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íNDIO 
'ProleSia contra a Slruação de penuna e desamparo 

em que se encontram as populações 1ndigeaas bnlslk:l~ 
ras Scn lúrua Mansc .. 

fRRJGAÇÃO cVIIIc PROJF:fO DE I..ErJ 

JUROS 
Alarmanle tua de JID"OS no Bra&l.l. a IDBIS alia do

plancra. Scn J6rua Mansc 

JUSTIÇA 
Coma:ila o aaravamento da mse da Jusuça em 

nosao Pais Scn Fnnoehno Permra. .. 

LEI ESPECIAL (Vede DiviDA INTERNAl 

Comonla cfCIIOI nepbWI da Lei Kand!r Sca 
Enu.ba FeiiUIDdes . 
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LEITE 
C vmrnta documento final do I f,'1rum doi Ba~·•a 

Leneua de Alaroos realizado no MumL·•r•(• de Batalha 
1 AL 1 Sen Guilherme P .t.lmc:u a 

LIVRO 

Sauda o lan\:.amento do h\ r o ln' enção do Mar 
do poeta Gerardo Mello Mourão pela Ed1tora R~on:t r
[.1\'r.:U"Ia Argumc:-nto d(1 R10 de Janeno Sen AMaa~ 
l'\la'Soclmenlo 

MEDIDA PROVISÓRIA 

Lou\a JruCJall\3 cW GCivcmo ao adot.lr a MP n .. 
I I:J.W em -:.7-2 98 reslaurando a v•~inc1.1 da Le1 n2' 
8 989195 que ~nefic1a molon ... ra:~o de t.d.IS e de-úc1emes 
fls.1c"' Scn Ed\S('Ir, l...otY.w 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO c\1de PARTIDOS PO
LITICOSI 

Denunc1a enussoras de televisão que ttansnmem, 
1rregulannente programa!- ao v1vo em lmperatnz e em 
outras.locahdades da Amazõma Scn Edl"Km Lobão 

Comema c;ua partiCipaç-ão cm detxue. na TV Ban 
de~rantes sobre o Eslanuo da Cnança e do Adolescente 
e a responsab1hdade rnrrunal aoo;, 16 anos Sen Romeu 
Tu ma 

MENSAGEM 

l..e1rwa da Men~a~Cm~'o 94198 ln2177198 na on
gem I. submetendo à aprec1 ão do Senado o nome do 
Sr Carlos Lu1z Counnho rez. Mm1stro de Pnmeua 
Classe do Quadro Pennanent da Carre1ra de Otplomat.a 
pMa e:u:n:er a funçlo de Embanr.ador do Brasil Junto ao 
Remo da Dmamarca. e. ('Umulauvamente. JUnto à Repu-
blica da L1tuanca Sen 'labor Jllruor _ 

Le1tura da Men~ n'- 951!18 (n'- 178198. na on
gem ). sultmetendo à apreclaçilo do Senado o nome do 
Sr G1lberto Vergone Sabóta Mnustro de Pnmetra Clas· 
se do Quadro Permanente da Ca=1ra de Dcplomatl. 
para exercer a função de Embwxador do Brasil JUDIO ao 
Remo da Suéc:1a. e. cumulabvamente. JUDIO à Repúbhca 
da Lecõma Sen Nabor lúmo1. 

Learwa da Mensagem n! 102198 (o! .!38. na on 
gem). submetendo il ap~açlo do Senado o nome do 
Sr JoJo Carlos Pessoa Fragoso, MtrustrO de Pnmeua 
Classe do Quadro &pc:c1al da Carmra de Diplomara 
para e"errer a função de Embaixador do Bras1l Junto à 
Repúbbca Helêruca Sen Nabor Júruor . 

Lecnua da Mensagem nO 97/98 ln• 207198. na on
,em). referente ao PLC n2 119~ (~.:! 749/97 na ongem) 
dC' IDJ("'auva do Presidente da República que dispõe so· 
bn: a cnação e cxnnçlo de catgos no lnstnu\o Nac1onaJ 
de Meuolog~a. Nonnahzação e Qualrdade lndustnal e 
no Insuruto Nactonal da Propnedade lndpstnal. sanc1o· 
nado c transronnado na Lea n2 9 606198 Sen Nabor Jú 
ruor 

l..eJtwa da Mensagem n! 98198 1 n! .:!30198 na on. 
gcm). rereRnte ao PLC rf!. ~8 fn!3 097/97 na ongcmJ 
de rJU~1at1va do Supremo Tnbunal Federal que ena 
transfonna e exungue c~s e funções no Quadro de 
Pessoal da Secretana do Sup~mo Tnbun:tJ Federal. 5311· 

Pcíg. 

41~ 

JU9 

146 

14 

36 

c1onadl1 e lran:,formado na Le1 q!. q h01JQ'S Sen f'lrrlabür 
Ju1uor 

Lr1~ da Menso1c-~m n!! QCJ/98 cn!! ~.31/QS na ün 
g.eml referente ao PLC r/!- 100/9(1 tn!:' I ~75195 RJ. on 
g:em 1 que daspõe wb~ o servu;C'I voluntano sanc10il.ldil 
e trano;.fonn3d.o na Lec n!! Q 608198 Sen Nabor Juruor 

Lenura do1 Mensagem n2 I 03JCI8 1 n!! 1.~5 na on· 
I!C'ml relerenre ao PLS n!!. 101/Q6- CL'Implreomentar 
1n~ 147197 -Complementar 113 Camar3 di)'; Depr.n.:~ 
do) I que- autonza o ~'odre-r EAecuiJ\O a cnar 3 Reglâet ln· 
tegrad.:t de Des.envoh·unento do Dcs.tnto Federal -
RIDE e mstnua o Progr.tm.l Esrec1al d~ Desen\OI\1 
ment~l dü Entorno do D1slnt~1 Fe'CJ~ral. sanc1onadü e 
tran.'iformado na Le• G1mplem~n1ar n2 'J-!198 Sen "'Ja. 
l"lor Jum1.1r 

Leuura da Mensa.,.~m n! 10-l/98 •n!! ~.l·7N7 n3 
~ln!!t"ml referente ao PLC ~ 50197cn!! I 5.:!:1/96 na on
g:ein• que msnru1 P Sen.l\'"0 de RachochluS3o Comuruta 
na s.mcJonado e ttanSfonnado n3 U1 o!! 9 b 1..:!:198 Sen 
Nal1or Juruor 

l..ettura da Mensagem fi! 100198 t n! 1 N/98 na 
ongem 1 cW PreslfJente Fernando Hennque Cardoso. que 
submete à dehberaçlo dos memb~ do Congresso Na· 
aonaJ o Aviso n! .:!9/98, do Sr Mm1stro de Estado ~ 
Mmas e Energ~a. rom esclarecimentos sobre subprojeto 
de responSõlb•bdade da Eleh'Onone Sen João Rocha 

l..e1tura da MC11sasem 1.38/QS 1 o!! .:!.:!81'98, na on· 
gcmJ. que submete ll dcllberaçio dos membros do Con· 
grcs5o Nac1onal o Avtso n! 83198, do Sr Muusb'o de Es· 
lado dos Transpones. com csclarecunentos sobre sub
proJC'toS. de responsabLbdade da C'ompantua Brasdctra 
de rrens Urbanos - CBW. Fcrn:t\13 Paul.ls13 S A -
FEPASA. t Companlua Docas do R1o Grande do None 
- CODERN Sen J- Rocha 

l..earura da Mensagem n! 140198 1 n! 270198 na 
ongem). do PreSidente Fernando Hennque Cardoso. que 
submele à deliberação dos membros do Congresso 
Naoonal o AY1so n! 13419&. do Sr Muustro de Esl.ado. 
mtenno. dos Transpones. com esdarec1mentos sobre 
subproJCIO de responsababdadc do Depanamenlo Nac1o 
nal de &rndas de Rodagem - DNER Sen Joio Rocha 

Lecnua da Mensagem n'- 141198 (n'- 20019S. na 
ongem ), do Presidente Fernando Hcnnque Cardoso. que 
submele à dellberaçio dos membros do Congresso Na
Cional. acompanhado de Exposrção de Mouvos do Sr 
Mm1stro de Estado do PlaneJamcnto e Orçamenlo. o tex· 
to do proJeto de le1 que altera drsposn1vos da Le1 
n• 9 473197 _que chsplle .oore as chmrw:s para a elabo
ração da Le1 OrçameniMia de 1998 Sen Joio .Rocha 

l..cltura da Memagem n!! 14.:!198 ln! ~26198. na on· 
g:em) do Pres1denlt' Fernando Hennque Cardoso que 
submete à dehberaçio dos membro.., do Conpesso Na· 
c1on.al o te).to do proJclo de le1 que au1onza o Poder 
Exe('UDVO a abnr ao Orçamenro Fiscal da Umão. em fa. 
vor do M1rusténo da lusn.ça. créduo suplemen\ar oo Ya· 
lor de RS54 9.:!6 I S8 00 para os fins esp:c-1fica Sen 
João Rocha 

Leuura da Mensagem n2 106/98 1 n!! 27 3198, na 
ongem), que submete à aprec1açlo ..los membros do Se· 
nado Federal a escolha do Sr Mar&:'us Cam~~~:ho de v,. 
cenz1. MnusU'O de Pnmerra Classe do Quadro Perma· 
nente da Carn'lra de Diplomata. para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasa! JUnto à Repdt-hca da Colõmbr3 
Sen Ronaldo Cunha Lrma 
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VI 
Leitura da Mensag.em Pus•drnc•aJ n"" 107/Q8 

1 no :!14H8. na ongeml do Pres~elente Fernando Henn 
que Cardoso, resutumdo autógrafos do PL.C n"" 66/Q'j 
1 n" ~ "~8/Qf). na ongem 1. que ,;hspõe sobre os cnmc'5o de 
"la' a~c:-m ou ocultação de bcn:s. dne11, ... s e valores .a 
prc\en\'ão da utthzaçio do !ioiSiema finance-Iro para os lh
Cttos J)l"r\ JStos nesta le1. ena o Conselho de:' Am 1dade~ 
Fman:euas - COAF Sen Jefferson Perellii 

Le1tura d~ Mensagem n2 10919~ 1n2 .:!QC",I/98. n.1 
ons:em1 referente ao PLC n! 47196 1n!!: I ::!,:!Q na on 
gemi de uuctauva do PreSidente da República qur alk." 
ra a l..ew n! 7 56V86 para 1ncluu hipótese de destruu;31.1 
de a••ronavc sanc1onad('l e transf&:'rmado na Le1 
n· Qh1419H Sen NaborJdruor 

Lr1tu.ra da Mensap:em n2 IIQI9Eo cn~ 302198 n::~ 
on~em1 do Presl(iente F-ernando Hennque Cardoso 
1ubmerendtl à .1prec~ação do Sellõii:W o nome do Sr Lurz 
Fehp:o de Macedo Soares Gunnarãe~ M•rustro de Pn
mem.. Classe do Quadro Pennanente da Carre1ra de D1 
plom:ua para exercer o funçlo dr Embaixador do Bras• I 
JUnto iiO Re1oo da Noruega e. cumulan,amenLC ,unlo a 
Republica da lslàndla Sen Enuha Femaru.les 

Leitura da Mensagem n" 1111'18 ln" 3031'18. na 
ongemJ do Presidente Fernando Hemquc Carda'-0 
o;ublr'<!u:ndo à aptec~açlo do Senado o nome oo Sr Sérgio 
Hennq~r ~abuco de Castro Mm1sb"' de Pnmen"3 Clas· 
se d~l Quadro Espec:181 da Carreira de D1plomal8.. para 
exercer a função de Embau.ador do Bru11 JUnKI ao Re1· 
no Hachemua da Jmdirua Sen Enuha Fernandes 

Le11w:a da Mcnsasem n2 165198 cn" 309198, na 
on~t'm 1. submetendo à deliberação do Senado. acompa
nha.io de Expos1çio de Monvm do Senhor Mm1stro de 
Estado do Pl&ne.J&111"1110 e Orçamt'nro o ~xkl do Propl) 
de Lei que abR" ao Orçamento de lnvesumcnto. cm r.a
var da Compaolua Hlllroelélnc:a ~ Silo FranCISco -
CI&.SF. cráh10 •uplementar até o hnu~< de 
R$126 700 000.00. para os fins que especifiCa Sen Ro
naldo Cunba Luna. 

cMERCOSULI 
lmportãncaa da adoçio de uma pobaca de pnon 

dades na geslão de programas de mtegraçlo. parncular· 
mente Merrosul e Alca Sen Jdbo Campos 

cMn 
Cnbca o MUU51A!no da Fazenda por nlo fBZJ:< 

cumpnr os prazos fiAados em ICI para que 05o emprega· 
dores enllefllem aos empregados as respectivas declara
ç6e> ~ bens Sen <lwlbenno Palmeua 

MINISTáuO DA SAUDE 
Moros1dade do Governo na 1mplanração de Pro

grama de Renda Mimma. Sen Eduardo Suphcy 
Ressalta a nec:tSS~cial:tt!' de amplementaç'ãc) do 

PAISM pelo Mcrusa!no da Salidc Sen Benedua da Sei,. 
MlmJÁRIOS 

Cnuca ameaça aos muruános 1nadlmplentes da 
Cal x.a Econõnuca de serem denunc1ados ao Servn;o de 
Proreção ao Crfdlro - SPC Sen JWua Mansr 

NEGRO 

Necessidade de buscar-se a consciênCia negra 
bwdeua. Sen Benedua da Silva 
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PARECER 

Parecer n2 81198 - Corruo;.são de Consnruaçio 
Jus11~a e C1dadarua que apresenl.a .a redaç':kl para o se 
gumk.• rumo da PEC n~ 41/97 ln!! 1731'15 na on~mt 
que modifica o rej!Jme e dispõe sobre pnOCIJ'IOS e nor 
ma., da adnurustração pubii.:J. scn1dores e agentes poh
LICOS controle de despesas e finanças publicas. e cus1e1o 
de J.llvtdades a .:argo do Dtstnlo Federal 1Repubhca 
~ão t Sen Romero JuLá 

P~er n! 87Jrl8- Conusslo Dlretora que dá re 
d3Çio finJJ ao PDL n! :!2/Q6tn! 191/CIS. na ongeml que 
a pro' .1 o ato que reno\ a a concessão da Rád1o Arapon
g:a.o;. S A para explorar serv1ço de radtoc:bfusio sonora 
em Olld.a mc!dla na ~.~tc:J.1ck de Alapongas 1 PR J Sen Ro
naldo Cunha Lnna 

Parecl."r n~ 8819S- Comtssio D1re1ora. que dare· 
daçan final ciO PDL n2 46197 I n! ~5úfCil6 na camar.a do!t 
Deputados) que apmva o ato que renova a pemusslo da 
Rád1o Transoeste Lida. para explorar st'I'VI.ÇO de radio
difuSão sanora em trequerK'la modulada na Cidade de 
Joaçaba ISC) Sen Ronaldo Cunha L1ma 

Parecer n! 89198 - COIIIlssão Dlretora. que da re
daçio final ao PDL rt'! 47197 (n2 351196. na ongeml. que 
aprova o ato que reno\a a outorga defenda à Soaedade 
R'dJO Contmemal Lrda • para explorar K'I"VJÇO de radw
dlfusão sonora em onda média na adade de Coronel 
Freitas tSC\ Se:n Ronaldo Cunha Lm~a 

Parecer n2 90f98 - Connssão Duetora. que dá re
daçao final à emenda do Senado ao PLC n!. 95/96 
1 n!. 770195. na ongem 1. que dlSpõe sobre a obngatone
dade de as IRSbbliÇües pnvadas de cdncação, benefiCiá
nas de •~nç,ão de 1mposros. ~m em seus conselhos 
fi~:us representante do corpo dJ.sceolC Sen Geraldo 
Melo 

Parecer ~ 91198 - Cormido de- ConstnulÇâo. 
JusQça e Ccdadarua. sobce o PLC n" 65198 (n24123193. 
na cmgeau. que altera o an. l! da l..e1 nt 7 474186. que 
dtsp6e sobre medulas de segurança aos ex-Pres1(iente• 
da Repúbhca Sen 6dlson LobAo 

Parecer n' 92198 - ConuSdo ~ COIISbtwção 
JusE1ça e Cldadarua sob~ o PLS ft! 1071%- Comple
mentar. que akera as aJ..íneas c. d e. r. g e b do 1DCISO I 
do an 1• da Lec Complemcmar n" 641\10_ que Jma de 
UJelepbJ~dades Sen Bernardo Cabral 

Parecer n" 93198 - Conussio de Consbtwçlio. 
Jusbça e Culadarua. soi>R: as PEC n" 32196. que ahera a 
redaçio dos I§ 12 e :!!!. do an 143 da Consututção 
Fedenl. e n" 24197. que allelll o an 143 da Conslltwçio 
Federal Sen Romeu Tuma. 

Parecer n" 94/98 - Conusslo ~ Consb!luçio 
Jusbça e Ccdadarua. sobre PLS n" 220197. que eslabelece 
as dlrernzes II:K'1onats de defesa aVJI. nos 1e11110s do 
RQS ~981197 Sen Romeu Tuma. 

Parecer ~ 95198 - Comtssl(l de Consbtanção. 
Jusu.;a e CadadaruL sobre as. emendas da Clmara dos 
Depu lados ao PLS n2 I 0192 que dispõe sobre o exera
cco da profiSdo de bcb~ocedno Sen Lucto AlcãnranJ 

Parecer n! 96198 - COil1Jssio de Assuntos Soc1aas 
""""' a. emendas da Colmara dos llepuudos ao PLS n" 
ICW92. que d1spõe sobre o ex.en-tc1o da profissio de ba
bbocecáno Sen Lucco Al.:imanl 

Parecer n" 97/98 - Conusslo de Consbtucção. 
Jusbça e Odadarua. sobre o PLS ~ .29195. que 1n5biUI 
elações duetas para suplentes de canc:hdato.s ao Senado 
Federal Sen l.uCIO Alcãntara 
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P:lro..""n" n! 98JQ7 - ConussãQ Dm~·1ora que arre
senta redac;J.o final do ProJrW de De("retl.l Leg:Jslall'\tl 
n:!. 4~7 1 n! .35.3196 na ongemJ, que apro\a o al.('l 'lue
ren('l\a a penruS5âo oulorg.lda à Rad1o Sociedade Oes1e 
Catannense" Ltdõi. para explorar. sem dueno de exclusJ
vadade sen.JÇ'('I de ra..:hochfusão sonora em lreqiJC'nc1a 
modui:Jda na c1dade de Ch:~pc:-t:l."l 1SC1 Sen Lud1o 
Coelho 

Parecer n! 99/9f!a- Conu~ D1re1ora que apre 
s.ent.:a a red31;ão fmaJ do PDL n! ~9/97 I n:::: .354196. na \lD

p.em 1 que apro\ a o ato que reno" a a penrus~o ourorga 
da a Roid1o Veneza Ll.da plli.l explorar. Sl:'m dJreJto de 
(''ltclus.J .. ,dadt-, ser.II\Q de nld.Jodlfisão SOR\."lra em hi:
quêJll..,a modul3da na Cidade- dC' R.n,fe CPEJ Sen Lucu.IJc
Ponell.t 

Pare~.er n!: 1()()198- Conu(o&àC'I Dm:lorJ que apre 
senta a redação fma.l do PDL n:e: 50N7 I n~ 35519b, na on
~em 1 que aprov:.1 o ato que renova a conces!..io da Radto 
Dafusora dr Aqutdauana Lida. para explorar servtço de 
radtQ(hfusão sonora em onda méd1a na Cidade de Aqu1 
dauan.a. ( MTI Sen Luc1dJ.o Ponella 

Parecer do 101198- Conussão de Assun1os Eco
nonuoos sobre o Of1c1o "S n! 110/97 do Governador 
do Eslado do Tocanbns, sollcnando aulonzação do Se
nado Federal para contratar bperação de C'féchto e~temo 
JUDIO ao The Expon-lmport S:aru.. of Japan- JEXJM. no 
.. aior de US$68 740.00000 (sessenta e 0110 nulhões. se
l«entos e quarenta rrul dólares amencanos' desbnados 
ao financ1amenro do ProjetO de Dnen\olv1men1o Rtr.ll 
por me1o do Programa de EJetnficação Rural Sen 
Romero Jucá. 

Parecer n! I 02 - Conu:ssão de Assun1os Econõnu
cos sOOre o Offao ·s · n! 1019'8 (Of1c1o Presll9~ n!. 70, 
na ongem 1 do Pres1dente do Banco Cmual referenlC' a 
sobcnaçlo da Prefelb.lra Mumc1pal de lconha. no Estado 
do Espfnlo Sanl"- obJebvando se.JI aulonzada conUata
ção de operação de créd.no entre aquele murucfp1o e a 
Cmxa Econ6nuca Federal, no valor de RS398 700,00 
Urezenlos e noventa e 0110 rm1 e lliCtcCenlos rems), desll
nando-se os recursos ii conslRIÇão de ~,,nquenta urudades 
hab1taCIODaJS no Baarro Janl1m Jamllra Sen Gerson 
Carnal a 

Parecer n! 103/98 da onussio de Asswuos Eco
nõnucos. sobre OfiCio "S" o 11198. do Pres1den1e do 
Banco do s ... ~ su à BpROCiaçio do Senado 
FedeTal o Contrato de Confi Assunção e Rer.nan-
Ciamento de D1v1das cel rado com a Umão. em 
27-11-97. com base no pro olode acordo finnado en
ue a Umão c o Governo do rado de Serg~pe. no ãmbl
to do Programa de Apoao à eesl.nlturaç'io e ao AJUSie 
F1scal dos Estados Scn Lúc1o Alcântara 

Parecer n! I 04/98 - Conussio de Assuntos Ero
nunnc05o. sobre o Ofrcto ·s" n!.lS'9S. do Prestdem.e do 
Banco Central do Bras1l encammhando o Parecer 
DEDIPIDIARE n" 91198. que lr.lta de alterações nas ca
r:~nerfSliCBS da operação de a-edno obJeto da Resoluçao 
~ 8198 Sen Ne) Suassuna 

Parecer ~ I OS/98 - Conussão de Assuntos Eco
nómicos sobre o Ofic1o "S n! I b/98 do Presidente do 
B.mco Central do Brasil, mcarrunhando sobata('Jo do 
Governador do E.uado de Gouis para ad1tar o contrato de 
operação de créd1to finnado com a Ca~xa Eoonõnuca 
Federal relauvo ao Programa.de Apo1o à ReeslrUruraça..1 
e ao AJUSie F1scal dos Esr.a.dds, nos tennos das Resolu
çõe~ n!s 7019S e 12197 do Sfnado Federal. a fim de dar 
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pros~gunnenlo ao Progr::un.:a de Denus'i.ão Voluna.ina 
Sen Ne\ Suassuna 

PãM.er ~ IObJ9K- ComiS'§..K' de A:.suntO'i. &."Q 
norruOO" S('lbre a Mensag:em ~ 89198 col! 101/QS n.J on 
g.em 1 sobcct.a.ndo autonZJção do Senoldo Federal parJ. 
C'\lntrat.Jii:hl de oper:~~iãO de cred1to C'\.lem~l com g:aran
tla da Repubbca FC'dC'faEn.a. do BrJ!!od no \alor equna 
lentc a .ale llS$307.000 000 00 I trezentos. c ~1e nulhões 
de d&:tlares) de pnnc1pal, en1re il Cencr.a.1s Elétncallo Bra
SIIelrols S A - ELElROBRAS C' , .. Bant:o lnleramcnca 
no de Desenvolv1memo - BID de:.unilda ao finan~l.a.
mC"mo pan:-1al do ProJeto de lnterhg.ação Eletnca Non..:
Sul Sen Espend1ão Anun 

Pam.-er n! 107198- Com.Jss.:io de Assuntos El'CI 
nõnucos sobre a Mens.a.g:em Pres1denc1al n! .:! 18197 
l'lensagem J1l! I 5()1)1Q7 na ongem1 sohcuando .Julon
zaçã,-. do Sen~-. Federal para a L1ruão contracar oper.J
\J.o de credno externo no \alor equ1\alente a a1c 
l'SS ~7 134.777 90 ttnnla e sere rrulhões cc:onto e tnma e 
quatro nul. scteccnLOs. e '!foelCnta e sete dolare:. nonc ame
ncanos e noventa centavos I Junh-. a consóo:ao de bancos 
formado pelo Banque Panbas Barclays Bank PLC e ln
titulo Bancano San Paolo JJ Tonno S P A destmada ao 
financ1amenlo, parc1al, da Importação de bens e serv1çm; 
necessános ao ProJeto de Modermzação de FfB!!atas 
Classe Nneró1 no ãmb1to do Pmg:r.una de' Reaparelha 
memo d.a. Mannha Sen Romero Juci. 

Parecer n! I 08198 da Conussão de Assuntos Eco
norrucos $1.."1bre a Men~ n! 219/97 do Pres1dcn1e dJ 
Rep!lbltca (n! I 50~7. na on~em). encanunhando ao 
Senado Federal propos1a para que seJa auLonzada a 
Republica Federabva do Bras.al a contralar operação de 
crédito exl.:mo no valor equ1valmae a !:!I 091912.20 
1 v1nte e um nulhões. noventa e do1s rrul, novecentos e 
doze bbras esterhnas e vmle centavos), JUnto a um con
són.,o mteiJTil(lo pelo Banque Panbas e o Barclays Bank 
PLC Sen Romero Jucá 

Parecer n! I 09/98 - Corrussão dr Assuntos Ero
nõrrucos sobre o PLC n! 44197 ln! 2 381196. na on
gem), de- IIUCiabva do Pres1den1e da Republtca. que dis
põe sobre a mclusão no nto processual da l.e1 n! 
8 029/90 das hqü1dações do Banco de Ror:uma S A -
BANRORAIMA. e da Companhia llsmas NaCionais -
CUN Scn Waldeck Omelas 

Par«er 'fi!!. li 0198 - Corrussão I>Jrelora. que apre 
senta a redação final do PR n° 17/9S, que autonza o Es· 
lado do Tocamms a contta.UII' operac;io de Ct'éda.to eJ.ter
no. com pranba da Uruio JUDIO ao The Expon-lmpon 
Bank of Japon- JEXIM. no valor do US$68.740.000 00 
(sessenta e ono nulhões. setecentos e quarenta nul dóla
res none-amencanosl. desunados a financramento do 
Projeto de Desenvolvnnenlo Rural. por me10 do Progra
ma de EJernficação Rural Sen Ronaldo Cunha Luna 

Parecer fiZ. 111198 - Conusslo O.I"C'I.Qnl. que apre· 
sent::l a red8Ç'io final do PrOJeto de Resolução J1l! 20198. 
que altera a Resolução n! 8198. do Senado federal Sen 
Ronaldo Cunha L1ma 

Parec:er J1l! 112198 - ComJSs.lo D1rc1ora que apre 
senta a redação final do PR n! 21198 que au1onza o Es
tado de G01ás a contratar operação de cr6c:hto sob a for
ma do terceiro tenno adJ.U\O eh:- rerrat1ficação ao con1ra 
to de abertura de creclllo celebrado em 21-1-97, renaufi
cado em .:!5-4-97 e 29-8-97. JUDIO a Cmxa Eronõnuca 
Federal - CEF Sen Ronaldo Cunha L1ma 

PareC"C'T n! 113 - Conuss.ão Dare10ra. que apresen
ta a redação final do PR J1l! 19.198 que autonza o Estado 
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vm 
de Sergipe a elevar lemporanamente o St"U Imute dt- en
di" 1d.m~en1o para conb'alar oper~ão de refmanc1amenhl 
de d ... ,da RKibrb.ina 00 Esr.adít ronsuhslilnclada 0.1 
Contrato de Confissão Assun-;ão e Refinanc.amento de 
D•v•c.a.o; ~..elcbrado com a llruão em :::!7-11 Q? com base: 
no protocolo de aoord('l fumado entre a llruão e o Estado 
dl" Sr-rg~pr nl."1 ambllo do Programa de Apct.~o ~ Ree-slru
ruraç ka e ao o\juste FISCal dos E~tadoc; Sen Ronaldo 
Cunha Lnna 

Parecer n~ 114198 - Conu~s;ao DnetC'Ir.a q~ apn-
&enta a redação final do PR n2 .22198 que autonza a Re
publica Fedcra11~a do Bras1l a conceder garõ111ua à opt"
raçi( de crédno externo entre .s Centr.us Elétn..:-as Bra51 
lclr:l! S A - ELETROBRAS e o Banco lnteramencano 
de Desenvoh1men1o - BID no valor de ate 
L1SS 107.000.000 00 destmad.l ao fmant:"tamc-ntc:t parctal 
dú ProJelo de lntrrbpçao Ele1nca Nonc-Sul Sen Rn 
nald· • Cunha L1ma 

Parecer fi!. 115198- Conussão D1rr1ora que apre
w:"nta a redação final do PR ~ 8198 que autonza a Reo
pubbca Federauva do Bras1l a .::ontratar operação de cre
dito externo Junto ao Banco lnteramencano de:" Desen
volvnnento BID. rw vaJor eqwvaJenLe a 
l'SSS7,000.00000 <<Jnqllenld e se« nulhões de dói""'' 
nont amencanosJ de pnnc1pal, desunada ao financ'la
menlo parc1al, da pnmetra e13pa do Programa de Mod
crru:l.ação do Poder &ecutl\ o Federal. de mteresse do 
MmJSiéno da AdmPU.srraçio Fedforal e Reforma do Esta
do ~ Júma Mansc 

Parecer .,_ llb/98 - Cormssão dC' Consam1ção. 
Justiça e Cu:ladama (cm reexame), sobre o PLC n! 18197 
\n! .t 797194. na ongem), de lrDCiaUva do Supenor Tn
bunal de Justiça. que dispõe sobre a reestruturaÇio da 
lusnça Federal de Prunelro Grau da I' Rqpio Sen EdJ
son Lobão 

Parecer ri' 117198 - Conussio de ConsbiUiçio, 
Justiça c Ctdadarua. sobre o PLS rfl. 148197. que mstJtu1 
a oongamnedade de as empraas ~ de cartio 
de crábto ofcreccrem uma verslo de canão de cr6duo 
com roto daJ~tabzada Sen Romeu Tuma 

Parecer ri' I 18198 - Conussio de Assumos S<>
aan. sobre o Diversos n! 28196 1 n2 220196. na ongem 1. 
enconunhado pelo Procundor-Goral da Rcpllbbca ao 
Prosldenlr do Senado Sen Mauro Miranda 

Paro..Yr n! 119198 - C orruss.lo «' Assuntos So
Cial\, sobre o PLS rfl. 8SI97. que acrescenta dlspos~nvo 
ao an 20 da l..el r{! 8 036190, para pemuur a moVlmen
taÇ'io da conta vmculada ao FGTS. quando o trabalhador 
ou qualquer de seus dc:pe.Jxlenlel' for portador do vírus. 
HT'\ Sen Bencc:bta da Silva 

Parecer ri' l:!IW8 - Conussio de Assunlos Eco
nõnucos. cm dectslo remunauva sobre o PLS nt 
146197. que dispõe sobre a coleta e dlspos1çio fmal de 
balenas usadas de telefones celui&I'Q Scn Qronael Ma
chado 

Parecer n2 121198 - Comassão de Assuntos So
CIIJ'i, sobre o PLS rfl. 215A7 que acra.cerua padgrafo 
ao id't 463 da CL T. assegurando ao empregado a mdlca
çio da lnsiJrutçio bancána onde o empregador deved. 
deposllar seu saláno Sen Nabor Jllruor 

PARTIDOS POLfTICOS 1 V1de PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA I 

De!ende apo1o do PMDB à reeleição do Senhor 
Fernando Hennque Cardoso Sen Mawo M11anda 
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Def('nde ::1p01o do PMDB à reeleição do Senhor 
Fcmand,l Hennque Cardaso para a Pres1di'IICia da Repu 
tthca Sen Oconrel Machado 

Protesto pela onen~.a~;lo que fOI dada ao programa 
do Pl\.108 1ransmmdo em cade1a nac1onal de 1elev1sãQ 
S.en Jo~ Fogaça 

C tlffll"nl3 ~ vnon::.t !!overrus1a na c-onvenÇ'.I(I det 
PMDB Sen Edu.mlo Suphcv 

Comc:-nw amude do Embaur.ador Sérgao Amar.t..l 
'iiobre a rcpresen~ão fe1t.1. pelo ~loco da ÜP'JSIÇio a res
peito d(' ep1sod1os que envolveram a convenção do 
PMDB Sen Eduardo Suph<y 

C omumca qll(' o PTB real.Jzará COhjunlam~nte 
rom o TSE c os 11tE mob1hzação nac1onal para o alls
t.unentv C"IC1toral do" JO\CilS de 16 a 18 anos Sen Oda
clr SQare!> 

C omumc.t que o Senador Jorge Bomhausen reas 
s.urruu .t presuii-nc1a do Partu:lo da Frente Liberal Sen 
fr3JlC'('Imo Pen:ua 

PASSAGEM AEREA 
Jusufka seu ped1do de aumento na cota de passa 

gen.... aerea" e comenta mall!na JDmal.Jsuca s.obre este e 
ourrl> ou.sunl\.1 Sen Emanda Amonm 

Jusufica seu pedJdo de aumento na com de passa 
gens c cnbca o trabalho da tmprcnsa quando distorce fa 
lo" buSo~:ando o sensac1onabsmo Sen Emandes Amo
nm 

1PLANAFLOR01 
Comuruca tmponame mudança no gerenc1amemo 

do Plano Agr<>pea~mo e Aorestal de Rondórua- PLA
NAFLORO Sen Odacu Soares 

PLANO DE GOVERNO 1 V1de POPULAÇÃO I 

POLICIA !V1de GOVERNO ESTADUAL I 

POLíCIA FEDERAL 
Dificuldades do SuJICIUib'lldelll da PQbaa Federal 

para combater o contrabando de madeuas na Amazõrua 
Sen Romeu Tuma. 

Ações do Governo e da Polícta Federal no 
combate ao tráfico de drogas no Brasil Scn Romeu 
Tuma 

POLíCIA JUDICIARIA 
Manlfesla sua saLJsfaçlo com a escolha da or

Eimn~ Mana B1azolla para comandar as un1dades da 
Pohcta Judtct6na da Zona de Sio Mateus. uma das 
ma1s d1f1ce1s da capital de Slo Paulo Scn Romeu 
Tu ma 

POLtnCA cVu:le CORRUPÇÃO I 
Reflete sobro a polibca no Estado do Amapá. 

Scn G1h am Borges 

POLmCA CIENTIACA E TECNOLóGICA 
"'ecesSidadc de defirução de uma pohuca de Clt!:n

cla e- ~ea~olog1a para o País. Sen J'll110 Campos 

POPULAÇÃO 
Ampbação do conuole do contmgcmc populacJo

nal braslletro com acesso ao mercado de consumo após 
o Piano Real Sen Joel de Hollanda 
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PRESIDE.'IITE Do\ REPl 'IILICA rVrde DESEMPREGO r 
Denunc1a prátiCa dr Os•olog1como JJ('IO Pres1denEe 

Fernando Hennque Cardow na "otaç~ ... da emenda p.ua 
a reeii!'IÇâo e na comcnção do PMDB que ckcJdJ.r.:~ se o 
panadc:t terá ou não candidato própno à pr..:n.1ma el.:-1ção 
pres•den.:1.1l Sen Adem.Jr Andrade 

Relata 'lotslla ao mtcnor do Estado do Par .i ot'lscr
" and~1 a Pohtac.a Nac•on::al de Saúde do Governo Fernan
do Hennque Sen Adenur Alldrade 

Ap61a anrude do Pres1derne da Republica ao ped1r 
exphcaçõe<;. sot'ln: a nomeilÇ'Jo do General-de-Bngada 
R1cardo Agne!.e Fayad para o poslo de Sut'ldnetor dc:
Saude do Exércno Sen Eduardo Supi.Jcv 

PRIMEIRO Ml'NOO 
Desenvol\lm('nto aulo-su~;.Lenlad,, como carmnho 

para o Brasil colocar-se entre 3" naçõe~ do Pnmeuo 
Mundo Srn Gilberto Miranda 

rPROALCOOLJ 

. Dcfen~ a reatiUÇio do Propama l'l~~~:•onal d<" 
AJcool - PROALCOOL Sen Josi!!' lgnác1o Fem:mt 

!PRODECERJ 
ReJvtndJca ma.1or pan1apaçio do Estado de Goaa.., 

nos recursos do ProgTama de Desenvol"•mento dos Cer
rados - PRODECER Sen Mauro Mrr-anda 

PROGRAMA DE GOVERNO 

Lançamento no Nordeste do Programa CredJam.J
go Sen Joel de Holland.a. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Leanua do PDL ~ 17198 1n! 627198. na onsem). 

que aprova o texro do Acordo sobre Transporte Fluv1al 
Transversal Frontemço de PassageJros. Veím.los e Car
gas. celebrado eniR' o Governo da Repúbbca Fedel'3bva 
do Brasd e o Governo da Repúbh~a Argenbna. no R.Jo 
de Janeuo. em .:!7-4-98 Scn Nabor Juruor 

l..eltura do PDL n2 181f8 (n! 625198. na ongenu. 
que aprova o te:~ to do Arordo sobre o Exeraao de Em
prego por pane de Dependeni<S do Pessoal O.plorruiaco. 
Consular, Adnurusb'auvo e Técruco. celebrado entn: o 
Governo da Replibhca Federabva do Bras11 e o Governo 
da RepúbliCa Tcheoa. em Prap. em 13·6-97 Sen Na· 
borJilruor 

Leitura do PDL n! 20198 ln! 62.::!198. na ongrmJ 
que aprova o texto da Convençio da Urudron sobre 
Bens CulturaJ.S Furtados ou DIC1blmc:Tite Exponados ce· 
lebrada em Roma. no daa 24-6--95 Sen Nabor Júruw 

Leuura do PDL n! 20f98 tn!621. na on,eml. que 
aprova o texto do Protocolo Ad1aonal ao Tralado de 
Arruzade. Cooperação e Cornr!rao sobre a Far:lhtação de 
AUV1dades Empresan;us, celelmu:lo entre o Governo da 
Repdbbca Federanva do Brasil e o Governo da Repdbh· 
ca Oncntal do Urupw. em Montevrdéu. em 6-6-97 
Sm Nabor Juruor 

Leuura do PDL n!2119S (628198. naongmll que 
aprova o texto da Convenção para Prcverur r Purur O!o 

Aros de Tcrronsmo Configurados cm Dclnos contra as 
Pessoas c a Extorsão Conexa. quando T1vcrcm Elc!i 
Transcendência lntemac•onal~concluida em \\'ashmg
lon. em :!-2-97 Scn. Nabor Ju 1or 

l...enura do PDI... n:!! 2219 ln! 623198 na ong:em) 
que aprova o texto do Trarado de Pro1b1t;lo Complela dC' 
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Teste-. Nucl~are"i - CTBT conciUidl) em Nt.l\a Iorque 
em ~4 Q-96 Scn Nabor Juruor 

Encanunh01 a vota;ã" do PDL ~ 2~6 que apro
\3 o aro que rcnO\õl a concessão da Rád10 Arapongas 
S A • par.1 e~plorar sen 1\"0 de radu:'&11fusão M'nora em 
onda med1a nJ. 1.1dadr de AraPQnga,. 1 PR 1 Sen Eduardo 
Suph""" 

PROJETO DE LEI 
D1scuundo (l PLC n:!! 3bl9b cne: 5 071 na ongem1 

~uc d1spõe sOOre a proteçao da~; ca .. 1dades naruw!!o suh
tei'Tillleas em ~,."((nfonmdade rom o mc1so X do an .:!0 e 
o InCISO\- do 3J1 .:!16 da Consuruaç.âo Federa] Sen M.:a 
nna Salva 

Dl .. cutmdo o PLC n~ 36196 c~ 5 071190 na on
~em l que d1spÕC' sobre a proteçã,., d3S cavJdade:!!o natu
r:u'io sublerraneas cm conf..,mudade 1."0m o mc1so X do 
an .:! 16 da Const1ru1&;ão Fl."deral Sen Bernardo Cabral 

Pl...S n:!! 4')/q8 que transfere par.l os Esrados r o 
D1stnro Federal a rcspon~b1hdade pela aplicação dos 
recun.os do Fundo de Garanba do trabalhador e doi ou
tras prov1denc1:LIIi Sen Julio Campolli 

PLS n! 50f98. que d1spõe sobre a rnaçio do Cen 
tro Nac1onal para Estudos. Conser'\3ção r ManeJo das 
Pl.:mw Med.J'"'ruus Braslle1ras Srn Frella.lli NCio 

Tenonsmo ps1cológ~co por pane do Prcs1dentc da 
Frderação Nac1onaJ de Segurolli Prnadolli- FENASEG 
por me1o da Imprensa. VIsando mfluenc1ar no proJetO 
que regulamenta planos e seJUroS de saude Scn Sebas 
uão Rocha 

Necess1dadr de selcc1onar alguns proJclos pnon
tános esLabeleccndo uma pauta consensual para votação 
antes do penado de campanha eleitoral Sen Gu•lherme 
PalmeU'3 

D1scuundo o PLC n!. 95195 me 770195 na on
geml. que dispõe sobre a obngatonedade de as msblUI 
ções pnvadas de educaçio. bcnefiaanas de 1scnção de 
1mpostos, te-rno em seus CODSe'lhos fiscms repre
sentantes do corpo discente Scn Eduardo Supllcy 

O.scuundo PLC n! 95196 ln! 770. na ongeml, que 
d1spõe sobre a obngalonedadc de as msbtulçôes pnva
das de cduca.;lo. benefiaánas de 1sençlo de 1mpo510s, 
terem em seus consd.hos tiscaJs rcpresC"ntantes do corpo 
discente Scn José Fogaça 

D1scuundo o PLC n! 95196 1 n! 770195. na. on
gem 1. que dispõe sobre a obngatoncdadc de as IDSbtul
ções pnvadas de educação, benefic1ánas de 1scnção de 
•mpostoS. terem em seus conselhos fiSC8J.s rcprc
senlantcs do corpo discente Sen Anur da Távola 

D1scubndo o PLC n!. 95196 fn! 770195. na on
geml. que dispõe sobre a obngatonedade de .as msbtul
çõn pnvadas de educaç"lo. bcnefic1anas de 1senção de 
Impostos. terem em seus conselhos fiscais rcprc
scnlantes do corpo d1.sccntc Sen Erruha Fernandes 

Nccessrdade de nl[>lda aprouç!o do PLS ri' 
271195. que d1spõc sobre a pro1b1çlo do uso do fumo 
com mms de 3.5c:t- de ruC'OIJna para fabncaçio de Cigar
ros Scn Juho Campos 

Defrndc proJrto de sua autona que penrute ao JD
vrm a pan1r dos dncsse1s alK'S, conduZir \'elculos auto
motores Sen G1ham Bor~es 

Imponanc1a do ProJetO de lm~ação de Flores de 
Go1ás Sen José Saad 

PLS n:!! 51/98 qu~ altera a rcd~ do § :!" do art 
5Q da Consohdat;ão das Le1s do Trabalho - CL T Sen 
\\'aldcck Omelas 
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X 
PLS ~~8. que mod1fiC'a o CodJ~n de Trin!l.lh' 

Bras1le•ro rrduzmdo para ló anos a 1dade nuruma par::. 
obtem;ão da rane1ra Nac1onal de Habd•Lll.,lo Sen Gal 
'am Borges 

PLS nf .:U/9!wi que allera o Decrel.ll-Lel n2 Q8bl~ 
mtroduzmdo ('I ron~..eno de al•mento func•onal Sen Lu
L'IO AJcãnrara 

PLS ~ .,..uqs, que d1spt\e sobre .:a AreJ. de Pnuc
çoãu Amblenlal 1APA 1 dr Jen..-::oacnar.a llll..altzada noo;. 
MunJCip10S de JIJOC'a de Jencoacoara e Cruz tCE1 Sen 
Lucau AlcánlarJ. 

PLS 55198 que d1spõe ~bre a.' rransfer~ocaas. m 
terg(l"emamenws de recurso~ financcuo" para a .ú'Cd de" 
saudc Sen W aldecl.. Omel:u. 

PLS n! 56198. que estabele~o.-.: hmnaçóe:~~ ao fun
~o.'IOR.J.mento de CaiXas aulOmaiJcas na rede bancána apoo;. 
as I ~ honlS Sen Jose Serra 

PLS n2 57198, que d1spõe sobre .a ex.rloraçio de 
sc:"n hj'O.i de 1ransprone aereo púbhco ~guiar •memacJ,l
naJ de passage1ro!i com ongem ou desuno na rel!Jâo 
Nordeste po1 empresa estrangeira Scn Ne\ Suassuna 

PLS n! 58198. que dtspõe wbre rond1~ de rea
h.cação de competições e práticas espomvb Sen Jubo 
Campos 

PLS n2. 59/98. que 1nclu1 d1spos1t1Vo na Le1 
n~ Q 503197 que wnsbnu o Código dr Trãns1to BrasllrJ
ro Sen José lgnác1o Famra 

PLS I>OI'l8. que cstabolece a obn~IIIDIIedade de 
Ol> canões de C'lédno apresentarem o numero da u:lenu
dadt: do sn possuidor Sen los<! lgnác1o Fam111 

Louva medrda ac:lolada pelo Governo para maror 
eonlrolr sobre o FGTS pq:o a empregado denubdo sem 
JUSta causa. destacaDdo a grande afirudade entre tal me
dida e o PI..S rfl. 97/96. de sua autona Sen Jubo Cam
pos 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
PR n! J 6f98 que ai lera o .ut 99 do Regnnftlro 

lhtemo, mtroduzmdo o ex.ame de adequaç.!u finance~
ra ~ orçamentána no Senado Federal Sen Odac1r 
Soares 

PR n! 17198. que au1011za o Estada do Tocantins a 
oontratar operaçã.l dr: cn~duo exrerno. com garanaa da 
Uruão. JIIIIIO ao The Expon·lmpon Bank of Japan - JE
XIM. no valor de US$68.740.000 00 (sessenta e 0110 rm
lhões. SCIIK:eDIOS e quarenta nul d6lares amencanosJ. 
oiesDnados ao f1111111C18IIIOIWI do PmjCIO de Ilescn"'IVI· 
1110!110 Rural. por meiO do l'rnpama de Elelnficaçio Ru· 
ral Sen Romero Jud 

PR n! 18198. que autonza a Prefetrura Mumnpal 
de lconha. no Estado do EspfniO Santo. a contraW' ope
ração de "<1110 no Vlllc.- de R$398 70000 '""""""e 
noverua e .to IDII e setecentos rells). JUmo fi Caixa Eco
nôllllca Federal. desunando-se os recursos à conSliUÇão 
de anqüenL1 IIIUdades babnac10na~s no Bauro Jard1m 
landltiL Sen Gtnoo Camara. 

PR lf' 19198. que au10nza o Estado de Sergipe a 
elevar lelllpOI'BI'Iamnte o seu bnute de endividamento 
para comraw operaçlo de refinanC'Iamerno de dlvada 
mL,blbllna do estado. consubstanCiado tk) Conb'llo de 
Confissão. Assunçlo e Refinanctarnento de DiVIdas ce
lebrado com a Uru.,, em 27-11-9"7. com bue no proto
colo dr acordo firmado entre a Uruão e o Governo do 
Eslado de SeiJipe. no lmln10 do Pmg<mna de Apolo à 
Rees1rururaçao e ao -"!uste F1scal dos &lado> Sen Lu
CI'' AJcintara 
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PR n! 10/'1~ que alrera a Resolução nt 8198 d(l 
Srnado Federal Seon Nr) Suassuna 

PR o!: 211'18 que- autcmza o Estado de Go1ás a 
conrralilr oreraçao de eréduo sob a forma do tercem.• 
tenno adlb\o de rerratdieaç!lo de crédito ao contraro de 
abenura de cr6dno celebrado em ::! 1-1·97 reiT3.blicadoJ 
em ~54-IJ7 e ~fi.-97 Junlo 3 Caua Econõmrca Federal 
Sen NC\ Suassu113 

PR n!. .:!1/98 que aulonza a Republica Federati\J 
do Brasd a conceder g:aranna. à Operaç'io de credno ex. 
lemo enuc a Centr3.1" Elctneas. Brao;1le1ras S A -
EL.ETROBRAS r (I Banc,1 Jn1eramencano de Dc::sen
\OI\Imento- BID no .. alor de alé US$~07.000 ()(() 00 
•rreozrnaos r- sele." rrulhües de dól.ues oorte-amencanosJ 
de pnrk.,pal destmad.l ao tinant;"lamento pamal do Pro
JC'I'O de lnterhg:~ãL• Elemca l'!.one-Sul Sen Espend1lo 
A mm 

PR n!: .:!3/QS que auronza a Repubhra Federau 
.. a d,1 Bras1l a contrat31' operac,ão de créduo eAtemo 
no valor de ate- tiS$37 1.34 717 90 llnnta e sete nu 
lhões cenlo e tnnra e quarto m1l selecentoJ. e sc:tenlil 
e sete dólares norte-amencanos e noventa centavos I 
JUnto a consórcio de bancos formado pelo Banque Pa
n~a~ Barclays Bani. PL.C e IntitUlO Bandno San Pao
lo d1 Tonno SPA. desunada ao financ1amento parcral 
da •mponaç.lo de' bens e- St"rvJços nccess4nos ao Pro
Jelo de Modemazaçio das Fragatas Classe Nueró1, no 
ambuo do Programa de Reaparelhamento da Mannha 
Sen Romero Jud 

PR ri! 24198. que autonza a Republaca Federativa 
00 Brasrl a ~o.'"\lDb"aW' operação de cr6d.lto exlemo no va
lor equtvalent.e a i:! I 092 912.20 (VInte c um rmlhões, 
noventa e dOis nul, novecentos e doze bbras esterhnas e: 
vmlC' centavos). JUDIO a um consómo 1Drepado pelo 
Banque Panbas e o Barclays. Bank PLC Sen Romero 
Jucá 

Dlscuundo o PR lf' 19198. que au10nza o Eslado 
dr Seorg~peo a elevar temporanamC'Dir o seu JumiC de- en
dividamento para OOilD1WU' operaçio de reflDUICiamento 
de diVIda molnbina do Eslado. consubstanciada no 
Contnu:o de Confisslo. Assunçio e Refinancuunento de 
DfVIdas, celebrado com a Umio e o Govc:mJ. em T7-11-97, 
com b.ue no proiOCOio lk acordo 6nnado earrr a llmilo 
• o Governo do Esudo de Sergipe. 110 imlniO do Progra
ma de Ap01o il Reeslrururw,Ao e ao AJUSie Fiscal dos Es
tado,:, Sen LúciO AJcintara 

Discutindo o PR n!! 19/98, que autonza o Estado 
ck Sergipe a elevar temporanamence o seu brmre dr en
dtvldamenr.o para conuarar operaç1o de refinancuunemo 
de diVIda mobwina do eslado. consubsi&DCiada no Con-
11'1110 de Conlissio. Assunçio e Relinancl- de DI· 
v1da. celebrado com a Uruio. cm 27-11-97. com base no 
pro10C01o de acordo finnado enlre a Lmlo e o Govemo 
do Esrado de Sergipe. no imlnto do Programa de Apolo 
à Reeslnlmraçilo e "" AJusre FtS<al doo Eslado5 Sen 
Lauro Campos 
~ o PR lf' 19198. que au10nza o Estado 

de Serg~pe a elevar 1emporanamenre o seu lnmte de en
diVIdamento para contratar operaçio de refUIBDCiamento 
dC' dn.1da mobtb.tna do Es~. consubsrancrada no 
CllllbliiO de Confisslo. Assunção e Refinancwnen10 de 
D1V\da, celetmdo com a Uralo e o Governo do ERado de 
SeQ!Ipe. no imbl10 dct Plograma de ApolO à Roeornduraçilo 
e ao AJUSI< Fiscal dos Esoldos Sen Osmar Dias 

Enc:anunlwldo a VOiaÇÕO do PR n< 19198. que au
tonza o Eslado de Sergipe a elevar temporanamente o 
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!>CU Imute- de- end1v1damemo para conUataJ" opc:raçãu de 
relinanaamenlo de druda mob1han.t do estado ron
su~lancrad.a no contrato de conthsão. 3s~unçlif' a: rcn
nan .. •amenlo de d1\1das, ~o.elebrado com J l•mlo em 
Z7-11-Q7 com bas.c no protocolo de .Lordo firmado ~n
tre a limão e o Governo do Estadí' de Serg1pe no amb1 
'~"' dl• Programa de Apol('l a Re~suui'Ur.IÇ'ãt• e ~Jus1e h'
c.il dos Estados Sen Jo»é EduardQ Du.ra 

RECl'RSOS FIJioANCEIROS 
IDJUSL3 dlstnbu1.;ao de r\"'\:'ursos dJ LlruJ.(• c do~ 

es.tado"' Sen Luc1o A1cãmara 

RECURSOS FLORESTAIS 
Elog.a o trabalho do" léc'ru.:or, da Emtarapat~C. 

do •ncro~ e da Fundo~.;lo de Te .. ·nolog1.:1 do AC"re -
Fl1"'fl"AC na pesqu1\.l de t.ecru.:-a. .. par.:1 a ut1hzaçfhJ d•JS 
reC"u~s noresL31s sob um re!!JI11c:' de de!len"~~olumento 
aulo-:~~uslenlado Sen Fl.au.:~~~o Mel~o.• 

REELEIÇÃO rV>d< PARTIDOS POLJTICOS> 
Alel'l.l .:1 ~c1edade bra5illeua par:~ a.~ manobras do 

GC~vcmo a fim de C(lnsegu1r a ~lc1ção Sen Erru11a 
Fem:mde> 

RFFORMA A.DMINISTRA1l\'A 
CrltiC"a C'Omportamcnlo d3 Mamna na vota

ção da reforma admmu.trabv.t Scn Jose Eduardo 
Outra 

Cn"LLcas à RefOilllól AdnurusU'31.1va Sen Rame.z 
Te~><! 

REFORMA AGRARIA 
Neressu:ladc urgc:nre de reforma agrária no Bras.ll 

Sen Eduardo Supbcy 
Anahsa a realidade rural brasdemL. espectalmerue 

a. quescão da reforma agrúla Scn Odvam BoqEes 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
Derende urgenk e vtgarosa reforma tnbutlina oo 

Brasil Sen Joel de Hollanda 

REGIÃO AMAZÓNICA 
Reguua a não-apllaiÇão de RS 13 nulhõe' na re

gião amazõruca. por faltar condlçt'cs ao Basa para aruar 
como gestor do FNO Scn José Branco 

REQliERIMENTO 
Requcnmento n! I 38198. de lk.Jmcna,em aos 50 

anos da Orgaruza,;ão dos Estadj>s Amencanos - OEA 
Sen Bernardo CaNal 

Reqummemo rP- 139198, de sessao solen< em c<>
mellk)ração ao Dra lnlcrnaC'Ional da Mulher Sen Leonel 
P31va . 

Requenmenro n! 140198. soll.cnando que a sessão 
cspec~aJ em comemoração aos 100 anos de nascmtcnro 
de Luis Carlos Prestes seJa rransfenda do d1a 4 para o 
d1a 25-3-98 Sen Roberto Fmre 

Rcqucnmenlo n! 147198. dr homen.agrm de pesar 
ao cx.-Senador Darcy Ribeiro Sem Abdlas NasC"tmenro 

Informa que cncammhou rçquenmento ao Pres1den· 
te da Conusslo de fiscahzaçãn e Controle. sohatanda to
mada de conr.as espoa11s JW1lO ao lnsllruru !llaaonal de 
Pesqwsas Espactms- JNPE Sen Eduardo SupbL'Y 
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Re.quenme-m(• n2 149198, de:- homena:l!'em aos ~O 
an~• .. da fw1~ão de Isr..el Sen Bernardo Cabral 

Apresenra à Casa rcquenmcmro de const1tu1çào dto 
uma conussão er,peC'I:ll rara debater 3 questão do desem 
prezo Sen Pedto Snnon 

Requenmcnlet n! 15.~N8, 51.1hcu.mdo a cnação de 
C'Onussão mcumbld.:l de esruda.r a.~ ..:-ausa" do de .. empre-
10 ('do subempt~o nCt Pau. Stn Pedw Stmon 

Requenmcnto n~ 15N98. soha:nandCt ao Mnusuo 
da F.azcnda. Pedro Ma.13D mformações sobre o cumpn
mcnro do., pi.IZ(l~ 1ep.~s para a enlrefa das do,.·l:u-açõer, 
de tend1memo< doe;. S(n.idores. públtcOs.lede('3J.s. e a aph 
CM,.âl, das mulw prev1st.b p3C3 o l.a5CI de om1~sâo Sen 
Gu1lhcrme Palme1r3 

Requenmenlo n2 I tA ~hcnando mformaçõe:s. 
.JQ Mm1~trv doo;, Transpones sobre as. empresa:s. de 
C"onsenaçàl' da BR-::!~ ((eC'hO Rondt1ma Sem Joo;,e 
BI3DC'0 

Encammhando a \rJta.;:ão.J do Requcr1menw 
n2 171198 Sen Luc1~o.1 All.ántara. 

Requenmenro n.!: 17J/98 solicitando mJonnaÇ'Ões 
ao Sr Mnustro da Fazenda Pedro Malan, sOOte o S1Sle
m3 Fmance1ro da Hab11aç!io Sen Jurua Manse 

RIO NAVEGA. VEL 
Ap01o ao MoVJmenlO Rel!lon:ll pel"' SJ.Ivaç~ dC' 

Rio Ar3f031:.l. c comentáMo à "Carta do Allo Aragu313 
Scn M.:~uro M1randa 

SECA 
Pede rro\'ldencras emergen .. ,:u., paro1 ameruzar os 

cfeTIOS da seca 11.1 P.olf3Jba Sen Ncy Suassuna 

SEMINARIO 
Comcnla sua pan1c1paç:lo DCI Terce(ro Semm:i

no sobre Superação do Rac1smo na Afnca do Sul. no 
Brasil e nos Es1ados Uf\tdos. promov1do prla Soft 
Ed.ucauon Fondalton. na Afnca do Sul Sen Ben.edna 
d3 Silva 

SEM-"!ERRA 
Denunoa as.sassuwo de nws um líder dos. sem

terra no Murucipro de Tem Nova (MTl Sen carlos Be
zerra 

SENADOR 
Comuruca melhora no estado de saúde do Sena

dor Humbeno Luccno~ Sen Eduardo Suphcy 

>Sl>S> 
Cnb.:a os gasws com o Sistema Úruco de Sallde -

SliS, e envta sugeslôes com o obJeliYQ de melhorá-lo 
Sen GIIYam Borges 

rTCL> 
Comenta o Relalóno das Auv•dades do TnbWlal 

de Conw da llmio Sen L.u.:to Alcanwa 

TRAJ-lCD cY1d< I'OLICIA. FEDERAL> 

TRIBUTAÇÃO 
Cnnca eJ.agerada tttbutaçio mctdc:ntc sobre ai§ 

a11V1dades pecuárias fbovmas de cone couro ele 1 Scn 
Jonas Pmhcuo 
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Tl'RISMO 

Esrraté-g~as para dc."~volver o run~.,...., no Brasil 
SC'n Lu.:-1o Al~o.antara 

\'IOLENCI'\ 
C"ment.J. o aumento d.J Vll.lh:·n ... aJ no Ol'!!oEnro F('

dt"raJ SL"n LINDL"I PaJ,a 

V •olen.:•..a no Dtsuuo f-ederal cank" resultado da 
mcompe1~111:1o.~ da equipe adnuru:~~otraiJ\3 do Governador 

.:!'O Cnsi'Cto.a.m Buarq~ Sen Leon~l Po~~"a 
\ tldénr.:aa um problema MJC141 c..om profundas 

ra.zes tustónLól\ Ser .&Jrur da T.hol01 
Aponld a amriJ.IÇãQ da '•olinclo.~ n3 &OC'Ied.ide 

409 t'lra .. llelr.J Sen LeCim3f Qwntarulha 
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blicas e CUS[C'IO de aUVIdades 8 cargo do DISU'UO 
Federa.l 

Cnbca o Governo FH.C por sua posa.ara cbanre do 
desemprego no Brasil 

EMILIA I'ERNANDES 
Comenra efeiiOS neaabvos da Lei Kandu 
DISC'Ubndo o PLC fi!. 95196 (o2 770/95. na on

gem). que dispõe sobre a obngatonedade de as Jnsbtw· 
~õeo;; pnvadas de educação beneficiárias de 1senção de 
unposEOs. terem em seus conselhos fiscms n:pre-
sentanres do corpo dJSCeme . . 

Senwla lmmw:IOIWJ da Mulher Apan: ao Sen 
Edlson Lobão . . • . 

Pede compreensão e mlerinclil por parte de fa
zendcuos e tt'abalhadora JUraiS sem rena. para que haJõl 
paz. tranqulhdade e d......,olvlmento no campo Apan: 
ao Son Cario& Bezma. -- . 

Dlalnlemactcnal da Mulher 
Leitura da Mensagem r'- 110198 (r'- 302198, na 

ongem), do PrmclcDre Fernando Honnque Cardoso. 
submetendo à apreaaçio do Senado o nome do Sr Lwz 
Febpo do Maoedo Soares GW!tW"ies Muusln> do Pn· 
meua Classe do Quadro l'lmnanenre da Caneua do DI· 
plomala. para exercer a fu8ção de Embau.ador do Brasil 
JUDIO ao Remo da Noruega e. cumulanvamentc. Junlo ii 
Repúbbea da lslindia.. • . . . 

Leitwa da Meo- r'- 111198 !"- 303/98 na 
ongem), do l'lesldenre l!cnumdo Hennque Cardoso. ....,_ido à~ dei Senado o nome do Sr Ságw 
Heonque NabuC:o de Casii!O. Mllllstro de Pnmeilll Clas· 
se do Quadro Espeoal da Caneua de Dlplomala. para 
exerr:er a fUnçio do Embaaador do BtliSII JUDO> ao ROl· 
no Haehetmta da Jordima. 

Encanunha a -.çio da PEC r'-41197 !r'- 173195. 
na ongeml, de UUC'Iatlva do Seuhor Pres1dcntc da ~
bbca. que modifica o teg1111< e chspéle sobre pnnáplóo • 
normas da aolnwustraçiio piJix:a. semdDres e....,. _poli· 
bcOS. CXJIIIIOie de c1espe1as o fiDanças púbbcas e ...-o de 
abwladesaaagodoDislna>Fedaal .....• 

Alena a soaedade lnsileua para as manobras do 
Oovemo a ftm. de consegwr • reelC"'Çio . . • 

EPITACIO CAFETEIRA 
Homenage1a a memóna do ex-Senador Dan:y 

R1beuo. A.,.-te ao Sfon Abdl• Nasame.om . • . . . 
Em:ammba aêio da PEC ri'- 41197 lr'-

173/9S, na ongem), do 1 abva do Senhor Ptosldenre 
da República. que o RgutiC e chspOe sobre 
pnnclpros e DOmiiiS da mSitliÇio púbbca. .. mdores 
e agen105 políbcxl&, COIIbt>k despelas e finanças p(lbbcas 
e """""" de abVICiades a CIIIJJO do iliSinlo Federal ...•.... 

ERNANDES AMORIM 
Jusbfica seu pedido do IUIIIeiiiO na cota do passa

gens aéreas e comeota malina .)Oinahsbca sobn: este c 
outro assun[O. .• • 

7::1 

7" 

7~1 

799 

321 

335 

3-10 

342 
481 

506 

757 

827 

24) 

749 

156 

lmport.inc1a da honesudade e da uansparên~o.1a na 
geslão da COIS.l púbbca 

Jusnfica seu pedido de aumemo na cora de passa
gens e cnllca o trabalho da Imprensa quando dlslorce fil
tos buscando o sensaciOllabsmo. 

AudJ&lc1a pllbbca reahz.ada na Corrussão de As
sunros SOCiaas com os MmlslrOs do Mc1o Amb1ente. dos 
Re.cursos Hídncos e da Amazõrua Legal. Gustavo Krau
SC'. e da Cli'ncta e Tecnologia. José Israel Varg.bo 

Reforma agrána a bauto custo Ap;ute ao Sen 
Carlos Beu:rra 

Cnnca a posnua dos econoousras brasdell'm que 
não vêem e Dão senlem a reai.Jdade braslleua. . .. 

Apoia ao Muusrro Arbndo Pon<> pela reYISio dos 
crnmos de cobrança do ICMS, PIS e Cofms 

ESPERIDIÃO AMIN 
Dificuldades linanccll"35 da Escola Tecruca Fedo:tal 

do Sanla Cataml.l 
lnfonna que a AsSOCiação dos Murucap10S d::t Rc

g~ão Serrana- AMURES. pede IJuda fmanceu-a ao Ml
rusléno da Saúde pata a conclusão do Hospu.al Teresa 
Ramos. na adade do Lages (SCl. 

Parecc< na 1061911 - Corrussão do Assunros Eoo
nôrruc:os sobre a Mensagem r'- 89198 !"- 101198. na on
gem), solu:!tando auDização do Senado Federal para 
cornrllação do oper3Çilo de ctáluo ex...-no. com garan
na da Repúbbca Fedcraava do 81"3Sll. no valor eqwva
leole a aJé US$307 .000.000 00 (trezentos e aere rmlhões 
do d6latesl, de pnnapal. eqtre a C..tr111s Elélncas Bra
stleu11s S A. - ELEIROBRAS, e o Banco lnlaamencano 
do Dcsenvolvun<nro - BID. desbnada ao finab:lamonro 
paraal do l'ro)elo do llllabgaçik> Elélnca Nane-Sul 

PR rfl. 221'98. que autonza a Repúbbca Fe:derabva 
do BrasLI a concc:der garanna à operação de crecbiO ex
remo enrre 1J. CentraJs Elérncas Bras1leuas S A -
EI.E'Il!.OBRAS, e o Banco ln~<:tatnencano do Desc:n
volvuoenro - BID, no valor de are US$307,000.000 00 
<rrezeatos e sere ll1llhões de dólares none-amencaoos), 
de pnnc1pal, desllllada ao tiiiiiiiCiamenro parr:.al do Pro
JOIO do IIIU:rhpção Eléln<:a Norte-Sul. . . 

FLAVIANO MELO 
Elogia o lrabalho dos t&rucos da Emlnpa/AC. 

do Incra e da Fundação de Tecnologia do Acre -
FUNTAC, oa pesqwsa do liaucas para a ubhzação dos 
recursos flmeSials sob um regune de deseovolvunenro 
auro-suslmtado 

FRANCEUNO PEREIRA 
Ap618 P!"l! ... do Senador Bernardo Calmll. qU< 

lr8ta da 1munidade parlameotar Apar!B ao Seu Bemat-
do Cabral -- -- - -- -- - ------ - - • 

Com11111ca que o Senador Jorge Bomhausen reas
sunuu a pres1dencaa do Partido da Frenrt: Liberal 

Comenra o agravamento da mse da Jusbça em 
nosso País . . . .. .• • 

FREITAS NETO 

PLS r'- 50198, que dispõe sobre a cn~ do Ceo
tro Naaonal para Es1udos. Couservaçio e ~ das 
Plantas Me<hcuws BtliSlleuas • • • • .. • • 

GERALDO MELO •• -- ....• 
Parece< r'- 90198 - CotDISsio DueiDra. que dá te

dação final li emenda do Senado ao PLC n! 95/96 

UI 
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)lO 

637 

889 

891 

891 

270 



IV 
t ri! '771Jifl5 na onpem J. que das põe sobre .a obngaaone Gl'lLHERME PALMEIRA 
dadr de- as LBStnwções pnvadas de edu~.~ão benefic•á 
n.JS de Jsen..-ão de 1mposcos. rerem em ~U:lo .:oosclha:,. NeL"f'~Cildade de seleaonar alguns proJelOs pnon-
fiSCal5 represenWII.eS do corpo dJSIZRle 338 ~anos. es~Wir:cendo urna pauta consensual para vo&ação 

Ap<na proJt'IO do Senador Bernardo Cabral. que antes do penado de campanha eleitoral 311 
bala doo unurndado parlameruar Apar1e ao Sen Bernardo ElogTa llabalho desenvolvulo pelo GovemadoT 
cabnl H90 Manoel Gomes de Barros para mudar a esaut\D'3. das Po-

bctas M1.htar r C•vLI de AI~ 41~ 

GERSON CAMA TA Comenra. documenlo fmal do I Fónlm da Baaa 

Parecer n2 I 02 - Conussao de Assuruos F.conõrru 
l..etl<lra de Al"t!0115. realrzado no MWIICipro de Balalha 

COS. sobre O OfiCIO "S'" g!! 10/98 (OfiCIO PrrstJQ8 00'70 IALI · • 412 

na ongeoml. do Pres1derue do Banco Cerural. refereru:e a 
Requenmenro n!. 156198. sobcllando ao Muustro 

solrCTLIÇio da Prcrenura Mmucrpaf de lconha. no E'sbldo da Fazenda. Pedro Malan. mfonnações sobre o aDDJXI-

do E'spullo San10. objeuvando sqa au10nzada <Xllllnlla-
memo doo p!DZOS legais para a .. .._ das dcclanções 

tão dr- operaçao de cnSdato entre aquele mumcíp1o e a 
de renduneniDS dos servidores púbhcoa fedenus e a aph-

31Aa EconÕiruca l'eder:ll. nco valo< de R$:.>98 700.00 
caçio cWo mulras prev1stas para o caso de OIIUssão 565 

I trezentos e noventa e Oito 1011 e setecentos rea.sl. desb- Cnbca o M:lmsteno da Fazenda por não fau:r 

nando-5(' os recursos à oon:arução de cmqueOla urudade!õ cwnpnr 0.110. rrazos lü.ados em lei para que os emprega 
hablla::"lonaJS no Bauro Jarcbm Jandua. 606 

dores entreguem aos empregado& &.IIi respect.J.vas declara-

PR ~ 18198. que auronza a Prefeitura Mwuapal ções de bens 59~ 

de lconha. no Estado do EapiniO SaniO. a ronb'a131' ope· JADER BARBAUiO ração de credito no valor de R$398 700,00 llrezeniDS e 
now:nra e otlO rrul e seto.:enb n:msJ JI.DirD à Cau.a Eco- ProleSio pebr .,.,..,...,.., dada ao programa do 
nôrruca Federal. desanando-sc os recursos a cons~ PMDB. uansrrubdo em cadela nacJ.onal de te:leY'Isio 
de anquenla urudades habrlllaonars no fiamo J Aparte ao Sen Jose Fogaça. 414 
Jandua. • 609 

Cnbca as barraras c:omercws que os ouD'OS pa.- JEFFERSON PERES 
ses unpõem ao BraSil Aparte ao Sen Pedro Sn11011 795 Lenura da MenSBf!em Prcsuleoc•af n2 107198 

Gll.BERTO MIRANDA 
ln" 274198 na 01'18<"11. do Pl<:sKienle Fernando Henn· 
que Cardoso, resntu10do autógrafos do PLC n!. 

Descnvolvuncnto aulo-sustenrado como cammho 61>197 I n• ~ 688196. na ongeml. que dispõe sobn: os cn-
para •l Bras~l colocar-se entre as naçõe!!o 00 Pnme•ro 
Mundo . . 314 

mes de "lavagem" ou ocultação de bens. direitos e valo-
res, a prevenção da ubhzação do SIStema f"manceuo para 

Comenta matena da l'e'VISia Veja - EapeciaJ os 1UC1tos prev1stos nesta le• ena o Cooselho de AbVI· 
... --.. 783 dades Fmanceuas- COAF 3:!0 

Necc".uKiade de .se resmnpr a 1murudadc parla-
GD...VAM BORGES 111emar. 3'T1 

Cnoca os pstos com o Sl5lelllll Úmco de Saúde - Quesoona o Seaador Ney s ........ so11re a opo-
SLIS. e mYIB. sugest6er com o objeovo de melbod.-lo. 134 srçlo de alguns oeoores IIOideslmos ao Pro.)dO de Trans· 

Panberuza o Seaador Romeu Twna por suas co- )lOOiçlo das Aguas do Rio São FriiiiCisco Aparte ao Scn 
locaç<ies com n:laçio à sel'W11DÇB púbhca. Apane ao Ney Suassuna . . . . . . 711 

Sen Romeu TUIDII 206 Anabsa as causas que levaram as bolsas BSiabCBS 
Reflerr sobre a políoca no Esllldo do Amap6. 222 à cnse em 1997 . . . 712 

ComeDia- consbiUCI<JIIaf proposla pelo Se· Comce:-:. a snuaçio ccOD61Dlt'a dos países as•.tb. 
nador Artur da Távola com o obj<llvo de clummur a...,. c:os com a Brasil . ... 712 
lencla. Apane ao Sen Artur da Ttvola. . 437 Erx:ammb11 a ~ da J1I;C n2 411!17 (li' 173195, 

Coavrda o Senodor Aderrur Allclrado para um de- na ongemo. de IIIICLEva Senla-da Rqodbh· 

bole sobre o Governo do E'srado do Amapi. . . 440 ca. que IIIOiblial o n:gaoe e dlsp6e sobre prmcfpos e ,.... 
Defende pJOJeiO de sua auiDna qur pcnmtr ao~ """' da ..tmmrslnção poiblu:a. - e _.... pollb-

vem. a ponr dos-.... anos. oaoduur veiwlos auiD- coo. COIIIIOie de clespelas e ~ plllhcas e ...-o de - 440 lbvrdades a C11Q10 do DlsrnO> Fedaaf. ... . 744 

PLS 521118, que moddica o <;:".:' de Trills110 Apóia a opuuão do Seaador llemardo Cabml 
Bras•leuo. nõanodo para 16 anos a minllna para q....,., ao IIISIIIIIID da rmumdade partamenou:. Aparte ao 
oblalção da Canoua N8CIOIIIII de Halllhtação • .. • . 441} Sen Bernardo cabnl 888 

Rebaa: c:rfbcas do Senador EduaRio Suphcy ao 
Govtn111 FHC Aporlil! ao Sen Eduonlo Suphcy .. 801 JOÃO FRANÇA 

Analisa a - rural brasrleua, espectalmenle Ereuoo nefasros do fenllrnc:no "EI Nliio". ao Su· a quosrio da reforma lljlrina. • . ... 822 
Apóia proJ<ID do Seaador 11eman1o cabnl que deste e no NOI"''e do País S93 

lnla da 1mumdade parlamenlar Aparte ao Sen. Beruar-
JOÃO ROCHA doCabral . .. .. • .. • . . 889 

Apolo à buaca ela COIISCII!naa negra 118 IICICI<Cfado l..euwa da Mensagem.,.. 100198 (nO 1791911, aa 
brasderm. Aparle à Sen Beaedll8 da S~va. .. . 895 onll"m), do Pl<:sulonle Fernando Henrique~. que 

Ressalta o Clelealle ínc:bce de VIOJencla na &Ot:Je· submelc à debberação dos maDbnlo do ~Na-
dadc brasdeua. Aparle ao Sen J..eomor Qumwulha. 898 Clonaf o AVISO ri' 29198, do Sr Muulllro de das 



Mmas e Ener!tJ.a. com esclareamentos sobre subproJelo 
de responsabtbdade da Eletronolle 

Leuura da Mensagem 131198 ~~ 2.2.8198. na on
gem 1. que submeae à dehberação d'" membros do Con
gresso Naaonal o AVlSO n!-83198. do Sr Muustrode Es
lado dos Transportes, com esclarecunentos sobre sub
pro,etos de responsabilidade da Companhia Brasdetra 
de Trem. Urbanos - CBTIJ, Fenov1a Paui.Jsta S A -
FEPASA. e Componlua Docas do Rto Gl1Uid< do Nono 
-CODERN • 

Lenum da Mensagem n" 140198 ln" 270198. na 
ongem), do Prestdente Fernando Hennque Cardoso. que 
sub"""" à dehberaçio dos metmros do Congresso Na
Clonai o AVISO ri! 134198. do Sr MJmscro de ESIBdo, UI
lenDO, dos Transpones. com esclareammtos sobre sub
proJOIO de responsabthdade do Depanarnento Nactonal 
do Ealradas de R<xJat!<m - DNER 

Let1W11 da Mensagem n" 141198 (n" 200198, na 
ongemJ. do Ptes•dente Fernando HeiU'Jque Cardoso. que 
subme~tr à debberaçio dos membros do Congresso Na 
c•onal. acompanhado de Expogçio oe MObvos do Sr 
MuuSiro de Estado do PlaneJamenlo e Orçamento. o te•
to do proJeto de let que altera dtspos•t•vos da Let 
n~ 9 473197. que chspõe sobre as chre!nzes pa111 a olabo
noção da Let Orçamenlána de 1998. .... .. . . . . 

Leitura da Mensagem n2 14:!198 (o!- 226198, na 
ongeml, do Plauleate Fernando ll<:nnqU< Caldoso, que 
submcll: l dehberação dos metm!OS do Ccmgn:sso Na
Clonai o l:eXI.o do proJe10 de lei que auumza. o Poder 
Executivo a abnr ao Orçamento F1scal da Urulo, em fa
vor do Mlmsténo da JustiÇa. crédito soplementar no va-
lor de RSS4 9:!6 I 58,00 pa111 os fins que espectfica . 

Comenlános sobre man!n' pubhoada no Jornal O 
'&dado de S. Paulo. mbwlada "Valoração aduane~ra" 

Comenla esrudos do Banco NaC"KJDa.l dr Desen
volvuneniO Econônuco e Soctal - BNDES. sobre o 
compleJLo tfJLb.l brasdeuo 

JOEL DE HOLLANDA 
"!Df>haçilo do conuole do c:oo1111g0111r populacto

nal bnudeim com acesso ao mercado de conswno após 
o Plano Real • . • 

Unçamento no Nordeste do l'rogJama Cn:chanu-

go ~te 05 ..;,..;os· m; queda de produção da co
toruculan bniSI.Ieua e aponra IDI:IOS para a sua recupe-
ração ___ ------ ----

Defeade a uoplantação do curso de Comurucação 
Soaal !habilitação em JomahsmoJ na aclade de Peuoh-
na!PEI. . .. .. .. · .. · .. · .... 

Defende urgente e VIgorosa reforma lnbldna 110 
81115~ ................ . 

JONAS PINHEIRO 

Cnbca ""agenda lnbu!apo UICldente sobre as 
abvuladcs pec:ulinas lbovmas de l::one, cowo ele I 

' JOSAPHATMARINHO 
Comumc:a damssão em DISsa de funaonános do 

Baoco Eac:d. na Balua.. .. . .. .. • • • .. ... . ... 
Encam1aha a vota5=ão da PEC n~ 41/97 

1 n!. 173195, na ongeml, de imcla11va do SeniKr Prest
dente da República. que mocWico o regune e chspõc so
bre pnnciptoo e ncxmas da admuallnÇio púbhca. servt
don:s e agentes pobbcos, controle de despesas e finan-

163 

174 

177 

195 

198 

395 

141 

141 

220 

843 

906 

212 

~as pubbca:.. e CUSII:IO de at1v1dades a carg:o do D1smto 
Federal 

JOSEBIANCO 

Homenage1a a IgreJa Assembléia de Deus pelos 
76 anos de paruc1pação na hlstóna de Rondôrua 

Reg~slra a não-aplh':açãf;l de RSI3 rrulhões na re
gtão amazõruca. por faltar condições ao Basa para atuar 
como geslor do FNO 

Requcnmento n!-169. sobc1llndo mfonnações ao 
MlmSD'O dos TransporteS sobre L<ii. empresas de conser
vação da BR-264. IR:Cho Rondôrua. 

JOSE EDUARDO Dlfi'RA 

Cnbca componamen1o da Mllona na votação da 
ref('("'ll3 adnurusttabva. 
H~m dr pesar pelo falecunen1o de JoVIno 

Pmto. um dos fundadores do PT <'111 Sell!lp< . 
D1scubndo a PEC n2 41,A;l7. que mochfica o regi

me e dispõe sobre pnnc1p1os e normas da adrrumSb"'Ç'ão 
p!Jbhca. SCI'VIdores e •nleS polibcos. conb'Oie de des
pesas e finanças púbbcas. e cusreto de BnVldades a cargo 
do Dtslnto Federal 

Encammhaado a vo1ação da PEC n!. 41/97 
1n• 173195, na DnJ!l'm). de uuctabva do Senhor Ptat
den., da República. que mochfica o regune • chspõe so
brr pnnclp1os e normas da admuustração púbbca. serv~.
dores e agenl<:S políbc:os, COIIIJOie de despesas e li111U1-
ças pdbhcas e cusre1o de abvutades a CII'JO do DISbliO 
Fedetal . . . .. .. -- .. • . 

