
no mercado secundano, que são vendidas com des
contos substa!ICiaiS, e ate multo supenores, na gran
ae maiOfla das vezes, aos descontos concedidos 
peto Clube de Pans. A titulo de exemplo, os papéos 
dos segUintes pa1ses devedores do Brasol vêm sen
do negociados nas cotações abaoco 

Paris Cot.acio de COin!!!!l 

Suma me 3,00% 

Zãmo•a 7,00% 

Nauagua 7,50% 

Gume 13,00% 

Congo 13,50% 

Senegal 14.00% 

Angola 16,00% 

Cosia do Marfim 18,75% 

Tanzãn1a 20.00% 

Cuba 20,50% 

Gwne-B1ssau 30,(!0% -= ~~?~ COiplllll- (19115. ,_, 

9) A conveniência de o governo, braslletro con
ceder 1ralamento concessionai a esses paises toma
se ahamente mandesta neste contexto. em que o ali
VIO substancial das diVIdas desses países tem-se re
velado o uniCO remedo para o recebimento, amda 
que parc1al. dos montantes de que o BraSil é credor 

1 O) Além d1sso, é de se ressaltar que a liberda
de negocial dos pa1ses endiVIdados encontra-se res
tnnQida pela chamada "clausula de c:omparaiHiodade 
de tratamento". constante das Atas de Entenclomen
tos ongonadas no Clube de Pans, pela qual se com
promete os paoses devl!dores a negocoar com os de
maos credores ~ ao menos tão lavoráveos 
quanto aquelas para d1jndas de mesmo perf•. 

11) os ter nos ei§doções tonanceoras resultan
tes das Alas de Ente omentos acordadas no Clube 
de Pans acabam. na rabca, por estender-se além 
de seu ãmboto. estabe neto padrões de contratos 
para reescalonamento de d1vlda entre Estados e tor
nando pouco voável a celebração de contratos, não 
patroconados pelo Clube. com condições maos lavo
raveos do que aquelas ah conoedodas aos credores. 

121 Alem dos casos de paoses devedOres que 
têm suas dividas renegociadas no ãmboto do Clube 
de Pans. o governo brasole1ro ve-se amoude compelt
do a buscar mecanosmos anernatiVOS de pagamento 
que possobolotem o cumpnmento das obrigações por 

parte de alguns devedores, havendo como exemplo 
Angola. Sunname e Moçarnboque. CUJOS acordos ne
gocoados bilateralmente contemplam a opção de pa
gametno por meoo de IIW8p com papéos da diVIda 
externa brasoleira. 

13) No tocante aos créddos representados por 
títulos lovremente negocoáveos, apresenta-se, por ve
zes, ex!Jemamente vala(aso ao Tesouro Nacoonal 
sua negoaação no mercado secundáno, BeJ& porque 
a sua catação enoontra-se mome~nte atralt
va, !leJB porque o paos devedor mostra-se desinte
ressado em renegocoar bilateralmente sua divida 

14) A onexostãncoa de onstrumento legal que au
torize camonho altemabvo tem ompedodo a oenegacoa
ção, e o conseqüente pagamento ao Tesouro Nacoo
rlal, da divida dos seguontes países. Angola, Bollvoa, 
Egoto, Guoné-Bossau, Mauntãnoa, Moçambique, NiCa
rágua, Senegal, Sunname, Tanzãnoa e Zãmboa. 

15) A edição de nonnativo legal facultando ao 
Poder Execubvo os rneoos para genr de funna maos 
raaonal e objetova os cred'dos externos brasileoros 
sognifoca a onstotuoção de mecanosmo necessáno à 
n oação governamental na condução de sua polibca 
externa. fonanceora e comercial. 

16) Moster faz-se a aprovação de tal normatvo 
com a maoor breVIdade possível, vez que, somente 
neste ano, há a possobolldade de receber-se cerca de 
185 milhões de dólares em operações de awap, e 
cerca de 300 mi dólan!s resultantes de acoodos com 
redução de divida bas 1oS o Tralamento de Napoles 

17) Desle modo, sugenmos a Vossa Eacslêacoa 
51118 erMido ao Congresso Nacoonal o anem poqelll 
de lei. com a sclocdação de urgência prevosta no § t• 
do ao1. 64 da Cansbtuoção, t:Jndo em VISta a poen6'11e 
necessidade de que o Poder Executovo toma-se hMloi
tado a oetamar e CClr~Slor negocoações com os países 
dewdores da República, e, em conseqúêncoa. .-ope
oar valon!s Slbltancoaos dos crotérios brasieoros. 

Respeitosamente, Pedro Maian, Monistro de 
Estado da Fazenda - Francisco DomelleS, Monistro 
de Estado da lndllstna, do Coméfcoo e do Tunsmo -
Antãnlo Kandir Mmostro de Estado do Ptanejamento 
e Orçamento - Lulz Felipe Lamprala, Mmostro de 
Estado das Relações Extenores. 

PROJETO ORIGINAL 

Autoriza o Poder Executivo a -
dar Nmlllaio parcoal de crédiiDa -
.-. Mn COMOnincia com ... ._ 
_... rlecidol ,.. AIM de Ea•idiiu•aiLC 
oilylo•ta• do ........,da "Clube de Parta" 
ou Mn llemcnadaa de Enteaclin•âS cle
ccwaa;tes de ~illções biiiiWale. ne-
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........ tftulw ..... ...-. cr6dltue

.- a velai' de men:edo e 11 c 1~ r tftulw 
dai divide do Brall e de-..._
r a ....... • cl6 -- prcwtdlnclee. 

O CangniBSO NaciOnal decaeta: 
Alt. 1• ObaeiVIldo o diSposto no 811. 52, incisos 

V e VIl, da Constilu!Çio, é o Poder Executivo eutori
zado a conceder o seg&m~a ta-.- a Cléddlos 
externos da Uniio em ralação a outn>s pelses ou ga
aanlido& por-· 

I -~r ~~~m~ssio peaclal, em c:onsonAnCia 
com peaàmabao; aslabelacldos nas Atas de Entendo
.,..._ CJngiillldes do chamado 'Clube de Pans' ou 
em Memorandos de Entendi.,..._ ~ de 
ll8gCl ""i-... blletanus; 

11 - nagoaar • valer de ill8iC8do os tllulos nope
.......... dos uedilos aelaiida& no CllpUI deste emgo; 

III - I&CIIber em pagamento títulos da divida 
axteme do a-.1 a de OUiros paasas. 

Ait 2' Nos contndos abi8ilgldos pala p
Lei dawiá ~cláusula dascoplinando solução de 
Qlilb.,.._ an1re as panes, sendo _,.11&1, peaa 
tallinBdada, a lildicaçio do foro biasilaiiO ou de ar
botl&gani ......_..._ 

Alt. 31 ~ao MinstiO da Faanda fimw os 
<IQ11,., ....... iillls ......._de iBIIE\jiJ MÇin de Qádilo --
110 da Uniio. aawogodos ou não pelo art. 1•. podando 
daleger a l&faida COII"' Iliba ao Procwador-Geial 
da F_.. NecuoaL a Poocuracloias da Fazanda Na
aonalou aaapa •-dirb•oábcas do Pais. 

Ali. 4• Esta Lst anli8 em VlgOi" na dela de sua 
pjl!ljcaçlo 

Bi8SIIia, 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
secRETARIA-GERAL DA IIIE"SII 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Ali. 52. ecxa..- pi"iV8bvanaD ao Senado 
Fadei81: 

V - autorizar operações - de naluniZa 
finai1CIIii8, de 111ara ssa da Unaio, dos Eslacloe. do 
Dlslnlo Fedei&l, dos Tanilóoos a dos MuaW:ipaos; 

VIl - dispor sobie limitas glollaia e condoções 
peaa as opeoaçõas de cniclilo axlemo e mtamo da 
Unaio, dos Estados, do Daslnlo Fadei8l e dos Muno
cipios. de S~mB autarqwas e demais entidades COJ>

troladas pelo poder público ladaial, 

(A Comissão de Assuntos Econ6ml
cos) 

O SR. PRESIDENTE (Joal de Hollanda) - O 
Elcpedoante lido vaa à pubhcaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - So
bae a.._, aequanmento que sa"á lido pelo Sr. 1° 
Secretáno em axetCICIO, Senador Nabor Jú1110r. 

~ hclo o llllgUinle: 

REQUERIMENTO N.• 402, DE 111118 

Senhor Pl88idenle, 
Na forma do ali. 222. do R&g~~nanto lntemo, re

queoao S&JII "''liSliado em ata voto da conai&lulaçiias 
ao Dr Máno Famando da Camaago MaiariiiAD. da 
UnMmlidade Fadei&l do Paraná. pela sua elaiçio 
paaa a p-.cfênua da Souadade Mundi81 de c.n:Jao
loga, com sede am Genebra. a pelo 6xilo do XIII 
CongniBSO Mundial de CardiOlogia, acomaudo no 
Roo de Janaaao e lido QIIIIO o maoor evento médico pi. 
I&Biizado na Amenca Labna 

Sala das Sessões. 15 de 1unho da 111118.- Sa
nador Joal de HullilmtL 

(A Comissão de Conslllulção, .h.Wpa a 
Cldadarua.) 

O SR. PRESIDENTE (Joal de Hollanda) - Nos 
tarrnoa do art. 222. § 11, do Reg•madU lnlamo, o re
q......- sara despachedo à Con h con, ' "'G 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - En
cenou-se, na últin. .xta.feira, o pnozo peaa apre
sentação da aaaeodu ao Pi"Ojllto de Rasc+IIÇin n" 
23, da 1997, de autona do Senador L.úcoo Alclrlbua. 
que dá nome da Sala. Senador V-ida da Caau ã. 
sala de i8llliiÕeS da Comaaio da AllsiJ.- Econ6-
rrncos 

Nio tendo IIICebdo emendes, a matéria SMii 
1nclufde am Onlem do 018 opoatunamente. 

O SR. PRESIDENrE (Joal de Holanda) - A 
Pl88illlncla I8CIIbau, da Pl'&lellura ela Cidade do Rio 
da JanBiiO, o Oficio rf' 180/!18, na ongam, de 3 do 
conenta, &riCIUTII'IIIBn, nos tannos do ~ no 
§ 2" do art. 2' da Rasolução rf' 1, de 111118. a docu
mentação ..,_.à BIIIIIISio de~ F...,.... 
do Tasouao do Munocipoo do Rio da Janeilo, com 
data base no últmo doi 1•. 

0 axpad-. _.x, ao pi'DCl a-'.CJ do Pao
J&to de Raaoluçio rf' 179, da 1997, vaa à Can 'n 
de Assuntos EQIIKiiiiiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollande) - A 
Pra&ld6ncia COI1IUmC8 ao Plenéroo que, un. - hn
do o prazo fixado no pauáglalo ÚllllO do 811. 254 do 
Rego iibo"IIO lntemo. sem illlarpoaoção do i&Ciir&O ah 



Junho de I Q98 ANAIS DO SENADO FEDER -\L 519 

pi'IMSto, deleiiiUIIOU 0 arqurvamento definibvo da 
Proposta de Emenda à ConstduiÇão ri' 9, de 1995, 
que altera dlsposibvos que rnet ICio.'la da ~i
çio Federal, !ando como prmano signaláno o Sena
dor Ronaldo Cunha Uma, 

O SR. PRESDENTE (Joel de Hollanda) - O 
Senhor P18Sidente da República 8IIVIOU ao Congras
so Nacional a Medida PIOVIS6na ri' 1.&17-52, adota
da em 9 de JUnho de 1998 e publiCada no dia 10 do 
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a base da cál
culo da Contrmuição para o Programa de lnlegraçio 
SoaaJ- PIS devida JD81as pessoas JUrfdiCBS a que se 
Rllefe o § 1° do lllt. 22 da Lei ri' 8..212, de 24 de )11· 

lho de 1991, e dá outras prowlêncras". 
De ru:ordo ~ as li'CfieaV'es das lideranças, e 

._ lermos dos §§ 4" e 5" do 111t. 2" da Reeolnção ri' 
11119-CN, fiCB assm consti1ulda a Conusslo MISta in
c:umbode de emdlr perecer sobre a maléria: 

SENADORES 

José Agnpll10 
José 8181100 

Jader BartJalho 
NaborJúmor 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

LúCio Alcântara Bem Veras 

Bloco ()posiçio (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastilio Rocha 

PPB 

Laomar Qllllllanilha 

DEPUTADOS 

I 

lnocêiiCIO OIMIIIII I 
José Carlos AlelUia I 

Suplln18e 

PFL 

AlvaroGaudlncioNelo 
AntOnio dos Santos 

PSOB 

Aéclo Neves Adroaldo Slrack 
Amaldo Madeira Jovaw Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Edinho Bez Silvio P-

Bioc:o (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Bet iBdiiD Domngos _ l...amaJ1lne Posella 
De acordo com a Resolução ri' 1, de 19119-CN, 

fica estabelecido o segulllle calendáno para a trami-
1a(:iio da maténa: 

Dia 15-6-911- designaçio da Comleeão Mista 
018 16-6-98 - 1riSialaçio da Comissão MISta 
Alé 15-6-98 - prazo para racebi!IBIIID de 

emendas e para a Comissão MISta amdlr o paracer 
sobre a adrrasllihdade 

Até 24-6 98- prazo final da Com' slo M18t8 
Alé 9-7-911- prazo no Congresso Naaonal 
O SR. PRESIDENTE (Joel de I kllaiida) - Seni 

laila a devida comunicaçio à Clmara dos Depulados. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Holanda) - Pas-

- à liala de oradores. 
Com a palavra o Senador José Saad. (Pausa) 
Com a palavra o Senador LúCio AlcAntara.. 
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB- CE. Pro

nuncia o sagulllle discurso. Sem AMSão do orador.) 
-Sr. Prasidenla, s.-s. e Srs. Senadoles, o Mllliabo 
Paulo RenaiD ocupou Ride de telavislo para enun
CIIU' a cMposiçio do Govemo de atailder a uma aérie 
de justas eXJgêiiCIBS dos professoras llnivaraitérias 
do Brasil, S8JII delennonando ao M•nisténo da Educa· 
çio o pagamen1o aos professcJ.- duranla o perfodo 
da grave, S8JB anunciando a ••• se pelo Prasdan-
ta da Repclbllca de um projeiD de lei ao COI ~grano 
para atander ao legitimo I8Ciamo dos palessaras 
uiiMifBIIános fedeiBIB quanto ao ra&Juste de saus 
salérios. ~. o gesto do Governo não 
ermalaou eco JUnto aos paol asctE. E a Imprensa 
IIIIUI1CI8 a~ dos polnarree ds 1ngrassar 
J!!IIO!.I! em Ull\ll IJI8WI de fome ~ - a folçar o 
ExaCUfivo a aiander a OU1ras 18Mrri aç Ni que Nio 
1eriam Sido acolhidas na Ploposla que o Gowlrno de
venl ancaminhar ao exame do CongniSBO Nacional. 

Sr. Pre&ldenla, falo ~ a autoridade de quem, 
aqui neste plenáno, é Senador pelo pal1ido do PICSI
denle da Repúbhca. o PSDB, e racor • .._ Sua Ex
celênCia e o MiiiiSiro Paulo Renalu oomo duas figu
ras da 1118101' dmenslo da VIda pública lxasrlerra. O 
M1n18110 Paulo Renato é, a.lão o melhor, um dos 
melhoras Mlllis1ros do aluai GcM!mo. nlubilavel
mente, com grande 8C8MI de realiZBÇÕeS na él88 
Educação. 

Tenho sido crlbco da atuaç!io do Governo no 
tocante ao ens1110 do :1' grau, Blnda IIIIIIS palo fato 
de o atuaJ Governo ser ~Ido de PIDIBBBCIIIS 
oomo Femando Hennque Cardoso. Paulo Renato, 
que são professoras unvensllános ou 11g1 ssoa de 
UI'IMII'sldades públicas. O Governo, porém, não 
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p6de, ou não teve C011dJ9Õ85 da, em'- a 11n0a 
problanas, dar a ..c e s+na -IÇáo ao -ino au
penor. O 188UIIado disso, daasa falta ~ di6lagD fai 
~a ec:loalo daasa g,_, um geaiD ~ ._ 
._paro daa piUIIIIOIW, um gasiD exlramo de 
quem 88lá com o ll8llino cm~g~' 1 

• h6 qua110 anaa, 
em uma llllllação de nula dificuldade. 

Aa urWarsKiades IIIIIAo aba; ndo gmnllas 
PIObleiia&, muiloa dala8 daCOI18111&8 ~ lqiCIMd&
dona m&CIÇII de pnlf 1B IRS afugallladoa pala nllor
ma llllnl.-ativa e pala l8lonna ~ pawldlncia. A 
11'18101' palie deasas vaga& nlo foram pl8a dlidas. 
Cerca da CIIICD mi peDI IICNW -.ii6IID8 sa apo. 
Ballanlm. e o Goliamo 116 auiOiizou a l8pD8içlo ~ 
pouco mais ~ dolll mi pol aJW. Porlanlo, h6 
uma dlfictoldade 81 IDIIN e nlo ll8lia au que iria daa
-~- os ~ dae UI1IV8I'II ladea IIII I' • 
lU: gestão, de auga hcriria, IIIC. o jomel Folha da 
S..._.lo Iam p,..._cto alguns cadeu- aobla edu
cação que .... ........,..._ ~ • -
polque fazem uma ....u.e isente do pnlblema. Nlo 
S8-de- palbclo do Gaulimo C1U dae -
'Mdadas Aaacilo que~ daasa....,...,.. nlo 
PDdam se - numa aliluda polllico-pertil 
Todas u g~w. s1o pollbcas, todall eles 11m um 
conteúdo polfbco, ,.. não podam - .,... pelti
dánal; eles tAm um conteúdo da 1'111*+"" de il.ub
m.aio, rraa em funçAD de ravw • e;,_,__. 
não 88lio -- ... ldldas CCIII8Iarla'M. Por CIUinl 
lado, o GciOiarno Iam lnnlaçlo da - pena'-' 
face a essa e a CIUbU obngaçõae da Adminislnlçlo 
Pública Fadand. O Govemador c,.....,. Buelque 
chagou a CDg1lar de dael&tlr da aua C*1didalura ll 
r I' 0W:I, porque diZ ele pelo 111111.- lol o que I 
pala 1~ Como ma cenclldlllar ll n ai '>Ao. sa, 
apaaar da a poiCipll band8n do meu Govamo
a educação, os pof ••- do DillriiD Fedanll 11111o 
em Q18W h6 vá~ maaaa. e nlo lanho como -., 
dê-los, po1qU8, raUnanla, niD lanho de onda .. 
r&CUISCIS para ldllndar ill - 18Ni A 0"as? Dian
te ciiSIIo, - lfll8glfllilllllllé ~de --.... 
dato. E lez uma c:orr.,araç~o: ~ como sa o Pllno 
Real fnrsse-·1 • O Preuiente FenwiidD .......... 
--candlclato. Quer dizer, • .al6 a -
bandeira, a aua pnncipal p1900 lpiiiÇio, au pala m. 
,_ urra dai PI o o:ipeos praocupagl!ee do Ocrw-. 

~ hora da pilldl~ comp-ldo lll peJI8II 
llfMIIvldas. Eu 816 c1na que o Govamo cedeu, por
que, se olha~ - PI ll C IlM a 8U81 mal I I -
çõaa por 111810 do ~da EIIIIC8ÇID, daada o prt. 

- na•-· -··- que e1aa awalulram • 
chagar à forma atual, 1ncllaw com a lniBlfallnca 

da c:on-.ões da pallamanlanls. ~ que o mo
- é o de pJOCUrarmos en1811dunauto. Anuncla-
811 a ••• 1 a da um PJOiato do Exacubwo para o 
euma do l.aglalaiMI. O Co1111• a podaré n.......,. 
- piOjato, daada que nlo eacada as JICl - •"*
dae do Enúio. mas é rw: 1116rio, tamlllln• que os 
pnJI ~ cmiSidaram a possibilidade da vallaNm 
ao llabal!o. Eu d1ria que, sa h6 algum Vllonoao nill
ao, asla é O rncMrneniD doa prof III C,_ unNaill:6.• 
nos, que, no meu modo da - nlo h6 nenhum dae
dauJO naao , levou o Gowlrno a AICOIISIIIanlr a -
PDIIIÇiiD da lfllrlll&ljjiiiCI8 a da •nd118181 ça à Biluewlo 
dai""'~· o gasto da 1181•1J8!1Ciade,..,.., 
111m da parbr do -IG8dol. Os g-ialas hlo de an
tandar que O Govamo IIIICm1Sidafou 8 - fonna de -•gar o -unto e jl aiiUnCICIU uma séria da pro
viiiii1C18S que acolham sugaal6aa, pacldos e poslu
lllç6aa daa f>COI li .._ UfW811111ários. Agora, .... do 
Cong-~. lamas da aprDillll' .... pnJjaiD 
de 181, I1IOdificendo.o no que nos ~ .u t .. l, 
ru-to e dnaj6\Jal, a pormos um lllnnD a 81811 grewa 
que se- h6 mares. 

Daqui por dianla, o que pode SCOI- é a 
grewa 81MIZiar-sa e OS PIUIIII C1l8l pillldaram a -
cauaa. O Govamo tranaljjiu, l'l8gC cw u e -..u boa 
pillllli dae flllgCCI&g!ias AIRn, a III8IIUianglo da 
g,_ pcldena -r cmno lllllflilaslagio parlldfria, 
que ~ amplnn•a aa opor ao Gov8lno, aiar
lw dlficuldadas a Plllrudiear os alunos, que, h6 mui
toa elas, astão sem aula a piK8IIII voltar à UIIIJ•• 
dada. 

Vamos -balace1 umi agenda, urra plilllll 
para aaluclonar - p10iilamaa a médio a longo 
poazo. Também sou um crftico da pollbca do Gtlvar
no em n1laglo lll un-..dadas feclaraiB. o Mllilllo 
Paulo Renabc, por quem lanho grande apraço au o 
CDNidelo um daa n.._- M.-a& do 11111111 Go
-. 111m um saldo posltMI da 18n"'açl\ea -, h6 de 
anlllldel que - IIIDWIIIIf!ID nos abnga a um 111di
..alonamanto. ~ ~ ..,....._ a q1 l'r 
dae -.dada sob outnc pnama, sob um lngulo 
00Cipilll1lliwo, crftlco mas coilslrubvo, no setllido da 
buacannor roiiiÇiier para .... P8lldalljj8 IIObnt • 
autoncma, posçlo do Gowarno, das univanlldedaa, 
doa Nlillna. Vamos uarninar o poblalua sem p&ltl 
prla a, -m. buecar uma aoluglo para as unlilaiBI
dadae bra&lla•raa. 

E• 81811 o c:omenr.6no que eu qu8l18 .._ a 
papórito da 1nl8rvanglo do Mlnlalro Paulo Ranalo 
pela rede de tale&wlc: e diZer que o Gowemo -
lniU que -capaz da IIICOI181danlr, da -o 
aaaunto a cadar a urra PI são laglbma, rusta. que, 
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111feiiZI1WIIB, teve de chegar a esse pontO para que 
as autondades ledenus racoriSidarassem posições 
da Intransigência anlanomoente assumidas. 

Sr. PI8Sidenle, um outro 8SSUI1Io que solocllo 
seja can&lderado corno rodo é o seguonte: 

SEGUE, NA iNTEGRA, SEGUNDO 
ASSUNTO DO DISCURSO DO SR. Llk:lo 
ALcANTARA: 

Senhor PI8Sidenle, Senhoras e Senhores Se
nadores, 

A eclosão do giniD poético não pôde, até OB 

croas de hoje, ser programada _ e Cllflamenla nunca 
o será. lnOmaras wzes ela ocorre _, que sequer 
disso se apeocebam OB que lhe estão prõxnnos. 
Sabe o pr6pno- c:Diftlm que a oncomum genoa
lldade é haqiienl8msld8 oncompreendlda a ognorada 
pelos c:ontampodnaos. Mas a COfiSCiêncla da gran
deza da tarvla que se tem a cumpnr, asaornda 
corno .-Idade ll'llanor a corno IIIISSão, empresta 
loiças pam. que se anllente a mdifanmça ou a hostJ. 
Iodada de seu própno leqlo, 1811-ldo ao futuro o 
legado praaoso. I 

Nio 101 outro o 'das11no de Famando Psssoa. 
CUJ8 VIda transcorreu extenormanta sem fatos de 
grande ralevo. Entra uma e outra das modastaS pro
liss6as que exeroau, llftldomnando a de correspon
dente -.ng&~ro de casas coman:iais, en1re um e 
ouln) caté lisboeta que fleqi)en1ava, dedicou-se à 
construção da obra que lavou a poasoa portuguesa 
ao seu nas alio patamar - século. 

lsao é lllrlda dizer pouco, poos Pessoa tomou· 
se uma das ll8lthE nas maqulvocas da poasoa para 
os lalanles da llhgua ~ Passaa: slrRiolo 
não apenas do poeta, mas da pnlpna poesia, em 
sua c:apaadada de garar rmllbplas falas e vozes do
versas, altarnanclo-w~mplamanlando-se em um 
nco mapaamanto das iliclaclall do ser humano. 
Eis-nos, _, que parcabamos, enredados no 
lasclnanta J0110 que ar:composlo pelos poemas 
que ale MSn~Va com próprio nome somados aO& 
da seus hetartnmos, angandnldos de daniJO 
da seu ser, entre os qllaJs ~ destaca• as vo
zes onolvidéV81S de Alberto Caeiro. Ricardo ReiS a 
ÁlvaiO da Campos. 

Dessa obra ,_urível, ITIIIIIO pouco p6da o 
autor wr IIIIPI9SSO em VIda. Quase tudo que publi
cou lor VIIICUiado em certo número de revostas, a 
maoor parte das quaos da VIda elêmera. De transce
denta "'110rfãncla foram OB doos números de Orp
heu. Wldoe à luz em 1815, que são mquas1JOnaVal
rnanla considerados corno o marco ncial do Moder· 
mamo por1uguês. Com a sua pub&caçii<1, Femando 

Pessoa, Máno de Sá-Came1ro. Almada Negratros e 
outros artiStas ITICIVIdos pelo 1mpulso renovador. en
tre assas o poata brasileiro Ronald de carvalho, sa
codem o torpor da SOCiedade lusa do InÍCIO do séçu
lo ascandallzando, corno diZiam, o "lepidópte..., bur
guês". 

Pessoa publicou, além diSSO, algumas plaque
llls da VtHSOS em língua onglasa a um único IMo da 
poemas em português, onlitulado Mensagem. Com 
- extremamente bem construída colaçio da poe
mas. que aborda em chaw llefóica, mísbca a prolé
IK:a a historia de Portugal, obleva Famando "-· 
em 1934, o 1msóno prêmio de "segunda categona• 
do SacratanadO de Propaganda Nacoonal, alrtluido 
a livro da poasoa com sanbdo IIIICIOfiiiiiSia. Um ano 
dapors, Femando Pessoa. doscreto mas contumaz 
bebedor da vmho e da aguardanla. falecia de corrose 
hapáf!ca aos 47 anos, Sua fama seria q~.- toda 
póstuma. 

TaMiz sal& Inútil avaloar se a glóna a o racó
nhaclmento do poeta português em todo o mundo al
cançou a dmensão devida. Escrevesse em outra lín

gua, lll8lS falada ou da - axprassio -
nal que a nossa, certamente o lugar que ocupa nas 
antologias a compêo ldiOS da literatura do século XX 
sana bam maoor. Falozmenta para nós, o poeta, que 
foi educado na Átrr::a do Sul e até os 21 .,_ da Ida· 
da - OB &aiS WHIIOB em Inglês, tomou decidi
_,_ por sua p6lna a hngua portuguesa. E é a 
partir dela que o mundo deva con'- Famanclo 
P-. 

Não tem faltado quem -..unha o seu altís· 
smo valor. O grande poeta e ansaiSia rnmacano Oclá· 
vio Paz, falecido em abri do PI sante ano, ew:ca:.au 
uma das maos II"II&AISSari8S aprao :açõas sobre a obla 
p e s l8<l8 no inicio dos anos 60. quando o poeta portu
guês ... pouco difUndido fora da Portugal a do BraSil. 
O •IWII!IIIe rllgiiisla R6man .1a1o tlim, em ugoooao as
tudo saboe um dos poemas da Mansagsn~ datado da 
1968, a1ima que "é 1r11pancso oncluor o nome de Fer· 
raldo "- no rei dos grandes artiSias rrudals 
'-dos no curso dos anos oilanla", COlando an1re as
- Picasso, ~. Slravinski e l..e c:omo-. E como 
úlbrno ~. ragostre-se que Harold Bloom, coilico 
norte-arnencano da grande poqaçio. Incluiu 1'-.do 
"-entre os 26 autonis 11'01118SC1ndlvaos da lolera· 
tura do Ocldenle, comentando sua obra no livre mtl· 
tulado o C4nDna Ocidental 

DamamOB que. com o tampo, cresça aonda a 
reputação ontamacoonal de Pessoa Uogenta para 
nós é que cada vez um número maoor da brasllaoros 
possa se an~r com a leitura da sua apeoxonan-
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te e mu•~acetada obra Representa a poesiB um 
modo especifoco de conhecmento da realidade, de
senvolvendo cada poeta uma viSão de mundo palll
cular, que se constlóo no ontenor de sua expenêncra 
com a linguagem. Permanece, assm, ~ vrn
culada à língua na qual too ongmalmente -=rita, 
sendo a tradução exala de um poema a busCa da 
quadratura elo cín:ulo. ou S8J8, deve a traduçãO re
aolwr-se, ra: e anamente, por meoo de uma .-
cnaçlo poéiJca. 

Nlo podeooKM, portanto, dispensar esse vasto 

e pmlundo mananaaJ biOiado da poesra de Pe -· 
que nos permite IUJ1)Iiar o coomecomento elo a.mo e 
da alma humana. Vale ameia destacar a oportunoda
de de es-com a cultura que é matnz de 
.-as _ não a das velha& tradições lusitanas, mas 
uma cultura portuguesa ramva11ada e tornada, no 
melhor sentido da palavra, modema: nqu-. ~
lionadora, Clolada do esplrilo de awntura e da .,_ 
de dascuberta _ eapínto e Ansla que sio. por sua 
vez. ~ma atualização da llblude dos anbgos navaga
d-. "Navegar é piiiCISO, VMir não é pi8CISO. • 

Por todas aasas razões, Julgo ompartanta não 
deixar passar da8apercabodo esse 13 de JUnhc, data 
em que se comamoram os 110 anoa transcornelos 
desde o nasc:vnanto do poera. E a melhor homana
gem que lhe pode ser prastada é JUSiamenle a de ler 
a sue obra, dalxancJo ag~r seus secretos pode-. ao 
rMSmO te~ em que se busca melhor ~
dê-los. Asam laziando, apiOICIR'IIIIIIO-nos da postura 
elo próprio pclllla, possuidor de nolével cooiSCiêncaa 
cribca e especulaiMI, como o ~rovam os vános 
escntos que deixou sabre a poes111 e sabre - f~ 
loeóficos; mas. também, um possuodo pelo amlbata
nwto poéllco, por IOIÇIIS ~ntes do seu ser 
que só a p a t luol tentava explicar. 

Um dos aspeo :tos da sua poesl8 soare o qual o 
prápno po.- IJIOCUIOU teonar too o ~~~r~~~ular tan6-
meno da heleranírna, C0f111'r&e~odellllo-o elo segumte 
modo: "Dê-ae o passo final _ na escala da daspetso
nehzação _ a te.emos um poeta que S8J11 vános poe
tas, um poeta dramático escravenelo em poasoa !in
ca Cada grupo de estados de alma m&lS lljMOXIIOW· 

dos onsenSIVelrnllnle se tomará uma pen101111g11m, 
com esblo propno, com senhmentoB porvMtura dde

-· até opostOs, aos topícos do poeta na sua pes· 
soa vrva. E assm se lalá levado a po8SI8 línca _ ou 
qo ._ forma llteoána análoga em sua substAncia à 
poasoa Jonca _ até a poesiB dramábca, sem. todeVIB, 
se lhe dar a tonna de drama. nem explíeb nem om
pllcdamante ( • ) Por qualquer moiM> ~llln*l
tal que não me proponhO a analosar. nem o~rta 

que analose. construo dentro de mm Vlflnas .,.._,.. 

gens distintas enbe SI e de mm. pllf80rlooQ8nS -
a que atribuo poemas vários que não aiO como eu, 
no& meus setibi&i81"1t0S e Idéias. os 8SC1atana.. • 

A gênese dos 3 pntiCipiiiS ~Oolimoa _,. 
em únoco doa, conaiderado por aeu ..,...,...lillla 
como •o doa tnunlal da nW1ha VIda". "No dia 8 da 
março de 1914 _ assnn ralala L.eyla Penone U I ls 
~ o denominado Femando Pessoa apiDde em tl6s 
poela& dila.-: um ,_... bo ocólico (AIIarlo Caet
ro), um neocl*ssocn estóiCO (Rlcaldo Rals), um poera 
fulunslll (Álvaro de ~) •• t: ewlenle que -
breves Bpres81'1ta9Õ8S não dio conla da COI .... Ir' • 

de de cada um dos lwmrC'Inlmoll, pano os .... 
completando o jogo, P- onventou uma paq~a~B 
biOgrafia. Além dosso, fez de Allerto Caallo o -
dos outros dois e dele ,_.,: é um poala dlo vida 
nisbca. que vove •qaase toda a - vida na Clwnla 
do RibateJO", adota um topo peculiar de ~ e 
morre aos 26 anos. Seus poernaa fundanl.a Mlllnl 
urna mposaobohdade. querem ser-- à IIIIPII
raçêo entre palavras e coosas, entre ~dê.- e -
ções t:, na ven1ede, uma poesoa que ~ o tam
po todo, 0 VIIZJO do pensamento: 

O luar atraves dos altOII -· 
Dizem os poela& todoa que ... é ,_ 
Que o luar atrav6s dos aiiDa ramos. 
Mas pano mm, que nio S8l o que~. 
o que o luar através dos altos -
t:. além da ser 
O luar atraves dos altos ramos, 
t: não aer ITIIIlS 
Que o luar através dos altos ramos. 
Femando "--e~ é um ~da ct

são antre razão e .senbmllniO, antra vontade e ~~(:Ao: 
não é à toa que ele p6e na exigem mftiCII de -
pDIIIII8 um poeta em estado de n oocêncillau graça, 
que não tanto concilia os conbános como .__ a 
raalodade da col'llradlçlo. 

O cribco português Adolfo caaa. Malor.io 
enuncoa, Juadamanla, qll8 o sentido tolal de obra da 
Femando Pesaoa deve ser boB*kl no •coo•iljiiliiiO 
das músicas diversas dos ~r6ionl08" De modo n
goroso. não hal como estabelacer uma r;HacedloiCIII 
do Pessoa ele-mesmo soble os demais. Slo todos 
vozes saodas de um mesmo oco sem fundo, o vai· 
cuo-Pessoa. como propõs L.eyla Penoo• Ma ts. 
Por songular comadênciB, ou não S8l por qua OUinl 
razão. a palavra •peaaoa• vem do 1atm per-•· 
que quer dozer máscara o vazoo atrés de m6acena, 
dentro de P--. é que é veRiaelatrartalle criador, 
poos acolhe multlplas possobihdades de ser. 
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Ouçaroos, anião, para concluir este curto pen
plo em toma da otxa-m1riade de Femando Pessoa. 
uma OUbB voz do poeta: um poema de Mensagem. 
em que, unido o épK:o ao llnco, ele nos fala do gran
de 11 NISIIdo ~~~~menfO rnarflnno português _ 
o-.., qua woo a ma fundar, Nação Ekasdeira. 

MAR PORTUGU~ 

ó nw algadn, quanto do tau sal 
SAo léglin• de Portugal! 
Por te cnmumoa, quantas mães choralam, 
Cuanlos lil1os em vão razaraml 
Quantas noivas fiCaram por casar 
Pana que tosa. nosso, 6 mar! 

Valeu a pena? Tudo vala a pena 
Se a an. não á pequana. 
Quem CJI8I" passar além do Bqador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o pengo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 
Muito Obugado. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -
V. Ex" será -ldido ·na forma n!gllli8l dai. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo 
Cabral. 

O SR. IIEISIARJO CABRAL (PFL- AM. Pro
IUICia o SIIIIW* dlacuiSO- Sem nMslio do Ollldor.) -
Sr. Pr&ildeiE, 811&. e Sls. Sa adoi-. l8gi8S8III1do 
de Gel Nlboa. aandlllul a fim de patllclpar da 116" 18U
nilo da COI lfaêoltia lnl8i1111Ciuo ai do Trabetlo, na qua
lidllde de otlaalw.OOO, riljllwelil&do o Saado Feda
IIII,IIMI ao c:u•a:inallo de V. Ex"& o que ai jAwen
c:illi, a paillr de ll'liMa chegada, no dia 011.06.98, lllé o 
dia de meu ftiiDmo ao Brasi, em 12-6-98. 

No dia 8 de junho, em saaslo espnal, p18C1· 
·-•m"'a_,da,. à 10h5min, o PniSidenla da República da v--. Dr. Rafael Caldei&, dirigiu a palavra aos --•ICÍIIt8S, em rao enlnlcortado de aplau-
- regisbmdo os da OIT, desde a sua cria· 
çiD alá os dias aluais. 

A seguir, fala 
~ o Minilbo do T'.l.t.olhtl e Segundada Social da 
Turquia; o Milwsbo da Mão de Obra de Cingapura; o 
Ministro do Tnlbalho Alnca do sul; a s-atána 
de Trabalho dos Estados Unidos da Aménca do Nor
te urna vez que lá nãd ae usa o titulo de Mmllllro de 
Estado ; a Mwwsba de) Tillballo e sobdanedade da 
F'nlnça; o NúnCio Apostólico da Santa Sé; e o M•nis
IIU de) Traballo do Bnlsil, Dr. Edward Amadeu, cup 
._.,, porc:6pa, ~- jAOIIIIIICIBIT1 

No dia ~. 10 de .,mo. atendendo carMia 
Mi«wl dc! Ent& ,... Celso Laler. noaao repe-

.....,. ra Mesão Pazaaazte. lDmai parta no en
conru "Coufaiilua soble Desalrnalrallo", ....,liio 

- que - o ErnbaDBIDr Lalar c:uno Cc:udaa
dor-Geral 

Merace destaque a aluação do nosso rapra
_.... - encontro, uma vez que o anDe:1le 
estava tanso entre os liljll888ntantes da lndla e Pa
qwstão, à - de que a chamada prolilaração nu
clear na Aaia podena levar a uma guerra. a qualquer 
~. en1ra os dois países. 

Após longos deha._.., o Embaixador Celso La
ler conseguiU adiar qualquer d8' lo. lliSianla em 
que lhe chagava às mãos o fax envrado pelo Ernbat
xador Murat Sungar, da Turqua, e do qual ae acosta 
urna totocópoa ao prasente. 

Chamo a atençêo de V Ex". Sr. PA!Sidente, 
para esses doiS documentos - o discunlo do enn
- MmlllliO do Tlllbalho do Brasil, que está por 
IOiocópla. e o fax do l'iljii8S8I1Ian da Missio Per
manente na Turqu&. esta em mglês, c:u•loml& a va 
que me foi enoel8Ç8da quando me aud1ava pnt
- àquela raumiio. Trago esses doos docullWIIos, 
qua, a meu JUizo, deYam constar do nosso Jornal 
do Senado 

Assim, de logo, raquaro a V. Ex" que detarml
ne na lonna n~g~mentaf, essa 1nscnção. 

No dia aeguinta, 11 de JUnho, O c:omenláno 
R'aiS dlfwDdo ara de que o Acorda liliiado, am 
1990, en1ra o Brasil e a Argenbna. que p6s fim à cor
nela nuclear enbe os dois palses, servina de modelo 
para uma negoaaçkl en1ra a lndla e o Paqurstiio. 