Encanunhando a votação do PR n" 19198. que au
tonza o Esrado de Sel"glpe a elevar tempOranamenre o 
seu lmu1e de endJv1Ciamen1o para con113.1ar operação de 
refmanaamemo de diVIda moblhána do esrado. con
subst.anctada oo contraiO de confissão. assunção e reli
nanc1amento de diVIdas, celebrado com a Uruão cm 
27-11-97. com base no protocolo de acordo firmado en
Ire a Umão e o Governo do Estado de Seq!tpo, no imbt
ID do Plograma de Apolo l Reesttwwaçio < Ajuste FIS
cal dos Estados . ... .. ..... 

JOSÉ F<XlAÇA 

Dtscubbdo PLC ri' 95/96 ""' 770. na onJ!l'm). que 
dJ.sp.le sobre a obngalOncdade de as IIIShrwç&:s pnva
das de educaçlo. benefictánas de JSeDÇio de unposiOS. 
leR9II em seus cxmc;elhos fiSCIIS mpresenrantm do corpo - ... ....... ... .. ..... -- . ---

- pela onentação que fot dada ao programa 
do PMDB uansDDbdo em c:adeJa baC10Dal de teleVIsão 

Dta lnremactonal da Mulher • • • • .. 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
PEC ri' 10198, que altera o dt- no an. 22 do 

AIO das Dtspoações ComblUcloiWs Transu6nas 
PLS ri! 59198. que mclu1 d1spos1Dvo na Le1 o!-. 

9 503197. que msabll o Cóchgo de Trlnsuo Brastleuo. 
PLS n" 60198, que eslabc:lea: a obngatonedade de 

os canões de aidr.IO apresenrarem o número da ldenb· 
dado do seu posswdor • .. • • • • .... • ..... • .. • • 

Defende a tallivação do l'rogJama NacKJIIal do 
Álcool - PROÁLCOOL • . .. ............. .. 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
Comenta o aesameniO da diVJda braslleua e a 

Let v tlso.o Klelnilbmg 
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VI 
PEC ri! bl'98 que mclu1 no A•o da.'!. DisposiçõeS 

ConsllfUCIOllaiS Trans1ldna.'li aru~ que regulanza a s•
tu~ão func•onal de serv1dores de empresas pdbbcas fe
derm:s. 'lU~ há ma.JS de dez anos prestam ~~os à adnu
rusnaçlo dlreta 

JOSESAAD 

E'\põe 0110 draJrua.o; e as carênc1a:. do entom('l di:' 
Bras1l1a e pede aJuda para resolver os problemas da re
~·io 

lmportãnC1a do ProJetO de lmg3\'ão de Flúrello de 
GCttas 

Es...larrce duvub:t do Senador Pedro Stmon sobre 
J Projelo de lmgaçlo de Aores de Go1as. Aparte ao 
Sen Po.iro S1mon 

JOSE SERRA 

PLS n! 56198. que estabt:lec.""e hmna.,ões iiO fun
Cionamento de ca~xas automáacas na rrdr banc'na após 
as 18 horas 

PEC ~ 9198, que altera o art 53 da Const1tu1ção 
Federal. que dispõe sobre a 1murudadr parlamentar 

JULIO CAMPOS 

lmponãncla da adoçio de uma pollbca de pnon· 
dades na gestão de programas de m1eJ1'3Çlo. partlcular
menlC' Meroosul e Al.ca 

PLS n! 49198. que transfere para os estados e o 
Dlsttno Federal a responsablbdade pela apbcaçio dos 
recursos do fundo de ganm.aa do a-abalhador e dai outras 
prov1denctas 

Necess1dade de r;lp1da aprovaçio do PLS 
n!. 271195, que diSpõe- sobre a pro1blçio do uso do fumo 
com nws de 3.5% de rucotma para fabncaçio de npr
ros. 

D1a lntcmaCJonal da Mulher Apanr ao Sen 
Carlos Bezerra. 

Nea:sstdade dr dcfirução de uma pohuca de cu!n
csa e recnolog~a para o Pair.. 

PLS n' 58198. - dispõe - ... ooncbç<les de rca· 
bzação de .:ompe!IÇGeo e póllc:as espo111vas 

Defende a agncullllrll de pequeno • m6dlo porta 
como uma das soluç6es para o descmpre,o no campo e 
nac1dade 

Louva medida adorada pelo Governo para miiOI' 
comrole !101m: o FGTS poco a empregado denuiXIo sem 
JUSla causa. de"acarvlo a grande afirudade entre tal me
dida e o PLS ~ 97196. de sua au1ona 

JÚNIA MARISE 

Homenagem pósmma ao C'A·Senador Darcy 
R llxuo A pane ao Sen Abcb.aS Nasc1mento 

Alarman1e taxa de JUros nl"' Brasil a nws a1ta do 
planeu.. 

D1a lmemaaonal da Mulher 
Encanunha a YOiaÇilo da PEC n' 41197 on' 173195. 

na ongoml. de uuaabva do Senhor Prosldmle da Repúbb· 
ca. que modifica o reg.me que dispô< sob!< pniiCIJIIOS e 
normas da adnurusuaçlo pubbca.&erVIdores e..,... poli
ocos. conuole de despesas e finanç:u. pOttbcas e CUSteiO de 
ab\1dades a cargo do Dlsu11o Feder.ll 

Sohdanza-se com prefe1l1Js da Zona da Mau 
'MG 1. em aucbi::ncaa pubhca com o M1rustro dos Tnms· 
pones. Ehseu Padllha. pela dupbcação da BR-26 7 

410 

151 

554 

678 

345 

576 

S94 

7'17 

840 

907 

3~3 
-184 

748 

780 

C'nnca ameaça aos mutuino!t madlmplentes da 
C.l.ur.a &.--onõnuca de serem denun.:-ulli.» ao ServiÇ\) cr 
Proleção ao Crtdllo - SPC 

Parecer n2 li SJC;»8 - Com1ssão D1re1ora que 
apresenta a redação fina] do PR n2 8/98. que auton.za 
a Reputthca Federauva do Bras1l a contratar operação 
de credno externo JUnto 3C'I Banco lnteramencano de 
Desenvolvimento - BID no valor equ1valen1e a 
L'S$57 000.000 00 1.:-mquenta e sele nulbões de dólares 
non~·amencanm. 1 de pnnc:1pal desunada ao financia
mento pan:-1al da pnmeua etapa do Pro,rama de 
Modcnuzaçao do Poder Execubvo Federal. de mteresse 
dí' M1ms.téno da Adrrumsuaçio Federal e Rt:"Jonna do 
Estado 

Desta.:a o crescenlc mdu:e dC' v1olc!onc:'18 na so
Ciedad(' bras1le1ra Apane ao Sen Leomar Qu1ntan1-
lh• 

Protesta conlla a Situação de peomina e desamparo 
cm que se enconD'am a.o;. popula-"des md.igenas braslle•-

"" Rcqucnmenlo n2 173198. sobcnando 1nfonnaçlies 
ao Sr Muustto da Fazenda. Pedro Malan. sobre o SlSte
ma Fnwaceuo da Habnaçlo 

Sohdanza-se com prefeuos da Zona da Mata 
1 MG 1 em auc::IJ.incla pública com o Muustro dos Trans-
pones Eh"'u Padllha pela duplicação da BR-267 !Re
pubbcação l 

LAVRO CAMPOS 

Dlscuundo a PEC ri' 41197 on' 173195 aa on
,em). de uucsabva do Sr Presidente da Repubbca. que 
mocbfica o reg~me e cbspfte sobre pnDCiptos e normas da 
ad1111111SIJ'açio pubbca. """'dores • agenoes poUbe:OS. 
controle de despesas e finanças púbbcas. e custeiO de 
anvKiades a cargo do Dlstnto Federal 

Defende o Governo do DISinto Fedem~ de c:n'bcas 
rCJ.tas pelo Senador Leonel Pmva Aparte ao Sen l..eoael 
Paiva 

Ressalla a presença do dmbeuo corruptor e o bai-
xo ruvel das relações polfbcas do Brasd . 

Encam~nha a votação da PEC n!. 41/97 
1 n!!. 173/95, na ongem). de 1Ric1at1va do Presuleme 
Fernando Hennque Cardoso que modtfica e dtspGe: 
sobre pnnC'ipos e normas da adnurusrraçio pública. 
servidores e .,entes pollt1cos. controle de despesas e 
finanças públicas e custmo de atJvtdades a cargo do 
Dtstnto Federal 

Cnbca estaUstJcas e poslllra do Governo cbanle 
do problema do desemprego Aparte ao Sen Eduanlo 
SupbL-y 

D1SC'utmdo o PR rf! 19198. que autonu. o Estado 
de Sergtpe a elevar temporaruunml.e o seu bbute de CD.

dlvtdamento para contratar operaçio de relinanaamento 
de divu:la mob1h:ina do eslado. consubstanCiada no Con- . 
traio de Confissão. Assunçio e Refmancaamento de Di
VIda celebrado com a Uruão. em 17-11-97. com base no 
protocolo dC' acordo finnado entre a Urulo e o Governo 
do EsLado de Serg~pe no imbuo do Programa. de Apow 
a Reesb'Uturação e ao AJUSie F1scaJ dos Eslados 

LEOMAR QUINTANJLHA 
lmponãnc1a do Cód1go de Trinsuo Braslle1ro 
Destaca o fato de o Brasil Já ser o m31or Importa

dor de arroz do mundo 
ConviC1a a equ1pe do Governo para JUntos busca

rem uma wda para a agnculrura brastleua 

835 

85~ 

89'1 

900 

905 

287 

433 

438 

7S5 

800 

815 

316 

833 

833 



Aponta a ampbílÇ'ão da V10iênc1a Ril 5aC'Jedad.: 
bras1le1ra 

LEONEL PAIVA 
Comumca e comenEa resullados de al,gumas em

presas que panJapam do Grupo Banco do Bras11 
Requenmento rJ!. 139198. dr st:ssão 50lene em co

memoraçio ao Dia lnlemacJOOal da Mulher 
DenuDC'Ia o nlo-p3gamento da Gtabfi~o.açlo de 

At1v1dade M1l1tar aos Pobcw.s M1btares. Pohams C.us 
e do Corpo de Bombeiros. pelo Governo do Dlstnt('l 
Federal 

Comenta o aumento da v1olencla no D1stnro 
Federal 

Responsablbza o Governador do D1stnto Fed~ral 
pelo aumcnro da vtolfnc1a na Capu.d da Repubhca 
Apanc:o ao Scn Artur do! Tá'fola 

V1oiCnc1a n~) O.stnto Fedn'al como resultado da 
IDCompc11!-nc1a da equ1pe adnurustrauu do Governador 
Cnstovam Buarque 

D1a Internacional da Mulher 

LEVY DIAS 
D1scu1e causas do desemprego Aparte ao Sm 

Pedro Snnon 

LUCÍDIO PORTELLA 

P~ooer n.e 99198 ~nussão Duetora. que apre
senta a redaçlo final do L n!49/97 ln! 3~. na on
genu. que aprova o ato qu renova a penrussao oulorp 
da à Rádio Veneza Ltda. explorar. sem du'etlo dr 
eACiusav1dade. srrv1ço dr radaodlfisão sonora em fre
qUência modulada na cidade do Reafe (PEJ 

Pam:er n< I 00198 - Conussio Dlretora. que apre
senta a r<daçio fmal do PDL n<50197rn•355!96- na on
gemJ. que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Difusora de Aqwdauana Lula._ para explorar sen'lÇO de 
r.ubochfuslo sonora em onda média na C'Jdade de Aqul
dauanaiMTl 

LUCIO ALCÂNTARA 
Comc:nrános sobn: a La Ele11onll 
Aponta. a uubzaçio de bens púbbcos em v1agens 

do Presldenu: da Rep6bbca e de outrOS can<hdalos du
nmte a C"ampanha elenoral 

Cnuca a l..el V1lson klemtlbmg Apane ao Sen 
José Roberto Anuda - -

Estrar.égJas para desen~olver o runsmo no Brasü H- J>ÓSIUIIlll ao ex-Senador Darcy Rl
belro Apane ao Sen · Artdr da Thola 

InJUSta chsrnbuJçld de recursos da Uruio e dos 
estado. 

Parecer r:f!. 95198 - Conussão de Consatu1ção. 
Jusuça ~ CJdadarua. soblle' as emendas da Camara ..Ws 
Depu\ados ao PLS r{! 1002. que d1spõe sobre o eurc{
cro da profissio de b1blrooecino 

Parecer r:f!..%198- Conussão de Assun1os SOCI315 
s.obre as emrndas da Cimara dos Deputados ao PLS ri! 
10'92. que d1spõe sobre o exercíCIO da profissão de bl
hllotecáno 

Pa7ecer ~ 97/98 - Conussão de Constnu1ção. 
Jusnça e C1dadarua. sobre o PLS r{! 29195 que IRSbtul 
ele~çôes drmas para suplentes de nndrdaLOS ao Senado 
Federlll 

807 

2J4 

411 

432 
479 

7'l8 

570 

572 

147 

147 

149 
230 

249 

301 

383 

385 

390 

PLS ~ 53198. que- altera o Dt::crelo-Lea n2 98616'). 
mtroduzmdo o ronceuo de allmenkl func1onal 

PLS n" 5-11118, que drspõe st>bre a Áre.a d< Prol<
ção Amb1en181 tAPAI de Jenooacoara. localizada no'i. 
murudp1os de l1JOC3. dr Jenroaroar.J. e Cruz ICEI 

O.a lntem3C'IOnal da Mulhrr 
Parecer n2 I 03/98, da Corrus!i.!lo de Assuntos Ero

nõnuoo:~~~ ~bre Oficio ·s' nB J J/Q8 do Presuh'nl~ do 
83111.."0 do Brasil. submetendo à apm:'l3çào do Senado 
Federal o Contrato de Confi.ss:io Assunção r Refman
aameruo dr DIVIdas. celebrado com 3 Uruio, em 27-11-97 
com base no proLrXolo de acc)rdo firmado entre a Urulo 
c o Governo do Estado de Serg1pe no imbuo do Progra
ma dr Apo1o à Reestruturação e ao AJUSie F1scal dos Es
rados 

PR n! 19/98, que autonza o Estado de Serg.1pe a 
ele\3r 1cmporanamente o seu llm11e de endividamen
to para C"ontratar operação de refinanC"Iamenlo de divi
da mob1llána do estado. C"onsubslanC"Jado no Lontrato 
de: Confissão Assunção e Refin.mc1amen[o de Dn·l
das. celebrado C'Om a Umão, em ::!7-11-97. C'Om base 
no protocolo de acordo fmnado entre a Umio e o Go· 
vemo do Estado de Serg1pe, no ãmb11o do Programa 
de Apo10 à Reestruturaçlo e ao AJUSte Faseai dos Es 
lados 

Comenta n Relatóno das Atlvtdades do Tnbunal 
de- Conras. da lhuão 

D1scut1ndo o PR r:f!.. 19/98. que autonza o Estado 
de Sergwpe a elevar temporanamente o seu lnmte de en
diVIdamento para C'OnlnWII' opei'B\ão de refinancumena 
to de dív1da mob1llána do Estado. consubslaDCiada no 
Conrralo de Conliss5o. Auunçio C' Refinanaamento de 
D1v1das. C"elebrado C'om a Un1.lo e o Governo. em 
27-11-97. com base no protocolo de ac:cmlo finnado 
entre a Urulo e o Governo do Estado de Serg~pe. no 
imblto do Programa de Apmo a ReesuuturaçãCJ e ao 
AJUste F151:aJ dos EsUOOs • 

Encammhando a votação do Requenmenlo 
n!.l71198 

LÜDIO COELHO 
D1a Intemac1onal da Mulher Aparte à Sen 

Bmrha Fernandes 
Parecer n!!. 98197 - Conusslo Dnetora. que 

apresenta redação final do PrnJel:o de Decreto Le
glslauvo n.!. 48197 ln!. 353196. na ongemJ. que aprova 
o ato que renova a penrussio outorgada à Râd1o So
C'Iedade Oeste Caumnense Lida para explorar. sem 
d1reno de exC'IusJvldade, serv1ço de radJocbfuslo so
nora em rrequenc1a modulada na c1dade de Chapecó 
1SCI 

MARINA SILVA 
DI!I.C'Utmdo o PLC n.!. 36/96 Cn!. S 071. na on-· 

gem 1 que d1spõe sobre a proteçlo das C'aV1dades 
n.uura1s &ubterràneas. c:om con(omudade com o IDC'I
so X dCI an 20 e o IDC'ISO V do art 216 da Consh
tuJção Federal 

Problemas da heveaculrura naC'Ional Apane ao 
Sen 1\labor Juntor 

Corneou. ep~sod10 envolvendo o Depulado Sérg~o 
Na v a 

Elog~.1 o Senador Anur da Tavol.1 por sua Jmp3r
CIJ.bdade e sererudade ao comen1ar o problema da Vlo
lfncJa no Dt!ltnto Federal Aparte ao Sen Artur da 
Távola 

VII 
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vm 
Dia Jnacmac10nal da Mulher 488 lt'grad.i de [)eS('nvoh 1nten1o 00 Dlsb'llO fcdcoral -

MARLUCE PI!IITO 
RIDE c msarw o Programa Espec1al de Desenvoh,1· 
mcmo do Entorno do DlstnU> Federal. san.100ado e 

Dia hnemacaonal da Mulher 487 ttansrormado na l..e1 Complementar o!!- 94198 36 
l..e11Wa da Mensagem ri! 104198 cn2 237/f17. na 

MAlTRO MIRANDA ongemJ referente ao PLC n2 SOJfTI (rt!-1 521196. na on-

Apmo ao Movunen10 RegaonaJ pela Sah ação do gem 1. que msbnu o serv1ço de radlodúusio aMDurutanaL 

Rio A.raguaJa. r romcntáno a Cana do AJ10 Aragwaa. IS' sane~on.ado c transformado na Le1 n!!.9 612/98 36 
Defende apo10 do PMDB à reeleição do Sr Lenura do PDL n" 17/98 (n" 627198, na mgem). 

Fernando Hmnque Cardoso . 29S que aprova o 1ex1o do Acordo sobre Transporte Fluv1al 
Re1vmdrc:a nuuor par1:1.:1paçio do Estado de Golas Transversal Fronlemço de Passagew.ros. Veículos e 

nos recursos~ de Desc:nvolvnncnto dos Cer Cargas. c:elebllldo ellbe o Go-..o da República Fede-
radoo- PRO . . 346 rab.va do Brasd e o Governo da Repúbbca Alplma.. no 

O.a!nt011111:1onal da Mulha- 587 Rlo de Janeuo. em 27-1-98 36 
Sugere soluções p;u:a a quesdo sOCial de Brasília Lenum do PDL n" 18198 ln" 625/98, na cngeml 

edollnlmno 719 que aprova o teXto do Acordo sobre o Exercíao de Em-
ConVIda llden:s de Bras1üa e de Go1ás para deba- pn:go por parte de Dcpenden,.. do Pessoal O.plomábco. 

rerr-m em busca de solução para o desmlprego no enror- Consuliir. Admwstraavo e Técruco celebrado entre t.J 

no eh' Dlstrno Federal • • 84~ Governo da Repubhca Feden111va do BtaSll e o Governo 
Parecer n" 118198 - C"onussão de AssunlOS So- da Repúbbca T .:heca. em Prap. em 13-6-97 39 

c•ms, sobre o Dnrersos n!. 28196 tql. 22QI96. na ongem 1 l.euura do PDL n!. 2(W8 (n!. 622198. na ong:eml. 
enc:llllllnhado pelo Proc:urador-(;eral da Repubhca ao que aprova o leXto da Conveação da Ummotl sobre 
Presldome do Senado 865 Bens CullUnlts FURados ou lbatamenu: Exponodos. ao-

lebrada em Roma. no dia 24-6-9S . 41 
NABOR JÚNIOR Lenwa do PDL n" 211198 ln" 621, oa ongem). que 

Lcttun.da Meaaagem d'-94/981n" 177198, naon- aprova o tex!D do l'lotocolo Adtc:1onaJ ao TraDdo de 

gemJ, •-à lqnCI8Ção do S011ado o 1101110 do Anuzade. Coclperaçilo e COIIII!rc:w so1n a Faabtaçio de 
Sr C"arloo Lwz Couanbo Pen:z. Mlrustro de Pnmen Abvulades Empaan815. czlelndo entno o ao-no da 
Classe do Quadro- da Carre1ra de Dtp- Reptibhca Fedaabva do B-·· o Governo da Repdbb-
para e......,.. a funçlo de Embatllador do Bns~ Junto ao ca Onental do Urugu.u. em Monlevldl:u. em 6-6-9'7 48 
Remo da Dmamarc:a. e. c:umulabvamenre Junto à Rep6- Lcuwado PDL n"21/98 (628/98, naonpnu. que 
bbca da Lnuirua. . aprova o leltlO da Convenção para Preverur e Purur 0!1 

Lcttura da Mensagem n"9S/981n" 178198. na on- AIDs de Tenonsmo Configurados em Dduos OOl1llll as 
gen>J subme1011do à 11pi'OCiliÇão do Senado o I1Dm1: do Pessoas e a Extorslo Conexa. quando bvcrem eles lnlns--

Sr GJI!Jelto V~a. Mlrustro de Pnm<:ua Clas- cendêncla 11Ua'DBC1onal. roncluida em Waslunglon. em 
.. clc· Quadro te da Carre1ra de Diplomata. 2-2-97 so 
para .. ...,.., a fuoçio de Embatlladot" do Bras~ JUDIO ao l...elrura do PDL Ji!. 22198 to!- 623198, na aogem). 
Remo da Su6cla. e. c:umulabvameare. JID110 il Rcpdbbc:a que apmva o texto do TraDdo de Proobtção Completa de 
da Let&ua. -- -- - - - 14 Testes Nuc....,. - CJ'BT, amcluido em Nova Iorque. 

Lcttura da Mensacem .,_ 102198 ... 238. Da ..,. em24-9-96.. - --- . - - . . 53 
gemi. submeiiOI!do i ~ do Senado o l10l11e do Problemas da hevetcultura nac"""" 4lt! 
Sr J- Carlos Peuoe """'*'· Muustro de Pnm<:1111 LctlUill da Mensagem nS 109198 (n" 299198. na 
Classe do Quadro Espectai da Carre1ra de Dtplomola. onFml. mfet=ll: ao PLC n' 47196 tn" 1.229, oa on-
para """"'"" a 1\mçio de Emblwtador do Bra51l JUDlo à gem), de mtc:Libva do l'mndeure da Repolblx:a, que alll:-
Reptibbca HeJemc:a. . . . . 2!l ra a Lc1 n" 7 .S6SI86 para111Ciuir lupóoooe de destrwçilo 

Lc!tura da Measopm n'97/98 ln' YYII98. na on- de aerooave. sancionado e transformado na Le1 
~l • ..,....,,. ao PLC n'll98 tri'2.749197, aa CII1FJII. 0° 9614198 420 

UUClllbva do - da República. que clllplle so- OLa lnleml<:lonal da Mulba" 426 
bno ~ extmçllo de- 110 lllsblii!D N.......al Refooça pecbdo de ações ......_ ... pora ame-
de Ncrmabzaçio • Quabdodc laduslnal • mzar os efeJlDs da seca na Panlba Apane ao Seu Ney 
no InoabllD NBC101181 da Ptopn- btdusU1ol. SIIIICio- s.......... -- 711 
nodo clniiSfolmado na LcJ ri' 9.1i061!111 . 36 Pareca- n" 121/911 - Comtssilo de AsswliOs So-

LcJIUill da Mm•V'" n'98/98 (n'230t911. QBOil· CllllS, sobR o PLS n" 21 Sl97. que acteoc:emiJ plrignlfo 
geml. rer....,,. ao PLC n" 21981 .. 3 f1T7197. na onp:m1. ao an 463 da CLT, ossegwando ao ........,gJK!o o mdu:a-
de IQICillbva do Supremo Tnbtmal Federal que ena. çio da UISblUIÇio bandna Ollde o emprepdor dev<ri 
transforma e OlllUJSUe - • flmçiles 110 Quadro de depoonar seu sOimo.. . . . .. . . 881 
Pt:osoal da s.a-na c1o s~ Tnblmal Federal. son-
~e banSfOIDIIKio Q& I nf.9 6lJ7198 .... 36 NEY SUASSUNA 

LcJIUillda ..__ n"9911J8 (n"231198 ... 011· 
FIDl. ráamll: ao R.C n' 100o96 ln' 1.27S19S, aa on- OLa ~onal da Mulha" 580 
FIDI ~ so1n o~ volunlllno, SIIIC!aaado Pareca- ri' I 041911 - Comtssilo de AsluiiKJS Eco-
e li'III1S .. La .. 9 - - 36 nllmu:oo. sole o Of!ao ·s· .. tS/98. do l'msldenll: do 

LcJIUill da Meusa&em n' 103/98 ln" 235. na on- Banco Central do Brasil, enc:ammbando o Parecer 
gemi. relerenll: ao PLS nO 101/96- Complemeatar Dedtp/Diam n' 91/98, que tnlll de oltenções ._ C8l'IIC-

(a" 147197 - Comple-. na amara dos Depum- IIO'ÍibCIIS da~ de mdito, objOID da Reooluçio qO 

dos I, que IIIIIDI1Za o Poder Eualbvo a cnar a Reglio ln- 8198 - - - - -- -- 624 



PR n2 ~0/f,JS que altera a Resolução ~ 81'18 do 
So:nado Federal 

Parecer n!. I 05/98 - Colll.ls'Sâo de Assuntos &:o-
norrucos, sobre o Of1C10 ·s" ri! 16198, do Presidente do 
Banco Central do Brasil, mcanunhando sohcuação do 
Govnnador do Estado de G<aás rara adnar o conll31o de 
operação de crédlm rumado com a Cma ~onôrruc3 
Federal. relativo ao Programa de Apolo à Reesrrutur~ão 
e ao AJ.'""" Foscai dos Esoados. nos lermOs da.> Resolu
ções n 70J9S e I :!197. do Senado Federal. a fim de dar 
prossrgwmenlD ao Programa de Denussão Volunr.ána. 

PR n" 211'18. que aulonza o Estado de Gaás a 
contralar operaçio de aédd:o sob a forma do terceii'O 
termo adlbvo de rcnabficaçlo de créduo ao contrato de 
abertUra de- crfdito celebrado em 21-1 97. rerratdica
do em 25-4-97 e 29-8-97. JUnto à Ca~xa &.onôm•ca 
Federal 

Pede prov1dênC'Ias emergmcuus para amemzar os 
efe1tos da k:Ca na Para~ba. . . . 

PLS n" 57/98, que dJspõr sobre a exploração de 
serYIÇOS de transporte aéreo púbbro regular mi.CI'I1aclo
nal de pas-uos. com OIJ8<fll ou dexano na n:goao 
Nord....,, por emrn:sa es<rangeora . . . 

Encam1nha a vota.;io da PEC n.!. 41/97 
1 n!. 173195. na ongemJ, de imaallva do Senhor Prell
denre da Repúbbca, que modifico o oegune e dispõe so
bn: pnncípoos e normas da Admuustno;ilo PUbhca. sem
dores e agenres polillcas. COIIIrOle de despesas e finan
ças pi1Jbcas e custeiO de Ml.vldades a cargo do O.suno 
Federal . . . - • . 

Elogia reesttulllr'aÇiO fe1ta no Banco do Nordeslc 
do Brasil com o obJebYo dr melhorar sua adrmmsuação 
eoperacoonabdade 

ODACIR SOARES 
Discussão dos problemas da educação no Braxd 

Ararre '"' SeiL Rsmez Tebet. • 
An6hse da documc:noação dlsOlbulda na Confc:

rõnaa lnrcmacnmal sobn: o Trabalho lnfanol em Oslo. 
Noruep. • ... - • . 