Nesta ponto, Sr. Presidenta, lembro o trabalho 
que a Asaembléta Nacional Conslduinle l8lllizal em 
termos de apiOV8IIamenlo do programa ruclear para 
fins pacfficos. Lenlbro-me que, àquela alui&, o Se
nador Lúcio AlcAntara. que 1o1 conaliluna ~. 
flllltlciparnos de una longa dlscussio IIOblv essa 
maténa, no sentido de que ficasse, desde logo, .... 
crifO no IIIICfO constituaonaf que qua~ diacussio, 
sobnt qualquer Angulo, ntlentnta ao pragrama nu
clear _. pera fins pacfficos. v~ decorri
dos deZ anos. que Unhamos razio, parque aquele 
delibei&Çio está serYil1do de modelo P8l1l p6r !raios 
ao que se pode chamar de comda ruclear - com 
fins não pacfficos - enlra a lnda e o Paquls!Ao. 

No dl8 12 de JUnho. fOm8t par1a nos trabalhos 
sobre "CondiÇÕIIS Gerais para Fomeillar a Criação 
de Empregos em Pequenas e Médias Emprasaa", o 
"Trabalho lnlanbl", o "Trabal1o em Rega•• de Sub
contratação" e o "Exame de uma E--' Declara
ção de PnnclpKIS da OIT", i8labva - cinlilos tunda
mental& e do macansmo de sagmanlo apropnado. 
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Neste paiiJCUiar. encamnho a V. Ex", Sr. p,__ 
dente. cinco pubi!QI9Õ88 rela!MIS a - IJIIIIéna, 
a fim de que poasa desbné-las à Biblialeca do Sena· 
do. Corno es .....-nas se encontTam coongo, paso
as às mãoa de V. Ex", Sanador Belo Paga. um lllle
lactual, a fim de que laça chagar à ,_ Bibl-. 
Clllde &aVIrão de vallaso subsídoo, poiS, a mau JUIZO, 
nia l8mDa nenhuma daasas PI lbli aç 5es naquele 
BCaniO, que 6 dwl•deprocul&do e Nlllp8ilado. 

Eate 6 o •lllatóno, 8ll1da que sucinto, que me 
1181W*J oportuno baZar ao Planáno do Sendo, dan
do como c:un.,rida a rnsaão ~ ~ a 
mm n:unmida pelo IIUIIInl Presldenle do Sanado, 
Senador ANoniO Cartas Magalhães 

O Sr. Lliclo Alcli .... (PSDB - CE) - V. Ex" 
rre permlla um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AMI -
Clu9o-o 00111 praar, Senador Lúcio Alclnlara. 

O Sr. Lliclcl Alclntara (PSDB - CEI - Sena
dor Bamanlo Cabral, V. Ex", hé pouco, RWI"ICICXIIIVa 

.._ nome. como um Constilulflla que tave o pniZIBI' 

de cor•- 00111 V. Ex" naquela I'IWIIO!ával quadra 
da vida palllica naciOIIIII, e V Ex", ao fazê-lo, --
118 ao trato da q.-ão r-u:lear A explosln de bom
bas at6nliclw na (nela e roo Paqulldo moa1ra que 
aquele c:amnho, que lodos quet&IIOil, O da paz, 
~depois do fim da G_,.. Fra, não pa
- ser llo seguro quaniD pensá-... Os nacio
~- as guME localiZadas, a ..-bllidada po
litica de alguns palses e, agora, o ..., de 8ltlllatos 
nuclaalas para fins b6llcos por parle de.- dois 
par .. - e 116 e Israel estAo IIIIUI1CIIIIIdO que dlapli
em dessa laciiOiogla ou que podem, 00111 ela, deeen
WIIver rap'dama à a bomba -. 18110 lUdo nos d&
ITiOIISII&, em pnmeilo lugar, que a questão lfll8ma· 
CIOIIIII não é pacifica. Se J6 não 18mDa equelalllols 
Blocos, lidaados pela Uniio Scm6tica e paios Esta
doe Ullldos. 00111 o fim de Guerra Fria. ..._ ar. eu 
dlra, focoa belo S'M com teaiOiogia ........-. E 
maiS: a hegarnoll& ~ não é algo saud6val 
do ponto de Vl8la do llqlllllbno IICOiillniCO, do equlli· 
brio IIOCI8I e do equülbno pollbco - 08 pelses. T-. pois, que 1811abr um pouco sobra a q.-.o, 
porque 18110 nos lava a pensar, sem nenhum lflluiiD 
belicoso, que 08 pablemas de segurança .-1 e 
oa pllllleiMs de organlmÇio das -. FOIÇIIII Ar
madas nio podem ser lllmple- 181agadoa. E 
temos auiOndade mota! para lalar ao Mundo, porque 
fizemos um -ao dessa naturaza aqui com a nos
aa -.nha Argentma, de quem ......... ae nu1n11 uma 
de8ocnllança. que sabíamos 18Ciplaca; havia aem
pnt um clima de disputa -. os dois Pai ... Toda-

VI&, agora, tornos capazes de dar urna den10111111a-· 
ção de que o Brasil não tem nenhum lflludo de de
senvolvar tea 101ogl8 nuclear para a guena. Conludo. 
oe acanlecVnenloe nos alertam para a - ãde 
de culdannoe llllmérn das .--.ruras de dela
as,_... Há a9Jm lampo aliás. urna I8Visla .,.._ 
cana pllllicau um 11111go- se não me engano, a n.
·, apaJ8I'IIamerle •IIPiwlo nos seiDnl8 de ll'lllligiiLW 
do GcNen 10 arrencano. inliluaiD 8 : S a •
!TI • n {S«*Pdoe sem Maio), que oonst1tu um 1118-
lo con1ra as Folçes Annalas doe palses do T.-o 
Mundo, doe países ~- aduzniD que 
- poc1ewam ped l 11e1à dlsp&IUI' as .- For
ças Armadas ele. ~- para canclur, ~o 
~ de v. Ex", devo diar que tudo 18110 

diMI - para que não dsecu18mos dasaas ...... 
E o Brasil 6 um doe Pa'- que menos gasta oam es 
Fon;as Annadas - e ao e deniOIIIIIIwlo pelo lnlliluiD 
1..--& de Etllldn& Estuag : •· em Landlas, 
que faz e publica - .........,_._ pen
~- Enlão, não-.. Ido- ... 
........, llpo de canide armar-. nas - que 
IIIOd&IRar .._ Folças Annlldas, tam0B que auDor 
da I'IOilllll segurança II1BnB e que nos PIIIIP8B para 
essa convMo uah!Ha...,al, com una pol(llca pelisla 
de 111agnii;ão. de utWio entre oe paises, es naç6as. oe 
JHM*. Nio poda1w dsecnau da 01gao ,. -
na do Pais. em que es Fon;as Amadas*" o.., lu
gar, allm a- ..-lo e um papel a ~r. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFI.. - AMI -
Senador LúciO Alclnlara, v. Ex" diZ bem q&aldo ... 
giSira o deeapalecil•do doe Blocos soviético e nor
ta-amencano - um no s.stema Cepdallllta, "'*" roo 
chamado S1818ma Social.aa -. que acabaram Mlbos 

-pondo um-pDnto final na chamada G_,.. Fria. 

Aco-=-110 que, hoje, esse dicomma não rras 
...... porque o Estado """' está IIObnlpurando • ..,. 
noma do rras 11-=o; a h01 .... a não é m8IS bMca. não 
6 rnus ldeolóiiiC& mas &cllli011oca. E. por - IICDI16-
mica. abaeive que, geralmanla, os países que i' de
lêm a lacnologa nuclear são 11q1 ai 1 que JHoiM&II os 
que não a tinham de dasei'IVOtA la, a fim de que -
c e em seae 1110110p611o E, o que é rnus graw, quan
do se fala que oe palses do Tem11110 Mundo -..rn 
........- as suas Fon;as Annadas. são ~ aaaa. que 
não ca 1l18011111 a iiiWISidlo do tenil6ru brasilseo. rem 
sequer palia das .... honaas, não sabem o lado 
daaê111co que-- Se há~ que nos'*' 11011 
pela Calla Noout. rnoatnlndo que hiMa um dacl' 110 

a per11r de valtla OIÇWI18111ána, é porque n6e da lagáo 
~ S&IIMIIOil na pele o que é a falta de 1111&
graçêo aiiiUCISiente. 



Junho de J9Q8 ANAIS DO SENADO FEDERAl 5~5 

Ora, Sr. Prasodente, não nos damos conta do 
problema para o qual o Senador LúCio Alclntara 
chama a -çiio. da necassldade de estarmos 
atankla, não am 1a1rnos belicosas. Ninguém está 
pensando RUIM guena nuclear com CIS VIZinhos 
Hoje, tanx. a nllida -.sação de que, qualquer qua 
seja a guena, saba- como ela carnaça e JMIIIIB 
como tarrnnanL Quaanos uma VIda pecftica. mas 
~ tanlbém, que IIISpllilem e nossa -..odallli 
nwação. Nio lolléci h:lullmas na Consblulção a ex
PIE 'o "para fins pacllicos', porque IWivia I IIIi 
doa, naquela altura, que quenam exllngutr da eoclos. E 

lávamos tão calllS que, &Ria hé pouco, o Gananii
Chele do Estrt MIIIDI" das Folças Annadas. Benecilo 
Onalle Belana ~. deu uma -e•- c:hamando 
a alanÇão do Pais para essa CIICIII1Siincla 

Sr. Pralldanle, fiquei salislado com o que as
Siái na I'IIUIIiio, ~ com absoluta Pl:aF ze 

c:onipSiêiiCIB e a11os oanhecmeniDs pelo nosso Em
IJIIixM!or Celso Lalar. O Bnlsll está aponlando o ca
minho e indocando soluções nio 1118111 naquela IJCISI· 
çAo da quem eslá genuflexo. da JDSihos. Pois só se 
ccnaegue dar um falte abraço, 1anto em uma pessoa 
como am uma naç6ol, se ambos esb-an da pé, 
em igualdade. De =t- é seii1X& uma fonna mli

gada da pedir faVOftiS~·-- -•-
Senador I..Uc:lo ...:anrara, cdei o nome de V. 

Ex" nllltmbrando a Auentiéia Nacional Constilurnla 
axataman1a polque eu sabia que esse simples 1811111-
tro-e ..mo faço, dando cu...,..,...., a urna daler
mllBÇio legii&llal nossa. pciiS alguns colegas, fls .... 
zes. B"qq«a•rse de fazê-lo-- um 6ijjililicado 

naor: daOIIII.i da - apanas um I8(IISiro para - em
III-ado com o apailll da V. Ex". E, maos IIU1da. por ter
mos alllimado a PlasidlriCIB enba doos a 1c lenles co
legas, Sei .a- Joal da Hollanda e Bailo PalgiL 

Sendo esaim, Sr. Pi8Sidanle, siliiO-mS absolu
tamente com a n*iha rnAão cumpnda, IIIIICia que 
- os méritos que gostaria de ter para fazê-lo com 
mais brilho. Registro f -- orgulho, - RIU· 
l"llão da 0rgarvaç1o I maaonal do Trabalho, de 
ser brasileiro 

Dutanls b dlscuiSO do Sr. Bematdo 
Cabia/, o Sr. ~ de Holanda, Suplente de 
Sect8tário, darU B Clldeua da PfiiSidiJIIC18, 
que 11 ~pelo Sr. Bailo Patga. 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Senador 
Bemardo Cabral, V. Ex" será atendido em seu pedi
do, na forma ragmemal. A Mesa pi'OVidencará a re
messa das obras ao Bllliolaca do Senado. 

Gostaria, - 0j1011Unidade, da agradecer a 
V. Ex" a oportuna lembrança da trazê-las pcxque, 

elebvarnente. - obras de referêliCIII 1rio enn
quecer o aC8iVO daquela Bibfioleca. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFl - PE. Pro
nunca o ~ discuiSO Sem I8VISiio do Ollldor • -
Sr. Prasidanle, Sr"s. e &s. Sallldonls. daaajolacel al
guns comanláno& sobnt a n iDmlii ,._ " 1 rt'o da glo
t.limçiio, da ab8rlura CXII1IIIIÇial que ala erMIIWt, doa 
_,. • ,._ e c:onsec1lêr1CIB paraiDdoa nós. 

A glohalimçiio é a crescente e acals'llda fusao 
doa mercados nacionais em um só mercado mun
dial. É ten611a10 que marca os anos r-- pelo 
-.. n1m0 exlnlordinéno, mas que, na Wldada, tem 
uma hislória que wm desde a época dos descobri
mentos. As novas tecnolOgias dos tnuiBjiOrtes, das 
comuniC8ções, da intonnébca 1mpnmem à globall%8-
çAo, alualrnente, uma velocidade - e obri
gam ceda pais a se pCISICionar diiUIIe dela. A globalt
zaçlo oferece nscos, repiiSBnta sofliii&dO, rnB8 
também abie possiblhdades e oportunidades ex
traordinénas, cfi8111e das quais nAo é posslval hesi
tar: é pi8CISO megrar-ae criativamenla à globaliza
çAo, procurando obter dela as vantagens possl-. 
entender os seus pengos e dificuldades. atenuando
os, aprendendo a contomé-los. 

Há os que alardeiam apenas as oonas som
brias da globaUaçio. São, nutas vazas, os deu ola
das pela hlst6na, RIOVidos por -munecco ou por 
egolsmo. E hé os que nela vêem apenas o lado bn
lhante: são os deslumbrados, sem -ibilidada para 
as nuances dos P8l iOSOS processos da trans1Çio 
que ela ompllca. 

O Brasil. iTiUiiO aoaotadamenla, !8SIIveu mte
grar-ae ao economoa 1nlamacl0nal: ptDniCMIU urna 
abertura ODniiiiCIBI. baDoou benaras à ~. 
IIUbn-.. sua econamoa ao desalio de pecseguu- e 
aJcanç:ar lllptdamara a .efiCiê,1coa em - antes 
protegidos. Além disso, vem lazendo as .-s6nas 
ralonnas na estruiUra do-estado 

A ecoo""""' que se 1111egra posibvarnenl8 à glo
behzação prospera 1118111 raptdamanle do que se per
,..._ tachada autarquiC8rnente. PaiRs emer
gentes, como o EIIIISII, têm nele oportunidades lliBiB 

atl-iles do que 01 piÓpi10S paí--lídales da eco
nomoa IIUidoal, tanto que as 18SiS1êncoas à globaliZa
ção, a deSconloança contra ela. são tonisslmas no 
chamado Pnmeoro Mundo 

As politicas ecoo 1611 ocas do pau t, que se 
tomaram a all8maliva ao globeiiZllçiio. se lldoladas 
tqe, sanam extremamente nociVBS; a cle8valonza
ção camboal agressiVS, o pro1aeoonosrno patemall&ta 
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e sem limles. tudo ISSO, agora, apenas perpetuana a 
1naiiCiência, o atraso, a pobraza. 

No .,_, é praaso que esleplmOS ater1I08 
aos perigos e sacriliciO& que rondam as poliiiCIIS da 
abartula é aconomia globaliZada. Estar atan1o nio 
Blglllflca barrar o caméll:io 1nte~ com 4llrifaa 
ou c:êrrDo p1018c1011111!aa, 1M& rnondOrar o seu ftuloo 
cem 015 8jUSies cabMIIS. É IBrefa da gcMHnO, é 188-
por-.bilidada das IJCll"-" govem&r1Wàs bem diri
gidas, que estio mw1o longe da se -.em lrldB· 
pansávaiS ,_.. nova era da governo pequeno. 
Sem dan lnnular o d1N1111111mo e a cnatMdade doa 
rnec:ansnos da rracado, é pi8CISO saber rnbgar 
cerlos "'- destruiMls lreZidos pelas ,...danças. 

O solrimento do dalle1f11'1190 é um desses as
peciOII ~- Setores que se modelniZ8rll, ou 
que llio IIIIIIP'-• atrapeledoa pela lme __,_ 
rêriCIIl IRiemaclonel, levem • raduç6o doa poskls da 
tnlbelho. ls80 UIQ8 do Governo a onplementaçlo da 
politicas ~ que propiCIIIm a cniiÇiio de 
empragos e que torrar! a l1'lão-de-dlra brasileira 
mBIS wnlpellbva em termos mundiais. É o ceao do 
estimulo é c:onsbUçlo civil e é IIICI~, da"ra
formll agrálla, do 1'10010 PIOgrama do Álcool; é raz:io 
por SI su1ic1en1e para o grande esfor9o de nl8lhola 
da •dncaç!io que o Pais wm empraendeudo, é jusll
hcatNe para - prograrMS da qualdicaç6o de 
mio-de-obra. que o Gouemo pracisa mtenslicar. 
Ainda ,_ capitulo de combate ao cleserr4:lrago, 
corMm ftexibiljzpr a lagrs'ação trabahsla, como, de 
resto, _, sendo feito. 

O livre ftulco de wméiCIO e de capllaiS que m
pllca nosso eng&jllmiHIIO nos pRIC ncs econ6nlto& 
globais lniZ C01181Q0 grandes estímulos a modem· 
IZIIÇão e é I8CICiagem da nossa 8CIII1011118, ,.. tem-
116m o pengo da - desi'IIICIONIIIZBÇio uc li :.a. 
~. o 1r11anso mownento de -ISIÇiies e 
fusões de ~. que se dá em lodo o mundo, 
owne lllrNiém en11e nós Ala certo ponto, é ~
so ......,_,, pelo aporia de tec:IIOiogllls, pelo &OpiO 

da atualizaçto a pela criaçAo da emp18g011, lUdo 
1880 nos baneliclando. Mas e f118C1S0 CUKiar para 
que nio se lllglllbe uma des,_.,.Uação devasla
dora. Já que a experiência emprasaral já acurrulada 
por nós c:onabtu1 um Wldadelm patnm6n10 -atégl
co naaonal. A pollbca da abertura, de mlllgraçio. 
-ser dosada da modo a pi88BMII" cario& setoras 
ou, ao menos. ganhar pera ales o 1ampo da que ne
cessdam para 8daplar-se A e~_,.. não 
deVe I8CIIber aquele ~ de protaçio arbliclosa que 
faz pláifarar a lnllficiêiiCIB e a ~o. Mas 
...,_ AICIIber 11po10 para que seu confronto com o 

mercado não ocorra em condições que lhe ...., 
deslealmenle desfavorave•s E PI8CISO adolar pollb
cas de fortaleCimento da empresa -.I, por 
maiO, por exemplo, da fac~llação do eceaao é tacno
logiB e ao financiBrnenlo. 

ClAro pengo lniZido pela glooalaação é o da ... 
llilliAI ""1a mac«1800116noal Além da poodutos e da ce
pilaiS de m 1 "+I&IID, arculam hOJe ~ pelo 
moodo os capilaiS de "posiCICrlllnl8r". É p .... fval 
chamá-los - do que de capdaiS ~já 
que O lannD aspeo1'açlio danola 111IBUÇão I1IKia
truiNa. quando, na Wldada, ae trata da liaponlllide
des de CIIDCB e de poupança. de ernp~SU e da ndlví
'*-. que se poSICIIII1IIm em dai-. lagilinw. da paln
m6nlos lagilu110S. Os capdal8 de ~ex
t••••••• I11ÓVIIIS, ~ fluidos, lllllll
zam a W<Aubrosa aama de US$100 trlhliaa, gíando 
é razão de US$3 tnllões por dia. Alills, dlfcil dar se 
por da 01.1 por 1101111, pi que no .....,dQ gble4 '• os 
nacada& finaiiC8U'CI& r'U1Cacbla&tL • 

A defesa possMII contra o efeito dss 11 üh•
dor dessa WIRiadelra carga SOlta no porão do -
da globa•zaçio, nossa dafesa para que não -tor
nemos uma nova .,_ asaábca" é manrar -
8CIII1011111 denlrD da pedliia& de .-.ctac1a a ~ 
bno no que diz N&pllllo ao Wllllola das--.
.... .., é tanlla filai, já que ---lllniiMI 
de ...,.em rarus CllllraS-- de baiBIIa da_... 
ma e do deserMihlinallo Ma$ é IBnlfa de 1J1111 o Go
vemo se vem -.do, felizn-. II'IIIID bam. 

Sr. Pl8llldanle, a globahzaçio é kfa.,6l+m•••.,., ob
JabVO, -ni com ou sam nossa part ipaçlo. 
NoSaa ll"llegraçào na eto1101111B mundial mPIIca fual 
raformas corajosas da eslnlll.lras a de ,_......_ 

Eatamos mplen-..cto - l8lorrna e, -
JIIC'I I O, delo81110S aslar alaria diante doa l*igoa, 
llex'- a adaptllwis diante das con tplaxidadas, BB
paranç:oaos a c.-os .1laniB das magnificas opollu
nldedes que se abram para o Brasil. 