Comuruca tmponanle mudança no JCftDCiamento 

~~~l~~~o .". Fl~slal de .~~~·•• -
PR fi! 16198. que allel'8 o an 99 do Reg~.mento 

lnlcmo, mtrodUZI- o ...,..,. de adequação financcora e 
orçameotána no Senado Federal • • • • • • • 

Reforma &gi6na CIIIIIO solução para os conlluos 
de !erra no Bmsd Apano '"'S... Carloo Bezena... .. 

PEC ri' 7/'18, que allaa o art. 228 da CmsoiiDÇiio 
W oaeaalaudo·lbe m §f J! e 2" • .,.,. '"'"""'"""a 
._....... penal das - .......... e dezooiO 
....,. de Idade. quando. ....... IJII!dK:o.jJSIOIJiógt-
00. r ... --... dedosa:numoniO .. .. 

Críacas à reforma msrrat~va. Aparte ao Sc:n 
R1111112Tebet....... . ... 

Comumca que o teala.ará. aHI.Juntamenle 
com o TSI! e os TRE. bzação naaonal para o ahs-
wneoooelenoral dos de 16a 18 anos .. 

OSMARDIAS 
Doscu1e causa> do desemprogo. Aparle ao Sen 

Pedro SnnOD. • .. ·- .. . .. .. .. • .. 
Dlscuando o PR # 191118. que ..-u.a o Es

de Sc:rppe a elevar temporanamcnre o seu h11111e de en· 
diYJdameniO para allllllllllr operaçio de n:fiiiiiDCia.-.10 
de diVIda mobiliána do Estado, consubslaDCoada no 
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233 

312 

329 

:343 

559 

718 

784 
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Conb"ato de Confissão, Assunção e Refinanc181m"nl0 de 
D1v1dü. celebrado com a Uruao e o Governo da Estado 
de Sergt.J:'f'. no ãmbno do Programa de Apo1o a R.eeslrU· 
turar,ão c ao AJUSte Fc;cal dos Esudos 

OTONI!oL MACHADO 
O.fcnde apooo oo PMDB 1reeleoç3<1 oo Sr Femao· 

do Hennque Cardoso para al'l<sldênaa da Rq>llbbca. 
Transcnção nos Anais do SeDado Federal de 

matena publicada no Jornal Diário da Manhã. de auto
na do Sr Magtnto Vdela. ant1tulada "Porque ap61o 
Fernando Hennque- . . . 

Parecer n" 120/98 - Corrussão de Assunros Eco
n6m•cos. em decni.o 1ermmauva, sobre o PLS 
n!.I461'J7, que dlspõ< sobre a coleta e a disposiÇão final 
de b;:llenas u.~ de ICiefone!' celulares 

PEDRO SIMON 
Apresenla à Casa requenmento de consDtuiÇao de 

uma cmrussão espeaal para debalt'r a questão do desem-
pn:go. . .. . . . . 

Requenmenw ri' I 531'18. sohcuando a cnaçiio de 
conussio mcumb1da de estudar as causas do desempre
go e do subemprego no Pais 

Doa lnrcmacloaal da Mulher Aparre à S.. Manna 
Sdva. ..... ---

Doa lnoernaaonal da Mulher 
Apóia o Senador Ramoz Tebel: nas criDcos que faz à 

n:funnaadnwusbaDva. Apanr ao S... Ramez Tdx:L. . 
Deslaca a IIDpDIIAnaa. da proposta que ..,......la 

para a oonsDIWÇão de uma OI7II1ISSão espeaal. oom a finah. 
dadc dt estudar a questão do desemprego em nosso Pais 

RAMEZ 'ICBI!T 
Eslamoo da Cnança c do Adolescenre • a rospon

sabwdade cruruna1 aos 16 anos. Ararre ao S.. Romeu 
Tuma.. 

Prohlemas da educaçlo oo Bras~. . . 
Homenagem póstuma ao ex-Senador Darcy 

R obeuo Apanrao S.. Abdlas Nascunemo • •• 
Nea:ssldade de bberaçilo dos n:cwsos do Cráluo 

Educabvo. • . .. .• 
Comenta emenda consaruaonal pmpos1a pelo Se· 

nadar Anur da T.ivola com o ob,JebVO de dmunwr a vro
lo!naa. Aparre ao Seo Anur da Távola. . 

Homenageoa o Doa lniCnllii:IOIJal da Mulher 
Ararre à Sen Eaulla Fernandes . . .. 

Crflll:as à rd"orma admuua:mbva. 

REGINA ASSUMFÇÃO 

DoalnlerllaCiooal da Mulher 

ROBERTO FRI!IRI! 
Requenmemo riL 140198. sobcatancks que a sessão 

espec.ral em comemoração aos 100 anos de nascuneruo. 
de Luís Carlos ~ "'<<a aansfenda do doa 4 para o 
dia :!$.3-98 

ROBERTO REQUIÃO 
Apn:senta anogo, de sua aurona. Ullladado • A ba

lalba Agmcoun" 

ROMERO JUCÁ 
Doscua!do a PEC n" 41.'!17 (n" 173J95. na on

gemJ, de uuaaava do Pr..socleure Femalldo Hennque 
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X 
CardOS(I que mod1[u:a o reg~me e dispô(' dtre pnnCI
plo( e normas da Ad.nurusb'aÇâo Púbbca. servidores e 
agentes polibcos. coniJ'Oie de despesa. .. e fmanças pubb
cas. e cuslelo de abvidadei a cargo do DJsuuo Federal 

Parecer rJ!. 101/98 - Conussão ik' Assuntos Eco
nónucos sobre o Ofíc10 '"S" rfl. IIOJQ7 do Go\rmador 
do f..stado do Tocan1ms. sobatando au10nzação do Se
nado Federal. para conllalar operação ~ créduo u1emo 
JURb> ao lbe Expon-lmpon Bank of Japan - .JEXIM_ oo 
valor de US$68 740.000 00 tscssenra e 0110 nulhões, se
leceniOs e quarenta IDJ..I d6Jare5 oone-amencanosl. desb
nados ao financlamenr.o do Pro,ero de Desenvolvuneruo 
Rwal, por mcao do Programa de Elelllfic:ação Rural 

PR ri! 17/98, que autonza o Estado do Tocannns a 
-:::oruratar operaçio de aáhlo exremo. com garanna da 
llruã.o. Junto ao Thc &pon-Impon Bank of Japan -
JEXIM no valor de US$68.740.000 00 1 sessenra r 0110 
nultt.Xs. setrcentos e quarenta nul dólares norre-amm
canou. clesunados ao fiiiiii>CIIIIJ>OIIID do l'ro)Oio de 0.
senvolvuoenro Rwal. por mew do PIOgTallllO de Elelllfi
caç.iu Rllllll 

Parecer n" 107198 - Comrssão de A>sunros Ero
nônucos, sobre a Mena&em Presu:lenc•al rfl. 218N7 
(Mensagem o!-1.500R7. na ongeml. sobalando auiOn
zação do Senado Federal para a Uruão c:cnrrarar opera
çio de c:mhro exremo, ao valoc eqwvalc:nre a IIII! 
USS~7.134,m 90 llnllla e sere rmlhões. COIIID e lnnla e 
quarrn rmL oerec:enros e .-.ra e sere dólar<s norte-ame
ncanns e noventa centavos). Junto ao consómo de ban
coo formado pelo Banque Panbas- Barclays Banlc PLC e 
lsbruro Banc:ano San Paolo di Tonoo SPA_ desbnada 
ao fii>IIIICiameniO pamal da rmportaçJo de bens e servr
çoo necesúnos ao l'rojero de Modenuzaçio de Fmpras 
Classe Nrl<nll. no âmlnro do l'rojp"aJna de R-lha
menrodaMannha _ 

PR r/1. 23198. que autonZll a Rcp11bbca Federativa 
do Brasil a c:onbalar operação de aédllo exrano no va
lor de aa! US$37 ,134, 777 90 (lnnla e sere mrii>Oes. cenro 
e D'IIIIB e qua1r0 11111. sera:e:aros e setenta e sere clólal!:s 
notte--IIIDienCII\05 e UOVCDbl. ceata:vos 1. JuniO a cons6rao 
de bonc:os formado pelo Booque Panbu Ban:lays Bank 
PLC e lsbiUIO Bancano Sab Paolo di Tonno S P A • cles
bnada ao fiDanaamenro pamal da urQ>CJrtliÇão de bens e 
semçoo nocesúnos ao l'roJOIO de Modenuzaçio das 
Fragaras Cllose Nrl<ról, no lmblro do Programa de Rea
parelbamoniO da Mannba. -

- n"lllll!lll, da Conuaaio de Assrmros Ec:o
DIIauoJs, saiR a Mer· g m n" 2191'T7. do Ptesrdeme da 
Repúbhca (DI I 502197. b8 ons=1. encammhando ao 
- Fedaal pt0p001a pon. que SOJ8 auronzada a Re
p6bhca Fedcnrava do Bllllll a conlnlar _,açlo de cré
dlro .. ....., no valoc eqmvalenre a f:! I 092 912.20 (vm
le e um lllllbDes. novenra e dou: IDII. IJOWlL'1::ntos e doze 
h bras esraimas C VIDie cedtBYOSJ. JUDIO a um aJDIÓI'CIO 
rnrqnrdo pelo Baoque Pant.s e o Barclays Bank PLC 

PR ri' 24198, que ...-za a Repdbbca Fedenlbva 
do Brasil a c:ontralar operaçlo de cn5dllo exrano no va· 
101" eqwvalerne a f21-ll92_912.20 (vmle e um rnrlhlles, 
novenra e rbs mrl. --e doze bbns .....-Jmas e 
YIDie CelllaVos), JUDIO 8 11111 amsórclo 1Dtl:grado pelo 
Booque Panbu e o Ban:lays Banir. PLC - -

Ennrmr•N. ...arçiiD da PB:: rfl. 41197 Cri' 173. oa 
ongem~ de IDICiabVa do - l'ft:sldeare da Repdbh
ca que modrfiea o rqrme e dispõe IIClle pnrrdPJOS e 
nonoas da AdnwullniÇio Pllbbca. servx1ores e .,...res 
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pohnros conrrole de despesas e fmanças pllbh\:as, e 
cus1e10 de anvtdades a cargo do DlstniO Federal 

Parecer n!. 81198 - Conussio de Consntwçio. 
Jusnça e C.dadarua. qur apn:senta a 'I'Cdação. par .a o se
gundo nuno. da PEC ri' 41197 rn" 173195. na ongem)_ 
que modifica o regune e dispõe sobre pnnct)JIOS e nor
mas da Adrrurusrração Púbhca. serv1don:s e agentes po
bocoo. conrrole de despesas e linanças pubbcas. e custeiO 
de aiiVIdades. a cargo do Dlstnlo Federal (Repubbca
çiio) 

Relala a unensa dificuldade VIYICia pelo Eslado de 
Ror:wna por conra da seca provocada pelo renõmeno El 
Nriio 

ROMEliTUMA 
Marufesu. sua sansfação com a escolha da Dr

Elamc- Mana 81azoUa para comandar as urudades da Po
be~a Jud.Jc•ána da 2'Dna de São Mateus. wna das nws dl
fíoeu da ca1nta1 de São Paulo 

Açõcs do Governo e da PohC'Ia Federal no com-
bale ao rráliro de drogas no BlliSII _ _ _ _ 

Dificuldades do Supenntendenle da Policia 
Federal para combaler o conDilbando de madeiras na 
Amazõrua. - - - - -

Comenta sua parbCipaçio em debare. na TV 
Baodemrnres. sobn: o Esramro da Cnança e do Adoles
ceale e a respaasabilidade cnaunal aos 1611110S 

Valonçio aduarrallL A.,- ao Seu Joio Rocha. 
Drscussão dos problemas da educação no Brasrl 

Aparb: ao Sen Ranrez TebeL _ 
~ ...,.._ pela Serrhcra Rrrlh Cardoso 

por seu b'abalho à lienre da Comwuclade Sobdána. 
Parecer n" 93198- Corrussão de Consbrurçio Jus

aça e CKiadarua. sobre as PEC n05 32196. que allera a re
daçiio dos§§ I• e :!"do art. 143 da Consomrçio Federal, 
e 24197, que al""a o art. 143 da ConsblrDÇio Federal -

Parecer n" 94198 - Conussio de Consllmrçio. 
Jusoça e Cr-.ua, sobn: o PLS n" 220/'TI, que esrabe
lece as cfuelrJBs naa011a1s de defesa a.YII. nos ramos 
do RQS n"981197 _ _ _ 

Dra ..__,.. da MullroT Apane à Sen Manna 
Silva._ _ _ _ _ 

Parecer n" 117198 - Comrssão de Ccnsamrçiio 
Justrça e Crdadarua. soiJr< o PLS n" 148197. que IIISilDrr 
a obngaronedade de as empnsas or>endoras de cllltio 
de a6dilo oferec:eft'm uma vcrslo de cardo de cn!idJ.IO 
cem foro dlgrralwda __ 

RONALDO CUNHA UMA 
Lerruno da M..._., rfl. 1061911 , .. 2731911, na 

ongemr. que submere l apreaaçlo dos membros do 
Senado Fedaal a eacolba do Sr Man:us Caarru:ho de 
Vrcorw, Muusao de Pnmerra Claase do Quadro Perma
nerrre da Canern de Drp- para .....,...·o ""!11" de 
Emborx- do BlliSIIJUbiD l Rq>olblrca da c-.,,.__ 

Parecer .. 87198- Corrusslo Drreb>nl. que dá R
daçiio fmal ao PDL n"22196 <""191195, aa-). que 
aprova o alo ~ reaova a 0 R! ia da R*hó Anpoa
gas S-A • para explorar IOIVIÇO de radrodrfusio 10r101111 
em onda m6rlra DBCidarlede Ara- (PRI -- -

Parecer "" 88198 - Comr•* Drrelora, que dá R
daçiio furai ao PDL n" 46197 ("" 3S01!16, DB Clmam doo 
Depuardoo), que aprova o alO que rmova a pemuaaio da 
Rildro 'l'tansoelre Llrla, para ""Piorar serYJÇO de rarbo
dlfusiio """""' em liequ!ncra modulada na adade de 
J._...(SC) --- - --- -
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XI 
Parecrr n2 89/QK - Ct\Qll.';são Dur1ora. qur d.i rr- pa'iblu:.a Ft.drratn.a do Bra~1l a ron'"edrr garantlíl à 

dação fmal ao PDL n"47197 u,r. 351/96 na ongemJ que operação de cred1to externo enb"e as Centrais Eletn-
aprova o ato que renova a. outorga dcfmda à Sociedade c.as 8ras.tle1ras S A - ELETROBRAS. e o Banco Jn-
RádJ.o Connnental L.ula... p.va ex.plorar serv•ço de rad1o- ceramencano de Desenvolvunenro - BID. no valor de 
dJfusio sonora em onda m6dla na czd.ide de' Coront'l ale l 1SS..107 .000.000 00. desllnada ao linancwnenao par-
Frenas tSCl - . . . 295 c1al do Pro)Cio de_lntcrb~ação Elélnca N~Sul ~IQ 

Leitura da Mensagem .. 1651'>8 tn" 309198. na SEBASTIAO ROCHA 
ongem 1. submetendo à debberação do Senado. acompa· Homena~em postuma ao e:~~.-Senador Darcy 
nhado de Expost.;ã<> de Monvos w Senhor MnuSU'O de RIII<IIO ~53 
Estado do PlaneJamento e Orçamenao, o tex1o do prOJetct Terronsmo psiCOloglco por parte do Presldenre da 
de le1 que abre ao Orçamrn10 de lnvesbme:nto. em favor Federação Nac1onal de Seguro< Pnvados- FENASEG 
da CompanhJa Hldrelelnca de São FranC'Isco - CHESF. por mao da 1 mprensa. v15111do mflueooar no projeto 
cn:duo suplementar Olé o Jumcr de R$1 :!6 700.000.00, que regulamenta planos e seguros de saude 300 
para os fms que especdica. - . . 790 Dia lnlemaclonal da Mulher 571 

Parecer n" 110198- C01111ssão Dlretora. que apre· Encam1nhando a votação da PEC n!. 41197 
senta a redação final do PR g!.17/98, que aub>nza o Es- ( n!. 173195. na ongem1. de uuc1atJ.va do Senhor Pres1~ 
lado do Tocanuns a L"OI11ratar opnaçio dr crédito euer- dente da Repúbhca. que rnochfica o regune e d1spôe so-
no. com eannua da Umão. JURIO IID The Export-1mpon bre pnnc1p1os e normas da Adnurusttação Plibbca. serYI· 
Bani<. of Japan- JEXIM. DO valor de US$68.740,000 00 dores e .,.,..,, pobuoos. conD'ole de despesa e fillllliÇ8.5 
I sessenta e 0110 nulhões. &elCCeiiiOS e quan:nta md dóla- rubhcas e cus.teJC' de aav1dades a cargt' do D1strno 
res norte-am.::ncanos ). deSilaados a financiamento do Federal 750 
ProJeiO de DesenvolvuneniO Rural. por mero do Progra- Comenta eventos desrmados a comemorar a sr-
ma de Elelnficação Runil. . . • • • 810 mana dc:dlcada ao consunudor. em Brasiha e no Anwpá. 848 Pareo:er n" 111/98 - Comissão Dln:IOnl. que apre· 
""'"' a ~final do l'tojelo de Resolução n" :!11198. SÉRGIO MACHADO que a1crra a loção nO 81'18, do Sonado Fedaal. 811 

Parecer n" 112/98 - CGJmssão Dlrerooa. ~oe apre- lndl&naçio com o epi5ÕdiO envolYelldo o Dcpulado 
senta a rcdaçio final do PR .. 21198. que autoriza o Es- S&gw Naya e sua empn:sa. a Senan 317 
lado de Goms a c:omrarar operação do créd!10 sob a for-
ma d() 1en:e110 lenDO adJuvo de rerrab.ficação ao contta- WALDECK ORNELAS 
lo de abertura de credtiO celebrado em 21-1-97. rerrallfi-

Comenlll ed!tonal do JOI1Illl o - do S. Paulo. cado cm 25-4-97 e 29-8-97. Junto à C..xa Econimuca 
Federal- CEF .,J . . . . . 812 mlltulado "A Balua dá o ex.emplo- -Parca:r n" 113 - C 55ào Dlmcra. que apn:sen PLS n" 51-98. que alo:ra a redação do § 2~ do art. 
la a redação fmal do PR nO 19198. que auronza o Esl3do 59 da Consolu1ação das leis do Trabalho- CLT 448 
~ Selg:lpe a elevar 1em::Ete o seu bnule de en- PLS ~ 55198, que dispõe sobre as uansfelf.nc1as 
chYJdamemo pam conlraJar ração de n:fillanC'IameniO mtergovemamenws de recursos financenos para a área 
de divida moblbána do consubolallelada no de 5lllide 549 
CooD'aiO de Confissão, AssflnÇio e RefiniiiiCiameniO de Parecer n! 109198- Col!llssio de Assuaros Eco-
DiYldas, ce-oom a Ululo em 2'7·11·97, COII'I base nó1n1cos. sobre o PLC J#. 44NI (~ 2 381196. na on-
no protocalo de aoordo firmado entre a Uruio e o Estado g<:ml. de tmCiallva do Presll1erne da Replibbca. ~ue dts-
de Sergipe, no lmbno do 1'lugtama de Apoto à ReeSIIU- põe sobre a mclusão ao ruo processual a Le1 
lllni\'ÕO e ao AJUOIC Fiscal dos Esradoo • 817 n~< 8 029190. elas b~ do BIIIIOJ de Ronuma S A 

Parecer Ji!. I 14198 - COID.Issio DJrelOra. que apn:o~ - BANRORAIMA, e da Companlua Usmas Naaoruus -
senta a rcdação r mal do PR ~ 22198. que alltOnZil. a Re- CUN 670 



Ata da 1 11 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 2 de março de 1998 

4!! Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 
Presldencia dos Srs. AntoniO Carlos Magalhães e Carlos Patrocínio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-sE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

AntoniO Carlos Magalhães - Bello Parga- Ber
nardo Cabral - Carlos Patrocm"' - Edlson Lobão -
EIC10 Alvares - Em1lla Fernandes - Ernandes Amo
nm - Fernando Bezerra - FreitaS Neto - Gllvam Bor
ges - Guilherme Palmeira - Jader Barbalho - João 
Rocha - JoeJ de Hollanda - Jonas Pmhelro - Josap
hat Mannho - Jose Agnpano - José Alves - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Roberto Arru
da - José Saad - José Samey - Lauro campos -
Leonel PaiVa - Luc1d10 Portella - Lllclo Alcênlara -
Manna S1lva - Mauro Miranda - Nabor Júnaor - Os
mar 0tas- Otorvel Maql18do- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - RenU Calhe1ros - Roberto Fre11e -
Roberto Requlio- Romeu Tuma- Waldeck 0me1as 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Palracínao) - A 
lista de presença - o cornpaniCimBnlo de 40 
Sra. Senadores. Havendo número regarnental, decla
ro aberta a S6w"ião. 

Sob a proteção de Deus, miCiamos nossos tra
balhos. 

Sobre a rn.a. expedaente que S8lá lido pelo 
Sr. 1" SecretáriO em exen:iclo, Senador Nabor Júnior. 

É lido o segumte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

N.• 94, de 1998 (n.• 1nl98, na ongem), de 11 
de re-e.ro último, ii apreciação do Se-
nado o -do Carlos Luiz Coutinho Perez, 
Manistro de Primeira Claase do Quadro Pe
de Caneua de Diplomala, pare exaR:Br a funçio de 
E.,.,.IX8dor do Bran JUnto ao Reino da Dinamarca, 
e, cumulabwmente, junto ii República da UtuAnia; 

N.• 95, de 1998 (n.• 178198, na ongam), de 11 
de fevanliro llltimo, submetsndo ii aprec IBÇiio do Se
nado o r10rne do Senhor Gilberto Vacgne Sabnia, Ma-
11111!10 de Primeira Claase do Quadro P~ da 
Carreira de Diplomata, pare ex811:8r a lunçio de Em
baocador do Breed junto ao Rei'ID da Suécia, e, cu
mulalivamenla, junto ii RepllbiiC& da l..et6ma; e 

N.• 102, de 19S8 (n.• 2381!18, na ongem), de 19 
de fevereiro úlbffiO. submetendo à apreciação do Se
nado o nome do Senhor João Carlos Pessoa Frago
so, M1mstro de Pnrne1ra Classe do Quadro Espeaal 
da Cane1re de Oaplornala. para exercer a função de 
Embluxador do Brasil JUnto à RepúbliCa Helêmca. 

MENSAGEM N.• 94, DE 1998 
(n.•1n1911, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o ar!. 84, II"ICISO VIl. da 

ConstituiÇão Federal, e com o diSposto no an. 18, ln
ciso I, e nos arts. 56 e 58. do Regulamento de Pes· 
-' do Serviço Exlenor, aprovado pelo Dec111to n • 
93.325, de 1. • de outubro de 1986. no art. 54, lllCISO 

I, alínea a, e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n • 
2.246, <la 6 de JUnho de 1997, submeto ii aprar.iação 
de Vossas ExceliiiCIIIS a escolha, que desejo lazer, 
do Senhor Carlos LUIZ Coutinho Perez. MiniStro de 
Primeira Clase, do Quadro Permanente, da Carrei
ra de Diplomata, para exercer o cargo de EmbaWI· 
dor do Brasd )Unto ao Reino da Dinamatca. 

Caso metaÇB a aprovação do Senado Federei 
O Senhor Carlos LUIZ Coubnho Perez, desde que ol> 
bdoa os beneplécltos sollalados. podelá ser~. 
tardlém, pare exen:er o cargo de EmballaKior do Bla
sil, cumulallvamenta, JUnto ii República da UWrua. 

Os méritos do Embaixador Carlos Luiz Couti
nho Perez, que me mcluziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
inJonnaçio do Ministério daS Relaçiles Exlariores. 

BreeDIB, 11 de leve1111ro de 19S8.- '"-Ido 
.... --!que CaniDeo. 

EM N" 47/DP/ARC/G-MREIAPES 

BrasDIB, 4 de fevereiro de 1998 

e-Jentlssimo Senhor Prelldenle de Repajblica, 
De acordo com o art. 94, inciso VIl, da Consti

IUÇão, e oom o disposlo no art. 18, Inciso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do SeM
ço Extenor, aprovado pelo Oecrato n" 93.325, de 1° 
de outubro de 1986, no art. 54, InciSO I, alfnea a. e 
no an. 55, do Anexo 1 ao Decreto n" 2.246, de 8 de 
)Unho de 1997, submeto à apreciBÇAo de Vossa Ex-



ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO DE 1998 

celêncla a anexa mmuta de Mensagem ao Senado 
Federal deshnada à 1ndocação do Senhor Cartas Luiz 
Coutlllho Perez, Mm1stro de PnrtiBIIB Classe, do 
Quadro Pennanente, da Cene1ra de Diplomala, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasol 1unto ao 
Re1no da 01namaoca. 

2. caso rneoaça a aprovação do Senado Fede
ral, o Senhor Ca~os Luoz Coubnho Perez, desde que 
obhdos os beneplácldos solocllados, podara ser no
meado, também, para exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasol, a.omulatntarnente, 1unto à República da 
LiluAnoa. 

3. Encanmho, ogualrnente em anexo, Informa
ção sobre os pa1- e Curriculum VIIMo do Embai
xador Luoz Coutmho Perez, que, juntamente com a 
Mensagem ora submetida à aprecoação de Vossa 
Exoalêncoa, s.ão apresentados ao Senado Federal 
para exame por parte de seus olusln!s membnla. 

Respaolosamanla, S...llia do Rega a.na.. 
Mhsllo de Estado, irdanno, das Rei ç5ea Eodllnores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum VIMe 

Embaixador Cartos Luoz Coubnho Perez 
Reclla/PE, 24 de março de 1935. 
Flho de Luoz Perez Vasquez e Alzira Perez 

Vasquez. 
CPCO, IRBr. Bacharel em C1ênc:8S Jurldocas e 

Socraoa, FDIUEG. 
Bachanll em Adrnonostração Polblica, Escola 

Brasileira de Adll'llnislraçAo, FGV Curso de Anái
Macroecon6n1Cii, IRBr. 

C6neul de Ten:e1ra Classe, t• de fevereiro de 
1961. 

Segundo Secreláno, merecimento, 30 de se
tembro de 1964. 

Ptimeoro Secnlláno, rnerecunento, 30 de de
zenao de 1970. 

Conaellaro. merecomento, 1• de JIII'8II'O da 
1973. 

Ministro de Segunda Classe, meiiiCirnento, 18 
de dezembro de 1878. 

Mlnaslro de Primlllra Classe. meoecwuento, 30 
de junho de 1987. 

A leHIIe do Chefe da 0.-ão Cultural, 
1961162. 

AesiBiente do Chefe da Divisão de Políbca Co
merael, 1870. 

Chele da DMslo de Polibca Comen:llll, 
1971173. 

ABIIBIIDI do Chefe do Departamento de Pro
IIIDÇio Comercial, 1977. 

Chefe, substituto. do Departamento Econ6mo
co. 1980/85. 

Chefe do Departamento de SosternaiiZaÇão da 
Informação Politica. 1984J85 

Chefe do Dapallamento da Alnca, 191161110. 
Londres, voca-eansul, 1962/64. 
Londres, Enc:anagado de NegóciOS, 1962. 
Londres, Cõnsui-Adrunto, 1964165. 
Montevideu, ALALC, Segundo-Secraláno, 

1965168. 
MonteVIdéu, ALALC, Encarregado de Nego-

CIOS, 1967 e 1968 
Washington, Pnme1ro Secretáno, 1972. 
Nova York, C6nsui-Gerai-Adjunto, 1973177. 
Nova York, Chefe do Secam, 1973177. 
Santiago, Encaoregaclo de Negócios, 1981. 
Georgetown. Encarregado de NegóciOS, 1982. 
S6lia, Encarregado de Negócios, 1983. 
T6quoo, Embaixador, 1981193. 
I.Jma, Erdlancador, 1983198. 
11 Resenha de Cinema Latino-Amencano e 

FeatNal lntemacional Cinematográfico de Bellm. 
1961 (repraaentanta) 

Confeoêncla de Chanceleres das PartM Con
tratantes do Tralado de MonleVidéu (ALALC), 
Montevodéu, 1985 (oranbro). 

Reurlio do Conselho da M1niatros da ALALC, 
Montwldéu, 1966 (menoboo) 

VI - Parlado de Saesiles Ordinénas das Conle
ritncoas das Panes Contratantes do Tratado de Mon
IBVIdéu, 1966 (rnanoboo). 

Delegação do MRE na Guanabara, 1870. 
CornoasAo para a Coonlenação da Compras no 

Exlerior, 1970 (rap~aeantanl& do MRE). 
Con lo de Enopré&tornos Externos, 1870 

(rapresentanhB-suplenle do MRE). 
VIl Raunoiio da CEBAC, 8lasllia, 1971 (d I rt ~
Com ... ExacuiMI do Corwelho da Pollllca 
~ 1971 (nopnaa -do MRE). 

Reunilo da 11 Perta da IX Junla da Com6n:io e 
Deeenvolvirnento da UNCfAD, Gaoebnl, 1970 
(111111'111110). 

XXIV Saeaão das Partes ConlrBianlae do 
GATT, Genebra, 1970 (membro). Reunia do G!UpO 
ad hoc do CIES, W&lhington, 1970 ~). 

Reunião do CornoJê de Negocoaç6ea Comar
CIIIIS anlnl Pai- em DeRnvolvirnanlo, no ...., 
do GATT, 1871 (delegado). 

Reunião Mlllllhlnal do Grupo dos "77", Lima, 
1971 (dalagado). 

XII ReurallodaCECJ•. Bogolá.1972 (<ti I rtl-
11 SeaeiiDda lJCTAD, Sldago, 1972 ~ ...... 'I-



MARÇO DE J09S ANAIS DO SEI'ADO FEDERAL 

Convenção Anual do Nat1onal Tlade Councll, 
Nova Iorque, 1972 (representante). 

11 Sessão do Comrtê de ReVISão e Avaliação da 
Década das Nações Unidas, Nova Iorque, 1973 
(membro). 

Junta Dellbe~ativa do Tngo, 19n (repre
sentante do MRE). 

Pnmet1a Reunião do Subgrupo de Agncultu~a 
81'8511-Estados Unidos, B18S1ha, 1978 (subchefe). 

11 Reun1ão da Comissão M1sta 81'8511-Canadá, 
1978 (delegado). 

IX Sessão Plenária do Grupo de Países l.atlno
Amencanos e do Canbe Exportadores de Açúcar 
(GEPLACEA), Guatemala, 1978 (chefe). 

Conselho Dei"Jbelii!M) do lnslltulo do Açúcar e do 
Álcool, AIO de Janeiro, 1979 (representante do MRE) 

Corrussão lnterm1matenal pala os Recursos do 
Mar, 1979 (representarrte-aupleme do MRE). 

11 Sessão da ConlerênciB de Cacau das Naçõ
es Unidas, Geneb1a, 1979 (delegado). 

11 Reuruão do Subgrupo de AgncuRu1a 818511· 
Estados Unidos, Washington, 1979 (delegado). 

XII Sessão Plenéna do Grupo de Países l.atl
no-Amencanos e do Carl>e Exportadores de Açúcar 
(GEPLACEA), Rio de Janetro, 1980 (subchefe) 

VI Arenülia Gelai ExllaoRIInána da Aliança dos 
Países Produlores da Cacau, Sslvador, 1980 (chefe). 

Reunião de Grupo de Tnlbalho da Aliança dos 
Países Produto18S de Cacau, Londres, 1980. 

XXXVI ReullliO do Conselho da OrganiZação 
lrrlemaciOriBI do Café, Londres, 1981 (delegado). 

XXXVII e XXXVIII Reumões do Conselho da 
OrganiZBÇão lntemaciOrlal do Café, Lond18S, 1982 
(delegado). 

I e 11 Sesã~ da Conlerilncoa das Nações Um
das sobra Açúcar, Genebra, 1983 (subchefe). 

Reunião Ext180nflnina do Grupo de Palses L.a

bno-Ams~ e ::::t:ICIBExportadores de Açú-
car (GEPLACEA), AIO Janeiro, 1983 (delegado). 

III Sento da das Nações Unidas 
sobra Açúcar, Genebnl, 1984 (subchefe). 

XX Reunião Plenérla do Grupo de Palses Lati
no-A~ e do Carl>e Exportadores de Açúcar 
(GEPLACEA), Tucumã- Algeubua, 1984 (subchefe). 

XUII Reunião do Conselho da OrganiZBÇáo ln
temaciorral do Café, Londres, 1985. 

Comitiva do Presidente José Samey em visita 
ofiCial a Cabo Verde, 1986 (membro). 

Assemblél8 Geral das Nações Unidas sobre a 
Situação EconOmica e Critica na Álnca, Nova Ior
que, 1986 (delegado). 

Combva ofiCial aos luneiBIS do PI8Sidente Samo-
18 Machel, MoçarrDque, outubro da 1986 (membro). 

Comrt1va do M1nistro Abreu Sodré em VJSrta ofi
Cial à Álnca, novembro de 1986 (membro). 

I Reumão da Comissão M1sta BrasoVCamarões, 
novembro de 1986. laundê (subchefe) 

Coordenador-Gelai ad hoc dos tnlbalhos da 
Reunião M1mstenal sobre o Sistema Geral de Prele
rilnc18S ComelCIBIS (SGPC), BI'BSIIIa, 1986. 

IV Reunião da Com1ssão M1sta B18Sii/C6te d'I
VOire, BlaSilla, 1987 (subchefe). 

Delegação b~aslle11a que compareceu à reu
nião anual da Conferência de Coordenação do De
senvolvimento da Álnca Aust1al (SADCC), Gaboro
ne,leverelro de 1987 (chefe) 

VIII Reun1ão Anual de ConsuRa da Conferência 
de Coordenação do Deserrvolv1memo da Álnca Aus
tral (SADCC), Arusha, 1ane1ro de 1988 (chefe). 

Sem1náno sobre Relações Aménca l.abna-Áin
ca Promov1do pela Com1ssão Sul-Sul, ValênCia, Ve
neza, JUnho de 1988. 

I Reun1ão da ComiSsão M1sta 81'8811/Gana, Bla· 
siiiB, julho de 1988 (delegado). 

Sem1náno sobre Angola, São Paulo, outubro 
de 1988. 

11 Reunião da Com1ssão MISta 81'8S1I/Zalre, 
Kinshasa, novembro de 1988 (subchefe). 

IV Reumão da Cormssão MISta 818Si11Angota, 
Luanda, Janetro de 1989 (subchefe). 

ComrtiVa do Presidente José Semey em VISrta 

ollciBI a Angola. 1ane1ro de 1989 (membro). 
IX Reumão Anual de ConsuRa da Conlerêncl8 

de Coordenação do Desenvolvlmemo da África Aus
tral (SADCC), Luanda, fevereiro de 1989 (chefe). 

Conlerênaa sobre a PosiÇio do Bras~ em lace 
da África, Estado Ma10r da Armada, Rio de Janeiro, 
ITIIIIÇO de 1989. 

III Sessão da Comissão Mista Brasii-Nigéna, 
maio de 1989, Lagos (subchefe) 

Coordenador de Assumas lntel'l'lllCIOI1BIS do 
Ministério da lndústna e do ComéiCIO, 1985. 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, 818511. 

Ordem do Mérito MDilar, Comendador, BraSil. 

Ordem de AIO Branco, Glã-Cruz. Brasd. 

Medalha do Ménto Tamendaré, Bras1l. 

Medalha L.auro Müller, B1as1l. 

Medalha Samos Dumom, BraSil. 

Ordem Nacional da C6le d'IVOire, Comendador. 

Stlillo Mllrcoa Amarante, D1retor-Geral do De-
partamemo do SeiVIÇO Extenor 
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Nome o11c1al REINO DA DINAMARCA (mclu1. alem do temtono europeu contmental os temtonos 
da Groenlànd1a e das Ilhas Faroel 
rapual COPENHAGl:E !l.lnulhão de habnantesl 
Arca 43.093 kmZ 
Pnp11úrçãn S.l milh6es !1995) 
D.!nSid,-.Jc <lemul!,ratzca 121 hablkmZ 

AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES BRASIL-DINAMARCA I 
• As relações entre o Brasil e a DIIUUIIan:a apresemam gradual 111tensdicação nos doiS ulttmos 

anos As VJSIIaS recentes de alllOndades cbaamarquesas de alto niVel smahzam poslllvamente o 
mteresse daquele paiS em Rtte11S1ficar e diversificar o relac1onameato bdareral. ramo no plano 
polil1co quanto nos planos comerczal e ae mvest~~~~e~~tos onde se abrem novos espaços a serem 
explorados pelo setor pnvado diiWUiqllês para uma paruc:~pação ma1or no processo de 
modemJZaçào e pnvatiZaçào mdusmal O crescente mtere~se cbaamarquês em esuea:ar os laços 
com o Brasil proporcionam promiSsoraa perspec1:1vas ao relaaonamento dos doiS p8158S No 
plano estnramente pol11:1co - complemontarmente ao que na area comerc:W se tem venficado 
em termos de mcremento de mtere:àmbto-. novos espaços vem se abrmdo no diálogo entre o 
Bras1l e a Dmamarca 

• O adeasamento nas relações bilateraiS. busc:ado por uma e ouua patte. a.c:awa canal 118l111111 
de expressão em consultas politicas do maiS alto a1vel e na crescente ftequinc:LB de VISitaS ele 
aurondacles cbaamarqueas ao Brasil Eatre as rec:aaes VISitaS ele 1mpo•- penaaab.dacles 
cbaamarquesas ao Brasil c:onram_.., a VISII:a da ex-MmiStra da IDdusma e COIUICIO. Mum 
Iacobsen. em ma1o de 199S. a VIID elo PriDctpe Henletro Frecienk. em novembro de 1996. 1 
acompanhado do emão Mmlltro dos TraDsportes e amai MmlltrO da lndústna e Comercto Jan I 
TIOJborg e de mtportante delegação empresanal. bem como a VJSII:a a DllllliiW"CB elo Mmllti'O 
de Estado das Relações Extenores. Emballlador Lwz Fehpe LampreLB. em abnl passado 
Atendendo a convite formulado pelo Presidente da Republica. a Ramha Margrahe II realtz~ua . 
VISita de Estado ao Brasil no penado de 17 a 26 de março de 1998 Sera essa. sem duVIda. a . 
maiS •mpolt3llte v1sa a - reahrada pela maaarca cbaamarquesa a Amenca !.arma .

1 
Acompanhada do Prmc1pe C011101te Hennk e de expressiva delegação de membros elo 
governo. empresanos e JO<Dahstu. a lülllha Mugrethe 11 vJsRara BrastiLB. Sio Paulo. 
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Salvador. o Pantanal Foz de lguaçu e Rio de Jane•ro A VIagem 1em 1mponànc•a smgular na 
VIda dmamarquesa p01s se trata da pnme•ra VISita da Ralllha Margmhe II à Amenca do Sul e 
ocorre apos as VISitaS do Prmclpe Herdeuo Frednk e do Mwsuo dos Negoc1os Estrange~ros 
Helveg Pet:ersen A Ralllha Margrethe II VIaJara acompanhada de seu mando. o PrínCipe 
COl!Sorte Heonk e do MmlSUO Petersen 

• No campo da polttlC8 externa. pode-se observar wna ampla fiuxa de comcldênCJa e afinidades 
de posiÇÕes entre os doiS palies. como os 1dea1S de coex•stênc~a llttemaCJoaal. admltllldo 
apenas a solução paCJfica de controversw e valonzanclo os orpnlSmos llltemaclOIIalS como 
foros para o desenvolVImentO da cooperação entre os pa1ses A Dmamarca. ferrenha defensora 
dos d1reltOS humanos e da preservação do me•o amb•ente. acompanha com atenção e Slmp8IUI 
as progressos realizados pelo Governa braSlleuo nesses setares 

REL-I.ÇOES ECONÕMICO·l 01\IERCIAIS BILATERAIS 

• 

• 

• 

• 

• 

O relactonamento Brasd-Dmamarca na esfera econõrmco-comerctal apresenta porenc&al promtssor 
no medto e longo prazos apesar de as empresas chnamarauesas terem stdo_ C'autelosas em relação ao 
presente 1med1ato De modo geral. reconhecem o dmam1smo e as pcxenc1ahdades da mercado 
braslle1ro. mas tem aaotado atitude de ""Pectat•va quamo a cansoudação do programa de 
estabthzação e a definiÇões mats claras com relação a abertura da economia la a pamr do fiDal de 
I 0114 essas duVIdas começaram a d•ss1par-se diante dos bons resultados que vem sendo obt1dos pelo 
Governo brasde1ro sem dentar de menctonar as perspectl'\'aS que se abrem com o desBDvoiVJmento 
do Merc:osul 

Quamo ao comercto bllateral. as poss•bll1dades de mcremento são mumeras Em 1996. o Bl'Ull 
Importou USS 177 ttUlhães e exportou USS 250 m1lhães. volume Importante para o mercado da 
Dmamarr.a, de apeaas 5 m1lhães de babttames O Brast.l e o prmc1pal parcelro da Dmamarca na 
Amenca l.at111a 

Os quatro prmc1pa•s produtos da pauta de exportações do Brasil foram farelo de soJa (49.5%), cafii 
(25%). fumo (4.2%) e madeuas (3,5%) Das exportações dmamarquesas para o Brast.l, os prmclp8lS 
steos foram mãquanas e equlpamentos (27%), produtos qumncos (25%), bebtdas e a.bmemos (23%) 
e seau-fatutadas 04%) Perstste. ponamo. um perfil "aaugo" no comerao b•latetal. caraclenzado 
pelo troca de produtos pnmanos por mdustnahzados 

Os pa!Se5 da União Europe~a. especullmeote os da EscandJnaV!a. Japão e Estados Unulos 
.-uwatam a ocupar as posiÇÕes de pnnclpalS parceuos camerc,.,. da Dmamarca. O co.-.:10 
bilateral com o Brast.l representou apenas 0,5% do total das tmpartaçÕes da Dmamarca e 0,3% do 
tocai de Slla exportações A despeito. contudo. de coasmwr mercado relattvameme lumtado, a 
Dulamarc:a e um pa~s essenc~almente dependeote do mercado llltemaCJanal. a quem não so mteressa 
conservar mercados de menor expressão relabva. mas tambem. e sobretUdo. assegurar a 
diversificação de areas para o escoamento dos seus produtos 

Na area de m...,j,:smentos. a tendõnc~a no futuro e o mcremento da presença dinamarquesa no Brast.l 
E provavel que lessa presença CODtlnue a man•fesrar-se sob a forma de subs!d~anas com cem por 
cento de capttal dmamarquis. mas devera crescer o 1nteresse por "JOUII:-Yentures··. pnm:spalmmtte 
depo1s de superada. por parte das fintl8S dmamarquesas. em geral de pequmo porte. a ataude de 
cautela que ameia IIUIDlllm com relação a mvestsnteatos no Brast.l 
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SISTEMA DE GOVERNO DA DINAMARCA 

A família rral: A monarqu1a dmamarquesa e a nws ant1ga da Europa. datando. em sucessão 
mmterrupta. desde o seculo X A famd1a real da Dmamarca pertence a Casa de Gluecksborg, 
inaugurada por Chnsnan IX (1863-1906) A Ramha Margrethe II, que ocupa o trono desde 
1972. estudou C1ênc1a Pohnca e Arqueologia V ersaul e dotada de magnetismo, ded1ca-se a 
pmrura. decoração de mtenores, artes gráficas, Ilustração de bvros e cnaçio de c:enarios para 
telllro Ela. seu mando. o Princ1pe Hennk, seus do1s filhos. Fredertk e Joaclum. e sua nora. 
Pnncesa Alexandra. desfrutam de elevado presrigto no país e são tratados com respeito, 
consrderação e sobretudo com carmho pelos meros de comumcação e pela população em geral I 
O pnnctpe Herdeu o, Fredenk, amda solteiro, e fonnado em Ciênc1a Poliuca e Econom1a e 
realizou. em 1996, v1stta ofic1al ao Brasil A Rainha Margrethe II. antes de seu casamemo e 

· enquanto amda Pnncesa. "s1tou o Brastl em 196 7 e devera faze-lo novamente no penado de 17 
I i a 26 de março de 1998 Em 1991 tambem VISitou o Brasd o Pnnc1pe Joaqu1m 

Poliuca e Governo: P-::!la CoostJtuJçào de I 0~3 (a rerc:e1ra do pars) ~ D•namarca e uma democraaa 
parlamentar umc:ameral -1. Ramha. na qualulacle de Chefe de Estado e sem poderes pollltc:OS. ' 
desempenha funções protocolares e de representação no extenor O Parlamento I"'Folketatg"') tem 17!1 \ 
membros elos qua1s quatro represen<am as 1lhas Faroe e a Groenlãndta As eleu;ões parlametttares I 
ocorrem a cada quatro anos e os candidatos são escolh1dos por Sistema miSto de representaÇão 
proporcional e d1s<ntal -1. atual fis1onom1a poltttc:a da Dmam"ca. e fonemente plunpantdana 

O Estado do Bem-Estar: O modelo esc:anclmavo de sociedade do bem-eSlar tem por pnnc1p1o a 
un1versabdade. 1sto e. a 1de1a de que os benefic1os SOCtaiS desttnam-se a todos os mcllvtduos O siSWII8. 
concebrdo ~ serencrado pelo Estado. e fmanc:1ado bastcament~ pela arrecadação d~ Impostos Vmculado 
mdtssoluvelmente a uma pollllc:a fiscal de base ampla e elevada carga tnbutana, exige do culaclio 
grande senso de responsab1bdade comunttana. quabdade que se ve reforçada pela prabldade 
admlntstr:atrva. pela Justiça na cllstnbu1çào da nqueza e pelo forte niVelamenro soctal que produz. Ournl 
ca"'aensbc:a e sua s1mphc1dade de aphcação e decorrente traasparc!ncta os benefíciOS e cbno-, 
requendos d1retamente a comuna de resulencta, são aufendos por mullOS e ccmhec:1dos por todos A 
cnse atual do modelo decorre sobr«ucco dos seus custos elevados e da persiSÚDcta de altas mvetS de 
desemprego na Europa .-\.te agora. os aJIISleS efauados - cones de benefietos. redução de p...-, IIC • 
alem da manutenção de n1ve1s aluss1mos de taxação, tem proporctonado ao modelo os meteiS de 
sobrevJVc!nc:ta As V'llortas recemes do hberaltsmo no Oc1deme como um todo coloc:am-lhe, no -... 
pressões adtc1onats A sombra da cnse e o ansew de preservação da socredade do bem-esar penaetam o 
dta-a-<lta da polttu:a nac1onal Mats do que 1510, cansttruem o c:eme da quesrão sobre a paruc:tpação e o 
etlg&Jamstto pleno da Dmamarca na UIUào Eu~<~peta. uma vez que a mator subaussio do pus u 
deciSÕeS comllllttanas representara. no _.., de mutros, a ruprura do compromiSSO poliaco nac:-.1 
que tem assegurado a manutenção do "-do da baa-estar 

PRINCIPAIS AUTORIDADES 

Chefe de &lado IWnba Mugretbe 11 
Chefe de Guvemo Primetro Miaiatro Poul Nyrup Rasmussea 
MmmTO dos Negocro• Esrrrurgeri'O$ Niels Hdvec Pdenea (Paruclo Soctai-Democ:rata) 
Embarmdom re!ldenrr nn Brrml Anila Hupa 
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CONJUNTl1R4. POLITICA D.-\ DIN.-\i\1.-\RC.-\ 

As ele1ções de setembro de I 0<14 confinnaram o atual Governo mmomano de centro-esquerda. formado 
no ano de I <1<15 com o apo1o de tnls PanJdos o Socud-Democrata. o Radical e o Centro-Democrata O 
GovemQ d1spõe de 76 vmos no Parlamento de 179 membros As novas ele1ções parlamentares deverão 
realizar-se em setembro de 1908, caso não se celebrem antecipadamente Consoante a mecânica d> 
pont1ca dmamarquesa. marcada pelo plunpartldansmo e por governos de mmona e que envolve 
1q11camente a busca do consenso. o Governo tem obtido megavel sucesso no que diZ respeito a 
condução da P<lhtlca econôm1ca A mflaçãCI encomra-se em mve1s baiXOS Ide 2 I a 2.4% aCI ancJ) e 
reg1stram-se redução nos gast<IS pubhc<1s, aumentQ da CCimpeatiVIdade e ate mesmo alguma reduçãCI nos 
n1ve1s de desemprego o\ este quadro tambem se s<~ma uma con)untura lãwravel para a balança de 
pagamentos. com o segundo ano consecutiVO de superaVltS comerc1315 Seu ma1or desafio. no entanto. 
cons1ste no posac•onamemo perante os novos rumos da mtegração europe1a. onde asswnem grande 
1mponânc1a as reservas da Dmamarca aCI Tratado de Maastncht O calendano pohuco do pa1s esta 
mtlmamente h gado ao progresso da filiação da Dmamarca a EU 

CONJlJNTl'RA ECOJ'IOMICA DA DINAMARCA 

PIB ll99!õ61: S 160 bilhões 
PIB per caplra-119961: S 30.600 
Cresc1mento anual 119961: 2.8% 
Crescimento anual fest. 19971: 2,0% 
Tua de infiacão 11996): 2.1"/a 
Tua de 1nfiação kest. 19961: Z.4~lo 
Tua de desemp.-,go 119961: 10.3% 
E:oponações 11996): S 56 bilhões 
lmponações 09961: S 49 bühões 
Dívtda e:oterna (19961: S 42 bilhões 
Divida pública bruta (1996): 70% do PIB 
Déficit or~amentário (1996): I.S% do PIB 
Tua de cãmbio média (1996): DKK 5.,6 = USS 1.0 
Tua de cãmbio em lO de dezembro de 1996: DKK 5.91 = USS 1,0 
Fonte: Ministério da E<onom1a da Dinamarca, (Economic Survi!Y, Oct. /996} 

POLÍ riCA COMERCIAL 

Aberta e !Pequena. e ponanto mcapaz de mflu~r nas cond1ções do comerc1o 1ntemac1onal (do 
qual e fortementeldependentel e em fatores financeiros conJunturaiS CCimo a vanação das taxas de Juros. 
a Dmamarca prdcura diversificar paranros e apoJar, nos foros espec1ficos, mlcUitlvas desanadas a 
hberahzação do comerc1o mtemac10nal Pa1s predonunanl:emente agncola ate pnnc1p1os dos anos 60, 
CCim pequeno parque 1ndustnal ded1cado a produção de bens para consumo mtemo, a Dmamarca 
transfonnou-se aas ultimas três decadas em modema nação mdustnal, CUJO setor expOrtador 
desempenha papel cada vez maiS Importante No mesmo penado, o seiCir de serVIÇOS (em espectai o de 
traasportes marmmos) tambem apresentou natavel crescimento. represet1tando hoJe aproxtmadamente 
75% do PIB do paiS e emptegaodo 213 da mão-de-obra, quase a metade destes no sotor de Set'VIÇOS 
pubhcos 
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POLITICA MACROECONÕMICA 

Com taxa de càmb1o estavel e movtmentação hvre de capitaiS. o Govemo busca assegurar clima 
ecanõnuco favoravel para o mercado fi!UIIIc:eli'O dlllllmarquês. dos maiS aben:os e. portaDto. !Ortemmae 
1otluencl8do pelos mercados mtemaaODliiS A polmca fiscal e o msuwneoto prefimdo para regular a 
aavtdade econôm1ca e comrolar a 111flaçào A pohtiCII monetana e cautelosa. mas o Govemo Dão b
em reconer ao seu emprego sempre que lbe parece necessano. sobretudo para IIIIIDRt relaçio estawl 
com o Marco alemão Graças a maautençio da credlllll.tclade da moeda naCIOIIal o Governo tem 
conseguado fiW<Os de capatal necessanos pam fuuuacaar os seus propnos déficits. mameodo a taxa de 
JUI'OS hgearameme acama da alemã. como um pequeno bônus ao mvesadot 

O sucesso da polmca econõmaca do Govemo dlllllmarquis pennatana a DUiamarca atender aos 
cntenos de ccavergêncaa da Unaão M..,..na Europeaa Com efeito. demre os memlmls da UE. a 
Dlllllmarca e um dos poucos que de"""" Slltllfiazer os pre-requuutos da EMU. cuJO c""'ograma de 
Implantação aparentemente se 1ra cumpnr Paradoxalmente. a Doaamarca estara afastada da EMU ao 
menos nos pnmearos anos. por força de reserva que fez aos Tratados de Ma~ 

POLITICA E.XTERN.\ DA DIN4.1UARCA 

A pohttca externa da Dmamarca tem por obJet•vo proporcionar segurança e bem--esrar 
econÕm•co ao pa1s e promover seus padrões e valores no extenor Desenvolve-se. grosso moda. em trá 
contextos o geral. caractenzado pelas relações com a ONU e com o Terceoro Mundo. o OCidentaL 
detennmado pelo desenvolvtmento das relações com a üE e o regocaal. destllllldo ao fonalecommno dos 
laços com os pa1ses norchcos e com os vazanhos do Mar Baltaco A pohllca multilateral da DUiamarca e 
acentuadamente construttva e apresenta nwu.os pontos de cantata com a nossa E pragmatJca, não
agressiva e não-antnas1va prefenndo sempre o daalogo e a negocaação ao confronto 

A Organazação das Nações Uo1das ccmtoU sempre com a apo1o politiCO e fioaDc:earo da 
Dinamarca. que pa1tac1pou de maiS da metade das operações de paz promovtdas pela Orgamzação e at1111 
coastruuvamente na promoção da desenvolvtmento As UIICiatavas em prol dos chrettos humanos. da 
pl<lteção ao meao ambiente. da segurança colet1va e da promoção da demDctaaa. emptemdldas aa 
àmb1t0 das Nações Unadas. tambem costumam merecer forte e ostensivo apmo chnamarquês 

A parur de 190~. o Governo dlllllmarquês deu IniCIO ao .. mull:alaterabsmo atlvo ... com o qual 
tem buscado promover U11caauvas conduc:eotes a reformulação dos mecaoJSmos da ONU e suas atplac:aas 
de aJuda ao desenvolvtmento. medaante redução dos gastOS admmiSUlltlvos e aumemo da efiCiêocaa 
Essa politiCa tem enseJado a adoção de u""' pomara crltaca com relação as respaasablladade dos pa.
desenvolvtdos - e sobretudo dos EU A - para com a Organização 

A Din11111arca e a Uoião Europeia: A DUI8marca tomou-se membro da Unlio Europeaa .., 
1973. Junto com a Gri-Breraolaa e a lrlaoda A adesão plena foo precedida. ao ãmblto IW:IOIUII. de um 
referendo no qual 63 3% dos dlllllmarqueses votanm a iàvor da uncaatlva Desde então. autniS três 
plebiSCitOS acerca da União Europeaa foram conduZidos na DUI8marca em 1986. fo1 referendada. com 
56.2% dos votos. a Lea Fuodamemal. em 1992. fonm repudaados os Tratados de Maastncbl. com 49.3% 
dos sufiágaos. e. novamente. em 1993. foram aprovados. com 56.8% dos votos. os Tl'lllados de 
Maaslru:bt com ~~ ap<aemadas durante a Cúpula de Edunburgo A Dmaman:a é um dos poacas 
palse5 que cumpre os requiSitos de Maastne:bt para a emracla na Uolio Mooetana. nas Dia poder:i 
assocw- a ela por causa da reserva de 1993 
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos 

Depanamento da Europa 
Divisão da Europa - 11 

Informação Geral 
sobre a Lituânia 

Brasília, 26 de janeiro de 1997 

Informação sobre a República da Lituânia 

1. Dados Básicos: 

Nome oficial Republica da L11uãnia 

Capital Vilnius 

Nacionalidade Lituana 

Idiomas I Lituano ( otic1al) e Russo 
' 

Religião! Catohcos 180%). Onodoxos russos e outros 

Área do kerritório 65 200 Km2 

População 3.7 milhões (1996) 

Composição demográfica 8 1.1% de lituanos, 8. S% de russos. 7'! ó de poloneses. 

3,4% outros 

Princ1pais cidades Vdn1us. Kaunas e Klatpeda 

Moeda Lttai da L11uãma 

Cotação em relação ao dólar americano 4.00 para US$1 (em outubro de 1996) 
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2. Governo: 

Governo RePubhca Parlamentarista 

Cllel"e d11 Estado \ 'aldas Adamkus IPres1dente-eleno 1 

Cllel"e de Govrmo Gedimmas Vagnonus 

Priacipais panidos Umão Central e União L1beral da L1tuàrua 

Leplativo- Unicameral 141 membros eleitos para mandatos de 4 anos 

Jadiciário Suprema Cone formada por JUizes Indicados pelo Parlamemo 

Coastituição em vigor desde 1992 

Data nacional 16 de fevereiro, Dia da Independência 1 1918) 

3. Indicadores sociais: 

População urbana 72% 1 I 995) 

População rural ~8% ( 1995) 

Crescimento drmogrático iJO ó ( 1989-941 

E:~pectativa de vida média 70 anos 

Tau de aaalfabetismo 1 6% 

Tau de mortalidade iafantil 17/ 1000 nasc1mentos ( 1994l 

4. Indicadores econômicos: 

PIB USS 5,::! b!lhões 

Tau de crescimento do PIB I%, ( 1995) 

Renda per capita USS I J SO, 00 

Tau de inftaçio 35%. 1! 995) 

Tau de desemprego 6,lo/o, úa.netro de 1996) 

Divida e:~tema USS 438 milhões 

MARÇO DE 1998 

Priacipais parceiros comerciais Federação da Russ1a. Alemanha e Bielorussia 

Priucipais produtos de e:~portação Máqumas e equipamentos eletrõnic:os. 

mmerais. lat1C1DIOS. carnes. tabaco e bebidas 

Priucipais produtos importados Minenus, produtos qulm1c:os. têxteis e 

equipamentos eletrõnic:os 
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S. Conjaotura atual do pais: 

A Lituânia vem remando revener a dilicil situação econômica em que se 

eacomra desde a declaração de independência em relação a anuga União Sovie11ca. 

em 1991 No ano que se segu1u à separação, por exemplo, a queda da produção 

mdUSirial foi da ordem de 50%. Medidas de austendade vem sendo adotadas a 

partir de emlo. com a supervisão de orgarusmos internacionais como o FMI O 

Governo logrou diminuir drasncamenre a taxa de mflação - de I 100"/o, em 1992, 

para JS%, em 1995 - e privatiZBI" grande pane dos at1vos estalais. sem que. no 
emanto. obtivesse resultados e'<presslvos no que d1z respel[o ao cresctmento do 

PIB 

No plano politico. a recente ele1çào de Valdas Adamkus como sucessor do 

Presidente Algirdas Brazauskas. não devera alterar substancialmente os rumos da 

politica externa e mterna do Governo No plano mtemo. permanece como 

priondade a busca do desenvolvimemo econõm1co e a mmgaçio da pobreza No 

plano externo. a Liruãma vê a integração à Europa Oc1dental como garantia de sua 

sobrevivência. Nesse pan1cular. por razões geopobticas. os escandinavos vêm 

assumindo a causa da 1megração das três republicas balticas ao conceno europeu 

oc:idemal A Lituãnia Já sohc1tou formalmente ingresso na OTAN e na UE. rendo 

aderido ao Programa de Pan:ena para a Paz (PPP) da pnme1ra e assmado acordo de 

•ssociação com a ultima O relacionamento com a Rússia, comudo. 111nda deve 

permanecer como tema central da pohtica externa da Lituãma 

6. Relações bilaterais: 

As relações com o Brasil ainda se encontram em fase incipiente Durante 

seu l!leriodo de independência nos anos 20 e 30, o Brasd manteve relações 

diplomáticas com o país. reatadas em 1991, depo1s do reconhecimento, no mesmo 

ano, l:la independência reconquistada No terreno político. a criação da Embmxada 

do Brasil na Lituãma. em 1993, cumulativa com a Missão D1plomatica do Brasd 

jUDio a Copenhague, e a da Lituânia no Bras1l em t996 (cumulativa com a 
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Embaixada da Lnuàma em Caracas), Jcternnnou ma10r grau de aproximação A 

ex1Siênc1a, em São Paulo - onde a L1tuàma manlem Consulado-Honorano -. da 

maiOr colõn1a htuana na Amenca Launa confere 1mponànc13. adicional as relações 

bdateraJs Cabe acrescentar amda a realiZAÇão de VISita ao p8.1S do Ch..,celer 

P6vilas Gylys, em 1994, e do Presidente Algirdas Brazauskas. em 1996 

O intercâmbio econõm1co e comerc1al é, no momento. pouco sigaific:auvo, 

tendo ficado em tomo de li milhões de dólares, em 1997 (dados do comércio 

bilateral em anexo) 

PBRIODO 
lllli<IRMADO 

01/97 A 12/97 

01/97 A 12/9"1 

NtiHERO DE OCOIUUDICIAS CIASS::::FICADAS. ~8 

!JSS FOB 
'1'D'1'AL C&IIAL 

5.4.57 ii07 

'1'0'I'AL UCilPEIWXl 
5 457 607 

I ' 

100,00 

m. LoiQinlX' 

14.275.700 

14.275 700 

-----------------------------------------------------------------------------PJU- ....U Ali'I'ERIOR PP5· REl'ORIQ. VAR.lAVEIS Pn· P'IM SBSSAD 'ER'I'D.• CORllBLL 

SIICSZ/DBCEX. 
Slllll'RO 

AI.J:c:E - BDQRTACOES 
CO&fSDLTA POR PAIS E JIIERCADORXASI•I 

26/D1/9f 
PAG 1 

-------------------------------------------------------------------------------PBRIODO IIIPOJUGUX] USS FOB QUU'l'DlADE m. LIQD'IJX) 
1701.11 00 ACUCAR DB ~.EN BRUTO 
01/97 A 12/97 3.422.892 14.000 14.000 DOO 
2.1.01.11.10 CAI'E SOLUVEL,JIIBSim DESCU'EDIADO 
01/17 .. 12/9'7 1.2:10 1&1 1'7& 179.94.5 
3001.90.10 RalaRIKk E SBDS SA%8 
01/97 A 12/97 110. 6'21 O 79 
0202.30.00 c:u:RES DB BOVDIO.DB80BSIDU.CQP"PT 1 D1 S 
01/17 A 12/97 122.292 O 1l 465 
24.02.20.00 ClQUJtDS DE W'1MD 
01/17 A 12/17 10.927 1.870 8.253 
&4Dl. 11. ao OU'l'20S cu C\DOS DB c:oaao •"l"DDL 
01/17 A 12/17 73. 79'7 5. 843 3 .4.Jl 
7323.93 DO CXITS.Ait"l"EFS.DCMBS11CDS.DB ACDS IRDZIDR.VB:IS.E 
Dl/97 a. 1219"1' 67 .oas o ' 194. 
O!tD4.11.QO PDIIDI'r'A •PtPD.•.S.EC& 
01/17 A 12/17 63.375 13 13.000 
az:u.zo.oo ours.soaTmos DE COLIID..aiuo.c:ca::D..E"l"C.DB 
01/1'7 A 121!17 4.9.484 O 3.773 
82U.99.10 C01.11DlES.GAUOS.c:tatalaS.ZSc:DIGDZlllAS.ETC.DB 
01/17 A 12/1'7 4.1. 715 O 3. 227 
B:Z:S.l.!tl DO PACU DE MESA.DB LAIIDD. FDA.DB MErA.IS CCIIIUII 
01/97 A 12/97 34.335 O 2 315 
14.04.19 DO OU'l'S.C'JU.CADQS DE MA"'"D.D "l"B'T:E:L.SOLA D8 JIOD. 
01/9'7 a. 1.2/97 31.1.21 3.528 1. 722 
3201.20.00 IZr.RA~ ~.DB MZMDaa 
01/17 A 12/97 24 .1&0 O 32. DOO 
70:U. 29. DO OU'l'ICS RECIPIEII'l'BS PAR& BDER. DE VIDRO 
01/17 A 12/17 10.94.1 O 5 .114. 
6403.59.00 OUTS.au:a,nas DB camta -'l'UitAL B SOS.. BX"ra.I 
01/97 A U./17 9. 967 4~2 237 
&403.11.00 OU'I"S.CA':CP.DOS DB c:caao D'l'aAL,c:a&R:niDO O "rO 
01/17 A 12/97 9. 271 4 74 4&0 

244,4! 

6.111,5' 

2.033,1" 

9,01 

...... 
12,,: 
1.0, 1: 

4,8" 

13,11 

12,92 

o.oo 
1,12. 

0.75 

2,11 

23,07 

19,51 
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PBRlODO iNFORMADO DSS FOB OUANTIDADE KG t.IamDO 
9018 90 99 otrrS IUS'l'RtJMENTOS E APARS. P/MEDIC::UZA, CIR.URGI 
Dl/97 A I=:/97 6 904 18 102 
8409 91 ::o· PISTOES OU' EMBOLOS, PARA MDT'OR.ES DE EXFL0SA0 
01/97 A I=:/97 4. 7.20 400 176 
9019 ;;:.o 10 1\PA.RS.DE O:oNO"t'ERARIA E otrrS.DE TERAPIA RESP 
01/97 A 12/97 4 277 3 16 
9999.71.03 JOA.LRE:R.IA DE OURO DO CAPI'TtJLO 71 DA 1101 
01/9"1 A 12/97 2.916 O O 
7013.39 00 OUTROS OBJS DE VIDRO, P/SERV .MBSA/COZISD. 
01/97 A 12/97 1 712 O 1.837 
9018 49.99 01l'I1lOS lNSTR.tJKmn'CS E APUS p/ODOirl'Ql.QG'Ia, 
ot/97 A 1.2/97 t.su a • 
8483.30 20 •BRONZES• 
01/9"1 A 12/97 1. 332 S'7 4o8 
4420 90 00 MADEiRA MARCRETADA./INCRUSTADA,COFRES,ETC.DB 
01/97 A 12197 712 O 9i 
8409.99 20 PIS"l''ES OU EKBOLOS,:E"/MO'TOR!!:S IJIESEL OD SEMlD 
01/97 A 12/97 648 24 44 
9018.90.J2 AP.ARS P/MEDIDA DA PRBSSAO AR'1"ERDL 
01/97 A 12/97 390 1 20 
8210 00 10 otrrS APARS MECM.ACIOR MUUAL,Pc-lDKG,P/ALlM 
01/97 A 12/97 191 40 12 
8205 51.00 OOTROS FERRAMENTAS MABUAIS.USO DelHES'nCO,DB 

... 01/97 A 12/97 100 D 10 

PERICDO ·-01/97 A 12/97 

01/97 A 12/97 

RUMEllO DE OCORRENCIAS CIASSIFICADAS • 8 

US$ FOB 
TD'l'lll. GEIUIL 

5.242 093 

= RECUPEIWlO s 242.09l 

( . 
lDD,OD 

PRECO MEt:IIC 

lll. 5!:: 

11,80 

.::67,31 

O,OG 

0,9] 

o,oc 
23.:!.€. 

7,41 

.::7,00 

390,00 

15.9: 

10,00 

EG • LIQtJ'I'CO 

.::& 711.760 

26 71l 7i0 

PJU- MENU AN'l'ER.IOR PFS • RE1'0RJia nltlAVEIS PFJ· FlH SESSAC ER'l'ZR· C'DRTIKDA 

S.BCBZ/DECI!:I ALICE - IJillOilTAC:DBS EFE'J'IVAS llAIX)S I'P" 7JIDDIPRS 26/01/91 
SEJtPRQ CXBSULTA i'Oil PAIS B MBRCNXJP%ASC•) PAG 1 

Pffi~::r;=.-::~~:==-:~~~::=::~iQúi,iõ"""""Pãiãi"MiDiõ 
01/17 A. /97 3 62l.D21. 16.11'1.079 111i.17'J..D71 0,22 
3102.10.1 URED. COM TEOR DE •ITIIWZII10:.451 DI PESO 
01/97 A U/97 1.271 401 9.490.667 1.410.667 0,13 
0406.90 .10 OJBJ:.ms Ctarr. 'TEIDa DE ~361, EM VBSD c• 
01/97 A 12/97 120.140 37.651 37.651 3,19 
3102.21. DO SULFATO DE AICBIO 
01./9'1 A 1.2/97 10:1. 8'13 998.770 19a. 770 O ,1.0 
8540.11.00 'l"UBBS CA.TODIC:OS P/RECIP'l" DB TELBVISAD A C'CIRB 
Dl/97 A 12/97 84.6'72 2.016 9.101 u.oa 
9101..10.00 ~.P'Ilt'!'tJRM E 'TISI""'',FRrzos A 1110 
01/'!J7 A 12/97 20.223 1 30 20 223, 00 
7310.29 90 OUDDS JlESBPVJLTORIOS,E'l'C.DB FEDD/ACD,C:c50L 
01/97 A 12/97 13,406 4.025 4.025 l,l'l 
8540.!11.40 PADIBL DB VIDPO,IGUICARA,E'Z'C RBDIIIDOS,P/TGIIIJ!S 
01/97 A 12/97 1.350 54 430 25,00 

------------------------------------------------------------------------------PA1· MEIIU ANl'BRIOR PP5- IIE'I'OI!Jm vu.:tAVBIS Pn- FDI SaDO llmll.- UMllHUA 

i.> 
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MENSAGEM N" 95, DE 1111 
(N" 17111118, IIII origam) 

Senhoras Membi'06 do Senado Federal, 
De conlo11111Ciade com o art. 84, IIICISO VIl, da 

Conslilulçiio Fedenll, e com o diSjiOS(O no art. 18. ln
CISO I, e nos 81'111. 58 e 58, do Regulamento de Pes
soal do SeMço Exlenor, aprovado pelo Decreto n" 
93.325, de 11 de outublo de 1986. no art. 54, InciSO 
I, aUnea a, e no art. 55, do Anexo I ao Dec:relo n" 
2.246, de 6 de JUnho de 1997, submeto à apreci&Ção 
de Voaaas Fllcefii1CI8S a eecofha. que deseJO lazer. 
do Senhor Gillerlo Vergne Sabolll. MiniStrO de Pn
,_. Clasae, do Quadro Pe~. da Carreira 
de Diplumida, para exeR:ar o cargo de Embe1X8dor 
do Brasil1un111 ao Reino da Suécia. 

C... meraça a apRJVBÇão do Senado Federal, 
o Senhor Gilberto Vergne Sabola, deade que obtidos 
os benepfâcllas, podeni ser nomeado, também, para 
- ., cargo de Emtwll'8dor do Brasil, cumulab
vamenta, JU1110 à República da l.eMn18. 

Os m6rifos do Embell'8dor Gilberto Vergne Sa
baoa, ~ me lllduziram a escolh6-lo para o desem
penho deslla elevada função, cona111m da anua in
formação do Minisléno das Refa91ies Extenoree. 

Blasilla, 11 de levenlfro de 1998.- ,__Ido 
ltenriqlllt Cw Ja 1 a 
EM N" 48/DP/ARCIG-MREIAPES 

Bcasfha, 4 de '-811'0 de 1998 

E laiAflliiiD Senhor p--... da Replil'ica, 
De auordo com o art. 84, incito VIl, da Conab

tuçAo, e com o cli8pc'8lO no art. 18, II1CIIIO I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamanto de Panlllll, do Se!vi
ço ~. apnw.OO pelo Decnllo n" 93.325, da 11 

de OUIIIbro da 1998, no art. 54, inciao I, aliiWB a, e 
no art. 55, do ~ I ao Decrelo n" 2.246, de 6 de 
JUnho de 1887, IUbmeiD à apl81 iagln da Voaa Ex
cellnCia a - nWIUia de Meuaagam ao Seuado 
Federal dulnada à ......, do ......, OIIJarlo 
Vergne Sabala. Mil lisbo de Primeira aa-. do Qua
dro PIIIIIBWIIII, da Carr8lra de Dlplomala. para 
exe.-- o cargo da EmbaDrador do Brasil junto ao 
Reino da Su6da. 

2. C... lllllniÇII a ap1ovação do Senado Fede
ral, o SeMor Glbarlo Vargne 8aboia, deade que ob
tidos os beuepldl:idCIII acic:ifadoa, poderá aar I'IOIMII
do, também, para -ceo o C8lliO de E11•• w' .-do 
BIBIII~ CUI"IIIallvamer junfo à República da I...IIICrua. 

a Enc:armnho, igualrMnte em anexo, •nfol•••
çio aobre o pala e cunlcullm vn.a do Embaixador 
Gllberlio Vergne Seboia. que, ~~-- com a 
Mansagam ora submebda à aprecieçio da v ..... 

Excelência, serão apresentados ao Senado Federal 
pala exame por pane de seiS ilustiiiS membi'06. 

Respeitosamente, - Sabestlio do Rego Bar
ros, M1n1S1ro de Estado, 1ntenno, das Relações Exte
nores. 

INFORMAÇÃO 

CUrrlculum V"ltae 

Embancaoor Gilberto Vergne Sabol8 
RIO de Jane11UIRJ, 16 de 1111110 de 1842. 
Filho de Henrique Mede1ros Sabola e Alzllll 

Vergne Sabola. 
Bacharel em D1red0. PUC/RJ. 
CPCD, IRBr CAE, IRBr. 
Tercetro Secreláno, 15 de levenliro de 1966. 
Segundo Secretano, meniCimerdO, 4 de ~-

bro de 1966. 
Primeiro Seclllláno. mereamerdO, 7 de lewret

rode 1975 
Conselhelfll, rneAICimento, 12 de JUflho de 18711. 
MmiSIIO de Segunda Classe, meiiiCirnento, 29 

de JUnho de 1984 
M1rust10 de Pnmetl& Classe, mereamerdO, 20 

de dezembro de 1991. 
AuXIliar do Secretãno-Geral Adp.~rdO para As-

surdOs da Europa Onental e Ásia, 1966167. 
Auxdl&l" do Secretáno-Ge~&l, 1967/68. 
Coordenador de ProtBIOS Espaa•is, 1 !11141115. 
Chefe de Divlslo das Naçiies Uni!las, 111851118. 
Chefe de G~ do SecretArio-Geral de Poll-

bea Extenor, 19911/1993. 
Wastongton, TeR:a1ro Secretério, 1968. 
Washinglon, Segundo Sec1efário, 1968171. 
G..-naJa. Segundo Secralário, 1971n4. 
Gualarnlll. Elaa1agw1Jde N•vM •· 11f72a1974. 
Geualxa, Delegação Pe~. Conselheiro, 

19791113. 
Wast.mgton, OEA. Mitawbo-Conaa'halro,1987. 
Geualxa, Dalageçio P_,_,., Rapra

sentanle Pennanenta Adjunto, 11183/!18. 
Negol:ia9Õ8B sobre Exportaçõea de T~ de 

Algodio pa~a os Estados Unidoa, Weahll1gllln, 1970 
(membro). 

Aaaambléia Geral do lnstiluto l~lal do 
Algodio, WashiiiQIUn, 1970 (delegado). 

Comitê Permenenla do CCIA, W88hington. 
1970171 (representanla). 

XXIX e XXX Reulll6es Plenénas do Comil6 
ConsulbvO lnlamaciOnlll do Algodão. w .... lglllo'l. 
1970, e GUIII8mala, 1871 (delegado). 

Raul"lio do 1nsb1u1D lntamac:IOIIBI do Algodio, 
Guatamala. 1971 (paltlclpante). 
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Mossão Especial à Investidura do Senhor Klell 
Eugênio L.augerud GaiQI&, no cargo de Presidente 
Constduc10nal da República da Guatemala, 1974 
(membro). 

Reunião do Subgrupo 11 do Grupo de Trabalho 
sobre Ciãncla e Transterêncoa de Tecnologoa da 
Reunião de Chanceleres das Améncas, Guatemala, 
1974 (delegado). 

V Reunião de M111ostros de Energoa da OLADE, 
K1ngston, 1975 (membro). 

ComdiYB do P18Siderde da RepúbliCa nos en
contros com o PI1!Sidente do Urug11111, RN818, 1975 e 
com o Preslderde do Peru, Tababnga, 1976 (membro). 

Comitiva do PI8Siderde da República nas voa
gana ao Méi<ICO, Urugu&l e Repolblica Federal da 
Alemanha, 1978. 

VIl Congresso Mund1al de Meteonllogoa, Gene
bra, 1979 (delegado). 

ConferêllCIII Admn1st..-a Mundial de Radio
comuniCBÇÕ8S, da União Internacional de Telec:cxru
niCações UIT, Genebra, 1979 (delegado). 

IX Reunião da Corrissão do Petróleo da OIT, 
Geneblll, 1980 (delegado). 

XIX e XX Seesões do Subcomdê Jurídico do 
Comitê sobre os Usos Pacllicos do EsPB90 Extenor, 
Genebra, 1980/81 (delegado). 

CCIX a CCXVIII S sa s lies do Consello de Adrn
nostração da OIT, Geueln, 1981 (delegado-suplente). 

ConferênCia lntelllllCional sobre AssistênciB a 
Refugl8dos na Alrica, Genebra, 1981 (delegado). 

ConferêRCIB de Plempotenciénos da União ln
temaaonal de TelecomuniCIIÇÕBS, Nairóbi, 1982 (de
legado). 

CCXIX, CCXX e CCXXI Sessões do Conselho 
de Admlllistraçlo da OIT, Genebra, 1982 (consalhao
ro-técruco). 

XXXVII Saasão do Couseho Adm.-mto da 
UIT, Genebra. 1982 (delegado). 

XXXVI a XXXIX S ·-da Comiasio de Dia
tos Humanos, Genebra, 1979 e 1981183 (delegado). 

Conferência AdrnlllslrabVa Mundial de Radio
comunicaçlles pana Sar•IÇOB Móveis (CAMR/83), 
Genebra, 1983 (delegado). 

CCXXII, CCXXIII a CCXXIV Sanãas do Con
selho de Adrn11181Jaçio da OIT, Genebra. 1983 (de
legadorsuplante). 

XXXIII a XXXV~ias MurldÍIIIS da Saú-
de, Genebra, 1980 ( hlllro-TécniCO) a 1981183 
(delegado-suplante}. 

LXV a LXIX Conferências lnte11111C101181S do 
Trabalho, Genebra, 197'111112 (Conaelha110-Técnco}, 
1983 (delegado). 

XXX, XXXIV e XXXVI Sessões da Subcomos
slo de Prevenção da Discnm1nação e .Proteção de 
Minonas, Geneblll, 1980/81 e 1983 (obseiVBdor) 

Conleriinaa InternaCional sobre a Questão da 
Palestina, Genebra, 1983 (delegado). 

XXX a XXXII e XXXIV Sessões do Comitê Exe
cu:.vo c:!:l ProglllmB do Alto Comssanado das Nações 
Un1das para Refugoados, Geneblll, 1979181 e 1983 
(delegado). 

Reunião M1n1stenal do Movimento Não Alinha
do, Luanda, 1985 (obsaiVBdor). 

XL Sessão da Assembleia-Geral da ONU. 
Nova York, 1985 (delegado). 

MarraodDCanllêde~daONU (1986). 
ComiSsão lrdemaciOnal de VanfiCBÇão e Acom

panhamento (Procedimento de Guatemala}, 1987 
(representante suplente). 

Representante do Brasil na Comissão lntelll
maricana palll o Controle do Abuso de Drogas, 
1987188. 

XVII e XVIII Sessões Ord1nánas da Assembléia 
Geral da O.E.A., Washington, 1987 e El Salvador, 
1988 (delegado}. 

ConferiinciB de Plenipotenciários das Nações 
Unidas para a adoção de uma Convenção lrdema
c101181 comra o Tláfico llícdo de Entorpecerdes, •:,a
na, 1988 (delegado). 

Representante suplanta do MRE. no co.....,lno 
Pennanente de Defesa dos Diredos da Pessoa Hu
mana e no Conselho NaciOnal do Melo Amo• .. "le, 
1985186. 

A diSposiÇão do Secretáno-Geral da OMJ, .1av1er 
Pérez de Cuelar, em VISita ofiaaJ ao BraSil, 1985. 

Adjunto do Cermorual da P18111dânciB da Repú-
bliCa, 1975179. 

Ordem de Rio Blllnco, Grande OfiCIBI, Brasil. 
Ordem do Ménto Naval, Cavaletro, Brasil. 
Ordem do Ménto Aeronáulioo, OIICIBI, Brasil. 
Medalla do Pacificador, BrBBII. 
Medalha do Ménto Serdos Dumont, BraSil. 
Medalla do Mérilo Tamandaré, Brasil. 
Ordem da Águia Azteca. Comendador, MéxiCo. 
Ordem Nacional do Leão, OfiCial, Senegal. 
Ordem Nacional do Mérdo, Oficial, França. 
Ordem do Mérito, OfiCIBI, Peru. 

Ordem do lrlante Dom Hennque, Oliaal, Portugal. 

Ordem de FI1UICISCO Miranda, Oficial, Venezuela. 

Cruz do Ménto, I Classe República Federal da 
Alemanha. 

Sti611o ... ,_ Amllrante, Diretor-Gellll do De
partamento do SeMço Extenor. 
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MARÇO DE 1998 

• -\s relações pohuc:as com a Suecta tim s1do tradiCionalmente carcbalS e marcadas por um 
d111logo franco. o qual fo1 ameia ma1s fac•htaao pela consolidação do pnx:esso democrauco 
no Bras1l. bem como pela estabilização e abenura económ1cas no PaiS E macia a elevação. 
nos ultunos anos. do conceitO em que e tidO o Brasil naquele paas. taaro nos mmos ofic11111 
quamo pnvados. refler•da no e>epress1vo cresc1menro do fluxo de mwstJmmtaS suecos e no 
esrabelec•memo de um mecan•smo de consullas poh11cas de alto n1wlemre as Cbaucelanas 

• Para a Suec111. o relacionamento econõnuco com o Brasil tem ••do. tambem. 
tradicionalmente de graade 1mponàac:1a A presença de empresas suecas ao BdSII remonta a 
ultima decada do seculo XIX. qulllldo a Encsson realiZOU suas prarunras earregas de 
apanolhos relefÕlucos Em 1909. a "Nordsr)eman Shlppmg Company" estabeleceu a pnraeua 
lmha de uansporte regular com o Brasil Nas decadas segu1111es, di- empresas suecas 
abnram subs1cbanas no Pa1s, -... as qwus deslacam-se ASEA. AG A. SKF, 
ELECTROLUX. STAUBIATLAS COPCO VOLVO E SCANIA. Mwras ..._ 
subsuilánas concentraram-se em Sio Paulo. que. na decada de -· era cansuieracla. 1111 
Suec111. como a "tercesra cidade mdustnal sueca". apos Esrocolmo e GorembiiiJIO. 
RKcttemeate. a STORA. a maJOr mdustna de papel e celulose sueca, assmau com a 
ODEBRECHT c:omraro de US I.S bllbio para a c:oasuução de complexo mdusmal 1111 
Babra A maiS •mpoltame operaçio de pan:ena sueco-brasdecra e o ,_ (.-nbro'97) 
COUbaiD finnaclo earre a STORA (produws floresracs) e a ODEBRECHT para a c:casauçio 
de uma mdústna de papel e cehdose na Balua A 1113Uguraçio do pft!Sew VERACR.UZ. 
avahado em S I.S bdhio de clólanos e dewndo empregar 2SOO ~. contOU com a 
pnseaça do Presidente da República Traia-se do ma•or mvemn- dm!to sueco ferio • 
o pn~~eare aa Amenca do Sul 

• No p-. a unagem do BI'UII na Sucicl& expenmema uma nUIMI melhora. La,... dai 
peaboras do passado (IDSIIIbllldade carabral. altos mdas de adlaçio, ptUeCIOIIWDO e 
politicas de noserva de men:aclo), ao que se somam os imos ao -mo da mrepaçio 
retPonal e desembaraçado de hipocec:as politicas que - .......,.... suu p<*IUU em. 
cpceotaes como dcnnras humaaos , Dào-prolúemção e me10 amb-. o BruaiSUJp ascn, 
aoa olhos da Suecl&, como uma IICODODI13 prospera e promiSIICIIll. e como uma auw pcrinn• 
de crradlação global. com a qual cabe buscar uma pen:ena IIIDIIa ma• ..,. ... Na ...-_ 
a melhor unagem do Pais reflete-se, sobretudo. na moaor dlwlgaçio de - sabre 
aspectos negaaws da reahdade brasdeua. bem como no - 111!111fic:aDvo do fluxa de 
mformações positivas sobre a -OIIWI braslleua, em pra!. e ao - das retaçãe. 
comercws bilateraiS. em. nê -~·-
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VISITAS DE ALTO NiVEL 
• Em mvel pobtrco-drplomauco, as relações brlaterars tem srdo est1111uladas por VISitaS de 

alto nwel No ano de I 096, foram marcas de relevo do estrertamento das relações 
bilateraiS. as VIagens a Suec12. dos Mmrstros da Crêncra e Tecnolog~a e da Marmha e as 
VISitas ao Brasrl do Mmrsuo da lndustna e Comercro da Suecra. BJom Von Svdow, 
acompanhado de conulrva de empresanos llclerada pelo Senhor Perer Wallenberg, bem 
como do MmiSUO da Marmha. Peter EsbJom Nordbeck 

• Coostltllem. em 1997, exemplos concretos do adensamento das relacões entre os pa~ses. 
as VISitas a Suec:ra do Mmrsuo de Estado das Relações Exrenores, LuiZ Febpe Lampr012., 
em abnl, a VISita do MmiSti'O do Exerctto, General Zenddo Gonzaga Zoroasuo de 
Lucena, em maro, a do Chefe do Estado-Maror da Aeronautlca. Ronald Eduardo Jaeckel. 
em setembro. e a do Secretano para Drrettos Humanos. Jose Gregon. em ourubro 

• Na mrenção de dar segulll\ento a essa notavel e deseJável sequencra de enconrros. o 
Presrdeale da Repubhca fonnulou, em agostO passado, conVI!e ao Rer Carlos XVI 
Gustavo e a Ramha SilVIa para VISitar o Brasrl, em data a ser conruaramente agendada 
Por sua vez, o Chefe do Estado-MalDI' da Aeronauuca. Ronald Eduardo Jaeckel. 
estendeu conVIte para aue seu nomologo. T~nente..<Jenerai Kent H Harrskog. \1SRe o 
Brasd no pnme1ro semestre deste ano 

• O Governo de Estocolmo Igualmente convtdou em novemoro passado. o PresLdente da 
Republica a realizar \.stta onerai a Suec12.. em data a ser conruaramente agendada 

• Destacam-se. entre as VlSnas suecas ao Brasú a se realizarem em 1998. a de quatorze 
parlamenrares suecos e representantes de entrdades empresanars e de comercro. em 
Jlnetro. devendo manter contatoS em ~anas ctdades do Pa1s com autondades federaiS e 
estaduars e personalrdades dos setores publico e pnvado nacrDDaiS Esta. amda. plane]ada 
a VISita. a São Paulo e Rio de Janerro. de nussão de drngentes e tecarcos de alto nrvel de 
empresas suecas. organrzada pela Academra de Crêae~&s da Eageahana. de 14 a 21 de 
março de I aos, da qual podera pan1crpar. em carater pnvado. o Rer Carlos )I.'Vl 
Gustavo No Rio de Janerro, Vttóna e Aracruz. estão programadas vrsttas a Aracruz 
Celulose S A. ao Centro de Pesqursas da Petrobras e a Cornpanh12. Srderurg~ca de 
Tubarão. em São Paulo, Prracu:aba e São Jose dos Campos, a nussão CODhecera a 
Unrvers1dade de São Paulo. a Scanra Latm Amenca S A, o Centro de Estudos Nucleares 
da Agncultura, o Centro de Pesqwsas da Copenucar e. finalmente, o Instituto Nacronal 
de l'esquiS3s Espac12.rs, a Embraer e a Encsson 

• Cabe arnda cttar a VISita programada para março proxllllo do Senhor Jacob Wallemberg. 
a ser recebrdo. em Brasrha. pelo Senhor MmiSU'D de Estado das Relações Extenores, 
pelo Mmrsuo da Fazenda e pelo Presrdente do Banco Cemral. A essa V1Sita, segutr-se-a 
a do MmiSUO da Jndustna e Comercro. preVIsta para abnl e, possrvelmeme. a da MIIIIStra 
dos Negocros Estrangerros. Lena HJelm-Wallem. que manrfestou seu mteresse em vrsltar 
o País em serembro de 1 aos 

PBINQPAIS MECANISMOS INSTITIJCIONA!S BILATERAIS • 
• ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÔMICA, INDUSTRIAL E TECNOLOGIC'A, 

assuradp em 3 de abnl de 1974, em VIgor a pamr de 7 de abnl de 1986, 
• COMISSÃO MISTA BRASIL-SUÉCIA. 
o ACO~ SOBRE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO RECÍPROCA DE 

1NVE ENTOS Cem negoc~&ção), 
• CO ÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A 

EVASAO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA. assmado em 
25 de abnl de 1975, em vrgor a partlr de 29 de dezembro de 1975 Autondades suecas e 
brasileiras reunrram-se em IDaiO passado. em 81'3Slha, no Mrnrsteno da Fazenda, para 

17 
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m1C1ar as negoc:tações soDre novo te"<to da Convenção. .:om \listaS a adequar o 
Instrumento as reahclades econõm•co-tisca1s de cada pa1s 
ACORDO QUE ESTABELECE MECANIS:\10 DE CONSLLTAS N.4. iREA DE 
TRANSPORTE '\'IARÍTIMO. de ~~ de setembro de I 071 

DADOS BASICOS SOBRE -\ SliECL-\ 
NOME OFICLtL: REINO DA SUECIA 
CAPITAL: ESTOCOLMO 

ÁRE.4: 449.964 km% 
POPULAÇÃO: 8.8 milhões cesl. 1997: cerca de 911.000 im1g.,unes1 
DATA NACIO.'Il.-tL: 6 de juaho 
DATA DE INGRESSO NA l.'Nr..iO EUROPEU: I de janeiro de 1995 
SISTEMA POLÍTICO -\ Sueclll e uma monarqu1a conSIIIUclona1 com regune 
parlamerttansta de governa 0 papel do monarca e represenlaiiYO e SlmbDhCO 0 PariaiiiOIIID e 
uniCameral, com 34Q membros. ele11os par v01a d1reta. para mandata de tris anos. pelo siSiema 
de representação pf0!1arc•anal 

PRINCIPAIS AUTORIDADE§ 

CHEFE DE ESTADO Re1C\RLX\lGl;ST\F1desde ladese~embrade 10731 
C:HEFE DE (ilJVER.\'1 I Pr1me.ro-"l1m11ro GOR\N PERSSON 
MINISTRA DO E.'\:TERIOR LENA IUEL:\1-W -\LLEN 
EMBALXADOR DA SUECIA NO BRASIL: CHRISTER \1:\NHUSSEN 

PRJNÇJPAIS JNDIC \DORES ECON!)MICOS E FINA~~jCEIROS: 
PIB. 11 pnços cnrrt!ntes: li 22J.7 8/LHOES (191J6i 
TAX4 REAL DE CRESCIMENTO DO PIB:J.J!o (199./1: J.5% 0995): 1.1•. (19961; 1.6% 
(primt!lro '"""'"'"'de 1997) 
COMPOSIÇÃO DO PIB: .41friculturll: Z.'l'!,: lndrisrroa: Z"'"o: Serv1ços: 71"~ ( 19951 
PIB PER C:APIT.4.: l'SS 20.100 (1995JPNB: l.'SS 298.1 BILHÕES (1996) 
MOEDA: cDI'OII sueca (SKrj 
CÂMBIO: por USS 1- SKr 7,9 ( st!L de IPP7}: 6.72./0SKrtJan. 1996), 7.13JJ (1995), 
7. 7160 (19P41. 7. 7BJ./ (IIJPJ), .5.12JB (11JP2), 6.0475 (]PP II 
ÍNDICE DE PREÇOS DE CONSUMO: 1.0% (at.julho de IPP7} 
ÍNDICE DE PREÇOS DE PRODUÇÃO: 1.9" (at.jlllho dr IP97} 
TAX4. DE DESEMPREGO: P.l" (Julho IIJP71 
FORÇA. DE 1RABA.LHO: 4,5 milhões de trtzbtzlhadorrs (ut. 19'Hi 
DÍVIDA EXTERNA: L'SS 66.5 bilhões ( IIJP./1 
AJUDA AO DESENJ lJl.I7MENTO (ODAI: USS I. 76P bilhões (199Ji 
EXPORTAÇÕES. FOB: USS BP.ol billlões (IP961 
IMPORTAÇÕES CIF: l.'SS 7./,./ bilhões (l'J96) 
SALDO COMERCIAL: l.ISS 15.0 billlões 11 !196) 
PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES 11111deira. pasta de popeJ. popel. auromólll!is. 11111quinaria. 
prtlfhlros pÍIIII<:M, minbio de ferro. aço 
PRINCIPAIS IMPORTAÇÕES: petróletJ. auromóveü, maquinaria. roupos 
Fontr Esc:nrona Central de Estwsucas da Suec1a e The Economm lntelilgence Unrt 

CQN.JUNTVRA POLITICA INTERNA E E.'I:TERNA DA SUECL-\ 
• O c:eaano pahnca 111tema vem sendo dCIIIIUI8do pelas questões relativas aa futuro politiCO do 

paiS em decorrenclll de seu mgresso na União EufC!I••a ( UEl Dur.utte cerca de duas 
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gerações." pa1s acrecbtou que podena haver uma "ahemau"a sueca .H opções capttallsta e 
soc1ahsta Essa altemanva baseada nos programas da Socrai·D~mxrac•a. esta tendo 
gradualmente. que se adaptar as normas da UE 

• Na area de poht1ca externa. o Governo Persson tem reafinnado as pnondades ccnhec•das da 
ação dJplomar.Jca sueca. taiS como cooperação com a EU. promoç.io aa. paz. da democrac1a 
e da JUSUça SOCial. com enfase para OS programas de ajuda humamtana e pam O 

desenvolVImento. fortalecimento das Nações Un1das. não-pamc1pação em alianças mrlltares 
(tenno que substrtulu. no dJ.scurso otic1al sueco. a expressão ··neutralldade'1. cooperação 
com os demaas pa1ses nonbcos. 1mponànc1a estrategtca dos pa1ses balncos. pror.eção e 
conservação amb•emal 

• No âmb1to europeu. os argumentos pre-IQ94 mvocados contra a mtegração d1z1am respeito 
a cllmmurção da qualidade do me10-amb1eme e perda da pos1ção de neutralidade e mesmo 
da mdependinc•a da Suec1a Os SOCiais-democratas. no entanto. cansegtnram vencer 
res1Stenc1as. afinnanclo que um '"não- podena desencandear moVImentoS especulativos 
coaua a coroa sueca. elevações de JUros e cortes amda maiS cbasucos nas despesas a fim de 
manter a crecbb1bdade da politica econôm1ca Ass1m. em referendo reahzado em 13 de 
novembro de 1994. por 5~% de votos a làvor e -'6"• conua. os suecos decuilram pelo 
mgresso na Un1ão Europelll 

• Em confomudade com o Tratado de Maastncln. a passagem para a terce~ra fã.se da União 
Econõm1ca e Monetana (UEMI ocorrera em l" de Janeuo de JQQ9 data na qual sera 
1nrroduZ1do o Euro nos Estados-membros que estejam preparados para paruc1par na 
pnme~ra leva de pa1ses aderentes As deciSões nesta matena serão aclotadas na pnmavera de 
(998 1sto e. daqu1 a poucos meses -\ Suecta esta entre os pa1ses que 'lão deverão adenr a 
UEM em Janeuo de 1 oQo assun como a Grà-Brer.anha. a DU13marca e a Grecta O Governo 
sueco teme a •mpos1ção de poht1cas econÕm1cas supranac1anaas e e a favor de protelar. ate 
200 l ou ZOOZ. uma pos1ção quanto 3 entrada ou não na liEl\1 quando JUlga que haveria 
concllções de aval~ar se a unificação da moeda estana 1mpelmdo 3 Euroca no rumo 
federatiVo A l!mão i\tonetana tendena na opm1ào de Estocolmo. a levar a um mec:antsmo 
finaoce1ro pan·europeu e a uma abrangente estrutura pobuca supranacional contra a 
vontade da Suec1a. que se opõe a aualquer manifestação europeia de evolucào federauva 

CONJUNTlTRA ECONÕMIC,\ SlTECA; 
A 3UVJdade econõmrca na Suecra. que. desde algw~s anos. VJVJa wna si!U3ção de estagnação 
marcada por uma desaceleracão da taxa de cresc:1mento do PIB. retomou. desde o segundo 
semestre de 1995, tendênc.a crescente, refleuda no aumento do consumo 111temo e no aumento 
da produção mdustnal. sobretudo das empresas voltadas pua exportações -'•Presentando suuus 
de recuperaQão desde então. proJeta-se que o PIB deva crescer. em l 997 e 1998, 
respecuvamen<e. 2.8% e 3.1% As expectativas são de que as taxas de mflação pennaneçam 
baiXaS (2% ~ final do corrente ano). camdo para I.S"i. ao final de 1998. o defictt publ1co 
mamenha-se m tomo de 1.9"'c. do PIB em 1997, atuiJa o equ1hbno em 1998 e. finalmente. 
alcance um s peraVIt de 0.5"1. em l 09Q O drnamiSmo do setor exportador devera permwr um 
superaVIt da lança de transações correntes de 70 brlhões de coroas em lD981cerca de USS 9.2 
bllhõesJ. ou SOJa. aproxrmadameme 4% do PIB I 

1991 11991 11993 11994 1995 1996 11997• 1998• 

PIB sueco. 18.1:81 de -1 I 
1"14 ,-2.2 13 3 

'3 6 I" r-8 
3,1 

crescimeato. em o/o 
• esumaclo 
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POLÍTICo\ COMERCIAL E COMERCIO EXTERIOR DA SUECIA 
Trad1c1onahnente. a Suec1a <em segu1clo uma pobt1ca de bvre comercio. de apo1o ao 
multllaterabsmo e de luta contra o pnxec1011tsmo. ccmchc10118da. em grande pane. por sua 
reduZida população e por um mercado uttemo consequentemente pequeno. o que tem tomado o 
pats extremamente dependente de seus mercados extemos 
O llllercâmbto com outros pa1ses tem s1do uma 111lpOrtaate força propulsora de desenvolvunemo 
durante a fase de mdustnabzação do paiS O acesso a mercados estrangetros poss1b1btau a 
espectahzação e a expansão da mdustna sueca. As exportações suecas são respoasave1s por 
cerca de 32.5% do PIB. bem como pelo escoamento de 40% da produção mdustnal Por outrO 
lado. a necessidade de reduztr custos e rac10110hzar a produçio local levaram a Suecta a ser 
extremamente aberta a Importações que representam cerca de 32% do PIB 
A 111dustna metalomecàmca e o pnnc1pal s01or exportador elo pa1s. com uma pamapação de 
46% nas exportações tota1s suecas. segwda da mdustna de madeira. papel e celulose (18,3%), 
mdústna mmeral metalurg1ca (8,6%), mdústna quuntca (7 ,3%) e aparelhos eletrO..,IeiiÔIIICOS 
(4,3%) As exportações suecas são basiCaDiel1te dtn!lldas a Ewapa Ocldeotal. a qual ab;sorw 
três quartos elo fluxo comere ~a! do pa1s, coaua I 0% para a Amenca elo Norte, I 0% pllllll a Asta e 
2% pllllll a Amenca Lalma 
As relações comeretaiS da Suécia com o resto dos paLSOS da Associação Europe18 de L1vre 
Comen:1o lEl'T AJ passaram a se basear. com a adesão elo paiS à UE. no T.-clo sobre o Espaço 
Ec:Gaõnuco Europeu (EEE) O pnnc1pal parcetro comerc1al elo paiS e a Alemanba, com 11111a 

partK:tpação de 20,1%, seguida dos EUA (8,2%), elo Re100 Umclo (8,1%), Noruega (7%) e 
Dmamarca (6,9%) 
A balança comerc1al sueca tetn expenmentada saldos crescentes desde 1990 Embora ate 1992 o 
superaVIt ttvesse se reduzido em função da redução das exportações (como consequêllcta da 
recessão), as exportações expandiram-se. desde emão. em mmo acelerado como resultado da 
recuperação economtea dos pa1ses tndustnas europeus e dos Estados Un1dos e dos aumentos de 
competitiVIdade das mdustnas de ponta exportadoras suecas. pnnc1palmente dos SOIOres de 
defesa. maquanana e telecomunicações 
Nos foros econõm1cos mult1latera1s. a sue.:,. confere particular 1mponànc18 a manutenção de 
uma dmàm1ca global de reduções tanfanas. especialmente em função do perfil de suas 
exponações. de elevadas proporções de bens de alta tecnolog,. As autondades suecas apo13m 
os plert:os dos paiSOS em desenvolvtmemo contra propOstaS de 1mpostçào de medulas 
protec:ICIIIIStaS ao abngo de cmenos amlnema11 ou trabalhiStas No que tange a elaboração de 
normas art:emac1cma1S sobre mvesttmentos, o govemo sueco e tambetn senstvel a poaderações 
quanto a CDIIVIOIItincta de que tal proc:.so se realiZO no àmb110 de um foro un1versal, como a 
OMC, de pretilrincl8 a outro maiS resmto. como a OCDE 

RELACÕf.S ECONOMICAS E CQMIRCJAIS BRASIL-SUÉCIA 
Desde a tllbada da Suecl8 na Untão EuropeJa.. as exportações brasde1ras sofietam reduções 
coasiStenleS etn função do siStema tarúãno da EU,em n1vel maiS elevado elo qae o -enor A5 
""Penações para a Suecl8 calrlllll de USS 173,1 mdhões em 1994 para US$ 159,5 rmlbões em 
1995 e para USS 146,4 nulhões em 1996 
Os tnY81rt:unentos suecos no Brasil tõm cons1deravel tradição Em 1915 estabeleceram-se etn 
nosso pats a AGA (gases mdustna111 e a SKF (rolamentos!, enquamo a Encsson fundou uma 
fill81 blliSIIeua etn 1926 O penoclo aureo da entrada de empresas suecas no Brasil, -.-. 
fot de macios da década de cmquenta ate o liDai dos anos setenta Exlslem hoJe cerca de I 50 
firmas suecas representadas no BrasU. por meto de subsultanas. aSSOCI8ções, escntonos de 
representações etc Sua gama va1 de gnmdes empresas de atuação global, como a AGA. Asea 
B....,.. Boven (sueco-stu.ça), Ama. Atlu Copc:a, Eletrolux, EncsSOD. SC81118, Skf e Volvo, a 
pequenas parcenas E um drt:o cornnte nos me1os empresana11 suecos que São Paulo e a terceua 
Cidade mdustnal da Suetl8, apos Esrocolmo e Gotemburgo 
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Apesar de a Suecaa ha mwt.o figurar entre os dez ma1ores mvest1C1ores estrangeiros no Brasil. 
com a esrabd1zação da ecanomiB. a retOmada do cresc1111ento. a unplementaÇão de polrucas 
llberallzallles e de estab1lldade camb1ai e a consolidação do Mercosul. desenha-se novo penodo 
profícuo para os 111vest1mentos suecos no Brasil Estanam sendo projetados mvestunentos da 
ordem de USS 1 bdbão no Brasd nos pro>umos cmco anos Quatro empresas pretendenam 
mwsur USS 150 mdbões ou ma1s Electrolux.. ScaniB Volvo e AGA Em segundo piano 
estanam a Encssan e a Asea Brown Boven. com planos de mvestunentos supenores a US$60 
m1lbões Os mvestunentos de um terce1ro grupo de empresas. do qual fazem pane a Astra. 
lnterpnm. SandYik. Svedala, Swechsh Matcb, Tetra Pak e Vce, snuar-se-1am na faiXa ac1ma de 
US$20 milhões 
Desde meados de 1995. de fato. acentuou-se a retomada do uneresse dos mvesudores suecos 
(baSicamente do setor mdustnall pelo Brasd CanVJna menc•onar a reabzação de semmano 
sobre mvesumentos, em colaboração com a Federação das lndustnao da Suec1a. em outubro de 
1995 lo palestrame prmc~pal fo1 o então Mm1stro dos Transpones, Deputado Odacyr Klem), a 
VISita ao Brasd do Senhor Peter WaUemberg, em oUillbro de I CIQ6, do emàCI Mmlstro do 
C<~merc1o Ex!enor, Bjom von Sydow, em novembro de I <196, acompanhado de grupos de 
1mponantes empresanos, o expressivo •nteresse demonstrado por h=s de negoc1os suecos 
durante a palestra profenda pelo MmiSUO de Estado na Cãmara de Comercio Sueca, em sua 
estada em Estocolmo em abnl de 1997, assiiD c<1m0 o numero crescente de VISitaS de 
empresanos suecos regiStrado pelo aumento dos ped1dos de VITEM Junto ao Setor Consular da 
EmbaiXada em Estocolmo 
Algumas das prmc1pa1s empresas suecas no Brasd são as segumtes SaodYik, AGA. Alfa-Lavai, 
Asea Brown Boven (50 % sob contrOle do grupo Wallemberg), Astra, Atlas Copco. FIBt Lux. 
Cncket Da AmazcinJB, Elca Nobel, Electroiux, Asab, Essebe. Facn. FngoscandiB, lnterpnm. 
T Janer, Up.JOhn-pharmacJB (50 % sueca). Pemorp, Sab Wabco, S A S • ScaniB, Skf, Svedala, 
Tetra Pak e Volvo 
Conciu1dos os emencbmentos entre os grupos STORA !ma1or empresa sueca de produtos 
florestaiS que faz pane do conglomerado mdustnal controlado pelo grupo INVESTOR - lem-se, 
Wallemberg l e • ODEBRECHT \1Sando a uma assoc1acào oara Implantação de maustna oo 
Sul da Balua. foram mauguradas. na presença do Pres1aente da Repubhca em setembro 
passado. as obras de construção do empreena1memo sueco-braslieuo. prOJetO \'ERACRUZ, 
avaliado em USS 1.5 bdhão. para produção de papel e celulose ... fabnca devera entrar em 
operação....-. 2001 e 1002. com uma produção anual de 750 md toneladas de polpa de celulose 
de fibra cuna A polpa, por sua vez. sera uuhzada na fabncação de pape.s de alta quahdade. não 
so para cansumo ICICai, mas tambem para atender a demanda da mercado reg1onal e 
uttemac1onatA operação representa o maJor mvemmento UtcbVJdual efetuado por uma empresa 
sueca no P O empreendimento Ilustra o clima de canfJBDça nas perspectivas da economiB 
braslleJra q ora penneJB o empresanado sueco Pode Igualmente VIr a caastnuJr um marco na 
abertura de novos camtnbos de parcena sueco-braslleJra pela assoc1ação de duas firmas de 
grande pana com abjeuvos de lltU3rem canjuntameme no mercado mternac•onal A cbnàm1ca tia 
globabzação, a que a Suécm é pamcularmeme sens1vel na med1da em que coma com um 
pequeno mercado Interno mas com um setar mdusmal avançado e airametne competitiva, pode 
ensejar futuras aiJaRças em moldes s1m1lares, aprovenando as vantagens braslle1ras em termos 
de escala e as suecas, em tecnolagl8 de ponta e engenhana finance~ra 
O estoque de mvestlmentos e remvesnmentos suecos no Brasil mamava, em 30 de junho de 
1995, a cerca de USSS 539 mllbões Segundo dados do Banco Central do Brasil. o flW<O de 
mveswnentos suecos no Brasil. somou, I D95, USS 235 milhões Cerca de 81% desse momante 
destmou-se • a mdustna de transformação, ~I •{, para o setor automab1hsoco. ~I% para 
telecomuniC:ações. 16~ para meu.lurg1ca. e ll 0 o para mecãn1ca O Brasil voltou a tomar-se 
atraente para o empresanado da SueciB que devera voltar a mvesur no Pa1s. como confínnou o 
Senhor Peter Wallemberg quando de sua VISita na ano passado AdemaiS, a nussão dos 
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empresanos e teaucos d~ alto mvel da prestl(llosa Academia de CiênCias da Engenhana. de 14 a 
21 de março de 1908. comprova o uneresse renovado do empresanado sueco em relação as 
poss1b1lldades de concreazar ftubfioros negoc1os no Brasil 
Exemplo desse renovado Interesse pelo Brasil. e o pi'O)etO da empresa Asea Brown Boven em 
mvesnr nos setores de geração de energu~ e exploração petrollfera Na area de geração de 
enertpa. a ABB. comando com a larga tracbção, em nosso paiS, de fomecedora de eqwpameatos. 
esrana camemplando aJIOSSibllldade de COIIIInUr um CODJWitO de usmas termoelomcas moVIdas 
a gas natural. vmculadas ao gasoduto Brasü-BoiiVIa No que tange a exploração pecrollfera. a 
ABB. que colaborou com a Petrobras no desenvolVImemo de tecnologia para operações de 
perfuração "off-shore · a grandes profimdld.des na Bac1a de Campos. padena VIr a paiUCip8r da 
exploração na area de Barracuda Vale lembrar que, alem de seu acervo tecnologlc:o, a ABB 
d1spõe. aanda. de elevado conceRo JUnto aos meaos financeiros uarnac•ona•s Nesses nOYOS 
mvestunentos. a ABB buscana alianças com empresas braslleuas e estrangeiras. o que 
s~g~~~ficana Importantes oportmudades de negoaos para grupos naCIDDaiS, mormente no seiOr de 
construção pesada 
A propostto, a empresa sueca TELIA. mtegnmte do consorc1o TESS, paltiC!pDU recentemente 
da llcttação para operação de telefcn1a celular no mtenor do Estado de São Paulo Embora tenba 
sido declarada vencedora. a empresa tbl closquabficada. JIOI" wna Conussão do Muusteno das 
ComuniCações (atendendo a recurso lllhlrpostO pelo ccnson:1o AD' Toucb. segundo colocado), 
por ter apresetrtado erros tlpograficos em sua proposta. tais como gra&r o valor total da prapoola 
em RS 1,32 e não RS 1,32 bilhões Acabldo o pa..,... da ComiSSão, o c:onsorao TESS, _.. 
apa recorrendo a JUstiÇa na tentaiMI de res111urar a decisão on!llll"l Vale lembrar que a 
1mpraa sueca vem acompanhado o p,_ de desqualificação da TELlA • com VISões que 
vio de uma postura obJetlva e equll1brada, que cnucam o desando do CCIISDrCIO TESS, a 1111111 

percepção negauva do que sena wn ex c no de fonnabsmo Junchco dos orgãos brasaielros 
enwiVIdos na questão 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
Subsecretaria-Gertll de Assuntos Políticos 

Depanamento da Europa 
Divisão da Europa - /1 

Informação Geral 
sobre a Letõnia 

Brasília, 28 de janeiro de 1997 
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lnformacão sobre a República da Letônia 

I. Dados Básicos: 

Nome oficial Republica da Letóma 

Capital Rtga 

Nacionalidade Letà 

Idiomas Letão ( ofic1al1 e Russo 

Religião Luteranos evang:ehcos. Catolicos e Ortodo'<OS russos 

Área do terrnõrio o-1 500 Km2 

Populadão 2.5 m1lhões <I 096) 

Composição demográfica 57.8°~ de letios. 31°1. de russos. 4.-1% de bielorrussos. 

Z.8% de ucramanos. Z.6°·ó de poloneses e 1.4% htuanos 

Princ1pais culades R1ga. Dauga\-plls. L•epaJa. Jelgava e Jurmala 

Moeda Lats 

Cotação em relação ao dólar americano 0.55 para US$ I (em outubro de 1996) 

2. Governo: 

Governlo Republica Parlamentansta 

Chefe Je Estado Gunus Ulmams 

Chefe de Governo Guntars Krasts 

Principais partidos L'nião dos Camponeses. Via Leti. Direitos lgwus. 

Democrat•co de Centro. Bloco Nacional 

Legislativo Unicameral I 00 membros eleitos para mandatos de 3 anos 

Judiciário Suprema Corte formada por JUtzes aprovados pelo Parlamento 

Constituição em vigor desde 192:! (reformada em 1993) 

Data nacional 18 de novembro. Dia da Independência (1918) 
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J. I ndicadorl!ll sociais: 

Populacio urbana 7: 9"~ ( 1995) 

Populacio rural :7.1"ó (1995) 

Cresc1mrnto drmogniftco -1.39"/o ( 1996) 

E~tprctativa dr vida média 6 7 anos 1 1996) 