EIB o que eu linha a dizer, Sr. P ......... 
Multo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Cuuc•lo 

a palavra ao nobre Senador Nabor JúniOr, que dia
põe da VInte R'III1IIIDS para o -.. pronui'ICIIII1WIIo. 

O SR. NABOR JúNIOR (PMDB- AC. Pranun
cta o segulr'lla diSCiftO.) - Sr PI8Sidente, S... s-.
dores, há poucos tn&lanles tivemOS a oponundada 
de ouw o pronuncuunanto do duatra Senador IAciO 
Alc6nlara a ~ da grava deflagrada palas do
cenllls das unN&rsldades tederaiS de noao Pais, 
que (á está man:hando paiB seu terceiro mk e, a 
propósito desse rama, deseJO expedlr alguma& con-
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llldanlç6es porque emendo que e parelosaçãa das 
uniwn&Niadas pi'8CI88 etiCCH 1bar unw. aolução por 
par111 do Mlnisténo da Educação pare p6r tenno a 
-- Ptreção que Já está C0f111RXMMndo a canclu
sio elo ano lelivo da 1998. 

Rata 11aoa.., 8llliva no EsiiKio do ADie, e Iiii luo 
JIRICUIIIID, ;.a•••• com curae UagoallliS de Ban
cada ladareldacp.ra .-..:lede ledeoaçio no Cangre&
ao Naciao IIII, par .... CDU • r I da p I ...... de Uno
-llidade Federei da Aaa, a fim da tre111r elo pCÜiioa. 
Na 'i c, noe 8llpUIIeiBIII as~ poqw de poo
paelll apo olaia pela celagaia ao Mi Uno de Edu
caçia coma .... a1omwa à saluçia elo ••• e. 
CaniD é da QUI. oeciliMID plblica, O GcMima encam-
nloau ao Caoogo Naciaolilllftl Pn:ljelo dor La filando 
atlêrias pare a QUI 1 i • de yoillili:a;6es e - ,... 
1agenB aos dota • das uniwosodod&s ledaoaos. 

011 P•IC4AiiS pcdDs p•ij: CiSIDs silo as~: 

"1) Será elabooada poajelo de 180, a ser sublooe

liclo ao Cor911a~ criando urna goallf.c;a.. 
çAo de eallmula à de valor variável em fun.. 
çAo da nlval de , 1116Sbada ou doulonldo. da 
p '8i;ã na e&rnli18, reyorne da trabalho e do nú-
rrao da pon1as lados pala docente, aegundo 
oe ~ ailéo-: número da horas semanaiS 
de«" w!as à clocêooa erncuoao oagular, iesullado da 
&I E :•' do sau dasa:npauho doceute e rasultado 
da .. E ;Ir da- pooduçio acadêmica, 

2) A cornbinaçlo doe três aill6tiOS de pontua· 
çAo pannitiié 'que o dacenle pasaa atingir a número 
méxoma de ponlas cantinando número mínma de 
aiiD hares seriiiiM8 de aula com a boa poodu;ia "" 
............ que I'I1Jijca urna ontegoa;ia de suas 111M
dadas de ensina, peequaa e extensiia. 

3) 011 ailé:;::cedimeo- de avaloaçia 
elo dua oopeo•'oa e da 1J10CU!;1o acadêmoca 

JNda ~ulamenlas pópiOS da ceda inatiluoção, alguns pnnclpae báso-
cos ·•atale cidos IIII~ 

4) A g · será exterava- onatovos na 
"P"'IUjiOI"""ÇBD,;.;,.., de 60% do nÚIIIIIro máximo de panlae 
paoiioiidoe- docanlas em alebvo axen:lc:oa. Essa 
ro-. propooçio será devida ao ..,..ldor alaatada 
da doclncl8 11111 violude do eii81CÍQQ de aiMdade de 
dooação na poópna naituo;ão ou cedido pare o ... ,. 
cicia da caoga de nal.IORa espacoal, o DAS 6, 5 ou 4 
ou aooga equivalenle na adl'lliniStra;ão federaL 

5) Paralela-. o Mnsléuo cnará um pro: 
grama espacial da balsas d'IISiiooadas aos poolesso
naa que aonda não dalêm a blulação requenda. 

6) Outro pt)I8ID de leo será encamonhado smulla· 
neamente propoi ido a Fe-IM!aoquozação doe cargos da 
carreoredoefuncoanénos ~-

7) A fonnula;iio definitiva das prqeiOS da lei 
será doscullda com as IFES. atendidas as lomotações 
orçarnantánas e os reqUFSilas da admonostreção de 
~ldaUniio. 

8) Além d'IISsas piOIIidêncoas de c:anilier noedoaru, 
o MEC está lamendo a ncoaiMl de oonduzor as diScus
aões sabn! o pqelo da auloi o o• das urwersolades fe. 
dareiS, de modo a ooopleio1B1111!i la sonde aste ano. • 

A proposta que o Govamo apresentou ao Sin· 
dicalo dos Pouf s coes Urweosdános está accmpa· 
nhada de doversas tabelas, com as gretoloca;ões e os 
-ICimeo das dos poutes ares, as qu&lS integram 
- pranunaamenlo. Peço à Mesa que delira sua 
publocaçia no Doéno do Senado Federei. 

Já a pioposla entoegue ao MEC pelo Sondtcalo 
.dos Doaanles das Unlvenlodades Federais está V&r 

:rada nos seguonles ~emmS· 

"A partir das IT1Iriestaç6es das assem
bléias garaJS, no ~ debate naaco 181, os 
docellles das IFES (...-sidades ledanus), 
par olleooooédio do ANDES Snlicalo Naaonal 
e confotme ol'iclo entoegue ao MEC na au· 
diência da 03 de JUnho últmo c:orwagnam no 
santJdo de iaspoil ldef 80 GU iipiOII iSSU público 
IIIIIIIJindo de apo a oiBI nossa po~ que 

llliJIO'IX» - documenla. 
"Poutocolozamas nossa paUia da 0111Vin· 

doca;ões em dezembro de 1996, paula essa 
ratereda Vénas vezes e sem qualquer oes
posle por paote do MEC. Estamos .., greve 
d'IISde 3'1: de março deste ano, e, ao longa 
dasle período, na incessanb! busca de inler· 
locuçia, aomenle obbvemaS uma ma lifesla. 
çiio COI iCiela do MEC na audiêriCia do dia 
28 da meio. Isso se deu com a ~nla· 
ção do programa GED, que lncoopora os 
pnncfpos do PlD, antenormente FeJ8iledo 
pala comurudade UTIMII'SIIán&, palas Canse-
1m. UoiwHsilános das IFES e pala Con-
gresso Nacional Cabe destacar que esse 
poagrema foi najeotado de lonna unénme e 
eulátoca pelo movmen lo doaante, em face 
das ompropnedades doe pnncipos sobna os 
quaos se fundamenta, conforme juslificatova 
apresentada no ofiao n• 176198, encarnonha· 
do ao MEC em 03106198 (anexo 1 ). 

Mesmo não odentdicando diferenças 
sogndicalovas no conleudo da nova V8fSão 
apoesentada pelo MEC, o MO eooleudeu que 
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Pl"incipais pontos da proposta do MEC 

1. Será elaborado projeto de lei a ser submetido ao Congresso N3CI<'nal. nmnd<' 
uma graúficação de estímulo à docénc1a, de \'alo1 Hln:Í\cl emtimçiio "'' nhel 
de tJltllação(mestrado ou doutorado), da po~1çãn na carre1rn. do reg1me de 
trabalho e do núme1o de pontos acumulado~ pelo docente ~egundn o~ 
seguintes criténos número de horas semanais ded1cada~ à docénc13 em cur~o 
regular, resultado da avaliação do seu desempenho docente e re~uhado da 
avaliação da sua produção acadênuca 

2. A combinação dos três critérios de pontuação pernutirá que l' dnce111c pn~sa 
atingir o número máximo de pontos, combinando um mínnno de oito hora~ 
semanais de aula com uma boa produção intelectual. o que nnpl~c:1 uma 
integração de suas atividades de ensino, pesquisa e e:o.."tensão 

3. Os critérios e procedimentos de avaliação do dese1iipenho docente e da 
produção acadêmica serão estabelecidos em regulamento~ próprios de cada 
mstit111ção, obsen.oados alguns princípios básicos estabelec1dns na lei· 

4. A gratificação será extens1va aos inatJvos na proporção de sessenta p('ll cent<> 
do número máxnno de pontos pennit1do aos docentes em efeii\"O e'l:ercíciu 
Essa mesma p1 oporçllo será devida ao servidor afa'ltado da docência em 
virtude do exercício de auvidade de D1reçio ua prôpria mstJtuição ou cedido 
para o exercício de cargo de natureza espec~nl ou DAS 6. 5 ou 4 <>u cargl' 
equivalente na administração federal 

S. Paralelamente, o Ministério criará um programa especial de bolsas destmadl' 
aos professores que ainda não detêm a tuulaçao 1 equerido 

6. Outro projeto de lei 
hierarquização dos 
administrativos 

será encaminhado simultoneamente pn,ppndo :1 re
cargas .da carre1ra dos func1on:írios- técmc('l-

7. A fonnul1ão definitiva dos projetas de le1 será d1scuttda- com a~ rFES.-
atendidas Imutações orçamentárias e os reqUI'llto~ gerai~ da admml~troçãl' 

..,de pessoal a União. 

B .. :Além dessas providências de caráter imediato, o MEC c~ta tl)lnando u 
miciativa de conduzir as discussões sobre o projeto da auton<>nua da~ 
universidades federais, de modo a implementá-lo omda este ano 
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Graldicaçio de Estímulo à Docênc1a 
Telos por Classe, Titulação c Jornada 

I Relação T/0 1.00 

20 Hmas Semanais 
Mestrado Doutorado 

T1tular 224.00 330.00 
Achunto 224,00 330,00 
Assistente 224,011 150,00 
Auxiliar 96,00 150.00 

40 Horas Semanais 
M111trado Doutorado 

Titular 560,00 825,00 
Adjunto 560,00 825,00 
Assistente 560,00 375,00 
Auxiliar 240.11!1 37500 

Dedicação Exclusiva 
Mestrado Doutorado 

Titular 700,00 1.100,00 
AdJunto 700,00 1.100,00 
Assistente 700,00 500,00 
Auxiliar 300,00 500,00 

Tetas 

Gralific.açio de Estímulo à Docência 
Valor Provável Médio Ativos 

75% 

20 Horas Semanais 
Mesll-ado Doutorado 

Titular 168,00 247,50 
AdJunto 168,00 247,50 
Assistente 168.00 112,50 
Auxiliar 72,00 112,50 

40 Horas SCIIIllllllis 
Mestrado Doutorado 

Titular 420.00 618,75 
Adjunto 420,00 618,7S 
Assistente 420.00 281,25 
Auxiliar 180,00 281,25 

Dedicação Exclusiva 
Mestrado Doutorado 

Titular 525,00 825,00 
Adjunto 525.0(1 825,00 
Assistcille 52S,Otl 375,00 
Auxiliar 225,00 37500 

Gratificaçio de Estimulo à Docência 
Valor Provável Méd1o !nativos e Pensões 

60% 
20 Horas Semana1s 
Mes11ado Doutorado 

Titular 134,40 198,00 
Adjunto 134,40 198,00 Declicaç~~> Exclusiva 
Ass1•tente 134.411 90,00 Mestrado Doutorado 
Au,war 5760 9000 Titular 420,()(1 660,00 

Adjunto_ 420,00 660,00 

40 Horas Scmanai_s~ 
Mestrado Doutorado 

Assistente 420,0() 300,00 
Auxiliar 180,00 300.00 

T1111la1 336.00 495,00 
AdJunto 336,00 495,00 
Ass1Rten1 336,00 225,00 
AUXIhar 144.00 225,00 
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Mmislério da Educação e do D""Jl011o 
Secretana Exccuu'" 

PROFESSOR fll I /\I \liJSTERir.l :'>ll'f J(J< ll< 

.. - ---
lO HORAS SEMANAIS 
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-.,~I J~ 
- .!"E! -
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4 ---t -
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ADUFRGS A 

4. PR~!"OSTA ENTREGUE AO MEC EM 09 DE JUNHO DE 1998 

PROPOSTA PARA NEGOCIAÇÃO 
DA PAUTA APRESENTADA PELO CNGIANDES SN AO 

EXMO SR MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A parbr da man•festação das assembléias gerars num amplo debate nac•onal, os docentes das. 
IFES, através do ANDES • S•ndacato NaciOnal e, conforme of1c10 entregue ao MEC na aud1ênc•a de 
03 de junho último, convergaram no sentido de responder ao comprom•sso publtco assum•do de 
apresentar nossa proposta que expomos neste documento 

ProtocoliZamos nossa pauta de reMndicações em dezembro de 1996 pauta esla re•t..,ada ""'"'• 
vezes e sem qualque• resposta por parte do MEC Estamos em greve desde 31 de março desle 
ano. e. ao longo deste penodo, na •ncesMnte busca de Interlocução somente- obtrvemos uma 
mandestação concreta do MEC na aud1ênc18 do d1a 28 de ma•o Isto se deu atraves da 
apresentação do programa GED. que Incorpora os p11ncop10s do PIO, anLe11ormente reJeitado pela 
comunidade unrversrtana. pelos Cons.alhas Unrverslbmos da& IFES e pelo Congresso Nac•onal 
Cabe destacar que este programa fo1 rejeitado de forma unAn•me e enfatlca pelo mOVImento 
docente, face as •mpropnedades dos pnncip1os sobre os Qua•s se fundamenta conforme 
JUShf•cahVa apresentada no ofiCIO n• 1761118 encam•nhado ao MEC em 03106198 (anexo 11 

Mesmo nio •dent•f•cando d•ferenças s1gnrf'1C11bva& no conteudo dt!'s&a nova versão apr•sentada 
pelo MEC, o MO entendeu que estavam dadas as cond•ções para a apresentaçlio de uma 
proposta que, mantidos os pressupostos b6sicos dto nossa pauta de reiVInd•cações pudesse 
s~gnlftear um avanço para o estabelecrmento de negocrações efet1vas As pnne~oa•s caracter.sbcas 
desta proposta reahrmam nosso propósito ele buscar uma solução que supere as obstãcutos até 
agora levantados Ressaltamos que esta nlo apresenta óbiCeS para a sua 1nSI1tuc•onallzação 
reduz stgnlflc&tlvamente a repercussio frnancetra em relação a nossa pauta ougmal e- é 
extremamente pos111va do ponto de VISta acad6m1co 

Estamos em luta pela defesa da Unrverstdade Públrca Gratu1ta f! df! Ouahdade ll aliE" srgnrf•ca 
diZer que nossa proposta garante- que prohssronars capacrtados para reaJ•zar as atMda:te-s 
peSQUisa. ens•no e extensão permaneçam nas IFES, e as tenham como referi!neta de 1ngress~ e 
desenvolvimento prohs.s1onal Nessa proposta lambem contnbu• para dtmlf\UU a dtspers.i-o ~alan•l 
e redef•n•~la dentro de cr~tenos e determinações cons1sientes. com os pnnCIPIOS do mOVIment:) 
docente 

E 1mportante afrrmarmos que esto proposta tem o carater emergenc1al na medtda em que •mDIIC8 
tio somente na recuperaçio parc1al das perdas salanaiS efetiVImttnte ocorndas e ocas•ona-das 
pela conosão 1nftacrona11a do penodo de J8n~ de 1995 • dezembl'o dfl' 1997 Ahtmamof. 
tarnbem que rsto não srgnrfrca que estamos abdrcando da recomposiÇão rntegral df' nossos 
salanos e tarnpouco do estabeolec1men1o do Plano dp CarrPtra P CapaC't1ação DotPn1e p•e.,•tsto 
em nossa pauta onsunal 1- solução deflnlbva para estas queostãfos. eo os. demats neons. da pauii' 
devera ser eneontrada na mesa de negoc1ações, a partn de um cronograma defmido 
•medtatamente 

PROPOSTA 
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A Questão Salarial 

Para melhor compreenS:zo de nossa proposta, expomos a seguu os pontos essenc•a•s nela 
considerados para a sua elaboração 

1- Pressupostos. 

1. abrange todos os docentes at1vos e mat1vos de 1•, 2- e 3• graus vrnculados as IFES bem como os 

pens•omstas., 
2 recompõe parc&almente as perdas salana1s, 
3. reordena as tabelas salanats de 1• ~e 3• graus, adotando os mesmos cntenos para a progressão e 

t•tulação nos diferentes nrve1s, 
4 mantf'm a tabela salanal•son6mlcé' 

5. •mphca em vencimentos não vanave1s ao longo do tempo, 
6. valonza a t1tulação e a ded1cação elCCiusrva, 

7. d•m•nu• a amplitude da tabela salanal, 
8 eleVCI o vencrmento bas•co de forma a ehmrnar valores 1nfenores ao salatJO mimmo 

11. Regras para a construção da proposta (a relação com a srtuação atual encontra-se no anexo 2): 

equrparação entre o professor '"C"1 da carreua de- 1• e 2• graus e o professor Aux•har 1 da carre•ra de 3c 

grau 
2 equ1valênc1a entre as classes e n1ve1s de Auxiliar e 'C', Ass1stente e "0'', AdJunto e C.!! T,!Wiares 
3 o valor gerador das tabelas p~'sa a ser RS 145,00, correspondente ao professor ·A 1" 20 horas, 
4 diferença de RS 5,00 entre os n1ve1s 1, 2, 3, e o4 de cada classe para o reg1me de trabalho de 20 horas 
S. d1ferença de RS 10.00 entr~ as classes de professor Auxiliar. Assrstente e AdJunto para o reg•me de 

trabalho de 20 horas. 
6 d1ferença de 25% entre as classes de professor Adjunto 4 e T1tular. 
7. a relação enlr~ a tabela para o reg1me de trabalho de 40 horas e a de 20 horas permanece sendo de 2 

para 1, 

& a relação enlle a tabela para o reg1me de trabalho de Oed1cação ExclusMI e o de 20 horas é de 3.2 pare 
1. 