Tau de analfabetismo 2% 

Tau dr mortalidadr infantil 21,2 I I 000 nasctmentos ti QQ6 l 

4. Indicadores eçpnômicos: 

PIB US$ 5, 817 bilhões 

Tau de crescimeato do PIB 4"/o (expectativa para 1997) 

Reada fH!' capilll USS 2 320,00 

Tau de iaftaçio 20% (1995) 

Tau de desemprego 6,5o/o (1995) 

Divida externa USS 364 milhões 

Priacipail parceiros comerciais Federação da RúSSia. Alemanha. Suec•a e 

Finlàncba 

Priacipail produtos e~tportadal Têxteis. madetra e lattcmtos 

Priacipail produtos importados Combusttveis. carros e produtos qutmtcos 

S. Coniu9tura atpal do pais; 

A Letõnia, assim c:omo os outros países bálticos que se separaram da amtp 

Ullilo Soviética, em 1991, vma tentando empreender refOrmas econõmicas e 

politicas que permjWn ao pma se enquadrar ao binõmio democraCJa-economia de 

mercado O esforço de reconvenlo da estrutura econõmica nacional. ames basead• 

no plane.J&IIIeiiiO cennlizlulo. para o livre mercado. canunhava bem ate a grave 

crise bancaria de 1995. 

Além dos esforços so-maiS que vem sendo desenvolvtdos para 

recupenr a econom•a do país. a quesdo das mtnonas atnda esta por lei' 



~M~AR~ÇO~D=E~JQ~9~~-----------------~A~N~~~S~DO~S:=ENADO~FE=D~E=RAL~~----------------------------~' 

equacionada Por ocas1ào aa mdepenaenc1a 1 )90 11 101 concea1aa c1aadama apenas 

aos homens e mulheres que res1d1ssem na Le1oma ha ma1s ae '5' anos - rato este 

que e"<CIUIU milhares de hab11ames de ongem russa e seus descendentes ao usufruto 

da condição de c1dadãos As cerca de 7~0 m•l pessoas que não oossuem. hoje. 

plenos direuos de c1dadama. representam problema de granae em ergadura para as 

autondades de Riga 

A recente mudança de Gabinete. com a entrada do nO\ O Pnme1ro-:lo.timstro. 

Guntan Krasts. não devera alterar substancialmente os rumos aa polmca e'<lerna e 

tnterna do Go• emo letão :-lo plano interno. permanere como pnondade a busca 

do crescimento e desenvol~•mento económu:o. por me1o de reformas hberahzantes 

No plano externo, a Letónia tem buscado aproximar-se da Europa Ocidental e 

adequar-se aos cntenos estabelecidos pela UE e OTAN para futura admissão 

nessas estruturas euro-adãnticas Além d1sso. a Letóma vem dando pnondade a 

suas rel+-ções com os dema1s pa1ses bálticos, conforme •lustram a recente asstnatura 

do acordo de eliminação de tarifas aduane1ras. em 1996, e a mtenção de 'ir a 

formar com aqueles p81ses um sistema comum de defesa. O diferendo com a 

Federação da Rúss•a relativo a questão do temtorio letão cedido a antiga Umào 

SoVIética durante o penado de anexação e, hoje, reivmd1cado pela Letónia, 

permanece sem solução 

6. R~lasões bilaterais: 

O relac1onamen1o da Letõnia com o Brasil é amda mc1p1ente No plano 

polític+. a criação da Embai:u.da do Brasil na Let6nia. em 1993. cumulativa c::om 

a Misslão do Brasd JUnto a Estocolmo. detenninou maior grau de api"OX.Imação, 

embora Blnda hmitado É preciso resSaltai. também. a indicação de Cõnsul

Honorario do Brasil em Riga, capital da Letõnia.. e a existência de Consulado 

Roaoririo da Letõnia em São Paulo 

O comercio bilateral. em 1997, favoravel à Letónia. chegou proximo dos 80 

milhões de dólares O Brasil 1mpona. sobretudo, óleo diesel e fertilizantes e 

exporta para a Letõnia, produros tradJcioiJiós ·como café. açucar. frutas e sementes 

(vide pauta delalhada em anexo) 
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SE-::.:..'1: 'CSCE.'!: 
SERPF.O 

ALICE - :O:MPOR'!':.COES EFETIVAS DADOS !'REL:;MIWUU:S 
CONSULTA POR PAIS E MERC:.OORLKS,•) 

26/01/9! 

-------------------------------------------------------------------------------PAIS 427 LETONIA,Rli:P DA 

NDMERO DE OCORRI!RCIAS CLASSIFICADAS. 11 

PER IODO 
INFORMADO 

01/97 A 12/97 

01/97 A 12/97 

USS FOB 
'l'OTAL GBRAL 

70.259.512 

TOTAL RECIJPERADO 
70.259.51.2 

( ' 

100,00 

litG. t.IQUliX 

360.606.538 

360.606.538 

-----------------------------------------------------------------------------PAl- MEIItl ANTERIOR PFS- RETORNA VARIA VEIS PF3- FIM SESSAO Ell'l'BR- COIITillll 

SECBX/DECEX 
SBRPR.O 

ALICE - IMPOR'!'ACOBS EFBTIVAS DADOS PREt.:::MINARBS 
CONSULTA POR PAIS E MERCADORIAS(*) 

26/01/9 
DG 1 

------------------------------------------------------------------------------PBRIODO INFOJIMADO tJSS FOB QtDUITIDADE KG. t.IQtTIDO 
2710.00.41 "GASOt.BO• (Ot.BO DIESEL) 
01/97 A 12/97 64.955.939 440.220 332.000.924 
3105.40.00 DIIDROGBNO-ORTOFOSFATO DE AMONIO,DMCL.MIST H 
01/97 A 12/97 3.721.829 17.507.697 17.507.697 
3102 10.10 UREIA COM TEOR DE NITRCGINI0>45t EM PESO 
01/97 A 12/97 1.067.507 8.460.097 8.460.097 
3104.20.90 OUTROS CLORETOS DE ~SIC 
01/97 A 12/97 326.610 1.201.350 2.550.000 
3901.10.92 POLIETILENO SEM CARGA,DINSIDADEc0.94,BM FORM 
01/97 A 12/97 57.528 64.700 64.700 
5911.10.00 TECIDO E FELTRO,C/~ BORR~.ETC-UTIL.F 
01/97 A 12/97 52.911 1.509 1.509 
0305.49.90 OUTROS PEIXES DBFilMIIDOS,IIBSMO EM FILES 
01/97 A 12/97 45.792 86.400 l3. 824 
8708.70.90 ODTS.RQDAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICCLOS AU 
01/97 A 12/97 16.509 32<1o 1.296 
8708.10.00 PARA-caooOES E SUAS PARTES P/VEICULCS AUTCMD 
01/97 A 12/97 9.161 147 3.294 
8708.29.91 PARA-LAMaS P/VEICOLOS AUTOMOYEIS 
01/97 A l.2/97 3.603 117 l..U1 
8708.99.00 OOTS.PARTES E ACBSS.P/TRATORBS E VEICULeS AU 
01/97 A 12/97 2.123 l. 766 1. 766 

PRECO MBDI 

14o7,5 

0,2 

0,1 

0,1 

0,8 

35,0 

3,3 

50,9 

62,31 

3Q,1S 

l.,.ZC 

------------------------------------------------------------------------------PAl- MBH0 ltNTBRIOR PFS- UIORNA VARIAVSlS PF3 - FIM SZSSAO Elft'D- CCIII'l'lllm 
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3ECEX/DECE-'I: ALICE • EXE'ORT~=OES O::b/C 
SERPRO CONS~TA POR PAIS E MBR~ORI~!•l 
---------------------------------------------------------------------------

PAIS: 427 ~BTONIA,REE'.~ 

NllMBRO DE OCORRENCIAS C"...ASSIFICADAS 46 

E'BRIODO 
INFORMADO 

01/97 A 1:/97 

01/97 A 12/97 

US$ FOB 
TOTAL GERAL 

9.150.794 

TO'l'AL RECUPERADO 
9.150.794 

( ' 

100,00 

KG. LIQUIDO 

20.068.442 

20.068.442 

---------------------------------------------------------------------------E'A1· MI!RIJ AII'I'BRIOR PF5- RETORNA VARIAVEI5 PF3- FIM SESSAO DITBR- CONT: 

SECEX/DBCEX 
SI!RPRO 

ALICE - EXPORTACOBS 
CONSULTA POR PAIS E M2RC1.DORIAS(•) 

26/0: 
PAG l 

---------------------------------------------------------------------------· 
E'BRIODO INFORMADO US' FOB Qt!JIN'I'IDADE KG. LIQUIDO 
1701.11.00 ACUCAR DE ~.EM BRUTO 
01/97 A 12/97 5. 004.621 19.000 19.000.000 
2101.11.10 CAPE SOLUVEL,MESMO DBSCAFEINADO 
01/97 A 12/97 2.195.124 312 315.798 
2402.20.00 CIGARROS DE FUMO 
01/97 A 12/971 711.667 94.050 
7210.12.00 LAMIN.FERRO/ACO,L>=áDM.EST~.EcO.SMM 

90.127 

01/97 A 12/97 327.851 427 427.094 
8515.39.00 OOTS.MAQS.E APARS.P/SOLDAR ~I5,DB ARCO/JA 
01/97 A 12/97 240.607 3. 361 100.790 
8215.99.10 00LRERBS.GARF05,CONCHAS.BSCUMADEIRAS,ETC.DB 
01/97 A 12/97 111.114 O 9.519 
7615.19.00 OUTS.ARTEFATOS DE ALOMINIO,USO DOMESTICO E S 
01/97 A 12/97 102.931 O 12.476 
7323.93.00 OUTS.ARTEFS.DOMESTICOS,DB ACOS INOXIDAVEIS,B 
01/97 A 12/97 84.425 O 7.(19 

2008.19.00 OUTS. FRUTAS DE QSCA RIJA, OUTS. Sl!l-ilmTES, PRBP 
01/97 A ~2/97 74.375 O 31.752 
8211.92.10 FACAS DE COZINHA/ACOUGOE,DB LAMINA FIXA,DE M 
01/97 A 12/97 53.166 O - 5.556 
0801.32. 00 ~TAIIHA DE =,FRESCA OU SECA, SEM CASCA 
01/97 A 12/971 47.250 O 
8211.91.00 FA~ DE MESA,DE LAMINA FIXA.DB METAIS COMUN 

~5.876 

01/97 A 12/97' 41.879 O 3.251 
1704. 90.90 Oll'l'ROS PRODUTOS DE CONFEITARIA, SEM CACAU 
01/97 A 12/97 33.447 O 22.600 
6403.99.00 OUTROS CALCADOS DE COURO NATCRAL 
01/97 A 12/97 23.214 2.040 1 458 
6403.91.00 OUTS CALCliDOS DE COllRO NATURAL, COBRINDO O TO 
01/97 A 12/97 22.084 1. 265 1.499 
1516.20.00 GORDORAS E OLEOS,VEGBTAIS,HIDROGENS.INTEREST 
01/97 A 12/97 14.560 16 15.780 

PRBCO MBDIC 

263,4C 

7.035,5!: 

7,5E 

0,7E 

71,5E 

l1,6i 

8,2.5' 

10,9~ 

2,34 

o.oc 
2,9i 

O,OC 

17,4!; 

O, 9: 

-- -------------------------------------------------------------------------
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PAl· MENU ;..r:ITER.IOR PFS- ~ETeRNA ~IAVÃlS PF3- FIM .,:::;.;SAO ElrrER- C::>NTIUU; 

SECEX/DECE.o. 
SERPRO 

ALICE - EXPORTACOES 
CONSULTA POR PAIS E MERCADOIUAS !• 

PERIODO INFORMADO US$ FOB QDAN'I"IDADE KG. _:QO'IDO 
8215 ~O 00 OUTS.SORT!DOS DE COL!IER,GARFO,CONCliA.ETC.DE 
01/97 A l:::/97 9 845 O 736 
8205.51.00 OUTROS FE~ ~S.USO DOMESTIOO,DE 
01/97 A 12/97 9. 010 O 537 
8424 8~-~9 O~S.ftPARS.P/PCLVERXZAR FUNGIC:~/:NSET~CID 
01/97 A 1::!:/97 9.000 3 1.440 
8211 g:;: 20 FACAS P~ CACA,DE LAMX~ FIXA.DE METAIS C~ 
01/97 A 1::!:/97 6 515 O 356 
940::: lO 00 ~EIRAS DE DENTISTA/SALDES DE ~ELEIREIRO 
01/97 ;. 1::!:/97 4 .soo s 494 
8213 30.~0 7SSCURAS E SUAS LAMI~,DE META:S C~JNS 
01/97 A 1:::197 3.584 O 11.5 
9018 41 00 APARS.DENTARIOS DE BROCAR HESMC C'OUTS EOUIP 
01/97 A 12:97 2 600 O 116 
8211.93.:::0 CANIVETES C/~/~IAS LAMINAS/OUTS PECAS.D~ 
01/97 A 12/97 2.525 O 155 
9018 4.9 .99 Ot..7ROS n;sn.UMENTOS E ;..PARS PI ODONTOLOGIA 
01/97 A l::/ÇI7 1 9"78 o1 77 
0:106 10 00 ~ONC:El:tl"R.ADDS :CE PROTEINAS. SUBSTS ='ROTEIC.\S ':" 
01/97 i\ 1::!/97 lr.842 o 1.000 
640~ 91 00 OUTS CALCftDOS DE BORRACHA/P~T!OO.COBRINDO 
01/97 A 1.:::/97 1 572 336 85 
8214. 90 90 0\n'S.ARTIGOS DB ~IA DE MET COMUNS,E stJ 
01/97 A 1.:::/97 1.556 o 131 
7 3~1 1: 00 APARS P/COZINHAR/AOUECER.DE FERRO. ETC OOMBUS 
01/97 A 1~/97 1. 398 :::6 77 
6402 99-00 Ot.TI'R.OS CALCADOS DE BOJl..'UU::HA OU PLAS'riCO 
01/97 A 1.:::/97 1.260 3.24 107 
4.202 29 00 BOLSAS DE OUTS.MATERIAS 
01/97 A 1~/97 1.166 87 50 
9402 90 90 OUTS MOBILli\RIOS P/MEDICI~.CIRURGIA.ODONTOL 
01/9"7 A 12/97 800 5 48 
8201 10 00 PAS DE METAIS COMUNS 
01/97 A 12/97 464 O 184 
4420 90.00 ~EIRA MARCHETADA/INCRDSTADA,OOFRES,ETC DE 
01/97 A l.:::/97 421 O 46 
8201 90.00 OUTS.FERRAM.MANOAIS,P/AGRICULTORA.ETC DE MET 
01/97 A 12/97 290 O 70 
8210 00 90 OUTS APARS .MECAH .ACIOR .Dm7AL, P.c:10lm, P/AL:IM 
01/97 A 12/97 286 60 18 
9018.49 40 APARS OPERANDO POR PROJ.CDII!T.DE PARTIC P/TR 
01/97 A 12/97 272 1 11 
8518 90 10 PARTES DE ALTO-FALANTES 
01/97 A 12/97 261 18 18 
3924.10.00 SERVIOOS DE MESA/OCTS.ARTIGOS MESA/COZINHA,D 
01/97 A 12/97 249 O 31 
8201 ~O 00 FORCADOS E FORQUILHAS,DE METAIS CCMUHS 
01/97 A 12/97 245 O 92 
8~01 50.00 TESOURAS DE PODAR,MliNIPt!UoDAS C/1 .IAO,DE MET 
01/97 A 12/97 210 O 13 
8201 30.00 ALVIOES.PICAA-~AS.ENX~.SAC&OS.ETC.DE ~ 
0>.'97 A 12/97 163 O 59 
8211.9.:::.90 OUTROS FACAS DE LAMI~ FIXA,DE METAIS COMUNS 
01/97 A 12/97 154 O 5 
8211 lO. 00 FACAS DE LAMINA CORTAIITE/SEIIIULHAD. E LAMINAS 
01/97 A 12/97 145 O 26 
8716 80 00 OUTROS VEICULOS ~ AUTOP.ROPULSORES 
01/97 A 1:/97 91 3 45 
7324 90 00 OCTS ARTEFS.DE HIGIERE/TDDCADOR,DE FERRO/ACD 
01/97 A 12/97 77 O 5 

26/01/9t 
PAG 3 

PREOO MEDI< 

13. 3" 

16. 7" 

3.000,01 

0,01 

9,11 

'31. l 

o. 01 

0,0( 

494,50 

1,84 

4,67 

11,87 

53,76 

3.88 

13,40 

16,66 

.:::.52 

9.15 

4,14 

15,88 

272,00 

14,50 

8,03 

2,66 

16,1! 

2,76 

o,oc 

o.oc 
30,33 

15.4C 

------------------------------------------------------------------------------
PA1· MENU ANTERIOR PFS- RETORNA VAR.IAVEIS PF3- FIM SESSAO EHTER- CONTIIIU1-

(À Comissão de Reloções Extenores e Defeso. Nac1onal). 
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MENSAGEM N.0 102, DE 1998 
(N.• 238198, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

De confoiTTIIdade com o art. 84, InciSO VIl, da 
ConsllluiÇão, e com o disposto no art. 18, me~so 1. e 
nos arts 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do 
ServiÇO Extenor, aprovado pelo Decreto n.• 93.325, 
de 1. • de outubro de 1996, no art. 54, lllCISO I. alínea 
a • e no art. 55, do Anexo I ao Decreta n.• 2 246, de 
6 de runho de 1997, submeto à apoecoação de vos
sas Exceléncoas a escolha, que deseJO fazer, do se
nhor João Carlos Pessoa Fragoso, Mon.stro de Pn
meora Classe. do Quadro EspPCoal, da Carreora de 
Doplomata, para exercer o cargo de Emballl8dor do 
Brasol runto a Republoca Hetênoca. 

Os mantos do Embau<ador João Cartas Pes
soa Fragoso, que me onduzoram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa onformação do Minosténo das Relações Ex
tenores. 

Brasília, 19 de fevareoro de 1998.- Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N.O 60/DP/ARCIG-MRE/APES 

Braslloa. 19 de lew!reoro de 1998 

Excelentlssmo Senhor Presidente da República, 

De acordo com O ah. 84, IMCISO VIl, da Consti
tuiÇão e com o diSposto no art. 18, inaso I e nos 
BJis. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servo
ço Extenor. aprovado pelo Decreto n. • 93.325, de 1. • 
de outubro de 1986, no art. 54, onaso I, alínea a, e 
no art. 55, do Anexo I ao Decreto n.• 2.246, de 6 de 
JUnho de 1997, submeto à aprenação de Vossa Ex· 
celêiiCIB a BMXB minuta de Mensagem ao Sarado 
Federal destinada à ondioação do Senhor JoAo Car· 
los P-Fragoso, Minllllro de Pnmeira Classe, do 
Quadro EspecoaJ, da Carraora de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasol junto à Re
pública Helênoca. 

2. Encamonho, ogu~nte em anexo, informa
ção sobre o pais e cu lum vitae do Embaoxa
dor João Carlos Pessoa Fragoso. que, JUntamente 
com a Mensagem ora s bmetoda à aprecoação de 
Vossa Excelêncoa, serão apresentados ao Senado 
Federal para exame por parte de seus olustras 
membros. 

Respeitosamente, L.ulz Felipe Lampreia, Mo
nosbo de Estado da& Relações Extenores. 

INFORMAÇÃO 

Curricufum Vftae 

Embaoxador João Carlos Pessoa Fragoso 

Roo de Janeoro/RJ, 6 de rulho de 1935 

Filho de Aguonaldo Bouldreau Fragoso e Conna 
Pessoa Fragoso. 

Bacharel em Doredo, PUCIRJ. 

CPCD,IRBr. 

Professor de Inglês do IBEU e da Escola de 
SOCiologoa e Politoca lnstotuto de Estudos PolítiCos e 
Socoaos, PUC. 

Terceoro Secretano, 22 de J&neoro de 1959. 

Segundo Secretáno, merecomento. 24 de outu· 
bro de 1961. 

Pnmeoro Secretáno, merecomento, 31 de março 
de 1967. 

Conselheoro. mereCimento, 1° de )IU18Iro de 
1973. 

Monostro de Segunda Classe. merecomento, 9 
de novembro de 1913. 

Monostro de Primeora Classe, merecomento, 12 
de dezembro de 1978. 

Chefe, subsbluto. da Divisão da Aménca Men
doonal, 1962. 

Auxiloar do Secretáno-Geral de Politica Exte
nor, 1968169. 

Agregado, 1981183. 

Assessor de Relações com o Congresso, 
1995/98. 

Bonn, Segundo Secretáno, 1962/84. 

l..llndn!s. Segundo Secretáno, 1964166. 

Montevidéu, Segundo Secraláno, 1966187. 

Montevodéu, Pnmeoro Secretério, 1967168. 

Vaticano, Minostro-Co..-theoro, 1974177. 

Madn, Embanrador, 1985/1989. 

Bonn, Embaocador, 1989192. 

Btuxelas, Embaoxador, 1992/94. 

À dosposoçiio do Cerimonoal durante a vosda do 
P-Kiente dos Estados Unidos da Aménca ao Bra
sil, 1960. 

Grupo de Trabalho de organozação do progra
ma da vosda do P-Kiente do MéXICO ao Brasol 
(membro). 
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Grupo de Trabalho de TransterénciB para Bra
síloa, 1960 e 1961 (membro: 

Grupo de Trabalho para o encontro dos PIIISI
dentes do Brasol e da Argantona, Porto Alegra, 1961 
(membro) 

Grupo de Trabalho da elaboração da Agenda 
das Conversações entre os Prasodantas do Brasd e 
da ltaloa, 1961 (membro). 

Grupo de Trabalho para o as1udo das ralações 
Brasoi-Paraguao. 1 961 (membro) 

A dosposoção do Carimonoal durante a VISita do 
P rasldante do Peru ao Brasd, 1961. 

Grupo da Trabalho da Quoto para o Estado da 
Agenda Provosóna da ContarêiiCia lnteramancana, 
1961 (membro). 

Raunoão do Conselho da União lnteoparlaman
tar, Dublon, 1965 (membro). 

XIX Snssto do Conselho lntamacoonal do Açú
car, Londres. 1965 (membro). 

Conterêncla da ONU sobra o Açllcar, Genebra. 
1965 (membro). 

Raumão dos Cheias de Estados Amencanos. 
Punta dai Este, 1976 (membro). 

A dispoSIÇão do Cenmonoal para as solanoda
des da posse do Presidenta da Rapllbllca, B18811oa, 
1969 

Cornlbva do Presidenta da Rapllbloca nos en
contros com os Praaldantas da Col6rnboa. (l..allcoa), 
Paraguao, por ocaaoão da lnauguraçloo da Ponta so
bra o Rio Apa, (Bala Vosta), 1971, a da Venezuela. 
Santa Elana da Uiarén, 1973 (membro). 

Comitiva do Praaldanta da RepoM:a em -
oficial à V..,.,...., (1973), ao Uougu111, ao Mllacico a à 
Repllbllca Federal da Alanoanhe, (1978). (n•oiiMI). 

Grupo de Trabalho para a lllgllllizaçãD de pos
se de Sua El ellncoa o Senhor Joio Bapb8la da Ob
veora Agueuedo, Praaldante da Rapúbloca, Bnlailla, 
1979 (chete). 

Comitiva do Poililidenle da RapObllca. em visita 
ofiCIBI à Vanezuala (1979), ao Paraguao, AlganliiiB a 
ao Chila (1980), a Porlugal, à República Fadelal da 
Alemanha, à França e à ColembJa (1981 ), - Esla· 
doa Unodo6 da Aménca e ao Canad6, (19112), ao M6-
xoco (1983) e ao Marrocos, à Bollvia e à Eapanha. 
(19114) (membro). 

Chefe, subablulo, do Canmonlal da Praaidãn· 
cia, 1970. Subchefe do Gabinete Civil da Pr&elllln
CIII da República, 196Bf73. 

Chefe do Cenmonoal, 1977181 

Subchefe Espacral do Gabmele Civil da Praao-
dênciB da República. 1981/84. 

Ordem do Roo Branco, Grã-Cruz, Brasol. 

Ordem do Ménto Moldar, Grande Ohclal, BraBII. 

Ordem do Ménto Naval, Grande Oficial, B18811. 

Ordem do Ménto da Brasnoa, Grande Oficial, 
Brasd. 

Ordem do Ménto Aeronáutoco, Olicrcl, B18811. 

Medalha do 'P8Cihcadot". Brasd 

Medalha 'Ménto Santos Dumont', Brasol. 

Medalha 'Ménto Tamandara', Braad. 

Medalha • AriB Nén' Braaol. 

Ordem 'EI Sol dei Peru'. Grã-Cruz. Peru. 

Ordem do 'Ménto Civil', Gri-Cruz, Espanha. 

Ordem da 'ÁgUIB Az1aca', Gri-Cruz, México. 

Ordem 'AI Ménto de Chola', Grã-Cruz, Chila. 

Ordem 'Dai LJbaftador San Martm', Gri-Cruz, 
Algenbna. 

Ordem do 'Infante Dom Hannqua', Grã-Cruz, 
Portugal. 

Ordem de 'San Carlos', Grã-Cruz. Col6mbia. 
Ordem 'Frai1CISCO da Moranda', Grã-Cruz, Ve

nezuela. 
Ordem do 'Ménto Mal~ense', Gri-Cruz, Ordam 

Soberana de Mana. 
Ordem 'Isabel a Católica', Gri·Cruz, Eapa

nha. 

Ordem do Mérito da Rapública Fedenll da Ale
ma"'ha, Grande Oficial. 

Onlem MDitar de Cnsto, Grande Oficial, Por
tugal. 

Ordem Nacional da República Revolucion6na 
da Gutné, Grande Oficial. 

Onlem de S. Gragóno Magno, eon.ICI&dor, 
Santa Sé. 

Ordam da "Bemardo O'Higgtns', Oficial, 
Chile. 

Ordem NaCIOnal da Lagião de Horn. Oficial, 
França. 

Ordem do Ménto, Cavaleiro, Argentona. 

Ordem Votonana, Cavaleiro, Gri·Bralllnha. 

Stlllo ll•r n Anww* Dorator-Galal do De-
pattamanto do SaMço Extanor. 
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Subsec...,taria-Geral de Assuntos Polilicos 

Departamento da Europa 
Divisão da Europa - I 
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QUADROS SINOTIC.OS 

Atenas 

ZS de mareo (Dia da lndependêac.a) 

......... 

'I 
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c..-erao bilalen.l 

var . .a 

S.l% 

Sistema Politico da Grécia 

• A Grec1a e uma Republrca parlamentansta umcameral O Parlamento compõe-se de 300 

deputados eleitos por sufrágio direto para um mandato de quatro anos O Prestdente e 

eletto pelo Parlamento. com mandato de cmco anos 

Política Externa da Grécia 

• As duas prinetpats questões na pauta da politica extenor da Grécia estio relactonadas 

com a mdependêneta de SkopJe e a com a desocupação de Chipre pela Tur-1wa Em 

relação ao problema tugoslavo, a Grécia recusa-se a reconhecer um novo país 

balcinico com o nome de Macedônia. que considera fonte de proposatos irredenustas 

sobre pane do temtório grego No que se refere a Chipre, entende a Goécia que o 

problema demanda soluçio a luz do Dm9to Internactonal. pom se tratana de ocupação 

de temtóno soberano por força esuangeua 

• Encontram-se também estagnadas as conwrsações com a TurquUI relativas a soberaDUI 

sobre a plataforma continental de algumas ilhas do Mar Egeu Outro ponto de 

diwrgêncta com a Turqwa diz repeito as criticas gregas a climensio aparentemente 

excess•va das Forças Armadas twus, argumento utilizado pela Grécia para dificultar a 

pretensão da Turqwa de ingressar na Uniio Europaa (UE). 

• V ale também mencionar os problemas relativos aos refUgiados albaneses e a 

preocupação com a proteçio dos direitos da minona grega residente na Albima. 
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• Por ultimo. cabe ressaltar que. apesar da atenção grega aos e\ entos no Leste europeu. i 
sobretudo no que tange a desagregação da ex-lugoslaVJa. c's esforços para ma1or ~ 

Integração com a lJE ocupam pos1ção priontana na poht1ca e'Ctema da Repubhca 

Heleruca 

------
ConJUDiura Eoonômica da Grécia 

• A econom1a grega sofreu uma mudança de carater socialista entre 1981 e 1989. que 

prop1c1ou o aumento da part1c1pação do setor pubhco na econonua de 55° o do PIB em 

1981 para 70% em 1989 O tunsmo e a pnnetpal fonte de arrecadação de d1v1sas 

• A pohtica do Governo de fortalecer o dracma e restringir os aumentos de salános do 

setor publico e um dos fatores responsaveis pela contenção da mflação. que esta nos 

ruve~s mms bmxos dos últ1mos anos- taxa anual de aproximadamente 5~ó Trata-se de I 
uma política voltada para compat1b1lizar-se com os parâmetros estabelecidos pela 

1 Umão Econõnuca e Monetária. processo que o Governo helc!nico espera que se. 

efetive a partir de 2000 ou 2001 A queda da inflação penrutiu ao Go~emo reduz1r as 

taxas de JUros dos pape1s do Tesouro. e, por consegumte. poupar cerca de l 00 bilhões 

de dracmas (US$ 368 nulhões) em pagamento de juros durante o pnme1ro bimestre de 

1997 No entanto. o índ1ce de arrecadação continua deficiente. e embora a taxa de 

recolhimento tenha aumentado em 9"A.. ainda permanece 1nferior a meta de 14.5% 

• A estratégia do Governo tem consistido em controlar a 1nflação por meio de urna 

política monetaria rigorosa, mantendo o dracma valorizado e tomando os produtos 

pnmános, energia e bens de cap1tal importados mais acessívets aos consumidores 

gregos A adoção dessa pohtica prop1ciou um crescimento relevante das Importações 

Em contrapartida. os exportadores sofreram preJWZOS e as empresas locais tem 

buscado melhorar sua produtividade a fim de competir com os produtos importados 

Os objet1vosl de política monetána para 1998 indicam que não havera mudanças na 

pandade do dracma. o que tem levado as empresas a raciOnalizar os gastos e a 

aprimorar sua produtividade 

~J 
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Relações entre Brasil r Grécm 

• Bras1l e Gréc1a mantem relações d1plomat1cas desde o pnnc1p10 do seculo. sempre 

caracterizadas por um eh ma de cordialidade e pela ausenc1a de bligios Fechada 

durante a II Guerra Mundtal. a Legação do Brasil f01 reaberta em março de 1945 e 

elevada a categona de Embatxada em 1958 

• As relações btlaterals são corretas. mas tênues tanto do ponto de VISta poht1co quanto 

econõm1co A d1stànc1a geografica e a concentração da Grec1a nos problemas do seu 

entorno 1med1ato tàzem com que a Ammca Launa seJa pouco relevante para a polítiCa 

exterior grega No caso do Brasil. a pnme~ra preocupação de Atenas esta na 

preservação dos laços com a pequena comurudade de ongem frega. de cerca de 25 

nul imigrantes e seus descendentes. segundo as est1mall\ as helênicas, contnbumdo 

para o bom relacionamento entre os do1s pa1ses A Grec1a mantem oo Brasil uma rede 

consular relativamente 1mportante e est1mula o ensmo de grego moderno em centros 

comurutanos ligados as paroqUias ortodoxas. e em ruvel secundano e uruversnano 

• A progress1va mtegraçào da Grec1a na UE contnbu1 para que sua pobllca mtemacronal 

se aproXIme das pos1ções européias. a não ser nas questões de Interesses nacioruus 

priontános para o pa1s No que se refere as relações Brasti-UE. a tendência da Grécta 

e o alinhamento ao consenso europeu 

• A Grécia mantém na America Lat1na apenas otto Embaixadores residentes (Brasil. 

Argentma, Chile. Cuba. MéXICO, Peru, Urugua1 e Venezuela) e do1s Cônsules-GeraiS, 

ambos no Brasil (Rio de Janetro e São Paulo) Doze pa1ses lat1no-amencanos têm 

representações diplomatricas em Atenas (Brasil, Argentina. Chile., Colômbia, Costa 

Rica. Cuba, Honduras, Méxtco, Panama, Peru, Uruguai e Venezuela) 

• VISitas bilaterats recíprocas 1980 vtStta a Atenas do então Chefe do Departamento de 

Promoção Comercial do llamaraty, Embatxador Paulo Tarso Aecha de Lima, 1983 

visita ao Brasd do Mtmstro-Suplente dos Negocias Estrangetros da Grécia. Karolos 

Papoulias, 1985 v1sita ao Brasil do Mmistro Papouhas, por ocasião da posse 

presidenctal em 15 de março, 1993 VISita a Brastlia do Mmtstro de Estado Sem Pasta 

Andreas Andnanopoulos. em busca do apoto brastletro aos interesses gregos na 
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questão de Skopje/Macedõma.JQ97 (10 de junho) V1sna a Brasd1a do Professor 

Constalmos Vaitsos. enVIado especial do Chanceler Theodoros Pangalos. para obter 

apo1o braslle1ro a cand1datura da Grecia a um assemo de membro não-permanente no 

Conselho de Segurança das Nações Urudas I 1999-2000). nas ele1ções da 53' 

Assembléia Geral das Nações Umdas em 1998 Há convne para que o I\.1.Jrustro de 

Estado das Relações Extenores real1ze visita oficial a Republica Helêmca 

• -\s relações econõm1cas entre o Bras1l e a Grec1a caractenzam-se por uma ass1metna 

nas transações comerc1a1s e de semços Enquanto o Bras1l apresenta regular superaVIt 

comerc1al. a balança de serv1ços e largamente favoravel a Grec1a. graças a ampla 

pan1c1pação rle armadores gregos, sob vanadas bande1ras. no mercado brasileiro de 

fretes manumos mternac1onaJs As relações comerciaiS nunca atmg1ram ruve1s mUJto 

elevados Conforme informações re<"entes do Banco Central do Bras1l, não há 

investimentos gregos s1gnificat1vos em empresas brasileiras. nem brasileiros naquele 

pa1s 

Mecanismos lnstituriona•s Bilaterais 

• Esta VIgente o Acordo de PreVIdência Soc1al. assmado em Atenas. em 12 de setembro 

de 1984 

• O Acordo de Comercio, conclUJdo em 9 de jUnho de 1975, tornou-se msubSJstente.. 

em vinude da adesão da Grécm ao então Mercado Comum Europeu 

• Estão sob consideração dos d01s Governos os seguintes projetas de acordos tratado 

de cooperação econõm1ca e tecnolog~ca. acordo de transpone aereo, acordo sobre 

transpones mantimos. acordo sobre a promoção e proteção de mvesumentos, acordo 

para evitar a dupla tributação. acordo de cooperação judicial em matéria c1vil e penal, 

acordo de cooperação cultural. acordo sobre exerctc1o de auvidades remuneradas por 

dependentes de pessoal diplomático, consular e outros O acordo de cooperação no 

setor de tunsmo ja tem seu texto aprovado pelos d01s Governos 

(A Corn1ssão de Relações Extenores e Defem Nacional). 
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MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Reslllutndo autógrafos de PIOJf'los de 
ltN S811C101111dotr 

N.• 97, de 1998 (n 1 207/98, na ongem), de 16 
de levere1ro u1t1mo, referente ao PI'Ojlllo de L.et de 
Cãmara n.• 1, de 1998 (n.• 2.749197, na Casa de on
gem), de 1n1C11111Va do Pret11denle da RepúbliCa, que 
"dispõe sobre a cnação e extinção de cargos no lns
htulo Nac10naf de Meln>fog~a, NormaliZação e Quali
dade lndustnal e no lnstrtuto Nac10nal da Propnede
de lndustnal", sa11e10nado e translonnaclo na L.et n.• 
9.606, de 16dei8Wrelrode 1996; 

N.• 96, de 1998 (n. • 230196, na ongem), de 18 
de leve1111ro último, ""-'te ao PI'Ojlllo de L.et de 
Cãmara n.• 2, de 1996 (n.• 3.097197, na Casa de on
gem), de 1111C11111Va do Supremo Trilunal Federal que 
"ena, transforma e extingue cargos e lunç6es no 
Quadro de Pessoal da Secremna do Supremo Tribu
nal Federal e dá outras p!OVICiêiiCIBS", sanciOIIIIdo e 
translonnado na Lei n. • 9.607, de 18 de leveraoro de 
1996; 

N.1 99, de 1996 (n.• 231198, na ongem), de 18 
de leve1111ro úlbmo, releranta ao Prqalll de Lili da 
Clmara n.• 100, de 1998 (n.• 1.275195, na Casa de 
origem), que "dlllpÕe sobra o saMÇO volunténo a dá 
outras ~·. SBIICIOnado e tranalormaclo na 
l.8l n.• 9.606, de 18 de lawrairo de 1998; 

N.• 103, de 1998 (n.• 235198, na ongem), de 19 
de leve1111ro úlbmo, relanmta ao Prqe!D de La do 
Sanado n.•101, de 1998 Complamanlar (n.0 1471r17-
Complaneurar, na ctmara dos Dapullldos), da au
tona dos Sall8dcna lris Ras•ncle e JoR RobariD Ar
ruda. que "IWIDrlza o Poder Eli8CUiiva a criar a Ra
glio lntegoada da~ do Dilltrito Fede
ral a EniDrno-RIDE, a inatitulr o Pragmrna EIIIP"CCa' 
de Daa11nva1vir1W1 do Enlllrno do DillniD Fed1..a. 
a dá outras pravidluaas•, IIBIICIORIIIIo e trenllfarrna
do na Lei Complamanlar n.• 94, de 19 de '-'iro 
de 1998;. 

N.•104, de 1998 (n.• 237198, na origem), de 19 
de lelierairo úlbmo, 1ahiranla ao PIOJIIID de Lili da 
Clmara n.• 50, de 1997 (n.• 1.521198, na Caee de 
ongarn), que llllllllui o SeMr;o de Radlocllu8la Co
munitána e dá outras providlnaas. 88IICIDII8do a 
trauslo111edo na Lei n 1 9.612, de 19 de lftweiro de 
1998. 

P10j81o8 recebidos da CAmara doe 
Daputedoa 

PROJETO DE DECRETO LEGISL..AnYO 
N.• 17, DE 1998 

(N.• 8271'118, na Clmara d011 Depuledoe) 

Aprova o texto do Acordo aobre 
Transporte Fluvial Trane-' ~llrl-
90 de Pneegailoa, Velculoe a c.pa, 
calabrado entre o G- da Replibllca 
Federativa do Braell e o Governo da Re
pública Argentina, no Rio ele Janaint, -
~de abril de 1997. 

O Congresso NaCional decrela: 
Ar!. 1. ° FICB aprovado o texto do Acoldo sobre 

Transporte FIIMBI Transversal Fronlelnço de Passa
ge~ros, Veículos e Cargas, celebrado entra o Gover
no da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo da 
RepúbliCa Argentina. no RIO de JanBiro, em ~ de 
ebnl de 1997. 

Penigralo úniCO. FICIIITI Sllflldos à aprovaçAo 
do Congresso Naaonal qua~~~quar atas que poeeam 
resultar em I8VISão do referido Acordo, bem como 
qua1squer Blusles complementa- que, nos lllrmos 
do inaeo 1 do art. 49 da ConstituiÇão Federal, _,.. 
tem encargos ou ~ gravosos ao patn
m6mo NICIOnal. 

Art. 2.1 Este Decreto Legislativo entra em VlgOI' 
na dala de sua publlcaçio. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTE FLUVIAL 
TRANSVERSAL FRONTEIRIÇO DE 

PASSAGEIROS, VEICULOS E CARGAS 
ENTRE A REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPÚBLICA ARGENTlNA 

A República Federallva do BraSil 

• 
A RepúbliCia Argenbna 
(doravenla denornnados "Partas"), 
a.- das Vlllllllgllll!! _,.,_ que deri

vam de um inllln:lmblo regular maJB ._ entn1 
- ragi6es lronleiiiÇIIII, 

Levando em can8ldaraçlo as neca •• de 
emplaçiD doi rnaiae de trenlpOrle enlnl 08 dois 
pafR&, a fim de poselbillar a expanaiD do ~
cllnlio -n:ud e turlatico, 

Canos de que o aslllbelacirnanlo de ,.,. nt
gulernlnlaçlo CCJr1unla do tréfago Iluvial ........... 
1ron1e1r1ço de paesagairos, veiculas e cargee anlra 
os dois palsM conllixltnl para a rniiBIIIIilicaçio das
ee ll'll8n:imblo, e 

Racol~ndo que por maio de um Aconlo 
bllelllnll obler...a o Ofdananwllo llllegral daasas 
....... iças. 

Aconlam o seguinte: 
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Artigo I 

O transporte fluvial transversal fronteiriço da 
passage1ros, veículos e cargas entre portos ou pon
tos tronte1nços de ambos os países será efetuado 
em embarcações de bandeira braslletra e em embar
cações de bandeira argentina, rnedJante seMÇOS re
gulares. 

Entende-se por S8lVIÇO regular o prestado de 
lorrna pennanente durante um período mínimo de 
um ano, em uma rota delerrmnada, com freqüin
Cias e horános pré-estabeleCidos. 

Artigo u 
O seMÇO de transporte públiCO de que trata 

este Acordo será p-'lldo, exclusivamente, por pes
soas físiCaS naaonaiS da uma das Partes ou pes
soas JUrídiCBS legalmente habddadas por uma das 
Partes. 

h> conceder ou cancelar uma perrnssão de 
serviÇO, a autondade competente deverá conwn1car 
por escnto à autondade competente da outra Parte, 
no prazo rnéxlmo de 48 horas. 

Altlgo III 

Do documento em que a autondade compe
tente conceda urna pemtissão da S81Viço, davelá 
constar a freqUência e os horános das lriagens a sa
ram realizadas, as condiÇiles de transporte, com a 
1ndiCBÇão das embarceçães a serem uUIIZIIdas e as 
tanfas de fnltes e de passagens a saram OObredes, 
COIIdÇiies essas que ~lio a --..tr obligaç6es 
a serem cumpridas pelos prestadoras dos semços e 
que serão controladaa pelas auiDridades compelan
las das Partes. 

Artigo IV 

o llanllporle de vinculaçio entra dois portos ou 
pontos de &Iraque troolaiiiÇOS Rnl atendido por uni
dades de banden dei ambas as Parlas, ol>adeten
do aos principias de *='IJIOCidade e de igualdade de 
oportunidade no uso de poltOB e da maios da 
transporte. 

Artigo V 

O n1lmero de unidades da ttansporta dealina
das a cada senriço salá aconlado pelas Partes, da 
acordo com as r>ec a nicfedes do mesmo. 

A freqilência da V111g8118, horários, tarifas da 
frme e da paasagena. asam como as condiç6es do 
transporta, saio fixadas livremente peloa pernwaiO
nãnos de ambas as Plllt8S, os quais dewHio comu
nicá-las às raspectivaB autoridadas competentes. 

As comuniCações deverão ser remetidas às 
resp8CIMIS autondades competentes, Pf8\'IBR1BIII8 
ao 1níc10 de um serviço ou a modifiCBÇ6es das fre
qiiênciBs de VIagens, horános e tarifas de fretes e 
passagens. 

Uma vez comuniCadas das necessidades de 
alteração de um serviço paio prestador, a autorida
de coltP,)Biente devení 1nfonnar à autondade com
patente da outra Parte, no prazo máximo de 48 (qua
renta e oito) horas. 

Artigo VI 

As tantas serão cobradas em moeda n&Cional 
das Partes, 1nd1Sbnlamente. 

Altlgo VIl 

Para o funcionamento dos semços de trans
porte IIUVIBI fronteiriço a que se refere o Artigo I, as 
Partes deverão dotar os poltOB ou pontos vinculados 
dos elementos para sua fiscaliZaÇão e controle con
siderados IndiSpensáveiS pelas autondadas das res
pacbvas Partas. 

AltlgoVm 

Para o estabelaamanto ou suprassão da ser
vços, as Partes alUarão de comum acocdo, determi
nando a 1oma e a data para seu inicio ou extinçiio. 

Artigo IX 

Nos serviços pnms1os - "-do. o trans
porte IIUVIBI froutewiço deftré raaiiZIII'-ae, estrita
mente, na rlnha miiiB dnta da Vlnculaçêo entra os 
dOIS poltos ou pontos da atraque plé-fixedos. 

FICII prOibida a escala fora dos portos ou pon
taa dee'gnadoa, salvo quando seja praviamante per
mitida palas IIUIDridadee compabBntas da ambos os 
pafaes.. 

Em caso fortullo ou de focça. maior, a escala 
exllaclrdnúia selá COIIIUIIICBda ês aulllndades com
patentes no prazo nllba110 da 48 horas. 

Artigo X 

As ~ de bandeira braeilalra e as 
ernban:aç6as de bandeaa argentina qua transpor
tem pasaageiros, velculoa a cargas nos tennos dee
te Acordo, gozarão, no te11116110 da cada um dos 
palses, de iguallralamllnto para todo tipo de opera
çilas e lrlmitea relacionados com o transporte flu
VIIII fronteinço antra os doiS pafaes.. 

Artigo XI 

As umdadas de lransport8 lkNial piWISias ,._ 
te "-do sariio tripuladas por peseoel habilitado 
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pela autondade co~nte do país a que pertença 
a emban:ação 

Artigo XII 

As nonnas de segurança das embarcações se
rão estabeleCidas por cada Parte para as umdades 
de sua respedMl bandeira, conlonne sua legillla
ção. 

Se as normas respechVas não foram acordes, 
as autondades competentas de cada Parte estabda 
cerêo as normas de segurança aplicáVBIS segundo 
as particulandades de cada seMÇO. 

Levando em consideração as nonnas sobre se
gurança da navegação vtgentes em cada pais e a 
n-ldade de uma rápida ass1stê'rlaa lia ernbaJCa
ções, pass&g~~~ros e Clllgllll, em caao de slllllllro ou 
aadentes de navegação, as autoridades conaspon
..__ de ambos oe palaes .._., cocxdenllr rapi
damente uma ação, ulillmndo para tal os racui80S 
humanos, téctiCOS e matenaiS dlaponlwis. 

Artigo XIII 

Os panriselonários que 1881izem os serviços 
de transporta 111M81 transwlrsaJ f!ontanço p11M81DS 
no .,_me Acordo deverãO contratar, obrigatone
IIB'II8, seguros que c:ubl&lll os SIIQUII1IeS ,_ -
pon&abilidade civil por danos a l8rCIIIras. raspiiiiUibl
lldada CIVil por transporta de psiiiiiQIIiros e .... 
bens PBIIOIIIS, cargas, tripulantes e pessoal tanas
Ire das e~ ocupados em tanllu ou nos luga
,.. de enDIIque e desembarque. de ncordO com o 
que, a - 1nepeCO, delarrnran as dlspoeiÇiies le
g&IS e ragullunenlatan de cada pais. 

Aa lll4olldadns conljMIIaiiiiiS c:oNnlleJB a VI

gência das eplllices de seguro ou a lllllaiiiAo du 
coberluras ~exigidas no 1ne1110.,.. 
rtor. 

Artigo XIV 

Nenhume das dillposiçéies do 111-nte Acordo 
poderá ser llllelpielada como ~ no diraiiD da 
cada pais a ~ sua c:nboragem necionnl, 
bem corno os baa13p01111P dasllnados a lnrcaila& pal
-edeleap~. 

Nos - de8ln Acordo, lll'llllllide .. por oo
méldo e 1111W1Q119i? de c:abolagam r-a 8qllal 
q .. na realizam nn1n1 pariDa ou ponlo8 de um -
mo pala, de ncordO com sua 'egle'eçh. 

Artigo XV 

O niio-c:uqnnanlo das dllji03Çiias e obriga
çãas pravl8lu no ~ Acoldo aaá 88111:iclnedo 
PISa autDridede corr.-.• da -.lidada do 

pemussoonáno que recebeu a autonzaçio a que se 
refere o arbgo III. Independentemente do local onde 
a mfração SeJa cometida. 

As sanções poderão cons1sbr em: 
e) edvertêi'ICia: 
b) multa no valOr de 1 O a 200 passagens, no 

caso da transporte de passageiros; 
c) multa no valOr de 1 O a 200 vezes a tarila 

máx1me do frete da serviçO, no caso de transporte 
de veiculas e cargas, 

cl) suspensão do aeMÇO por até 90 di&S; 
e) cassação da autonzação 

Artigo XVI 

As Partas realizarão raumlles de consula para 
exammar o desemtOivlmeniD das condiÇiies do 
transporte objeto do presente Acordo . 

Cada Parte poderá &Ohcilar - reunlla e a 
outra Parte dew!ni aoeilá-la dentro de um pruo mi
uno da 30 (ltlnlal dina, eatabelacendo se, de co
mum acordO, o local da reunião 

Artigo XVII 

As autondades ~ntes das Partas nlgUia
mentarão o p~ a ser seguido com relação 
- !limitas da apcovaçia dos 88MÇ08. fleqQin
c:aas, hOnlrlos, bpos da erilan:açilo e IDdns a de
rras quaWies relalivaS- aeMÇOB. 

ArllgoXYIR 

As Partas conconlam em que as la • Je1aa e 
dinldoS que se COioondem raap~ocamente ao Plll" 
aente Acordo ficam IIIIICiuídas da aplw:ação de cléu
sula da naçio rnPIS tavorecida. 

Artigo XIX 

Pera os efaitoa do pnnaente Acordo, ••lde
ea por autoncladen corr.palelllea, na Rap&lblica Fede
raliva do Brasil, O Mllillério das ~ EJdlwicW<18 
e o M111181ário doa Tmnsporbn8, lllraVén do ~ 
do Min111ro ou pela Sec:remna de T181~ Aqua
vários e o Mi1'1181éno de Mallnha. elnlvée da ~ 
na de Portos e Costas e, na República Arge;lli-. o 
Mlnialáloo das Ralaçiias Exte-. Comén:lo lnlar
necionnl e CuiiD, o MI · llrio da Ecanoma e OlnB 
e SeMÇOP Pllbticos, abayjs da Sl"-n•ta de 
Tranaporlln AaUCOii&ICIIII, ANinl e Marlimo e e Plw
failura Naval Aigai IIII&, no lnmlll da sua •wo: ,._ 
~ICias comxme alagialeçio intema. 

Artigo XX 

0 pi8SBnte Acoldo podaiá ear modlficedD, por 
troca da Nolas diplamélice&, madianln 8111eidmeillil 
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entre as Partes, entrando a alteração em VIgor na 
data do receb1mento da Nota de resposta 

Artigo XXI 

cada uma das Partes nolrticará a outra do 
cumpnmento das respecbvas lonnal1dades legais 
necessanas 11 aprovação desta Acordo. 

O presente Acordo está SUJ&dO a ratificação e 
entrará em VIgOr 30 (tnnte) di8S depois da troca dos 
Instrumentos de rallfiCaÇilo. Tera v1gênc1a 1ndelenn1-
nada e podera ser denunciado por qualquer uma das 
Panes medante nobiiC&Çio por v1a diplomátiCa A 
denúnca surt1rá efeito seis meses depois da data da 
respeclllla notdiCilÇão. 

Fedo no R10 de Jane1ro, em 27 de abnl de 
1997, em doiS exemplares ong1na1s, nas llnguas por
tuguesa e espanhola, sendo ambos os textos Igual
mente autêntiCOS. 

Pela RepúbliCa Federabva do Brasol. 
Pela RepúbliCa Argenbna. 

MENSAGEM N" 737. DE 1997 

Senhores Membro do Congresso NBCIOnal, 
De conlonn1dade com o diSpoSto no artigO 84, 

1ncoso VIII, da Constituição Federal, submeiD à ele
vada COriSideraçlo de Vossas ExcelêllCIBs, acompa
nhado de ExposiÇão de Mobvos do Senhor M1nistro 
de Estado, 1ntenno, das ~ações Extenoro~S, o texto 
do Acordo sobre T.,...portes Ruwll Transversal 
Fronte1nço de Passage11-o&, Veículos e Cargas, cele
brado entre o Governo da República FederatiVa do 
Bras1l e o Governo da R&pl)biK:a ArgentJna, no Rio 
de Jane1ro, 27 de abnl de 1gg7_ 

BrasD1a, 1° de JUlho de 1997.- Fernando Hen
rique~. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 260/MRE, DE 27 DE 
JUNHO DE 1997. 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

EJoc e la ntfSSimo Senhor Pnlllldenla da Repúbbca. 
Subme1o à sua~ consideração o Acordo 

sotxa TIBriSporte R . TIBIIIMirsel Fronte1riço de 
Passageiros, Velculos Cougas, celebrado entre 
Brasil e Argentma. por ocasião do encontro de Vos
sa Excelêncl8 com o PNISidente Carlos Manem, no 
R10 de Jane110, em 27 de abnl de 1997. 

2. O acordo ,_ a cnar novas oporturudedes 
de lllslalação de pontos de traVIISSIB Iluvial entre 
Brasil e Argenbna, ao longo do RIO Urug1181. Promo
verá, ass1m, em consonAncia com os pnnclpiOS que 
18t1f1111 o relaCionamento Brasd-Argenlllla. a c:rescen
te integração e a coopetação entre as populações 

das localidades sitUadas nas margens brasileiras e 
argentJna do relendo no. 

3. Os dispositivos do acordo cnam mecaniS
mos s1mpldicados para a concessão a partiCulares, 
pelos Governos dos dOIS países, de pemussões de 
travessa. Assim, a lreqüêiiCIB das travessias, seus 
horanos e as tardas apliCáveiS serão focados pelos 
penn1ss10nários, de acordo com as necessidades e 
possibilidades do mercado, e controlado pelas auto
ndades dos doiS países. Está pnBVISta a obngatone
dade de contratação de seguros pelos penmssiOna
nos, o que revela a preocupação das partes em ga
rantir proteção aos usuãnos. 

4. Com VIStas ac encarmnhamento do acordo a 
aprecração do Poder legiSlativo, submeto a Vossa 
Excelênca piOJeiO de Mensagem ao Congresso Na
CIOnal. 

Respellosamente, - Sebastiio elo Rego Bar
ras. Ministro de Estado, 1ntenno. das Relações Exte
nores 

(A Cotmssão de Relações Extenores e 
Defesa Nat:Jonal.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO 
Nll18, DE 1998 

(N" 625198. na Câmara dos Deputados) 

Aprove o texto do Acordo sobre o 
Exercício de Emprego por p!lr1e de De
peudenbts elo P1noel DlplornMico, Con
sulllr, Aclmlnlsbalivo • T6cnlco, celebra
elo enn o Govemo da Repúblice Fed
tlva do Brasil • o ~ da Repúbllce 
Tchecll, em Praga, em 13 de Junho de 
11117. 

O Congresso Nac10nal decreta: 
Art. 1° FICB aprovado o texto do Acordo sobre o 

Exercicio de Emprego por parte de Dependen1es do 
Pessoal Diplomábco, Consular, Adrnn1strabvo e Téc
niCO, celebrado entnt o Governo da Repúblrca Fede
rabVa do Brasd e o Governo da RepúbliCa Tcheca, 
em Praga, em 13 de JUnho de 1997. 

Parágrafo úniCO. FICam sujados à apn;vação 
do Congresso Nac1onal qua1squer atos que possam 
resultar em reii!São do refendo Acordo, bem como 
qiiBisquer &JustaS complementares que, nos tennos 
do IIICISO 1 do art. 49 da ConsbtuiÇão Federal, acame
tem encargos ou compromiSsos gravosos ao patn
mOnio nac10nal. 

Art. 2" Este Decreto Legrslalrvo entra em VIgOr 
na data de sua publiCação. 
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA TCHECA SOBRE O EXERCICIO 

DE EMPREGO POR PARTE DE DEPENDENTES 
DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR 

ADMINISTRATlVO E TÉCNICO 

O Govemo da Repúbloca FederatiVa do Bras1l 
e 
O Govemo da Repúbloca Tcheca 
(donlvante denoiT'Inados "Partes Conlratan

tes"), 
Coi'ISiderando o estág1o parbcularmenle eleva

do de entendimento e compreensão exostenle entre 
os do1s paiws; e, 

No inluiiO de estabelecer novos mecan•mos 
pare o loftalecimento das suas relações doplométo-
cas; 

Acoldam o segurnte. 

Arllgo I 

Os dependentes do pessoal diplomábco, con
sular, adminislrabvo e técnoco de uma das Partes 
Conlralantes, deeignado para 8llercer uma miAAo 
alicoal na outra. como membro de MIBIIio doplomáto
ca, Reparliçlo consular ou Mosaio JUnto a Organos
mo lnterr8:ional com sede em q1oalqo oer um dos dois 
palses, poderio receber autonzaçio pare eqrcer 
emprego no Estado acredotante, respeotados os lllle-
1'8S118S nacionala. A autonzação em apreço poderá 
ser negada noa casos em que: 

a) o eqngador for o Estado acredilante, ln
cluaive por...., de .... autarquias, lundaçiieB, em
p-IJill*"• e sociedades de 8COI1011118 nllllla; 

b) .--n a aegurança nacional; 
c) -casos em que as Iaos e n~g~~-..- do 

EIIIBdo ac111f11!wtt • vedenlm aos ea1rangetros o -
ciClo de uma deterrrwoada 8bVidade no seu tanllório. 

Adlgo 11 

Pam fina cleste Acordo, sio coollllderadcls de-
oopa!111Jdeilderllb!IW•:: 
a)~ e pan:eoroa; 
b) ._ .alllairoa 11111110188 de 21 anoa; 
c) ._ Blllauos 11111110188 de 25 anoa que es

llljem estudando, em horáno Integral, nas urweiSI
dades ou -•DOS de -ono superior racoo•~ 
por ceda Estado; 

d) filhos 801te1os com deliciêncoas físicas ou 

~-
Adlgo III 

1. o ...,clc:io do empn1g0 por depelodelu, no 
EIIIBdo acraddanle, está condicionado à Plávia IIUID-

nzação de trabalho do Govemo local, por 1ntennédoo 
de pedido formulado pela EmtJaorada JUnto ao Cen
monoal do Monosteno das Relações Exteno-. Após 
venfocar se a pessoa em questão se enquadra nas 
categonas definidas no presente Acordo e após ob
servar os d1sposdiVDS mtemos apbcáveos, o Cerlmo
noal onfonnará oficoalmenle à E....,.ixada que a pes
soa tem pennossio para exercer emprego, suj8ito à 
legiSlação apliCável no Estado acred~ante. 

2. Nos casos de prolosséies que requeiram qua· 
lificações espec:IIIIS. o dapendenle não estará -
de preenchê-las. As dospostçi!es do preRnte Acordo 
não poderão ser Interpretadas como omplocendo no 
reconhecimento, pela outra Parte, de títulos pare os 
efe~os do exerc1c10 de uma profosaio. 

3. Para os dependentes que exerçam empn1g0 
nos termos deste Acordo, foca suspensa, em caniter 
Irrevogável, a 1munodade de )llnsdição CIVIl e adm
nostratova relativa a todas as q.-ões ~ 
do referido emprego. Nos casos em que um depa lei
ente, nos termos do pnssente Acordo, que gaar de 
Imunidade de JUnsdoção penal, de acordo com a 
Convenção de Voena sobre F'elaçiies Dopfamálicas, 
S8Jil acusado de um delito cometido em ~a tal 
emprego, o Estado acredilante considerará qo 1elqo1t1< 
soliCitação escnta de renúncoa daquela ....ndade. 

4 Os depel~ que exerçam enopcago nos 
termos deste Acordo perderão a osenção de cumpn
mento das Clbrlgaç6es tributánas e p!8VIdenco6nas 
deconentes da ralerida atMdede. focando, em con
seqilêncoa, sUJ8floS à &og.lação de 1eferili1C1P ~ 
vai às pessoas fíSIC88 residentes ou don* lherlps no 
Estado receplol. 

5. A autonzação pare exercer~ por psr· 
te de um cfepsndente cassará quando o ...- do
plomábco, funcionário ou membro do pa 11 cal admi
nostrabVo e técnico do qual emana a depsndloiCIP 
tenniloe suas lunçiies psrsnte o Governo onds-
acoadilado. 

AdlgoiV 

1. Cada Parbt Conlratanle l'llllilicouá à - o 
CUI11Iflllllll1 dos reepsctiwls reqo ........... --
nos IIIICIIIIIIdi10 à entoada em vigor ~ Aconfo, a 
qual as dsni 30 dlll8 após a date do 18CII!Miallo da 
segunda notificsçio. 

2. O preaanlll Acordo teni validade de -
anos, sendo tacotamenle .-do por IUCIII,_ 
periodos de um ano, salvo se uma das P-....,._ 
,_, por vis dipklméllca, - intençlo ds dsnun
ciá-lo. Neste caao, a dsnúnca aurtorá efeiiD - me
-IIPÓII o racebomento da r.obficaçio. 
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Fetto em Praga, em 13 de JUnho de 1997, em 
três exemplares ongllllllB, em português, lheco em
glês, sendo lodos os - ogualmente autênllcos. 
Em caso de dJVergênaa de Interpretação, prevalece
rá o texto em 1nglês. 

Pelo Govano da RepúbiJCa Federabva do Bras11. 
Pelo Governo da República Tcheca. 

MENSAGEM lP 1.D75, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso Naaonal, 
De conformidade com o disposto no artigo 84, 

IIICISO VIII, da ConsllluiÇão Federal, submeto a ele
vada consideração de Vossas Excelincras, acompa
nhado de Exposição de Mobvos do Senhor Mmistro 
de Estado, lntenno, das Relações Exlenoras, o texto 
do Acordo sobra o Exerciao de Emprego por parte 
de Dependentes do Pesoal D1plomábco, Consular, 
Adll'lniSirabYo e TécniCO, celebrado entre o Governo 
da RepúbliCa FederabYa do Brasd e o Governo da 
RepúbliCa Tcheca, em Praga, em 13 de JUnho de 
1997. 

BrasOia, 25 de setembro de 1997.- FernandO 
Henrique Cardoeo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 34DIMRE, DE 23 DE 
SETEMBRO 1997, 

DO SR. MINISTRO DE jESTADO, INTERINO, DAS 
REI..AÇOES EXTEIIIIORES 

Excelanllssmo Senllor P1&liidenle da República. 
Encell'lnho a Vossa Excelênaa leXIo do Acor-

do sobre o Exerciclo de Emprego por Parle de De
pendentes do Pessoal D!plomábco, Consular, Adml
- a TêcniCO, celebrado entre o Governo da 
Repúbi1C8 Federaliva do Brasil e o Governo da Re
plblica Tcheca, em Praga, no dia 13 de JUnho de 
1997. 

2. O Acordo permdle que dependentas do pes
eoaJ diplomébco, consular, admmiSira!No e técnicO 
de cada uma das Partas poesam exercer sua profis
são, sob a condiçlo de prévia auiDri2ação de traba
lho do Governo local, i Intermédio de pedido for
mulado pela Embaixada junto ao Canmonial do Mo
nislério das Relações riores. A autorização pam 
exercer o emprego por parle de um dependente ces
sará aaaim que o funcicnáno dl~lomébco, consular, 
adnunllllnllivo ou técnico, do qual emana a depen
dêncta, lenrine suaa funções perante o Governo 
onde eslapl acredttado. 

3. Ambos os pai- acordaram, ainda, que o 
preeenle Acordo terá validade de 1818 anos, poden
do aar lalicarnente l'8fDI8do por PI I': BISIVOS perfo-

dos de um ano, salvo se uma das parles mamfestar, 
por 1118 d1plornéllca, sua 1ntenção de denuncai-lo. 

4. O Acordo ena condiÇÕeS para que os de· 
pendentes dos func10nénos do corpo diplomático, 
consular, adminllllrallvo e técniCO de ambos os Esta
dos possam exercer com liberdade e ao amparo da 
let suas profissões. 

5. Com VIStas ao encaminhamento do Acordo 
ao Congresso naaonal, submeto à consideração de 
Vossa Excelêncl8 proJeto de Mensagem ao Con
gresso Naaonal. 

Respeitosamente, - Sebaatlio do Rego Bar
roa, M1n1stro de Estado, lntenno, das Relações Exte
nores. 

(À Comissão de Relações Exte11018s e 
Defesa NacJonaJ} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
11" 19, DE 1998 

(11"622198, 1111 cama .. c1os Deputados) 

Aprova o leJitD da Conv811Çio da 
Unlclroit IICibn Bens Cultu111ls Fu1111dos 
ou Ilicitamente Exportados, celebl'llda em 
Roma, no cllll 24 ele junho ele 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• FJCa aprovado o texto da Convenção da 

Unidrort sobre bana CulturaiS Furtados ou IIICI!amen
le Exportados, celebrada em Roma, no d1a 24 de JU· 
nhode 1995. 

Parágralo único. FICilm sujeitos à aprovação 
do Congresso Naaonal qu81Squer atos que impli
quem revislo da refenda Convenção, bem como 
qUIIISquer lljustes oorJ1llemenlares que nos termos 
do inciso I do ar!. 49 da Consllluiçlo Federal, acane
tem encargos ou compromiSSOS gravosos ao patn
l'l'lllnio rw:iouaJ. 

Ar!. 2". Esta Decreto LegiSlativo entra em v1gor 
na dela de sua pubiiCBÇio. 

CONVENÇÃO DA UNIDROIT SOBRE BENS 
CULTURAIS FURTADOS 

OU IUCITAMENTE EXPORTADOS 

Os Estados Partas na presente Convenção, 
Reunidos em Roma, a conYI!e do Governo da 

República Italiana, de 7 a 24 de JUnho de 1995, para 
uma Conferência d1plomébca sobra a adoção do pro
jeto de uma ConYisnção da Unldrort sobre a resfrlul
ção 111temacrona1 dos bens cultumiS furtados ou llict
tarnenle exportados. 
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Comlencldos da mport!IIICI8 lundamenlal da 
prol8ção do pabim6o'llo cultural a do mtarcAmbio cul
tural para proroiCMII' o antendomanto an1ra os povos, 
bem como da difusão da cultura para o bam--aalar da 
humamdada a o 11'011181180 da CMiozação. 

Protundarnante pniOCUpados com o tnlllco liCi
to da bana cullul8ia a com os danos Jnapaiáveta que 
fraqiienl8manta dela daconam, para - próprios 
bens a para o pablrn6nio cuhural das comullidadas 
nacoonaos, lribaos, autóc:tona ou outras, bem como 
para o pstrirn6l io comum dos povos, a dapknndo 
em espacial a pillllgam dos slllos mquaológiCOII a a 
panla da onlorrnaçõas arquaológocas, hiSióncas e 
dai illlocols rnaubslllurw. que disso .-.hs. 

Data; IlM iiillos a contnbuir alicazmanta para a 
luta contra o lnllico ilfCito de bana cultui81S, astabala
-.to um COI1Unto mínimo da regras jurfdicas co
muns para os afeilos da rasllll.ução e do -.o dos 
bens cultura an1ra os Estados Conlnlla.-, com o 
objelivo da tavor..r a preservação a a prolaÇAo do 
palnill6nio cultural no lnlllressa da todos. 

EnlaiiZIIndo que a p- eor-ção tem 
como abjalivo factllar a rastiluiçiio e o rwtomo dos 
bana c:ultui81S, e que a préiJca. em alguns EMidos da 
IIWCiiiii8IIIOS tais corno ondao •za9k>, II8C8886rlaa a 
llll88gllrar a ...... Jiçlo a o rwtomo, nlo iqllica am 
que- meclldaa davam ser adc"PAe• em OUIRie Es
tados. 

Afirmando que a adaçAo para o lutum das dl&
poeoçllea da. pr a 11e ecx-IÇio nlo candtuo da 
modo eJgum urN apt'CJV8Çio ou uma legllioi*J'IO da 
cp •lqo181' ln!dico licito havido antes da 518 lllllrllda 
amvogor. eo.-• do falo da que a pnllal'llll eorw..
liAD nlo lná por ai 116 .... BOIIçiio para 01 plllble
mas que~ o ln!dico licito, mas da que ala .. 
llnUará um pra c11 o que visa a ratorçar a coapera
çlo c:ullural ~ e a man111r o diMdo lugar 
paoa o .:l0111611Cio licito • para (.18 --.... ea111· 
dos para o n.clntJio cultural. 

Racol~-odo que a piállca da. presa•• Con
VWIÇiio dal:ail-~da OUIIaS 1116didaa 
lllir:liz&6 am lavar da jHcAaylu dos bala c:ullulais, 
taiB como a e11o11oraç1o a a 1111f1 çl" da Ngiallw, a 
pralliçio n-.n&J dos sftios arqnaolclgicaa a a coo
paaçio*'--

Prallaiodo hoiMnagarn à 1IÇio lavada. a cabo 
por diftnaiiiM Olgiiiii8II'I08 para jHUiajj&o' 01 bala c:W
Iuru. em aapaciaJ a eon-..;lio da. UNESCO da 
1970, I8IBIMI BD ln!dico ll'c:ilo a a eiBbonlçlo da ocl
digos da condula no B8IOr privado. 

Adalalam - cfiolrDoBJQ6eB aaguinlas: 

Artigo Pa ••welro 
A prasanta Convençio se aplica a "DD• !f!w;11as 

de carátar 1ntemacoanal: 
a) da raslituoção da bens culturais lul'lacla8; 
b) de retomo de bana cultui81S dasla c act • do 

tamtóno de um Estado Contratanl& am wa11ção a 
sua lagislaçio ontama llllativa à expc111aç1o da bens 
cuhui8M, com Vl8faS a jHOiajjiir seu pallan6oio c:ullu
ral (da agora em cf18111a danomtnados "bana c:ufluniB 
dicitamante eaportados1-

Artlgo2 

Enta11da aa como bana cuhuiBÍII para 01 a1ei1os 
da p- Convençio, aquelas bens que, a 1111*1 
raligiOIIO ou pralano, se -•stam da uma ilqlorlln
coa para a alqUeOiogoa. a prs-hoslória, a hlillcldl, a 1-
lilnltura, a arfa ou a cilncia, e que parfaiiOIIIIa uma 
das catagoria8 enumeradas no Anem à jH 1 nt 
eon-.;ão 

CAPfruLO 11 
~ct.aan.Cufllllal8 F'ultliiDI 

Arllgo3 

1. O possUidor da um bem cultural flllllldD dal:e 
.-tui-lo. 

2. Para os a1e1toa da iH um ~ um 
bem cultural oblldo alniY6s da_... llalla.ou 
licilarlwlle obtido alniY6s da UICB•'; !ias, mas liclla
rnenta rabelo. 6 COII8idarado como furtado, • leso 
for~ com o ClldiirlanaiiO jurldiao dD &h
do onda .. rwlerldas -=•ta9* tanh&m lido fuga'. 

3. Q•lquar ... 'ao"' de ..... içlo ..... 
BjHaul'lladl. danlnl da um JII'IIZD da tn1s 81101 a par
br do nu1aoto 8111 que o IICIIIcllilnl8 111mB 111111,__ 
manto do lugar onde aa aomlba o bem a*-' a dli 
od&iilidale do poMiictor, a, am qnalqo181' -. dan
lnl da um JII'IIZD ct. anqüenlll 81101 a PBiflr dD mo
manto do luriD.. 

4. ~ a açAo paoa a _..,li;IO da um 
bem cullunll que _... part ._...... da um 
manumaniD ou da um allio arqJIIICIIGgli Ida..,._ 
dCM, ou que faça par111 da uma calaçlo po!Hrw nlo 
seiiUIIm8tlt a qJ•Iqo• JII'IIZD da jliWiiÇio.-*» o 
ptUO da 11te 81101 a pallir do nuo181111o 8111 que o 
solicil&nllllalllou COio'leciiii&IIIO do lugar onda• .._ 
conii8Va o bem c:ullural, e dli ldalllidada do ~ 
dor. 

5. Nlo cA "·· - ---- do p&I .... Bfo antarior, qualquer E8lado Conbal&niii!ICIM ....... 
que uma açAo p-•w num ptiiZO da 75 - ou 
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num prazo 11181S longo pi'IIVIsto em seu ordenamento 
JUridtco. Uma eçio, ll'klada num outro Estado Con· 
tratante com viStas à resbluiÇão de um bem cuttural 
deslocado de um monumento, de um sitio arqueoló
giCO ou de uma coleçlo públoca sttuados num Esta
do Conbatante que faça uma decteração desse na
tureza. também prescreve no mesmo prazo. 

6. A declaração obJelo do parágrafo antenor 
deve ser feda no momento da assmatura, da ratdlCB· 
ção, da IICBIIação, da aplOVIIÇão ou da adesão. 

7. Entende-se por "colação públiCa", para os 
efettos da prasente Convenção, todo c:onpmto de 
bens cuttura1s 111ventariedos ou ldemlfocados de outra 
lonna, petet ames a: 

a) um Estado Contratame; 
b) uma r;oletMdade l1lgiCinlll ou local de um Es

tado Contratante; 
c) uma IIISbiUIÇAo refigiOSS situada num Estado 

Contratante. ou; 
d) ume instituiÇão estabelecida, com fins estn

tamenre cutturais, pedegóglcos ou C1111111ficos, num 
Estado Contratante, e JIICCinMada no rafando Esta
do como de Interesse público. 

8. AdeiiiiiiS, a açlo de rasblulçiio de um bem 
cultural sacro, ou que se I8Váa de uma Õ11110rtâncoa 
colebva, penancante a e ublzado por uma comun~
dacle autóc:toue ou tribal num Estado Conbatante, 
para o uso lradic:ional ou ritual da raferida comunida
de, submete se ao p~ PfiiSCIICICinal aplicável às 
coleçÕIIII públicas. ' 

I 
Alllgo4 

1. O poasuldor de um bem c:uttural furtedo, que 
deve reatltul-lo, tem dolllito ao fiii!IIIIMfllo, no mo
mento de sua l'8lllllulção, de uma mderuzação eqQi
taiMI. deade que nio tenha sabido, ou devido razoa. 
~ saber, que o bem era furtado, e que possa 
pcuvar ter pcacadido às ddig6nc:taa c:ab"'- no mo
mento da aquisiVJ!o; 

2. Sem pnlfulm pan1 o d11aito do possuidor à 
indemzaçio pniVisla no parágrafo antenor, deve-se 
fuarlllllcHçoa niZDé- para que a ~ que te
nha lnlnllferido o bem c:uttural ao possuidor, ou qual
quer oulrD c:adaute anterior, pegue a 1ndenizaçio, 

deade que de .xKdo :t!n':.IS!açio do Estado no 
qual a loOIIc:ilação for ap . 

3. O pagamento da inclerumção ao poasuldor 
por parte do solicitente, uma vez que eXIgido, não 
exclUI O dmllto do solic:ilanfe de I8Ciamar O reembol
SO de tal pagamento a- pessoa. 

4. Para determinar se o pos8Uidor proc:edeu às 
diligêiiCIIIS c:ab"'-, ...,.....ao em conta todu as 
c:in:unstAnciBS da aqulSIÇAo, em 8SpiiCIIII a qualifica· 

ção das Partes, o preço pago, a consutta por parte 
do possuidor a todos os regiStras relatNOS a bens 
cuttu1'81S furtados de acesso razoável, e qualquer ou
tra Informação ou documentação pertinentes que ele 
pudesse ler razoavelmente obl1do, e a consutta a or
ganismos aos quaiS ele podena ter lido aoesso, bem 
como qualquer outra provn:lênc1a que uma pessoa 
razoaveltena tomado nas mesmas Clrcunst.ãncoas. 

5 O possuidor não se pode benefiCiar de um 
estatuto maiS favoravel do que aquele da pessoa de 
quem adqu1nu o bem cuttural por herança ou de ou
Ira man&Jra, a IIIUIO graciOSO 

CAPITULO III 
Retoma ele Bens Culturais 

Ilicitamente Exportados 

ArtigoS 

1. Um Estado Comratante pode requerer ao tri
bunal ou a qualquer outra autondade competente de 
um outro Estado Conlratame que detei1Tllne o retor
no de um bem cultural diCitamenle exportado do ter
ntório do Estado requerente. 

2. Um bem cuttural exportedo temporanamente 
do temlóno do Estado requerente, pl1fiCIPBimenle 
para hns de exposiÇão, de pesquiSa ou de restaura
ção, em VIrtude de uma autonzaçio exarada segun
do a sua legiSlação relatiVa às exportações de bens 
cuttunus, com viStas a proteger o seu patnmônio cul
tural, e que não foi retomado em confomudada com 
os tennos daquela autonzação, reputa- ter sido UI· 
CIIamente exportado. 

3. O trilunal ou qualquer outra autondade com
petente do Estado raquendo delemuna o l'lllorno do 
bem cuttural uma vez que o Estado requerente esta· 
belec:e que a exportação do bem represema um pra
ruim signdic:abVO para qualquer um dos rnterasses a 
segUir relacionados: 

a) a COIISIIMlÇão material do bem ou de seu 
COIC:CXlrttlh!I&Xtolldo; 

b) a integllllade de um bem complexo; 
c) a cor188rvação da Informação, pnnapalmen

te de natureza cientifica ou luslórica, l8labva ao 
bem; 

d) o uso tradiCional ou ritual do bem por parte 
de uma comumdade aul6clone ou tribal, ou estabe
lece que o bem sa rewste para ele de uma lmpor
t.ãncra cuttural SlgnlfiCBIML 

4. Qualquer soliCitação apresentada em VIrtude 
do § 1• do ~ AlllgO deve ser ~Ilhada 
de toda a Informação de fato e de d1ratto que permita 
ao tribunal ou à autondade competente do Estado 



ANAIS DO Sl:.NADO FEDERAL MARÇO DE 1998 

requerido determonar se as condiÇÕeS pravoatas nos 
paragrafos 1 a 3 esiAo preenchidas. 

5. Qualquer soliCitação de ralamo cfllva ser 
allf8Benlada dentro de um prazo de três anos, a par
br do momento em que o Estado requerante toma 
conhec•mento do lugar onde se encontra o bem cul
tural e de odenlldade do possuidor, e, em qualquer 
caso. num prazo de conqüenta anos, a partir da data 
da exportação ou da data na qual o bem devena ter 
sido retomado em VIrtude da autonzação p.-sta no 
parágrafo 2 do prasente Artigo 

Arllgo& 

1. O poasuldor de um bem cultural que tenha 
adquorido esse bem depoos de ele ter sido oiiCIIamen
te exportado tem diraoto, no momento de seu rator
no, ao pagamento por pane do Estado requerante 
ele uma ondenlzaçlo eqüllabva, sob a raseova de que 
o poasuldor nlo tenha sabido, ou razoavelmente de
VIdo saber, no momento da aquosoçio, que bem ha
va Sido olicilamente exportado. 

2. Pera detenownar se o possuidor soube, ou se 
deveria razoevalmente ter sabido, que o bem fora III
- exportado, lever-S&-io em conta aa Clr
cunatAncoas de aquosoçio, pnncopalrnente a falia de 
ce111ficado de exportação prevosto na leg I çh do 
Estado requerante. 

3. Em vez da ondenlzação, e mediante aaxao 
com o Estado noquerante o possuidor que c111va re
tomar o bem cultural para o temtório do i:stado re
querente pode decidir: 

a) permanecer propnetáno do bem; ou 
b) lnlnBienr a propriedade do bem. a titulo one-

10110 ou gi'KIOIIO, a ~ de sua IIIICOiha nlllidan
te no~~ e que Bpl'lllnta • -
Ãrlas garantias. 

4. Aa w.pmn• dacorral- do NIIDmO do 
bem cullural, em conlomudade com on - do 
pcnante Artigo, oncunmem ao Eatado ~. 
s.n prajula» para seu dinlllo de fazer- r-lbol-
aar dan deap 1 po1 outra peneon. 

5. O pona&ndor niD se pode bno oar!Ciai de um 
llllfiiiUio mais lawni.WII do que aquela da p 11 ,. de 
qiMm lanha adquindo o bem pol ll8lança ou pol 

OUIIo - gJaCiono. 
Anlgo7 

1. Aa dillponições do prasente C&pllulo nlo .. 
aplicam~: 

a) a exportaçio do bem cultural nio • ll'lllis -i
CIIII no n1011181110 em que o ratomo 6 solociladu; ou 

b) o bllm tenha sido axpodlldo durara a vida 
de uma peneoe que o tenha criado, ou no cu- de 

um período de conqüenta anos após o falecimento 
dessa pessoa. 

2. Não obstante as dosposoç6es da alo.- b do 
parágrafo antenor. as disposiÇÕeS do presente ca
pitulo se aplocam uma vez que o bem cultural tenha 
sido cnado por menmro ou membros de uma oo
munKiade autóctone ou tnbal, para uso tradicional ou 
ntual daquela comunodade. e que o bem deve serre
tornado àquela comunidade. 

CAPITULO IV 
DiapDai;Bu Geral8 

Artigo I 

Uma soltcltação baseada non Capituloe 11 ou 
III pode ser apresentada perante os tribunais ou 
quaosquer outras autondades competentm do Esta
do Contratante onde se encontnt o bem cullund, as
sm como perante os trilunaos ou outras aulorida
des competentes que ponaam ter conheclrneoiiO do 
llligoo em razão das ragn15 em vigor non Estados 
Conlralantes. 

2. As Partes podem COIICOidar em subi•
_. liligio, S8J8 a um tribunal ou a uma outna auklri
dede competente, Hill*- arbitragem. 

3. Aa medidas p!UViaónas ou c:aute1mw pra
- na leg181açiio do Estado Contralante em que 
se encon1n1 o bem podem eer aplicadas - t1e a 
solicdaçio de ~ ou de raiOmO de bem for 
apnasantada a tribunais ou a outras IIUIDIIclades 
competentm de um outro Estado Contratante. 

Anlgol 

1. A prasente ~não~ que um 
Estado Col1b-ota aplique qtoeeqo- ..... 11111111 
favDiáwiB do que as ,..,_na P•••• ec.->
çiD à ftllllilniçlo e ao ra10m0 de bana ~ turta
don ou llicllamanlll expoo1adon. 

2. o pi-nla Artigo niD cfllva ............. 
como criando a obllgaçlo da ~. ou de der 
loiÇa IIII8CUlólla. a lleclalo de tribunal ou de cprl
quer outnr aulondede con.pellante de um OUinl &la
do ~ que aacape - diapceçi!MI da pre
sente eon.ç~oo. 

Alago 10 

1. As dlllfl_,6aa do Capftulo 11 aa aplicam a 
um bem cullural que tenha Sido furtado apda a en
tnlda em vigor de pt Ul'lte Comlaçflo com -
pello ao Eslado em que a aolidepio 6 .,. u 11ada, 
sob as Mgllll'ltea _,... 

a) o bem lanha sido furtado no tanlliiiiD da 
um Eatado Contralante ap6a a anilada em vigor da 
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presente Convenção com respedo àquele Estado; 
ou 

b) o bem se encontre num Estado Contratante 
apos a entrada em v1gor da presente Convenção 
com respeito àquele Estado. 

2. As diSposiÇões do Capitulo III somente se 
apliCam a um bem cultural D1c1tamente exportado 
apos a entrada em v1gor da Converção com respetlo 
ao Estado requerente, ass1m como com respedo ao 
Estado em que a soiiCiação e apresentada. 

3. A presente Convenção não legdlmB de modo 
algum uma operação 1hata de qualquer natureza 
que tenha ocomdo antes da entrada em v1gor da 
presente Convenção, ou à qual a apiiCBção da mes
ma e exclulda petas Panigrafos 1 ou 2 do presente 
Artigo, nem l1mda o d1redo de um Estado ou de outra 
pessoa de ino:1ar, fora do ãmbdo da presente Con
venção, uma ação de resbtuiÇão ou de retomo de 
um bem cuhural furtado ou 1lo:damente exportado 
antes da entrada em vigor da presente Convenção. 

CAPITULO V 
Disposiçõea Finais 

Artigo 11 

1. A presente Cellnvenção fiCara aberta a assi
natura durante a sessio de encerramento da Confe
rência d1plomábca para a adoção do prqeto de Con
venção da UrlldRHI sobre o retomo 1ntemaaonal de 
bens culturaiS furtados ou ilo:damente exportados, e 
pennaneceni aberta à ass1natura por parte de todos 
oe Estados, em Roma, até 30 de JUnho de 1996. 

2. A presente Convenção está su)BIIa à lllbfica
ção, acedação ou aprovação petoe Estados que a 
BSSinaram. 

3. A presente Convenção fiCará aberta à ade
são de todoe oe Estados que dela não são SIQnatá
noe, a partir da data em que ficará aberta à 888111111ura. 

4. A ratificação, a acedação, a aprovação ou a 
adesão se submetem ao depósito de um Instrumento 
para tais efedos, em lboa e devida lonna, jUnto ao 
deposdáno. l 

Artigo 12 

1. A presente Convenção entra em VJgor no pn
rn~~~m d1a do sexto mês seguinte à data do depósito 
do qu1nto Instrumento de rablicação, acellação, apro
vação ou adesão. 

2. Para qualquer Estado que rabfique, acede 
ou aprove a presente Convenção, ou que a ela ve
nha a aderir após o depósdo do quinto Instrumento 
de rabhcação, IICIIIIação, aprovação ou adesiio, a 
Convenção entra em VIQOr com raspado a tal Estado 

no pnrn111m diB do sexto mês segu1nte a d- do de
pósdo do Instrumento de rallfiCBção, acedação, apro
vação ou adesão. 

Artigo 13 

1. A presente Convenção não derroga os Ins
trumentos 1ntemaco:n&1S pelos quaJs um Estado 
Contratante esteJB JUndo:amente VInculado e que 
contenham diSposiÇÕes sobre as melenas reguladas 
pela presente Convenção, a menos que uma decla
ração em contráno seJB feda pelos Estados VIncula
dos por taiS Instrumentos. 

2. Qualquer Estado Contratante poderá con
cluir, com um ou com dwersos Estados Contratan
tes, acordos com VIstas a favorecer a apiiCBção da 
presente Convenção em suas relações reciprocas 
Os Estados que concluam lals acordos deverão en
caminhar cópias dos mesmos ao deposdário. 

3. Em suas relações reciprocas, os Estados 
Contratantes membros de organizações de Integra
ção econõmiCB ou de enbdades regiOnaiS poderão 
declarar que aplo:am as regras 1ntemas desses or
ganizações ou entidades. e que não apliCam, portan
to, nessas relações, as disposiÇÕeS da presente 
Convenção, curo campo de apiiCBção co1nclda com o 
daquelas regras. 

Artigo 14 

1. Qualquer Estado Contratante que oompreerr 
da duas ou diversas un1dades terntonais, possuam 
elas ou não Sistemas JUrídicos diferentes apliCáveiS 
às maténas regidas peta presente Convenção, pode
rá, no momento da BSSinatura ou do depósito dos 
instrumentos de ratilicaçio, acedação. aprovação ou 
adesão, declarar que a presente Convençio se apli
cará a todas as auas unidades tarnlonals ou somen
te a uma ou a várias entre elas, e poderá a qualquer 
momento subsblur essa declaração por outra. 

2. Essas declarações serão obJe1o de nolihca
ção ao deposltérlo e designarão expressamente as 
unidades territonaiS às quaiS a Corwa1ção se aplicará. 

3. Se, em razão de uma declaração feda em 
conformidade com o presente Artigo, a prasente 
Convwlção se aplicar a uma ou a vénas unidades 
territonaiS de um Estado Contratante, mas não a to
das elas, a relerênc111: 

a) ao tamtório do Estado Contratante no Artigo 
Pri111111m se ralara ao temtóno de uma unidade tem
torial do rafarido Estado; 

b) ao tribunal ou a uma outra autondade com
petante do Estado Contratante ou do Estado requen
do se relere ao tribunal ou a outra autondade com
petante de uma unidade tarntonal daquele Estado, 
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c) ao Estado Contratante onde se encontra o 
bem cuftural no Parágrafo 1 do Artigo 8, se ralare à 
umdade terntonal daquele Estado onde se encontra 
o bem, 

d) à le• do Estado Contratante onde se encon
' a o bem, no Parágrafo 3 do Artigo 8, se ""- à let 
da umdade temtonal daquele Estado onde se encon
tra o bem. e 

e) a um Estado Contratante. no Artigo 9, se re
fere a uma unidade temtonal daquele Estado. 

4. Se um Estado Contratante não faz declara
ção em razão do Parágrafo 1 do preunte Artigo, a 
pt858111e Convenção se aplicará ao COOJUnto do tem
tóno do referido Estado. 

Arllgo15 

1 As declarações fedas em razão da presente 
Comrenção no momento da assinatura estão IUjeltas 
à confirmaçlo no momento da rablicação, acattação 
ou aprovaçlo. 

2. As declaraç6es e a confirmação das declara
çiies, setão feitas por eacnto e delas se fará notifica
ção formal ao depoedéno. 

3. As declarações passarão a surtir efedos na 
data da entrada em VIgOr da presente Convenção 
com f8SP8IIO ao Estado declarante. No entanto, as 
decla!BÇÕoiS de que o depoedéno tenha recebido a 
nobficaçAo formal após essa data passerlo a surtir 
ele- no pnmeira dia do sexto mAs seguinte à data 
de seu depóado JUnto ao dllpoedáno. 

4. Qualquer Estado que faça uma declataÇio 
em razão da p....ml Convenção pode a qualquer 
momento nlbrá-la por metO de uma l"lOiilic&çiD for
mal dirigida por a.cnto ao depoedárlo. Essa nlllrada 
paasará a surtir lll8llo8 no pnrneira dia do II8XIO mls 
seg..me à dala do depósito da noldiCaÇio. 

Arllgo18 

1. Qualquer Estado Cclntratanle daverá, no mo
mento da --ra, da rablic:açio, da acat ção, da 
apravaçio ou da adulo, declarar que as suLilllçõ
es de ralamo ou de 188111UIÇão de bens cu~ 
ap.--nl8das por um Estado em razio do Arllgo 8 
podem _.... 8UIImelidu segundo um ou .,.,_ 
dos pnx:adin•11os a segu•r: 

a) dll8lamllnhl, JUnto aos tnbu1181S ou a outras 
autondades CXJ111111b1111a do Estado declarante; 

b) Blrallés de uma ou de vánas autoridades de
signadas por tal Estado para I1IC8bar assas aoliclla
çõas e para tranamlb-laa aos lriburw. ou a OUbiiS 
aulorlllades compalanlaa do rafando Estado; 

c) pelas VBB diplam6bcu ou consulares. 

2. Qualquer Estado Contratante pode também 
designar os tnbun&IS ou outras autondades compe
tentes para delel'mlnar a restrtuiÇão ou o retomo de 
bens cuftunus, confonne as disposiÇÕeS dos Capitu
las 11 e III 

3. Uma declaração feda em razão dos Parágra
fos 1 e 2 do presente Artigo pode ser modof..:ada a 
qualquer momento por 111810 de urna nova declara-
ção. 

4 As diSposiÇiies aos Parãgrafos 1 a 3 do pre
sente Artigo não derrogam as dl8pollições de acor
dos bllateiBIS e mulblateraiS da aJUda JudiCiána mú
tua nos campos do d111lllo CMI e comerctal que pos
sam eXIStir entre Estados Contratantes. 

Arllgo17 

Qualquer Estado Contratante, num prazo de 
SBtS meses a parllr da data do dapÕSdo de seu ins
trumento de rabllcação, aceitaçio, apravaçlo ou 
adesão, remelara ao deposdáno uma 11'11onnaçAo por 
escnto, em uma das línguas ofiCIBIS da Co~. 
a taSps~o da sua l&g~s'ação que regulamanta a ex
portação de bens cuftuiBJs. Essa infonnaçio devaá 
ser atuaiiZBda psnodiCBrnante, se for o caso. 

Artigo 18 

Nio serão admdidas reservas, afora Bqlllllas 
exp-.amente a.-.zadas pela preaente Conven
ção. 

Artigo 19 

1 A ptaSente Convenção pode ser denunCiada 
por qualquer dos Estados Pattas, a qualquer mo
mento, a partir da data de sua entrada em vigor com 
raspado ao rafando Estado, por nao do dap6aiiD de 
um instrumento - sentido Junto ao det:l a l' rio. 

2. Uma denúncia passa a sutlir elailo8 a paJtlr 
do PIIIIIIIIIO dia do II8XIO mAs S8gUinle à data do de
pósito do Instrumento de denúi'ICIIl junto .., daposd6-
rio. Uma vez que um período IIIBIS longa _. que 
uma denúi'ICIIl sutta efeto S8JB ~ no n
trumanto de denúi"ICIIl, eata psssa a surbr alaiiD na 
exp1raç6o do período em quaBIIo após o dllpl'llllc 
do Instrumento de danúi'ICIIl juniO ao deposililrla. 

3. Nlo oblltanle uma tal denúi'ICIIl, a praael'llll 
Convenç6o psll'll8.-rá apliCável a qualquar solici
tação de teSIIIução ou de retomo de um bem cullu
ral que tenha sido apraaentada aniBB da dala em 
que a refenda denúncia passa a surtir efados. 

Arllg,20 

O P...aente do lnstiiUio 11"118..-.1 para a 
Umlicação do 01redo Pnvado (UNIOROIT) pode con-
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vocar penod1C8mente ou medJante solocllação de Cin
co Estados Cont~ataniea, um comitê espeaal, com a 
f1nalldade de exam1nar o funciOfiBmento prábco da 
presente Convenção. 

Artigo21 

1 A presente Convenção será depositada JUnto 
ao Governo da Republoca ltaiJana. 

2. O Governo da Repúbloca ltal1ana: 
a) 1nforma18 todos os Estados que fuma~am a 

presente Convenção ou que a ela aden1am, bem 
como o Presidente do lnsblulo InternaciOnal para a 
Unificação do DireitO Privado (UNIDROIT): 

i) de qualquer IICMl firma ou de qualquer depó
sdo de mstrumento de ndlfocação, aceitação, aprova
ção ou adesão, bem como da data em que taJs IISSI· 

natuiBS ou depósdos tenham oconiclo; 
1i} de qualquer daclaração, elatuada em razão 

das d1SJIOSIÇ6es da presente Convenção; 
1ii} de ntlllada de qualquer daclaraçio; 
IV} da data de entrada em VIgOr da presente 

Convenção; 
v) dos acordos prwislas no ArtigO 13; 
vi) do depósito de qualquer 1nstrumento de de

núi1CI8 da pi8S&nte Convenção, bem corno da data 
em que taiS depósitos tenham ocomdo e da data em 
que taiS denúiiCIBS passam a surtir eledos; 

b) t.ansmdlr cóp.... cerblocadas da p18118111e 
Convenção, a todos os Estados B'!lnatános e a to
dos os Estados que a ela aden~em, bem como ao 
PI&Sidente do lnstduto Internacional pala a UnifiCa
ção do Dil8110 Pnvado (UNIDROIT); 

c) desempenhará quaiSquer oUIIBS lunç6es 
que normalmente 1ncurnbem aos depositários. 

Em fé do que os Plenipotenciános abaixo BSIII· 
nados, devidamente autorizados, assinanun a pra
sarte Convenção. 

Feita em Roma. no dia VInte e quaiiO de junho 
de rrul novecentos e noventa e Cinco, em um únoco 
onginal, nas línguas 1ngleaa e f,..._, os dois tex
tos sendo 'llu&lmente aUtênticos. 

~NEXO 

a) c:oleções e espicmes ~aros de zoologlll, bo
tãnoca, mnellllogl8, aratonua, objelos que tenham 
1nteresse paleontológiCO; 

b) os bens que d1g11111 18Sp8110 à históns, inclu
SIW à hiS!óna das Clênci8S e da técnoca," li hiStóna 
mlllar e SOCial, bem como à VIda dos dirigentes, pen
sadoi&S, sábios e artiSias naciOnais, e dos latos de 
1"'1JC)rttnc18 l'IIICIOIIIII; 

c) o produto de escavações a~queológocas (re
gulares e clandesbnes}, e de descobertas a~queoló
g1cas: 

d) os elementos proven1entes do desmembra
mento de monumentos artístiCOS ou h1stóncos e de 
SÜIOS a~queológocos: 

e) obJetos de ant1gii1dade tendo ma1s de cem 
anos de 1dade, ta1s como 1nscnções, moedas e selos 
g~avados, 

f) o matenal etnológoco; 
g) os bens de 1nt818S88 artísbco, tais como· 
i) quadros, plntUIBS e desenhos ledos lnlelra

mente à mão, sobre qualquer base e em todos os 
materiaiS {excelo os d8HI1hos 1ndustna1S e os arti
gos rnanulaturados a mão): 

ri) produções ong1na1s da arte da estatuana e 
da escultura, em todos os matenaiS: 

Iii) grawiBS, estampas e ldogral1as ong1na1s: 
lv) assemblagens e montagens art1stocas ongl

naiS em todos os matenBIS; 
h) manuscntos raros e oconogralia, IIVI'OS anti

gos, documentos e publicaÇões de 1nte1esse espe
cllll (hiStónco, artístiCO, cl8fltlfoco, lde~ano, etc .), ISO

lados ou em coleções, 
I) estampilhas post&ls, estampilhas fiscaiS e ar

tigOs análogos, ISOlados ou em colações: 
J) alqUIVOS, lnciUSIV& OS alqUIVOS fonográfic:;.;, 

fotográficos e c1nematográfocos; 
I) objetos de mob1lllino com I'I'IIIIS de cem anos 

de idade e InStrumentos mUSICaiS ani'IIOS· 
IENSAGEM N" 813, DE 1997 

Senhores Membros do Congresso NBCIOIIBI, 
De conlonnldade com o disposto no artigo 84, 

mciso VIII, da ConstitUição Federal, submeto à ele
vada COI1Sideração de vossas Excelênc18S, aoompa
nhado de Exposição de MotiVOS do Senhor MII'IIS!ro 
de Estado das Relaç6es Extenores, o texto da Con
venção da Unidrod sobl8 Bens CuHuiBIS Furtados ou 
Ilicitamente Exportados, celebrada em Roma. no di& 
24 de JUnho de 1995. 

Brasn111, 16 de Julho de 1997.- Fernando Hen
rique CerdoM. 

EXPOSIÇÃO DE MOTlVOS N" 272/MRE, DE 10 DE 
JULHO DE 1997, DO 

SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EX
TERIORES 

Excelantisamo Senhor Preslderte da República, 
Lavo ao conhecimento de Vossa Excelência o 

anexo texto da Conva1çio da Umdrod sobl8 a
CulturaiS Fu,..ados ou Ilicitamente EX110rtados, cele
brada em ROrTIIl, no dl8 24 de Junho de 111116, pelos 
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Estados partiCipantes de conferênc1a dlplornatiCa or
gamzada pelo Instituto lntemac1onal para a Unifica
ção do D1rer1o Pnvado (UNIDROIT), com o apo1o do 
Governo da 1ta11a. 

2. A delegação do Brasil ao refendo encontro 
propõs a adesão do País aquela convenção, cu10 
pnnc1pal ObJellvo e facllrtar a reslltuoção e o retomo 
de bens cuHura1s, medoante o estabelecimento de 
um conJunto m1mmo de regras JundiCBS que tomem 
ma1s ef1caz a ação contra seu toáf1co 1hcrto 

3. O M1n1sténo da CuHura e o M1nosteno da Jus
liÇa, consultados sobre o assunto, rroanofestaram-se 
favoravelmente à adesão do Bras11 à convenção em 
apreço 

4 Com vostas a avaliação, pelo Poder Legislati
VQ, da Convenção da Unldrort sobre Bens CuHuraos 
Furtados ou llocrtamente Exportados, submeto à con
sideração de Voasa Evaliinaa proj810 de Mensa
gem ao Congresso NBC10nal. 

Respertosemente, - Lulz Falipe Ulmprala, Ml
nostro de Estado das Relações Extenores. 

(A comossao de Relações Exte11018S e 
Defesa Naaonal.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO 
N"20,DE1998 

(n" &211118, ... Clmanl dali~) 

Aprova o texto do P..-to Alllalo= 
11111 ao Tndado de Amizade, Coapera;la e 
eo.Miclo IIObnl Fecllllllçiio de Atlvtllall I 

En~pa•••llds, celeblada entre o Gou&iiO 
de Replibllce Faduad,.. do Breei! e o Qo. 
- de Repúbllae Orientei do Unlguel, 
em llanbwld6u, em I ele......, de 11187. 

O Congraseo Nacioroal decreta: 
Art. 1• FICB aprovado o texto do Protocolo Adi

CIOIIIII ao Trallldo de Amizade, Cooparaçiio e Co
mérao sobra Facilotação de AIMdades ~. 
ceteboado entre o Govemo da República Fedenlbva 
do Brasd e o Governo da República Oriental do Uru
guai, em Montevidéu, em 6 de ms10 de 1997. 

Parágrafo llnK:o. Focam SUJIIÍIOII à IIPfU'D".aaçAodo 
do Congresao Nacional quaosquer ates que poaeam 
resuHar em oevisAo do relendo Protocolo, bem como 
qulllllqiJer ajustes complementares que, ,_ termos 
do InciSO I do art 49 da Constrtuoção Federal, acarre
tem encargos ou compromossos gravoaos ao patn
mõmo nacronal. 

Art. ~ Este Decreto LegiSlatiVO entra em VIgOr 
roa data de sua publocaçio. 

PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO OE 
AMIZADE, COOPERAÇÃO E COMÉRCIO ENTRE 

A REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 
REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI SOBRE 

FACILITAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS 

A RepúbiiCB Federabva do Bras1l 
e 
A Repúbloca Onental do UrugUBJ, 
(doravante denornnados •as Partes; 
Conscoentes da necessidade de oferecer um 

marco 1undx:o para a 1nserção legal dos empreaáriOS 
de ambas as Partas no 1nturto de lactlrtar o desem
penho de suas aiMdades. 

Rec:onhKendo que tal rroarco JUrldoco contnbul
oá para alcançar os obje!IVOS acordados no Tratado 
de AmiZade, Cooperação e ComérciO subscrrto entre 
as Partes em 12 de JUnho de 1975 e no Trallldo de 
Assunção subscnto em 26 de man;o de 1991 e suas 
normas complementares; 

Convencidos de que o 1ncentNO a empraando
mentos entre agenteS pnvados de ambos os Esla
dos é uma etapa nacanãna para melhonlr o nível 
de quallfocação das ~ de ambos os palses e 
sua Integração na eoDIIIImB reg10nal e mundal; 

Acordam: 

Artigo I 

0 prese- Protocolo apiiCBr-se-á a PBIIC'PS li
Bicas nacionais de uma das Partes q1.19 curnptam roa 
cuba as eiMdades ni&IICIOnBdas no Artigo III. 

Artigo H 

Os empresários IUICIOI1IIis de qualquer uma 
das Partes poderao Mlllllalocer-a no teu116o10 da 
outra para o exarclcio de suas llllivldade&, aem ou
tras reslllçiles altm das _...,ala MIM naa disposi

çilas locaiS que regiMm - namas ativldldBe no 
Estado racapiDr, __,aquelas que aa IBJ I ;"es in-

- CDn8ldenlm prMdlvas dos seus nacloi llliL 
Artigo lU 

Para fins do p-P1otoc:olo, cunsiclanun-aa 
empoasériOS aa paaaoas flsiCBS que~ 
aiMdades de mveslimenta ou aejam rraNiros de 
uma diretona. adleMiiabacXIt'a. iaprasu: mll88 le
gais ou gare.- de amp wes dos saturas de IMKVI

ços, comérciO ou indllstna. 

Artigo IV 

Cada parllll aa compromate a lacdrtar - em
pcesános da cuba _, Blllllbalaanwnto e livnl ._.. 
cíCIO dea atnridades mancionades no Ar11go III, em 
cunlonnodade com o diSpOStO no p18111K118 P1illlleclkl 



MARÇO DE J_9_9S _________ _cAN=..:'\..J:.:S:..:DO::._-_.::S.::EN:.c;_:AD=O..:~..:'E:.:D:.:E:.:RAL=:..._ 49 

- a agolizar a avaloação e a decosão dos pedodos 
aprellentados, assom como a expedoção dos respec
tovos documentos de odentldade e permanêncoa 

Artigo V 

Aos empresanos que cumpram com os requoso
tos estabelecidos no Artigo VI, será concedido vosto 
ou permossão de resodêncoa temporána ou perma
nente, de acordo com o caso, que lhes permita cele
brar os aros de aquosoção, admonostração ou dosposo
ção necessános para seu estabelecimento pessoal e 
os dos membros de sua família, assom como para o 
exeococoo de sua atovodade empresanal. 

Artigo VI 

A autondade ccnsular de cada Parte lera um pra
zo de 30 doas para se p1011uncoar, uma vez CIJI11lfldos os 
requosolos exogodos pelas respecbVaS autondades para a 
001• essão do VIStO ou pemussão de resdãnCia terrt:x>
rãna ou pennanente, all!m dos que fogurarn no ""-> 1 
para caractenzar a qualidade de empresáno, segundo o 
dosposiO no Allogo III do pl8sel1le Prolocakl. Se não hou
ver oesposta. no prazo menc:oonado, o IIIIB=sado poda
ra recorrer à áoea perllnente da Chancelana 

Artigo VIl 

As Partes cooperaoão entre so para a aplocação 
do presente Protocolo, para o que buscaoão compa
llbllizer suas normas com as dosposoções deste ms
trumento, com a finalidade de que ambas as Partes 
estabeleçam facdodade!l equiValentes. 

AJtlgo VIII 

A compallbolização a que se refere o artigo an
tenor tem por tonalidade alcançar os obj811Vos de on
tegração estabelecidos no Tratado de Assunção e 
normas complementares. 

Artigo IX 
Se uma des partes cooiC&der ou passar a con

ceder, conforme soas dosposoções, um tratamento 
mais favorável que o darposto no poasente Protocolo, 
tal Parte contonuará aphcando ou passará a apl"lcar o 
nagome maos favorável. 

Artigo X 

As eutondades COJJopalel il8s para a apkaçiio des
te Protocolo seoão, na Ráplobk:a Federativa do B1asi1 o 
Mnstério des Relaç&!s= e o MJ111Stáno da Jus-
llçe. e na República do Uruguao o Monosténo deS 
Relações Exle110111S e o no do lntenor. 

Artigo XI 

Os órgãos competentes de cada Parte encane
gados do cumprimento deste PootocoiO serão, na 

Republoca Fedeoatova do Brasol, a Oovosão de lmogra
ção da Doreção Geral de Assuntos Consulares. Juro
docas e de Assostêncoa a Brasoleoros no Extenor do 
Monosteno das Relações Extenores. e na Republoca 
Onental do Uruguao a Doreção de Assuntos Consula
res do Monosteno das Relações Extenores, perante 
os quaos recorrer-se-a para se efetovar a operacoona
lidade, a agolização e a solução de problemas 111sul
tantes da aplocação do presente Protocolo. 

Artigo XII 

Os representantes das Partes reunor-se-ão 
anualmente ou, em caráter extraordonano, a pedido 
de qualquer urna delas, para analisar questões rela
coonadas com a aplocação do presente Protocolo, po
dendo convodar as entodades empresanaos envolvo
das. a Iom de assegurar o apelfeoçoamento, a agoli
dade e a operacoonalidade na aplicação deste onstru
mento Jurídoco. 

Artigo XIII 

De comum acordo ent111 as Partes, as even
tuaos modificações do Anexo I do presente Protocolo 
serão lormalozadas por troca de Notas. 

Artigo XIV 

O presente Protocolo terá duração ondefonoda. 
Sua data de entrada em vogar será acordada e co
munocada rec:oprocamente por ambas as Chancela
nas. Poderá ser denuncoado por qualquer uma des 
Partes com aviSO préVIO mlnomo de 6 (seiS) meses. 

Feito em Montevodéu, 8 de maoço de 1997, em 
dois exemplares em odoorna português e espanhol, 
sendo ambos ogualmente autênticos. 

Lulz Fallpe Lampreia, pela Rep(Jbloca Federa
tova do Brasol. 

Alvaro R~ pela República Onental do 
Uruguao. 