9 os percentuars para a confecção das tabelas relativas aos 1ncent•vos de tltulação em relação ã de 
professor graduado são 

aperfe•çoamento 10% 

espec•ahzaçio • 20% 

mestrado • 40% 

doutorado • 80% 

f.la mE"d•da em ~ue o catculo das perdas abrange o penado 1an 9'5/dez P7 propomos que cs 
ete1tos f1nancenrs decorrPntes desta proposta retroaJam a 1• de Jane~ro de 1998 

A forn"ulação dJ proposta sob a forma de tabelas (a) e respectt"il 'E"Pf'rcussão trnancewa (t-1 são 
apresentadas a seguu 

B IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DA PROPOSTA DO CNG-ANDES·SN 

Tomando oor referência os dados fornecrdos pelo MEC no bote11rn de expostc;ão do GED 
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d1stnbu1do no d1a 27105/9S acerca de, atual numero de docentes f'Or categona e suas respect•vas 
remuneracões básicas (vencimento básico+ GAE). a folha de pagamento mensal total bãs1ea 
(vale dazer exclu•dos anu~mos, qUinqufJn•os. funções comessaonadas e gratificadas, etc ) dos 
docentes de mvef supenor e de 

11) RS 119 769 002,72 

(Pé1ra ma1ores. esclarectrnentos. v1de Tabelas 7a 7b e 7cJ 

Cons•derando que o numero de professores de 1• e 2• graus das.IFES e de .4478 e aue o ma•or 
numE-ro destes encontra se enQuadrado na calegona C4 com A.p!'l"'e•çoamento CUJO venc•mento 
bastt:o ma1s GA.E e de RS 1181,18 calcula-se o valor aproKimado ao d1spénd1o do MEC com esta 
categona prof•ssaonal em 

12) RS 5 289 32~ 04 

Deo lorma que- o valor da lolha de pagamento mensal bas1ca (vale d.zer o total de d1spêond1o do 
MEC com os venc1me-ntos estutamente VInculados a caneua docente- dos professores das IFES) e 
da ordem dE> 

(3) RS 125 058 326,76 

Mulhr;"~hcando-se este valor por 13 3 (referentes aos 12 meses de sa1ano ma1s 13• salano mars 
ad•c1onal de fenas) encontra-se o d1spênd10 bruto (porque arnda mflado de 1mposto de renda e 
contuburç:ÕE"s ao INS3J anual do "'11 EC com o professorado, cu10 valor e 

(4) RS 1 663 275 745,P1 

De outro lado, ao aphcar-sf' os valores dos venc1mentos bas1cos to•a1s dos docentes (GAE 
•nclu•da) que emergem da proposta salanal do CNG-ANDES-SN (v,de Tabela 2) sobre quadro de 
d1slnbu1Ção de docentes dentro da carrerra (Tabela 8a Bb e 8c) a tolha bas•ca mensal de salano 
dos professores de nrvel super1or passa a ser de 

(5) RS 175 942 193,50 

' -. ronsrderar os novos vencrmen~~ do professor C4 DE com Apetfe1çoamento- que passa a se-r 
,.. ,....psrnC'I do professor Awnllar 4 DE com AperfeJÇoamen1o do Mag1s1er•o Supenor (Tabela 5) - para 
CGicu\ar a prc,~ da I olha bas1ca d~ pagamentos com os docentes dE" 1 • E" 2•. chegam6s ao valor 
de 

(6) R$ 8 606 357 76 

E o valor da totha béiC.IC"a torai mensal dO!Io docentes das. IFES passa 2 ser de 

(7) RS 18~ 548 5~1 26 

• • •I1•Dhr:cmdo s.e PStP valor por 1:0 3-tsegumdo a metodologia a'lterror) enC'ontra SP o d•Sr:'P"ldiO 

t uto o r;.. ME(' rr::.m C'5 venc•mentos dos docen1es das. U7 E :S auf' vrrra a SE"I d~ 

!8) RS 2 454 49~ 731 7~ 

De forma que a Proposta do CNG-ANDES-SN de reaJuste salana11mpõa um 1mpacto 
orca menta no bruto de sobre a 1olha de pagament<•S do MEC de 

(9) RS 791 219 985,85 
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rmpacto percentual rear que tem ae ser carcuraao nao sobre a tolna nasrca mas sot'lre a IOiha 
efetrva, que e mcuor do que aque-la pumeua 

Os dados sobre a folna eletwa do pessoal docente não são drspombrhzados pelo ME'C, mas 
podem ser calculados se se resgatam as rnformações repassadas por este M~nrsteuo ao 
CNG-ANDES-SN na aud1énc1a de 24 de aoul de 1998 

Segundo os documentos repassados àquela data. o salano bruto medro efetNO dos docentes de 
tercerro grau em atlvrdade sena deo RS::! 253,33 O numeto de docentes da at•va serra de 43 150 
Donde se conclUI que a rolha de pagamentos mensal do pessoal da atnra terra de ser de 

(10) RS 97 231 189.00 

De outro lado, o s.alano brulo medro efetrvo dos docentes de tercerro grau aposentados e 
pensronrstas SPna de R S 3 123,24 O numero de docentes aposentados e pensronrstas s~na deo 
25 980 Donde se conclur que a folna de pae~amentos mensal efehva de aposentados e 
peosronrstas te.na de se; de 

(11) RS 81 375 595.00 

E a folha de pagamento efetrva mensal com docentes de tercerro graa 'Sena de 

(12) RS 178 606 784,70 

Se se admrte due o mullrplrcador que relacrona a folha básrca mensal do terce~ro grau {1 a erma) 
com a folha bafrc-a anual do conJunto do pessoal docente (4, acrma) deve ter um valor murto 
prOJCrmo ao mu,~rplrcador que relacrol"'a as JeSpectrvas folhas efetrvas e utrlrzamos aquele prrmeuo 
como prDW}! do segundo alcançamos calcular o valor (necessarramente aproxrmado} da folha 
efetrva anual com pessoal docente das IFES que sena de 

(13) RS~ 480 377 445.75 

De lorma que o rmpacto percentual efetrvo da proposta de reaJUSte !t~lanal do 
CNG-AIIOES.Sil é obt1do pela d1v1são dos valores encontráveiS em (9) e (13) ac1ma Ma1s 
exatamente. este Impacto é de apenas 32'R. um lndrce do qual o movrmento docente não pode 
se afastar uma vez que sequer repõe de forma Integral as perdas salanals dos úlhmos anos 

Por frm cabe consrd'!rar que o rmpacto orçamentárro bruto proposto pelo CNG-ANDES-SN (em 
torno de R$ 791 milhões) não d1sta desmesuradamente do 1m pacto previsto pela projeto 
GED. que pode alcançar o valor de RS 500 milhões sob a hipótese de que a totalidade das 
docentes vresse a receber as "'gratrncações" em sua mtegralrdade (Vrde Tabelas 9a Pb Pc) 

F1ca claro porttto qui!' murto ma1s do que> urna questão orçamentarra o CO"lflrto estabfoleoc,':fo 
entre o MEC e movrmer'lto docente dr: resperto a d•stmtos proJetos. para a Unrversrdade Pro:Jetos 
que podem e d em 'Sol!'' 'ÕISC.U\•do pela soc.•edade, mas ·que de.,em se-lo dentro de param~~~-:"So -=sue 
garantam a sus enta;:ão da Unr~~ersrjade como espaço publico com aulonomra para def•··ur seus 
rumos e com condrçóes econ6mrco-frnancerras para a sustentação e 1mpulsão de um tratoalho de 
qualrdade e socralmente referenc-rado 

8 Dema1s pontos da pauta 

A proposta de recomposrcão salarrar parcrar que> ora apresentamos se- C"ompre-t;:r E" o;.'! 

Justrfrca na relação com os demars pontos de nossa pauta de rervrnarcações Ha 
correlação drreta entre o n'!cessarro descongelamento de vapas para a reC"'mOO!Ircãc
dos quadros doceontes e nrvers remuneratonos atraentes da mesma torma que a 
Quahdade socral do trabalno aC"adêmrco, na rnler-relac;-ão E"Flsrno-PPSQUrSiii·E"vtE"n!=-ão 
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so pode ser d•scur•da e apnmorada com base na autonom•a un•vers•tana não sendo 
poss•\'el tratar esta questão vmculando a Simplesmente a remunerações vauave•s 

No que se refere aos dema•s •tens da pauta nossa propos1ção e 

1 • Concursos e Vagas 

1 1 lmedaata autorização para abertura de concursos, que reponham mtegralmente 
as ~agas decorrentes de exoneraçlo, demrssões e aposentadorras 

1 2 Quanto as fuluras. apostmtador•as dem1ssões. e outras s1luações de vacãnc•a 
Que a repos•ção se1a fe1ta na sua totalidade com •med•ala d•spomb•hzação das. 
'IBgas 

1 3 Comprom•sso de não reduçio dos quadros. t.mc•ona•s nas IFES 

1 4 Amphação de vagas nas IFES 

2 - Formação e Capacnação 

2 1 Ampliação das bolsas para capacrtação docente e demanda~ soc1al 

: 2 R:eallvação e novos recursos para programas em funcionamento ou desat•vados 
nos ulbmos anos PROUCEN, PET, SPEC, POCTI, PDCTA, ele 

3 - Autonomia, Democracia e Verbas 

3 1 Revogaçáo do Decreto 2 208197 (Reforma do Ens•no lecruco) e legu;lação 
correlata 

3 2 Gamnba da aulonomra nos termos do ai!Jgo 207 da Constnurção Fedeml e 
relrrada da PEC 370 

3 3 Carrerra unrca, segundo proposta do ANDES·SN 

3 4 lsonomra entre as IFES 

3 5 Garant•a di! fmanCiamento publ1co que permtta o pfeno funao 
com melhor1a de suas potencialidades 

-~1C" das IFES 

3 6 Dest1nação de 25%, no m1n1mO, do orçamento da Un•vers•dade para outros 
custe1os e capital 

3 7 Garantia de verbas para o funCionamento e manutenção dos Hosp1ta•s 
Unwers1tâuos no orçamento do MEC 

4 - Aposentadoroas 

4 1 Manutenção da equ1Vafênc::1a de reajuste entre docentes. da at•v. = ..... s~'"'ta::fos 

4 2 Manutenção do pagamento das aposentadorias e pensões con =s: ~::-
lesouro Naclol'lal atraves do M•n1steno da Educação e do Desporto __ ~ .. :;arr·e- .. t::
não oode se da1 na conta da rubnca "Manutenção e Oes.pnvolv•mento do Ens,.,o 

Junho de 1998 

OBS .. As tabelas e os anexos 1rão num proxtmo comun1cacto. eviTando ass1m problemas na rransmrssão 
Em caso de duvtaa, consutre as rabeias envtadas no comumcado 45 
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Dutanle o discurso do Sr. Nabor Jú
flltK, o Sr. Bel/o Palf/8, deuta a cadeHa da 
ptBSidlncra, que é ocupada pelo Sr. Joel de 
Hollanda. Suplente de Sec-no. 

Dutanle o discurso do Sr. Nabor Jú
mor. o Sr. Joal de Hollanda. Suplente de Se
CII!táno, daixa a cadella da ptaSrdênaa., qua 
é ocupada pelo Sr. Attmdo Polfo. 

O SR. PRESIDatTE (Arlnlo Porto)- V. Ex" 
será BW!dido na fonna rag~mental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos, pelo prazo da vinte 1111nutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioca/PT - DF. Pro
nunaa o segu1nte dalcurso. Sem I8VISáo do orador.) 
- Sr. PniSidente, SI"&. e Srs. Senadores, não pode
na ausentar-me lqe ~ tribuna; não podena pro
crastlnar a m1nha obngação de ~~ estar para res
ponder a cerlas assellivas d1ng1das à mnha pessoa 
pelo Sr. MiniStro Luiz Carlos Mendonça de Banos. 
nos Estados Ur.dos, e que A Tribuna de três diBS 
atrás nollc:IB em sua plime1ra páglrlll. 

Relenu-se S. Ex" o MiniStro das Comur-.:açõ
es, Luiz Carlos Ma ldonça de Banos, àquilo que tena 
dilo "um senadorzlnho qualquer" - esta que agora 
ocupa a tnbuna - a raspe11o da venda da Telebrás 
tal como está sendo "teeegulllda" pelo M.,IS!ro. Disse 
S. Ex" Ulda que JBmaiS em sua VIda fora sequer 
suspato da estar conduzindo mel a coisa pública e 
que ina pro c s ar-me. Agualdo com ansl8dade que 
S. Ex" logo venha a cumprir essa sua promessa. 

Sou, sm, um -.adorzlnho qualquer. E aqu1 
nesta tribuna, por diversas vezes, pi me relen à rm
nha pessoa como um senador de teroe1ra; um sana
dor que não ooupa fftSidãncla de comiSSÕeS; um 
sallldor que nunca pisou em paléao; um senador 
que IBfiiBIS ped1u cargo para qualquer pessoa; um 
senador que não gastou senão R$60 rml em sua 
eleição, tendo conseguido 50% dos votos dos eleito
res de BrasDIB; um saiBdorzinho qualquer que, mo
destamente, pretende dar resposla - seus eleito
res porque não voto. Então estou aqUI para 
pagar o seu mandato ueles que corriiBram nele. 

Porám, estran me, não como senador, ser 
chamado de "um rz1nho qualquer", porque, 
se do govamo fora, q uer não sena. Estranha-me 
raalmente que um r. luiZ Carlos Meudouça de 
Benos, m""'ro do su de M..as, aflnne tratar-se de 
um sanadoi'Zinho qualquer. Pera rmm, não há clda
dãozlnho qualquer, sanadoi'Zinho qualquer, varea
dol'ZKiho qualquer lnleiiZmente, ISSO é um traço 
mercante de uma peqonahdade que conseguiU sa1r 
da r&IB miÜda e, certamente por rne10 de recursos 

públicos, fo1 para as "est""''BS" aperfeiÇCNU"-ee em 
artes e engenhos de adm~niSirar, corrlundnlo talvez 
o particular e o públiCO, não peocebendo que exiStem 
duas lógiCas diferentes para adminiStrar urna empre
sa pnvada, que deve max1nuar lucroe ou m..lrniZSr 
pn~~uizos, e a COISB púbiiC8. Sobre ISSO, eu tena que 
falar algumas horas, mas quero ater-me úi'IE& e ex
ciUSIVIUII8nte à ameaça que "mudo me amedronta": 
ser processado por S. Ex". 

Em outras oportunidades, por manplo, por 
ocasião da CPI dos Precalónos, mandei urna carta à 
Presidência dessa Com1ssio, abnndo mão de mnha 
...,nldade partamenlar para que fossa processado. 
caso alguma COIS8 palriiSSB a resperto de meu corn
portemanto. Agora, não abro mio. Estou no axercl
cio de meu mandalo e, nesta momento, é m..ha ob
ngação acompanhar, fiSCIIIIZBI" o que está aconte
-.clo no Banco Nacional de Desenvolvmanto Eco
lll'lnHco e Social, que vanho denunciando desde lrll
nha pnme1ra semana nesta Casa. Cua.- vezes re
peti: dele ... BNDESI O BNDES é que davana ser 
o deetruido, o pnvaiiZado. Tlnhamos que pnvaiiZar o 
privabzador, o doador da sangue-do povo bnlsilalro 
coagulado nas 8lqlr8SBS •eta•s. Com o andar da 
canuagem, jlillcebemos que a Dona Landau e os 
po'8llldel des do BNDES se vangtonavam a soltavam 
foguetes toda vez que conseguiBm valder na baCia 
das almas uma I.Jgtc, urna Vale do R10 Doca ou uma 
outra emp1111111 qualquer por um praça aVIIIado, por 
um praça oiCrMIImente baixo. 

Sinto saudades, sim, do M.,1stro SérgiO Moita. 
Várias vezes, nesta Casa, tiVe oportumdade de ar
gQi-lo e ouw as suas 18SPQSia& inteiiQII'IIeS, nem 
......,... sabslatónas, mas siRio saudadas dele, por-

• ~·en!Jeblllras coisas; ele disse que o valor da Te
lebnls alcançana R$40 bilhões. 

O ba..-ro do BNDES, o seu anbgo P18Siden
te, o Sr. luiZ Carlos Mendonça de Benos, tanto des
valorizou as empresas que foram colo.....,. à van
da. que a Vala do RIO Doce, por -•IIPio - o 
BNDES pagou à Merrill lynch e a uma outra empre
sa para duas avaliações, uma aval10u em R$11 a 
outra em R$12 bilhões - foi vendida pelo praça lm
sóno de R$3,2 bilhões 

Em Allaçio à l1ght, parecia ddicil eiiCOIIbar al
gum racebeclo; - não é c:ori'1HIIdor -. para lacebê-la 
como prasanta. Entio, fizeram uma oparaçio 1nle· 
-nte: o -ldedor finaiiCIOU o comprador, para 
que o leilão nio fracassasse. 

DIBnte do sucesso desse leilão, que entragou 
urna empresa estatal, a l.Jght, a uma empr.a asta
tal lrancasa, pa18C8-me que o deledo não COIISISte 
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an ser a enljliesa -•· ou que a &mpniSII ..-! 
niiD tenha a ftexilillllade a a modemdade para ad
mnustrer o pebin6nio. Afinal, a ernpresa ~ bra
sileira passou para as mãos de urna empoasa estatal 
hm c eaa. T-. na venlade, de urna pnodilaçio 
palas vendas, para lazer CIIIXII, sm Em segundo lu
gar, naaee caso a que me nlfan, .,.,.,_se -
de uma f,oielaêoiCia por outra naçio qua~JJMr, que 
niiD o Brasil, tendo em viste que urna &rrljlii!S8 esta
Iii! braaileira foi wndida a uma &mpniSII ~ lran
-· Aliés, isao também 8COi ileceu na Argel dli a. 
onde urna &mpn~S~~-1 espanhola adquinu a em
pi8S8 aénla estatal argenlnl. 

Naquela ocasilo. S. Ex' o M1111Siro Lulz Carlos 
Mlii idonça de Barros tez essas rafeiflncia.; pouco 
elogioaas, mas INIIID JUSI&S. Sou realmanla um ·
nadoiZiio'>o ......... ,._ E prefiro ser um "senadorzi-
nho "181quar" e IIPr um "baJuladoiZiflho qualquer", 
um "sabugo de gowmos" 

O que ••••• me chama a -ção é o 18B
qulc:io de cltedura maar que pen sobra nó&. a..ndo 
eu.- aqg a lnguagam, os lamias e a fonna de ani
laR do P:ul C* Femando Hannque Caidoao para 
mostrar o grau de -- ••• ..,. de autorttarano CJI8 
elilil P'81 E na dernoc:raCia bras•len, nlo me n11et1 
ao dil8ilo que tem Sua M111 utade, o Plaeidaiile do 
Blasl, Sua ., i - 1&, o Plasidanle da Rapí"*'a, de 
niiD aer alii ydo ou aer &lduído daqUilo que os advo
v-los chamam de euceç6o da veidada. Ckl8ndo al
guém fala mal de oulnlm, mas pmva que aquela falo 
CXIfiSiderado ca11noso é v&idadairo, encena._ o po
- de c:alifta. NiD pode lawr COiodPiawãu do su
posto calunalor, pooque nlo houve cahfta; a venlada 
é que foi dila, enio houve a calúni8 ·~ 

Pois bem: dilade o tampo do General Geisel, 
Sua Mlqeetade, o Presidenla da Repúbhca, tal como 
a ~~a~lt.r de c..r. paira acma de qlllllqla dúvida. 
No caso em tlfa, por_,.., anla que se pmva que 
taNe raalna'M una condula QIIWiiA& na dasvakJri
zaçlio de ••4A a i bi• que estão saldo vad
dias, o P1asi11en1a de Repo"ibllca podelá pi e•, por 
-qJID. o ~ We, que naesa caeo não 
_. como se d I der, Jé que não é posiiÍII6I velar._ 
da emeção de -diada qiBido o PlD " I 01 iPdo é 
pnmcado pelo Pi8Sidente de RepúbiiC8. 

Deesa fomw., erma Iodes as deeigueldedea 
Cnadas em um Pftl C ISSO de ra&laiçio- e sobra ISSO 

Jé fiz m&IS de Dilo pronunaamentos deela tnbuna -. 
hé rnRiS essa deeigueldede entre os cendidelos naa
la - demociPCiP capanga, naata noeea derno
CI8CIP de papel. De modo que eu )6 estava pamen
do em talvez 111C0ff8r ao erbgo das pégines 9, 1 o e 

11 da~ Mercenlll. do dia 19 de )llllho do ano 
pesando, em que o Presidente da Repolbllce pniiiiP

be gastar mundos e fundos. fnzendo o pleno Brasil 
em Ação Bié as eleições. lnnugurara, - ibnenl
no. 14 obras. Obviamenle, não se nllellu • 490 
amiseoras de nidio e televisão do eillama govarna
mentel. Esse não pode .... VMdido, pooque Iam que 
prestar BPn>ÇOB e moalrar na lelint. todos 08 dias e 
a toda hora os leilos e efeilos tal.._ de Sua Ex
cellncia. O rap6rtei parguniDu a Sua Ma; I lia, 
digo, a Sua EliC alê11C18, o Pi'8Sidente de RapO!*a· 
"De onda vri tanto dinhetro?" Respondeu..,.. " Pnt
Sidente Femando Hennque Cardoao: "Dinheiro nlo 
vai falar. LembJ&oSe de que pelróleo é dinheiro, e as 
JIIZidas de pebóleo parlai ICIKII ii Unlila". Enllo, Sua 
Excelência promabe. naquela ll'oCHilaiiO, --- nlo 
apenas a Telabrás, mas as ;azidas da pebóleo allis· 
...-.- no aoibaolo braaillliro, pera quemer o pellólao 
na campant. eleiiDIIII. 

1ssc cisse Sua E" I' ICia, mas nio se podam 
irMx:ar esses e oubm diiDs para aJgOi' a ••• ;ia da 
-diada. paoqua a lei n1o pann1a que se ....... o ... 
poder 1egel can11a urna auiDIIdade qua, alwia1wile, 
n1o deve ter an enio naata T-. mas deve_. no 
Olirq:Jo. onde os deusas habilam e ba i IL 

lrWniPias vazas se podena rnoallar como tem 
sido essa a illhliiÇiio de Sua E I' ICIL Quando 
velo o piablllmn do &lodaate aeillbco e o m.pt -
paculafMI, o PI8Sidenle da República - ... 
obras aleiiDnus. De acordo com o Banco Cenlnll, na· 
quela vez, bnhamos pe1dido R$10 bilh6es. O FMI, 
tampos depois, alinnou que o Banco Cenbal fallau 
com a wnlade a que toram RS50 bilhCies que o Bra
Sil peideu naquela OC8Piêc. 

Com essas penlas IDdas, é evideiile que a eu
tona alelloi ... - que sar reduZida por alguns 
tempos Agora, vullarna8 com eraga •adolllidol 
para o &ra.l em Açêc, para as ..uguiiiÇiles que 
estAo sendo f&llas. Enlm - as p1on da 
mauguração que eu, deela tnbuna, sugan a Sua Ex· 
celência que hzesae uma fébnca de padr8s lfi&UIIU
IBIS para n!dUZir o custo das obras para o Govamo, 
agora COII8iderado falido. 

Gostana de ....mu- a dilereioça -. 08 Clda
dêos COrraJns, as leis l6ilas para elea e ae leis 1â1as 
para os colannhos-brancos. Thouserland, autor do lt
vro The Wlilfe Calcw ~. que ~ nos -
50, moatra Jlllll8m&nle ISSO. Corno um s-rna legal 
pemote que a cnmlll&lidade 86J8 16i1a IIIIPU••••IIa. 
que o mundo das leis nio atqa deltmiMIBda caltlgo
na de c+..,..,.? No Btasil, houve agor11 o CL80 de 
urna lei qua dilata para lavotacer a figura de Sua Ex· 
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ce lbaa o P18Bodanle da RepúbiiC& quando 88 trata 
da cnma da calúi'IIIL 

Sr. PI8Bidai118, estou convocando p&Ja aqui 
001111BJ8C&r o M"llll&lm luiZ Callos Mandoi ça da 
Bamls. Aliés, fiZ uma convocaçio ao Minislm SérgiO 

Mcllla. da saudosa memória, uns dOIS ,_ -
do sau falaarneniD, naa nlo 1M! a oporturudada da 
ter aaa illhrna- oom ela Por IS&O, ~ido 
COIMIC&r o Mnsbo que dasapl p1o:: a e ar-me. Espa
ro que S. Ex" nilo aalaja oom buiSila, como ciz o Ciii
Pir& no sul da Minas: 

- V111 o qua diS8& o MmiSiro Mendonça 
da Banos? Qua tem um candidato aí que 
está oorn bursle! 

o Buralta, oompad.e? Qua é isso? Ah, 
aquilo dói muiiD' 

- Pois é. Engraçado, depoiS que ala 
8&iU dacp, estava falando umas COIS&S as
qul&das. 

t: 8Vidanle que um mine1ro do sul de MinE nio 
podana estar ..ando a expressão IMIII8hlt, mas s6 
podara estar Nlalindo•6& a 'burale'. 

Good nama n l1'ml anel wornan, daar 
my Lonf, • hi 1mmad1&18 J11W81 ol lhair 
souls. Who 8IUis my pwsa stea1s trash. 1t 
was nw.; lt iii his anel has bean slawi to 
lhousands, but he lha! filchas from me my 
good nama lOba me ol lha! which nolhing 
annchas him bul rnakas me poor •ndaad 

Disse Shalcaspaara que o 'bom nome dos ho
mens a das muharas é a j6la sublme da sua almas. 
Aquela que roUba mau bolso e mmha bolsa rouba
me daquilo que é mau, qua foi dala e qua perl8nos a 
q~alqner pes-. Mas aquele qua rouba o mau bom 
nome rouba-me daquilo que me arnpobiace da ver
dade- ........... .,_ lnclaed". 

Gostana, ·~.~ oonbnuar nco oomo sou a 
da ser poc c nsaido """! Sr. Lua Callos Mendonça da 

Bamls. I 
Muito c.brlgado. 

Dunmte b discurso do Sr. l..aum Cam
pos, o Sr. Arlindo Potlo, debra a Cildaila da 
pt'BBidlnaa, que • ~ pelo Sr. Antonio 
Cariais Magalhlas, PffiSidente. 

O SR. PJ SKIENI'E (Arawl Callos Msyal -as) 
- Agradeço a PI B I IÇ& dos JCM11S 11811111 noasa sassão. 
Hqe, hé poucos S&iadoniB PI ,.. pooqua a sassão 
é nilo dalbaraiML H-. CiiiiO, elas ficam babai& AI 
em- gata; e e nis Corilii6is. De qw·~- ma-
- vocês w.n um Plol 1 • na IIIJuna, a- cila-

çiio da Sha""spaera ta•lbém vale oomo urna home
nagem à ,....... _ .... da Bnlslla. 

Concedo a palavra ao Senador José Saad. 
O SR. JOSé SAAD (PMDB - GO. P101111ncia o 

seguinte diSCUIIIO.) - Sr. Pi11S1danta, Sr"s. a Srs. Sa
nadoras, aPo B B B dar à Mesa do Sanado um pfOIIIIO 
da lei que Allanl a LBi Coqllamantar n" 94, da 19 da 
fewa111110 da 18811, para dalerminar O rapasse dos re
CUIIIOS da Uniio aos Mumclpios qua COII5tJiuam a 
Região Integrada da Dasanvolvimento do Dlslnto Fe
deral a Entomo - RIDE, oom o propósilo da estabt
laoar a pendada da ramuneração da rarnuneração 
do paaaoal nas á- qua I1WICiOIIIL 

Art. 1° A LBi Complamantar n" 94, de 19 da fe
V818110 da 111118, passa a YlgOCIU acrasada do ae
g..mearligO: 

Art. 59 A Ul'lliio ooragnanl. na L.a1 Orçamantána 
anual dolaçlo desbnada ao rapasse da recursos aos 
Municfpio& a que se l1lfera o art. 1° dasla Lei, para 
fina de COiiiplaora1tação de wncvnantoa e salái4os 
da pessoal nas áraas de aa(Jda, emiC&ção a 881' 
rança pilbliC&, da forma a aasegurar a pandade oe 
AIRIIIII8IBÇio dos 8&Mdoras das de ánlas em toda 
a Região Admnslrabva. 

Parégrafo únoc:o. Nos dois exarciCIOS financ&i. 
101 subsaqilana ao da VIgênCia dasla Lei, aa dota
ç6as davlrio alandar os MunlclpiOS •rnltrufes ao 
Diatnto Federal, aando os demais Muruclpios, inclu
Bive os qua Vlllnlfll·a sar oonslduldos nos f8miOS do 
§ 2!' do art. 1•, sa for o C8110, atanclidos a parbr do 
lalcelro amn:lcio financeiro. • 

Art. 2!' EsbB Lei Oomplan-. entra em 1111101' 
na dabB da sua pubiiC&Çio. 

.llwlnca~ia 

Corno é ~ COIIÕ'IBCido. além da arre
cadar ciJelaneil& todos OS IJibutos da COIIIPBiêiiCIB 
estadual a IIUIICipal, o Dislnto Federal aaniple c:on
lou oom a OOIIIilluiçiio financaira da Unilo para a re
II'IIIIIIIIIÇão doa -villoias pilblicos das áraas de 
saúda a ediiCIIÇiio. sendo que os serviços de segu
rança pública a oorpo da bombaiiOI são •nleiramente 
manbdos com i8Qii'SOS da Uniio. 

EabB c:m:unsiAncia, que aliés 88 JUSiifica plana
...,.. em VIII& elas paculiandadas gaopollbcas da 
Capital Fadaial, tem Rido de molda a prapaar um 
padrAo da 18ii11111818Ção da pessoal do saMço públi
oo qua sa SiiUB antna os malhotes do Pais nas men
Cillnlldas áiiiiBS. lnla11Zi1Wi18 esta llluação, a pnncí
pio notonaJnanla bat iélica para a Adii'ltliSiraÇão Pú
blica do Ol&tnto Fedaral, tem produZido reflexos na
--nlo lrhliai& na Vida IIOCIIII. aoonGmca a admi
IWtrabva tanto da piápna Cspllal, oomo também dos 
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lllumcii*IS que --..em a Reglio vao-coo6n
do Enlomo do Dillrlo Fedalal, pelos n-......
!alas 111818 ...... 

ALai Cuio.,..ooaotar n" 94, de 19 de ta.:nro 
de 111118, camo j6 tenho -..lado aquo an -
aportunkladaa, npr I BIIIIIU um ~ ~
.... ~ela pobreza e da...,..,. s çr1n o 
Ellbno do DlllriD Fedenll. além da ••:v'a -
....... _da Caplll melhor qo ..... le da vida,-
- ••• .. ,_ ~- can1nclaa do ENamo ... 
ln ele &IL 0 illferido diploiiB a.g.l 11m, ..... 
aullaa. O pw' ,. JWiiiOidal de da I B MJ1v8r OS ... 
908 pl• • carNn; ., Dlslrlo Federal ... Mln:l
- qa.- wll8giwaa alegila DnaWIIIIIMi par ale crill
dlle i4AI -.i g uel:i&l&. &m pca; .... I8ZDiivel 
di i'xiu;ID do ~·· lwolvii&ilkl doa -WÇGi fll)l*c
.. Riogllo. Eo,..odwo-. no -..o, que o 110110 dipb-
na é tlrido e CWIWI ..... fadado i ie4 6 . CDIR) 

--....m da ............ da qu ?57 que ... 110' 
pamas ~~q~• • a. ao ata.car ao -=nlllr*» a ..._ 
na p.,. a pnnnl& i.......,..legialallva. 

O iú:leo da qu :Ir llilua-ee ,_ ----
da ........., do p III Nil dos aoawlçoa pdli6 ; 
,_ .,_ da aa)da., ednceçijo e llllglniiÇil pdbllca, 
• CDI!p8111doa 01 nlveis da--- e 1 lt;ms 
a-gms pelo Dillrilo Fedend c:am aquelee a-gms pelos 
Ert ~r.w ~-T-. pcrim, da qo !' 
que, por - -.eqlilncias ~. !nina. 
Cllllde em mulo o ......., pcAfbc:;o-adi;aMallvo de 
.... oças ..... - .. ~da ..... -llllbl
-. que, aMa. nlo nuu 11m da ~ flwqilloriiBa 
~,..-___ ._de ....... 

Nla do ~li= n'oecldoa 01 Plublw•• que to
!WIIgllllldoa..-polillcaequivocadaque-.n 
prlllllllgilu • ._de ••çoa e de~ p!i-
1*8 ..... danlro dos -

7 

"-odo Dillllo fe. 
dai& Um dms.._ car-caa.a pollica6aclrarn6-
lic:a ' ..... daa I&ViGW '"" ...... da c.pjlal, ..... 
.......... -·-· de ...... P'l"far;io ;aMilca 
--.. por- me.no, ~ p!aa elellda'. 
todaBc:amwnmlr*node paNo daqo...,.. 

Cubo alellr -~--é a ab..., que a.a.11a 
~ sobnl oe Plofi ·111- nas qo 'Micaloe e 
- prl8l • 

1 

• dos Munk:(p!ms do =-no, o que 
...,. por p!llp8IUar o da.BniYal ..-o daunoalvl
nai!D ela Capillll, por wn lado, e o do Enkomo, por 

- - deaol..a, ..... que rolo .. toaduz -··· no pelfil ela aMrla de mia de-<Jboa qoar alie,-
Plio!Dém no -~o 6xado de farnllla8 .....,,_que 
tandem a -=aa11J8ii•"1ar os p&u1 n- ldlaldaa por 
...._for.- de nmcla. 

Urge que se tomem medidas uogentes, se não 
paoa salucoonar ~. pe!o manos poua lllllt
gar 08 efeolos peMIISC?I ~ ealado de COISa8. t: 
paoa eese fim que aponlll a ~~~~ legoalabva IIIB 
olerecocla, que 1'-ode estal:a!acer um rnecanilmo 

inBiiluclonaP de balllllel1ãiKA pannananl8 da -· 
- da Unio P8lll ............ dar 08 aalllnoa a-gms 
pelos Estadoa lomftoafa& do Entorno, noe .,..,_ 
malclas .....,._ voga- para lrai ....... ociall -
lavor do Dostnlo Fedanll, ou ..,.. pen1 ~ dea 
decp n de pauoar naa érea de IIIIÚdll, edL""'Çio 
8 BegUIBIIÇa pública. Estas llês .... aio pnori!Ma
mente e!egÍ11818 em razlio de I'UtPIII llllnição en1n1 a 
alerta e a demanda deeaal seiVIÇOII ao !ongo dea do
visas fonnaos enbe 08 ....... fedeoadms. A _,._ 

çAo do eqwllbno Allllllfl8i1iló 1811denl a inoplicao a 
fllllliPili8Çii da qo••lede dos -Çms pi1ilil!liDI, 
IUIII pro c a pmsibvO da eqil!dada -a en1n1 as 
popoo'aç!!es vPzlnhM, • oaqual5liceçio • iiiiAivlçlo 
funcional dms J>iuliwioo- envoMdoii e, por dl5lmo -
mee niD meoa mpor111n1e -. a pawva de ...:ar 
1acb lllllidada jldllioo-iDow ilbadiva .. CXIIIdul;:lio dila 
lliiiOd · • Pllblcoe na JWIIidÇio do Dilolrtlo Fedenll. 

Cabe asainalar que o volume de oacuraoa ~ 
cedos na poopoala está 5onge de onerar e · ... 
mente os encergcs da Unilo. Como cnlério de goa
duelismo .. ~ela medida, o projelo ...... 
t.mp1a. numa p;iaaaeila tasa. os Mulicfpios do Entar
no com divisa com o DiiilniD Fel!allll, iDI8idelando 
qoue- aolnlm..,.. donlla e i ............ • ma
zelas apooo!&daa. Oa deiii8IB Munoclpoms p iano a 
ser llllaiodidos a p!Uiir do leiceiro ~ linaNaro 
Sj ltleeqOenle. 

TIIIZMdb a Pli4J0818 ao debalie de8ta c.a, 
p;etendamas 1eafimw a camncçlo de.- a cana
buçio de a-lia foi tella c:am ll'llillr s&ftlfcoo • de
mandou muilas - do povo brl ' o o. "-"' 
aendo, o deaenwolvinw*' da Capila!, em aotnoleçlo 
com o_, FniDmo, é qo lia qoue ii,.. a todo o 
Pais. NAo permibunms que ela oaprodiaa o _., 
das gom odes noebópales biasilenas, illas da proape. 
ildacle cen:edas da l'llia6na por todos os Padms. 

o SR. PP em: {Anlanll Calos Mooll - I 
- Nlo há mais ooadoiea inaco-. 

O Sr. Senador Mauro Mnnda IIIMOII d~ 
ê Meaa poua aer Ploblk'ado na fomw. do dispoallo no 
art. 203 do Regina o10 Pnlamo. 

s. rxo seni -odalo. 
O SR. MAURO~ (PMDB _ GO) _Sr. 

P_.., Sc"s e Snl Seuw:looas, maos - vez, 
aa.xno a-1JIIuna c:am grande elegna. E o lllllb
vo de lanao'lo públo &IIIi estampedo em lodoe 08 
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jOiri8JS do doa 12 de JUnho, sex1a-fe11a próxima pas
sada, além de an1)la cobertura por outros meoos de 
comunicação. 

Trata-R da inauguraçlo e armada em funcao
- de duas obras de enanne mporllnaa para 
o iiesenvot.nnaiiD da Unidade faderatlva que lanho 
a honra de raprasenlar nesta Casa. o Estado de 
Goiás. São c1ws usinas hlclrelétrlcas, que prabea
manle eliminam o fanlaama do déficd enetgébco que 
se anuiiCIIIVIl para o Pais, II1DIMldo pela msuhciên
aa de II1V8Bilme.-; urna sitUação que Já faZia com 
que se anunciasse um colapso no sup1 man10 de 
enatg1a elélnca para um futuro nio multo d!Siallle. 

For una grande fesla para o Mlncipa da Mineçu, 
ao 1101111 do Eslallo da Goiés, ande ealll !nrabac1a a 
Usina de Sena da Mesa, que conlau, para a .., nw
guraçêo, cem a p s 1 11J8 do Poesda ile da Repliblica, 
Ferrando Hanriqua CaJdoso, do Go1ielnadoi do ESIIKfO 
da Galés, ..,._11111 Alves, e de culrouepn e l1ai ilaS po
lftlcas do Eslallo, anila 08 quaiS me ncluD. 

Apeear da a lurbma inaugurada na illbma -
ta-feira pi se encont~r em lunaonamenlo desde 
n.-los da abril, nio se pode descal1ar a importAn
CIB do ato a da canrnc'lnia neaflmde às margens do 
lago formado pela neprasa. O mesmo ato seMu, ain
da. para que o Presidente, por 1111110 de um sofistica
do siSIBma da comunicaçAo voa satálile, apartasse 
um balão a - as turbinas da Usma da Co
RIIIIbá, slluada a nBB da 500 qw!Omelios, no sul de 
Goiés. Eng111~ deasa USina que se anconlra
vmn em caldas Novas puderam _ _,. com o 
P..;danta cem imagens em um talio e o II08SO 
mandatário lnBIDr se diSIMI mpr8SSIONldo com a tac:
nologlll que poaslblitou a ale fazer a 1'11111gUração Sl

muiiAnas das duas hidra elélricas. 
E para c:oqiiO\Iar que desanvohrimento não se 

faz em '- estanque$, mas da forma conlfnua e 
planeJada, o Praaidanla tblica, na mesma ce-
rimtna, _, o rato para a construção da 
Usina da Cana Brava, em Gaiés, e c1etxou 
bem claro o seu campronusso de governo para com 
o nosso Estado no sagu1111e lnicho do -.. discurso 
pranunciado na canm6nia de ..auguração. 

"AD BCIOIIIII" as lulblnas das duas hiclroalélncas 
(Sana da Mesa a Corurmé), estamos agragando à 
mat11z energética brasileira 7DO magawans. Até o r .. 
nal deste ano Mrio 2.000 magewaiiS a maa;. Com a 
ligação das hnhas de transrmssão dos siSiemas 
SUI/SudastaiCantro-0 com o Norte/NOIUaste, a 
cansolidação do !I8SDdl4o Bolívia-BraSil a maiS 31 
prqatos polenciul para li c:onstruç1o da paquer~a e 
rnéclias usmas hidroalétncas em Gorás, estamos. de-

flnillvamente, modemWindo nossa malnZ anargéb
ca. Isso sem deixar de menaonar os lllilhaTes de 
empregos cnados nos canteiros da obras com assas 
111Strumentos. • 

Senhor PAISidente, Senhoras e Sanhoras Sa
nadores, é preciSO consderar que essas lmJll bt,..,_ 
tos não geram empragos apenM dullllllli a constru
ção das USinas, mae são lorlas indutoras ou, por as
sm dizer, •rnagnetiZadolas• de futuros mwlil;eltoiJ 
que wão a raboque, pela facilidade para a IIISiala
çAo da agromdilslnas, Já que se 1rata de ragiões da 
abvidaclas pnedomlnanlemallllt agrlcolas, a ..-no 
pelos benefÍCIOS em termos de conforto a da Ubllda
de para todos os que se II1EIIIIêm nas aiMdadee de 
cuiiMI da lena e pecuárias. E, por que nlo clzer que 
fuluramanle podarão os mui'IICipi08 com éJaae p!ÕJCI
mas - lagos benefiCiar-se dessa ...,,aç:io para a 
mplantaçAo de lilnlidaclas de turismo 8 da laDr? Sa
bemos que- é um dos seloftls em que lllnCIIl hé 
multo por fazer em nosso Pais e de sua ~ 
na geração de a~agos. 

Porém é ...,ortan1a que tenhamos u ... vilão 
sobra alguns dados dessas usln8S, &MI o que nio 
poclarernos lonnar uma magam razoável da sue im
porblnaa. 