ANEXO/ 

A) RequiSitos que os nacoonaos de arrmos os 
palses deverão cuii1Jflr para estarem COJ'111R18ndo
dos nas categonas /Is quaos se relare o Arbgo III do 
presente Protocolo: 

1. declaração expedida pela autondade 
competente do pais de ongern que certifique 
a axistênc:Ja da empresa ou das empresas 
de que é btular ou forma parte o soiK:otante. 

2. releriincoas comeoci&IS ou bancánas. 
3. com caráter complameutar, poder

se-á requeoer, a JUizo da autondade consu
lar, outros meoos de prova que contnbuam 
para atestar a qualidade alegada, Iaos como: 
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correspondênaa oomeR:IIII e bancána. I8Cibos 
de pagameniOs de tnbutcs. numeros de Jdenb
foc:ação IJSCSI. ~ressos da~ etc 

4 no caso de membros de doretona. 
adnuniStnldores. representantes legaos ou 
gerentes. exogor-se-a que e empresa com
prove, medoante seus balanceies, possuor 
patnmõnoo monorno de 50.000 (conquenta moi) 
dolares norte amencanos 

8) No caso dos onvesbdores, alem dos requoso
tos estabeleCidos nos números 2 e 3 deste Anexo I e 
sempre que a legiSlação ontema não sera maos Iavo
ravel - tal como se prevê no Artogo IX deste Protoco
lo-. exogor-se-a um onvestomento monorno de 100.000 
Ccem nul) dõlares norte amencanos. 

C) A1Mdades permotodas ao amparo do vosto ou 
autonzação cooocedtdos· 

No campo das at,odades que se podem de
senvolver ao amparo de taos VIstos ou autonzação 
oncluem-se também as seguontes· 

1. realozar todo topo de operações ban
canas perrmtodas por Jeo aos nacooroaos do 
pais receptor 

2. dongor ou admonostrar empresas. na 
quahdade de propnetanos ou outra qualida
de, realiZBndo at,odades de aquosoção, dos
posiÇão, ad1111nostração. produção. tonanceo
ra. comercoaos ou outras 

3. internar no tenllóno do Estado re
ceptor os equopamentos, ferramentas, amos
tras ou afins, nec.tSsanos pare o desempe
nho de sua awodade conforme as normas 
do Eslado receptor. 

4. aaumu- a representação legal e run
dica da empl8Sa. 

5. raallzar operações de coméR:Io ex
tenor. 

6.-balanços. 
Senhoras Membros do eong__, Nacoonal. 
De conlonnKiade com o diSpCI8IO no artrgo 64. 

1nca10 VIII, da Consbtuição Federal, submeto l ele
vada conaldetaçio de Vossas Exc alêi'ICIU, acompa
nhando de Elcpoa!Çào de Motivos do Senhor Ministro 
de Esbado, onlarlno, das Relações Exlenonltl, o teato 
do ProlUcolo Adicional ao T ralado de Amzade. Coo
pen!Ção e Comérao IIObre F&Cihteção de AIMdades 
Emprasanars, celebrado entre o Governo da Repu· 
biiCa Federabva do Brasol e o Governo da Republoca 
Oriental do Urugu111, em Montevideu, em 6 de maoo 
de 1997. 

B11188oa, 7 de runho de 1997. - Fernando Hen
riqua Carrt~u 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N • 266/MRE. DE 4 DE 
JULHO DE 1997, DO 

SR MINISTRO DE ESTADO. INTERINO, DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES 

Exceletossomo Senhor Presidente, da República, 
Submeto a aprecoação de Vossa Excelêncoa o 

anexo proreto de Protocolo Adocoonal ao Tralado de 
Amozade. Coopeoação e Comeocoo entre a RII!Mlbloca 
Federatova do Brasu e a Republoca Onental do Uru
guao sobre Facohtação de Atovodades Emp-nais, 
formado em Montevodeu. em 6 de maoo de 1997: 

2 O retendo Aooodo. que constitUo maos um mar
co onovador na poutoca omgratóna brasoleora, se i.-ere 
no quadro pnvolegoado das relações anile o Bnlsll e o 
Uruguao, e constttuo onstrumento relevante na consecu
ção dos obJ&bVOS do Mercosut, ao posBibdotar - em
presanos de ambOs os pa:ses prooedomenlos legaB 
maiS ageos e somplrfocados para a sua perrnanêncaa. no 
Uruguao ou no Boasol, no exeococoo de suas aiMdtldee. 

3. Esta prevosto, no ãmbno do Protocolo em 
paute, procedomento para o acompanhamento cnte
noso de sua execução. onclusove mediante rauntões 
bolateraos anuaos ou em carãter extraordinário. Nes
sas reumões. empresános dos doiS paoses poderiio 
oponar sobre aspectos da apltCBÇão do p-*t Pro
tocolo. apowso tta' s•ogestões de~ e oon
ll'iluor. desta forma. para o lldensana1IO das Já lligt .-...... 
tJvas relações SCUióiiCBS enre o BraSil e o lJruguaL 

:"::om vostas ao encamtnhamento do aaeu- ll 
apreciação do Poder Legoslattvo, submeto a Vossa 
Exceléncoa ptOJ&Io de Mensagem ao Congo 1 o Na
coonal, JUntamente com cópias autênbcas do TIUido. 

Respeotosamente, Seblllltllo do Rego Barraa, 
Monostro de Estado. miemo, das Relações ExlloirloM&. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
....•2t,DE19118 

(N"f12111118, na Clmarll do8 Depulildo8) 

Aprova o tnto ela Conua gla para 
Prwvenir e Punir os A- de T--..o 
Configurados em Delitos conlra • Pw
- e a Eldanão c-xa, Oundo Tlw
rem Elw Tran-ccdl:acia lcc•rn••alaMI, 
conclufda em Wnhlngton, em 2 de ....,._ 
reira ele 1871. 

O Congresso Nacoonal decreta 
Art 1 • Foca ap!OVBdo o texto da Convetçiio para 

P:evenu- e Punor os Ates de Tenonsmo CCinfigurados 
em DRtos contra as Pessoas e a Extonrao c-. 
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Quando TIVerem Eles Transcendéncoa lntemaaonal. 
conciUida em Washltlgton, em 2 de fellereoro de 1971. 

Paragrafo únoco Ficam SUJ&o1os a aprovação 
do Congresso Nacoonal quaosquer aios que possam 
resuHar em reVIsão da refenda Convenção, bem 
como quaosquer a1ustes complementares que, nos 
termos do oncoso I do art 49 da Constoluoção Federal, 
acarretem encargos ou comprom•ssos gravosos ao 
patnmõn1o nac1onal 

Art. 2 • Este Decreto Legoslanvo entra em vogor 
na data de sua publocação. 

CONVENÇÃO PARA PREVENIR E PUNIR OS 
ATOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS 
EM DELITOS CONTRA AS PESSOAS E A EX· 
TORSÃO CONEXA. QUANDO TIVEREM 
ELES TRANSCENDENCIA INTERNACIONAL 

Os Estados Membros da Organozação dos Es-
tados Amencanos 

Consoderando 
Que a defesa da loberdade e da JUSioça e o res· 

perto aos dnertos lundannentaos da pessoa humana. 
reconhecidos pela Declaração Amencana dos Doreo
tos e Deveres do Homem e pela Declaração Unover
sal dos Doredos Humanos, são deveres pnmordoaos 
dos Estados; 

Que a Assembleoa Geral da Organozação. na 
Resolução 4 de 30 de JUnho de 1970. condenou 
energocamente os atos de terronsmo e, em especoal. 
o seqUestro de pessoas e a extorsão com este cone .. 
xa, qualoficandCH>S de graves delrtos comuns; 

Que vãm ocorrendo com frequêncoa aiOs dell
tuosos contra pessoas que merecem proteção espe
coal de acordo com as normas do doreoto ontemacoo
nal e que Iaos atos reve m transcendêncoa ontema
CIOnal deVIdos às cons üêncoas que podem advor 
para as relações entre o Estados; 

Que é convenoente adolar normas que desen
volvam progressovament o doredo ontemacoonal no 
tocante à cooperação on ernaaonal na prevenção e 
puniÇão de taos atos· 

Que na aplicação das refendas normas deve 
manter-se-á onstrtuição do asolo e que devem tam
bém focar a salvo o pnncípoo da não ontervenção. 

Convêm nos seguonles Artigos· 

Artigo 1 

Os Estados Contratantes obngam-se a coope
rar entre so, tomando Iodas as medodas que conside
rem eficazes de acordo com suas respeclovas legos
Jações e, especoalmente, as que são estabelecodas 
MSia Convenção. para prevenor e punor os atos de 
terronsmo e, em especoa~ o sequestro. o homocodoo e 

ou ti 's atentados contra a v1da e a 1ntegndade das 
pessoas a quem o Estado tem o dever de proporcoo
nar proteção especoal cooforme o dorerto ontemacoo
nal. bem como a extorsão conexa com ta1s delitos 

Artigo2 

Para os hns desta Convenção, consideram-se 
delitos comuns de transcendêncoa ontemacoonal, 
qualquer que se)B o seu movei, o sequestro, o h xnoco
doo e outros atentados contra a VIda e a ontegndade 
das pessoas a quem o Estado tem o dever de propor
coonar proteção especoal conforme o doredo ontemacoo
,,,.,, bem como a extorsão conexa com Iaos deldos 

Artigo3 

As pessoas processadas ou condenadas por 
qualquer dos delrtos prevostos no Artigo 2 desta Con
venção estarão sutedas a extradoção de acordo com 
as dosposoções dos tratados de extradiÇão vogentes 
entre as Partes ou, no caso dos Estados que não 
condocoonam a extradoção a exostênc1a de tratado, de 
acordo com suas propnas Jeos. 

Em todos os casos <Xli11JI!Ie excl~ ao 
EsJado sob CUJB jllnsdoçào OU p10teçào se 81 ocontrarem 
Iaos pessoas qualdocar a nalureza dos atos e ~nar 
se lhes são aplocaveos as normas desta Convenção. 

Artigo4 

Toda pessoa pnvada de sua liberdade em VIr
tude de aplocação desta Convenção gozará das ga
rantoas Judocoaos de processo regular. 

ArtigoS 

Quando não proceder a extradiÇão solocdada 
por algum dos dehtos especdocados no Arbgo 2 em 
vortude de ser nacoonal a pessoa reclamada ou me
diar algum outro ompedomento constrtucoonal ou le
gal. o Estado requendo focalá obngado a submeter o 
caso ao conhecomento das autondades competen
tes, para tons de processo como se o ato houvesse 
sido cometido em seu temtório. A decosão que ado
tarem as refendas autondades será comui'IICada ao 
Estado requerente. Cumpnr-se-a no processo a obn
gação que se estebeleoe no Artogo 4 

Artigo& 

Nenhuma das dosposqies desta Convenção será 
onterprelada no sentido de pnaJudocar o doreoto de asio. 

Artlgo7 

Os Estados Contratantes comprometem-se a 
oncluor os deldos prevostos no Artigo 2 desta Conven
ção errtre os atos puníveiS que dão lugar a exlrado
ção em todo tratado sobre a rnaténa que no futuro 
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celebrarem enbe SI Os Estedos Contratantes que 
não subordinem a extradiÇão ao lato de que BXISta 
tratedo com o Eatedo requereme considerarão os 
deldos compreendidos no ArtiQO 2 desta Convençio 
como detdos que dão lugar a extradiÇão, em confor
midade com as condiÇÕeS que estabeleçam as Iam 
do Estedo requendo 

Artigo B 

Com o fim de cooperar na preveo IÇiio e Plnçlio 
dos dehtcs preiiiSios no Artigo 2 desta CorNa1çio, os 
Estados CorCralantes .-m as segUIIIb!s obrigaçiies: 

a) tomar as medidas a seu alcance, em hatmO
nla com suas própnas le1s, para preven~r e 1mped1r 
em seus respectivos terntónos a preparação dos de
Idos mencoonados no Artigo 2 e que forem ser exe
culedos no terntóno de outro Estedo Contratante; 

b) ll1lereamblar Informações e cons1derar medi
das admonislrallvas efir.azes para a proteção das pes
soas a que se relere o Arbgo 2 desta Conva!çio; 

c) garantir o ITIIIIS amplo d1redo de defesa a 
toda pessoa pnvada da liberdade em VIrtude da aplt
cação desta Convenção; 

d) procurar que 11818m 1ncluidas em suas res
pellvas legiSlações penaiS os aios delduosos matána 
desta Corwençio, quando Já não -.em nelas 
p18V1Sias; 

e) dar cumpnmemo da lonna maiS expedida lls 
rogatorias com relação aos atos delrtuosos preVIStos 
nesta Convenção. 

Artigo I 

Esta Convenção fiCa aberta à assmatura dos 
Estados Membros da OrganiZIIÇio dos Estados 
Amencanos, bem como à de qualquer Estado Mem
bro da Organzação das Nações Unidas ou de qual
quer dos otgan- espec181izados a ela wincufa
do&, ou que IHIIIIfll Partes no Estatuto da Corte lmer-
1'111C101'181 de Juatiça, e à de qualquer oufiQ Estado 
que for comndado pela AasernbléiB Geral da ()rganl
zaçAo dos Estados Amencanos a assmá.-IL 

Artigo 10 

Esta Convençlo será ratdJcada pelos Estados 
Slgnalános, de acordo com sues respeciMis normas 
constduc:IOIIIIi&. 

Artigo 11 

O instrumerdo ong1nal, CUfOS textos em espa
nhol. lnlncãs, rnglês e português do rgua1menta au-
16nbcos, será depoadado na Secl'lllanll-Geral da Or
ganiZação dos Estados Americanos e a 1efeuda Sa
cnstana e~ CÓIIIBS autenbCadas aoa Governos 

s1gnatános para fins da respecbVa ratdiCBÇiio. Os 
Instrumentos de rallhcação serão deposdados na 
Secretana-Geral da Orgarnzação dos Estados Ame
ncanos e a refenda Secretana nabllcará tal depósito 
aoa Governos s1gnatános. 

Artigo 12 

Esta Convenção emrara em v1gor emre os Es
tados que a raldiCIIrem, na ordem em que deposda
rem os llllllrumentcs de suas respeciiVas 1alihcações. 

Artigo 13 

Esta ConveriÇáo v1gera 1denlmldarnen1e, mas 
poderá ser denunaada por qualquer dos Estados 
Contratantes. A denllncla será encarnmhada à Se
cretaria-Geral da OrganiZIIÇio dos Estedos Amenca
nos e a referida Secretana a comuniCará aos demais 
Estados Comratantes. Transcomdo um ano a partir 
da danúnciB, cessarão para o Estedo denunCianle 
os eletlos da Convenção, l1cando ela subsllllenle 
para os de111111s Estedos Contratantes. 

Em le do que, os Plempolenclános lllfra-asst
naclos, apresemados os seus plenos podelas, que 
foram achados em bos a deVIda lotma, asBIII8m esta 
Convenção em nome dos seus respectiVOs Gover
nos, na Cidade de Waslungton, DC, no ma dois de 
leva~e~ro de n111 novecentos e setente e um. 

Decl•a; !io do Panamá 

A Delegação do Panama cfaixa cOIISignado que 
nada nesta ConveriÇáo poderá ser lntelpiatedo no 
semldo de qus o dniiO de 8SIIo ~llca o de poder 
solicitá-lo lls sutondades dos Esfados Unidos da 
Aménca 118 Zona do Canal do Panamá, nem o raco
nhecmento de que o Governo dos Estedo& Unidos 
tem dinnto de conceder asilo ou refüg10 politico no 
tenit6no de República do Panamá que consblul a 
Zona do Canal do Panamá. 

IIENSAGEIIN"1.212, DE 1111J7 

Senhores Membros do Cougre sso Nacional, 
De c:onlormKiacle com o dloposto no artigo 84, 

InCISO VIII, de ConatiiUiç6o Federal, submalo à ale
vacla consideração de v- E>c eiii"ICIII8, -upa
nhado de ExposiÇão de Motivos dos Sanhcns Minis
tros de Estedo da Jusbça e das Relações Exteriores, 
o texto ela ConveriÇiio para PI8YIInlr e Punir os Aios 
de Tenonsmo ConfigUrados cm Dalilos Contra as 
P8MOBS a a Extorsão Conexa, Quando TMII8m 
Elas T~ ~. conclulda em 
Waahingten, em 2 de fevereiro de 1111. 

Brasília, 21 de outubro de 1gg7,- ,..,iMdo 
IH .. _Irltcq~.,,_•Celdoao. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTE
RIAL N" SOBIMJ-MRE-PAIM, DE 15 DE OUllJBRO 
DE 1997, 

DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

E>o:elenllssuno Senhor Presodente da República, 
A "eon-.ção para Prevenir e Punor os Atas de 

Terronsmo Configurados em Delitos Contra as Pes
soas e a Exlorsão Conexa, Quando TIVerem Eles 
transcendênCia lntern&Cional" fOI preparada pela Co
miSSão Juridoca lnteramencana, em atendimento a 
detenninação prevista na Resolução AGIRES 4 (1-
E/70), de 30 de runho de 1970, aprovada por unani
midade pela Assembléia Geral da OrganiZliÇão dos 
Estados Ame~- Sua entrada em wgor deu-se 
com o depósito, pela Costa RICB, do segundo Instru
mento de labfiC&ção, em 16 de outubro de 1973. 

2. lnlonnou sua elaboração a necessidade de 
dotar os Estados que Integram o 8-..a lntenuneri
cano de instrurrarto eficaz para prevenir e pun1r 
ações que VIOlassem a vida e a 1ntegndade de mem
bros do corpo dlplomáboo e de organrzações lntema
CIOnBJS de caráter govemamental, a quem os Esta
dos devam, por força do d1rerto intarnact01181, prote
ção espacial. 

3. A convenção pravã, em seu preâmbulo, 
que sua aplicação nAo poderá ser Invocada de for
ma a viciar os d11811oa fundamenteiS, a inshllliçio do 
as1lo a o pnnclpio de não Intervenção. Railara. no 
artrgo 3". a cornpalêncta exclusiva dos Estados con
tratantes para a aplocação da seus dlsposlbvos a as
segura, nos aiiJgos 41 a 11', as ganmllas do deVIdo 
processo legal a do direito de asdo. 

4. A Convançilo defina corno c:nn.s comufiS 
os ~ no artigt) 2", não Importando sua mo
tiVação. Jã no arbgo 31 atnbui à Parta contratante, 
sob CUJII juriSdição se encontrar o autor de um 
destes cri...s, tr!FIB exclusiva para qualifi
car sua natureza (s politica ou comum) a datamu
nar se lha serão ap IS as normas desta Con
venção. 

5. A fim de que saJS objelivos II8JIIIIl plana
mente alcançados, sslianla-ee, nos artigos 1• a 8", a 
Obrigaçiio dos Estados da cooperarem amre SI. 

6. A Convenção trata da axtradiçio nos ar1Jg0s 
3", s• e 7". Nestes artigos, rertara a necessidade da 
que S8J811118Sp811ados os tratados de aldladição VI

gentes anlnl as Partas, bem corno as leis dos Esta
dos con1n11an1as que não 8XJgem tratados para que 
a axtrad"IÇão se realize. Dalannna que, na h1p6tasa 
da '-r 1mpad11nanto legal ou consblucional ao 
cu~nmanto da um pedido da extradiÇão, o Esta-

do requendo aprec1e e 1ulgue. em seu propno tem· 
tório. o caso que deu ongem ao pedido. Como me
dida de adequação. obngs os Estados contratantes 
a Incluírem. em tratados ou em suas le1s Internas, 
os delrtos previstos no artigo 29 entre os que ense
J&m a extradiÇão 

7 En-bora tenha s1do produzida no ãrnblto da Or
ganiZaÇão dos Estados Arnencanos, a Convenção 
abre. em seu Bl1lgo 9", a poss1bdKiade de adesão a 
Estados que não 1ntegram o SIStema lnteramerocano. 

8 A adesão a "Convenção para Prevenir e 
Pun~r os Aios de Terronsmo Configurados em Deli
tos Contra as Pessoas e a Extorsão Conexa. 
Quando Tiverem Eles Transcendência Internacio
nal" 1nsere-se nos esforços do Govemo brasileiro 
em atuahzar e fortalecer os seus comprom1ssos 
contra o terronsmo 1nternac10nal. Em faca da lm
portanciB deste Instrumento, elevamos a considera
ção de Vossa Excelêncl8 a anexa m1nuta de Men
sagem ao Congresso NBC1onal, encaminhando o 
texto da Convenção em apreço para a necessãna 
aprovação leg1slabva, prév1a a adesão 

Respertosamente, - llts Rezende - M1nostro 
da Estado da JusbÇa - Lulz Fellpe Lampreia -
MiniStro de Estado das Relações Exlenores. 

(Á ComiSSão de Re/açóes E/tlenores e 
Defesa NacJonaL} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.• 22, DE 1998 

(N.• 6231!18, 1111 Clmara doa Deputados) 

Aprova o -elo Tratado ele Proibi
ção Complela ele Ttl81ea Nuclearea -
CTBT, concluído em Nova Iorque, em 24 
de .-bro da 1996. 

o Congresso NaCIOnal decreta: 

Art. 1. • Fica aprovado o texto do Tratado de 
Proibição Completa de Testas Nucleares - CTBT, 
concluído na cidade de Nova Iorque, em 24 da se
lembro da 1996, e assinado pala RepúbliCa Fcclerall
va do BIBSII na mesma data. 

Parágrafo únoco. Frcam suJBIIOS a aprovação 
do Congresso Nacional qua15quar atas dos quaiS 
possam resultar aneração ou reviSão do relendo Tra
tado, ou que acarretem encergos ou compromiSSOS 
gravosos ao patrim6n10 naciOnal. nos termos do IIICI
so I do art. 49 da Constrtução Federal. 

Art. 2. • Esta Decreto L&giSiaiiVo enlla em v1gor 
na data de sua pubiiC&Çio 
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TRATADO DE PROmlÇÃO COMPLETA Dll:!o rESTES NUCLEARES 

Preimbulo 

Os Estados Partes deste Tratado (doravame deaominados ··os Estados PanesM), 

Sp!!lnqdg os aconlos intenw:mnais e outras medidas posiavas dos ultimas anos 010 campo do 
cleurmlmento DUdear, inclusive a reduçlo dos lll'leDIIis de armas nucleares, bem como na esfera da 
prevençio da pruli&raçio auc:lear em todos os MUa aspectOs. 

Snhljnhanc!o a imponãncia da plena e imediata unplememaçio de taiS acordos e medidas, 

Cqnw;ncjdos de que a presente situaçio m.-:ional ofaoec:e uma oportuDidade para a tomlda de 
medidas adicionai• eficazes em fiMJr do~ aw:lear e contra a proliferaçio de annas auc:leares 
em todos os HUI upectos, e dnçlnmvlg sua imençlo de toDB" taiS medidas 

Seticm•ndo portanto a necessidade de esforços romínnos, siswnincm e progressiws para 
reduzir globalmente as III'IIIIIS nudeares, com o cq.âw liDai de elmnnor essas armas e de promover o 
desarmamento completo e geral sob estrito e eftllivo COJIU'Oie iDtenuK:ioaaL 

Rmmbrrmr!o que a suspensio de todas as explos6es cxpaiawmt•is de armas nucleares e 
qualquer outra aplosio nuclear, ao l'llltliaP o ~e o aprimonmeDto qualitalivo de.,_ 
IU:Iares e p&- fim ao desenvolvm-o de - âpos avnçados de armas aucleares, CODIIitui -
medida eficaz de desarmamento e nio-proli&nçlo ~em todos os seus aspectOs, 

Pem::lw =M -aiada. que o téawiuu de todas ._ e .....,.. u•:·:l:-:u~._....,=~·:m .,._, 
e:ipificabVO na implementaçlo de um pra 1 c tt•mítjm de coasecuçlo do d ;;•••• ••• ....._., 

Ccpq j1re de que o meio maiallfiaz para obw o 11m de- a~cl • ...,;pe .. ...,..,, 
de um trilado de banimenlo de talei n•d 81 uaiwllwl, ......... e iula ioaal e eficez w Me 
-mcável, que bi muito tem sido um a olljclivw da mm. 11ta prioridlde da _..mjdede ialcnw:i ••I 
na irea do 11--.mo e da nlo-proli&aaçlu, 

lhmrepdg as aspirlçêlel expi 1 .,.. hnes DO T~ de Paoibiçlo de T.._ de Ar-. 
Nuclares na A•11•4eia, DO EllpiiÇO C6omico e Sob a Ápa, de 1963, bl_..lo IDI'IÇN' a PIP' •r, 
para HlllpR. de todas as explosllel expena.ail de .-.IIIICiea"ee, 

º'"vm'o UmHm a opiniilea ........ ...,..., .. de que ate Tr'llado podlri Willlibuir para a Phil I ;lo 
do meio •mhieme, 
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_ Afinnando o proposno de atrair a adeslo de todos os EID'dos para este Tratado e o objetivo deste 
de comribuir eticazmeme para a prevençio da proliferaçlo de armas nucleares em todos os seus aspec:tos, 
para o processo de desarmamento nuclear e, consequentemente, para o fonalecimemo da paz e segurança 
intemaeionaJs, 

CorMeram no segumte 

AllTIGOI 
OBRIGAÇÕES BÁSICAS 

I Cada Estado Parte compromete-se a nlo realizar nenhuma explosio experimental de armas 
nucleares ou qualquer CMra explosio nuclear e a proibir e unpedir qualquer explosio nuclear em qualquer 
lugar sob sua junsdiçia ou controle. 

2. Cada Estado Parte compromete-se ainda a abster-se de causar. enc:oraJar ou de qualquer modo 
participar na realização de uma explosio experimental de ama nuclear ou de qualquer outra explosio 
IBJCiear. 

AllTIGOII 
A ORGANIZAÇÃO 

A. DISPOSITIVOS GERAIS 

I. Os Estados P~ por meao deste, estabelecem a Otpmzaçio do Tratado de Proibiçio Completa 
dos Testes Nucleares (doravante deuommada "A Organinçio") para adngir o objero e o propósito deste 
!ratado: para assegurar a implementaçio de seus dispositivos, inc:hrinc!o aqueles relativos i verificaçio 
internacional da obsenincia ao Tratado, e para prover um foro para COIIIUita e coopenç1o emre os 
Estados Partes. 

2. !~ os Estados Pa!tes serio membros da OrganizaÇio. De um Estado Parte n1o -a retirada a 
sua partiapaçio na Orguuzaçio 

3. A sede da Organi •açlo serã em V~e~~a, aa Repúblic:a da Áullria. 

4. F'ICIIIII estabelecidos como ÓIJIOS da-Orpuizaçlo: a CuufeaêucL& dos Eetedos l'lnes, o ('omelho 
Eacutivo e o Secrewiado T6caico que incluirá a Centro ltdemadoall ele Dadas. 

I 

5. Cada E_slldo Pi.ne cooperllli c:om a Orpnmçlo na eweicio ele mu fi"'91'" de -.lo -
e11e Tratado. Os Fados Pllltel co-dtmio diieliil ... te emre si ou por llllllio da Ola · ~h Oii ele 
OUiro JII"'C'MMhnmto inten ri"''al adequado. iDduiYe ao quadro da NIIÇI!el Uaidu e ele -.lo - RI& 
c.ta. sobre qualquer •••gto que possa serlevululo relmvo ao objeto e ao piopósilo deite Tnado ou 
• implemeu~ ele- dilpolltiws. 

6. A Orpn•uç•o conclnzirã 11181 atiYidllcles ele veri&:lçlo prwvilw .... Tnado ela marira 
- imrusiva possivel que seja rcmsioteme CCllll a realiuçio opo1111D e elicu de ... objêvoa. 
Requisiuri - as ialbrmlç6es e os dados IIIICeUÚiOI para cumprir - iespllnllhõlidlcles ~ 
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lllliiJdo com - Tratado. Tomará todas • pr-rauçl'- pan pracepr a oonfidenciüdadc da idwua;lu 
10bre atMdadea.e •nm'•ç6e militares e civil que ..... wm a saa coto., •ento durallle a ha ;' r ;h 
dlltc Trauda c, panicuJannearc, respeaurá 111 dispooitivos de -'idcnci•ljdedc dispoltCII-. Tnlldo. 

7. Cllla Estado Pane uauri llDDIO c-..."'M•ci" c dlri __.., ESpiei .. is iufiA •'Ç!Iel c clldCII 
que ta bcr em coalillaça da Oipninçlo em reiiÇio i. impl-açlo deste Tratldo. Lidá COID .._ 
ia&mnlçi!cs c dados~ em reiiÇio a .... dirátos c obripç6es sob- Trauda. 

I. A Orpninçlo, como wjdede ia lepe;ide.,•e, bUICII'i utilizlr a cxpedêDc:ia e jr;eleçft
Cilliste•es, de medo lpRIJiriado. c apalilliyoiÁ 10 máximo a c&ciê ria de pilo&, pac lllllio de 
-..dimcniCII coopaati .'01 com OUiriS Oll . ;a. illlcnllcioalla - a Aafni'Í" lmcrn ...... de 
Emqia At6micL Bslcs ~ m+lindo IIII' ... CI de i111UnZ1L COIIillllllal c comm:illll"""'+ria c 
....._ .ta ••be!ecidos em IICOidos a - submcâcloa i. Coa&r-eacia dos Escadas Plldll .,.. 
lf6Uyaç:lo 

9 Os custos das attvidadcs ela Orpninçlo .to pagos anualmente pelos Estados Pattes de -.-da 
com a esc:ala de COIIirtbuiçc'les du NIIÇ6el Vaidu, ajusrada de fimna a levar em COIIIIderaçlo di&raiÇII 
de panictpaçlo entre as Naçll- Unidas e a Orpqjzaçlo 

lO As COIIU1buições fuwtcetru dos F•edm Partes para a Ccmussio Ptepatatona serio deduzida• de 
uma maneira adequada de suas c:onaibuiçilcs pua o OIÇIUIIelllO regular 

li Um membro da Orgamzaçio que esteja em atruo no papmenio de sua conmbuiçlo fixada para a 
Otpnizaçio, nela nlo lerá voto se a qullllia em a1ru0 for ipal ou exc:edcr a coaaibuiçio devida ndaiiva 
- dois 8IICII ameriores. c:ompleios A Caid&aacia dCII Esrados Partes poderi. eniRialltO, peuuitb que 
caae membro VOic, caso concorde em oue a &lia de pqemen!O é devida a conaiç6es fora do CAIIdlole 
desse Membro 

B. A CONFERiNCIA DOS ESTADOS PAR.TFS 

Onn +-to ,., n'in•h!f • r,.,...,. de Drrj,.,. 

14 A Coatà6icta se reuairá em : .._ onliaárias, que se n:üDiio am•l-., Ilho d · h em 
CAIIdlário 

IS. U.. leAia apeei .. da Cwfetbioa ..a COIIVOCida: 

(a) Ql•ado decidido pela Coalillucia; 
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(b) Quando requendo pelo Coaselho Execulivo, ou 

(c) Quando requerido por qualquer Estado Pane e apo1ado pela awona dos Fst•dos Panes. 

A lessio espoaa1 sera convocada no prazo de 30 dw apos a decisão da Confes'encia, o pedido do 
Conselho Executivo ou a obtençio do apoio necnsário, salvo especificado de OUU'O modo na decido ou 
pedido 

16. A Coafer-ênc:ia também poderá ser convoc:ada na forma de ConferCnc:ia de Emeacla, de acordo 
com o Artiao vn. 

17 A Coafetàlc:ia também poderá ser convoc:ada na forma de Cou.-a&cla de kevlslo, de acordo 
com o Artigo vm. 

18. As Sessões realizar-se-io na sede da Orpniuçio, exceto se a Conferim:ia decidir de ouuo modo. 

19. A CCIIÜelàlc:ia adotará um regiuiCIDo. No inicio de cada sess1o, scrio eJCdos um Presidente e 
outros Membros da Mesa aecessárioa. Ocuparlo o cargo até um novo Praldent" e outros Membros da 
Mesa- eleitos Da lessio sepiale. 

20. A IIUiioria dos Fstllllos Panes COIIIIituiri um quorum. 

21. Cllda Estado Pane teli um voto. 

22. A Ccmferêacia tomara decislles em USUIItOI regimentais pela ·maioria dos maubios presentes e 
vorames. Decisiles em •ssnnros de JUbstinc;a seria rmn•das aa medida do pcllllwl por CODIIIIIO. Se o 
consen,so aio for obtido quando um assunto precisar de decisão, o Presidente da Conferência adiará 
qualquer voraçlo por 24 boras e, cluranre este periodo de adiamento, fàrá todos os esfiJrços para tàcilitar 
a obtcnçio de consenso e se reponari à Coufbeac:ia -ames do término desse penado. Se o c:oáseaso nio 
ror possivel ao térmiDo de 24 horas, a Coaferência decidirá por maioria de dois terços dos l1lmlbros 
pi t- e VOIIIItcs, salvo espeçiliclçlo COJ1t161ia Dellle Tratldo Se houver düvida se uma quest1o é ou 
nio de substiafcia, essa matéria será tratada como ICIIdo de IUbstincia exceto se for decidido de outro 
modo pela lllliaria requerida para decis&!s em IIPDitoS de substância. 

23. No -.:icio de sualimçio de acordo com o PanSrato 26 (k), a Confaencia tomará a c!ecisio de 
incluir qwdquer Estado na lista de .Estados c:onrida no AliSO I deste Tratado de acordo cmn o 
procedimento para dec:islles sobre questi!es de substinc:ia determinado no paragrafo 22. 

Em que ptl.e o parágrafo 22, a Conf'eràda decidirá por consenso sobre qualquer outra alteração 
no Anexo I deste lrratado 

24. A Conf'er&lcia será o principal órgio da Orpnizaçio. Ela considerarà questões, assumas e temas 
no àmbito deste Tratado, inclusive aqueles relaáonados aos poderes e fimções do Conselbo Fxec:uuvo e 

57 
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do Secrewiado Técaico, de acordo com es1e Trallldo r'oderi filzer ~ e to11111r decilllet 
sobre qiWsquer questões. IISIWJU)S ou temas no imbito deste Tnatado lewnl!dos por um Estado Parte ou 
lewdos à-atençio pelo Conselho ExeaiiMI. 

2S A Coufilliuc:W supervisio!W"à a impl nw Jaç'o e obRnlarà o cuwp•b- deste Tnlrado e .pi 
de modo a promover seu objeto e seu p~. Também supervisionuá u alivmdea do Clllllllho 
Execubvo e do Sec:retariado Técnico e poderá eSiilbelecer clirelrizes pma iiPibos no e ollicto de sua 
funções 

26 A Conferência devera 

(a) CoJmc1mw e adollr o r8atório da Orpniuçlo na implem 1 ;1o desle Tna.do. o JIIOII
anud e o or<;ll- da Orpmuçlo subnwidas pelo CO"'eebo ExecuUw, e o • áD '*NI'idenr CIUIIIIS 
relatórios, 

(b) Decidir a escala de COIIIribuiçi5es fi•1 eira a - .,...s .,_,. Eados l'8rtel de ._., 
com o pariandb 9; 

(c) EJeaw os membros do Conselbo Enc:utiw; 

(cl) N~ o Direto.--Oeral do s-..rildo Técuico (donwnre cleuomillado •o Oinlrar-Gcnl"); 

(e) COIIIidenr e IIJII"Cinr o regi- do COIIIWiho Execuliw, por estellibmllido; 

(f) COIIIiclenr e .,.m .. r d111IIVOtlim ' • citiilíficos e tecaoJ6&icoa que pc-e n a&àr a 
euc:us1o deste Tratldo. Neste COIIteiiSO, a couialaQ& pode orienlar o Dintar-Genl.a CIUbllm -
J- de A uuoda Cieatífica pwra peawilb que lle ou ela, uo ...-cú:io di sua fimçi!es, ~ dar 
.,._-wJizwlo-á.a de eifuc:ia e teciUoaia pea•i• n•es a este Trar.do. i Coufila' • 10 Coa-Jiho 
E...,.;w, ou - 'E"NNos Partes. Neste cuo, a Jlllila de Arm a ria C"U!jjljfjc:a lllá A 41 MI de JIIIÍIOS 
inNpeu.....,_ que lirvam-- capeddw pessoal e lljlllll -·dos. ••melo os-de aA' · 
adatadoJ pila CoarlriDcia, com blle - - ccx+eciJMU'oa e ~~q~~~iillcia - .-- ci " DI 
específicos peali w •es i iaupleaueaaçlo deste T~ 

(J) y_. U medidas -aiu pan UI II!IV a o&.vlul:ia a ... T..r.do e c:aniair e 
mnecliv ~ siUiiiçlo que coaauie os disp*- deste Tnlado; de iiCOido G9JII o Aa-9 V; 

(h) COIIIidenr e llpiUVV- sua sesiiD inidal quailquéa- paopDMel de IQirllos, •"• •• ••-. 
dispositivas. proceli dX. mms,;, opemc:ia • •• dintrizes e q" · ~ 0\11101 doo•m 1M elabandol 
e rec:omeudado. pela Comiglo Plepaat6.ia; 

(i) COIIIidenr e aprovar acordos e OJI!iidi- neaodr'oa pelo SecnariadD Taco -
F•ectoe Partes. ouuos Factos e orpn;..,.,.. iate; • •riO"'i• a ICRIIl c ' .Mine pelo C,.., Executivo-- da Orpni .... de aconlo- o ...... 31 (h); 

(j) ElhlllleCII" taiilOS ÓfJIOI sulllldiúios q..-o IIChar 111n IOIIIIÍÍrio paaa o -c"&:iD de -
_ fua;aes de acordo- este Tilllldo; e 
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(k) AtUIIizar o ADt1m 1 deste Tratado. como apropriado. de acordo c:om o parásrafo 23. 

C. O CONSELHO EXECUTIVO 

27. O Cca Do Exwntiw sai CAIIIIJIOilO par 51 -..,.UL c.da Estado Parte terá o direito, de 
-.lo com o. pteceilw deste Aniso. de ..w-DO Ccas ,., Executivo. 

21. COIIIideraudo a aec ... dad• de uma .distribuiçlo geopüica eqllilaliva. o Coaselbo E:ucuiMI 
iDcluilá: 

(a) Da EslldDs Panes da Áftic:a; 

(I)) Sete EIP'41o. Panes da Europa Oriealal; 

(c) Nove E..,.o. Panes da Amáica L.m.e Caribe; 

(d) Sete !!stldos Partes do Oricare Médio e Ásia do Sul; 

(e) Da E•wm Panes da América do Norte e Europa Ocidental e 

(f) Oi&o E•Jdo. Partes do Sudeste AsiAtico., o Padfico e Ememo Orieme 

Todo. o. Fstac!os em cada uma claa regiões geográ1ic:as acima esdo liswlos no A.-o 1 deste 
Tn!Udo. O A.-o 1 deste Tratado m •n.•lizado.. c:cmfbrme a~ pela CODfirincia, de lll:ordo 
- o. JIIÁ8Idll 23 e 26 (k). Ele nio estará aujeito a emm!es ou DDJdPJJçe• walbi- os 
pracwfi ••••roa Qli•.-Ns no Artigo VIL 

29. O. llllll!brus do Conselho ExeartJVO ser1o eleitos pele Conferência Neste sentido, ceda regJio 
JOOSiá&.:e dripui Esteios Parta clequela J"eS!Io pera eleição como membros do Conselbo Execubvo, 
da ""'PJinte llllldo: 

(a) Pelo !llei!08 WD ter-ço dos PSielltos alocados a cada regJio geogresica seria preeacbiclos, 
Jevaado.se em c:ouicleraçio os interesses politicos e de segurançe, por Estados Parta dessa regiio 
..... ......,. com baee nu capacidades nucleeres pertinentes a este Tratado como detenui111Jo por 
Ílllll1llaçiles inreraal:ionais usim como todos e quaisquer dos aegujntes emerios na ordem de prioridade 
dltenniaada por cada regiio: 

(i) NÚ!IIerO de instaleç(les de monitoramento pelo Sistema de Morutonunento lntenw:ional; 

(u") CoaiJec:imeJuo e experiênaa em teenõlogia de monitotamento. e 

(Ü!") Coatribuiçio para o orçamemo anual da Orgamzação, 

' 
(b) Um do. assemos aloc:ados a cada regiio geosrafiee sera oCilpPd". segundo cntério de 

ratatiYiclede, pelo Estado Perte que figure em pnmearo luger por ordem eltàbéliee na liugua'inglese dentre 
01 EMadoa Parta dessa regilo que alo hl,jam semdo c:omo membros do Conselbo Euc:ntivo pelo 11!811\f 
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periodo de tempo desde que se tomaram Estados Partes ou desde seu ulnmo mandato. qualquer que seJa 
o IIICIIOI". Um Estado Parte desqpwlo nesta base pode abnr mio de seu assento. Neste caso. esse Estado 
Parte submeterá uma cana de remmaa ao Diretor-Gera.l e o assento sera preenc:iado pelo Estado Parte 
MIJ'rinte na ordem estabelecida neste sub pará&rafo, e 

(c) Os asuiiiOS restantes aloc:ados a cada regilo gcográlic:a seria preenchidos pelos Estados 
Panes delisaados deaa-e todos os Estados Partes dessa regiio por rodízio ou eleiçiies 

30. Cada 1J11111bro do Ccmselho Execuuvo ~ um representante DO COPselho Execuavo que pode SI!" 

w = mt•nhado de lllpleates e ••seseores 

31. Cada .....,.o do Coaselho Executivo oc:upari o cargo a p111111" do final da sesslo da Coafiducia 
u qual ate membro tbi eleito até o t«miuo da MIJ'mda sess1o ordinina anuãi da Coaferfnc:ia MIJ'Iime. · 
- pua a primeira eleiçio do Conselbo Execulivo, quaado 26 membros serto e1c1itas para ocupar 
cup ate o tA!nmno da ten:en seaio l"fiiPIIar anual da Conferàlaa. rapeatlldu u JII'CIIICII\lll 
IIUIIICricas esr•belecid•• conforme desc:ntu ao pará&rafo 28. 

32. O Ccmaelho Execunvo elabonaa seu a 1 ento e subuete-los-i à Coa&a&w para ijJIOwiÇio. 

33. O Conselho Exec:utivo eleprá seu Ptn'*"te deulre seus -mos. 
34. 0 Coaselbo Euc:utiw reuair-ae-á em 1 ... onliu6riu. N01 a.v.Jua du I le'a onliuáiu, 
ele reuair-se-a ICOIIfoame seja ncc ·rio pua o -.ác:io de seus podenle fimçiles 

15. Cada membro do Conselho E.xecuUw taá um wto. 

36. O CODS!!Iho Exec:utivo dec:idiri sobre ··- de prucedjmwo por llllliaria ae tGdoa 01 -
iiEIIIbros. o Coaselho E.xecuUw decidiaá sobn cpJeltlles de suloltln por aaliaria de doil c.p de 
todOI 01 .. ......,. .... li8ho mspooro em wall6aia uate T.-do. QuadD ...._. d6vida ICIIn •
quelllo I! de 111betlnrie ou Dili, - ..-.v M tnada - IlUdo de ..... , P ...., ~ ' 5o -·i.& da llllliaria requerida para d • ...,. em -*ia de IUbetlarie 

37. 0 Conselho Executiw seri o órJIIO -.âvo da Orpninçlo :Será 1111p IIIIIIÍwi juiWD à 
Couli:a&lda. E:an:eaá os poderes e fimçiles a ele ~~I 1 00. de acanlo·com este nar.do. ,_ -. 
&&irá COJdbiue 11 reoan• diiÇiles. decisilea e dirwtrizes da Coaf'a&c:ia e llllpi'IIÃ sua P"!-• e 
adequada jn4 h-e 1 çlo. 

38. o Conselho Execubvo ~· 

(a) Promover a eficaz ampleaueuhlçlo date Tnádo c a obserriucia 10 -DD; 

(b) Supervisionar u atividades do Saa-iad.J Tl!caico, 

(c) F._. u rec:otill!lldaç neo: 'iw i Couli:a&W para sua ca11'Hnçlo de PI'Ora5 
•dirioaw• para proaaover 01 objeto e JAupáoilu c1ate Tl'll8do; 
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( d) Cooperar com a Autondade Nacional ele cada Estado Parte, 

(e) CoDSiderar e submetei" à Coafer'ência a mimna do programa IIIIUIIl e elo OI'ÇIIIIIelllO da 
Organizaçio. a miauta de relatóno da Organizaçlo sobre a implemanaçlo deste 'rrat&ldo. o rela&ório 
sobre a realização de suas própnas atividades e ouuos relatórios que CODJidcre necessários ou que a 
coara encia possa requisitar.; 

(t) TODIIII' as providências necessárias para a ,....uzaçlo elas sesslles da Coa&r61cia, iN"hdnc!o 1 
preparaçio da mimata de agenda: 

(g) Examinar proppstaS de alterações em questões ele natureza aclministraiMl ou técaiea, no 
Protocolo ou seus Anexos, e fazer recomendações aos Estados Partes sobre sua acloçlo, 

(h) Ccmduir, com aprovaçlo prévia da Coafiriacia, aootclos ou entemlnnws com os Estados 
Partes. ouuos Estados e orgom71ções interaacicmais em nome da Orpnizaçlo e supavisiaalr .. 
implememaçlo, I=XCeJO acordos e entendimentos mencioaaclos no subporagrafo (i), 

(i) Apro\w e supavisionar a C!XIICIJÇio ele aootclos ou emnvli-~ à 
implementaçlo elas alividades de venfieaçio dos Estados Partes e outros Estados; e 

(j) Aprovv quaisquer nows muuais ele opençio e qualquer mudaaça - llllllll&is ele opençlo 
eaóstentes que (IOSIIUII- propostos pelo Secretariado Técnico. 

39. O Coaselho Exec:uavo pode requerer uma sess1o especial da Confirinc:ia. 

40. O Conaelbo Enaaiw deverá· 

(a) Fldlirar a eooperação entre Estados Partes e ea1re- e o Sec:relariado Tbco, em reiiÇIIo 
à impl=!ntt•çlo deste Tratado, pot" meio elo iaterdmbio de iuformaçlles; 

(b) Fac:ilitar consultas e~ ea1re os Esll'clos Partes ele aootc1o com o Artigo lV; e 

(c) Receber, comiderar e asir sobre pedicldi de, e relatórios IObn, inwpeçlles "' loco de IIXIIdo 
com o Artigo lV 

41. O Conaelbo Execurivo considerara qualquer preocnpeçlo exJü s• por um Eltldo Parte sobre 
possiwl nlo obserWncia I este Tratado e ibuso dos clinilos •tbeleciliOII por este Tralldo. Pila -· 
o C._.,ho Execulivo consultari os Estados Partes envolvidos e, de IIIOdo pdeqntdo pedki que um 
Estaclo Parte EOmli medidas para conisir 1 situaçlo clemro de um pruo cleteraunaao. Na medida em que 
o Coaselho Execurivo considerar outra açic nec miria, tomari, irWr aJm, uma ou llllis elas .., ...... 
medidas· 

(a) Notdicar todos os Estado Partes sobre a questlo ou o .-o; 

(b) Chamar a atençio da CoaterêacuL para a questlo ou o auuntO; 

(c) Fazer reco._..t•çlles a Coatamcia ou agir, q11811cio apropriado, em reiJPo a medicl11 para 
corrigir a situaç1o e assegurar que sej11111 obeo.'Ciclas, de KOnlo com o Artigo V 
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D O SECRETARIADO TECNICO 

4:! O Secrewiado Técmco assistirá aos Eswlos Partes 11a impJemem•ç•n deste Tl'llllldo O 
Sec:mariado Técllico assistirá a Confaeuua e o Conselho Exec:uuvo no desempenho de suas limç6el. O 
Secnlariado Teaaco realizara a venficaçio e outras funções a ela confiadas por eSie Tratado, assun 
como aquelas funções a ela delegadas pela ConflriDaa ou pelo Conselho Executivo, de acordo com este 
Tratado O Secmmado Técnico incluirá, como pane mtegrante, o Cemro lntemacwnal de Dados 

43. As fimçiles do Secmmaclo Técnico em relaçio ã venficaçio da observância a este Tratado, de 
IICOrdo com o Artiso IV e o Protocolo, incluem ,_,alUI. 

(a) Ser respoasãvel pela supervisio e c:oonlenaçio da operaçio do Siarema lntcmaaonal de 
Mamtorameato, 

(b) Operar a CCDtro lntemaaonal de Dados, 

(c) Receber. processar, llllalisar e relatar rotineiramente os dados do SiSiema lntenw:ional de 
Moaito~. 

(d) Presur auistinaa tecmca e apo10 para a •nstal•ç.lo e a opaaçio de estaÇÕeS de 
monatoramento; 

(e) AsliAir o Collldho Executivo &dlitaDdo consultas e esdarecuneDtosame E••dos Partes; 

(f) Receber requaunemos para inspe;&ls ia loco e dar-lhes •ada_..,, f!ocilitando ao Conaelbo 
Euculiw a lllllllidcraçio de ta11 p·Jtir!oa; pnperar e dar apoio téalic:o a- in~p~~\XIU iD loco e 
iabmw o ('_..u,g Exec:utivo, 

(I) NIIJII çim". acardos ou f'lllenc!~ com F•ados l'lrtea, OUIIOa f.,.,ne e arp 1Í I1Ges 
U.• i<l •i• e celcbnr com Esbulol Plltcll ou outros Fstadoa, sujeito i. apnMIÇio prévia do Couelho 
~. 111X1111oa ou """'""imattol rel8liwls alllividades de verificaçio, e 

(h) 4 • 'ii OS Estados Partes por ÜllallllidiD de 1U1111 Autoridades NIJI"ionais cm outras 11' ......... 
de ••"ILçio objeto deste Tratado. 

44. O s-..iaclo Téc:Dico ~ e UWI!ai.. sujeito i. ipiVYiçlo do Coa-lho Euc:ulho. 
nn•i• de opaçlo para osiaal a opw ;ia doi vários ccmpoDN"M do repa. de vaiiiceçh, de 
ICIIIdo CDD o Artiso IV e o Pmlil çolo. E.-.-- alo cmmnrirlo pmas :ntii!P.,.. deste Tr.lldo 
ou do Pautucolu e podem ser modifictdoa pelo Sel:ret.n.da Téalieo. IUjcito a ~ do Ccl %c 

Eucuâw. o s-..iac~o Técaico udbrtaái III""•'• ·- - Estados Partes quallllll&" ..,.._ -...... de opençlo. 

45. As fhnç(les do Sec:retariaclo Técnico cm relaçlo a assuntos lldmiaistraiM>s Ulduirlo: 

(a) Ptqaar e submetw ao COIIIIIIbo Exec:llltiuo u p1lljiOS'all de p~'llllll& e CH, * 411 da 
Orpninc;lo; • 

(b) Paepan~ e .m..- ao COIIIIIIIID Euculiw o Allalário pnliawuu" c~ Ola • ;h 1G1n a 
Í"4" I •çln deste Tna:ado e outros relal6rioa que • Coafta6Dcia ou o CoDielbo Exec:aadvo p ..... 
ealirber; 
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(c) Dar apoio admillisuativo e técaico à Conterêncla. ao Conselho Execuuvo e a outros órglos 
subsidiários. 

(d) EDviar e receber comunicados em nome da Organizaçlo relàivos à implementaçio deste 
Tratado; e 

(e) Cumprir u responsabilidad admiDislrativu relacionadas a quaisquer acordos entre a 
Orpninçio e outras orpnizaçé!es intemacionals 

46. Todas u so1iciuçõea e IIOtdicaçiles dos Estados Panes para a Orgamzação seria trallllllitidos por 
iatennédio de -. Autoridades Nacioaais para o Dir«or-Gei'W~ Requenmemos e notificlçiles seria 
esc:rilos em uma du 1úJsuas oficiais do Trawlo. Em sua resposta, o Diretor-Geral utilizara a língua da 
solicitaçlo ou ~ envwla. 

47. Quanto às respoasabilidades do Secretariado Téaüco na preppçio e apresemação ao Conselho 
'Euc:lnivo da IIIÍIIIII& do programa e do orçamatto da Organizoção, o Secntariado Téc:mco delenainani e 
lll8lltlri uma coalllbilidade tranaparente de todos os gastos de cada msralaçlo integrada ao Sistema 
Imemacioaa1 de Momronmenro. T_., semelhanle ao conferido a II1IIIUia de programa e do 
OIÇIIIIIeDtO será dado a todas u outras uividades da Organizaçlo 

48 O S-nado: TécDico iDfonnará pt'OJIIliiDellte o Conselho Execuavo ~ ,uusquer p~lemas 
que surjam em l1lllçlo ao des • penbo de _. :&mçGes que cheguem ao seu COIII&I' •a-o aa -"".çlo 
de -. atividades e que tenba sido incap1z de resolver medi•nte consulta com o Estado Pane eavolvido. 

SO. O Dimor-Oeral será responsável perante a Couleiência e o Conselho Exeamvo pela nomeaçlo 
dos timcaonários e pela ~?çlo e tbncioaameDto do Secntariado Técnico A COIISideração pniiCipal 
na collll'ltaÇio dos fianaonanos e na detenmnaçlo da condic;ões de trabalno sera a necesSidade de 
'?''lii"V os mais altos mveis de pencia. experiencla. etic:iênc:ia. compctCncl& ~ 1ntegndade. Somente 
ad•d'?B dos Pllses ~ane serwio como Diretor-Geral, como rnspetores ou como membi'Os du eqwpes 
profissioaai-' e admmistrauva. Serà levada em CODSJderaçio a llllpOI1ànCJa de remnar o pessoal na· nws 
ampla base geografic:a possível O recruramemo será orientado pelo pnnno1o L> que o pessoal sera 
maaudo no meabr IIUIIIeiO paSSivei pua o desempenho adequado du responsaod1dades do Sec:rewiado 
TolcnrçD 
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51 Apos "COJISIIIta .ao Conselho Execuovo. o Diretor-Geral poclera. conforme apropnado. estabeleces
grupos de trabalho temporanos formados por espeeialistas •c1entdicos para fazer recomendações sobre 
questões especificas 

52 No dr: 1ljlii<1ho de suas funções. o Diretor-Geral. os mspetores. os IIIXIIiares de inspeção e os 
fimaonarios nio buselrio nem rec;eberio instruções de qualquer Governo ou de aualquer outra origem 
al~à Orgam~ Eles ev~Wio qualquer IIÇio que possa re&ttr negaavunente sobre suas posiç&s 
como tb11C10118110s Ullenlaciona1s responsávas somente perante a Orgaruzação O Diretor-Geral assumua 
a responsabilidD pelas attvidacles das equipes de inspeção 

53 Cada Estado Pane respatara o cara1er e><Ciu!lavamente tntemac1onal das responsabilidades do 
Oiretor-Geral. dos IIISpetores. dos auxiliares de tnspeçào e dos funaonanos. e nio buscara tnfuenctá-los 
no desempenho de suas responsa.bõljcl•des 

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 

54 No temtono ou em qualquer ouuo lugar sob junsdtção ou controle de um Estado-Membro. a 
Orgamzaçio gozara da condiçlo legal e dos privilégios e tmunidades necessirios 'ao exeraclo de .... 
fimç6es 

SS Delepdos dos Estados Partes. J-.e com seus suplentes e assessores. represemautes de 
IDIIIIIbros eleitos para o Conselho Execuavo. jtmtuneme com seus suplenles e assessores. o Diretor
Geral, os insJ*ares. os auxiliares de inspeçlo e funcionarias da Orgamzaçio gozarlo dos privilégios e 
imurudades nec:essanos ao exeracio inclepcndenre de suas funções em relaçio à Orgamzaçio 

56 A, c:oadiçlo lepl, os pr:ivtJéajos e tnntnidades re!éridos neste arugo seria de&nidos em acordos 
ealre a Orpmzaçio e os Estados Panes auim como em um acordo entre a Orguuzaçio e o Estado no 
qwtl' a Orpmzaçio es1a sediada Tais ac:on1os serio considerados e aprovados de acordo com o 
~26(h)e(t) 

57. Nlo gbstpme os J*88IÚOa 54 e 55, os pnvilésios e imJmjdades gozados pelo Diretor-Genl. os 
iii441Drel. os..-.... de inlpeçio e osliml:iaiWios do s--udo Técail:o dunnte a coaduçiD de 
at:ividadel cle'Waila;lo _.,aquela estob1'acidos no Proloc;olo. 

Allnoom 
MEDIDAS NACIONAIS DE IMPLEMENTAÇÃO 

I. Cada &lado Pule, de acordo com - procedimealos CODIIitnrignejs, tomará as medidas 
....: ' iu para itüjlieu- sua obripçiia sob aae Tr.aado. Em especial, tlliJIIn as mdid• 
necelláriu pllnl' 

~} Proibir que PPIOIS fisicas OU juridic:u txerça111, em seu renilório ou em qualquer outro htpr 
sob suajurillliçlo -bec:id· pela lei~ qu11quer aavidadc protbida., Estado Parte sob
Tnàdo; 
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(b) ProtbJr que pessoas fisicas ou JUndicas exerçam qualquer auvidade desse gCnero em qualquer 
lugar sob seu controle, e 

(c) Proibir, conforme a lei internaCional que pessoas tisicas que tenham sua ctdadarua exerçam 
tBIS at1vulades em qualquer lugar 

2 Cada Estado Parte cooperara com outros Estados Panes e proporaonara a fonna adequada de 
11SS1Stt;nc1a legal para facditar a unplemauaçilo das obrigaç(ies escipuladas no paragrafo I 

3 Cada Estado Parte tnfonnara a Orgaruzaçio das med1das tomadas em observância a este Arngo 

4 Para cumpnr suas obngações sob este Tra!ado, cada Estado Parte designara ou estabelecera uma 
Autondade Nacional e dtsso Informara a Orgaruzação por ocasião da entrada em vigor do Tratado. A 
Autondade Nacional servtra como pomo central de ligaçio com a Organizaçilo e com ouuos Estados 
Panes 

ARTIGO IV 
VElUFlCAÇÃO 

A DISPOSIÇÕES GERAIS 

I Para verúicar a observàncta a este Tratado, um regune de venficação sera r•tabeleaclo. 
compremdendo os seguintes elementos 

(a) Um Sistema lntemactonal de Mõmtoramento, 

(b) Consuhas e Esclarectmemos; 

(c) lnspeções m loco, e 

(d) Medidas para cnar confiança 

Por ~ da emrada em vigor date Tratado, o regime de verificação deverá - capaz de 
atender os requ,tos de verificaçilo pnMstos neste Tratado 

2. As ati+ de verificaçilo terio por base tnfonnações objetivu, ser1o limitadu ao objcto deste 
Tratado e serlo ,,...lizadas com base no pleao respeito pela soberlllia elos Est•dos Partes e do modo 
IDaiOS IntruSIVO passivei consiReme com a ,...liuçio e6c:ieDte e oporiWJI de seus objeâvos. Clllla 
Estado Pane abster-sH de qualquer abuso do dinito de verilic:açio. 

3 Cada Estado Parte COIIIpRIIDete-se, de ICOido com este Tratado, por ÍIJteiJDédiO de -
Autoridade Nacional estabelecida •cgnnc!o o Artigo III, Puásndb 4, a cooperar com a Orpnizaçlo e 
com outros Estados Partes para facilitar a \&ific.oçio da obleninc:ia a are Tratado, de waaeira a, ''*' 
aluz 
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(a) Esrabe1ecer as mst•l•çõss necesunas para partiCipar destas medadas de venficaçlo e 
estabelecer a comuruc:ação necessaria., 

(b) Fomecer as mfonnações obtidas das estações nacmruus que fazem pane do S1stema 
•emaaonal de Morutoramento. 

:) Paruc1par de forma apropriada. de um processo de consultas e esclareetmentos. 

(d) Pennnrr a realização de 1nspeções tn loco. e 

(e) PartiCipar. de forma apropnada. das medidas para criar confiança 

4 Todos os Estados Panes. mdependentemente de suas capaetdades tecn•cas e financeuu, gozario 
de Igual direrto de ventic:ação e ISSUIIIIl'io ldentic:a obrigação em ace~tar a ventic:ação 

5 Para os propos1tos deste Tratado, nenhum Estado Parte sera 1mped1do de uuhzar Informações 
obtidas por meios tecrucos naaonais de verúicaçio de modo cOIISistente com os pnnetp!OS geralmente 
reconheados pela lel•nternacmnal • incluindo o re.speito a soberama dos Estados 

6 Sem prejuizo ao dil'elto dos Estados Partes em proteger mst•l•ções ~servadas, atavidades ou 
locus nlo relacioaados a este Tratado. ps Estlllios Panes nlo mterferirio com elementos do regime de 
venfic:açio deste Tratado ou com 111e1os técmcos II&CI01181S de venfic:ação operando de acordo com o 
paragrafo s 

7 Clllla Estado Pane tera o direito de tonw" medidas para proteger IIISllllações sensiVCIS e impedir a 
re<Tia;io de informaçio confidenetal e dados nlo relaCionados com este Tratado 

8 Alim diao, serio tomadas todas as medidas necessarias para proteger o siJiilo de qualqua" 
iatbrmaçio relativa a ativiclades e lnsta••çl)es CIVis e mililares obbdas duranle as atividades de venficlçlo 

9 a-Jvlllio o disposto 110 J11rigratb 8, a ialbrmaçio obada pela Orpmzaçin pcll" meio do l'elime 
de ,. ·aceç~o •III: ele ciclo por este Tllllado ..a mJoc:ad• à disposlçin de todos os Elllldos Pana de 

1
flfi0ldo com os dispositivos peathJeUtes a este Trallldo e ao Protocolo. 

10. O. dilpolilivos deste Tratado DID sedo~ como restriçio ao imen:àmbio ilau a-r 
de dados com prupólitos científicos 

li. Clllla Estado Pane WDlplomete se a cooperar com a Orgamtaçio e com outrus Estlllios Panes aa 
melhoria do reaime de venficaçio e 110 eume elo poteaaa1 de ~caçio de tecaologiu adicicwuli• de 
uiDditmmawo. tais como monitunn •a de impulsos eleam••snmicos ou IIIOIIitoa•nwmo por satélite. 
com o objetivo de desenvolver. qu.ado •decpwclo, medidas especílicas para apdmcnr a elidiria e 
lldecpW' OII:UIIOI da -mcaçla deste Tr:lllado. QlwndO lu:ordado. tais nwdid" sedo iacaqlcndu -
clilpositiwt exi~ .-e Tratado, no P1otoeolu, OIJ como seç6es adicioaais ao Ptotocolo.. de flfiOldo 
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com o Anigo VIl, ou, se apropnado, serio expressas nos manuais de operação de acorilo com o Anigo 
n, paragrafo 44 

12. . Os Estados Partes comprometem-se a promover a cooperação enue s1 para facilitar e participar 
do IMIS .unplo interc:àmbio possível de tecnologias utUizadas na verificação deste Tratado, a fim de 
permitir a todo Estado Parte fonalecer sua implementação nacional de medidas de venficação e 
beneficiar-se da apbcação destas tecnologias para fins paaficos 

13 Os da5p0SIIiws deste Tralado serio implementados de modo a evitar tolher o desenvolvimento 
econômico e tecnológico dos Estados Partes para o apnmoramento ulterior da apbcação de energia 
111õmica para fins paeaficos 

Resposabilidades de Verifiçaç;;g do Secretanado Técruc.o 

14 No cumprimento de suas responsabaladades na area de venficação espec:ôficada neste Tratado e no 
Protocolo e em cooperação com os Estados Partes, o Seaetanado Técnico. para ..>s lins deste Tratado, 
devera 

(a) Providenciar o recebimento e a distnbuiçio dos dados ·e relatõnos J:•:ttnentes à verificação 
deste Tr111ado de acordo com seus dispositivos e manter uma anfta-estrutura g • ..>oal de comumcações 
apropnada a esta wefa. 

(b) ROIIneiilllllente, por amennedio de seu Ceotro lntemacaonal de Dados. ~ue sera em pnncipao o 
pomo focal dentro do Secretanado Técruco para a.miazenamemo e processamento de dados 

(1) Receber e fomrular pedidos de dados !fo Sastema lmernactonal de !\ !orutoramento. 

(ti) Receber dados, quando opotuno, resultantes de processos de consulta e esclarecunem:o. de 
inspeções m loco, e de medidas para eforçar a confiança; e 

(iü) Receber outros dados pertanentes dos Estados Partes e de orgamzações mtemac:tonais de 
acordo com este Tralado e o Protocolo; 

(c) Supervisionar, coordenar e assegurar a operação do Sistema lntemacional de MODIIOr8l1lelliO 
e seus elementos ~mponentes, e do Cemro lntemac:ional de Dados, de acordo com os maruws de 
operaçio pertiuen'1; 

(d) Rotineirab.eme procesur, analtlal' e enviar dados ao Sistema lntemactonal de Mcmit~ 
de acordo com ~os acordados de modo a penníãr a efic:ieme verificação interuaaonal deste 
Tralado e contribuir para a proma soluçio de eventuais preocupações em relação à sua observànc:ia.. 

(e) Colocar • disposiçio dos Estados Partes todos os dados, brutos ou proc:ss dos, e quaisquer 
relatórios, devendo cada Estado Parte assumir a responsabilidade pelo uso dos dados do Sistema 
llllemacional de Monitonmerno de acordo. com o Artigo Il paragrúb 7 e com os parágrafos 8 e 13 deste 
Artigo; 
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(t) Fornecer a todos os Estados Panes acesso 1gual., abeno, converuente e oponuno a todos os 
dados annazenados, 

(g) Armazenar todos os dados. bMos ou proç••""os. e relatonos, 

(h) Coordeaar e facilitar pedidos de dados adicionais do SIStema lmemaaoaal de Monitoramento: 

(i) Coordenar pedidos de dados adicionais de um Estado Pane para ouuo Estado Pane, 

0) Dar •••ência técnica e apoio para a àma'açlo e operaçio de mstalaçiles de ~ e 
nspecavos meios de comunicaçio onde esa assistênaa e apmo forem solicitados pelo ElUdo 
ildel'eSSado, 

(k) Faéilitar a qualquer ,EQdo Pane, ....,mame sua solicitação, as técaicas utilizadas pelo 
Secretariado Téc:nico e seu Cemro lntenll&:ioqal de Dados na toinpilaçio, IU1IIIIZI:IIIII 
~. llllilise e envio de dados do reg~a. de verificaçio, e 

(I) Monitonr, avaliar e relatar o desunpenho geral do Sistema lnternaciolllll de Monitoraa-ao e 
do Centro Internacional de Dados 

15 Os protedimentos acordados a serem uaados pelo Secrewuuio Téaul:o. no cumpruneato das 
responubilidades da wmlicaçio referidas no Jlllli8I'IÚO 14 e detalhados no Protocolo, sedo cxplicitados 
nos II1IIIU8is de opcnçio pertmemes 

8 O SISTEMA INTERNACIONAL DE MONITORAMENTO 

16. O Si•- lmemac:ional de Momtonmemo incluirá instalaçaes para momtOrallllllllo sismológico. 
1111111iruswto de partiçulas de Adined~ illduindo laboratonos atdan"'os, ~ 
bidro-acúslic:o, IIIDIIitonmento inliaaôDico, ~ meaos de c:omunieat3o. e sai apai., pelo 
Ceatro lnleraacional de Dados do Sec:mmiado Téc:nico 

17. O sua- 1men1aciona1 de Mouitul• -o__.. subonliDado i Sewelllria T6wlic:a. Toda as 
jgaeJaçl!e de manitm- do Sistema iDIInlll::ioaa1 de ~ oenencerto e serlo op11 dn 
paios Fstedm oade se eacouuam ou que se rnpna!IJ:Nizem por elas de acordo tom o Protocolo. 

18 Cllla Estado Pane ter& o direito de ptllticipar no imen:imbio iatemacional de dados e ter - a 
todos os dados i dispoliçlo do Cenuo lme?·;oaal ele Dado&. Cada Fstaao Pane ~ WOpiiW com 
o Ceatro lnten ,.;oual de Dados por hllaiuédio de - Autoridade Naaoaal 

Fwpp•D"Ro c1e s,..,.Intnnrrionai de MmptgruQFIIID 
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instalações lio acordadas pelo Estado em queslio e pela Orgamzeçlo pua fornecer dados ao Centro 
lntemac:ional de Dados de acordo com os rcquisicos tec:nicos do Prorocolo e IIWIWUS de opençio 
concementes, a Orgaruzaçio, como especificado em acordos e emendlmentos 1efaeutes à Parte I, 
paragrafo 4 do Protocolo, III'CIU'8 com os custos pua 

(a) Implantar qualquer nova Íl"•al•çlo e melhorv instal•çi!M exianttes. ex=o se o próprio 
Estado responsàvel por essu Plaldações cobrir esses (lUtOs, 

(b) Operar e manter in•te••ç4es do Siaema llltei'IW:ional de Monilorameato. indusive segiii'IIDÇ& 

6sica das instalaç6es caso necessírio, e aplicar os proc:edimentos aconllllos de autellllc:açio de dlldos; 

(c) Tra1111111tir dados (brutos 011 procm•clgs) do Sistema lnterDiclotW de Monitcnmeato para o 
Centro lntemacioaal de Dados pelos meios mus diretos e menos ~ possiwia. indulive, se 
necessirio, através de elos de connnricaçlo apmprilldos, das eaaçi!ftl de monit.,........., laboratórios, 
ill't•l•ç4es analíticas ou de centros nacionais de dados, ou tais dados (mc:fnjndg amostral quando 
apropriado) das esmçl5es de lllClllltOI.-o -laboratórios ou inaalaçl5es aaaJiticas; e 

(d) ADIIisar amosuas em nome da Orpnizeçlo 

20. Para a redlt IUXiliar de eaaçi!MIIÍsmicat especifice+ aa Tabela 1-B do AlleliD 1 do Plotocolo, a 
Organizaçio, amlbrme etpeeificaclo em IICURios e eutcaclimeatus 1e&awtes à Parte I, (llrisndb 4 do 
Prutocolo, arcai com os Cllll(llllpcniS para: 

(a) Transmitír dadas pua o Cemro IDtenw:ioaal de Daclgs; 

(b) Autelllictr os dados dessas esteçl5es, 

(c) Equip1r esr.çl5es ao niwl do padrlo lécnico mm biu, exclfD se o próprio Estado 
responsavel por essu mit•••çl!ftl cobrir os gastos; 

(d) Criar, se" cnsirio, novu eaaçi!ftl para os objedws ~Tratado onde 1111"•-e nlo 
existirem instaleçlles adequadas, exeeto se o próprio· Esfado resp Dllliwl por - instaloçlo cobrir os 
gutos; e 

(e) Qualquer outro gasto relaâw ao fixnecimeaco de dados ~ pela Orpnizeçlo como 
especificado nos~ de operaçlo cor•espuDiientes. 

21. A Orpniaçlo também an:arà com os CUIIOI de fomecimeuto pua cada Estado Parte da seleçlo 
requerida da 6sta padrlo de relatórios e serviços, como especifictdo na Parte I, sesslo F do P10tocolo 
O CUSio de preplii"IIÇio e lraiiiiDisslo de dados 011 boletiDs adicionlil saã peau pelo Estado Parte 
~-

22. Os IICOI"dos ou, se for o caso, enteaclimenlos fi:itos com Ell•clos Partes, Estado sede ou de outra 
tbnna RSpOIISÍMiS pelas instalaçi!es do Siaema lntemKioaal de Mcmitoramelllo terlo dispositivos para 
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o pagamemq destes gastOS Estes daspositavos podem mclwr modalidades pelas qwus o Eslado Pane 
papra qualquer gasiL referido nos paragrafas 19 (a) e 20 (c)

1
e (d) para ll'••leções que ele hospede ou 

pelas quaas se.J& responsavel e e compensado por uma ~ adequada aa sua conaibuição financ:cira 
estalabdecida para a Orgamzaçio E- reduçlo n1o excedera 50 por teato da contnbwção fiDIIIICelra 
anual estabefeada do ESiado Parte mas poderá ser distribuada ao longo de sucessivos anos Um ESiado 
Parte pode davidir essa redução com oub'O Eirado Pane auaves de acordo ou emendimemo ena. si e 
com a anuência do Conselho Execuuvo Os KOI'dos ou entendimeinos referidos neste parásraib serir 
aprovados de acordo com o Artago II. paragÍafos 26 (h) e 38 (i). 

Mudancas no SaS!CI!Jilmem&C!onal de Momtorarnemo 

:Zl Quaisquer medidas IIHIIIC10II8das no parásra(o li que afclem o Sistema lDternacional de 
Momtoramentó por metO de aaescimo ou l!lpi Pio de uma tecnologJa de n'!onitoramenlo !ICiio, qiiBIIdo 
acordado, incorporadas neste Tratado e no Prolocolo de acordo com o Artigo VII, paragrafos I a 6 • 

24 As seguimes nulanças no Sistema lmll'!lllcional de Mom!iO!amemo., dependendo de um acordo 
emre os Estados direwneme afelados, sedo tratadas como .-mos de II8IW'eZa tec:nu:a ou 
adnunistratava de acordo com o Artigo vn, pansrafos 7 e 8 

(a) Mudanças no nümero de ann•l•çi!es especúic•das no Protocolo para uma delermtnada 
tecnologia de moniiOI'IIIIIelllo, e 

(b) A1tenções para ouuos ra.- cm clctertnimdu il!llal•ções como indicado Dali Tabelas do 
~ I ao Protocolo (inclumdo. ''*" llhD. &lado rapoasaveJ pela tl!ll•l•çio, loAiizaçio; nome da 
U!Sialaçio, llpo de tnst•l•çilo e alllbuiçio de wa i~~~~al•çlo e111n1 redes Slsmicas primárias e liiiXIIiares) 

Se o Coallelbo Exec:uuvo ._aeadar ..., de acorclo com o Artigo VU. parásmfo 8 (d), _. 
mudanças sejam adoladas, como tepa ele,......,.~ nos tenms do Artigo VII, ~ 8 
(B), que _. mudanças entrem em'vigor após lllltifimçilo de sua aprovaçilo pelo Diretor-Geral 

25. O Direlor-Oeral, ao submeter ao Coallelho Executivo e - Eslados Partes inibnnaçõea e 
awlillçi!es de acordo com o Artigo VII, parásraib 8 (b), incluiri no CUQ de1 qualquer propollll tefiuem.: 
ao pará8l'lfo 24 

(a) Uma BVIIIillçio técaica da proposta, 

(b) Uma declaraçio sobre o U1!p8CIO admmillll'!ltivo e fi.-ceiro da proposta; e 

(c) Um relatõno sobre COJ!IU.Iw com os Eswlos ditelaüte!ate afet8dos pela propostL incluindo 
indic•ç•o de sua concordãncla 

26 Nos CIIIOS de colapso significativo ou irnM:níwl de uma U..•l•çilo de mom~o
espri&Cidl Dali Tabelas do AnMo 1 do Protocolo. ou para cobrir outns m'lçile' tempoririu da 
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cobertura '<le momtoramemo. o ':lireior-Geral. em consulta e concoraànc>a com aqueles Estados 
dimamen!e afetados e com a aprovação do Conselho Exécutiw. iniaani en!elldimeruos temporários de 
duração de no maximo de um ano. renovável por maas"um ano se necessano e mediante concordãncia do 
Conselho E>cecuavo e dos Estados diretamen!e afetados Esses emenduneotos nio faria com que o 
número de mstalações do Sistema InternaciOnal de Monitoramento exceda o numero especificado para a 
rede em questio. cu~nrio na medida do poss1wl os requisitos técmcos e operaaonais especificados no 
nwwal de operação para a rede em questio. e serio conduzidos dentro do orçamento da Orgaruzação 
Além d1sso. o Dlretor-Geral tomara medidas para corrigir a situação e liuá propostaS para sua soluçio 
pennaneme. O Diretor -Geral notificara todos os Estados Panes de qualquer dec:tsio tomada de acordo 
com este paragrafo 

Jncta'a.cÕ§ Nagoruus Cooperadoras 

27 Os Estados Partes também podem estabelecer entendimentos de cooperaçio com a Organização 
para tomar acess1ve1s ao Centro Internacional de Dados dados suplementares das estações n&CIOIIIIis de 
monnoramemo que. formalmente. nio fàzem parte do Sistema InternaCional de Monitoramento 

28 Estes entend1111entos de cooperaçio podem ser estabelecidos da seguinte maDeira. 

(a) Por solicitação de um Estado Parte. e por conta desse Estado. o Secretariado Técnico tomará 
as med1das nec:essarias para garantu- que dete:munada IIIStBiação de monitoramento preencha os requisnos 
técmcos e OpetliCIOn&IS especifu:ados nos manuais de operaçio cou espwdentes para uma Ü!Sl•l•ç•o do 
Serviço lntemaaonal de Monitnramento. e tomará medidas para a autenticação de seus dados Sujeito à 
conçordànaa do Conselho E:tec:uuvo. o Secretanado Técmco de51gnara então. fonnalmente. essa 
mstalação como uma Instalação nactonal cooperadora O Secretariado Técmco tomara as medidas 
nec:essarias para revalidar seu cettificado da forma adequada. 

(b) O Sec:retanado Téc:mco manterà uma lista •m•Jind• de instalações nacioiiBIS cooperadoras e a 
d1stribuira a todos os Estados Partes. e 

(c ) O Centro lntemacional de Dados obterá dados de- iDstalaç6es aacioaais c:oopendorls, caso 
solidtado por um Estado Parte. com o fim de fàcilitar consultas e -esc:larecunentos e para considençlo de 
pedidos de iospeção m loco. sendo que os CUSl05 de transmissio dos dados ficazto a cargo desse Estado 
PIRe 

As condições nas quais dados suplementares deuas irnaJaç.!les eswio disponível• e COIIfonnc: as 
quais o Centro llienw:lonal de Dados podaá soliciuu- relatórios adicionais ou •gilizãdos. ou 
esdareamentos serib elaboradas no 1118111181 de operaç1o para a respectiva rede de monitoramearo. 

C CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

29 Sem prejuiZO do direito de qualquer Estado Parte solicitar uma inspeçio m loco. os Estados 
Partes deveria. ames. sempre que J)OSSivel. fazer todo o estm ço para esclarecer e resolver etnre si. com 

71 
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a Orgamzação ou ·por mt10m1ed.lo dela. qualquer assunto que possa causar preocupaçio sobre 1t -
observância às obngações básicas deste Tratado 

30 Um Estado Parte que receber a sohcitaçlo de acordo com o paragrafo 29, diretameme de outro 
Estado Pane fornecerá esclarecunemos ao Estado Pane soliCitante o mais breve possivel, mas em 
nenhum caso além de 48 horas apos o pedido Os Estados Partes solicitante e solicitado podem 1111111ter o 
Conselho Executivo e o D1retor-Geral a par do pedido e da resposta. 

31 Um Estado Parte tera o d1reito de solicitar que o D.retor-Geral assista no esclarecunento de 
qualquer assunto que possa causar preocupaçio sobre a poss1vel não-observinCia as obrigações básicas 
deste Tratado O D~retor-Getal fornecera a Informação apropnada em posse do Secretanado Técmco 
referente a esta preocupação O Diretor-Geral mformara o Conselho Execuuvo do pedido e da 
informação dada em respostL se para tanto for sobcitado pelo Estado Parte requerente 

32 Um Estado Parte lera o d1reito de solicitar ao Conselho ExecutiVO que obtenha esc:larec:unealos 
de ouuo Estado Pane sobre qualquer assunto que possa causar preocupaçio sobre possível não
observànCia as obngações bas1cas deste Truado Neste caso, aphca-se o segwnte 

(a)' O Conselho Execuuvo enc:atDIIIbata a solicitação de esclarecunento ao Estado Pane solicitado 
por 1ntermedio do D1retor-Geral ate 24 horas apos seu'recebimento. 

(b) O Estado Parte sohcitado fornecera o esclareCimento ao Conselho Execuuvo o mais breve 
po151vel, mas em caso algum apos 48 horas c1epots de receber a sobatação. 

(c) O Conselho Executivo tomara conbecunento do esclarecunento e o eDCIIIIIIIIhara ao Estado 
solicitante no pruo maximo de 24 horas apos seu recebimento, 

(d) Se o Estado Pane solicitante COIIIiderar o esclareCimento inadequado, ele terá o direito de 
solic:ttar que o Conselho Execuuvo obtenha esclarecunem:os adicionais do Estado Pane solicitado 

O Conselho Executivo mfonnara sem demora a todos os Esr!!!los Partes de qualquer soJicitaçio 
de esc1arec:uDeato de acordo com es1e parágrafo usun como qualquer resposta fomecida pelo Estado 
Pme soliciwlo 

33 Se o Estado Parte solicitante coasiderar o esclarecimento obtido sob o parágrafo 32 (d) 
jnwisfinóno, ele tera o dtretto de solicttar uma reuniio do Conselho Execuuw da qual os Estados Partes 
emiOividÓs que nlo sio membros do Conselho Executivo terio o direito de participar. ~- reuailo, o 
Conlelbo Exec:uuvo constderará a quesdo e poderá recomendar qualquer llllllida de acordo com o 
ArtiaoV 

D. INSPEÇOES lN LOCO 

Sn'jri'•ç'o pam uma I"'P'S'o •n loco 

34 Cada Estado Parte tem o direito de solicitar uma mspeçio "' loco, de acordo com as 
cletellllineçlles deste Anigo e da Pane II do PJotocolo, no temtório ou em qualquer OUII'O lupr sob a 
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juriscbção ou controle de qualquer Estado Pane, ou em qualquer area alem da Junsdiçio ou controle de 
qualquer Estado 

JS O objeuvo excluSivo de uma inspeção 111 loco sera esclarecer se um teste de explosão de anna 
nuclear ou qualquer outra explosão nuclear foi realizada em violação ao Antgo I e , na medtda do 
possível, colher qwusquer fatos que poSSBRI auxiliar na identificação de qualauer poSSivel violador 

36 O Estado Pane solicitante estara obngado a manter a solicitação de mspeção 111 loco dentro do 
ãmbito deste Tratado e a nela fornecer informação de acordo com o paragrafo 3 7 O Estado Pane 
solicitante abster-se-a de solicitações de inspeção nio fundamentadas ou abustvas 

3 7 A solicitação de inspeção 111 loco sera baseada em informações coletadas pelo SÍSieml! 
lnternactonal de Morutoramento, ou qualquer tnfonnação técnica perttnente obtida por metos tecrucos 
nacionats de venficação de modo conststente com os principias genus reconhec:tdos do d~retto 
internaCional, ou uma sua combinação A solicitação conterá 'Informações de acordo com a Pane 11. 
parágrafo 41 do Protocolo 

38 O Estado Pane soltcnante apresentara solicitação de mspeção 111 loco ao Conselho ExecutiVO e ao 
mesmo tempo ao Diretor-Geral para que este dê enC81111nhamento tmedtato 

Prov!dênc:tas apos a Apreseptacão Jla Soltcitação de lnspecão m loco 

39 O Conselho Executivo tmctará sua deliberaçio tmedtatameme apos o recebtmemo da sobcttação 
da inspeção m loco. 

40 O Dtretor-Geral. apos receber a sohcttação de tnspeção m loco, dara ctêncta dq recebimento ao 
Estado Pane solicitante no pram de duas horas e comunic:ari a soliatação ao Estado Pane a ser 
tnspecionado no pnzo de seis horas. O Diretor-Genll 
venficatá se a solicitação cumpre os reqwsitos especúicados na Parte IL paragrafo 41 do Protocolo, e se 
necessário, auxiliará o Estado Pane so&citante a preeac:ha' a solicitação adequadamente, e cOIIIIIJiic:ara a 
soiicitaçio ao Conselho Exec:uttw e a todos os outros Estados Panes no prazo de 24 horas 

41 Quando a so&citaçio de inspeção m loco preencher aqueles reqwsitos, o Seaetanado Técnico 
iaic:ian. sem demora os preparattWS para a inspeçio mloco 

42. O Dimor-Genl, ao receber uma solicitaçio de inspeçio 10 loco referente a uma área de mspeção 
sob a jurisdição ou J controle de um Estado Parte, buscará imediatamente esclarec:imentos do Estado 
Parte a ser inspec~DIIIido para esclarecer e resolver a preoeupação levantada na solicitaçio 

I 

43 Um Estado Pl'1e que receber uma solicitação de esclarecimento de acordo com o paragrafo 42 
fomeccri ao Dir«or-Geral explicaç6es e ouuu informaçaes pertinentes dispomveis no mais breve prazo 
possível, mas nio além de 72 horas após o recebimealo da so&citaçio de esclarecimentos 
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Oen1. WJIIP, recomeadaçio para encerrar a 1nspeção Tal recomendação sera conSiderada aprovada a nio 
lei' que o Coalelbo Executivo, no prazo máximo de 72 horas apos o recebunemo da recomendaçio, 
dec:ida por maioria de dois terços de todos os seus membros nio aprovar o enceiTBIDento da inspeçio 
Em CliiSO de enciii1'Bitlento da inspeçio, a equipe de inspeção deixara a area de inspeçio e o tenitório do 
Ellado P- iDipecionado no mais breve prazo possível, de acordo com a Parte ll, parágrafos I 09 e li O 
elo Paotucolo 

S l. O Estado P- so1icitame e o Estado Parte a ser inspecionado podem participar nas deliberações 
do Coa .... bo Executivo sobre a solicitação de inspeçio m loco sem direito a voto. O Estado Parte 
soliçitante e o ~Parte inspecionado também podem participar. sem votar, de qua~squer deliberações 
IUbaeqOentes do Coaselbo Executivo relabvas a inspeçio 

52. O Diretor-Qend notificará todos os Estados Partes em até 24 horas sobre qualquer decisão, 
relatórios. proposta. "'"citações e l"eCOIIICIIdaçõ ao Conselho Executivo de acordo com os puigrúos 
46aSO 

Prpyidfnri"' após a Aprpvacio de uma lnspecio m loco pelo Conselho ExerutiVO 

53. Uma mspeçio m loco aprovada pelo Conselho Executivo sera realizada sem demora por uma 
equipe de iDspeçlo design•d• pelo Diretor-Geral e de acordo com as determiDações deste Tratado e do 
"Pratoc:olo A "equipe de inspeção chegara ao ponto de entrada no prazo maximo de 6 d1as apos o 
~pelo Ccmaelbo ExecutiVO da solicitação de 1nspeção m lcx:o do Estado Pane sobcitante 

S4. O Diretor-Geral emitirá um mandato de mspeçio para a realização de uma inspeçio 111 loco O 
nwnd•to de inspeçio conterá a mf011118Çio espec1ficada na Parte 11. puagrafo 42. do Protocolo 

55. O Diretor-Geral notúicara o Estado Parte inspecionado sobre a mspeçio no prazo máximo de 24 
bons ames da chepda programada da equipe de inspeçio ao ponto de entrada. de acordo com a Parte ll, 
puágraf'o 43, do Protocolo 

Ralizprãq de uma lnsprçjn "' loco 

S6. Cada Estado Parte permitirá que a Orgaruzaçlo conduza uma inspeçio m loco em seu tenitório 
ou em lupres sob sua jurisdiçio ou controle de acordo com as detemunações deste Tratado e do 
Protocolo. Ealnllamo, nenhum Estado Pane tera ·de aceitar inspeções "' kH."O s1nwltàneas em seu 
tatitó.io ou lupa IClb sua jurisdição ou controle 

57 De acordo com as detemunações deste Tratado e do Protocolo, o Estado Parte 1nspec1onado terá· 

(a) O direi\o e ~ obrigaçio de fazer todos os esforços razoáveis para demonsuar sua observância a 
este Trlliado e, aase semiclo, pemutir que a equ1pe de inspeção cumpra o seu mandato. 
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(b) O din:no dt tomar as mtdidas que achar nec:easanas para prottger interesses dt segunmça 
llliClonal e llllpedir a revelação de mfonnações confidencws '*> relacionadas com o objcciw da iaspeçlo; 

(c) A obrigação de fornecer acesso dentro da area de mspeção wucamente para avenguar tidos 
pertinentes ao propoSito da inspeção, levando em consaderaçlo o sub parágrafo (b) e qt'NIIII'IIII' 
obrigações COIISlltucJoruus que possa ter em relaçio a d1reitos dt propnedade, ou buscas e apaeelllilel; 

(d) A obngação de não 1nvoc:ar este paragrafo ou a Parte 11. paragrafo 88, do Protocolo pua 
esconder qualquer VIOlação as obrigações indicwdas no Artigo I, e 

(e) A obngaçio de não impedi!" a filculdade da eqwpe de inspeção de se loc:omover demto da área 
dt mspeçio e realizar as attvlllades de 111Spe\:io de acordo com este Tratado e o Protocolo 

No contexto de urna mspeção m loco, acesso sigmfica tanto o acesso fisic:o da equipe dt inlpeçlo 
como do equipamento dt inspeçio para a área dt inspeçio. e a gmduçio ela uividades dt · IJ ~o 
cleatro dessa ira. 

58 A inspeçio m loco sera conduzida da lllalleira menos intnwvl pouível. c:uJII(*ivel com a 
r-liaçio eãctz e oportuna do mandato de ialpeÇio e de IICOI"do com os pa~ _...,, "d WDD 
Protocolo Quuclo posmvel, a eqwpe dt inapeçio iniciara com os procedimentos 11111101 i111ru1ivm e 
somente eado adolara procedimentos lllllis intrusivos na medida em que COIIIiderá-los nec 1 i riDe pua 
colher inl'ormaçiies suficientes ao ~ da preocupaçio sobre tUU poaivel ~ a 
este Tnlado. Os mspecores buscuio apeau a iaformaçio e dados oeeessárioa ao objcâvo da i"ljle;"' e 
tenlario mminuzar unerferências com as opeqç6es ll011IIIIIS do Estado Parte DIIF cciolllllo 

59 O Eslado Parte 1nspec1onado llSiillirá a eqwpe de inspeçio dWllllte a iaspeçlo m loco e lill:ililalá 
sua tarefa. 

60 Cuo o Eslado Parte inspeaonado. agiado de acordo com a Parte lL parãsrafos 86 a 96 do 
Protocolo, restnn)a o acesso dentro da área de inspeçio, ele fàrá todo esfixço nzaável, em _. .. , 
com a equipe de inspeção. para demoasuv por meio de meios altematiws sua o"-viacia a .,.. 
Tnlado. 

<J=mdpr 

6~ Em relaçio a um observador. aplica-se o aegumte. 

(a) O Eslado Parte solicitante, depeadeado de um elllelldi..-o CCIIII o Eirado Pane 
1lllpeCIOIIIÕO. pode emnar um represen1a111e. que lllri um cidadlo ou do Estado !'.- IICIIic:itlde ou de 
um ten:eiro Estado Parte, para obsentar a ,..&uçio da inspeção m lot:D:. 

(b) O Estado Parte i111pectonado notificará ao Direlor-Geral a suaiCtiraçia ou alo •,;, ;'o do 
obselwdor proposto no prazo de 12 bons após a aprovaçlo da iupeçlo 111 1ot:D pelo Ca 'h 
Executivo, 

(c) No caso de actltaÇio, o Estado Parte mspecioaldo c:oacedlri .- ao o"-ftdar, de 
acordo com o Protocolo, 
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(d) O Estado Pa"rte inspecionado, como regm, aceitará o obsavador proposto, mas se o Estado 
Parte inspmonado recusar, o fato sera registtádo no relatóno da inspeçio 

Nlo haverá mais de tres obscnadores de um conjumo de Estados Partes solicitantes 

62 Os relalórios de inspeçio deverio c:oater 

(a) Uma delocriçio das atividades realizad" pela equipe de i"'P"9'o; 

(b) As conclusões factwus da equ1pe de iaspeçlo pertiDelues ao propõsrto da inspeçio, 

(c) Um reJaao da coopençio concedida dJnDte a inspeçiD in loco; 

(d) Uma descriçlo objetiva ela exlellsio do acesso concedido, Uldusive os meios lllernaUvol 
ftlmeados à equipe. durame a inspt\:lo m loco; e 

(e) Quaisquer ouuos detalhes perúDentes ao objelivo da iaspeçlo. 

Oblervaçêlas cliveagalleS feitas por impetorea podem-,_.,, 10 relatório. 

63. · O Direlor..(3enl colocará minutes dos relat6rios de iaspeçlo à disp Dl~lo do E..so Parte 
ialpecioaado. O Eatado Parte h11pec iomldo teri o clireào de baeccr ao Direlor-Geaal. 110 pruo de 48 
boru, 1111118 c:omeawios e C"]Jiicaç6es e idenrifiear qualquer iafbrmlçlo e dulol que, a seu wr, aio esllo 
relll:ionados com o objelivo da iNpeçlo e aio devem cireular fora elo s-ildo Tá:aic:o. O Dira«
Geaal COIIIIdenrà BS propoaà de mnd'I'IÇBS Da millllla de relatório da jn1pe ;'o feitas pelo E-.do Pane . . " :--'-·-" o . _ ____. .... "' 1 m=mA e .. -.-..,_..---.... sempre que poaível. Diretor-Genl .. """"" ...,.... os QGW11 KW e 
explic:llç6es ~pelo Estado Parte ia"!"Kicmado ao nlat6rio de ia"! e ;:lo. 

64. O Diretor-Genl envwi JII'CIIIIIII-* o nlat6rio de in•pe;'o 10 E..so Pllfte .,........, ao 
Estado Parte UISpecionado, ao Conselbo Exec:uti'IO e a todol Oa.QUIIOI Eàdoc Partes. O Direlor-Genl 
também enviiiÍi pron18111e11te ao Conselho Exec:ulivo e a todol 01 ClUIIOS Es!!clos ParteS ~ '""'"'os de -i- de amostras de laboratórios desi...,.,.., de IICOI1Io COIIl a Pllfte n, pariarafo 104 
do l'loroc:olo, dados peatinentes do S"'- lnteanlc:iuaBI de Moa*uiiiDIDlD. u anúql!et doe Eadoa 
Partes solicitanM e inspec:mnado, IISiim como qualquer CIUtl1! inlbnnlçlo que o Diretar.Ginl cDJIIidMe 
pertinente. No caso do relatório de ~ da inspeçlo '" • •medo 110 JIWÍIPtib 47, o Dinlor-Genl 
enviará o relatóriO ao Ccmselbo Exealtivo no pruo esp l:ifL .m lllqllde JIIÓIIiatb. 

65. O Conselbo Executivo, de acordo COIIl 1111111 poderei e fimçlles. ieliialá o rdll6rio de iaspeçlo e 
qualquer material fomec:ido segundo o parisndb 64, e c:uicJuá de qualqu« JII"DCUlliiÇÇo rellàonada a: 

I 

(a) Se oc:oneu qualquer desobediêac:ia a ate Trmdo; e 
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(ti) Se houve abuso no dtmto de sobCIW uma mspeção mloc:o 

66. Se o CODSelho Executivo chegar a conclusão. em confonrudade com seus poderes e funções. de 
que WDa aç1o adicional pode ser necessana em relação ao pansrafo 65, ele tOIIW'II as médidas 
apropnadll de acordo com o Artigo V 

SolicttacOes Friymu ou Ahupvas para lnspc;dje:; srn loco 

67. Se o Conaelho Executivo nio aprovar a tnspeçio m/0<'0, baseado no fato de que a sobcttaÇio de 
inlpeçio m loco e liivola ou abuSiva. ou se a inspeçio for suspensa pelos mesmos motiVOS. o Conselho 
Executivo deliberara e dect!!_tra sobre a tmplementaçio de medtdas apropriadas para soluCionar a 
situaçio, induiÍJdo O 5C!!WMe 

(a) llequerer que o Estado Parte solicitante pasue os gastos de quaisquer prep;ntivos feitos pelo 
Sec:rewiado Tél:mco, 

(b) Suspeacler o dimto do Estado Parte solte:itante de requerer uma mspeçio m loco por um 
detenmnado penodo de tempo, conforme determm&Ção do Conselho Executtvo, e 

(c) Suspeacler o clirato do Estado Parte solicitante de servtr no Conselho Executivo por um 
clercnmnado periodo de tempo 

E MEDIDAS PARA FOMENTO DA CONFIANÇA 

68. Com o objehvo de-

(a) COIIIribmr para a sola~ oportuna de quaisquer preoc:upaç6cs q.-o à oblel vincia que 
lllljiDI devido a -.1 interpretaÇio ea rõnea de dados de venficaçio relaúvos a explosiles químicas., e 

(b) Dv llljwrhQa na driçlo das ea!IÇile' que integram a redel compo~.-e. do Si._ 
• 111111 de Monimramemo. 

c.da l!llldD l'lrle c:ompiCNIKt~ 11B a coopeaa _. a Orpnizaçio e _. 0U1R11 E ........ Pwtes Da 

i 4M fi9h de mectid•• patiaWidei como esf '""'eck'•• na Panem elo Prata colo. 

AllTIGOV • 
MEDIDAS PARA COlUUGill UMA SITUAÇÃO E GAilANTIR. A OBSEllV ANCIA. 

INCLUSIVE SANÇÕES 
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Nos casos em que um Estado Pane tenha sido solicitado pela Conf<lrcn::~a ou ,pelo Conselho 
Executivo a corrigir uma Mtuaçio que suscita problemas em relaçio a sua obse" ~ naa e ele não e capaz 
de cumprir a solicitação dentro do prazo especificado, a Conferência pode. mter alta, decid1r restringu- ou 
suspender o Estado P~e do exeraao de sells direitos e pnvilég1os sob este Tratado ate que Conferênaa 
decida em contrário 

3 Nos casos em que pre.JUIZOS ao obJetlvo e ao propoSito deste Tratado possam resultar da não
observànaa as obrigações básicas deste Tratado, a Conferencia pode recomencar aos Estados P~~!~es 
medidas oolettvaS que estejam em oonf01'1111dade com direito internacional 

4 A ConferênCia, ou alternativamente. em caso de urgência, o Conselho Executivo, podem levar o 
assunto. incluSive Informações e conclusões pcn10entes. a atenção da Orgamzação das Nações Unidas 

ARTIGO VI 
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

I Aa controvérSias que posam SUrgir referentes à aplicação ou 1ftterpretação deste Tratado seria 
resolVIdas de acordo com as detenrunações penioentes deste Tratado e em oonform1dade com as 
detenrunações da Carta das Nações Urudas 

2. Quando lllll'8ir uma controvérsia entre dois ou mais &ados Partes, ou entre um ou mais Estado> 
Partes e a Organizaçio, refdentoe à aplicaçlo ou ibterpretação deste Tratado. as panes em qUestão 
deliberaria conjuntamente para a rápida soluçio da conuovesia por meio de negoc1ações ou outros m,..~s 
pacíficos a escolha das panes. inclusive recorrendo aos órgãos apropnados deste Tratado e. por mu::.:~ 
acordo. à Cone lntem8Cional de JuStiÇa, conftmne o' EstatutO da Cone As partes envolvidas mante;;;.., o 
Conselho Exean1vo Informado das ações tomadas. 

3 O Conselho E~livo pode contribuir para a soluçio de uma contrOVérSia que possa surg~r 
refeleute a apbcaçio ejinterpretaçio deste Tratado por quaisquer metOS que achar apropriados. incluSive 
o&:recei.do seus prest1111os, convocando os Est•dos Partes de uma disputa para buscar uma soluçio 
conforme um procedimemo de sua própna escolha, levando o assunto à atenção da Conferência e 
recomendando um prazo para qualquer procedimento acordado. 

4. A Cou&têtoc:i& COLIIidetwá questGes relac:ionadu a comroversiaa levantadas pot E••clm Partes 
ou trazidas a sell Clldwã1 w •o pelo Coalelho Evn1tiw. Quando julgar lltiCIISiário., a Couf'eiàrcia 
estabelecer-à ou eacaneguá órBioa com .r,refa n:W:ioaadas com a soluçlo destas COIIII'OV1!rsia 
caafonne o Arliso II, p!II"Ípfil26 (j). 

S. A Coo&rincia • o Conselho Executivo estio separadluuenle intiNiados, mediante autorizaçio da 
AJsembléia Gcnl das Nações Unidas, a solicitar à Cone JDternacioDal de Justiça um parecer consultivo 
sobre qualquer quest&q lepl que IUija deatro do imbito das atlvidades da Orp=rçio. Um acordo 
emre a Orpmnçio e lu NIIÇilcs Unidas setá coacluido com este objelivo de IICOI'do com o Artigo 11, 
parágnfo 38 (h). 
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6 Este Artigo não contrana os Arugos JV e V 

ARTIGO VII 
EMENDAS 

MARÇO DE 1'198 

A qualquer tempo após a emrada em VIgor do presente Tratado. qua1ac:r Estado Parte pode 
propor emendas a este Tratado. ao Protocolo. ou aos Anexos do Protocolo. Qu;uquer Estado Pane pode 
tambem. de acordo com o paragrafo 7. propor mudanças no Protocolo e seus Anaos As jlropollas de 
emendas SUJettar-se-io aos procedtmentos dispostos nos parágrafos 2 a 6 A prooostaS de muclanças. em 
confomudade com o paragrafo 7. SUJeitar-se-io aos procedimentos do ~r .tio~ 

2 A emenda proposta somente sera consaderada e adotada numa Conferêncut de Emendas 

l Qualquer proposta de emenda sera comurucada ao Dtretor-Geral. o quai fat'll an:ular a ._.. a 
todos os Estados Panes e ao 0epoSttáno e procurara obter a opimio dos Estados Panes qUIIIIO a 
convemenaa da convocaçio de uma Conferênc:ta de Emendas para considenr a prooostL Caso a maioria 
dos Estados Partes notifique ao Diretor-Ueral. no prazo máximo de 30 dias apos a Circular. que apoillltl a 
constderação da propostL o Dtretor-Geral convocara unvt ConferenCia de Emendas para a qual serio 
conVIdados todos Estados Panes 

4 A Conferêncta de Emendas sera realtzada •medtarameme apos uma sesslo regular da CoufaenciL 
a menos que todos os Estados Panes que apown a convocação da Confa êucia de Emendas requeiram 
que ela S"Ja reabzada antecipadamente Em nenhuma hipótese uma Conferenc:ta de Emendas sera 
realizada antes de 60 dias depots da circulaçlo da proposta de emenciL 

5 Emendas serio adotadas pela Conferencta de Emeadas pelo voto favoravel da fii8IOria dos 
Estados Partes, e desde que nenhum Estado-Membro VOie aepnvameate. 

6 As _.w entrarão em vigor Jlll'8 todos os Estados Panes 30 dias apos o depolito dos 
~ de rarific•ç•o ou aceit8çlo por parte de todos os EstMios P.ates que ,_ 
~na Confer'inc:ia de Emcndu 

7. A fim de assegurar a viabilidade e eficícia desle Tratado, a Panes I e m do ProtoCOlo e os 
AMxos I e 2 do Protocolo serio objeto de mttd•DÇIIs de acordo c;om o JIII'ÍIPfi' I. se a IIIUdançiS 
ptoposta se rellcionarem apenas a -*la de natureza admiDillraliva ou tkniA Todos os _.,. 
dilpositivos do Protocolo e de seus ADexos nio serio suj- a mud•DÇIIS em confonmdade com o 
JIII'ÍIPfi' 8 

8. As IIUdanças propostas referidas no plrisralb 7 serio feita de acordo com os ..,...,_ 
~i-"'N. 

(a) O tex1o das mudanças P"'PP"'" será tlai&Dilido jnUJ•I ware cam as lteCIIIIúia ildb111 •çO
ao Diretor-Geral. lnformaçio llllil:iaM1 Jlll'8 awJgçlo da proposta poderá ser filmec:ida JICII" cp"kp• 
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Estado !'arte e pelo Diretor-Geral Q. Diretor-Geral comumcara prontamcllle quaisquec pi opostas assim 
feitas e respectiva tiÚ<ImlaÇio a todos os Estados Partes, ao Conselho Execuuvo e ao Depositário, 

(b) No prazo maximo de 60 dias do seu recebimemo, o Dlretor-Geial fará avaliação da proposta a 
fim de detennmar suas POSSiveiS consequências para os dispositivos do Tratado e sua implementaçio e 
comumcara qualquer mfonnaçio a respeito a todos os Estados Partes e ao Conselho ExeaJiivo, 

(c) O Conselho Executivo examinara a proposta à luz de todas as inf'onnações cliJpoaiveis, 
tncluSive para detennmar se ela preenche os requisitos do paràgrafo 7 O mais tardar 90 dias após o 
recebtmento da proposta, o ConseJLo Execuuvo notificara suas recomendações, com explaações 
apropnadas. a todos os Estados Partes para sua consideração Os Estados Partes acusarão recebimento 
dentro de 1 O dias 

(d) Caso o Conselho Executivo recomencle a todos os Estados Partes que a p1oposta seja 
adotada, ela sera coliSiderada aprovada se nenhum Estado Parte objetar demro de 90 dias após o 
recebimento da recomendaçio Caso 'O Conselho Executivo recomende que a proposta seja l'l!ieitada. ela 
será COJWderada rejll!tada se nenhum Estado Parte objetar à rejeiçio dentro de 90 dias após o 
recebimento de tal recomendação, 

(e) Se uma recomendaçio do Conselho Executivo não obtiver a aceitaçio exigida nos ramos do 
subparagrafo ( d) a dccisio sobre a pi'OpOsta, inclusive quaato ao pl'eellehimen1o do requisito do 
paragrafo 7, seta considerada IIUiléria de substância a 5el' submetida à próxima sessão da Coufillenc:ia; 

(f) O Diretor-Geial notificará a todos os Estados Partes e ao Depositário qualquer dec:isio 
adotada nos termos deste parágrafo; 

(g) As J:nndeaças aprovadas segwxlo este proc:eclimemo emrario em vigor para todos os Est1dos 
Partes 180 dias depois da data da notificação pelo Diretor-Genl de sua aprov1çio. a menos que outro 
prazo seja recomendado pelo Diretor-Geral ou decidido pela Conferência 

AR.TIOOVID 
EXAME DO TRATADO 

I. A menos que seja dcciclido em contrário por voto da aworia dos Estados Partes, dez UIOI após a 
CRinda em vigor deste Tratado CODVOCIII'-se-i uma Coaferâlcia di'S Estados Panes para ex11111111 da 
operaçio e efimic;i• do Ti'Btiido, com vistas a c:cnificllr.sc de que os objedvos e propcilitos do Prdmhulo 
e diapositivos do Tratado estio seado cumpridos. Tlll-levai em CXlllla qumquec d niMIIvi
ciemíficos e tec:Dológieoa penineates ao Tndado. Com bale em solic;iteçto de qualquer Elmdo P.n., a 
Conferência de Exaille consiclervá a rosllibiliclade de permitir a conduçio de explollles nucleares 
subterrâneas para lias p•cfficos Caso a Con&rinc;ia de Revisio dec;ida por co111e1110 que tais cxplos6es 
DUCieares podem 5el' permitidas, ela começarà sem demora a tnballw' com vistas a ncamend•• -
Estados Partes ~mm .-ada apropriada a este TI'IIWlo que intpediri quaisquer 'V&IIIageas militares 
advinciU de tais exploliles auclell'es. Qulllquer emeacla assim proposta será connmiclda ao Diretor-Geral 
por qualquer Estado Pane e sera tratada em confimDiclade com os clisposativos do Artigo VD. 

81 
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2 A intervalos de dez anos a partir de entlo, novas Conferências de Exame podem - convocadas 
com os mesmos objetivos, caso a Coü êucia assim decidir c:omo materia de procedimentO no ano 
precedente Til Con&.tênaa pode - convocada após mtervalo de menos de dez anos se assim for 
decidido pela Confirinc.ta como matéria de substincia 

3 Normalmente, qualquer Conferência de Revisio sera reahzada 1111echatamente apõs a seasio uwal 
~da Coa&rinc:.ta prevrsta no Artigo-II. 

ARTIGO IX 
VIGÊNCIA E RETIRADA 

O pu:seme Tratado tera vigência ilimitada 

2. Cada Estado Pane, no exercício de - soberama naaonal. tera o direito de retli11i"-se do Tratado 
se decidir que acoutecunentos extraordinários relacionados com a essênc:ta do Tratado teabam 
pqJUdic:ado os seus1meresses supremos 

3 A reânda tera efeito mediame notitic:ação c:om seis meses de antecedênCia a todos os BRados 
Plrta, ao Coaselho Execuuvo, ao Depositário e ao Conselho de Segurança das Nações Uaidu. A 
norific:eçla de reânda inclwni. uma dec:lar8çio sobre o evento ou evemos e"<traoramarios que o Estado 
Parte COIIIidera prejudicill aos seus supremos weresses 

ARTIGO X 
SITIJAÇÃO IURIDICA DO PROTOCOLO E DOS ANEXOS 

Os A.-os a este Trallldo, o Protocolo, e os Anexos ao Protocolo são parte imegnate do 
Tml&do. Qualquer reterêncta a este Truado 1nclw os seus Anex.os. o Protoco&o e os AneiiDs ao 
Protocolo 

vigor. 

ARTIGO XI 
ASSINATURA 

O preseme Tratado sera aberto à ...... tura de todos os Estados Partes ames da sua enawla em 

AR.TIGOXII 
RATIFICAÇÃO 

O preseme Tratado estari sujeito a ratificaçlo por parte dos Estados Signalllrios de ac:ardo com 
os seus respeclivos ~ c:onstituc:iona. 
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ARTIGOXIU 
ADESÃO 

Qualquer Estado que deiXe de assmar este Tratado .antes da sua entrada em VIgor pode a ele adenr 
a qualquer tempo postenormem:e 

ARTIGO XIV 
ENTRADA EM VIGOR 

I O presente Tratado entrara em vigor 180 dias após a data de depósito dos instnunentos de 
ralific:açlo por pane de todos os Estados rdacicmados no Anexo 2 deste Tralado, porém em neahuma 
c:in:unstincia ames de dois anos da data em que o mesmo foi aberto para assinatura 

2. Caso o preseate Tratado nio entte em vigor decomdos três anos da data de sua abertura_ para 
•uinatura, o DepoSIWio convocará uma ConferoW:ia dos Estados que já teabam deposiudo os seus 
inllrumentos de nnfic•çlo, mediante solicitaçio da maioria dos Estados. Tal CODfirincia CX8IIIÍDIIrá até 
que ponto os requiSitOs estabelecidos no parágrafo I foram atendidos e deliberará e decidirá por c:onsenso 
quais medulas comparjvels com o direito inlenw:ional podem ser &dotadas a fim de acelenr o processo 
de ntificaçio e facilitar a entrada em vigor do Tralado 

3 A menos que tenha SidO decid1do em contrário pela Conferência referida no parágrafO 2 ou por 
outras conferências semelhantes, este processo será repetido nos aniwnános subseqllentes da abertura 
para assmatura do presente Tratado, ate a sua entrada em vigor. 

4 Todos os Estados Signatanos seria ÇOIMdados a pancipar da Conferência referida no parigtafo 2 
e de qumsquer conferênc:tas subsequentes confonne referidas no parágrafo 3, na qualidade de 
oblervadores 

S Para os Estados cujos. Instrumentos de ralificaçio ou a c •o tenbam sido_ depoSitados 
subsequentemente à entrada em VIgor do presente Tralado, ele emnn em vigor no trigésimo dia apos a 
data do deposito de seus instrumentos de rauficaçio ou acesslo 

ARTIGO XV 
RESERVAS 

Os arugos e Anexos do presente Tratado nio sem, SUJCROS a reservas. Os dispositiws do 
Protocolo do presente Tratado e os Anexos ao Protocolo nio seria sujeitos a reservas mcompatíveis com 
o objeto e propósito do presente Tratado 

ARTIGO XVI 
DEPOSITÁRIO 

L O Sel:l'elário--Geral das Nações Unidas sen o Depositário do pmeme Tratado e recebera as 
respectivas assuwuns. Instrumentos de rauficaçio e IIISIIUmentos de acesslo. 
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2 O Depcmtario infonnara prontantellle a todos os Estados Signawros c Eâdos que a ele redem 
a dllla de cada ISIIl1BlUr8. a data de dqiosito de cada instrwncmo de raalicaçio ou de IC h a a de 
entrada em VIgor do presente Tratado e de qwiaquer cmeodas ou "mud•nças, Ulim como a .--p;lo de 
011'- nocific:lçOcs. 

3 O Depositário enviará cópiu devidlmcnte autenticadas do preseme Tratado 101· aov.- dos 
Estados ' ,pwános ou acedentes ao Tratado 

4 O presente Tratado será reg~strado pelo Depositário em confomudadc com o Anigo 102 da Carta 
clu Nações Unidas. 

ARTIGO XVII 
TEXTOS AUTENTICOS 

O pm d1: Truado, cujos textos nos idiomas arábico, cbines, mgiCs, liaal:ês. 1\1110 c espmhnlllo 
ipalmcmc autinticos, scra depositado jumo 110 Secretário - Gcrú das Naçilcs Unidas. 

ANEXO I AO TRATADO 

USTA DE ~STADOS CONFORME O ARTIGO 11, PARÃQRAFO 28 

Áãa 

Áfi'ica do Sul, Argclia, Angola, Bemn, Botsuaaa, Burkina Fuo, Bwunch, Camar6cs. Cabo Verde, Cluldc, 
Comcns, Coago, Cosra do Marfim, Djibua, Egito, Eritrc1a. Etiópra, Golbio, Gâmbia, Gaaa, Guiaé, 
Guillc-Bissau, Guiné-Equatonal, Lcsoto, Libiria, Líbia, Madagascar. Malavi. Mali, M8umiaia, ~ 
Marrocos. Maçambiquc. Numbia. N"aser, Nipria. Queoia. República c-o-Afiicula, Ruaadl. Slo 
Toa. e Priacipe, Seicbelcs, Sa gzl, Sena x-e, Somaba. Sudio, SWIZIIindia, T•nrini•, Togo, Tullbia, 
Upada. Zaire, Zâmbia, Zimbíbue-. 

An+iA l,atjpa e o Carjbc 

Alllisua e Barbuda, Arpmina, Bahlmu, a.m.dos, Bebe, BoJMa. Brad. Cbile. Colllmbia, c~ Rica, 
Cuba, DonJiF "ca, El Salvador, Ecpdor, a-da, GuMemala, Gw.na. Haiti, Hoaduru, J ........ M6ráao, 
N'arigul. Paumá, P-suai. Peru, .República Doiuiuic:aua, Slo Criltávlo e Nevis, S8llla L6cia. Slo 
V'- e Gnnadinls, Surialme, Triuicl8d e TolJiao, Uruauai, Vcneznel1 
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Oriente M+'jg c Áã dp Sul 

~ Ar6b\a Sllldita, Bareine, B•nslec!esh, Bulio., CasaquiSIIo, Emndos Árabes Uaiclos, Iimen, 
fDdii. lrl (Rcpúblic:a !s!Jmjça do), Iraque, •Israel, Jonlãnia, KuwaiL KitgwSIIo, Líbano, Mllldivas, Nepal, 
Oml, Paquistlo. Q.llr, Slria, Sri I..auka, Tlljiquistlo, Turcomeaislio. Usbeqwstlo. 

Alemanha, Alldorra, Áusaia, IWigic:a, Canedi, Chipre, Dinamarca, Espanha. Esgdos Unidos aa America, 
f"riinc!ie, F~ Olécia, lsllndi, Irlanda, Itália, Uecltteustein, Luxemburgo, Malte, Môzuu:o, Noruega, 
Palaea Baixos, P"ortupl, Reino Uaido da Gri Breteaba e Irlanda do Norte, S1111ta Sé, Slo Marinho, 
Su6cia, Sulça, Turquia. 

S.rdnte da Á'•" P.JILae c fm=nq Oópg 

ANEXO 2 Ap TRATADO 

USTA DE ESTADOS CONFORME O ARTIOO XIV 

Lisla de Eados membros da Conferãlcia IObre Desannamemo na data de lB de junho de 1996 
que~ p!U1iciparam dos nbalbos da IICSiio de 1996 da Ccnâeaiuci• e que aparecem na Tabela 
I da ediçlo de .tJril de 1996 da Apncia 1--.ional de Energia At6mil:a sobre "Reuores de Energia 
Nuclear ao Mq&lo•, e de Esllldos membros da Conferãtcia sobre DesannanleDio na data de 18 de jUDho 
de 1996 que panicipmm fbrmalmeare dos nba1hos da _.ao de 1996 da Coafea êucia e que aparecem 
na Tüela I da ediçlo de de hro de 1995 da Aglncia lntemacioaal de Enqia Attnniea sobre 
'Reuores de Ener-gia Nuclear no Muudo" 

Áfiica do Sul, A1emudla, Arsé1ia. Arpllina, Aullrália, Áullria. Bangladesh, Bélgica, Brasil. Bulgária. 
C.n•di, Chile, Col6mba, Egito, Espaaha, Estados Uaidos da América, F"mlàndia.. r rança, Hungna. inclia. 
IDdonésia, lrl (Répliblicla Islimu:a do), Israel, Itália. Japlo, México, Noruega, Países Baixos, Paqwsrlo. 
Peru. Pol6aia, Reino Vaido da Gri Brellmba e 1rlaacla do None, Republica da Coréla. Repúb6ca 
Ellavaca, Rep6illiQ Pcipular Democritica da Ccria, R6ssia, Suécia, Suíça, Turqwa, Uc:rinia. Viellll. 
Zaire. 



' ., 

·1. f tr tmm~nr nr Ir ·- ·· 
ti 1fG I tfllf o 8'1'1-ll 1!.'" "f S)J li" - g lft-1 I!. 111Hi I ;.r m H! L ~ o 

lih ~ 
s 

i 

r ft·t1· ~ 
m · H HlWI-Jifll 1 

- .. ~ ~ f.!"! I. iii h ltt ~t~ I õ ~ 
1l.tl IJ t III r 1 .. • f B' I 1 o.: 11 ... ~ift!l·.·lr f .. i ~~ • 1~ 

,! 



MARÇO DE 1098 ANAIS DO SEN ..00 FEDERAL 

7 A reae de estações primanas c:onsistirá ae SO estaçi5es especificadas na Tabela l-A do Aliso I 
deste Protoc:olo Tais estações desempenlwio os requisitos técnicos e operaciotws espeafica9Gs no 
Maaual Operaaonal de Monitoramemo Sismológico e no laten:àmbio lntemlll:ional de Dados 
Sismológic:os De fonna inintenupta seria trausmitidos dados das estaçCies pnmarias, diretamente ou 
auaves de um centro nacional de dados, em tempo real, para o Centro lntemadonal de Dados 

8 Para suplemeotar a rede pnmária., uma rede auxiliar de 120 esr•ções fomec:erá infonnaçio. 
dinltamente ou por intennedio de um ccmro nac:icJIIaJ de dados. ao Ccatro lntemacional de Dados, 
IMCiiaate soliçitaçio As estaçi5es auxiliares a serem usadas estio relvkm•da• na Tabela 1-B do Anexo I 
deste Protoc:olo lu estações auxiliares desempenlurio os requi5itos técnic:os e opendonais 
especificados no MIIIU81 Operaaonal de Moaitoramento Sismológic:o e no lnten:âmbio lmemlcional de 
Dados Sismol6gicos A qualquer tempo, os dados das estllções auxiliares podem ..- solicitados pelo 
ceatro Internacional de Dados e deveria estar imediatam:nte clisponMls por meio de terminal de 
computador em tempo real 

C. MONITOllAMENTO DE llADIONUCLÍDEOS 

9. Cada Estado Pane compromete-se a coope1111 no intcn:àmbio mtemacional de dados sobre 
radioanclídeos na atmosfera a fim de assistir na wrificaçio do c:umprillleato desce Tratado. Esta 
cooperaçlo inc:luiri o estabelecimento e operaçio de uma rede global de estaçCies de moni~ de 
radionudídeo e llboralórios eredencwlos. A rede fornecerá dados em conformidade com pmeedimemos 
acordados ao c- Internacional de Dados. 

10. A rede de estações medickns de radiotwclídeos na illliiOSfaa CCIIIIIilllirá de um total de 80 
esraçiles, c:onfonae IIII!*Íficado na Tabela 2-A do Anexo I desce Piurocolo. Todas u est•ções teria 
capaádlde para IDIIIII10r11r a pr 1 ça de p!llllc:ula relevante de lllllláia • etmosfin. Quuma deslu 
estações teria~ tuabém de IDDIIÍIIIIV a pnnnça de paes nobres per•hMW4ea após..a eatiada
viaor do Tratado. Pll"& este piupósito, a Confiriacia, aa- 1e111o inicial, IIPID-' wa ncaa• teçlo 
da Cmrisslo Preparaória, CÜipotldo quiÍS 40 atllqiles das previsru na Tabela 2-A do Anexo I clesre 
Protoeo1o teria capacidade para mouiwrw paes DObres. Na - primeira lelllo Cll1lia6ria lllldl, a 
Coal'eliuc:LI cleliberart e clec:idirá sobre um plaao para implemedtar a capacit'Çio de wuaiiOIWilU de 
paesllllbrea IIJa'lés da rede O Dinltor-Gcnl )ll"llll8rari um rdatório a ..-IU!Jmerido l Caal'ertal:ia sobre 
U modalidades de tal implotM'm•çlo. Todas as atações de~ d I PjiCDlwto OS J:eqllisitDI 
"'caiem e operacionais especificados no MaawsJ Opendoaal de MCIIIitonlmealo de R•diomriideos e no 
laterc:imbio lntemat::ioaaJ de Dados de Jhdiotn'Ciideos. 

11. A rede de esraçaes de lllllllitoruaem de ndioauclideo conrart com o apoio de llboratórios. as 
queis sedo credm•cllos pelo Secretariado Técaic:o nos1e111101 do 111111111&1 operaaonal pet ILWIIIe para tal 
~. mecliaate coatrato com a orpninção l base de .-meraçio por leiVÍ9D prestado. e ~ 
analises de amostras fomeadas pelas atações de ~ de radionuclídeoa. Os laborarónos 
especificados na Tabela 2-B do Anexo I deste Protocolo, adeqwulaateme emaip11clos, podido. se 
nec: mil, ser soliçitados pelo Secnwiado Técnico a realizar análises de 8IDCIIII&S fornecidas pelas 
éstlções de tnUIIIUlramento de radionudideos Com a anuência do Ccalelho Eltcculiw., OUirOI' 
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laboruonos poderio ser credenaados pelo Secrerariado Téc:ruco para desemuenn:u- ....US. rollllea'U ele 
amostras das estoções manuiUs de monitoramento. quando necewno T oclol os laboratorios 
credencJados fornecerão os resultados de cais 8llllises ao Centro lntem&Cional de Dados, e, ao &zê-lo, 
siiDSfarão as exigCncias técmcas e opcnciaaais espec:dicadas no ~fiUIUal Openc:ional sobre 
Radionucluteos e no lnten:ãmbio lmemac:ional ele Dados sobre Radionuclideos 

D MONITORAMENTO HIDROACUSTICO 

!2. Cada Estado Parte comp1"01!111le-se a cooperar no mtercãmbio de dados hiclncuslicos com o fim 
de asSistir na verificação da unplememaçio deste Tratado Esta cooperaçio incluirá o ea•bel=c:imemo e 
ope:ação de u,. rede global de eauções de monitorimemo hidrolcusuco T ~ia estiiÇi!es fomec:erio 
dados de acorc!o com procedimentos acordados ao Centro lntemaaonal de Dados 

13. A rede de estações ludrosc:us11cas c:onsilllirá das estaÇões especificadas na Tabela 3 do Anexo I 
deste Protocolo, e compreendera uma rede de leiS hidrofones e de 'Cinco esrações f-T Tais estaç11es 
desempenharão os requiSitos técnicos e operacionais especijicados no M-.1 Openc:icmal de 
Momtoramento Hidroacúst1co e no lmerc:àmbio Internacional de Dados Hidroacusticos. 

E MONITORAMENTO lNFRASSÕNICO 

I 4. C8da Estado Pane compromere-se a cooperar no mter'câmblo intemacion8l de dados iaftusõnicos 
para IISiislu- na verdiclçio do ~ date Tratado. Esta c:oopençio induirá o eaulul · w1•• e 
opençio de uua rede global de eaaç.iles de IIIOIIitoramatt inliaslõmco. Taia est•çi!el for_., ao 
Centro Internacional de Dados inf011118ÇÕe1 em c:onfomudade com procedjmmro• acordado~;. 

I S. A tcde de estaçlles de infia.som oomilllirá du ea&9(1111 espec:ific:ad., ,. Tabela 4 cl4- A111m I 
deste Protoc:olo, e COWjiieeudcrá uaa rede UM! de 60 eaaç6el. Tais -çl'ellalis&rlo os aquili1os 
técaicos e openc:ioaail el)le' ilic:ados ao ~ Opencional de Mouitulan_., Iuft-.õaieo e 
Iaaer-cimbio lDIIIDIICional de Dado. Inhu6aic:os 

F. FUNÇOES DO CENTilO INTERNACIONAL DE DADOS 

16, O Cealro llllemll:ionaJ de l)adol teri COIIKI fimçaea receber, çolew-, pra C r, analilar, niP'Xfll" 
e arquivar cladaa re tidos do ~ de MaaitonawsiiD lutemlcicaal e - jgeta'açlles, iDdlllive os 
,..altldo. dll ..._ efeb•ede• .,.llboiaróllias aedeari"los. 

17. Oa Jll"'*'i-s e~ pada• "nclgs de Nleçlo de CYadOe a-.....,. pilo Callro-
laremw inllll de Dlllos no d 'IIIW'ho de - fimç6a aconladas, pmi='d a k aa ~ de 
nlatários padronizlldos e no d 1 tJ DllhD de uua pma pildaC~nizwl• ele ..,içai pua Gl Estr~ Partes. 
..to ~~~bandos no~ de 0peqç1o pua o eeaao mr.wollll de~ • _.. d •wlvidos 
PJGiiwi" I Me o. pra efn-ca. e aitétioa d I nohidol m·ris' ., .. pela 1.:-· . ,, Pt; L ... 
..-a lljiiUVildoe pela Cord'eiàic:ia na .. _., inicial. 
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18 O Cemo lntemaáoDal de Dados uUiizará I'OIUleinuDeme métodos de procasamemo automático e 
IUiálise iateruiva lK" técmcos dos dados brutos do Sistema de Monnonunemo lnlemacional. com YISiaS a 
produzir e arquivar n:latõrios padronizados· do Centro Imemacional de Dados em nome de todos os 
Estados Panes. Tais relatórios serio ·foinecidos a CUSio zero aos Estaaos Panes, sem preJUÍZO do 
julpmeolo filial a lapeito da aatureza de qua1qu« evento, o que pennanec:erá como responsabilidade 
dos Estados Panes. e incluirá 

(a) Listas inl!egradas de todos os sinais deleclados pelo s'mema lntemaaonal de Momtoramemo, 
8llim como 681as e boleliDs de evemo padrlo, inciUiive os valores e iDcenez:as correlatas calculadas para 
cada evento pelo Ceatro Imeraaácmal de Dados, teado por base um conJIIIIIo de parimelros 
padronizados, 

(b) BoJetias de evemos padrlo selecin!l•dos resultantes da aplicação a cada evento pelo Cemro 
IDiemacional de Dados de cntérios de seleçlo de eventos padromzados, mediante ut1tizaçlo dos 
puimetros de CII"IIÂerizaçlo especific:edos ao Anao 2 deste Protocolo, com o objelivo de earactcrizar e 
"Rmd•• no boletim de evemo padrlo - e, desta forma, clesw:á-los - evemos considenulos c:omplláveis 
com feaõmeaos IIIIIUrais ou niD-nudeues e prodnmdo• pelo homem O boletun de evento padrlo 
indicará numericamente para cada evemo o snw segundo o qual tal evemo corresponde ou nlo ao 
criténo de se1eçio de eventos. Na apticlç:!!o padronizada da seleçio de evemoa. o Centro ln1emacional 
de Dados, quaado ,_sário. ulilizara 1a1110 o critério de seleçilo global como o suplementar a fim de 
levar em COIIIII as variaç6es regiolws. O Centro Intemaaonal de Dados procurara aprimorar 
prosressivlmcal s... c:apacitaçi!es técakas à medida que for gauhando exper'enaa na operaçio do 
Sistema IniCmlciooal de Monitonmemo. 

(c) Sumários executivos, que resumam os dados adquiridos e arqwvados pelo Cemro 
IDtemacional de o.Jos, relatórios do Ceatro lmaDaclonal de DadoJ e o desempenho e situaçio 
opendonal do Sistema de~ lntemadoaal e do Ceatro ldtemaaonal de Dados; e 

(d) Exlratos ou subconjuDtos dos relat6rios padriles do c- IDiemacioDal de Dados 
especificados DOI subpuásrafos (a) a (c), seleciollados de ICOI"do com a solicilaçio de um Estado Parte 
apecdk:o 

19. O Ceaua Lamaci0111l de Dadas realizará, sem CUlto para os Estados PIII'ICI, esaudos especiais 
daliudos a aprotillldar ••6- témieu especi•lized&' de dados origiaários do Sistema lntcrDadcma1 de 
MaaitonmeaiO, quaado IDiicilados pela Orpnin9'0 ou por um Estado Plrte, com vill&l a .,,._..,. o 
valor estimado dos parimelros de sinal e evento. 

s.,;r.o. do Ccgtrp lmmpçjgpel de Qedm 1!111. m E••dg, P1rtc1 
I 

20. O Ceaua ~ de Dadas &x-á - Eàdo1 Partea &eeiiO aberto, igual, opartuao e 
CXIIMIIieare a todas os dados JHhuáios ou pra c dw do Siatema 111te1 GruJ de MaailonmeaiO de 
Dados, IOdos os nlal6rios do Cemo IDtenw:ioiW de Dados e todos os outro1 dados do Sisem& de 
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Moaitonmento JDtemiiCional arquivados no Cairo lntemaciunal de Dados ou. por imennedio do CenlrO 
IDienlal:iimal de Dados, das illlllllaçlleà do Silltellll de Momtoramento lntemlcional. Os mCtodos pma 
1111118111'81' o ._, aos dados e o fiJraeeimcnco dos dados iac:luirlo os seguintes servi9os: 

(a) Eavio IUIOJDálico e replar a um Eatado Pane dos rel.alórios do Ceatro 1ntemacioalll de 
Dtldos ou da aeleçlo feita pelo Estado Parte, e, quando solic:õtado, a sei~ feila pelo &lado Pan. de 
dados do Sistema lntenw:aonal de Moaitorameato; 

(b) O fbmecimemo de dados ou relatórios gendos em resposta a soliciraçóes cd l:oc pc: pane de 
ESDdos Partes Jlll'l recuperaçio dos ll'qUIVOS do Centro InternaCIOnal de Dlldos e ~ do Silfmla 
de Mcmitoramenro Internacional, inclusiw .-o Interativo eleuõnico ao banco de dados do Ceatm 
l.."Jt8rDaeioaal de Dados, e 

(c:) Assistênc:ia individual a Estados Partes, por solic:itaçio d- e sem custo por estbrço 
ruoivel, na ftmna de analise téc:mc:a especialipda de dados e outras 1~ oemnente1 do Sislema 
IDlenllciona1 de Monitorunento fomec:idos pelo Estado Pane solic:itante, c:om o lim de IJudar o Elllldo 
Parte intcr 1 do a identificar a origem de eventos espec:ific:os O ..wtldo de ~ llllidiu técaic:a 
será considerado produto do Estado Pane solic:ituJte, mas estari à di!qiOSIÇID de todos os Eatados Plnes. 

Oa smriços do Centro lnlemac:tonal de Dados especificados nos subparigrafil5 (a) e (b) estado 
dillpoaíwis,- çUsto, a cada ESiado Pane. Oa -volumes e fbrmatos dos dados scrio estabB'~cia no 
a.t.ml&l Operacional do Centio l1ttenw:ioaal de Dados 

Selrio de Eyento Nacjoga! 

21. O Centro lntenulc:lonal de Dados, quando solicilado por um ESiado Parte, aplicara a qualqua- de 
- rdat6riol padranizados. de maneira reauJar e IIIIOIIIálic:a, c:ritérios de seleçlo de eventos gvinneje 

Mlh :1: lidos por lllpMie Estado Pane, a ele fbmecendo o resultado de tal ..ue Esse seniÇD será 
-'indo - CUlto Jlll'l o Estado Pane que o solic:har. O resultado de llis processos de scleçlo de 
eNIIIO ..,.._,-* cauiderado um relatório do Estado Pane solicitante 

(a) Na tbrmul.çlo de- qquilitoa pan. ule;lo e INpD de......,_ e~ 

(b) Na inMIIaçlo no Cairo lnwn "1"111 de Dadoa, - Clllto pG& o Esudo Parte por lllixço 
,........, afaoiiliDDi ou prOJP- de COIIIPI"'dni' lbmea!b pelo Estado Parte Jlllft COIIIPI_. IÍillll 
-ou Jlllilmebos de ona- n1o indnidali no Mamllll ()plnciaillll do CenliO lntem riOIIII ele o.dal. 
cujo IIIIIUiiado 1C11i c:onsidendo produto do Esudo Parte soliriiante; e 

(c) No IIUidlio - FMidos ,...... de rom. .a que d 1 vw- capeciteçlo pma ....... 
pra I • e_..... dados do Sistema de Moaiian........,lillenllcioall_ um 0111110 nd •I de dldoa. 
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U. O Centro lntemacional ele Dados fará monitoramento continuo e relatório da SIIUaçio openaoaal 
du insr•••ç&s do Sillcma lntemac:ionll ele Moaiton1!1111!!t0 e dos elos de comunicaçio e de seus próprios 
sislemas de pmce~~•e'MD'o. Expediri imediata notific:açio eos responsãve~s no caso do desempenho 
openu:ional de qualquer compcmente deixar de corresponder eos níveis acordados estipulados no IIU!IW8I 
de opcnçiles peniaeme. 

PARTE II 
INSPEÇÕES lN LOCO 

A. DlSPOSmVOS GERAIS 

I. O. Jll'!!'-.dimentos ccmstantes desla Parte serio implementados em confomudade com os 
clilposidvos IObno ÍI!IJii'Çiies ln IDco eslipuladas no Artigo IV 

2. AI inspeç6es rn loco serio ,....tipdas na área onde ocorreu o evento que determinou a solic:itaçio 
de ÍI!Spll\:iO in loco 

3. A 6rea de uma inspeçio m loco será contmua e seu tanianho nio excedera 1.000 qwlômetros 
qwulndos. Nlo ba-. nenhuma di!dlu:ia linear supenor a SO qwlõmetros em qualquer dnc;io. 

4. A clunçio de uma inspeçio rn IDco nio ,excederá 60 chas a parar da data da aprovação da 
IOiicitaçlo respec:IJ1Ia em coDtbnnidade ciom o Anlgo IV, parágrafo 46, mas pode ser prorrogada ate um 
m6ximo de 70 dias de ac:ordo com o Artigo IV, parágrafo 49 

S. Se a área de inspeçio especific:ada no mandato ele 1nspeçio se estcndec ate o temtorio ou outro 
lupr sob jurisdiçlo ou coiiii'Oie de mais de um Estado Pane, os cbsposltiws relallvos a inspeçaes rn IDco 
aplicar-se-lo a ca4a um dos Esredos Partes eos quais se estende a IU"e8 de inspeção 

6. Nos - em que a 6rea de inspeçio está sob a jUrisdiçio ou controle do Estado Parte 
intpecioaedo, ma eá situada no território de um outro Estado Pane, ou quando o u:esso ao poniO de 
eahda aa 6rea de inlpeçio requec trinsito atreves do território de um Eswlo Parte que nlo o Estado 
P1ne sob inlpeçlo, o Eltl!do Pane inspecicmldo exercerá os direitos e cumprirá as ~ 
__.,. a tais i•lf'IÇI!es aos termos do preseme Protoc:olo Em tal caso, o Estado Parte em C19o 
tenit6rio a 6rea de inlpeçlo está loceliuda pennitirá a iaspeçlo e tbmecerá o nec:asário 1p010 pata 
paadsir à .quipe de inlf 1 ;b na&z.r a -. tarelll de IIWIIIira ~ e efiaz. Os Esredos Panes 
alllná de cujo tenit6ria se requer trlaailo a fim de 1lcençar 1 área de iaspeçlo fiu:ilitera - uiasito. 

1. Na. - em que 1 6rea de inspeçlo está sob a jurilcliqlo ou coatrole do Ellado Parte · lij«._..,,="" Jocwtizada aa hinillilio de um Eswlo alo Pane no Jii 1ü1e Tnado, o 
&lido Parte . . ldoWi todas PS Dl'did•s -*ries pata III IJ!!V que a iaspeçlo ~ Hr 
peljzpda em · com este Protocolo. Um Estado Parte que posasi sob sua jurisdiçlo ou Willl• tm11 ou llllil6raiDD aaairáio de uan Elado alo Parte do pnr a Toado lldowá todu as 
nw'i+• a · iu pata.......- a aceitaçlo par pane do Estado em cujo aaairóaio a úa de iiiiJlc;lo 
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expenêm:ia 'PeniDentea para oa pi'OJIÓiitol e-fimções de inspeçõea m loco Os cana•datos seria aprovados 
antectpadameme pelos Estados Partes de acordo com o parágrafo 18 

16 Cada Estado Pane, em prazo aio supcriot a 30 diBS apos a entrada em VIgor do preacmc Tl'llllldo 
para si. IICIIi&clra ao Dirctor-Gcnl os nomes, datas de nascimealo, sexo, categOria fiimional, 
q••'i6caçacs c experiiac:ia proliaional das pessoas proposw pelo Estado Parte para clesipeçio <XIIIIO 

iaapetores c auisteates ele inspcçlo. 

17. Ao mais tardar 60 dias após a entrada em vigor do presente Tratado, o Sec::rctariado Técail:o 
comunicara por eac:mo a todos os Estados Partes uma lista micial de DOII1eS, nacioDalidadea, dalu de 
nascimento, sexo e Cllegaria fiiDcional dos insperores e assilremes de inspeçio propusros pwa 
designaçlo pelo Diretor-Genl e os Estados Partes, assim como uma descnçio de suas qn•liliCIÇC!es e 
experiência profissionaL 

18. Cada Estado Parte BQISará imediatamente recepção da lista inicial de mspetores e asai•cmes de 
inspeçio propostos para designaçilo. QualqUer illspetor ou assistente de inspeção incluído nesta lista seri 
COIIIiderado aaito a 11111101 que um Estado Parte., em prazo aio superior a 30 dias depois de -
rec:cbimeuto da lista, declare por escrito 1 sua nlo-Keitaçio. O Estado Pane pode incluir as razi1e1 da 
objeçio No CIIO de lllo-aceitlçio, o iaspdor ou assistente de iospeçio JlroposlO aio seri cfesitPc'o 
para ou participlri Da alividades de inspcçlo in loco no território ou qualquer 011110 lupr sob a 
juriadiçlo ou -..1e do Estado Pane que teaba cleclando a sua llio-lceitaçio O Sccmarilldo T6caico 
coafirmara imectiú•mrnte recebimento da ooáficaçlo de objeçio 

19. Sempre qut o Dintor-Genl ou um Estado Pane propu.- acréscimos ou mudanças aalista de 
inspelores e ....._ . ile iDspeçlo, a IUbalituiçlo de inspel:ores e IISIIistemes de illsp açlo será 
determinada da a.ma aiallllira estabelrc:ida para alista inic:ial. Cada Estado Parte lllltllic:ará prono eu_.. 

ao ~ Técail:o ae um m..,.... ou llliltente de inspeçio, por ele desipado nlo mais puder 
desempe!IIIR as limçi!es de iDspetor ou a'l'i!!ente de inspeçlo 

20. O Secretariado Técaico IIIIIIICI'á llnwlizada a bsta de inspetores e a ssistcntes de iDI~ a;Jo e 
noâlicart I todoa 01 EstldOI Partes quaiaqucr acréscimos. OU mudanc;as DI mesJDil 

21. Um ~arte que solic:iulr uma inspcçiD m loco poderá propor que um inspetor ou asoistrnte 
ele iDspeçio da lista de iaspetores e asaastentea de, inspeçlo sirva como obsawdor em 
coalbrmidade o Artigo IV, paripafb 61. 

93 

22. Na. term111 do (IIII'Í8rÚb 23, um Estado Pane terá o direito 1 qualquer tempo de obj~ um 
iaspetor ou assisteare de iaspeç1o que ji teaba sido .-.o. Ele notilicuá ao Secrelarildo Técaico sua 
obje;lo por escrito e pocleri incluir a razilel da mesma. Til objeçlo terá d'eito 30 dia após o 
recebimeato da ~çlo pelo Secretariado Téeaic:o 0 Secretariado Técaico conlinnara imrdi•111-de 
o neebinleato da objeçlo e iDiimaani. aos Estados Pamc que objetarlm e nomeanm a dlda • partir da 
qual o jn..,.... ou assistente de inspeçio cessará de aer designado para aquele Estado Pane 
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23 Um EstUo Pane que tenha sido nolific:ado de uma inspeçio não pl'OGUI'Irll remover áa eqwpe de 
insprçlo qualqueJ" dos 1nspetores ou assistemes de insocçiD desiguados no llllllduo de inspeçio. 

24. O número de 1nspetores e assistentes de inspeção aceito por um Elllldo Pane deve ser suficáme 
jWa pennilir a disporubilidade de um m1mero apropri8do de inspetores e • · =earm de illspeçio Se, aa 
opiailo do Direlor-Geral. a ~lo por pane de am Estado Pane de inlpetores ou •ni=earm de 
insprçio propollOS impedir a dnign•çio de um número sulic:iente de inspetotes e usist- de i•1111; ID. 
ou de 111guma forma dificulw a realização efic:u dos propósitos de uma tniJ'I(IIG rn lot:D. o Direror-G.-..1 
lllbmeterá o IISSUIIlO ao Conselho Elteeutivo 

25. c.da IIISpelor Jnciuuio na bsla de 1nsperores e de &SSISlCIIteS de •11n;io receberá o ll"ellla..-to 
pertineme. Tal ueanamento sera mimstnldo pelo ~ Téc:nic:o em c:oniOnnidade com os 
pnJCedimentos espeaficados no Manual ()pcnl:ionat de lnspeç&ls m lot:o. O Secretlnldo Téc:llico 
c:oon~enua,· mediante acordo com os Fst•clos Partes, um progJalllll de wi•mnllO jWa os 1nsperores. 

Priyi'jsjp• e Immpd•des 

26. Em seguida à aceitaçit> da lisla inicial de inspetores e asai=earm de inspeçio conforme dispoMo 
no puágra1b 18 ou subaequentemente alterada de IICORio com o parágnfil 19, cada Fswlo Pane .-á 
obripdo a COIIIleder, em conimnidade com os ICIII procedimentos llll'ioaais e mediante sohcital;io de 
um inspetor ou assistente de inspeçio, villOS de múltipla enrnda e llida e/ou trinsdo e OUII"os 
~unenlos pes tiuemes a fim de habilitar a c:ada inspetor e assisteme de inspeçlo entrar e pennane<"« no 
território do refilrido Estado Parte com o lftco Jllopcisho de realizar a atividadel de inJpeçlo Cllda 
Elllldo Parte coaceda-a os vistos ou doçunwllOI de viagem neeessirios para tal 6naliclade o mais tardar 
48 bons após recebimento da respec:âva sofiritaçlo ou inwdi••'""DDe após a çhepd• da ~:plipe 
i I!«YniO JIOillO de enrnda no território do ElUdo~- Tais doeii"WllOI terio a validade De' uilil 
Jlln hüilitar O iMpetor ou usistlllle de iq IÇio a pei""""«'" 11D teuitálio do Fiado P~!te 
inlperionaclo com o únieo propQsilD de realizllr a atividlldes de inlpeçlo. 

ri. A &m de pesutitil o exercíc:io efic:u iJe- 'imçiles, os UJelllbru8 da equipe de illl)le;lo &rio jua 
- priviJisioa e imuaidades esripdacfos - .......... (a) a (i). os pri\-iWsios e inrmjdllclel 
COIIIledidos a IDIIilbtCN da equipe Ílll!*ara o IID an 11 ... &~ do pi'U ,. TniiMo e alo em llene&do 
~doa próplioa indMduoa Tail priviWaioa e imJmjdades ...u.e.-1o -elfiJios para tDdo o periodo 
-.pi i t"da allle a c:hepda e Jllllida IID taaitbrio ·elo &lado Pm. ÍHf 1 ·ceado. e JICIIIGK"•.-r·tr 
- n:apeitD a atDI preyiameme pratiçadoa no -dc:io de- fimçCiea oljçjeit 

(a) Aos """ubr"" da eqmpe de u..eç1o será;llOIIP'didlt a iDviol-r'f• de que gozam os...
dlfbni•i._ - termOS do Artigo 29 .. ~ Coawaçio ele Vi- soln Jtelaçllet Diplomiliçu, datllda de 
18de8brilde 1961; 

(11) As baiJitlçaes e IC)ÇIIs ae traJ.Iho oa..,.OOS pela equipe •"'IMIIOra no da1 ~ho dr 
atividades de inspeo;;io prnistaa no I* a. Tntalo gozada ele invioJebllidlcl e IJftlleCilo ...,._.. -
aeciatDa doa ....... diplomíliçoa - termOS do Aatiao 30, 1J1ri8ratb 1, da Conven;io de VICII& lllln 
ll+c;l'es Diplomãtk:u; 



MARÇO DE I 098 

'(c) Os papeis e correspondência, mciUSllle regístros._ da equipe de mspeçio gozarlo da 
inviolabilidade acordada aos papéis e corresponden~ dos agentes diplomáticos nos tennos do Artigo 30, 
parágrafo 2, da Convenção de Viena sobre Relações Diplomaticas. A equipe inspetora terá o direito de 
fazer uso de codigos em suas comumcaçiles com o Secretanado Técnico: 

(d) Amostras e equipamento aprovado conduzidos por membros da equipe inspetora serio 
inVJOiave~s nos tennos dos dispos1tivos coastanteS do presente Tratado e serio isentos de todos os 
encargos alfandes;arios Amostras perisosas serio transponadas de acordo com a regu1amentaçlo 
pertinente: 

(e) Aos membros da equipe mspetora serio concedidas as imunidades outorgadas aos agentes 
diplonw:icos nos tennos do Artigo 31, paragrafas 1,2 e 3, da Convençio de Vieaa sobre Relações 
Diplomaticas, 

(f) Aos membros da equipe insperora que realizam atividades previslas neste Tratado será 
concedida a isençio de impostos e taxas outorgada aos agentes diplomáticos nos tennos do Arti110 34 da 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. 

(8) Os membros da equipe inspetora terão permissão de trazer para o tetritório do Estado Pane 
inspeaonado, sem o pagamento de encargos alfimdegáribs e correlatos, artigos de uso pessoal, com 
aceçio de anigos cuja imponaçio ou exponaçio é proibida por lei ou sujeita a regulamemaçio de 
quarentena; 

(h) Aos membros da equ•pe inspetora sedo coacedidas as mesmas tàcilidades em matéria de 
moeda e câmbio que sio conc:echclas aos represeatantes de governos estrangeiros em misslo o1iciaJ 
temporária: e 

(i) Os membros da eguipe inspetora nio se enga,jario em qualquer alividade profissional ou 
comercial com fins lucratiVOs no território do Estado Pane mspecionado. 

28. Quando em triDsito pelo território de Estados Panes que n1o o Estado Parte inspecioaldo. os 
membros da equipe inspetora gozarlo dos privilégios e bmnMades ooaceclidas - agemes cliploln6ticos 
nos tennos do Ar1lgo 40, parísratb I, da Conwaçlo de Vi- sobre Jrlaçiles Diplom6dcas. Papü e 
couespcmdl!nc:ia, iacJusive reaillros, e 8IIIOSins e equipamento aprovado traasportados por eles, gozarlo 
elos privilégios e inanãdldel estabelecidos ao parísratb 'r1 {c) e (cl). 

29. Sem Jll'l!iuizo dos seus privilégios e imunidades os membros da equipe iaspetora estia obriplos a 
respeitar as leis e regulamemos do Estado Pane inspecionado e, 1111 medida do compaúvel com o lllllldato 
de iaspeçlo, ~a alo interferirem nos as11mtos iDteraos daquele Estado. Caso o Estado Pane 
inspecionado • ere que houw abuso de privilégios e imunidades especifiCados - P10ruculo, 
estabelecer-se-lo entre o Estado Pane e o Din:tor-Genll a fim de detenniaar se houw tal abuso 
ocorreu e, se assim determinado, evitar a repetiçio de um tal abuso. 

Q< 
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30 ·A m""f"de de jL.nscbçio de ~os da eqwpe de mspeção pode ser suspensa pelo Direlor
Genl DóS - em que ele "':qpr a lioac:lusio de que a imumdade unpedina o CW'SO normal da jusliça e 
que ela ~ ser derrogada sem prejuízo da implemcatação dos ·dispositivos do presente Tndllllo. A 
• ..,..... ... c .e sempre ser explíci1a. 

31. Os oblervadora gozulo dos -.,s privilégios e imunidades outorgados aoi memblos da 
equipe inspMma-termos~ seç~o: com exw:eçio daqudes concedidos confonne o parágnfc 27 (d). 

Pon!os ele entrada 

32. Cada Estado Parte desigzwa os seus pontos de entrada e fornecera a infonnação nec síria ao 
Sec:ntanado 1'êcuic:o no prazo mixinlo de 30 dias após a entrada em YJgor do Tratado para esae Eltado 
Parte Esses pontos de eatrada sedo I!!C'Ilizadm de tal fonna que a equ1pe insoetora possa alcsaçar 
qu81quer área de inspeçio a partir de pdo menos um ponto de entrada em 24 horas A locslinçio dos 
pCIIIIIIS de eauada sera forneCida a todos os Estados ParteS pelo Secretariado Técmco Os pontos de 
eDirada podem também servir como pontos de ssída 

33. Clllla Estado Parte pode nmclar os seus pom9s de entrada e devera dar ac!nc:ia de tal mudança 110 

Secnunado T&:ail:o. As tmJd•IIÇM tonw"-se-io efetivas depms de Je dias da rec:epçio da DO!ificaçlo 
pdo Secn:cuiado Téclllco, a fim de pennitil' a nec nria no11ficaçio a todos os Escadas Partes. 

34. Se o Sec:retarwlo Técaico ronsidenr que ba insufictentes pontos de entrada para a opor!UIIII 

rwlizaçio das ~ ou que as mudaaças de pontos de entrada propostas por um Estado Parte 
dilicultuia a rwlinçio das l"l!oeçlieS em tempo hábil, entrara em consultai com o Estado Parte em 
ql-'lo para niiiOiwer o problema. 

35. Qulado a viapm ao ponto de entnda alo for W:áwl mediante võos comerCiais progr8lll8doa. 
-equipe de irspeç'o poderá utilizar wcww em võo ~- O llllia tardar 30 dilll(á a 
-.da em vipr do Trallldo para llle, cada Eirado Parte infbrmará o Sec:n:wiado Téc:llico do ..u-o 

• h h ci'NI para dap•":ho dÍplom/njc:o de aeraaave ~rogramada lr8lllpOitalldo uma equipe 
iMIP'tdra e equipemento na: ririo • i"'LLf*í'n. As rotas aéreas sepirlo u ratas wrt '1 ;.t,, 
intln "rmelnwnre que tivaau sido IICCirdada 11111n1 o Estado Parte e o Secrewiado Técaico como bale 
de - tal despNilo diplomatU:o 

fcr;=nmn s1e •"11"'19 t'pmyadg 

36. A Codriacia, • .. sea~o iDicial, CCIIIIidenra e aprovan uma lista de equiplaDearo a ser ~ 
..._ - il111' 1 ;lo rn lot:D. Clllla Ellldo Parte pode apn "" piopoiiiiS para ;,,c!usillo d: 
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equipamento na lista. A5 especúicaçêles para uso elo equipamentO, detalhadas DO Mumal Opencioaal 
panllnspeções m loco, 1ewtio em coara COIJiideraç6es de segurança e de CODfidencialidllde quanto ao 
local onde tal equiparneoto ~será usulo. 

37. O equipameato a ser usulo durante~ m loco consistirá do eqwpamento básic:o para IS 

alividades e técnic:IS de iaspeçio apecjfic:ades no parágrafo 69, e de equipamento auxiliar DCCe írio para 
o clesempenl!o oportuno e efaavo da iDspeç6es 1n loco 

38 O Secretanado Técruco assegurará a clisporubilidade de todos os llpc! d< equipamento aprovado 
para as inspeçõe.s m loco, quando necessário. Quando requendo para uma inspeçio 1n loco, o 
Secretariado Técruco cenúicar-se-á dmdameme de que o equipamemo se encontra previamente 
calibrado, conserVado e protegJdo A fim de facilitar a conferincia do eqwpa:n~r.:o no pomo de entnda 
pelo Estado Parte mspecwnado, o Secmariado Técnico provrdenCiara documentaÇão e afixara selos pm:a 
autenticar a certificação ' 

39 Qualquer eqwpamento permanente estaca sob custodia do Secmanado Permauenre &le será 
responsávd p~la llll!llUtençio e aferiçio de tal equipamento 

40 Quando necessario, o Secmanado Técnico promoven\ entelldimemos com Estados Partes para 
fornecer equipameato menetonaclo na hsta Tais Estados Partes serio responsa'"'" pela manutei!Çio e 
afenção de tal equipamento 

C. SOLICITAÇÃO DE INSPEÇÃO lN LOCO. MANDATO DE INSPEÇÃO E 
NOTlFICAÇÃO DE INSPEÇÃO 

Solicitaçln de lft!I!C!Cio ln loco 

41. Nos termos do Art1go IV, paragrafo 37, o pedido de inspeçio 1n loco comera pelo menos as 
seguintes informa96es. 

(a) As c:ooj'lienadas geográficas e verticais estimadas da loC"'lizaçio elo evento que detenmnou o 
pedido com r~ da possivel margem de erro; 

' 
(b) Os bmltes propostos da irea a ser i!IIPI'Cionada. e.•pecificados em mapa e de acordo com o 

disposto aos parácnfos 2 e 3; 

(c) O Estado Parte ou Estados Partes a serem inspecionados ou uma indicaçio de que a irea • ser 
inspecionada ou pane dela se enconua além da jurisdiçlo ou controle de qualquer Estado; 

(d) O ambieate provável elo cveato que determinou o pedido de iaspeçlo, 

1 e) EstimatMI de tempo do evento que determinou o pedido, com mdicaçio de possivel marsem 
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(f) Todos os dados sobre os quaas o pedido se baseia. 

(g) Detalhes pesi!Oals do observador proposto, se bouver, e . 

(b) Os multada. de um processo de CIIIIIUita e esclarecimealo aoa a.- do Ar1i&o IV, ou uma 
cocpl•n•çio, se Ji6i liüellte. das nziles pelas qullia um ral pro c 1 ~ de coo-•!ta e ~ alo foi 
levado a cabo 

Mandato de lnsprçlp 

42 O mandato para uma inspeçio m Iom comerá 

(a) A decisio do Conselho ExecutiVO soiJre o pedido de inspeçio in loctr, 

(b) O nome do Estado Pane ou Estados Panes.a secem inspeaonado. ou uma indiclçio de que a 
área inspecionada ou pane dela se encontnr-ab!m da JUrisdição ou c:omrole de qualqu« Fet•c!o, 

(c) A Jocahzaçiio e limites da área de iDspeçio e!lpeclficados em mao:L lcwado em coma toda 
iDCormaçio em que se baseou o pedido e qualquer outra mformaçiio tecnica dlapaaa..._ em COIIIUita com 
o Estado Pane solicitante. 

( d) Os llpos de anvidades pllllleJadas da eqwpe inspetora na irea de mspeç~ 

(e) O ponto de entrada a ser usado pela eqwpe inspetora, 

(f) Quaisquer pomos de lriDsito ou de base, se for o caso: 

(8) O nome do che& da equipe inspetora; 

(b) Os-- dos membros da equipe inspe!ora; 

(i) O nome do obsemufor JIIDJIOSIO, se houver; e 

(j) A 6sta de equiJ18111111110 a ser usado na área de inspeçio. 

C.O uma decislo do Coaselbo Exel:ulnm aos termos do Arlip VI, puiarab 46 a 49, 
clfanmnar a modifieaçiio do llllllldato de inspeçlo, o Diretor - Oenl pocllri ll'n' " o wnde!n ao que 
respeita -~ (d). (h) e (j). c:oaforme o caso O Diretoi"-Genl nuafieaaá jmedj+~• riRe o 
Estado Pane llllpeCÍonado de qualquer modilicaçio 

Nqtjfipr.jo de lpspes;lo 

43. _ ~ eorificaçio a ser feita pelo Dimor-Genl aoa termos do 'Aniso IV. J*Ã8rafil S • "''h: ,......_ ___ _ - -~.._. 
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{a) O mandato de iDspeçio; 

lb) n data e tempo estimado de chegada da equipe inspetora ao poato de emrada; 

(c) Os á1éios de~ ao ponto de entrada, 

(d) Se tbr o caso, o número do despacho diplomatico autonzado para a aeronave não
programada, e 

. . (e) Uma Lista de qualquer equipamento que o Diretor-Geral solicilar ao Estldo Parte 
iDspecionado, que deverá estar clispoaível para uso na lirea de inspeçlo pela ec;wpe iaspetora. 

-r4. O Estado Pute mspec:ionado deverá IICUS8I' recebimento da notifu:ação do Diretor-<lenl ao pruo 
miximo de 12 bons após o reccbiQiei40 da aotilic:açio. 

D ATIVIDADES PRÉ-INSPEÇÃO 

&ctmda ng Ieajtório dg E.,.oo Parte lnmecjW''dn Ativid•rfn po Pgntg dc EntrJda e 
1'qnsferê;u;ia pm 1 Area de ""rr'n 

45 ~ ~ Pute ~ que tenba sido avisado de chegada da equipe inspetora 11111 mui 1 
enuada uned•at• deata eqwpe de inspeçio no seu temtório 

46 Qwmdo for utilizado võo não-proara•m•do para tnu11p0rte ao ponto de entrada, o Secmariado 
Técmco fornecerá ~ Estado Pane mspeciopado, por imamedio da Autoridade Nacioaal. o pllllo de võo 
cobrindo o võo da aeronave a parúr do último aeroporto ante1 da emrada r.o eo:oaço aéreo do Estado 
Parte em quelllo atO o pomo de entrada, com pelo meaas seis boras de ame.::c.:enc:a em relaçlo à puuda 
previsra desse último aeropono. Tal piaDo será fonmdado de acordo com os procedimealol da 
Olpmzaçlo lntemaciooal de Aviaçlo Civil ap&c:áveis a aeronave civil. O Secmarilllo Tbico iDduiri. 
IUl 11eÇio de obslnaç6ei do piaDo de VÕO. O IIÍIII*O do tlespaMO diplomatiC"l aUlOI!Ddo e I jndjceçlo 
palioeme que idealifique 1 aeronave como uma aeronave de inspeçlo. Se lbr ualizada uma aeronave 
militar, o Secmariado Téc:nico soliciwi autorizaçlo prévia ao llstldo Parte in~ pua que JIOISI 
eatrar no seu elpiÇO aéreo 

47 Nlo meDOI de trtl horas IUitel da partida prevista da equipe iaspctora do último aeropono -
t!' enuar 110 espaço aéreo do Estado Parte iDspecion8do, o Estado Parte uupecioaldo ~ que o 
plano de võo formulado de ac:ardo com o parágrltb 46 está aprovado, de for :r .a aue 1 equipe de intpeçlo 
po1111 chepr ao JIOIIlO de emrada na bora previ111. 

48. Quaado for necessário, o c:beCe da equipe inspetora e o represemame do Estado Parte 
im-:~ec:ionado enumto em acordo sobre um ponto de base e um plano de võo do pomo de eatnda ao 
por. • •• de bue e, se nec 'irio, à irea de inspeçlo 

49 O Esrado Plne inspec:ionado provideDc:iará e f"omecerá estac:ionamemo. seprança e po~ 
serviço de IIIIIIUlençlo e combuauvel sohciwios pelo Secrewwlo Técnico para 1 aeroaave da eqmpe 

Qq 
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lúSpCtOra no pomo de entrada e. se necessano, no ponto de base e na area de üupeçio. Tal .._alo 
estará SUJeira 10 Jlll88lllelllO de taxas de ldelrisAgem e de dec:olagem. ou enc:argos similmls. O que R 
eoatém neste paragrafo aphcar-se-á também a aeronave usada para sobrevõo de lllspeçio m- a 
inspeção IR /oco 

SO. Nos termos do parágrafo SI, n1o havaá restnçio imposta pelo Estado Pane i....-ianwh à 
entrada de ~ aprovado trazido pela equspe inspctora e -que ate.Ja em c:onibnnidade GOIII o 
mendldD de inlpeçlo no temtõrio do Estado Pane, ou quamo 10 uso do ....a 1101 termos do Trmdo e 
deite Prolocolo. 

SI. O Estado Pute IIISpeCIOIIIIdo tetá o dinito, sem Jlt"liuizo do penado de ten1p0 ellpeC"ficeo!p PP 
plrignfo S4, de verdicar, na pr 'Ç8 de~~ da equipe inspetora no ponto de entnda, que o 
~ se encontra aprovado e c:ertiicldo oes termos do psdsnCo 38. O Eado Pane 
illlpec:ionado pode excluir equipamento que nló esteja coafonne com o ~·•o de inspeçlo ou que alo 
~sido aptVYBdo e cemlicado de KOtdo c:om o parigrafo 38 

52. lmedia•mente após a chepd• no poato de enuada e sem JIRlluizo do bonrio ape1 ·&-wh no 
plrignfo S4, o cltâe da eqwpe inspetora ~ 10 represe1ttaate do Estado Parte illlf 1 c" w'p o 
-""·to e o p1aoo inicial da 1nspeçlo elaborado pela equipe inspeton. especificando as advicladllla -
-tizad11 pela IMI!D8 A eqwpe inlpetora sai iasuuida pelo represeawne do Estado Pute i 11 cq_ ""o 
GOIII o -a&o de mça,e outra doa-eçlo apropriada. Tal ÍllltiUÇID induiri • -• , 1

M" 
IIIIUI"Iis do tcmao c:oasidendu penil+!les, quesdlel de sepnaça e coo'idenci•ljc!Me, e .,...,. 
Joshticos para a inspeçlo. O Estado Pane intp"Cionldo pode indic:ar Jocaia Wllljli&•rfidos aa 6Na de 
impN;In que, aa ma opiaiio, nlo R rdacion- com o propósito da ialpeçlo 

S3. Depois da iDsavçlo pré--inlpeçlo, a equipe iDapetora modifica&a, se ,. ·rio. o plano iaicia1 de 
ipl!'l'iia, ~ e&n coata IJII'Í'Ipla" ODID Mi iGI.feitos pelo Estado Parte i 'fiCa..IO. 0 plaoo de 
i'llp"Çio Ulim madiFcado sai posto à dilpoliçl!l do represtt1nte do Estado Pute m~. 

S4. 0 Estado Pane mspec:aonado flui tudo a 11111" alcaDA para fon- aMi"'nci• e ...... Ilho 
conduto à equipe illsperora. 10 el)lripeaneoto lpiO\IIdo especili..,do 1101 pm"Íjpaiw 50 e 5 I e à MI 3 I 
do ponto de entnda à irea de inspnçlo 119 lllliJ unt. 36 baraa após a t s 1• no ponto de ...... R 

um OUUo periodo llio houva- sido acoadado dallio do boririo especificado no pwàs&atb S7. 

55. A lim de certificar-se de que a iRa para a qual a equipe . Sji"''Oa fi1i bwaopcatada CG&ilf ' à 
irea de inapeçlo csper:ilicada no DiWI'ID de iDipnçlo., a equipe impeton tetá o dinilo de -
~ apruvadoa para dele! · ..-o da !ocaH:reçio. O Estado Parte insrc:"a ... o I* i 
•Micêucia à equipe inspctora- wefa. 

E. CONDUÇÃO DE INSPEÇÕES 

.,.,. Geqis 
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'i4. O observador terá o direito., durante todo o tempo da mspeção. de mamer-se em comunicação 
aJJD a Embaixada do Estado Pane requi&itame localizada no Estado Pane mspecumado ou, no caso de 
n1o haver tal Embaivd• com o próprio Estado Pane requisitante 

65 O observado~- tera o direito, conc:edido pelo Estado Parte •nspec:~onado. de chegar na irea de 
iDspeção e de adentrar a mesma 

66. O observador terá o direito de filzcr rec:omenclaç6es à eqwpe inspetora no cuno da inspeçio. 

67 Durante a inspeçio, a equipe inspetora manterá o obsetvador infonnado da c:ondução da inspeçio 
e de suas c:onclusiles 

68. Durante a inspeçio, o Estado Pane inspecionado fomecerá ou providenaará para que sejam 
fbmecidu ao obsmvaclor as comodidades necessárias e similares àquelas desfiutadas pela equipe 
inlpetora nos termos do parágrafo 11. Todos os custos relativos a ~ do observador no território do 
Estado inspec:~onado seria cobertos pelo Estado pane requisitante · 

Alivir!•d= e Técnjçan!e lnsoec:ão 

69 As seguintes atividades e técnicas de inspeçló podem ser realizadas e empregadas, de acordo com 
os dispositivos sobre acesso administrado, co1eta, maaipulaçio e analise de amostras, e sobrevõos. 

(a) Definiçio irea ou teu estre de posiçlo c6m vistas a confirmar os ümites da área de inspeçlo e 
est.!Miec:er as coordenadas de focaGnçlo, em apoio às atividades de inspeçio; 

(b) Observação visual, fbtoaratia posada ou video e imagens multi-espectraia, incluSive mediç6es 
IDh-vermelho, na superfic:ie ou abaixo dela, ou aérea, com vistas a detrdar 8IJIIII1IIiu ou U1ific:ios; 

( .. ) Mediçijl dos 11iveis de ndiuoalividade na super.&cie, acima ou abaixo dela, por meio de 
~de~ s-e de ailise de I'"Ohlçlo de eaersia, aa ldlllosfeta ou aa supcdlcie, bml 
cam baim dela, cocn viaw a bu.- e AF!jljqr anomalias de ncti•çlo, 

(d) Amollragem ambieatal e aailile de sólidos, líquidos e pses na superficie, acima ou abaim 
clllla, com visras a detectar •oom•!ia•· • 

(e) Moaitorameato sismoJ6aico pauiw de réplicas, com vistas a •ocan7llr a área de busca e 
fill:ilitar a cleramiaaçio da t1a1ureza elo evetda; 

(t).R.,.;,;a sismométrica e JICIICIUius sísmicas ativas. com vistas a buiCIIr e lgc:aljzer 1!101!!11i•• 
.wubtcntaas. inc:lulive cavidades e escalllbros; 



I~ ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO DE 1998 ----------------------------------------------

(J) PlaDimetria gravitacioaat e lllllll*ica. nul8r de penettaçio no solo e medlc;iles da 
CDDdutiviclade ek!aic:a na superficie e na armol&n, quamlo apropnado. com vistas a detectar aaamaliu e 
lll1illc:ios, e 

(h) Perfilrlç6es para obter 8IIIOittU l'llltiaalivlu.. 

70 Alé 2S dias depo1s da aprovaçio de uma inspeção ln loco nos tan:ms do Arurs~ IV, paragrúo 46, 
a eqwpe de inspeçio terá o direito de realizar quaisquer das attVJdades e utilizar quaisquer das téc:niJ:as 
lilllldas no ~o 69 itCDS (a) a (e) Na seqüincta da aprovaçio de c;ootir.uidade da ilispeção DOS 
termos do Artigo IV. paragrafo 47, a eqwpe de inspeçio lera o direito de realizar qiJIIISqUel" das 
IIIIYidades e utilizar quaisquer das tec:nic:as listadas no paragrafo 69 itetJS (a) a (g) A equipe de insp"Çio 
IÓ realimra. perthraç6es c:om o COIISCDIJIDeatO do Conselho Exec:uavo nos termos do Antgo IV, 
l**8tafo 48 Se a equipe de 1nspeçio soliçit* uma e:xtensio da duraçio da inspeçio nos termOS do 
Anigo IV, ~o 49, devera indic:ar em sua soliçitaçio quais das alividades e téc:aic:as listadas no 
l**8tafo 69 ela tenaona c:onduzu- c:om vistas a desinc:umbir-se de seu mandato 

Sobrrvõos de lnspec;ão 

71. A eqmpe-insperora terá o du-eito de efetum" um võo de •nspeção sobre a area inspec:ionada du11111te 
a inlpeçio ln loco c:om vistaS a propiciar à equipe de inspeçio uma onentaçio geral da àrea de inspeçio, 
rmuzindo c apnmorando a definição da loc:alinçio para a mspeçio terrestre e fac:ilitando, assun. a c:oleta 
de eYidiDciu fidwus, medjente o uso de equipameqto especdic:aáo no parágrafo 79 

72. O sobrevõo ~ inspeção será efeluado tiU c:edo quanto poSSiwl em termos pnitlc:os. A duraçio 
tocai do -vôo de inspeçlo sobre a àrea inspeciolwda nio excederá 12 horas 

73. Sctnvõoslldicionais de inspeçio 1:0111 o uso de equipamento especificado nos puagnfos 79 e 80 
podem - rfiot•..tos c:om a anuênc:ia do EstadO Parte inspecionado 

74. A 6rea a - c:oberta pelos sobrevõos de iaspeçlo n1o se esteaderio além dos limites da área 
iDipecionada. 

75. O &lado Parte iDspecionado tll'i o dinito d8 impor reslric;i5es ou, em c:aaos ex e~cionais e 
_,.,.. juM'fi .. ;.,. rao6vel, proibir ICIIIreWo de iMJI"Ç'o !:Obnlloc:ais RIISMis nio refrjgpeclot Clllll 
O jNOjiÓiifO da ~0• As rall'içOea podem m' 'onrr« Clllll a altilude de Wlo., O llliaao de ........... 
e de ~ a ...... a dwaçlo da ftntneçlo, o tipo de IIII'OIIIMI, o IIÚIIIInl de itupelmw .tJonlo, e o 
tipo ele _ ..... ou obsel nçiles. Se • equipe Ü!apiiOnllOIIIIiclrnr que .. ICibivi'el ou JNuilii;lo de 
iCIINeY6o de ._l&llliveia inlpedan a -·çlo J11- de seu IMJidaul, o Estado Parte bq · ...to filiá 
lado eslbrço ru.uiYel para oferec:er miios lilentltivos de inspeçio 

76. Os sobtev6os de inspeçio serto efttnedos de ac:ordo c:om um plano de -vôo ~ 
IIWpdo e apnMdo de ac:ordo c:om u lei!JBI e reaut-ttos de aviaçlo de Elt8do Parte 

. ij I i llido. Os regtJI•_.,.. de seaüraaça de VÕO do Eltllda Parte ÍlllpCCIOf!"~ sedo ~ 
obla ftldos chnate todaa as operaçi5es de võo. 
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<J't: Duraale os sobrwõos a lllelrissasem deverí. IICIIIIIIIIment só - IIUIOrizlda para o propóSito de 
J10U10 e relbaiii!Cim.omo. 

78. Oa sobnvôos sedo e1etuados 1111 allitudcs solic:itadas pela equipe inlpetora. delde que 
CliiiiiJIIIIIvc c:om u lllividadcs a - claeavolvidu, ClC!!M!~ de ,.gjbj!jdade, Ulim c:omo os 
fllllllamemos ~ e de segurmça do Eswlo Parte inspecioaado e o ICII "direiro de proteger 
iafbnnaçlo IIIIIIMI alo relacionada com u fiNtid•des ela íuspeçio. Os sobrevõos seria efctuados a uma 
aJ1ilude IJI6Vnw de 1.500 meiiUS III:Üm ela lllpellcie. 

79. Paa os sobrevõos eft:arec!os de IICOido c:om os parágrafos 71 e 72, o seguinte equipamearo pode 
-lllldo & bordo ela llaOII&VC 

(&) Bin6c:ulos de campo, 

(b) Equipamanto de dámninaçiD passiva. de pooiçlo; 

(1:) Cimaras de vídeo, e 

(d) Cimaras nwwais para fotografia posadL 

80 Em qualquer ~ adicional:efetu.ado de &e:onlo com o parígraFo 73. os inspetores abordo da 
8a'OIIIIVC podem também usar eqwpamento ponatil de fidl instalaçio pan1 

(a) Imagens IDlltiespectrais (inclusive mfi'&vermelho), 

(b) Espectroseopia de raios Pmma.. e 

(ll) Mapamenro em c:ampo masnél=-

81. Oa sobrevõos sedo efewados com 11a0111.ws re1ativameme lemas. de asas iixas ou giramrias A 
unmave deve pauutir uma visio ampla, sem oblbuçio, da 111perfic:ie abaixo 

82. O ESI!!do Parte in!pec:ionado terá o direito de fornecer sua própri& aeronave. pré-eqwpad& 
adequaclameule de &e:onlo com os requisitos téc:uicos -do IIWIIIJI de operaçio pertinente, e a tnpulaçilo 
Do QHibido, a l!ei"OJiaW será fbraec:icla ou eh!pd• pelo Secrewiado Taico. 

83. Se a •oua,:~d• ou •'•r• pelo ~ Técaico. o Estado Parte iuspec::jmlado 
teri o clireiro de · · a UI"OIIIIW a fim de ~- de que a mesma está eqwpad& c:om 
equipe-., de inspecjllo aprovado. Tal vwific:açio será c:ompleucla ao período de tempo espec:ificado 
ao perásndb 57 

84. O .,..,U a bordo ela IIIIOII&VC c:onsjsrirt de: 

(&) o menor IIIÍmm'D de tripulaates de võo COdlpativel com a segurança operac~onal da aeronave. 

(b) Al6 qU!!IrO membros da equipe iasperora; 

10< 
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(c) Afj dois represemanta do Esa.do Pane mspectOIIIIIIo; 

(dj Um observador, se houver, sujeito à IIIUàlcia do Eswio Pane mspecionado, e 

(e) Um inll!lpme, se --'rio 

MARo;.O DE 1998 

85 Os procedimemos para a -'izaçio de sabrevõos serio deWhados no Mmu<- O:<:·~ para 
'"III eções in loco 

86. A equtpe inspelora terá direilo a aceuo à irea de illspeçlo de mdo CDID OS dilpolilivw do 
Tralldo e delle Prococolo. 

87. O Estado Pane •nspecionado providellcWã acesso a área'Cie ;nspeçao de IICOido com o prao de 
t)-po especificado DO parágralb 57 

88. Nos lenDOS do Anigo IV, pmgntb 57 e o puágrafo 86 supra, os direitos e obtiP9fles do EIIMo 
Pane inspecioaado incluiria 

(a) O direito de adotar medidas para prolepr mstalaç&s e loarrUd•des -~ r .os 1em101 do 
praeDte Prolocolo; 

(b) A obrigaçio, quando houver l"eltri\:lo de acesso oo interior da área a~ mspÇ!o, de awidar 
IOdo estbrço ruaá'Vel para utisfi= 01 rwquiliws do Dl8lldalo de inspeçlo medi•m ,..;.,a llkenarlivos. 
A IOiuçlo de quaisquer quelll5ea ~ a um ou maia aspeclOI da inspoçlo Dilo .--dará ou 
iulamhi aa coadma da equipe inlpetora com NSpei1o a outros aspec101 da •nspecàD: e 

(c) O direito de 10mar a decisio m.1 com respeito a qualquer- da equipe inspeoon, ler: wlo 
- coma a obripçlo da ._ - 1e1m01 deste Traudo e os MUI disposdi- 3llbn -
lllminisaldo. 

89. Nos termos do Aniso VI, puiarafb 57 (b) e pariarúb 88 (a) IICim8. o Ellado Pane i 11 1 ~;......to 
1St o dinito de adotar medidas pma pro1111r in••'eç&=a e locaia seusiveis e:n 1c la a IÍt1l3 de in111r;lo e 
de evàr o --de irdbrmaçlo Qlldldencill nlo m'Cion•d• com o prclpOSIEO da jn .. eeç:IQ. T • 
._&das podem !ftCiuir, entre OU1nl: 

(a) Usar cobenura pro1e1on para escoader diJpoliüvos, depóliiOs e equip;uneato :.easivli-: 

(b) a-h'llh a lllCIIIInÇio de IIMdade ndimudidea e de ,.deçlo audelr para ....._ a 
'"PI",.I•n"'nça"" ou IUMnc:ia dos tipos e-.;.. de redieçlo per rir_. para o popõMo da inlpel)lo; 

(c) RellrinP a retirada de - ou IUU MjH- com o fiiD de deleiwiwr a ap,......,. 
• r• ..;. de ndioeti1.idade ou ouuos nl.a6rioa pen;,,..... para o propálito da inljrov'D; 
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(d) Aclmüústmr o acesso a eddicios e outraS csttuturas nso termos dos pangrafus 90 e 91; e 

(e) Declarar áreas til!' acesso restrito de: acordo com os parágrafos 92 a 96. 

90. O acesso a edWc..ic.s ~ outr~s csuul:w-;.s será retardado até depoiS de aprovada a c:cmrinneçio da 
inlpeç:lo "'kx:o de IICDrd.a com o A.""ligo IV, pãrágnúo 47, com exceçio do IICIIS80 a ediftc:j01e au1n11 
CllrUtUIBS que abrigam a e~llrllda a uma mina, outraS escavações• ou cavemas de •amanho a,....gjllllo e 
ola acessíveis de outra maneira Em taiS 'Cdificios e esuururas, a equipe iospetonlterá apenas o dirllito de 
Uiusito, tW c:oudições que o Estado farte lllspccionado detenmnar, a fim de entrar em teia miau, 
cawmas ou outraS escavações 

91. Se, em seguida à aprowçio da CODtiJwaçio da inspeçio de acordo com o Aniso IV, perqn1b 
47, a equipe inspetoro demonstr"..r de modo verossímil ao Estado Parte umpecionedo que o ICeiiO aoa 
edillcios e outras estrutura é necessário oo cumprimento do mandato de iospeçio e que u lliviclades 
1leiXII8árias autorizadas no nu:ndato nio podcr:lo set realjzad•s do lado de fora, a equipe ÜliipCilGia uri o 
din!ito de obler ac:esso a tais .edlficios ou outras esuuturas O chefe da equipe insperora requilitari o 
IICIIS80 a um dalenniaado ll!lificio ou estrutura, illdicando o propósito de um tal -. o IIÚIIIIInl 
especifico de inspe'.ores, bom~ como as atividaóc:: pretendidas As modalidades para um tal ._ eslllrio 
sqjcitu a negoçi•VJo e= :: e."JUlpe ia.."!JCCIO"3 e c Estado ,Parte mspectonado. Este uri o dinito de 
impor restrições ou, em c:est'S e:a:epetollllls c com razoável juSllficallva, pi"Oibições ao acesso a ediftc:ios e 
outras estn."lllras. 

92. Quamlo fomn o:..:cll:.x!.Js !o..a;~ .'c. •--:;:;o rcstnto nos termos do parágrafo 89 (e), cada um 
cleaes loc!lis n2o terá á.~e SU;Jc:'.cr ~ , c.J:!ô:n~t!·os q:.cu!r.:dos O Estado Parte inspeciotnldo uri o 
clinita de dccl.l.-ar arel::o <j.illõmc..;,;o~ ,;..:.;.u.:.du; de Jocc.is de f.Cesso resmto Se mais de um local de 
DCIIIO restrito for d~h.'"'!~ ."). ca.d&. Lm cc.s~ci loc:!ts ser a S~:Jüs.do de qualquer outro por uma clistlncia 
mfaima d= 20 r.it:U"Os. I::.;:... loCC.: d... !.1.-:-.~ n .. stnto t :-rá d~marcação claramente definida e limites 
OOIIIIIIveis. 

93. O taiDanho, loçah•ção e limites de locais de acesso restrito serão comunicados ao cbele da 
equipe il!sp=ml o m:::s mrc~::r· por ocasião cm que a equ1!le mspetora procurar acesso a uma loc•linçlo 
que _.,.,h, toda 0'..1 pu:'te de wn t~.! !o::al de acesso restrito 

94. A equipe iospelma t.m~ o du-eito de colocar eqwpamemo e tomar outras providancias aec:essírias 
à OODduçlo da lnspeçio até os lunitcs de uma área de acesso restrito 

95. A equipe ÍDSp'llOra terá penr.1ssio de observar visualmente todos os lugares abertos DO inu:rior da 
ár1lll de acesso restrno a pa.'"lir do.; luw.tes do load . . 
96. A equipe inspetCml fm todo esforço razoável para dar cumprimento ao mandato de hwpeçlo fon 
da 6rea de aeesso restrito entes de requ::rer acesso a tais locais Se a qualql:er momeato a equipe 
impetora detnonstrar de forma verossírnil ao Estado Parte inspeciOIIIIdo que u alividades .-.irias 
autoriZ8du no seu mandato nio poderiam Bet" realimdas pelo lado de fora, e que.o ._ a um 1oclll de 
aceaso restrito se toma necessário ao cwnprimento do mandato, alguns membros da equipe inspetora 
sc.-to llUlorizados a desc.np~IL'w" ten:DJs '-S!'mficas DO llllerior do local O Estado Parte inopecion•do 
terá o direito de cobrir ou proteger de outra forma equipamento sensível, objetos e llllleriaia nio 

107 
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M'wion'lda coai o objetivo ela inspevlo O IIÚIIIei'O dé inspetores será o mínimo - no para 
c:ompl"eur as tiU'Cfils relacionadas com a inlpcçio. A. modalidades de um tal acesso .to objelo de 
I'II!PÍIIÇIO e111n1 a equipe inspetoR e o Ellado Parte mspeciolwlo. 

Cqlct& Mm'rig e An'tis de Ammgp 

<n. NDI termos elos parãgrlfbs 86 a 96 e 98 a 100, a equipe insperora tera o direito de col«u e retirar 
IIIIOib'u pea•hw•es da área de inspeçlo. 

98. Sempae que possível, a equipe iDspetora analisara as IIIIIOIU1IS ao própno local. Os rep--es !l•lltes 
do Ellado Pane iaspecionade-terlo direito a presenciar qUUIIIo u amostraS forem an•hud•• DO próprio 
local A pedido ela equipe inlpetora. o s..do Pane illlpecionedo pln'idcacilní .. ;rirei• para a ..... 
de _.... ao psóprio local, de ICCmio COIII pmcedimemos eabelec:idos A eqwpe h 11 11t0n leri o 
dinilo de 11• ' h IIIIOStlu para llláliiD fbra do local em 1abonlórios desip•c!cw pela O<a • çto 
• .., ... • demnltrm" que a ne: !lliria aDi6le de amostras aio pode ser rati?ld' 1n loco 

99. O Estado Parte inspecionado tem o direito de reter porçiies de todas as IIIIIOSb 11 .........,,. 

quaado tais liJIOitroiS forem an•'i"d" e dela pode tirv dvplicms 

100. O Eado Parte iaspeciollado tai o direito de requaw que qualquer IIIIOSIIB 111o utilizeda, ou 
~ dela, lhe l!6ja restituída 

101. Os laiJorlltórios designados c:oaduzirlo ..-&.e química ou fisic:a das-~ para 
l!llilile fbra do lupr. Os dmJhes de tais liniliRs serlo elaborados DO MaluiJ de OpençiD para 
Jwpe,;a.m I«:D. 

102. ltiJ Dinloi"-Oal Clberi ll'elp!l •bi'idlde piiltiÍIIia pela 16J1111DÇ1, àJtesridade e pniiiN lh de 
- e ... ~ de confidmtrielklec'e das IIIDOStras traiiSféridas para serem -!isedn .... do 
lacaL Pira t11110, o Dirctor-Gcnl allllli de IICOI"do COIII os proreli •••11 COIIIIII- do M1auú 
OpllllllÍI!III.! para "'speççes br I«:D. O Dna--o-1 d-=ri. em qu.lquer CIIO" 

(a) E!eoehll Cll" um repae rigaralo que ngu11men1e a colela, m•t'l"in. lliii!i!pCA"te e 8IIÍiile de 
.-&li; 

(b) Ca ' ~,.os laboratólios dzaipsr1ot a dr r aenlwr os di&:aeulei tipos de an;1;""' 

(c) SupcrWiaaar a padroaiDçlo do equipmwo e JII'CM*'i- .._labontários d • .,..,. 
e do ., ·a "' epeljrjco IDÕVe1 e ..,. pra m'i •"*01; 

(d) 'Mmjtqrv o j:OIIIIole de qt•eljdlde e J*brainçlo pnl 110 que ae reiere ., aedcn · -
.._llbontlário. e 10 equipl_., II!ÓWIIe seua J1111 cedi twntos; .. 

{e) S ' ...... ~ osllbontláaiw d "pndos aqueles que dellmpeDhlr5o fimções _... • e 
0111111 fin;;e. cam aapeko a iDveatipçftes espaá&cas 
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I 03 Quaudo for preciso efetuar análises li:Jra do lugar, as amosuas deverio ser anali!ldp• em pelo 
meaos dois laboi'II1Óii<>s designados. O SecrerariPdo Técllico assegurazá o proc:essameMo expedito du 
análises. As IIIIOSiraS fiCPI'I(O a 1 responsabilidPd do SIICI'Ciariado Técllico e quaisquer IIIIOittiS nlo 
utiliudas ou pPr1e delas-serdorulltllidu ao Secretariado Técnico 

I 04 O Secretariado Téc:nico compllari 011 resultados das análises laboratoriais de - peuinellleS 
para o propósito da mspeçio. N01·termDS do Artigo IV, parágrafo 63, o Diretor-Geral traallllilirá 
qualquer d- resultados • pnmtamente ao Estado Pute inspecionado pPrP comealários e, 
postenormente, ao Coaselho' Executivo e a todos os outros Estados Partes. e im:luirá inlilrmãçio 
detalhada c:oncemeate ao equipamemo e metodologia empregados pelos laboratórios deslsnados 

RplrpcJo de fnspec;i!el em Áreas fora da Jurisdicão ou Comrole de Oua!quer fstadg 

I 05. No c:aso de uma iospeç:lo m loco 111111111 éreP fora da jurisdiçio ou conarole de qualquer Estldo. 6 
Diretor-Geral en1rP1á em couu1ta com 011 Estados PBrtes interessados para c:oocordar a a6ijliito de 
qualquer ponto de trinsito ou de base a fim de facilitar uma chegada rapida da equipe inspeton. à ma de 
inspeçlo. 

I 06. Os Estados Putes em c;ujo tcnilório estejam .loc:a!iudos pontos de triDsito ou de bae 
caopeaaalo, tlllfO cpato possiwll, no seacido de tilc:ilitBr a ~ inc:Jusive o tnillpOrte da equipe • ba . . . • . . de _ ... __.__ di"-d 
lll:lp<'llOI'8, sua 41111""' e equapunento !te a area a mspec:10nar, e p,............... u • 011• '" 
apecificadas no paaãarú'o 11. A Orpnizaçio reembols'ará todos os custos im:onídos pelai Fmdos 
Paates em talpssiSfâlciL 

107 Com a PiiUfncia do Coaselho Exec:ulivo, o Diretor-Geral poderá negociar eatelldimaloa 
permanentes com &udos Partes para fiu:ilitar assistência na eventualidade de uma inspeçlo '" lot:o em 
WIIP inrali:Jra dajuridçlo ou COIIIIVle de qualquer &18do. 

108. Nos casos- que wa ou mais Estados P~ lenham conduzido uma investipçlo de um ev=o 
ambfsuo em áreP li:Jra da jurisdiçio 01& CXIIIIrole de qualquer Estado ames de III' feito um pedido paaa WIIP 

~ m lot:o Dll Rferida irei, quailquer l'elllltadol de uma tal imesápçio poderio III' tomedm em 
eoasicleraçio pelo Conselho F.xel:uâvo em sua delibençlo nos aermos do Anigo IV. 

109. 1\1161 a conda"o da ÍIISIII ~·o, a equipe ünpetora reuair-se-i com o aepa 11 mme do Eliado 
Paa1e i~t rewr u CCJD"h•IC!es poe!imhwres a que chegou e ...._ quliJquer 
aanhisüid•des A · inlperan fili...t ao R(ll' nmanae do Estado Paate in'l r c i n•"" -
rvnc:Jnr&w • por eaito de IIIXJI'do com um fomlato padronizado. jm••n nte com WIIP 

rciiiÇio de quaisquer llllllliniS 011 OUiro lllllteriaJ reliradOI da 6rea inspec:ioaada - - do plltsnlb 
98. O documento seai •ssinec!o pelo cbef'e da equipe inspetora Com o fim de iDdicar bawl' IOIDildo nota 
do conteúdo do -. o aepa 1 ''"'e do Estado Parte inspedoaado COIIIn-&SJinart o nãrido 
doc:umento. Esaa reunilo seai completada 24 horas, o mais aanlar, após a c:onc:luslo da inspeçio. 
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110. C....,....ecln o proc:edimeato JIOI-ÜIIpeÇID, a equipe inspelora e o observador·cleiarlo. 'tio cedo 
qwllllO pDIIivel, o território do Estado Parte iDipecioaado O Estado Parte mspecionado tiri tudo que 
IIIMr 10 - alc:ulce no Hlllldo de uaõ.llir a equipe e assegurar-lbe saiWI COIIdmo, bem como 110 
equipamam e "apaeon até o pomo de piU1ida. A--que lenha bavido accm1o em OUira ll!lllido eaae 
o Estado Parte iDrpecioaado e a equipe ialpltol"a. o pomo de saída usaao sesa o m.uo poiiiO de 
-.da. 

PARTEm 
MEDIDAS DE FOMENTO DA CONFIANÇA 

I CciiUoame o Anigo IV, parãarafo 68, cada Estado Parle fornecera ao 5=-ildo Técaico, 
VCIIuntan-, JK'Iific:açi!o de QU8Iquer- explpllio química c0111J1011811do 300 rond•d•• ou lllllil de 
lllllCrial COIII c•pmdade de explodo equiYiilme 110 TNT, deiOnldo c:omo explodo iDrlividual em 
cplllquar parte do seu território, ou em qullqulr lugar aob sua jurisdíçlo ou contrOle. Se poaivel, tal 
ncwificr'l;lo -' fimrecrda COIII em : Uncill Ela COIIlel'l delalbea sobre localinc;io. tempo, qnemiclade e 
tipo de explosivo USido, assim como sobte a Dlfigurac;ID e propósito da exploalo. 

2. Clda Estado Parte fomeo.:erá ao ~ Téemco, vo!UIIIariameme e do cedo quamo pooaavel 
IPM• entrada e111. vigor do ym Yte Tratado. iDformaçio a ser an•"izade a llltei'VaJoa aaWa. relacW+""• 
- o uao llldona1 de IOdlls as OUII'III exploliles quimiCIIS superiores a 300 lonel"'•• de material I''>JII 

caperidec!e de expl051o equivaJenre ao TNT. Em panil:ular, o Estado Parte pr1IClD!3 m-: 

(a) lw JIOIIÇ6es geográficas dos loc:ail oadc as explosões liwram onpm; 

(b) A IIIIUrendas ativicllrdei que as praduzirmn e o pedi! geral e hq\lllll:ia de tais expiolilea; 

(c) Qullquer OUiro dearlbe peUiaWillli, se~ e 8SIÍitÍr o s-..illdo T6cail:o a 1 ' -
as Gripal de cp•'qucr even10 IIIIÍIII.......,.do J1111o Si""DG cie Mouiknn-llaar õllllll 

3. U. BIIMo Pane poderi. em~ Yaluattria e 'DI"''"'Nnte ........... COIIVÍdll' '+ • • f' 1 elo 
Sa -ildo T6:1ico ou de CIUinla E..,.. Plllel p.ra Yililar ~caia em- 1a1itáio a.,.._ 
le&ilno:iaa.J*o\airdbale2. 

4. c- villas a aferir o Siltlma de~ •I • ~ 01 El&ldol Panes podido -.r 
-""' I com o Secntlriado T4k:aico .......... explos5es qnjmÍc:es dedi •fe• • dlrir ialcrualadol 
........ ialaanaç:lu pa'liaaa soln ...... ll'rimj"' JII"OIP""''des com Clldi'BI heHcleclert 

ANEXO 2 AD PllOTOCOLO 

1 j• M Parimetrqs de Can , • 'Q ppa ])j• A de EycntD Pa4rtp pdg 
,..., !ptep ...; "" de "'dm 

1. Oa critaios para lriaaem de - paddo pelo CCIIInllirternal:ialla de Declna terlo ~ ...... 
......... de canaerizlçlo de - J*ldo .... -w!o ma- o pra ... •h 
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AaGo I ao Pn>tocolo 

Tobola 1-A 
ÜJtl de esaç6es SlsmolQ81CU que consznuem .a rede .,_. 

i~ Tipo 

' I 1 Sul 

i1- 21.65 
1

25.6 E 3-C 

41,9N 111,7 E 

ll Nova I A I~ 
14 

~-
40,7 s 110.6-W ll.C 

15 119,9 s 114,1 E 

~: 16 121,7 s 133,9 E 

I 111,95 141.6 E ].C 

~Creelc SA 
I. 67,65 62.9E 3-C 

9 BolaVla 

~ 
16,] s ,611.1 w J.C 

10 Brud 15.6 s I4B.OW ll.C 

~Do li Clllllda .... 50,2N 95.9W 3-C 

'12~ 
.NWT 

'62.5 N 114,6 w 

lllCoaada ~- 154.BN 66,1W 3-C 

·~ -
''4 jMAIC. 46.8N IB2,DE 

15.CIIina i=.. 49.1N 1119.7 E IJ-C> 
16. Cllina 

~ 
16,1 N IGJ.IE 3-C> 

IV 04,9N 74,3W 3-C 

I&. c- J7.,N 127.911 

~ , •. ._ 06,7N 04,9W 3-C 

= 'llpD 

-- 26,0N •ljOii 
21.1 l9.7N ...... w 

s-
22. UTX EJN JS)w 
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~TX 
ZJ ~Uaulal 131,4N 1111.2 w 

24~- &:wv 142.1 N 1109,0\\ 

:zs.~uau~as I64,1N I146,9W 
.AIC 

26~Umdas 

t .•. !77,:SS 1161.9 E I .l-C 

27 161,4N 126,1 E 

,:za l'nmça 117,6 s 1149,6\\ f.l-C Frd;., 
::.19 ~ 

~ 
I~ i" , ... 

I JO III 13S,8N IS1,4 E IJ-C 

jk 131 JapiD I36,SN 133.2 E 

~ "2 141,0 N 106,8 E ,3-C> 

!33N ...... 

~ I~ • 3:.C> 

!34 lN ua;.,. 
!JS ~ I; 169,51" 25,5 E 

136 lll,7N j73,3E lp;;; 
,]7. I ::O- 126.3 s ,S7,3W 13-C 

-31~ 101,1 s IJ7.2E IJ-e ' 

t;i; if!-
105.2 N !18,4 E IJ-e 

143,7 N I42.9E 13-C 

ld;'..- rr .... 
141.- ;;wt S3,9N 114.1 E 3-C> 

14l-
INãril.k 

169,0N III,OE 3-C 

143--

li~· 
pi9,6N 1112.6 E [K> 

144- j».l N 1157,8 E [R> 

~ ,44.2N ji32.0E 13--c> 

~-;46 ;II,IN I99,0E 

47 TIIIDO 3S,6N I01,7E 13-C 
-ii* 
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Tabel> l·B 
L1su de estações Slsmolog~cas que consuwem a reas pnmana 
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-Loc::lllaçio Lolmlae l..ollpudo Tipo 

PCilV ICUN M,6W J.C 
Pucno la Cruz 
LSZ 15.3 s 21,2E J.C 
Luulra 
BUL "- "- J.C - .. c- do • do 

Tobelal-A u.. de coaçiles de ;. .. _ ... "'-

1~-* 

37.0E 

IW 
IW 
.6E 

li E 

' I 

I 
' I 

e~~ ~~54~·;; 
~ ~·~···J~u.m~====~~~~:·~~:::::::g~~.~~:. ____ _ 

f:: ~~----_, 
~.~~om.u=--------~~ 

.am. ~ 

.am. ,. 

JO.:=~mdoo 137,ZN 199,1W 

JIQ 
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VA 38,0N ~~3.0W 

lu-
132 ~Uaidao ,AK 64,4N 1147,1 W 

47 
48A 

-.'!O 

I~ 

i~ 

4Ç,( 

1<144N 

IA 
.• JN 

c3N 
LON 

t.O 
,5 
'r. 

LO 
21,0 N 

IE 

>2.0 w 
i 140,0 E 

>U !H 
1.9 'N 

.39.0 
•.ow 

•17.0 
jlll,l w 

~--~~~---~~OE 
tE 

--
37,4N 

7,05 

16.05 

1'11 
.OW 
.JE 

,:15,4 w 

in,OE 

16.0W 

MARÇO DE 1998 
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lleUio U'lldo I ela CUnba 112J w 
lleUio Unü!D 121l0 w 
RUSII& 

~ 
I49_4E - 1881 •E .... 

fi 
[59.6 12.6 E 

:ww.. 116_4 - li 9E ...... 18 E 
tu.. •J, N .5B,BE 

w.... ~ N 1371 E 
N 11i.OE 

I Dares_.. 
l@EE N 

T-2-B 
laa de Loborllanoo"de Radumuchdeos 
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Tobola4 
Lilla de aroçGoo-
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MENSAGEM-H• 927, DE 11197 

Senhores Membros do Congresso Nac1011al, 
De confonnldade com o d1sposto no artigo 84, 

•nc1so VIII, da ConstituiÇão Fedelal. submeto il eleva
da coiiSideração de Vossas ExcelênCias, acompanha
do de ExposiÇãO de Mollvos do Senhor M- de Es
tado das Relações Extenores, o texto do Tratada de 
Prolb!ção Completa de Testes Nucleares (Cl'BT), con
cluído em Nova York, 24 de setembro de 1996. 

BrasR1a, 19 de agosto de 1997. - Fel••lllo 
Henrique Cardo.a. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.• 296/MRE DE 15 DE 
AGOSTO DE 1997, DO 

SR MINISTRO DE ESTADO DAS REL.Aç0ES EX
TERIORES 

ExcelentíSSimo Senhor Presidente da República. 
TNe a honra de ass1nar, em nome do Gowmo 

bras1le1ro, no diB 24 de setembro de 1996, am cen
mõnla real1zada em Nova York, o Tratado de Proibt
ção Completa de Testes Nucleares, conhecido por 
suas IniCiaiS em língua 111glesa - CTBT (Comprahen
sJVe Nuclear Test Ban Treaty) 

2. Ha quatro décadas, o Bras1l, JUntamente com 
a ma10na dos membros da comunidade lntamaclo
nal, tem advogado a conclusão do CTBT. Ainda que 
o tratado não se desbne il destruiÇão dOS a,_.. 
das poténclas nucleares annadas, a ces•eção dOS 
testes certamente 1mped11á o epnmoramanto das 
bombas etõrnocas. 

3. O cenáno de enfrentamento que ceraclen
zou penodo da Guena Fna 1mped111 que du
mudos anos se diSc:ubsse eenamente e pos8lbllldede 
de conclUir o CTBT. Ae auperpotênci9S COI'IIInuaiiim 
aumentando e solilticando eeus a,_.., _. que, 
no Início dos enoe 80, e Unlio Sovlébca e oe Eata
doS Unidos, JUnloe, debnham I119IS de 30 mi ogMi9 

nucleares, de vanados tipos, as quu ae -
elnda os lli'SIII1IIIS das demaiS potências n~: 
França, Remo Unido e China. 

4. O fim da Guerra Fria abnu perapeclilraS fa
vorávets no~ do deaennamento e pennbu que 
se contemplasse a poeeibilldade da 11118rdiç6o total 
de testes nucleanls. Foi nesse contexto que, em 
1993, a Aeaern~J~j,a Genll das Naç6es Ullldes encar
leQOU a Conferêncoa do Desannamanto, com .-le 
em Genebra, de lniCIIlr as negoaaçães propnamanta 
drtes do CTBT. 

5. Aos poucos lot poss1vel chegar a um texto 
equilibrado, que é por certo o melhor que se podena 
conseguir nas atuaiS CIICUnelãiiCIBS- Trata-se de ina· 
trumento com vocação unM!rsal, venficável e nlo 

d1acnm1natono, JB que a pro1b1Ção de testar se aplica 
a todos os pa1ses Esta pi'PVIsta a criação de uma 
orgarnzação lntel'TI9CIOII81, com sede em v-. paiB 
acompanhar a Implementação do CTBT. O Brasil 
tem pamc1pado dos trabalhos da ComiSSão Prapere
tóna da refenda organiZBÇão. 

6. O Bras1l conhnua a defender, em dilanlntea 
foros, a necesaldade de, no llllliB breve pcazo possí
vel, ser conclu1do um tratado que VIP8 il alminação 
de todas as armas nucleares, a exemplo do que foi 
fedO em relaçáo as armas quimiC8S. O Bra&ll .mpre 
lutou pelo desannamento nuclear geral e c:on.,lefo, 
sob estnto controle onternacJOnal, e conbi'IUBrá a 
fazê-lo. A conclusão do CTBT deve ser VIsta corno 
uma etapa Importante no processo de buaca de 
ITIIUOr segurança 1ntemaaonal. 

7. À luz do exposto, tenho a honre de submeter 
a Vossa Excelêncl& projlllo de Mensagem ao Con
gresso Nac10nal, no qual ee propiie a l'lllificaçAo pelo 
Govemo brasileiro do Tratado em apraço, CUJO texiO, 
tiadUZido para o Portuguêe, se encontre anexo. 

Respelloeamente, Lulz Felipe l..ampNiil, Mi
niStro de Estado das Relações Extenol'88. 

(A ~ dtl RBIBções Exletrotes e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Caltoe Patroc1-) - O 
Expedl9rde lido VBI à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatJOclmo) - Os 
Pl'I)J9Ioe de Decreto Legislabvo n"s t 7 a 22, de 
1998. lidos antenonnente, k'l'ão, perante a ComiS
são de Relações Extenol'88 e Defesa Nacianal, o 
prezo de Cinco dias pare receb111'19n10 de -Idas. 
firldo o qual a refenda ComiiiSio terá qulnZII dias 
úteis, pronogéveiS por 1gual período, pare opinar so
bre as propoeç6es, noe termos do arL 378, c, do 
RegimerdO Interno. COiilbwedo com o art. 4" daRe
solução n" 37, de 191111, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PllliOCinio) - A 
PI'8Sidência recebeu a Mensagem n" 96, de 191111 (n" 
197198, na ongem), de 12 de lewtrPiro illtlmo, pela 
qual o PI8Sidente da Flepi)blice, noe tennoe do arL 
52, liiCiSO v. da ConabbnçAo Federal, soiiCila seja 
autonzada a contrelação de opei1IÇAo de cráciiD ex
temo, no valor equiV91ante a a1é qwdiocentoe e qua
renta e doiS mlhlies e cem md francos francesaa, 
entra a Repúbhca Fede.- do BI8SII e o Banco 
PARIBAS, deshnada ao linanaamento doe cMbdoe 
da Companh19 Estadual de Energ19 Elétnca - CEEE 
-. reterente il conetrução de USina Termeléliica da 
CendiOia III - Unidade 1, a serem asaumldoe pela 
Uruio em decorrêiiCia da Le1 n• 9.143, de 8 de de
zembro de 1995 
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A matena vao a Comossão de Assuntos Econô
m•ccs. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocmoo) - A 
Presodêncoa recebeu a Mensagem n• 100, de 
1998 (n• 208/98, na ongem), pela qual o Senhor 
Presodente da República sohcota seja autorozada 
a contratação de operação de credoto externo, 
no valor equovalente a conquenta e um milhões, 
trezentos e dezooto mil e conquenta dólares nor
te-amencanos e ootenta centavos. de proncopal, 
destonada ao fonancoamento de contratos comer
coaos formados com fornecedores alemães, no 
ãmboto do Programa de Reaparelhamento da 
Maronha (PRM/11 PPOM) 

A matena vao a Comissão de Assuntos Econô
mocos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocmoo) - A 
Presldéncoa recebeu a Mensagem ri' 101, de 1998 
(n• 209198, na ongem). de 16 de fevete110 úlbmo, 
pela qual o Senhor Poeeldente da Republoca, nos ter
mos do art. 52, oncoso V, da Constrluoção Federal, 
submete à deloberação desta Casa o Contrato de 
Reescalonamento de Dívoda firmado entre a Repúbli
ca Federatova do Brasl e a Repúbloca de Gana, em 
11 de novembro de 1997. 

A maténa vao à Comissão de Assuntos Econõ
mocos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Palrocomo)- A 
Presldêncoa reoebeu do Banco Central do Brasol o 
Oflcoo n• S/16, de 1998 (n" 387198, na origem), de 12 
de feveretro úlbrno, encammhando parecer daquele 
órgão a respetto da soliCitação do Governo do Esta
do de Gooás sobre adllamento ao contrato de opera
ção de crédito firmado JUnto à Caixa Econômlca Fe
deoal, relabvo ao Programa de Apoio à RftS!rutuoa
ção e ao AJuste F"oscal dos Estados, especificamente 
sobre o Programa de Deslogamento Voluntáno -
PDV -. altarando o valor de sessenta e seta molhões 
e novecentos mal reaos para setenta e nove mdhões 
e novecentos mil reais. 

O expedoente vao à Co!rssão de Assuntos Eco
nôrnlcos, que terá o prazo de quonze cfoas paoa sua 
ap!eCIIIÇão, nos termos da Resolução n• 70. de 1995, 
com a oedação dada pela Resolução ri' 12. de 1997. 

O SR. PRESIDE!NTE (Carlos Patrocínio) - A 
Presldêncoa recebeu do Banco Centoal do Brasol o 
Oflcoo n" SI 17, de 1998 (ri' 424198, na ongem), de 
17 de fevereoro úlbrno, encarronhando, nos termos 

I __ 

da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fedeoal, 
parecer daquele orgão referente a sohcrtação do Go
verno do Estado de Sergope relatova à opeoação de 
coeddo pledeada JUnto ao Banco do Nordeste do Bra
sol - BNB -, no ãmbno do Programa de Desenvolvo
manto do Tunsrno no Nordeste- PRODETURINE, 
com recursos de repasse do Banco lnteramencano 
de Desenvolvimento - BID, no valor de dezesseta 
milhões, trezentos e quatorze moi, setecentos e se
tenta e seos reaJS e setenta e nove centavos, CUJOS 

recursos se destonam a execução de proJetos de on
fra-estrutura e desenvolvimento onstotucoonal naquele 
Estado 

A maténa vao à Comossão de Assuntos Econõ
rmcos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) - A 
Presldêncoa recebeu. do Banco Central do Brasol, o 
Oficoo n• 473198, de 20 de fevereno úHorno, encami
nhando dados referentes a dívida dos govemoe es
taduaiS, munocopaos e do Dostnto Fedeoal, dosponiV81S 
naquele Órgão, tendo por base o mês de dezembro 
de 1997. 

A meténa vao a Comossão de Assuntos Econô
I'I'IICOS. 

(Doversos n" 4, de 1998) 

O SR. PRESIDENTE (Calios PatrocíniO) - A 
Poesldêncoa recebeu, do Secretároo de Estado de Fa
zenda do Governo do Rio de Janeoro, o Offcoo n• 
61198, de 9 de fevereoro passado, encamonhando, 
nos termos da Resolução n• 129, de 1997, do Sena
do Fedeoal, a documentação referente à oterta de tí
tulos emotidos roo últirroo doa 2 de fevereoro. 

O expedoente, anexado ao P1tJ c e ado do Pro
jeiD de Resolução ri' 166, de 1997, vao à ComiSsão 
de Assuntos EconOmiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Calios Patrocínoo) - A 
Presidància comunica ao Plenároo que, em vortude 
de mandeslo erro metanal, delermnou a ratilicaçio do 
art. 41 da Emenda Constilucoonal ri' 18, de 1998, que 
"DISpõe sobre o oegome const1ucoona1 dos mitares". 

O SR. PRESIDENTE (Calios Patroclnoo) - A 
Pnl!lldênaa comunoca ao Plenáno que os poazos re
gomentaos de todas as proposoções em tramdação na 
Casa, encerrados roo período de 17 a 27 de fevereoro 
úllmo, focam reabertos a partir de hoje, doa 2, confor
me publocado nos avulsos da Oldem do Doa da pre
sente sessão. 



Propn'ilção 
_ tAulorm-' Orie) 

Pll•Jcla de Le1 do 
.x-nado n• 31 de 
1995 

Pedro Sunon 
ProJCIO de Lca do 
Senaao n'"' 181 de 
1997 

Pe-dro S1mon 

Propos1ção 
(A•torJN- Onpmt 
ProJeto de Le1 do 
Senado n"' 252 de 
1997 

Jose SeiTa 

Prep a r ;-

• IAIIIOrhf"' 9rienl 
..._do .... ela 
C"llr.--.- .. 32. do 
1997 

-- ela "bhc:a 

A~AIS DO SE!'. ADO FEDERAL 

PROJETOS EM FASE DE INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO 
1 Art.. 91, §§ 3" a 5", do Regimento Interno I 

E"""'to/1-...ção 

Allen. d&SposiUYOS do C6d110 dr Processo Penal C da 
OUiraS proYHii!nclas 

........... 857197-CC.I. Relalor Seaador Esperullio 
Anun. favoravel nos a::nnos de subsiiiUbVO 

o\w.onza a Un1io a consUUII' mcmonal cm homenagem ao 
cx-Prcs•dcniC Getulio Vargas 

Parecer n• 1198-CCJ. Relator Senador Fr.mcel1no Pcrcua. 
favoravcl nos 1ennos de subsiUUbvo 

PROJETOS EM FASE DE RECEBIMENTO DE 

EMENDAS PERANTE A MESA 
IArL 235, II, "c"; do Regimento Interno I 

Emeata /lasti'Uçio 

Extingue a ut1hzaçio da Tau Referencial (I"R.l nos 
depósitos cm que cspec1f1Ca c da ouuas provu:i&!nci&S 

p....,... •" 816197-CAE. RelatOI" Senador Romero Juc:.a. 
favoravcl. com Emendas a-s I a 10-CAE 
Rcc.urw n• 1198 

IArL 235. II, "d", do Regimento lntemo) 

Emeala i'Mimç:ê= 

l'oroc:o< a• 858197-CCI, ReJarar- Seaodor Romeu TIIIIIL 
favorável com emendas 

PROJETOS EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS PERANTE AS COMISSÕES 

(ArL llZ, 0. "c", do ~to laterao) 

a) de AssunloB Ecoaômic:os: 

Pnmeii'O d1a 2 J 98 
U1bmo d1a. o 3 98 

Pnmetro dllL 2.3 98 
Ulluno d1a· 6 3 98 

M-'.RÇODE 199~ 
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ftoopas~çio 

fA.utorJN• oneem• 
PrOJe'IO de UI do 
Senado n• 283, de 
1997 

lc* lgaá:IO 
Fem:ara 
ProJeto de Lc1 do 
Senado n• 292., de 
1997 

Eduardo Su hcv 
ProjClO de Le1 do 
Senado n• 9. dC' 
1998 

ProJeto de U:a do 
Senado n• 18. da 
1998 

Emaha Fc-mandes 
ProJCIO de l.c1 do 
Senado n• 26. de 
1998 

JQSO! lgúç10 
Ferrcua 

l'lo)OIO de Lo! do 
Senado n• 27, de 
1998 

l'loJCfO de Lo! do 
Senado .r 28. de 
1998 

l'loJOIO do LC1 do 
Senado .r 31. do 
1998 

Josi lpiao 
Fcnoua 
l'rujero de Le1 do 
Senado •• 32. de 
1998 

loS<! lgúç10 
Fem:n 
l'lojCIO de Lei do 
Senado •• 33. de 
1998 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

AU1.011za o Poder E.ll.ccutrvo a cnar o fundo-de Apom à 
MICEOC'mpresa.. a ser adJJUmsU'ado peJo Barx:o Nac1onal 
de Dc:seavolvuncnro Econ6auco c Socaal e di ouaas 
provldincla'S 

Altera daspo51Uvos da Lea n• 9 SJJ que auronza o Poder 
Excc:Ubvo a coacedcr apcno fiDIDCCUO aos Muructp105 
que •nsurufrem programas de pranlla de renda aúnuna 
assoc•ados a aç6cs sóao-cdw:ab.,as 

Concede mcenllvos flscaJs a nKIÚSIZ"'a de coasaução 
naval 

Dl!p6c sobn: a ISCIIÇiW da cobrança de pedágio nas 
rodoVIas fcdcra.IS para OS YeiCUioS adaprados par.l 
IDOioi'ISlas ponadores de deflCiiftCIB f1S1Ca.. 

Concede mce.auvo fJSCal aos empregadores nue colocarem 
à d11pas1Çio de seus •mpn:gados cunos de 
aperfcaçoamcnto e dá outras provtdincUIS 

Alrcn o pnm de liaancWMDO> pelo Fundo Geral de 
TIIIIIIIIO - FUNGETUR )1111"11 • CQIISiniÇia de horéiS de 
tunsmo C dd OUIIU prcmdC:nc~as.. 

Aaaceo1a o IIICISO V ao 1111.94 da Lei n" 8 171. de 17 de 
JllleUO ele 1991. que dasp6c sobre a poliliCB agricoiL 

DIIIOVII nodaçio ao t 2" .1o an. IS da Lo! a• 4.320. de 17 
de- de 1964. que......., normas SeniS de Dilei10 
P"-.. ..... elabonçio.- das_.,_. ... 
bolanços da Uoião. dos Esfados. dos Mlllliefpioo c do 
DlslriiO Falenl. 

Alaa a LCI a• \1250. de 26 de dezembro de 1996. que 
dllp6e sobre o unposlo de renda das pessoas fisacas c cUi -pn>YI-
DIIIOYII ROdaçio ao IS" do an. S" da Lc1 n• o 317. d.o S 
de dez mbio de 1996. que dasplx: sobre c resuac 
lllbuOino das.....,..,.,.,_ e das eiiiJRAS ae pequeno 
pane. UIIUIUI O SISlelna llllep.do de Papr LIIO ck: 

T ert.cU'O dJ.::t.. 2 3 98 
llltuno d1L 4 3 98 

Segundo daa.. :!.3 98 
Ultuno d1a. .S 3 98 

PnmelfO daa. 2 3 98 
Úlumo d1a. 6 J 98 

Pnmell'll dl& ::! 3 98 
I.JIIuno dia. 6 3 98 

Pnme~ro daa. 2 J 98 
ÚllllnO dia. 6 3.98 

Pnmeuo dia. 2.3 98 
ÚIIIDIO dlll: ~ 3.98 

Primcii'O dUI: 2 3 98 
Úllimo ..... 6.3 98 

l'mD<Ifll ..... 2.3 98 
ÚllllnO diL 6 3 98 

- ......... 2.3.98 
Ulbmo diL 6 3 98 

PnmeU"O da 2.3.98 
ÚlbDIO ..... 6 3.98 

1
---' 



lgúcoo 

l'roJclo de La <11> 
Seaodo n• 36, de 
19!18 

Romerolucá 

Rcnan Cllbevos 
l'roje<o de Lei do 
Senado n" 42, de 
1998 

lúboC 

Prap ;-• 

ANAIS DO SENADO FEDER..U. 

1mpo11os e Colllnbuições elas Moaoempresas • das 
Empnas de Poqueoo l'ortir: SIMPLES. e dá 01RnS 

Pmfbe a cxporaçio de madara cm •ora. pr.uK"ha. ou não 
-=-bada c cLi OUira5 pmvldiacuas 

Dosp6e so1on> a ISOIIÇio do ~o sobn: PnodiiUIS 
~-- (IPI) na "'I'"SIÇio de IIUIOIIIÓ'ICIS pano o 
DliiiifiGL ...,.a., de paaqreuos. ban como por 
peiiOIS pcw:lliillkns de ddicll:iiCI& riStca e aos desbMdos 
ao !'!I!!.?CX!! escolar e ü _,_ provutancw. 
E • ' leM • obnplarledMe da uullz.açlo de cimera 
lnlel'lll. para rep1110 em vídeo em lOdos os euus ·-que - fon do honino de eapedoeaiC 
dosboacos. 

Pnmeuo dJa. 2.3 98 
ÚliiiDO diL b 3.98 

Pnmcuo d.a.. 2.3 98 
Últao doa: 6.3 98 

Pnmeuo d1L 2 3.98 
UltimO doa. 6 3.98 

MARÇO Dlo 1998 