A Us118 de Serra da Mesa fOI inlllgiada 80 Si&
lama Sui/SudesteiCanlro-0, tomando Vi6V8I a 
irilarii!IBÇio com o Sistene Norte/Noideate, a ~ 
bihlando uma maior racionalimção da disbiluição de 
anal'gill em niwl __,_ Aprowala o en01ne po
lanc:illllildiáulico do no Tocanbns, PfOiiiiMI a negula
nzação do no e formani um lago, atlr"'' ido _, nlval 
málamo, de 1 784 qwl6melros quadrados, bem 
i11lliOi' que o lago fonnado por ltaipu, (de 1.350 tan2) 
apesar de a capandade geradora lalallicar em tomo 
de 10% da que se tem na mBiOi" lliCinAiélrica do 
mundo, outro grande mo1n1o da OigUiho para o Bra
sil, mas, maemo asam, Sana da Mesa garalá a 
eraglll I'8C essé,. para supnr todo o Eatado da 
Goiés e o Dlslrito Fedenil Por ora. apenas a primei
ra tuibma eslé em funclonameriiO, gerando 425 mBI
gawans, mas o cronograma pn!Yê o lunCionilmento 
das outras duas lu..,_ alé D mês de Oiilubi'CI, lllin
gndo a capandada de 1.275 ~-

Ciuanlo à Usma da Coruii'1bé. conatnllda anila 
08 Mui'IICIPIDS de Caldas Novas e Colunmalba, rap-
1'8Rlita .-os 375 magawaiiS para o SiSiama lnlerli
gado SuVSudasteiCanlroe e Já está em plano 
fuiiCIOIIIlmaniO, aulllili1liindo a oferta de empnegos a 
oporturudades de neg{> 1011. com o lilCiemanto ao tu
nsmo a o aetlmulo às libVidades agropacuélias e m
dustnais na região. 
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Quero destacar aqu1, Senhor Pre&ldante, a va
•1osa parllcopação do setor pnvado para a c:onclusão 
1as obras da Us1na da Serra da Mesa. que se Wlha 
"rr2Siando desde 1984 

Se o Estado não tem condições da lnV8Sbr. por 
~ue não se utft1zar rnaos vezes deasa forma de par
oena, que se ~ tão -.tada e eficaz, IIIDII
''8ndo seus resultadoa antas do !...,o praviSID? 

Um Sinal da eficlênaa dessa pan:ana é o talo 
1e a Usma de Sena da Mesa ter Sido Inaugurada 
•és meses antes da data pnMSia 

Senhor Pl98ldenle, Semoras e Senhoras Se
nadoi8S, a grandeza e o cleMnvolvlmento deela 
•menso Pais estio acima dos lnllh 886 e vt.es 
partldanos, corno o demonstra, na cenm6nla da 
onauguração da ülbma sexla-lella, a parbclpaçio da 
polfiiCOS das ma• dtfe1entes apraç6es parlldll
nas, como PPB, PMDB, PFL, P1B e PSDB, partido 
jo PreSidente da RepübiiCB 

Mais """'rtenle que qualquer m6nto partidário 
ou de govemo é a ll1lanonzação do deaenvolvmenlo 
neste manso temlótio, darnonslnlndo a 1llei!ÇAo da 
racoonaiiZIIÇão na llpllraçlo de I1ICUI'80S pübhcoa, 
benefiCiandO regiÕeS outrora 8"qq,......_, de qual
quer forma, preRII8ndo o eaf01Ç0 dos ,._nlanlllll 
alellos pelo povo _ erma os qua. tenho a honra da 
me mcluor _ que lutam pam ver a -.aio em nt

portánaa nas ela 'ÕBS IIBCIOIIBIS, dos Estados da 
menor dlslnbutçào dernogrélica. 

Esse evento se rewstiu da ma10r 1mportAnCia 
não so para as Cidades de Minaçu, Corurnbalbll e 
Caldas Novas, n.s para um ra10 muito maoor, pDII
Sivelmente para lodo o Centro-a-; que ele se 
reflita em outras locaiS e nos maiS diV8..- SIIID
res de atiYKiades acon6mcas e pnldubvas, elimi
nando as diferenças exiStentes, no menor 88Jlii90 
de tempo possível, entra as v6nas regiões dellte 
1menso País. 

Sei que ISSO só se c:onseguml com a llrlliio de 
esforços de todos os pollbcos e, por que nio; SMn
poe que poss1ve1, como oconeu com excelentes ,._ 
suhados da USina da Sana da Meea, com o envolvi
mento eletiYo do setor pnvado? 

EIB o que bnha a domr, Senhor PNISidenle. 

O SR. PRESIDENTE (AniDrwl CallaB l"ngb' I 
- Chamo a atenção dos meus Colegas pam o lato 
de qu., amanhã a sessão começará com a Ordem 
oo Doa. as 14 horas e 30 mmllos, e encerraré u 16 
horas Se necassáno, seni coniiOCIIda outra pano u 
18 horas, em vntude do grande núrnato de mat6liall 
que preasam ser voladas ameia ..- - da 

8COido com o acertedo com as diVBrsas I.Jda~anças 
da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Ar11no Caltas Magali ) 
- .._ ma1s hawndo a t1atar, a P18Sidênaa VIU en
cenar os trabalho, lemblando ãs SenholaS e Senho
ras Senadores que consta"' da sessão daliberativa 
ORinina de amanhã, a realiZar- às 14 horas e 30 
nwnutos, a segu1nte, 

ORDEM DO DIA 

-1-

SUBSTITUTIVO A PROPOSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1995 

Pnm~~~ro dl8 de discuSSio, em segundo tumo, 
do SubstllutiYO à Proposta de Emenda à Conslilul
çlo n" 2, de 1995, tendo como pnme1ro sograério o 
Senador Ronaldo Cunha Lima, que elte18 diapoaltl
-que ITIIIIICIOI18 da Conslllulçilo Federal (llniJIIkla
de pallamentar), tendo 

,.._ sob ri' 352, de 1998, da Ceai ' • de 
Conllllllção. Jusbça e Cididai'M. Rell*r Senllllao Jaaé 
Fogaça. olaracal do a 1edação pe1a o IIIIIJindo uno. 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"61, DE 1988 
(Em ragnne de urgência, ,_ termos do 

Requenmento ri' 395, da 1998- art. 336, ~ 

Discussão, em tumo úmco, do PI'OJIIID de Re
solução n" 61, de 1998 (apresentado pela Cou io 
de Assuntos Econ6micos como conclulio de 111111 
Parecer n" 349, de 1998, Relator: Senador Glberto 
Mnanda), que autonza o Govemo do Estado do R10 
da Janaoro a emdlr, através de otertas ~ Le
tl88 Fonancens do Tesouro do Estado do Rio da Ja
nelnr (L.FTR.:I), destinando-se os recui80S ao 1J11U de 
- dívida mobihária com vencnnento no segundo 
--de1998 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 62, DE 1988 
(Em oeg1rne de urgência, ,_ termos do 

Requenmento n" 398, de 1998 - ert. 336, 11) 

Dirusslo, em tumo UIWXI, do PI'OJIIID da Reeo
luçio ri' 62, de 1998 (apu a dali> pela Ceai ' de 
Asalnlos EcoiiÕiiltliA como~ de seu P&WMI 
ri' 350, da 1988, Relator: Senador GlbeiiD Mil• Ida), 
que BIDiZ8 o Mundpoo de Sio Pa.., a enwlll', âllvés 
de alertas PI"Hras, l..8lniS F11B1- do T- do 
Uunl:íplo de São Paulo (LFTMSPI, destil•"*"- os 
I8CIIIa5 ao ~ de sua divida mablléna com VWICI
manto no segundo sen-1e de 19116 
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-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 63, DE 1998 
(am reglllll! de urgêi'ICIB, nos termos do 

Requenrnan1o ri' 399, de 1998- art 336, b) 

Dlscussio, em 1Umo uruco, do PIOJIIID de fie. 
saiiJÇio n• 63, de 1998 (apyesenlado pala Comiasão 
de Assuntos Econ6rncos como concluaão de seu 
Paracer n" 351, de 1998. Relator Senador Glllerto 
Miranda, com vo111s comnlnos dos Senadores Jaller· 
son Péres, Espendllo Armn, Roberto ~e L.eo
nel P-). que autDnza a elevação te"110nlna no II
rnde de endiVIdameniD do MuniCipK> de Fenaz de 
VIISCOIICalos, do Estado de São Paulo, com - a 
conblllação de operação de 1inancoamanto com re
CUIIIIIS do FGTS JU111D a CaiXB EcouiiiiM:& Fedenll, 
no ãnDto do Programa Pro-sar-mento. 

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO 
N" 6, DE 1998 

(TI1lllllllllldo em COIIJuniD com a Praposla 
de Emenda à Consbtuição ri' 11, de 1998) 

Primeiro dia de discussão, em llfiii*IO turno. 
da Pruposla da EIIWlda à ~ ri' 6, de 
19!16. 18ndo como pnlll8lro Sigllldáno o Senador 
.IoM Raber1o Amlda, que n:lui no AID das Dllposi
çõas Consbtucionaia Tranadónas aJ1Igo que IagUiarl
za a situação funcional da seMdoras de ~ M 
p(Hcas ladeniis que hii rriillS de daz .._ p.-m 
SBM90S 11 llllmnslração di.-, e dá outras provo
dlnc8S, tendo 

PIIJIIC8t' sob n" 318, de 1998, da Con lo de 
Consblução. J~ e Cldadana, Relalor: Sei lldor 
Romeu Tuma, favorá\181, nos termos da E"*''la ri' 
1-CCJ (subslilubvo) que aprasenta, e pela Pf111Udt
ca'idade da Praposla de emenda 11 Cons1llulçio n" 
11, de 1998. 

-·-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSllTUIÇÃO 

N" 11, DE 1998 
(Tramdando em COIIIUniD com a Praposla 
de Emenda 11 Cons1rtução ri' 6, de 1998) 

Pnrn&~ro dia de cfesn •se•a. em pnnam turno. 
da Pruposla de EIIWlda 11 ConsbtuiÇão n" 11, de 
1998, 18ndo como prmeiro Blgnatáno o Senador Gil
raleio Melo, que -ascanta panlgrafas ao art. 19 do 
AID das D181108i16as Consbtucoonaos Transdónas, 
diSPOndo BObnl a alluação funaonal dos sar.ndonls e 
eniplllglldos piiiiiicns federa• legalmane cedodos a 
6rglos e enbdades da Unlio 

-7-

REQUERIMENTO N" 350, DE 1998 

V01ação. em 1umo UI11CO, do Raquanrram ri' 
350, de 1998. do Senador Ney Suassuna, sollcilan· 
do, nos termos regimenteiS, a 1ramdação conjunla do 
P10jllto de l..si do Senado ri' 109, de 1997, com o 
PIOJIIID de l..si de Clmara ri' 75, de 1997, por -.a
ram sobre ras1nç1o 11 comrataçêo, palo Estado, com 
empresas que ubiiZem 1rabalho Infantil 

-·-REQUERIMENTO N" 365, DE 1998 

Votação, em 1umo ÚI11CO, do Requenmenlo ri' 
365, de 1998, do Senador OdaCir ~. soiicllan
do, nos termos Ngimenteis, a 1ramllaçlo ~da 
Praposla de Emenda 11 Conallluição n" 19, de 1998, 
com a de ri' 63, de 1995, por veraaram BObnl o Tri
bunal Supenor do Trabalho -juizas elas · tes. 

-·REQUERIMENTO N" 400, DE 1998 

Volaçio. em 1umo Ilr*xl, do R8qialrnno ri' 
400, de 19911. do Sei IBdol Belo Parga, ......,. Ido, nos 
tannos r&gii& à&, a ra11rac1a. em canitar dali liho. do 
Prajlllo de lei do Senado ri' 116, de 1986, eis - 1111-
taria, que aliara a lei ri' 1.250, de 26 da dezlanlblo de 
1995, que aliara a la; hçio do lf11101110 da Randa ciM 
~ III 08S fiiiiCIIB e dá oulras pnMdlt ICaS. 

o SR. PR U"F"'E (Ar*no Cellaa ....... E ) 

- Esta encerrada a sessio, 

(Levanta-a~ às 1l5hllnlln.) 

(OS: 1384MII) 

AGENDA CUIIPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO·SEJIADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIC)CARLOS IIIAGALHAEs 

15-6-98 
Sag•lllll Faina 

15h3Cimin • Sesslo não delibarabva do Ser..do 
Fedenll 

1111 • Senhor Ediado lba Ido Pí1ID, &lDII ... ado do 
Senhor EnK> Rosendo Pinto 

11h30min - Senhor José Raber1o Malldoo lÇ8 da 
Barros. SecnlláiiO-ExecuiMI da 
Cimera de Comén:IO Extenor 

17h • Govemador Crislovam Buarque 
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SECRETARIA -GERAL DA MESA 
SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

Duerma: CLEIDE MARIA B F. CRUZ 
Ranws· 3490 • 3491 Fu:: 1095 

SERVIÇO DE APOIO ÁS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE 
INQUÉRITO 

Chefe. LUJZ CLÁUDIO DE BRITO 
Ranuus:3511 -3514 Fu:.3606 

S& Jláioo; ADRIANA TAVARES SOBRAL (Ramal: 4252) 
FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal. 3508) 
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal. 3501) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS 
Ch&fc: JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ 

Ramais: 3507 • 3520 Fu:. 3512 

Sec:reürios: EDNALDO MAGALHÃES SIQIJEIRA (Ramal. 3520) 
CJ..EUDES BOA VENTllRA NERY (Ramal 3503) 
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal· 4256) 
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502) 
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal 3509) 
ELIZABETif GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792) 
MARIA DE FÁTIMA M. DE OUVEIRA (Ramal· 4256) 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES 
Chefe: FRANCISCO Gtm..HERME THEES RIBEIRO 

S Jláiw;CE 

Cl 

CAl! 

ICAS 
I 

CCJ 

CPC 

Ramus: 4638 • 3492 Fu:: 4573 

• JÚIJO RICARDO BOR.OES UNHARES (bmal: 4604) 

·CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607) 

·DIRCEU VIEIRA MACHADO FIIJIO (Ralai: 4605) 
• LUJZ OONZAGA DA SILVA FILHO (Ralai: 3516) 

·RAIMUNDO FRANCODINIZ ca-i: 4608) 
• VERA LÚCIA BATISTA SILVA (Ramal: 7285) 

• VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609) 

·MARCOS SANTOS PARENTE FIIJIO (Ramal: 3496) 

·JOSÉ FRANCISCO B. DE CARV AIJIO at-i: 3935) 



CONUSSOESPE~NTES 
(AR'r' T2 • RISF) 

11 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS • CAE 
PREIIIDENTE: VAGO (1 I 

VICE-IDI!NTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA 

TITULARES 

FRANCEUNO PEREIRA 
VILSON KLEINÜBING 
GILBERTO MIRANDA 
BELLO PARGA 
LEONEL PAIVA 
JONAS PINHEIRO 
JÕAOROCHA 
JúUO CAIIPOS 

GIL VAli BORGES 
FERNANDO BEZERRA 
NEY SUASSUNA 
JOSÉSAAD 
CAIU.OII BEZERRA 
RAIIEZ TEBET 
JOSÉF 

JOS ROBERTO ARRUDA 
COUTINHO .IORGE 
JEFFERSON PERES 
PEDROPIVA 
OSMARDIAS 

EDUARDO SUPUCY ·PT 

LAURO CAIIPOB ·PT 
ADEIIIR ANDRADE • PSB 
JOSÉ EDUARDO outRA ·PT 

ESPERJDIAO AIIIN 
LEYYDIAS 

ODACIR SOARES 

(27 TTIULARES E 27 SUPLENTES) 

SUPLENTES 

PFL 
MG -2A11112 1-ROMERO JUCA 
se ..ztl41142 2-JOSÉ AGRIPINO 
Ali -3104105 3-JOSÉ BIANCO 
MA -3DI1II70 4-ÉLCIO ALVARES 
DF·1248 5-EDISON LOBÃO 
MT-2271172 II-FRANCISCO BENJAMIN 
TO -41171172 7-JOEL DE HOLLANDA 
MT-<1014185 8-DJAL.IIA BESSA 

PMOB 
AP-2151/52 1-JADER BARBALHO 
RN-24111/tl7 2-IIARL.UCE PINTO 
PB-114511245 3-IIAURO MIRANDA 
G0-31411150 4-ROBERTO REQUIÃO 
MT-2281112 &-PEDRO SIMON 
118-2221122 6-CASILDO MALDANER 
RS-3077nl 7-GERSON CAMA TA 

PSDB 
DF-2011/12 1·TEO 10 VILELA FILHO 
PA-10281122S 2-BENI VERAS 
All-2081/82 3-LÚCIO ALCÃNTARA 
SP·23S1/12 4-LÚDIO COELHO 
PR-2124125 5-BÉRGIO MACHADO 

BLOCO DE OPO!!!ÇAo (PT, PDT, PSB. PPS) 
SP-3213115 1..vfTONIO CARLOS VALADARES 

·P8B 
DF-2341/42 2-SEBASTIÃO ROCHA· PDT 
PA-2101102 3- ROBERTO FREIRE • PPS 
BE·2381112 4- ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

PPB 
SC-42DOIGII 1-EPITACIO CAFETEIRA 
118-1121/1221 2-LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-3218111 VAGO 

RR-21111:12 
RN4381ftl2 
R02231/32 
ES-3130131 
IIIA-2311112 
BA-3173174 
PE-3117111 
BA-2211112 

PA-31141143 
RR-110111201 
GD-2081112 
PR-2A011112 
RS-32111111 
SC-2141142 
ES-3203104 

AL-4013/M 
CE-3242143 
CE-2301102 
118-2311182 
CE·22S1185 

SE-22011112 

AP-2241.,.1 
PE-21111117 
R.l-112114221 

IIA-1402111 
T0-2071m 

REUNIOES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 BS (*) SALA N" 19·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO F1L110 TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-lZSS 

TELEFONES DA SECRETARIA: Jll-3516o'4605 FAX: Jll-4344 
(*) ......._ _ _._ • Ala ....... • DSJI' IARIZ.t t1' ...... 118M 

......... .. =-t.J-. ...... tllllk Atubzada em: 05/061911 • 



TITULARES 

ROMEROJUCA 
JONAS PINHEIRO 
JOSE ALVES 
BELLOPARGA 
JOEL DE HOU.ANDA 
LEONEL PAIVA 
JOSÉBIANCO 
JÚLIO CAMPOS 
DJALMA BESSA 

CARLOS BEZERRA 
GILVAM BORGES 
JOÃO FRANÇA (1) 
CASILDO MALDANER 
MAURO MIRANDA 
NABOR JUNIOR 
MARLUCE PINTO 
IRIS REZENDE 

LUCIO ALêÀNTARA 
OSMARDIAS 
LUDIO COELHO 
CARLOS WILSON 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

BENEDITA DA SILVA· 
MARINA SILVA • PT 
ADEMIR ANDRADE • PSB 
SEBASTIÃO ROCHA ·1DT 

ERNANDES AMORIM 
LEOMAR QUINTANIL 

ODACIR SOARES 

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS 
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE 

YICE.PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA 
(21 TITULARES E 29 SUPLENTES) 

RR-2111/17 
MT-2271m 
SE-4055/57 
MA-30611172 
PE-3197198 
DF-104611146 
R0-2231137 
MT-401W65 
BA· 2211/12 

MT-2291197 
AP-2151/57 
RR-3067/A078 
SC-2141/47 
G0-2091192 
AC-147811378 
RR·1101/A062 
GD-2032133 

CE-2301/07 
PR-2124121 
MS-2381187 
PE-2451/57 
DF-2011116 

SUPLENTES 

PFL 
1-GUILHERME PALMEIRA 
2-EDISON LOIIAO 
3-ELCIO ALVARES 
4-JOSÉ AGRIPINO 
l-BERNARDO CABRAL 
Ii-ROMEU TUMA 
7-JOÃO ROCHA 
B·VAGO 
9-VAGO 

PMDB 
1-JOSE FOGAÇA 
2·JDSÉSAAD 
3- PEDRO SIMON 
4-JOSÉ SARNEY 
5-DJALMA FALCÃO 
l-VAGO 
7·VAGO 
l-VAGO 

PSDB 
1-ARTUR DA TAVOLA 
2.SENI VERAS 
3.SERGIO MACHADO 
4-COUTINHO JORGE 
I-JEFFERSON PERES 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
RJ-2171m 1-EMILIA FERNANDES· PDT 
AC-2181187 2-LAURO CAMPOS ·PT 
PA-2101/07 3-ABDJAS NASCIMENTO • PDT 
AP·2244146 4-ROBERTO FREIRE • PPS 