~~~~~~---=~~~~~--~~~~~~~~--·~~~~---=~~~~~~-----. 
··- de Lei do Dapf.e ........ cnaçlo da - do """-' - Quoruo doa: 2.3.98 
-o" 273, do dasN doRioPonoaibo. Úkullodoa.3.3.98 
1997 

~do Lei do 
- .. 288, de 
1997 --...,... de Lea do 

- .. 291. de 
1997 

...,... do l..el do 
-o"2.do 
1998 

...,... do l..el do 
-··],do 
1998 

~do !.ado 
-.-6.do 
1998 

1gúcoo 

Dispõe ICJIIn Da r r us emt 'apas de balenas e 
pdhas~ 

CIJa 0 Ad" C a.id de Mllbana Amb nJ - AMA., ____ do_ ... __ 

- • o - de Apaoo à - AmJ-eelll 
FAMAecl' ... prw,. = 

Dapilesolon>o-ollnpl<inodo-das 
abrlpç6el a: I h-..... ftlliCICIIiD m• "' e cW. 
CIUinl pmw"d! I 

Allsn.. Lei a"l.213, dol4 de JUibo do 1991, que dosp6c 
............ 

5 iMckftew t• •ScJcW 

Altera o papWo-do ..,_442. da Consol~ clas 
~ do T- que dll(li!e sobn: o lnballoo --·dll--·-

Ten:euo doa: 2.3.98 
ÚJiuno diL 4 ] !III 

Sepado doa: 2.3.98 
Úkaao doa: 5.3 98 

...._.....doa: 2.3.!111 
ÚlluDo doa: 6.3.98 

............ dia: 2.3 !'8 
Úkaao doa: 6.3.98 

Pruneuo doL 2.3 !III 
ÚIIIIIIO doa: 6.3 98 
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Projeto dC' Le1 do 
Senado •• 11. de 
1998 

Manna.Sdva 
ProJeto de Le1 do 
Senado a" 13. de 
1998 

Jocl de Hollanda 
PlojClO de l.c1 do 
Senado n• 24. de 
1998 

MannaS•Iva 

PlojeiO de La do 
Senado n" 43, de 
1998 

Humbeno Lucena 
!-.,;.:to de Lei do 
Senado .. 44, de 
1998 

las<! Seltll 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Altera o awnero de parcelas do bencfic1o do seguro
descmpn:p>. estabelecido na Le1 n" 8 900. de 30 de JuMo 
de 1994 

Alu:ra o art. 4• da Lc1 n• 9 434. de 4 de fevcreuo de 1997. 
que diSpõe sobre a n:moção de 6rgios, -e -do 
corpo humano para fins de rraasplanre e a 

AI""• a R>llaçio dos ans. 71 e 73 da Lec a• 8 213. de 24 
de JUlho de 1991. diSp(le soiJn: os PI.- de lleneficiOS da 
Prevulincaa Soaal. e di OUII1IS pmvldei~:IIS 

eslllbelecendo o saláno-IIIOiaiiiCiade a ..-Jhadonl 
aullmoma. 

Albn a Lec n" 8 213, de 24 de JWbo de 1991, que cbspiie 
- .. PI.-de-- da Pmncla.- Social •• di 
Olllllls )IIOVIdêiiCUIS-

AI""" os _n.. !1" e 20 da La n• 8 036. d• ! I de nwo de 
1990, e di 011110S )IIOVIdêiiCIIIS. 

c) de Coastituição, Justiça e Cidadania: 

Plaopllfliçia 
(Auloi"ROris=, 
PlojeiO de La do 
Senado •• 274. de 
1997 

PedmSamon 
PlojeiO de ..... do 
Seaado n• m. de 
1997 

Pedro SIRaoa 
l'lojolodel.ado 
Senado •• 282, de 
1997 

Gilbeno Minnde 
ProJeto de Le1 do 
Senado •• 285, de 
1997 

Jose 
Ferrecr:a 

-
DISpãc: soboe o IIIIIIIC lllixiD» do valor das lUas de 
1nscnçio em concursos públiCOS 

Dmpõe sobre a não IIICKiênciB de muttas e JllfllS de 
mora sobre BlraSOS no pagamen10 de dábdos, nos 
,..~ ... 'lL'e especdica. 

laolui os serYIÇOS pábllc:os aeiOpClrllllinos no Prosnmo 
NOCional de Desesc.wuçio 

Allaa a l.c1 n• 8 072. de 2S de JUlho de 1990. que. '"dlSpÕe 
sobre: os cnmes hcdiOildos. nos le1"'IIIS do an. 1•. InciSO 

XLm. da ConstciWÇão Fedenll. c d.......,aa DII1I"IS 

pnmdõnc:cas 

Pnme1r0 dlL 2 3 YIS 
l.llimo dcL 6 3 98 

Pnme&ro d~a: 2 3 91 
Úllllllo d10: 6.3 98 

Pnmeuo dlll: 2.3.98 
r.nnmo daL 6 3 98 

Pnmeuo d10. 2.3.98 
Ulllmo cka. 6 3.98 

Prrmelro da 2.3 "•B 
ÚIIUIIO dca: 6 3.98 

Quano dca: 2 3 98 
cna-d ... 3398 

Terce•ro diL 2 3.98 
Últuno daL 4 3 98 

Ten:earo d1.1. 2 3.98 
Ulumo d1L 4 3 98 



!.lO 

Proposaçio 
!A.a~ Orift111) 

ProJeto de Lca do 
Scaado n• 286, de 
1997 

José lgnác10 
Ferrcara 
Pro.teto de Lea do 
Senado n• 287. de 
1997 

PcdroSamon 
Pro)ClO de Lc1 do 
Senado n" 219. de 
1997 

Pedro Snnon 

.....,..., de Lei do 
Sen.:io n• I, de 
1998 

l'roJolo de Lei do 
Seudo n• 4, de 
1998 

JCJR lpKIO 

Fem:ua 
Projeto de Lei do 
Seudo n• S. de 
1998 

JCIII! lp*:ro 

"""""" l'nljelo de Lei do 

- .. 7. de 
1998 

JCJII! lp*:IO 
Fcm=ua 
........... de Lei do 
Seado n• I. de 
1998 

JOOI! lp*:ro 

"""""" ........... de Lei do 
Senado .. 10. de 
1998 

Odacu Soares 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DiSpÕe sobre o Comali da Bac1a H1drografaca do Rio 
Doce c di outras provwdl:nc:aas 

DISpÕe sobre a desunaçio de recun.os ao Programa 
NIICIOIIal de Allmcnuçio Escolar 

Allen. a rcdação do arugo 12 do Coda,o dC' Processo Cavai 
(Lcln"5.169.dcll deJ011CU0dci973J 

Allml a Lc1 n• 9.G99. de 1995, que daspõc sobn:: os 
Ju1zadOS Espcc181S Crw:as C CnnunalS, C CÜ 0U1n1S 

provKICnci8S 

Dispõe sobn: a 1-zor;io por dano IIIOnl docom:mc do 
C'aaav•o ou da penla dcfinmva de bagagem 

Revogo o on. 791 do CDnsolldaçio das LeiS do Trabalho • 
CLT 

Proibe a concessia de a11111111110 salanal a sav~don:s 

pubbc:os IIIIIIIIClpaas e •rt••s no pc:nodo de llà IDI:SCI 

...._do lâauao do........, C di OUins prGYidCaciU 

Dupõcsolxedla ......... _.,.,.~· 
-.bulales. de modo a .- ilqucles que aJccuem 
maaws de creaça-.-., c cM OUII'B pn»V , 1111 

Suspende por doze llleiC&. a Ylaêncaa da Lc:1 n• 9.503, de 
23 de selelllbnJ ele 1997. que llllllb.a o Cód110 de Trinsno 
BrUilcuo 

DISPIJe sobre a PI ' ) • o coatácm e a fncallzaçio de 
........... c d.i ...... .,..,.,....... 

Terceii'O d1a 2 3.98 
Ulumo clu.. 4.3 98 

TcrçcU"O daa 2 3 98 
Ulbmo daa. 4 3.98 

Tcrceli'U daa. 2 3 98 
Ulumo doa 4 3 98 

l'nlllclrod!E2.398 
tnumo d•a. 6 3 98 

Pnmcuo diL 1 3 98 
tnumo daa. 6.3 98 

Pruncuo d10: 1 3.91 
Ulumo d1o 6.3 91 

Prunaro di&. 2.3.98 
Ultuno d ... 6.3.98 

..........., - 2.3 91 
Úlumod!E6.3.98 

Prunaro diL 2 3 98 
.n..-d!E63.98 

Pnmouo diL 2 3 98 
.n..- clu.. 6.3.98 

MARÇO DE 1998 
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l'ropoaç.ia 
iAatorM Orifj!!l) 

Jonas Pmhc1ro 
Projeto de L.c1 do 
Senado n• 14. de 
1998 

Jose Ignac•o 
Felll!:lra 
ProJClO de Le1 do 
Senado n• 1.5. de 
1998 

Odac:ar Soares 
PrDJCIO ele l.el do 
Senado n• 19. de 
1998 

Elao Alvares 

ProjeiO de Lco do 
Scaado •• 20, de 
1998 

l'roj... de Lei da 
Seaado n• 21. de 
1998 

l'nljOlO de Leo da ' 
- •• 37, de 
1998 

Odao:uSoan:s 
l'roJC'O de Leo da 
Senado •• 38. de 
1998 

Ordae&r Soara 
l'n>jcto de Lco do 
Sea.do n• 39, .:le 
1998 

AJ1era os ;Vts J 9 e. 29 d.a L.c• n• 6 S IS, dC' .:6 de dczc:mbrl) 
de 1m. que Iraram do dever dco pn:sw .J.funentQ'j, na 
separação jUdiCial C RO diYÓfCIO 

Suspende por doze meses a vagcncaa do Capitulo .XIX' d.:. 
l...e1 0° 9 503, de 2J df' setembro de 1997 'JUC IRSUIUI _, 

C6dago de Trinsno Brasdcaro 

Allera os ans. 44 e SS da Lc• n• 4 737. de 1 "\ de JUlho doe 
1965- Có(hgo Elcatoral c dá ouuas prov1dCn~aas 

Alll:ra a competCnc•a funcaonal dos Juizldos Espcc~a~s 
CfWIL replada no art. 3° da Lc1 n'" 9 099, de :!6 de 
~de 1995, que d1spõe sobre os Jutudos CiVCIS e 
C"tiiDIIII.IS. c da OUICdS tJfow...L:'I~~o.lot~:o 

Di~ sotxe a observinaa de prazos X""'O"o;'"',•=us por 
Juíza, membros do Mana~o Pllbllco e advopdos 

Fstrb='-ce novas dloSpOISIÇ6es pc:IWii e prc nw•s perws 
para os cnmes de ~ dú:uo c uso mdevldo de 
.substlaci8S mlOrpCCeales ou que dcratruncm 
depc:ndbaa físiCa ou pst.quaca e cU. oub'U provldencaas 

Ac:laccnladqposou- A Lco a• 9 503, ck 23 ck SCielllbro 
de 1997, que aamma o C6cbgo de Trinsaro Bnsdcuo 

o.pãe - .... .._.. da t 4. da ....... 40, da ....... 
8177.ck l"dciiUIIÇOde 1991. 

Prvlbo o uso de fuma, nos v6oo clom6ollc:os. a baldo de 
acnJIIP.VCS COIIICI'CUUS.. 

Dllpõe sobft: o c::omrolc do rr aaoosfÜitO por veiCUios 
aiiiGIAOtorU e di OUtttS pnmdmaas 

Altaa o parãgrafo úniCo do .n. r ela Lei n• 9 478 • .:lc 
IWI, que dasplic =sobre a polibca enerFaca aac1onal e cU. 
OUinl proYICI!nc•as 

Pnmcno d1a. "':! 3 98 
llltuno daa. ó 3 98 

Pnmcaro d1a. 2 3.98 
LTitamo daa 6 3 98 

Pnmc1ro d1a 2 3 98 
Últ•mo daa. ó 3 98 

l'nmeoro d ... 2 3.98 
Úlbmo doa. 6 3 98 

PnmcU'O daa: 2 3.9 • 
ÚIIIDIO doa. 6 3 98 

Pruneuo doa. 2.3.98 
Últuno diL 6.3 93 

Pruneuo doa: 2.3 98 
Úlumo doa: 6.3 93 

Pruneuo doa. 2.3.98 
Úlluno doa: 6. 3.98 

Pnmell', di&. 2 3.~ 
Úllullo dia. o 3 ya 

l'nmeii'O dua: 2. 3 98 
Ulumo d1:a: 6 3 98 

Pruneuo doa 2.3 98 
Últuno doa: 6.3 98 
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Propoução 
v ..... rm- Orip• 

d)deEdu~: 

p,..~ 

IA810rM Onpaat 
Projeto d~ !..e1 do 
Seudo n• 27S. de 
1997 

Pedro Samon 

l'roJem de Lea do 
Senado n• 276. de 
1997 

PedroSamon 
"roJOIO de Lea do 
Selaado •• 278. de 
1997 

Pcdn> Samoa 
PrO)OU> de Lea do 
- •• 279. de 
1997 
PedroSunoa 
..._de let do 
- •• 2110, de 
1997 

Pcdn>Sunon 
"'-de Lea do 
- •• 290. de 
1997 

Projelo ~ Lea do 

- .. 293. de 
1997 

PI"JJOI de Lea do 
- •• 16, de 
1998 

..._de ..... do 
Seaodon"40,de 
1998 

["~ IIOYa re:do~.;:ão ao I :r' e xu ancaso IV do art. 87 da l..e1 

n• O ,~ uc. 20 de dez= niNo de: 1996 - Le1 de DlretnllC'S ~ 
bases da Educ:oçio NKIOIIOI 

W nova radaçia ao """"" VI do aat 24 ela Lea n' 
9 394, de 20 de clezeuob.-o ela 1996 • Lea da 
Doretnzes e Baaea de Eclucaçio Nacional 

Facull:, alnbUir a DUb'OS c:ansAhos ligados a 
Eclucaçio as wmpetêucas do cao-lho da 
Alunenl8ção Escalar. 

Dá nova n!claçlo ao 811. 62 ela l.IH n1 9.394, ele 20 cla 
de>.embm da 1996 - l.IH de Daratnzes e Bases ela 
EdaraçãoNacoanal 

Aca ....... padlgnofo .. ... , .. ela Lei ,.. 9.394, de 
20 de Cleziefnbla de 1996 • Ler de DaralnZIIS ~ Bases 
da &f!raçãn ....._.._ 

r.- d:a .... , r' das c:t.su das vcsubulara n.u 
.... , .~a-deEasmoS-

'OIIpOc lotar. • abnJ =dede de: r,.,•w;~n de 
d_.., de blaquao da 1-raçio ~aapcldn.l de 
PNII'•• ,-, .. ...,.. 11 de relc:ftdo produados. 
lill'l ador e COIDIIaaliiMos no Pms. e cM ouuas 
pnw 1' .... 

Dcwol,. • u• u dr'e Fedllnl elo Rio • Janeao sua 
d ;-! ..-vatto UmWI'IIdMicdo:ar.&l 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1mo) - En
canou-se em 12 de 1ave1111ro úlbmo o prazo para 
apresentaçlo de lltll8l1das ao Profllld de Rasoluçio 
n• 15, de 19911, de autona dos Senadores Edwudo 
S1.1phcy e Vllson Klemiiblng. que altera o an. 216 do 
Aegunento lntemo. 

Não lendo recebido amanda•, a matéria vai ., 
CQmiSSão de Conatlti.IIÇào. JustiÇa e Cllladama, para 
ser anexada ao Pro)Bio de Resolução n> 66, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1mo) - So
bre a Mesa requenmento q~.~e será lido pelo Sr. 1 • 
Secretáno em exere1c10, Senador Nabor Júmor. 

É IICio e apcovado o segu1111e· 

REQUERIMENTO N" 136, DE 111118 

Senhor P-ldente, 
Com fundamento nos arts. 258 e 133, e, 2. dO 

Reg1manto Interno do Senado Fedenll. requeiro a 
tramtação em CDnJI.Into do PLS n• 306, de 1995, CID 
PLS n• 269, de 1996, e do PLS n• 270, de 1996. 

J~o~~~llft:açio 

Os três prDJBtos de 1e1 menciOnados são de au
tona da dustre Senadora, Manna Silva, traiam de 
maténa conexa e, certamente, teriam melhor êXIto 
se IDBHm apniCI8doa de manara COII!IInta. 

O PLS n> 306195 aguarda parecer na ComiS· 
são de Educaçio do Senado e é o mais abnlngante 
dos três. Trata-ee, em tnnta artigOs, dos nlnlmen-
1011 de conbOie de aceseo - recu.- genéticos do 
Pais. 

Oa PLS 269196 e 270196 eatio na Cou io 
de Coi'IIIIIIUiçio, JU811Ça e Cidadama. conllm um 
IÍriiCD atiJgo e visam a aftelar a Lei n" 9.27!W6 para 
......... dinldos de c:omumdades locaiS • papulaç6-
.. 1ndígener em caso de patenter ralacionacloll CIIIYI 
I'IICII,_ genéticos e produtos derivados. 

Consldelo convamente a api"CCI'Çio conjunta 
das rropos'91*1 rnenaonadas pocque a con.,araçlo 

dor três tallkMI podaria - dúvidas ou --•• 
em caao de IIIJIUVBÇiio, conbllulr para ..-COIIItn-
aa de- "rgr'açln em maléria de biollw• ··n 

Sela dar Seu6es, 2 de março de 19911. - Se
llador Jader a.rbelhO. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patnx:llllo) - A 
partir deste data, as rnaténas paarem a tramdar em 
COII)Unto. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocm10) - Há 
oradonls msc.-

Concedo a palavra ao ermnente Senador GK· 
vamBorges 

O SR. GILVAII BORGES (PMDB- AP. Pro
nunciB o '99Wnte diSCUISO.) -Sr. P-.clente, Slls. e 
Srs. Senadoras, se há um sator da ad!'llll1llllnlçi 
púbiiCB btasde•ra que carece de radiCIII 18iormulaçio 
é o da saúde. 

o Sistema unoco de Saúde (SUS), c::nado pela 
ConstituiÇão Federal de 1986, toma a saúde IIBMÇO 
públiCO eSHliCIIII, quald'ICBIIdo-a como direito de to
dos e deller do Estado. umveraallzando e demllcralt· 
zando, assnn, sua prestaçio. lnlelwnante, porém, 
talvez não haja em todo o texto constlluCIOnal nonna 
tão CIIJIHite de eficácia como -. a 1111 IIOIID que a 
preocupação com a raúde vem-se conslltuindo, em 
Iodar as ~ de op1niio pública. numa das 
pnncipaiS 1811i111diCIIÇÕBS da populaçio, supanu1do 
até ._ de tradiCIOnal apelo popular, corno e segu· 
rança e o desemprego. por uanplo. E llllde há de 
paranóiCO ou 111juStdicivel narre temor dO povo: a 
realidade dO aetor dá-lhe inteira razio. 