PPB 
R0-2051/57 1-EPITACIO CAFETERIA 
T0-2071n6 2-ESPERIDIÃO AMIN 

PTB 
R0-3218/3219 1-ARUNDO PORTO 

(1) Deeftlla1H18 do PMDB, ·--o no PPB em 2 10 97 

AL-3245'47 
MA-2311111 
ES-3130135 
RN-2361117 
AM-2081187 
SP-2051157 
TD-4070/71 

RS-3o77m 
G0-3148150 
RS- 323CI/31 
AP-3429131 
AL-2261162 

RJ-2431/37 
CE·1141 
CE-2281187 
PA·1 02611226 
AM-2061187 

RS-2331/37 
DF-2341147 
RJ-1121/42211 
PE-2161117 

MA-4073174 
SC-4ZOOIII& 

MG-2321122 

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 BS (*) SALA N" 09-ALA SEN. ALE.XANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ TEL DA SALA DE REIJNlÃO: lll-ll59 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-460813515 FA.X: 311·3651 

(*) H•rt.-lle---aAIII,...IeldaHDSFftlZ.t.t7,PILI165516 .................. ..,.. ........ 
Allllllizada •m: 07/051118 



I 

I 

I 

3) COAliSSÃO DE CONST1TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDAD,NIA - CCJ 
PRESIDENlE: SENADOR BERNARDO CABRAL 
VICE-PREIIIDENTI!: SENADOR RAMEZ TEBET 

(23 nTULARES E 23 SUPLENlES) 

mULARES SUPLENTES 

PFL 
GUILHERME PALMEIRA AL..1245147 10iLCIO ALVARES 
ROMEROJUCÁ RR4111117 Z-EDISON LOBÃO 
JOSÉBIANCO R0-22311.17 ~ÉAGRIPINO 
BERNARDO CABRAL A1141111117 ..U:ONEL PAIVA 
FRANCELINO PEREIRA MG41111t7 NIELLO PARGA 
FRANCISCO BENJAMIM ~173/7. I-GILBERTO MIRANDA 
ROMEUTUMA SP4G511SZ 7-DJAL.MA BESSA 

PIIDB 
JADER BARBALHO PA-1153 1.fiiEY SUASSUNA 
JOSÉ FOGAÇA ~171 ~OS BEZERRA 
ROBERTO RECIUIAo PR-1107 3-CASILDO MALDANER 
RAMEZTEBET MS-ZZZ11Z7 ...-ERNANDO BEZERRA 
PEDRO SIMON -- 5-GILVAM BORGES 
DJALMA FALCÃO AL.-2211182 l-VAGO 

PSDB 
JEFFERSON PERES AIUOI1JS7 1-aERGIO MACHADO 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 1!11-2121/ZI Z..IOSÉ ROBERTO ARRUDA 
LUCIO ALcANTARA CE..z3011117 J.O-RDIAS 
BENIVERAS CEo324210 ~OPIVA 

~1311132 
IIIA-2311115 
RN4311117 
DF-111411\1 .. 
MA 3llllli7z 
AM-111111S104 
BA-ZZ111fZ 

P8 4345'tl 
MT .zztl'l/17 
SC41.1U7 
RN-1/Zotln 
AP4151112 

CE4ZM/17 
DF.all'lf/17 
PR..Z1Zoll25 
SP-2351112 

I BLOCO DE OPOS!ÇAo (PT, PDT, PSB, PPS) 
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE-221111114 1-ADEMIR ANDRADE - PSB 
ROBERTO FREIRE • PPS PE-2181167 2-IEBASTIÃO ROCHA • PDT 
JOSÉ EDUARDO DUTRA • PT SE-2311197 3-IIARINA SILVA· PT 

ESPERIDIAO AIIIN 
EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PPB 
8C-GIIII07 1-l.EVY DIAS 
liA- 407317• Z· LEOIIAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-3211113211 1-ARLINDO PORTO 

PA-2101/07 
AP·ZU1/47 
AC-2181117 

MG-2321122 

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 10:00 RS 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-397214612 

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REVNIÁO: JU.as.J 
FAX: 311-4315 

Atuallzada em: 03101188 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO -CE 
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TAVOLA 

VICE.PRESIDENTE: JOEL DE HOLLANDA 
(27 TITULARES E Z7 SUPLENTES) 

nTULARES SUPLENTES 
PFL 

D.IALMA BESSA BA- 2211/12 1-IIERNARDO CABRAL AM-2081112 
HUGO NAPOLEÃO Pl-3085187 2-VILSON KLEINÜBING SC-20411,42 
JOEL DE HOUANDA PE-31971118 :w..EONEL PAIVA DF-1048/1146 
ÉLCIO ALVARES ES-3130132 4- FRANCELINO PEREIRA MG-2o\U712 
JOÃO ROCHA T0-407Dn1 5-GILBERTO MIRANDA AM-3104105 
ROMEROJUCÃ RR-2111/17 &-JONAS PINHEIRO MT-2271172 
ROMEUTUMA SP-2050/57 7-VAG0(2) 
EDISON LOBÃO MA-2311/46 l-VAGO 

I PMDB 
JOSE FOGAÇA RS-3077/78 1-RAMEZ TEBET MS-2222123 
FERNANDO BEZERRA RN..z.\61167 2...JOSÉSAAD G0-314111110 
ROBERTO REQUIÃO PR-2401102 3-NEY SUASSUNA PB-4345148 
GERSON CAMA TA ES-3203104 ~BORJUNIOR AC-147811378 
JOSÉSARNEY AP-3429/31 5-DJALMA FALCÃO AL-22811&t 
JOÃO FRANÇA (1) RR-3067168 6-IRIS REZENDE G0-2032133 
VAGO 7-VAGO 

I PSDB 

I 

I 

I 

ARTUR DA TAVOLA RJ-2431/32 1...JEFFERSON PERES AM-2061112 
COUnNHOJORGE PA-305014393 2...JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ES-2121122 
SERGIO MACHADO CE-2281/82 3-I..ÚCIO Al.CAf<!TARA CE-2301102 
TEOTÓNIO VILELA FILHO AL-4093194 4-CARLOS WILSON PE..z.\51/52 
BENIVERAS CE-3242/43 !i-PEDRO PIVA SP-2351152 

BLOCO DE OPOS1§1ÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
LAURO CAMPOS - PT DF-2341/42 1-BENEDITA DA SILVA· PT RJ-2171172 
MARINA SILVA • PT AC-2181112 2-A,NTONIO C. VALADARES PSB SE-izo1107 
EMIUA FERNANDES • PDT RS-2331137 MEBASnÃO ROCHA AP-2242144 
ABDIAS NASCIMENTO PDT RJ-4229130 4-VAGO 

PPB 
LEVYDIAS MB-112811228 1-ESPERIDIAO AMIN &C-112311223 
LEOMAR QUINTANILHI T0-2071172 2-ERNANDES AMORIM R0-2251157 

PTB 
ODACIR SOARES R0-3218119 1-VAGO 

( 1 ) DosfiiiOIHe ciO PMOB. 1ngrassando no PPB em 2 10 97 
(2) Em-da -do SenadDI'W-OmOial como M ... ln>de Eatado da-...., o-"""' Social. om 7.0o\118 
REUNIOES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N"IS- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRET ÁRJO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES TEL DA SALA DE REIJI'IIÃO· JII.JZ76 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-349814604 FAX: 311-3121 

(*) Hlll"'inDUIICOrdiiCOIII • Ala pu~ •• D5Fde IZ.9.97.pP. 1165$16 
....,.,_ l"eeiiR .. I: 5 .. r.lns IIII 14 10 .L 

Atualiuda em: 05105/88 

J 

I 



I 

I 

I 

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL • CRE 
PREliiDEN1E: SENADOR JOSE SARNEY 

VICE.f"RESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
111 TITULARES E 11 SUPLENTES) 

TIT\JLARES SUPLENTES 

PFL 
GUILHERME PALMEIRA AL-3245147 1·VAGO 
HUGO NAPOLEAo 1'1-4478178 2-8ELLO PARGA MA-3011(72 
JOSÉ AGRIPINO RN-23611117 WOÃOROCHA 1'0-4070171 
BERNARDO CABRAL AM-201111117 .._,OSÉALVES SE-4055157 
ROMEUTUMA SP-2051157 5-VILSON KL.EINUBING SC..zo41147 
JOEL DE HOLLANDA PE-3117118 &-JOSÉ BIANCO R0-2231132 

PMDB 
JOSESARNEY AP-3421131 1-MARLUÇE PINTO RR.o110114G62 
PEDRO SIMON RS-3230131 2-f'ERNANDO BEZERRA RN-2461187 
CASILDO MALDANER sc-2141147 3-MAURO MIRANDA G0-2091112 
JADER BARBALHO PA-3051153 4-GERSON CAMATA ES-3203104 
VAGO (1) 5-IRIS REZENDE GD-2032J33 

PSDB 
ARTUR DA TAVOLA RJ~1136 1...JOSE IGNACIO FERREIRA ES-2021127 
CARLOS WILSON PE4451157 2·TEOT0NIO VILELA FILHO AL-44183115 
I..ODio COELHO IIW311117 3-0SMAR DIAS PR-2121127 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
BENEDITA DA SILVA· PT RJ-2171m 1-EDUARDO SUPUCY ·PT SP-3215118 
ABDIAS NASCIMENTO • PDT RJ-3188/IIIt 2-ADEMIR ANDRADE • PSB PA-210111112 
EMILIA FERNANDES • PDT RS-2331137 3-MARINA SILVA-PT AC-.2111182 

PPB 
LEOMAR QUINTANILHA IIS-112111228 

PTB 
ARUNDO PORTO IIG- 23211Z2 1-DDACIR SOARES 

(1) Em vll1ude do faleamento do btular, em 13 04.98 

REUNIOES: TERÇAS..FEIRAS ÀS 10:00 BS (*) SALA N" 07·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRET ÁRJO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO TEL DA SALA DE R&1li'IIÀO: 311-3367 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-325913496 FAX: 311-3546 

(*) H-•--·--·-••u.n,_,._ 
......... c' ............. .. 

Alu8lizsclll em: 131051111 



7) COMISSÃO OE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(-luçAo n• 46. da 1993) 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA 
VICE-PRESIOENTE. SENADOR CARLOS WILSON 

TlTULARES 

FRANCISCO BENJA lN 
JOSÉ ALVES 
JÚUOCAMPOS 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
DJALMA FALCÃO 
VAG0(2) 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
PEDROPIYA 

EDUARDO SUPUCY ·PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

(17 TllULARES E DI SUPLENtES) 

BA-3173174 
SE-4055156 
MT-4064165 
T0-407otm 
AM-3104105 

G0-3148/50 
PB-4345148 
Al..-2261162 

CE-3242/43 
PE-2451/57 
SP-2351/52 

SUPLENTES 

PFL 
1·VILSON KLEINUBING 
2-FRANCELINO PEREIRA 
3-DJALMA BESSA 

PMDB · 
1-GILVAM BORGES 
2.JOÃO FRANÇA (1) 

PSDB 
1.JOSE IGNACIO FERREIRA 
2..COunNHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215111 1-BENEDITA DA SILVA· PT 

PPB 
MA-4073174 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3218/3219 ARUNDO PORTO 

(1) Destil11u..,. do PMDB, ongressando no PPB. am 2.10 97 
(2) Em vlnude do faleciiMintD do tmar. em 13 04 98 

SC-2041/47 
MG-24U/17 
BA -2211/12 

AP·2151/57 
RR-30671&8 

ES-2121122 
PA-305014393 

RJ.Z171m 

R0-2051155 

MG-2321122 

REUNI()~: QUARTiEFEIRAS ÀS 17:00 HS (*) SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETARIO: JOS FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REVNIÃO: JII-JZ54 
TELEFONES DA SE TARJA: 311-31135135111 FAX: 311-1060 

(*)~-----a Mil,......._ DD DSF del2.t.t7.pp.lll5116 

Atuallzada em: 051111188 



7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(*) SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCAUZAçAO DAS ENTIDADES FECHADAS DE 

PREVIDI!NCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A 
UNIÃO E O SISTEMA FINANCEIRO MACIONAL 

TITULARES 

.JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

VAG0(3) 
VAGO 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY • PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTI: SENADOR JOSÉ ALVEI 
VICE-PREIIDENTE: SENADOR BENI VERAS 

(07 TrrULARES E Doi SUPLENTES) 

SUPLENTES 
PFL 

SE-41155116 1-VILSON KLEINUBING 
AM-3104105 2· VAGO (2) 

PIIDB 
JOAO FRANÇA (1) 

PSDB 
CE-324Z/43 COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215118 

PPB+PTB 
MA-4073174 ERNANDES AMORIM 

( 1) DeofiiiCIIHII do PMDB. 1ngraaanc10 no PPB, em 2.10 17 

&Ç,2041147 

RR-31M17111 

(2) Em_dlo_dOSonadarW_Om_c:amaM_de_da_oc:oae-•llncoa-.em7-. 
(3} Em V1l1llde elo lalac:omento da btular. em 13.114 88 

REUNlOES: SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REIJNIÁO: Jli.JZS4 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·393513519 FAX: 311-1060 

ANDAMENTO 

EM ILt t1 FOI DESIGNADO REUTOR O SENADOR Gll.aWTO MIRANDA 

"'--iZIIcta em: 141041811 



7.2) COMISSAo DE fiSCAl !Z•çAO E CONTROLE • CFC 
SUBCOMISSAo DESTINADA A FISCAl IZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPAIS'DOS AO 

GOVERNO DE RONDÓNIA 
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 
(711TULARES E 4 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

1-JÚUO CAMPOS 

2-GIL.SERTO MIRANDA 

1-JOSESMD 

2-NEY SUASSUNA 

1-BENI VERAS 

AM-3104105 

PMDB 

1-VILSON KLEINUBING 

2-FRANCELINO PEREIRA 

G0-3148150 2-JOAO FRANÇA 

PB-4345146 

PSDB 

CE-3242143 2-COUTINHO JORGE 

B1 OCO 0P0SJÇAo (PT+PDT+P ... PPS) 

1-EDUARDO SUPUCY-PT SP-3215116 

PPB+PTB 

1-ERNANDES AMORN Ro-2251155 

SC-2041142 

MG-2411M7 

RR-30671118 

PA30!D4383 

REUNIOES 
SEC~ÁRIO JOSE FRANCISCO 8. DE CARVALHO 
TELEFONES DA SECRETARIA. 393513519 

ALA SENADOR NILO COELHO 
SALA N16. TE.SFONE. 311-3254 

FAX 311-1080 ATUALIZADA ""'29-4-88 

EM 29-4-911 FO~ DESlGIIW)O RELATOR:;= CONTINHO JORGE 

I 
I 



CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

~pz :!!,;lo BL'L1811Mn:l 
P:a d dal:clnra: Senador Jclaé Samey 

PREIIIDBfTE: SSWlOR LÚDIO COB..HO 
VICE-PAESIDENTE: DEPUTADO JULIO FIEDECKEI! 

SECREI'ÁREGGEAAI.: DEPUTADO PAULO BOFINHAUSEN 
SECRETÁRJO.GEML ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(ti TTT\LARES E t8 SUPLENTl!S) 

TITUI..ARES 

PAULO BORNHAUSEN 
JOSÉ CARLOS ALELUIA 

EDíSõN ANDRINO 
GERMANO RIGOTTO 

fRANCõ MONTORO 
CELSO RUSSOMANO 

DEPUTADOS 

VALDOMIRO MEGER 
fENITOGAMA 

PIIDB 
CONFUCIO MOURA 
ROBSON T\JMA 

OE! SON MARCHEZAN 
RENATO JONHSSON 

JULIO REDECHER 
I PIIPDliPC do B 

MIGUEL ROSSETTO WIZ MAINARDI 

l SECRETARIA DA COMISSAô: 

---



CONSELHO COMPOSTO 
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 

~ 1, DE 1998 - CN 

CONSELHO DESTINADO A PROCEDER 
K APRECIAÇÃO DOS TRABALIIOS ALUSIVOS À COMEMOR4t;Ao 

DO CENTENÁRIO DE MORTE DO POETA CRUZ E SOUSA 

(Resoluçio n• 1, de 1998-CN) 

íjt~. :~::>sENADORES'"- 6".f0--• '"1 
! Antonio Carlos Maga)hies (membro nato) I 
I RoDaidO CUDha Lima 1 

Esperidilo Amin I 
Abdias Nascimento I 

Í '1 • , ;\ ' DEPUTADOS· 

Paulo Gouvêa 
Miro Teixeira 

COMISSÃO DE JULGAMENTO 

Senador Abdias Nascimenlo 
Senador EsperidiJo Amin 
Deputado Paulo Gouvêa 

Gerardo MeUo Mourto - poeta e escritor 
Taponan Soares - professor e vice

IDSldente do Conselho de Cultum do 
&tado de Santa Catarina 



6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl 
PREIIDENTE: VAGO 

TITULARES 

JOSE AGRIPINO 
ROMEROJUCÁ 
VILSON KLEINUBING 
ELCIO ALVARES 
JOEL DE HOLLANDA 
HUGO NAPOLEÃO 
ELÓI PORTELA (cessio) 

NABOR JUNIOR 
MAURO MIRANDA 
GERSON CAMA TA 
IRIS REZENDE 
MARLUCE PINTO 
VAGO (3) 

JOSE IGNACIO FERREIRA 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
TEOTONIO VILELA FILHO 
PEDROPIVA 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO 
(23 TITULARES E Z3 SUPLENTES) 

RN-236112367 
RR-211112117 
SC-204112047 
E&-313013132 
PE·31871318t 
PI • 4478/4478 
PI· 2131137 

AC·14781137S 
G0-208'1182 
ES-32031 3204 
G0-2032/33 
RR-110114012 

ES-21121/2027 
DF-201112017 
AL-4083185 
SP-2351152 

SUPLENTES 

PFL 
1· FRANCISCO BENJAMIN 
2· JONAS PINHEIRO 
3- GUILHERME PALMEIRA 
4- JOSÉ ALVES 
5-ROMEU TUMA 
6-GILBERTO MIRANDA 
7·VAG0(2) 

PIIDB 
1-ROBERTO REQUIAO 
2-RAMEZ TEBET 
3-CARLOS BEZERRA 
4-.IOSÉ SARNEY 
S. VAGO 
&-VAGO 

PSDB 
1-cARLOS WILSON 
2.COU11NHO JORGE 
3-0SMAR DIAS 
4-VAGO (1) 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA • PT SE-238112387 1·VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-2201107 2-EDUARDO SUPUCY (PT) 
EMIUA FERNANDES • PDT RS-2331137 3- LAURO CAMPOS (PT) 

LEVYDIAS 
ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

PPB 
MB-1128/1228 1-ESPERJõíXõ AIIIN 
R0-2251157 2· EPITACIO CAFETEIRA 

PTB 
R0-3218/18 1-ARUNDO PORTO 

(1)F-•nd~dallde11111Ç11confonno....,.prapc~~m !r 'leda--leg-

BA-3173/3174 
IIT -22711;ZZ77 
AL-324513247 
SE-405514057 
SP-2051157 
All·116&13104 

PR-240112407 
118 22'!1127 
IIT -229112287 
AP-2351152 

PE-245112457 
!"A-3115014383 
PR-212112127 

SP-3212115 
DF-2341147 

SC·112311223 
MA· 4073174 

MG ·2321122 

(2) Em VlltUde da- do Sen-. W-~corno- de E-da--e Assoslêi1Cia Soc:llll em 7 04 811 
(3) Em VIIIUda da_. do S-or Ronan ~--corno-de- da Joaçll em 7 04 98 

REUNIOES: TERÇAS.FEIRAS ÀS 10:00 BS (*) SALA N"IJ.ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE TEL DA SALA DE REUNIÃO: Jli..JZ9Z (FAX) 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-435414607 FAX: 311·3286 
(*) H•rarte R_...._- a Ala .......... DIFdel:U.97. fiP. 1115516 
a.nn. ~ J._ fftru ib 14:01111. 

Atualizadll em: 0510111111 