A 'lib••ção de ~dos ~;se am
bulal6rioll, aepun da rede públiCa, aepun da rede pn
vada contratada, lembra a de um pele anwMclo em 
guerra, só que nio uma guerra ~ ICIOI18I contra 
inlnugo Blllel'no, mas uma guerra suiCida contra ._ 
própnas~. 

Todos os dlsS se Vêem rn6dlcos de grandes 
ullldades horpilalarM da emergênCia. sanada• em 
nossas rnatrúpoler, q\HIDIBI'IdiHe de ter de deCidir 
quem vio atender, quem VBI VNer ou rnonar, porque 
nio há I'IICII,_ bastaniB8 para todos. 

NaCfc:ias de fraudes giOIFC ras - hMpõtats 
sob c:on1n11o com o poder pQblico para o ...,ocil,.,,_ 
to médiCO dilo conta de que, em C8itar c...,., 
mais de :em por cento da populaçio-- lnl8ma· 
da num ano, e houve- pum.,.. em pa
CIIIIIIBS do sexo marc:ulino, tudo ISSO linancado paio 
dinheiro do conlliiiUillle. 

Além disao, pasleii medieval8 IICCIIRiiiiBm -
plll)lllaçlo ulbnna. :orno cólera, dengue, n-IQIIe 
e até mesmo a UleiCUiose, erradiCBda noe pai
CMiizados, mas CUJil incidêiiCIIl aumenta em ,._., 
meio. 

Enquanto ISSO, • autoridades govwnemema• 
I1IIIPOfllléWIIS pela saúde, nas asferas fwderal. asta
dual e rnumapal, reclamam de falta de ~ fi. 
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nance1ros, embom novo Imposto tenha sido cnado, 
com·.-rtas exclusiVamente VInculadas ao setor- a 
CPMF ·, que, nasc1da com o nome de pltMSÓna, Já 
ganha ares de pennanêncoa em seu segundo ano de 
vida, arrecadando cerca de R$6 bilhões (seiS bilhões 
de rea1s) ao ano. 

"Casa onde não tem pão, todos gntam e nin
guém tem razão", diZ o citado, parecendo refenr-se 
ao caso da saúde no 818811, em que, de lato, faltam 
recursos, além de serem mal gendos ou pouco exiS
tentes. A cada Cidadão ou contnb111nte braslle1ro des· 
tina-se, por ano, uma velba equiValente a US$80 (OI
tenta dólares), cifra 1nlenor à de quase todos os paí
ses da Aménca do Sul, à exceção da Venezuela, 
países 1nclus1Ve de PIB por habitante ou renda per 
capita murto irlfenores aos nossos 

Além de se gastar pouco, gasta-se mal. Esse 
lato pode ser venficado pela Simples lertura dos JOr· 
naiS diários, o que mobilou, Blnda no governo militar, 
a cnação de um sofiSIIcado complexo Informatizado 
de processamento de 1rlformações no ãmbfto da Pre
VIdãncoa Social - a Dataprev -, 1nicl&lmente voltada 
ao controle das contas hospitalares da sua rede con
tratada. 

Ao mesmo tempo o SUS, concebido para ser 
uma alternativa ao famigerado modelo de seMÇOS 
contratados pela PnMdêncoa Social aos produtores 
privados de BSSISiênCia médiCa, parece re1ncid1r no 
mesmo pecado que pretendi& remir: a corrupção. 

Se a antiga P111111dênc1B Socl8l pagava as clínl· 
cas parllculares por procedimentos realiZados, ge
rando toda a conheCida sorte de rnalvetsaçõas do di· 
nhe1ro públiCO, o SUS repete e até 1Uf11ba os defei
tos dessa prábca VICIBda, ao tlaiiSfenr dsporllbllida· 
des da Umio para Estados e MuniCípiOS, com base 
em ldênhcos cntérios. 

E- unidades federadas periléncas viO, por 
sua vez, repassar a parte do leão ~ dotações 
aos seus contratantes pnvados, com base nos &eM· 
ços efatuados, dada a crCniC& Insuficiência da rede 
públiCa para prover o atenc:lmento d1reto à popula
ção por mao de seMÇOS própnos. 

Esse meca111Sn10 em nada mudou, pofém com 
um agravante: a relaçio contratual passou a ser en
tre União, como compradopa de seMÇOS, e Estados 
e MuniCipiOS, na outra ponf do vínculo obngaciOIIBI, 
como vendedoras. 1 

Desse modo, introduz-se na relaçio entre en
tes Independentes e autõnomos da Federação, as
Sim dalin1dos no art1go pnme1ro da Carta Magna, por 

cláusula pétrea 1nsuscetível de solrer sequer emen
da, um elemenlo de subold1nação de uns a outros, 
1ncompallvel com a sua natureza de enbdades polít1· 
cas de d1rerto públiCO, ligadas por laços de mera 
cooldenação, por estan~m em pé de 1guaklade no 
plano politiCO. 

Assm, as atu&IS Autonzações de lntemPção 
Hosprtalar (AIHs) são, além de fonte Inesgotável de 
despeldlao de patnmõmo públiCO, de duvidosa 
COIISbtuCIOnalldade por constrt111rem &IM&Çil ao pac
to lederalnlo, esteiO de nossa ordem constrtuc10nal. 

Corno ens1na o saudoso e douto JUnsta Hely 
Lopes Meirelles, "no contrato, as partes têm Interes
ses diVersos e opostos; no convêniO, os participes 
têm Interesses comuns e COII1Cidentes. 

Por outras palavras, há sempre duas partes. 
uma que pretende o objeto do aJUste - a obra, o ser
VIÇO. etc.·; outra que pretende contrapreslaçio cor
re!IIIOndente - o preço ou qualquer outra vantagem • 
, ti1Y8rsameme do que ocorre no convênio em que 
niio há partes, mas uniCIImente participeS com as 
..-amas pretensões. 

"Convênios adminiStrativos são acoldos flnna
dos por entidades públiCas de qualquer espécie, ou 
entre estas e organ•zaçiies particulares, para realiZa· 
ção de ObJebvos de Interesse comum dos partiCI
pes". (Direito Adtmmstralivo Brasileiro, Hely Lopes 
Me1relles, 14° ediÇão, 1989, pág. ~ 

Resulta daí que não pode haver contratos e 
s1m convêniOS, para p18Stação de seMÇOS essen
CI&IS entre enhdades lederabVas corno Umio, Esta
dos e MuniCipiOS, sem desnaturar-lhes a autonoml& 
constiiiiCionelmente assegurada. 

O Poder PllbiiCO só pode delegar a execução 
de serviÇOS públiCOS, medi&Fite contrato, a entidades 
parllculares ou então a IRSIItuições públicas de direi
to pnvado, como no caso dos seMÇOS de telecomu
nicação, dados em concessão a emprasas estalaiS. 

O pláprio M1msténo da Saúde já chegou à con
clusão que o cam1nho é a descentraliZação, de resto 
o cbJebVo declarado e mspuador da cnaçio do SUS. 

Neste sentido propõe aumentar para 700 os 
137 muniCI;JIOS hoJe Integrados à chamada gestio 
plena do sus. 

Nes1a Slstemábca a gestão da saúde é descen
tralizada e os muniCípiOS recebem um valor f1xo de 
acoldo com cntános sóciO-epidemiOlógiCOS adolados 
pelO M1nisléno, corno número de habdantes. doen
ças ma1s comuns, etc. 
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De posse da verba. o mumc1pog que PI8CISII 
prapàrar um Plano de Ação Ba&ICB para o Milllllléno 
presta os S81V190S da saúde ou contrata hoapllais e 
ambulatórios pnvados ou filantropiCOS. 

Mas, 1nfal1zmante, a ma10na dos muniCÍPIOS 
esta a1nda na chamada gestão 1nclplaflla. onde são 
pagos pelos procedimentos da acordo com a tabela 
doSUS 

Isso porque não é fac1l convencer as prefettu
ras em assu1111r 1a1s 191p011sabdldadas pelo JUStifica
do temor da IFISUfiCiênaa e do atraso do daaambolso 
do numanmo federal; dai a lentidão do processo 
daacantraiiZBdor pnmsto, que não abnga ~ um 
declmo dos n11111 de anco m11 mumcipios eXIIIentes. 

Sendo a dascentraiiZIIÇão execubVa e financei
ra a allamatiVB JUlgada, concensualmante, no seiO 
dos proiiSSIOIIIUB, técncos a autondades llglldas à 
questão sanllána como a I'NliS 18C101181, o Governo 
proclama agora sua adesão à Proposta da Emenda 
Constttuc10nal n. 1 169193, do Deputado Eduardo Jor
ge, Já com paracan~s favoráwis da CCJ a da ComiS
são Espacial da Câmara. 

Esta PEC pnttanda VIncular tnnta por canto do 
Orçamento a Segundada Socllll, considerado o per
centual adequado às despesas do SUS, a gastos 
axclusNOS do setor, vedando a utilização da faia re
cursos para raaiiZBJ' outras despesas do Orçamento 
FISCal 

Sr. Presidente, Sr"s a Srs. Sanadoras, além 
diSSO 1110ga dos Estados MuniCipiOS uma contnsparb
da da, no minimo, 10% da seus orçamentos abnga
tonamante, alocados em sallda 

A PIOPQIIIB p101ba, também, a aplicaçAo da ra
C811as da Segundada Socral, pelo Tasoum Nacional 
Junto ao BariCO Canlral, proporcionando ganhos 11-
renceúoa para os c:alr8s da Unilo, sem I8IOmO al
gum para a Segundada SOCial 

Eatlma-- que, entra 1990 a 1995,- nsnd,. 
mantos c:hagararn à casa dos 5 bih6as da raaill 

Embora o projeto tenha aspectos baalanle mte
.--antes a mai8CIIdonls da debela &p~areçlkl pelo 
Conglusa NaCional, não 8CIIIdilamos poeaa se 
constlluir na carta da alfoma das ul'lldade8 ladal'llb
vas panltncu, noladamante OS IIIIIIIICI~, a quem 
lagalmanbl ~. ao IIm e ao cabo, a p!8BtaÇAo 
alebva dos &aNIQOS da saúde d11atamante ou atra
vé8 da ten:alros 

Isso pon:Jua a mera VInculação da rarattas a 
despesas aspecfllcas não en&aJil, a não _. no pa
pal, uma real dasoantrabzaçlo dos racu.-, uma 

vez que não rapnosanta garanba da seu cu"""""'"
to, em espacial num período da aguda cnM fiscal da 
Umão, sempre diSposta a executar jiCIIibc:as rastnll
vas das tiBnsfelênciBS a seu encargo a ,._mo a 
desVIar recursos para outros f1ns como abalar sua 
diVIda puoiiCB ou saudar a folha de seMCioras lnab
vosda União 

Toma-se o exemplo das pnnclp&IS fontes de 
custeiO da Segundada Social - a ~ para 
o Flnar1C18m8nto da Segundada SoCial (Colina) a a 
ContribuiÇão sobre o Lucro Uquldo das ~ 
(CSLL) -: dos C81CB da R$25 1Hih6es arNCIIdsldos 
em 1997, apenas R$12 bllhi5as foram apliCados nas 
a!Mdadas fins da Segundada Socllll. 

Não 101, entretanto, a falta da lei vmc:ulaWa da 
despesas a causa do desVIo. sabendo-se que a L81 
Complementar n• 70, em seu art. 1°, diZ textualmen
te que "os recursos onundos da Colina davam ser 
dasbnados excluSIVamente às despesas com abvlda
das fins das ánoas de saude, prewlênaa. e asaistê.,. 
CIBsoaal. 

Em VISta diSSO, achamos oportuno 8IIIUdar a 
maténa a, a parbr de sugestões da proiiS8ionals que 
rrulllam no setor, olararer modesta contribuiçilo ao 
debata, a ser ap,_ntada quando da trarnlaç6o da 
PEC 169193 por aata Casa ou na ocasião dos deba
tas da nlforma tnbutãna. em VI8S da se aleluar. 

Entretanto, gostaria da adiantar a ldêia geral, 
p8l8 prop1C18r, talvllz, alguma raftaxão pnhia aabre o 
assunto. 

Tntta-se, ao nosso ver, da proi1ICMII' uma das
cenllallzaçao subslanllYa. e não apana I'IOIIWal, 
dos recursos destinados ao SUS, dando- mumcf
pios, os verdada1nas executoras finBIS • polftlcu 
da saúde, ..- dirato a 1ndapat ldantll li pemala 
das .._.., aclvlndas das contribuiÇ&II IIOCIIIiB no 
monb8nta da tnnta por osnto da BaJ tolal, lidoll como 
.-séno8 ao~do sator. 

Dessa fonna, onda loasam arraearladae -
ll'llutos, lé alas seriam apropriados a gaRis aan au
parJIOSIÇAo da aatruturas bui'OCiálicti osntra1s de 
contabilização e CXH 1bula dessas racailas, am o alto 
nsco da IIIIUilpulação a dasvtos a1ua1a. 

Além diSSO, sana um modo prátiCo da acabar 
com a C011JW11Ura Vlg&nle de JUiidiCidada .,.. 'la em 
que os antas fedal8dos paiiláricos nio goza..,. da 
iTi8IOndada polílica, em face do o~ da Segu
ndada Socllll, slo tutelados pala UniiD, tndadoil 
como qualquer praatador pnvado da urvços, ao sa
bor das VICISSIIudeB econllmlcas da áraa ledensl. 
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Os Mumcípoos tem muoto maos condiÇÕeS de, 
ao comratar servoços panoculares de saúde, comrolar 
sua elebva prestação 

AdemBJs, tal proposta, aumentando dos US$80 
atuaos para cerca de US$200 por habitante/ano os 
gastos com assostencoa à saúde, possibilitara onvesto
mentos na expansão da rede públoca própna, tornan
do-a, a médoo prazo, auto-sufocoente em relação à ló
goca comeraal de mercado dos produtores pnvados 
de sennços de saúde. 

E os Prefeitos terio a supeMSooná-los, na qua
lodade de gestores ondapendamas das ações de saú
de, os Conselhos Munocopaos da Saúde, órgãos losca
IJzadores com a presença de represemames das co
rrKJnodades falar na criação do Fundo Munoapal de 
Saúde, para depósdo em separado das recedas do 
setor. 

Esta, em tinhas geraos, é a Idéia que espero 
detalhar no momento oponuno da Reforma Foscai, 
por ter a maténa cunho lonanceoro e tnbutáno e ornplo
car em mudanças constducoonBJS. 

Sr. Presidente, para finalizar o meu pronuncia
mento, apmvello para fazer um apelo ao bnlhante U
der do Governo, nesta Casa, Senador Elcoo Alvares, 
que tem mostrado, nesta sua onteração de polltocas 
de resultados, o assessoramemo e a afinação com 
os lllleresses do Senado Federal. Apelo para que o 
Governo priorize esta polftica a Iom de que possa
mos fazer uma relortn~lação, porque, Senador Elcio 
Alvares, o Governo Fernando Hennque Cardoso tem 
se posiCionado como um Governo de coragem; um 
Governo que omplementou a politoca das reformas 
para poder adequar p Estado à realidade de um 
mundo globalizado. 

Em ralação à saúde, nobres Senadores Elcio 
Alvares e Lúcio Alclnlara. que, sem sombra de dúvi
da. são Senadores que têm debatido muito a ques
tão da saúde pública, acredito que a grande alterna
tiva - e o Govemo já começa a trilhar esse carrunho 
- é a reforma lnbutêna. O povo brasileiro não llllpDI'
ta mBJS um sistema de saúde falido, com declaraçõ
es do Ministro da Saúde mostrando que está de 
mãos atadas, impotente doante de uma problernâtica 
crónica em que não vemos perspecbvas. 

Nobra Senador Lúcoo Alcêntara, apelo também 
a V.Ex" que JUMe S~IIOZ à do nosso Líder do Go
verno, Senador Elcoo Alvares, e alerte o Prasldente 
Femando Hennque rdoso para que, com a sua 
Assessoria, possa praparar essa ratonna, que se faz 
neessstna e urgente. 

O Senador Bernardo Cabral, homem pubhco 
de grandes servoços prestados a este Paos como Re
lator da Conshluonte. sabe que as reformas são ne
cessánas e que só por meoo delas e que poderemos 
alonhar e põr o Paos nos tnlhos. 

V. Ex", sumameme com os dernaos colegas, 
tem de cerrar loleoras. porque tenho como exemplo 
não apenas os nobcoános em novel nacoonal, mas 
também no meu Estado, na pona dos hospdaos, nos 
prontos-socorros, a realodade não e dderente da de 
São Paulo V. Ex", como medoco, sã deve ter vovodo e 
vove doanameme essa problema~ca 

Sr. Presodeme, rnaos que por segurança, - esta 
alo o nosso Senador de Alagoas, que tem viVIdo so
tuações vexatónas doante de um quadro caó~o em 
relação ao problema da segurança naquele Estado -
o povo clama por saúde 

Ponanto, Sr. Presodente, no cumpnmemo do 
dever do Regomento Interno que o leva a acoonar 
duas vezes a sorene, alenando-me que o meu tempo 
está esgotado, agradeço a paclêncoa de V.Ex", mas 
um tema como esse nos empolga e, às vezes, não 
notamos o passar do tempo. 

O Senado Federal precosa se levamar; tem 
mostrado nas vánas reformas a vanguarda do Con
gresso Nacional e tem mostrado e aprovado em 
tempo recorde dentro de uma produção grandiOsa. 

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V.Ex" e 
loca o apelo ao nosso Uder do Governo, Senador El
coo Alvares. que merece a estuna de todos os Cole
gas pelo seu bnlhame desempenho, para que - a 
exemplo da saúde e da educação, em que o MiniStro 
Paulo Renato trabalha doutumamente com sua gran
de equipe, temando mudar a realidade deste Pais -
também lniCemos uma estratégia para a Saúde. 

O Senador Osrnar Dias me observa atenta
mente e V8JO nos olhos de S.Ex" sua cons1ante preo
cupação com politica da Agncullura, mas agora es
tamos tratando da Saúde. 

O Sr. Elclo Alvares (PFL- ES)- V. Ex" me 
pennile um apane? 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP)- Con
cedo um apane ao Senador Elcoo Alvaras. 

O Sr. Elclo Alvaree (PFL- ES)- Senador Gil
vem Borges, estou sendo oncumbodo pelos Senado
res Bernardo Cabral e Lúcoo Alcãmara para dozer a 
V.Ex" que ouvimos com IOda a atenção o seu séno 
pronuncoamento. Na condição de Loder do Governo e 
estando ao lado de V. Ex", esclaraço que hoje, no 
Orçamento da União, o Presidente Fernando Henn-
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que Cardoso dest1na ma1s da metade do d1nha1ro ar
recadado para a Saúde Evidentemente, estamos 
com problemas graves, V. Ex", nesta momento, 
como um leg1t1mc Líder do Estado do Amapá, sará 
levado em consideração, porque estamos tarn!*n 
ldantdiCados no mesmo proposllo de encontrar paJB 
a Sauda saluções fundamentais para o povo bras8-
ro. Portanto, em nome dos Senadores LúCIO AlcAn
tara e Bernardo Cabral e no mau, na condiÇão da Li
dar, hipoteco a V. Ex" a nossa solldanedada, na cer
teza da que também o pensamento do Presidenta 
Fernando Hennque Cardoso ldentrfiCa- com o da 
V. Ex" E vamos Juntos, cada vez 111111S, encontrar as 
soluções compalivetS com os graves problemas da 
Saúda em nosso Pais. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP1 -
Agradeço o aparte do nobre Senador Elc10 Alvares e 
enceno as minhas palavras, Sr. Presidente, solici
tando a V. Ex" pi0VIdêi'ICI8S no sentido de encam
nhar esee pronuncaunento ao Ministro da Saúda e 
ao Presidente Fernando Hennque Cardoso, paJB 
que dele se .JSSa, de uma certa forma, !Irar algum 
apnMiilamen1:>, porque estamos encammhando 
uma sugestão, urna luz, urna Idéia. 

Era o que eu linha a diZer, Sr. Presidenta. 
MudO obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocí1110) - V. 

Ex" será ateudido nos termos RegimentaiS 
A Presidênca~ comu111Ca aos Sra. Salladoraa 

que se llnCOiilla dllllnbuido nas bancadas o Ralató
no da PraaidênciB ralarenta aos traballos do Sana
do Federal a do Congreao Naaonaf na 3' Ssss'o 
l..eglslaliva Ordlnéna e na 5" s-ão lag!SJa!jya Ex
traordlnéna da 50" lag,......1ra. 

Por pennuta com o Senador Francelina '"-" 
ra. COIICIIdo a palavra ao emonenta Sanador Bernar
do Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Plo
nuncas o llllgllfta -.:urso. Sem nM8Io do orador.) 
- Sr. Presiderà, Sanador Cartas Pllllacl-. que 
preside esta_.,, Sr"s. e Srs. Sanadores, no final 
<» da 13 da faverairo a Nação foi colhida por uma 
nolfc:a que 111 obllll&ce o Pais lnlanl, come OCCJrNU 
naquela 110118. l..anallavelmarote, só no Ilibado pala 
manhã, por volta do maio-dia, tomai c:onheclrlaiiD 
dessa tnateza que man:ou todos os -: 
na I'ICIIIa antanor lalecera Cartas da AIBI)jo Uma. Ju
nsta brilhante, escntor famoso, JOmalisla que enn
queceu vénos JOII"'IIIS ao longo de - VIda da quaa 
85 anos, foi, sobnltudo, um grande advogado do JÚri-

Quando éramos unovei'SIIános, nós, ~ 
ses, linhamcs dele uma VISio de quem apon1a Cllllll-

nhos e 1ndK:a soluções para quem va1 advogar, so
bretudo na maténa em que era um maatre, Oinlllo 
Panal De umvar~ •• -os, aqueles qu11 !Miram sorte 
ma10r passaram a con•1ver com ele na Ordem dos 
Advogados do Brasil, onde era conselheiro. Estava 
eu então tangido pelos vendavaiS dos aios da cassa
ção, tendo perdido dez anos da diraitos pollbcos, 
mau mandato de Deputado Federal e o lugar da pro
fessor na faculdade da 01red0 Esae lato, se da um 
lado to1 negatiVO, de outro aproxmou-ma da Carlos 
de Araúto L1ma A dnrança da Idade não parmdiU 
que na época da faculdade pudesse com ele COIM

ver, mas, na OAB, sentando-se ale ao lado da So
brai P1nto, éramos os três rapreaentanl88 do Amazo
nas no Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do BIBBII. Ali nossa amiZade se agigantou, e o -
PIIIID por assa figura humana tranacanda, até hoje, 
qualquer nível que pudesse astab alaCIII paJB dizer o 
que é essa parda para as letras JUridiCIIII. 

Dois arbgos, um da lij!IQ Fernandes, que com 
ele conviWI.I ao longo do tampo, a que o COI oaldara, 
em palavras taxluaiS •um junsta, um eacntor, um JOr
naliSta", a que produZIU uma das rnBIS bandas peças 
que eu Já VI com a palavra saudada. Em brwa, Sr. 
P-ldente. vou ma pennitir ler alguns tractx. a ao 
final soiiCIIaral da V. Ex" a transcnção nos Anllla. 
Vap1 a COIIICidêiiCIB, Sr. P18111danta. são, come disee, 
dois arbgos. um da HéliO Fernandes, que lllllll com 
api"OXIIII8damanl 70 anos, a outro .a um JCWW11 ad
vogado amazonaMa que ainda nio abnglu os 30; 
ambos sobre a morta da Araújo Uma. A figura gigan
tasca da AraúJO Lima permta, portaniD, que Um jo
_..e um homem na- rnatundade produzam para 
os AnaiS da tudo aqulo que se poaaa chamar digni
dade o retrato da Araújo Uma, falto com a rn.iB ab
soluta perfaiçAo. 

Eu me lembro que, nos Idos da 76, quMdo a 
OAB lutava pela volta do Estado da Dirallo, - re
torno da lnSiiluição do ......_ caqn.-, pelo 16nnino 
dos atas lnsliluciOnais, em Cunlibe, Araújo La. pro
duziu uma IBM na ConferênCia Nacional dos Mllo
gados que ficou IIIIIIC8da paJB o reato da vida de to
dos aquelea q .. ali estavam. Mas - obla "Oa 
Grandes PPilCIIBOS do Júri", até hoje nlngu6m con-
seg ..... IgUalar. Para - livro, muiiD conbllulu -
cornpanh81ra. sua &mlgB, - esposs, sua II8IIICIIBda 
da VIda lllllllra. D" Ruth da Araújo Lima, que parbel
pou da ledura atnMis da gravaçllo das dei e 
das - da pramoto1111. paJB que se '- o que 
ho!a é considerado a otn c!+•ica sobra o lribunal 
do JÚri. Ela. hoja, apenas - da smiCiada que uma 
COIIVIVêncla com um companheiro por ,_ IIII -
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senta anos pode acarretar a alguem; sobretudo, VIVe 

lambem sentindo o que nós advogados temos para 
com Araú1o Lima. Ele diziB estar na fase "o1ble", ex
plicando que "OIIIte" era a fase dos oitenta anos e 
frequentava a1nda o Instituto dos Advogados Bras•
la~ros, lecJOnando para os seus pvens colegas. 

Não tenho nenhuma dúVIda de que, para nós, 
advogados, a f1gura de Araúro L1ma será uma l1gura 
emblematiCB, será daquelas que o tempo não apa
ga, que a 1dade não esmaece e que a viVência dos 
que chegaram depoiS há de serwr corno exemplo. 
São essas vidas murto quendas que quando se per
dem se d•z dessas pessoas que não foram para ou
tro lugar, fiCaram encantadas. Araúro Lima, esteJa 
onde eshver, deve saber que este discurso, que esta 
homenagem só e feita hOJB porque, lamentavelmen
te, nos d•as 13, à norte, e 14 (sábado), não havia
corno não houve - sessão; e na segunda-leJra, diB 
16, nossa sessão sena - como foi - apenas de aber
tura, portanto, sessão solene; e é neste sessão de 
hore. a pnrne1ra, que o Senado o homenageia. Sei -
e não tenho a menor dúVIda em declarar ISSO, e o 
laço sem nenhum constrangimento, talvez por uma 
das vozes ITI8JS fracas que o Plenáno tem no ãmbrto 
JUrid•co - que nenhum dos meus colegas o fana com 
maJS emoção, essa emoção que s1nto, peta nossa 
conVNênc•a. 

O seu úlbmo liVro, que ele estava para entregar 
ao povo do amazonas neste mês de março, sa~ndo 
Já do prelo, tem agora de ser entregue pelo seu ldho 
- advogado também, com o mesmo nome (Carlos) -, 
que levara ao Pais intaro a mensagem que o pa~lez 
questão de deiur: O Depoimento de um Advogado. 

Sei que os colegas que me ouvem permdirio 
que eu traga ao conheCimento da Casa aquilo que 
Uida há pouco eu dizia sobre maténa pubhcada em 
alguns JOrrlaiS, mas sobretudo em A Crftlca, de Ma
naus, com o qual ele durante tantos anos colaborou, 
e a Tribuna da lmpnlnsa, do qual ele I8Z18 paJte 
como articuiJSia consecutrvo há rnurtos anos. 

Antes disso, Sr. P-ldenta, prectso diZ8t' o que 
AraúJO Lima fez pelo Tnbunal do Júri. Na época da 
Assembléia NaCional Constituinte - deve Jembrar-ae 
diSSO o Senador Lúc:lo Ak:Antara, que a a.:ompanhou 
com o brilhantiSmo da sempre, - houve um ITIOVI
mento no sentido da extinção do Tribunal do Júri, e 
AraúJo Lima, não &p~~nas com sua presença. mas 
também mediante oo~nbuJÇão escrita, fez um gran-
de favor àqueles q considenlm o Tnbunal do Jún 
o maJS democráticO tnbun&IS. Fez por ele e para 
ele um trabalho de consaenllzação, mostrando, des
de o tempo de sua cnação, o volume de trabalho do 

Tnbunal do Jún com a atuação de grandes advoga· 
dos cnrmnaiiSies, ate chegar a ale próprio, advogado 
de Gregono Fortunato, então guarda-costas do Pre
sidente GetúliO Vargas. E sem nenhuma remunera
ção. sem nenhum honoráno, compa..-u perante os 
rurados para mostrar que o Tribunal do Júri não po
dena, em nenhum Instante, ser at-lhado, extinto, 
sobretudo pela Assemblél8 Naaonal Conatrtuinla. 

Àquela altura, quando a correnta dos que da
fendem que O JUIZ de fato não sabe JUlgar, SÓ O, JUiz 
de drrerto sabe, AraÚJO Lima esclarecra que o IUIZ de 
fato é aquele que no colldiBnO, no d18-a-dla, senta as 
agruras, as •ncertezas, as dificuldades, as delrclln
ciBS, a falta de d1nhe1ro, a dificuldade de sustentar a 
lamíl~a, enquanto o IUIZ de dlrerto rulga apeMS com 
a letra lna da le1 e mullas vezes dela não pode se 
afastar. Mostrava que podemos ser JUlgados por um 
semelharrte que também VNe o dia-a-da no soln
mento e que talvez essa seJB a melhor forma de jul
gar, porque o JUIZ de lato se coloca no lugar daquela 
que está sendo Julgado. 

Vt1J8, portanto, o Senado: alguns JOrnlliB ela Na
ção larnerllavarn a morte desse grande JUriela numa 
sexta-fe•ra à noite P o sepultamento no sébedo ê. lar· 
de com este regrstro: 

"AraÚJO Lima morreu na sexta à noite e fo• se
pultado no sábado à tarde. No tenfvel vemo canoca. 
quem morre no !1m de semariB não pode reoeber as 
homenagens que mereceu em vrda, poa1 ~ to
doe estllo fora. 

Lembro o sepultamento de AntoniO Evansto de 
Moraes Filho, outra grande figura, morto em plena 
torça dos seus 60 anos. Como ISSO aconteceu num 
fm de semana de oerão, qr.rasa nrnguém eatava 
aqur. Mas a miSSa for a lembrança que ele rnarecra 
de todos que o conh-rarn. Como isso BCOI.-.r 
num 11m de semana de verão, qu- n1nguérn estava 
aqui. Mas a rmssa fo• a lembrança que ele rnerecra 
de todos que o conheceram. Exalamenle IIIIRn 
acontecerá ho(e" - esta é uma noticia do dia 20 de 
f-iro - •com Araújo Urna. Morreu com o Con
gresso fechado, mpossibllilando que _. nome fos
se lembrado em plena sassio da CAma/a e do Se
nado." 

VtiJB, Sr. P~. corno amp-tem, em 
detenninados instantes, ameia que mediania p6licla 
idéra. a oportunidade de trazer ao conhecrrnanto doe 
leitoras as figuras que rnaJS se destacaram no mun
do JUrídiCO. 

Quero, por ISSO, pedrr a V. Ex", a fim de nio 
carmar nossos emnentes colegas, qua me drapenae 
da Jertura dos artrgos publicados na TrfbuM da 1m-
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p-. pelo emrnente romalrsta Hel1o Fernandes, e 
em "A Crftica, pelo OICivogado Júlio Al\lôniO Lopes, e 
que detennrne a publrcação deles nos Anars. 

Peço também a V Elr', que, tão logo S8J8 to
mada essa pi"OVIdiincra, dê conhecrmento desse pro
nuncramento à familra, na pessoa da VIúva, Dona 
Ruth de AraúJO L11na, CUJO endereço fomecerai à Se
crelana-Geral da Mesa. 

Com essa requenmento, Sr. Presidente, des
peço-me da tribuna cena de que melhor sena que eu 
]Brnars a ocupasse para esta finalidade· regiSIIar o 
la18Cirnento de um arntgo que se 101 do convíVIO dra
no, mas que permanece na lembrança de todos nós, 
de todos aqueles que o conheceram. que comnve
ram com a sua rntegndade moral, com a sua !88p81· 
tablhdade pes-' e, sobretudo, com o homem que 
orgulhou as letras rurídJcas deste Pais. 

Sr. Presidente, encerro meu discurso rederan
do o raquenmento já formulado a V. Ex'. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. BERNARDO CABRAL Ell SEU 
PAONUNCIAIIENTO: 

"-·-MúJo Lima UM HOMEM GIGANTESCO. ÁRIIORE E 

FLORESTA INTEIRA. ADVOGADO. 
JORNALISTA, ESCRITOR ORADOR. HUMANISTA 

o que - quando oe peoda um amigo como cartao de 
Ara.., I.Jma? Chorar elo- ameia no-· ITICIIIW elo lris--ocorpo .. ' F8Ciildola4WI6 .. Moo_,clo 
o-éum_PI)bloo_parao.,.••-da_. 
nldada d&lic8do .......... lutas pelo i ·~ do 
Palo....,aradoeWJ&iliinadola&aila __ _ 

a 8Aiill 0h E 81111. Carlos de Ara140 Lima nw-=e corno pauoas, --
-g l.~u~··-·""' I --· 

-· um doo - ""''• I do - "'- Lma 18 
u 8111 tudO Ma 116 q..na _. leloibladu, •••wlo e ena. 

do_......,._ -léondao-6-doque 

lUdo, •• -- ., --par- lido ........ 
IJrM ....... pelo mundo, """"" .... rnullaelugawll, ...... jomllo .. 

dalllgoudo-

Agora. no llnWr daS 86 anos viVI:ias aâ••=•••••· 
,....,Lma __ _,quenaila_o_IIDI*Io 

EsiiMI ~&do num nova lvro. 811ft oiiiiida, IMO,........ 
la jll """*'· E que- r.nç.do em lliBiO no -. e6 pada... -......,.._~uma.-....-.-- ....... - Sllcamopl_um_a-.-a-amorta 
nMIIa • ..,.,.. 'm, Carlos de Ar8újo lJrrB CDIIIrBrbi.l -
o::w ;ln. Pors ele b .....er.c. em VIda. rnonau carno.,... 

ràlcla mBIDf' lllnda Eu tá diSM mBIS da uma vez. nlo • c:hDnl 

---~--- ... --eu meano dasmMD assa afirmaç:áo. onllm, no en111n0 de Arau-
JOL.mw 

- amaram 1an10 a - QU8IIIO cartao elo Anlilp 
......... -do que. ,.aprta -- pocltH8- que Alal)o Lma 
só amou I'MM'ID a rrd'l8l' da VIda nl:8ft. a - adl••*ual Rdh. 
Ele ......, dizia lodos ow dias, (clzia e ._ria) q,. aom Rull 

não 1ana-em lugar algum Com ela_, now -
e -lugoras Alail)o I.Jma, .....,_, -·-..., 
tanivtll J I awacb cre C811WilkJ6. VIndo III dD ... ._.. eiiD 

.-Amazonas."'- ao RIO onda oe ••""'""""' lllflida· 
nwilii num - CCJnMa Arauro Lma bem-. ,. 11 
basMnlll r&BJ~aitado, quatdo. M•wado a...ldo-.,. ...... 
de do CllliiWilio da -- - 43 -- ..... - - -com 86 teve wn dos nu•••• da rnaaor glória. .. .,. U · a da-

-CieG~-.o-.que-mmP*a
raaa ou parachoque de t\d) que ...... ...._. de ecp "' no 
Catata de 1951 a 1954 

(Da-"' oiOIÇAO .r-e1e varvu ......... .,_
lia tardisp-. a1é a.,._. om 1-. no.-- 9it" 

nar da -.. do IIUido, -., LJ,. n1o ... a"" ~-
G~Mas-.z.u .. -.----o
_de_.....,._par_dalildoaqullo_o_ ..... , 

Acho que de IOdas as q1 fdadel e cnada I • Araí4o 
LJr1W. (..,.,.ado o h..nwumo e a h......_.) .. w E . IWII 

noT-doJ.., Nlo.,.oóo_..se~queole
quoaa-.so-ese..., .,_... ..... 
..,__......,._ EJBo81110rque-peloT-.a
do pelo awnwl&ila que o-• ....,..., elo- Na .... saçio.---- Anlilp IJrM nlo .. -. 
YOIIIIIde. ..... q .. --& mvocaala CCITI....._ CICI•Wr.,.._ 

- ...... quis. onda quis. Swila- bem ............ 
lugm-, ._.. que ltJIIItilae Vida e - Vida au;w- I -
....... Em--detudoeaNrndetudD.\IIICXilua 5 bd
...._ eb'l' ' , iUr*IMQ pe5o huiiW .. ID, ,... aaur&. -
_...,.,___,.ma~~...,.-c~oatuP•I r 
.,. .. aglliDIII.e..naHI!c 781act.fllillam 55 C -.... 

1 wdu pela c:ulb.n. fia o O.. da dlllno 5 I aa6wau 
queurnadeliiM--UIIilum_.,. __ ,. cam----~~.---· ..... ,. 1• piB F--a F- da .__,ltplll7-
ctmaeF1-• 1. 

Mas .. no-que-.,Lmwoe--1 ~ 
-um-do mundo.-da~- no r7o, 
em T• ·: 1 . .m 8rUIIa. ..,. •••• na Fio, _...., oam a 
,_.....,.. ... , 1- N-aa-u emlugar 
algum -110--dOI'N .-.-.,....,.,_.. 
1a, -de 11111o e .. c1e onda ..... a .. ~ e1o onda vt-
nr. o rMgrlltllmO •••wb•••• em 1 I 7 J Nlo MDDndlll 
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qua soa I'BIZ 8ldaYa ndlscutvamama lé, qua c:kMa tudo ao seu 

- De IOdO os apaa110118<1a6 pelo - • pela 
Amazõrua For - QU8 1111118 lutou pela soa-· conoraiiZa· 
ção • -IZOÇiio. Do-e do -no. a IIS1aS linhas de....-.. que não 
têm nada de necrológio, me transtonner comp1Jfai181d&. Da lrts
taza que ma dominava quando sa• do camilério (a quase não fut 
ao erneno.- pela nobaa de sua mona), acabo de oscra
ver com nas saudade mas sem um pngo da lnSl8za .-.ar 
Como IDdoo ...,_ que ...,._ um dia, - da grandeZa, da 
~- da 8riiOÇão como Araujo LJma ViVau E a lama como 
morreu, sem sufl•nado, sem traurnallsmo, sem que atguém pu

desse Iamontá-lo 

Nio se lamenta um !PIIBnlrl do-. maamo que o 
IOiribaiuanto -.. lirVore - - a q>iil6rriillica da 
<*oUinaa Brava Arall!O LJma, rnaneucomo ,_., admnldo pela 

Human-. ,..,.,&dOo da Human-. 

H611oFel'rlandll 

AJUSTIÇA E ARAÚJO UMA 

Damlao. ..........., a .,._ da maus -· _.
carlll- a Clcora que...-da..._--dar a um ho-_, --·g-CUIB_pcrim __ 
- CICei'O ISiiPG'id&u. •Par que n6o o destinas 188 educar as taus 
filhas'7• Esea r gam ma wm 1\. leutnuça no mun&IID am 
quo_,.apenladaum--...-adaumllllllgO-· 
oo. A parda, .,... da ludo, da um granda 111111g0 do Amazonas 
A parda de um 1 -,_da Juoliça. 

Como, no 8IIWIID. axpcw a Virtude darwnanla eam que co
nliOÇ8mOB os w:ros a oa-do ser h......,., Ylr:lae e-
IOBque sa_rras_em_dias __ _ 

---pela-da-----c:ontanasda ___ .,........_ .. ___ • 
-na-da Monaus. Al!ll.rna. .. ---!Uri
,.-..,,.-opolloa,-da--o-
~--oraal-.diga-tllldap cu-

_..., o qual ....... lUdo- 61ogalé -·--)uo
tillear a delliiOI n 'é SOb o IIWitD dlasin'Alladar dll 'eQ E J J Se-.-que o Dlralo é a Justiça- pola 

-· na .- e - llçiio da Cl6vla lle'C' r• E, oa _, 
ludo que élrigal 6 -.lUdo que é--,...logalé la
glllmo. --------.hé-não rruiD- o q--de- Palo ao 
"""'rrmrgo CaiiOB da Arall!O L.ma.- na_,.,. _..m 
no Filo da-. Na-........ que .. ...--fa
zermos o~-__.. o_,...., da 11111,--o 
qual a - do povo não .... u """tilcae -dosa· 
~ da """...ade eoctal, as urnas.._.. mudllm os 
gcwernas, ma& nio as ratomwn; • as libiidad&& palflicas sólêm 

por ftrn IIIH••• a CUJM18Z e a Y8ldad8 doa A "'• ....,..,. 

dCHhOs em lraç6ae .._...o-., do- E esse daemen· 

lido IÓ. --..... -da·~ ... hcimen8 ..._ 
luiD&. sob os--panm -erdoMdas. 

cariOB da ArauiO IJma ara um hOniOm asorm Amigo, Ho-

-·Leal, F......., O......,. acMrgado ........-que o Ame· 

---•-.um-........,.dollrasilam-
os-. Sim, um~a sarsagiOCIO- N101· 
c:a vr ou c:onWa com alguém 1lo lliCICIO, 1lo puro alio - da 
tazer das virtudes. ., IIWiS de palavr-. de u 7 • au 8llqUID" 

das. o CXIIiiip01161118 e• , iiCIBI e vtta1 da remac;ar. Certa OCIISião. 
aod_.-me um IMO, ela me pedia um pouco da--
da Eu .-g.:ll - nada tio novo e perane Dr. cariOB da Araup 

Lma. -"'o-"*' da soa- em luta da darriOQ.,. e do 
avanQO da &e:! C& laile Nada tio JDV8111 a Sl.mllme quanlo a canab

a..da que o senhOr pregou. a dalesa do VOID aos daza anos. a ... lula pola 111811U1tn;ãodo T-do Jun, a-- per
_..- palilicos. - liio """" e partir181d8 quaniO a noção 
-que o senhor Dma do que ara cariO ou ...-_ -,.... 

-· do que a corrupção Crlnlranana1la, nada 1lo nowr a lia 
presente quarm a hDnaltidada e a coragem. rracas .,1F'fJ81S 

daeua....,.._,_-. -.. Lima---- Nossos-- .... ----0-...-da-•de-iijiluo -rn. N~.n:B PAICIIIOU 181'110 

PS Artigo - Iiii - ,... e rapu~r~..- - com 
_... -IIÇÕ&S Laro&IÇIIS de um 111111g0 ~ __ .._ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocimo) - A 
Mesa assoaa-se à homenagem prastada, nata 
oportunidade, ao ermnente IUnsla Araúp Lima, re
centemente falecido, e assegura que V. Ex" será 
atendido noa tennos do Regtmento. 

Concedo a palavra ao emmente Senador Jael 
da Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro
nUIICIII O &agUinle d"ISCUISO. Sem I1MSiio do Ollldor.) 
- Sr. Preaidanle, s,os. e 818. Senadonls, a a~
çio do contmgente da população bl&llllaua com 
acesso ao .-do de consumo, constatada nos úl
timos anoa, foi, sem dúvida, um dos mais bené:icos 
.-ullados do Plano Real, que estabiliZOU a nosaa 
8CQIIQmlll, 

O aparecimento de novos consumidoras no 
mercado ampl1ou Slgmi1C8t1Vamente as oponum
dades de surg1mento de pequenos negóciOs, em 
espec1al na Reg1ão Nordeste, e mohvou multas 
pessoas, subempregadas ou desempregadas, a 
buscaram renda em at1vidades mtorma1s, ta1s 
como ambulantes, labncantes de uma 1nl1n1dade 
de produtos de consumo, pequenos lojiStaS, bor
lliChalras, mercetiiiOS e outros. 
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Atento u alterações do setor produbW a preo
cupado em fortalecer o segmento IIIICI'OB~ 
reg1onal, em nltlda fase de expansão, o Banco do 
Nordeste mandou reai1Z81' urna pesqu1sa de marca
do. dHenvolwu um processo metodológiCo aspeclll
cr P" ara resr- •r a essa demanda. com s1818Jnas 
ae control, ..,.,·aaonal mlormabZados. e assumiu o 

J da apoiB' a nova cllanlela, até antiio margJ
nallzada pelo Sl8hlma finai'IC8Iro lonnal. 

UIIIIZalldo sua vasta expenêncra de msti1uÇão 
llnancen com llllavantas semços prastados aos 
Estados da Regtão na áii!!B da opel1lCIOn811Z8Çáo de 
prog~amas de cr*llto da elevado cunho soc:ral, o 
Banco do Nordeale opei'BCIOnallzou um progmma 
moderno, voltado pala pequenos negóc1os, tolal
rnanta KlantiriCBdo com a linha da atuação adOiada 
nos últimos três anos. CUJ8S pnondades são a .-. 
çio, a deacanballzação a a damoc~abzaçio da suas 
açlies. paasando a oferecer empréstimos tolalnwnte 
dasburoc:rabzados.. 

É para falar sobre assa 1mportante II1ICIIIbva, 
que abre 1101109 ca1111n'- para garanllr ocupaçlo a 
renda à populaçio da Região Nordeste, que ocupo, 
neste momento, a tribuna do Senado Federal. 

Sr Preulanbs, &-&. e Srs. Sanadorw, o Ban
co do Nordaate lançou oficialmente, no dia 23 da ja
IIBiro pi'ÓXImo pe•ndo. em solenidade s.......,_, 
transmlllda Vl8 Embraiei, a palllr da Capital do mau 
Estado, Pernantluco, -. prog1ama da mcracr6dllo, 
denominado Crecliamigo, para atendar. numa faH
PIIoto. anoo c:idadas: Recda, Fortaleza. Slo Lula, 
Aracatu a llabuna. 

Prabglando o - a dando, com sua pra
sa~ÇB, maior dalltaqua e brilho a aaaa !mpOIIIInle mt
C181iva do Banco do Nordeste. ~ laola
l'llllada da lluçaniBIIIo do progl8ma, no Rec:ila. o 
Vloa-F1 ...... da Rap(lbllca, Man:o ~. 08 Mi
niatros do PlanapunaniO e Orçamanlo, Ar*lnio Kan
dir, a da Agricullura, Allindo POito, bem CDnD várioa 
parla..,......_, Pf8ladoa a lideranças comunMrias, 
que -.:-n o Banco do Nonlaate CDnD uma 
das aglnau mu produtJvas a da naor akiiiiCIB 
no 11p010 aobNiudo aos miCOrempl'llllários. 

Sr. P~. o Progmma Crediamlgo- Cen
tral da Mlcnxridito do Nordesla, por sua ralllllnda 
ec:onõrnica a IIOCial, 6 um dos 42 pi'DJIIIoS priorilénos 
do Governo Fadaral mlag18ntas do Prog..,. Brasil 
em Açio, vollado para a prumoçio do dnrnvot.·.
manto IIU8IIIrUvel do Pais nu práarna clécrtas 

Bem ubaiiiOS que os prof8tOS que llll8gram o 
Programa Bnlsil em AçAo sio aatn1teg11:11nw as
collvdos por I8US afaltos mulliphcadoraa, sua capa-

Cidade da alavancar o daP...- 'l8l1lo SOCI8I a sau 
poteoollll de geração de ••• ~nldadas ~ - prt
vad!!.. ~t.não temos diMda da 1mpoltii'IOIII do lança
mento da Central de MICrocrédrto do Nordeste. 

O Cred1am1go é um programa de ampréatJrnos 
•nnplilicado que YIS8 atendar pequenos e nlicl
preendadores. ta como borrachelros, saprlalros, 
ambulantes, rnerc&e~ros e outras categonas da 118· 
balhadoras até agora marginalizados pelo Sialama ft
nancetiO tradiCional. 

Como bem ressaltou o Presidenta do Banco do 
Nordeste, Dr. Byron Oue1roz. o Credlarnogo vu 
atendar nec:ess1dadas 1med1Btas do miC.,_I!piiiiHl
dedor nordesllno, possibilitando a obtenção da capi
tal de g1ro e a compra de equipamentos. 

Embora tenha largo alcance sociBI, trala-ea da 
um programa qus não tem qualquer cunho -'artc:ud-. lnd&pendendo tolaiiTIItnta ele lontas públicas, 
tá que os recursos são captados no marcado a re
passados aos beneliclánol a fUro& da matcado (5% 
ao mls) e no prazo curto de no IIIIIXImo 80 dias, 
com -rnbolso em prelllaçÕ8S qu111H11818, da modo 
a garantir a contmuldada a a expansão dos linancl8-
mantoa, da acordo com a demanda. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocíi'IO) - No
bre Senador Joal de Hollanda. penmta-ma menom
per V Ex" para prorrogar por rnBIS quirae nWiutos a 
Hora do Expediente, a fim de que V. Ex" conclua o 
-. pronunciamento a poasamoa COIICBdar a palavra 
ao nobre Senador Leonel PaiVB para uma comui'IICII
ção inadiâvel. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) -
Obrigado. Sr. Presrdsnte. 

Com - linha de crádito espacial, 8VIIa .. 
que os rnoc:ro e pequenos e~ tenham 
suas aiMdadas pl1ljlldicada& por fafta da capdal da 
guo ou que tenham da n1e0m1r a finaiiCIIIII•-Iat
tos por &giOias ou lornacadoras, a JUro& ~ 
tas, multo RI8IS alavados que os cobrados normal
mente pelos bariC08 - para o cri* da 
consumo. 

Paralelamenlll ao crédllo. IIIIIID -.lo alenlct
doa aar•IÇOS de capacllaçAo ~.-..lo à 
melhona da qualilicaçlo técnlco-garencial do cliamll, 
por ma10 da 1re1naman101 prátiCOs da CUlta duraçio, 
da modo a BJUdar osrnoc:ro e~~ 
dores a melhor organizar a COI lbolar -.a 11111115 CI08. 

Sf"s. e Sra. Senadores, a mala inicial do pro
grama é atingll100 rm1 ~ até o final 
daate ano da 1988, Ubli2ando-ae. para -· da ra
CUIIIOS da on1ern de 55 rndhilea da ,_, a _, ob!e-
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!IVO maos amplo e benefiCiar, nos proXImos 4 anos. 
cerca de 500 m11 empreendedores. 

A siSiemallca para obter o empresbmos é som
pies: o onteressado preenche a ficha de 1nscnção e 
recebe a v1slla do assessor de créddO do Banco do 
Nordeste, que venhca, in loco, a capacidade do em
preendimento, em~1ndo parecer à com1ssão que 
aprova o créd~o. 

A pamr do pnme11o empréstmo, o ciHJnte habl
l~a-se a receber créddos sucessiVOS, em quantiaS 
cada vez mBIS elevadas, até o momento que seu ne
góciO atinJa o estágiO necessáno para utollzar-se de 
outros programas do SIStema fonnal de créd~o. tá 
como empresa cons!Jtuida 

Como 1ncen1Ml para que o cloente cumpra os 
prazos pactuados, os que pagarem todas as presta
ções em d!B receberão do banco, ao final do em
préstimo, a titulo de prêmio, 15% dos JUros pagos, e 
poderão receber novo créddO imediatamente. 

As exigências sio mlnmas, Sr. Presidente, 
sem necessidade de apresentar bens em garant!IL O 
programa adota o sllllelna de garaniiB solldána: o in
teressado forma um g,..po de 4 a 7 pessoas de sua 
confiança, estabale=rtas há maas de um ano. maiO
res de Idade, que tenham um pequeno negócio pró
xomo ao seu e que tanmém necessdem de créd~o 
para seus empreendimentos. 

Pelo sJStema de garani!B solldána, cada mem
bro do grupo é rMponlável pelo pagamento de sua 
parcela e também da parte -- do empnlsbmo 
liberado ao grupo, e os valores, para cada um, são 
definidos em função de sua capacodade de amomza
ção. 

Sr"s. e Srs. Senadoras, o Programa Credlllrl'll· 
go, tio Importante do ponto de VISia BOCal para toda 
a Região Nordeste e=I'IICialmente nas CIIICO 
Cidades-piloto &qUI . , leizmente deverá 
ser ampltado, a paltir mês de abril, para mais 45 
Munocípios. 

Dentro de dois ..-. aprolllmadamente, o 
programa de lriiCRICiádito deverá B8lar fuiiCIOIIIIIIdo 
em mais anco Munocípoos de Pernambuco, setS do 
Ceará, quatro do Maranhlo, três de Sergope e nove 
daBah!B. 

Outros Estados também serio beneiiCIIIdos na 
expansão do programa, Sr. Presidente: leram esco
lhidos quatro Munocipios do PIBUI, quatro do R10 
Grande do Norte, Cinco da Paralba, três de Alagoas 
e doiS de Monas GIHBIS. 

O Banco do Nordeste montou, sem dúvoda. 
uma excelente estralágiB de lançamento do Progra
ma CrediBnngo. Para divulgar os benellaos da nova 

linha de crédito estão prevostas palestras onformato
vas nas áreas a serem contempladas, reunondo pos
siveos benelocJános desSa ln!CIBIIVB promossora, que 
poderá ter um grande eledo muRopllcador e melhorar 
as condoções de VIda de mudos nordestonos. 

Sr"s. e Srs. Senadoras, como representante do 
Estado de Pernambuco nesta Casa, gostana, de. ao 
concluir este pronunc!Bmento, parabenozar o Banco 
do Non!este pelo lançamento do Credoanngo e cum
pnmentar a Doreção do Banco do Nordeste, na pes
soa de seu Presidente, Byron Oueoroz, por essa om
CIBIIVB tão importante oara a nossa Regoão 

Ao dar créddO a quem produz. o Banco do Nor
deste rlão só demonstra sua crença no espinto de 
IniCiativa do valoroso trabel"aoor nordestoriQ e na 
sua capacidade de vencer a partor de seu propr10 es
forço, mas também assegura novas oportunidades 
de ocupação e renda para uma sognd1callva parcela 
de população da Região Nordeste do Pa1s. 

Era o que eu bnha a dozer, Sr. Presidente. 
MudO obngado. 
O SR. PRESIDENTE· (Garfos Patrocon10j -

Concedo a palavra para uma comuniCBção Jnadoá
vel, por cinco monutos, ao emonente Senador Leo
nel Paiva. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF Para uma 
comuniCBçâo onadoávet. Sem I'BVIsão do orador.) -
Sr. Preeldente, Sr"s. e Srs. Senadores. recebo nooe, 
em meu Gabinete, a publiCaÇão dos resultaaos "e 
algumas das empresas que partiCipam do r--_;~o 
Banco do Bras~! relai!VOS a 1997. os quaiS faço ques
tão de vir a tnbuna evidenciar. 

Todos sabem e reconhecem a importlnCia que 
o Banco do Brasd e as empresas a ele togadas repre
sentaram e mnda representam para a históna e o 
deeenvolvJrnenl do nosso Pais. 

Apesar de alguns poucos momentos dlilce!S 
pelos quaos passou ao longo deesa h1Sióna, na maoo
ria das vezes como conseqüência de gesliles ona
propnadas, a !raj816ria do Banco do Brasd e de suas 
empi 1 tem Sido recheada de sue anos e de reali
zações que só fozeram e conbnuam fazendo o en
grar.deciloiiWIIo do nosso Pa1s. 

Tnlla-se das ~s da área de segundada 
pnvada •gadas ao Banco do Bras~!: a BrasoiCap ca
pdalizaçio S/A, a BrasdSaúde Companh!B de Segu
ros, a Brasotveículos Companhia de Seguros e a 
BrasdSeg Parllclpações. 

Resultado de uma mnda recente, porém acer
tada, pollbca estratégiCa, operaciOnal e comeraal do 
Grupo, oniCIBda há pouco ma1s de doiS anos e vaRa
da, inclusive, para a sua recuperação cun., um roao, 
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o Banco do Bras11 começa a colher os louros da de
CisãO de 1ngressar e desenvolver prcclutos própnos 
da area de segundada pnvacla em pan:ena com ou
tras empresas do segmento. expandindo o selar 
como um todo através da colocação de seus prcclu
tos Junto a 1 -hos de me~eedo até então Inexplora
dos 

Sob ' "mando de r Ceser X1menes. Pre-
sidente a .rupo, e de L" pe Denucc1 Martins. 
Preslden aas empresas de undacle do Grupo, a 
area de segundada do Banco oa B18811 fechou 1997 
com ma1s de RS 1.5 bilhão de abVos. faturamento 
supenor a RS 1,3 btlhão e patnmõn1o liqu1do consoli
dado cc1ma de RS 201 m1lhões. 

O rasultado consolidado dessas empi8SBS. em 
1 997. correspondeu a maiS de R$23,2 n11lhiles. ge
rando rentabilidade sobre o patnmõn10 total da or
dem de 11,6%. 

Somente com títulos de capdaiiZBÇiio, a média 
mensal de contratos hrmados pela B1881IC8p. em 
t 997. lo1 de 84 m1l. ou seja. ma1s de 3800 títulos 
vendidos a cada dia útil. Resultado dessa excepciO
nal perfonnance, a empresa f8 ocupa hoje a lideran
ça do ranldng naaonal das empresas de cspdai1Z8-
çilo A media de prêmiOS pagos pela B18811Cap -
portadores dos seus titulas de capdaiiZBÇão hcou r1a 

ordem de RS150 mi. 
Podemos concluir, através desses dados, que 

a araa de segundacle pnvada do Banco do Brasil 
está se ~ como um exemplo de atuaçlo 
para as empresas que exploram o mesmo segmen
to, como um eX11f1111o de gestão profisSional, como 
um exemplo de que CBpllaJS estataJs podem, perfei
tamente, aluar em CDnJUnto com cepilals pnvados, 
sendo estes ~. e, enlm, como um glllnde 
exemplo de captação de poupanças populanla para 
a raeJIZIIÇão de iii\ e to l&llos lll8bluclonal8 no de
senvolvimento do 818811. 

Sr. P11181denta, que !que regllllnldo, nos Anais 
desta Casa, ITIIIIS essa Importante contnbuiÇIIo que O 
Banco do Brasil e as empresas a ele ligadas estão 
darldo ao 1101180 Pais. 

Mu~o obngado. 

DunJnte o dlscutSO do Sr L--' Pai
va. o Sr. Catfos Patrocfnio. 2" Sec:n!fllrio, 
deixa a cadeira da presidência. que ~ ocupa
da pelo Sr Anlonio Catfos ll.fagaJMes. Pre
Sidante. 

o SR. PRESIDENTE (Ankno Cados Megal I 

- Fsgclado o~ daallnado ao ExpedatE. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

- Item único: 

Pnme1ro dia de d1scussão. em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Conabtul
ção n" 41, de 1997 (n" 173195. na Clmera 
dos Deputados), de 1n1Cia!Jva do Pn1111doh'lle 
da RepubliCa, que rnodlllca o reg1me e diS
põe sobra pnnciPIOS e nonnas da Adrnns
tração PubliCa, servtdores e agenl8e políb
cos. controle de despesas e finanças públi
cas. e custeiO de atiVIdades a cargo do Dls
tnto Federal, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 81, de 1998, da eo-·slão de 
ConslltuiÇáo, JustiÇa e Cidadania, Relator: Serlador 
Romero Jucá, oferaoendo a redação para o segundo 
turno. 

A Presidência esclarece ao Plenáno que, nos 
termos do dispo!llo do art. 383 do Regmento Inter
no, a maténa constará na Ordem do Da durante trta 
diaS ~ em fase de d..,=são, em segundo turno, 
quando poderio ser ofllf8Cidas emendas que nlo 
envolvam o ménto. 

Transcona hoje, BSSim. o pnrn111ro d1a de dis
cussão. 

Em discusslo. (PIIIIIB.) 
O SR. JOSE EDUARDO DUTAA (BiocaiPT -

SE) -Sr. P11181dente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (AniDno Qutas Mtigoll ' I 

-Conoedo a pslavra ao SeiiBdorJoaé Emado Dln. 
O SR. JosE EDUARDO DUTRA (Bloco/PT

SE. Para diSCUtir. Sem ravisão do orador.) - Sr. Pl'8-
sldente, Sr"s. e Sra. Senac1on1s, já IMt opcxtiA'Iidadll 
de tecer coo181dera91ies eobnt - propolllll de Re
forme AdrnruabDa. em ralaçllo ao seu "*lo, por 
algumas-·- na Cominla de Conltituiçlo, 
Justiça e CK!edanill, onde tramitDu, quanto em urna 
das anco -•• que e1118Cederam à vac.çio no 
pnmeuo turno. 
~ na tan1e de ho!e. no pnm81ro dia de 

disCIISião, em segundo turno, onde niD ITIIIII 18 po
dem epniiiiHIIar ena Ides de m6ri1o. Cueia;w lem
brar, contudo, que podem - ~ntadoll&ll*i
mentos de «<M!acpt que erwo11tem o iMrllo, como J6 
foi aqu1 decklido por 8lle Planllno na época da Wlll
çAo da Reforma de P;avldêiiCIS- e vamos fad.lo no 
segundo turno. 

Entnltanlo, goatarfamall de lamentar o compor
tamento da ma10na r1a VOIIIção delta i11111éii1 no pn-
11111110 turno. Em IOdu • P;opoetas de Emlnda à 
ContbtuiÇio que lnlnillllram M8bl CUa. lllllim 
como em ~ OUinlll p~ de lei on1inéna, 
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que envolVIam maténas de carater ma1s pOierniCO 
comõ, por exemplo, a Le1 de Regulamentação do 
Petróleo, a Le1 das T eleaomun1cações, a Le1 de Dne
tnzes e Bases da Educação, bem como outros proJe· 
tos, em lodos esses, ha\'111 um entendimento entre a 
111a10na e a m1nona no sentido de se garantir, pelo 
menos, a aprovação de alguns requenmentos de 
destaque, seJam de parlles do texto, seJ11111 de emen
das, no sentido de possibilitar um debate ma10r e de 
possibilitar que os Srs Senadores pudessem, mes
mo que votando favoravelmente ao con1unto do pro
Jeto, externar a sua pos~ção referente a determma
das partes do texto. 

InfeliZmente, o Reg1mento do Senado tem um 
VIés multo autontáno em comparação com o Regi
mento da Cãmara. Aqui, não há o destaque para vo
tação em separado automallco, aquele DVS de Ban
cada, que garante, pelo menos, a depender do ta
manho da bancada, um número X de DVS. AqUI, to
dos os requenmentos de destaque para votação em 
sepacado, seJ&m de partes do texto, sejam de emen
das, têm de ser aprovados pela lllalOria do Plenáno 

Em função dessa/ determlnllÇão do Reg1mento, 
em todas as outras Propostas de Emenda à Constl
tuiçio que trarrutararn nesta Casa, haVIa um acordo 
entre as Lideranças do Governo, da ma10r1a e da mi
noria, para se garantir a aprovação de alguns reque
nme.- de destaque. Não se trata da aprovação do 
ménlo, da emenda ou do destaque, mas da aprova
ção pelo menos do raquenrnento do destaque, para 
que os Srs. Senadoras pudessem, em alguns aspec
tos p~ de cada proposta de emenda à Consti
tuição, extemar sua posiÇão. 

InfeliZmente, nesse caso da Reforma Aclmtm&
tratNB, a l1liiiOn8 do Governo I8SOiveu literalmente 
passar o rolo c:omp.--or, não pemutmdo a aprova
ção de nenhum raqg de destaque, embOra 
se~ de urra P de Emenda à Constitui
ção que altera vários de seus artigos e que fez com 
que os Srs. Senado votass9111 no prato feito, vo
tassem em bloco considerando todo o prqeto. Re
sultado: apenas 18 Senadores votaram contra a 
PEC no seu todo. Será que todos aqueles 58 ou 60 
Senadoras que votal&m tevorawlmente à proposta 
da refonna adrrmiSiretlVa são a favor da totalidade 
dos seus arbgos? Temos certeza de que não. 

No que tange a alguns artigOS da proposta da 
Reforma Adnumstrativa, particularmente os que tra
tam da estabilidade do serVIdor piiblico, sabemos 
que o niirnero da Senadoras favoráVBIS não se llrruta 
a 18, corno expressou a votação. 

Esse fato, no nosso entendimento, engessa a 
perspectiVa de o Senador exercer de forma plena 
seu mandato O Senador da base governista - e que 
vota de acordo com a onentação das Lideranças do 
Governo, ou seJa, no p10Jelo como um todo - obnga
tonamente acaba tendo solapada sua VIsão Inde
pendente em relação a um ou outro ponto - e ISSO 
ocorreu com vanos Senadores 

Esperamos que, na votação em segundo turno, 
se1a permrt1da pelo menos a aprovação de um ou 
do1s requenmentos de destaque para que os Sena
dores possam extemar de forma Independente sua 
opmlàO. 

O ma1s grave e que esse comportamento da 
ma10na no pnmelfo turno resultou em que a iimca 
votação nom1nal feita no Plenáno deste Senado, ex
cetuada a votação do proJBto corno um todo e a das 
emendas em globo a lavor e contra, fosse a que di
Zia respeito a uma questão corporativa e de interes· 
se particular dos Pa~amentares. Ref1ro-me àquele 
raquenmento de destaque apresentado para retirar 
as pessoas que têm cargos e1et1vos do teto, ou seJ8, 
uma emenda que t1nha corno base IdeológiCa aquele 
famoso ditado nordssbno: "falinha pouca, meu Pfriio 
primeiro" Vamos aprovar o teto para todos, mas va
mos rebrar os Pa~amentares do teto! 

Como eram vános os requenmentos da d-
que, como a I.Jderança da maiOfiB -resolveu rBj8ilar 
lodos eles, como esse requenmento de destaque VI

nha antes, porque diZia respeito a um artigo antenor, 
e corno o Regmento Interno do Senado estabelece 
o interstíciO de urra hora entre uma venfiCIIÇio de 
quorum e outra, acabou havendo apenas uma venr,_ 
cação da quorum em um requerimento de destaque 
que diZia respeito - com todo o respeito ao Srs. Se
nadores que apresentaram esse raquenrnento e aos 
que o llpDiararn - a um Interesse menor em relação 
ao COII!Unlo da reforma adnunistratJVa. 

Já sabemos, portanto, o resultado do segundo 
turno da votação desta maténa. O Governo tem am
pla maiona nesta Casa- e ISSO 101 expresso na vota
ção do prqeto como um todo, quando apenas deZOI
to Senadores, sas a I'TI8IS do que o Bloco fonnal da 
OposiÇão IIXIS!ante aqu1, votaram contra. Tenho cer
teza de que, se houW!r a possibilidade, como acon
-u - volto a diZer - em todas as outras propostas 
de emenda à Constrtulçáo, de se permrt1r, pelo me
nos, a votação de um ou doiS requenrnentos de des
taque para que esse ponto S8J8 votado em separa
do, é bem provável que o Governo venha a ganhar 
também, garantindo os 49 votos. 
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Por outro lado. tambem tenho a certeza de que 
o numero de Senadores que são contra. por exem
plo, a quebra da estabilidade na forma como esta 
proposta no texto trá aumentar substancialmente. 

Chama a nossa atenção o fato de que esta 
sendo moddtcada a Constrtutção. esta sendo que
brada a estabtltdade do senndor publico sem uma 
votação expressa especifiCa desse ponto Em outras 
palavras. não sabemos se eXIStem 49 Senadores 
nesta Casa a favor espectftcamente da quebra da 
estabtkdade Sabemos que extstam maiS de 49 Se· 
nadares que são a favor da reforma admtmstratiVa. 
melhor diZendo. que são a favor desta PEC da refor
ma admtnlslrattva A favor de uma reforma admtniS· 
tralnla nós também o somos. não somos a favor 
desta reforma Mas sabemos que m111s de 49 Sena
doras são a favor. mas nada sabemos em Allação a 
um ponto especifico. a quebra da estabtlidade. por
que não foi votado de forma destacada esse ponto 

Esperamos que. em nome da democracta, em 
nome do entendmento que tem haVIdo nesta Casa 
entre a maoona e a minona. sem pn!fUizo das diVer
gênCias em ralação ao ménto. se garanta. na vota· 
çiiD do segundo tumo. o mesmo pmcedtmento - re· 
pdO - utilizado em Iodas as propostas de emenda à 
Conslllwção que lá trarmtaram nesta Casa. ou SBjB. 
que se assegura ao Plenãno desta Casa a oportuni
dade de votar de forma separada um OU dOIS pontoS 

especlfiCos do conJUnto da reforma global. Se 8SIIIm 
não ocorrer. Sr. PAISidenle. Srs Senadores. estare-
111011 simplesmente. m111s uma vez. falsdtcando o re
sultado e a vontade especifiCa de cada Senador em 
relação a um ou outro ponto da reforma adrroniSiralt· 
v a. 

Embora não esteJa presente nenhum lidar dos 
parbdos que tonnam a ma1011a. esperamos que. na 
pn!ocima quarta-feira. ou quando acontecer a voraçlo 
em aegundo turno. SB!B dada à mmona a oportunlda· 
de de debaler e wter em separado um ou outro pon
to que entenda merecer um debate especifiCO. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDI!NTE (ArDI., CaJtos Maga!"' l 

-ConhJaemr!jrtain (Pausa.) 
A malária conatará da Ordem do DIB da sessio 

daamanhL 
o SR. PRESIDEtiTE (Ankno CaJtos Magalh' as) 

Eagi la la a naéria COIISia lia da Oldam do Dia. 
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 

para urna comurocação 1nad1Bvel 
O SR. EDISON LOÚO (PFL - MA Para uma 

comumcaçiO. Sem reYI8io do orador l - Sr. p,..,. 
dente. Srs. Senadores. desde logo. peço desculpas 

ao Senado por tratar deste assunto pequeno e que 
talvez não devesse ser traztdo a esta tnbuna. Toda
v•a. Sr Prestdenre o tema que vou abordar too hoje 
refendo. da tnbuna da Câmara dos Deputados. pelo 
Deputado Sebast1ão Madetra. D•z respeito a uma le
gtslação espectftca que autonza o fuootonamento de 
emtssoras de telev•são pnrnanas na Região Amazô
mca. 

Essas emiSSoras. segundo a legislação que rn
forma a sua autonzação. não podem gerar Pltl!lra· 
mas ao VIVO A le1 estabelece como condição para o 
functonamento delas a não-transm•ssão de qu81S
quer programas ao v1vo 

No entanto. na mtnha Cidade. lmperatnz. Sr. 
Presidente. a segunda rna10r do Estado. hé uma 
dessas emtssoras Que se especialiZOu em rnsultar as 
autondades do Estado. a ~mm própno e até a rronha 
lamUIB. 

Recentemente. por um dever de olíc10. o Dan· 
tel fez uma ftscaltzação na região. observou - iml
gulandades. ta1s •legalidades no lu~ da· 
quela errnssora de televlsio e lacrou os equrpamen
tos que produzem P~t~~~ramas ao VIVO. A 1811Msão. 
todavta. prosseguiu retransrmttndO norrnat..-e os 
Pltl!lramas da sua geradora de São Paulo. 

O Deputado Sebastião Madeira. de manaua 
autontana. para diZer o mtntmo. vem a tnbuna da 
Cãmara e dtz que se trata de um ato de BJbllno do 
Mtntsléno das ComuniCBÇÕBS. que a aiJIUde do Dan· 
tel constllu1 uma vergonha nac1011al e que ma ele 
propno extgtr do Mtmstro das ComuniCBÇ68)s que 
restabelecesse prontamente o luncoonameniD 11118-
gral daquela teleVIsão. ou seJB. proporá. ao Min!Siro 
das Comuntcações que não cumpra a lei. que a da&· 
cumpra. conVIdandO. ass•m. S. Ex" o Minlsbu das 
Comumcaç6es. Sér!IIO Moita. a uma atitude de conl
vênciB com o desc:umpnmento da lei, como Vlllha 
ocorrendo naquela Cidade. 

V. Ex". Sr Presidente. que to• Mtnlslro das Co
muntcações. 1arnats compectuana com urna allude 
dessa natureza. Estou persuadido ele que também o 
Mtntstro Sérgto Moita não o tará. NAo deaej8lá S. 
Ex" ser desc:umpndor da lei. ele que é o f.-1 neeta 
matena. e o responsável pelo lui"ICICifiBrrlll das 
emiSsoras e. portanto. é do seu dever mandar fiscali
za-las e cumpnr o seu papel. ExiSiem multas deasiiS 
emtssoras espalhadas pela Amazõma. A quaa tola· 
ltdade cumpra a legtslação v1gente. A em 11- à 
qual me reftro. todaviB. não cumpre e too pullllla pelo 
Dentei. 

As emtssoras geradoras de televiSão em meu 
Estado têm sido fiscalizadas também pelo Dentei e 
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prosseguem no cumpnmento de seu papel. Por que 
não -podena esta. por ogual. ser hscahzada7 Mas o 
Deputado Sebastoão Madeora, com seu esporolo auto
ntano, reprto, para d1zer o monomo, não dese1a que 
se cumpra alo a legoslação federal. 

Sr Presidente, era a comumcação que deseJa
va fazer, convencodo de que o Monostro das Comum
cações, Sérgoo Moita, que tem a monha admoração e 
o meu resperto, não pennrtora que o Deputado Se
bastoão Madeora, na sua arrogàncoa. faça com que o 
Monosténo descumpra a leo em vogor. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Celkls Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Joel de Holanda (Pausa.) 

Com a palavra o Senador João Rocha (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Lúc10 Alcãntara 
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB - CE. Pro

nuncoa o seguonte doscurso Sem revosão do orador ) 
- Sr Presidenta, Srs Senadores, tenho tomado co
nhecomento, pela omprensa. de doversos pronuncoa
mentos, o11Ciusove de Ilustres membros do Poder Ju
docoáno, de politocos, de advogados, reportando-se à 
questão da Le1 Elertoral, sobre o problema de voa
gens do Presodente da Republica, solenodades a que 
o Presidente comparece, utolozação de bens pubhcos 
nessas voagens, enfom, questooroamentos que estão 
surg1ndo onclusove quanto ao ompedomento de parto
dos que não tonham representação no Parlamento 
por ocasoão do 1nicoo da legislatura de utolozarem ho
ràno graturto roa teleVIsão e no radoo 

Há verdadeiras pérolas nos Jomaos, partodas 
até de foguras olustres Uma delas, por exemplo, doz 
que o Presidente vao poder comparecer a algumas 
reuniÕeS, mas não vao poder se auto-elogoar nem ser 
elogoado. Ele va1 poder fazer uma oroauguração, mas 
não pode se auto-elogiar nem ser elogiado r10 dos
curso de alguém 

Até concordo com o llnedo de não se estar de 
acordo com a reeleição, é~ma posiÇão. Mas como 
separar o Presodente cando to, o Governador cando
dato e o Prelado candodato É realmente ompossivel. 
Por ISSO- e, na época, lu1 uoto cnllcado -. na monha 
proposta, eu prevoa que o Presidente, o Governador, 
o Prefeito pudesse " a uma onauguração. Não ha 
como se estabelecerem linutes, regras que separem 
estas duas entidades: candidato e Presidente, candi
dato e Governador, candidato e Preferto. Ou, então, 
Simplesmente d1zemos que não queremos o pnnci· 
PIO da reeleiÇão, porque achamos que ISSO se presta 
a oferecer uma condiÇão vantaJOSa na dosputa eleito
ral para quem está no exeJCicoo do cargo Essa e 
uma posiÇão. Mas, uma vez adotado o pnnc1p1o da 
reeleiÇão, tal como f1zemos na reforma da Cons!JtUJ-

ção e depoos com as dosposoções da leo que regulam 
as eleoções, não toa como estabelecer lomrtes Vlr

tua•s arb1tranos. •mpass1ve•s de serem cumpndos 
ou observados pela Justoça Eleitoral ou por quem 
quer que seja So o costume, a p~atoca, a tradiÇão, a 
vogolãncoa da omprensa, dos partodos polobcoS, da 
Justoça Eleitoral, so osso tudo vao poder 1mpor, de
maiC&r hmrtes, estabelecer regras. É multo maos fru
to do costume do que escnto em leos, portanas, reso
luções, porque não e possovel que se possa obser· 
var ISSO 

Ora, querer confonar o Presidente, o Governa
dor ou o Prefeito. amanhã, em seu gabinete, lmpe
dondo que ele exerça atos que são própnos da fun
ção que ele ocupa roaquele momento, sena uma vtO· 

lêncoa. Então, o pnncopoo da reeleiÇão acello, aprova
do medoante Emenda ConSIIIUCional, como o foo, em 
duas votações na Cãma1a e duas r10 Senado, ena 
realmente uma sotuação nova com a qual não esta
mos acostumados Não temos tradiÇão nosso. É uma 
expenêncoa nova no Dlredo Eleitoral Brasileiro 

Por osso monha proposta, quando fui Relator da 
Leo Eleotoral aquo no Senado, era a de pennlbr a pre
sença dos candidatos ocupantes de cargos executo
vos nas onaugurações. Penso que será essa pnM
são. essa possobtlodsde de exposiÇão públoca que 
vao, onclusove, pennlllr a reação dos partidos que 
apóoam outros candidatos porque, na medida em 
que um candidato. no auge de uma .campanha elei
toral, for comparecer a uma onauguração, certamen
te os adversános orão se arreg1mentar, posSIVelmen
te 1rão va1ar, trazer palavras de ordem contrárias 
àquele candodato, denuncoar equ1vocos, erros ou im
perfeiÇÕes das suas adminiStrações, e m>IIOS deles 
talvez não queiram maos partiapar dessas maugura
ções, porque poderão submeter-se a um constrangi· 
manto público gerado JUstamente pela revolta ou 
pela InsatiSfação daqueleS que não concordam com 
seu governo. É isso que vao trazer um contrapeso 
natural no processo eleitoral. Vános governadores J8 
dosseram que não serão candidatos, que não vão 
diSputar a reeleiÇão. Não podemos acettar a Idéia 
que alguns querem passar de que dorerto à reeleição 
sognlfoca VJtóna liqwda e certa. O que temos que fa
zer, durante o processo eleitoral, é procurar estabe
lecer - com bom senso, com a VIQIIincoa da ornpren
sa, com denuncias, com a obseiVIIção pennanente, 
cuodadosa e m1nucoosa dos passos, das açijes, das 
atovodades dos candodatos, com a vogilincoa dos par
todos poi111Cos e da Justoça Eleitoral - os pontos em 
que lera haVIdo excessos, em que pontos os cand~ 
datos terão onfnngodo a le1. Admite-se que o candoda-
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to que está no exercício do cargo esta em posiÇão 
de vantagem sobre os dema1s conconantes. 

Ora. e possível que s1m. ate admito, mas Sa· 
bíamos diSSO quando votamos as emendas constrtu
Cionals Nos ou!Tos países, também não e ddenlnte. 
Pesqu1- e nio encontrei qualquer pa1s em que se 
eXIgiSSe do presidente da repúbliCa a d&Sincomp&tl
biiiZaçiO para d1sputar novo mandato. A prábca, o 
uso da reele1ç:io é que va1 nos dizer os ~. ate 
onde a população acerta com naturalidade esse 
comportamento, essa conduta do candidato. Querer 
traçar l11ndas VIrtuais, h1poteses restntiVas que não 
têm apllcaçia na prállca é 1mpo&s1vet. 

Soube também que o Tribunal Supenor Eleito
ral estaria preocupado com a questão do abuso do 
poder ecanlJmlco de uma mane1ra geral, colllllderan
do que seria impossível estabelecer mecan1811108 de 
controle. Esse é um problema mundl81 Todos os 
países, ~ os que adotam paiCIBlrnente o fi-
11Bl1C181181to públiCO, correm sempre o nsco de que 
recu.- recebidos e não contab1IIZ8dos nas contes 
de can.,anha SIIJBlTI utilizados. 

C1810 que o Tribunal podena contratar empre
sas de audltona, poiS dessa fonne sena possfvel es
tabelecer uma certa propoi"CIOIIIIIIdade enbe gastos 
declarados e VOlume de campanha. Se hã um cand1· 
dato com ume grande quantidade de matensl pubh
cdáno - cartazes, autdoonl, grandes eventos, me
gaeventos de campanha, e assrm por ~ - e a 
sua declaraçio de gastos não está propoiCIOIIIII ao 
volume de campanha. e 8VIdente que houve recur
sos recebidas pelo candidato, pelo conutê ou pelo 
Partido a qua pertence que não foram declanldos. A 
perbr daí, Sim, poder-811-18 COI11P10\'81" que o matena1 
gasto na campanha, detectado nas peeqiUU feitas 
por- empresas de audllona, tena sido multo su
penor ao declarado perante a Jullbça Eleitoral. 

Concluindo, Sr. PreSidente, penso que toda 
eesa ctscuseio, todo - debate está p...,.clicado 
peles F eç lles daqueles que nio acelllllll o pmcipio 
da reate çAo- o que raspeoto. Talvez tenha eldo por 
ISao ~ que passamos tantoe a,_ de hllllória 
republicana BMI aoadar o reletido pnncípoo. No en
tanto., agora o f~. como fazem .,..._ outras 
repúbiiCQ, IncluSive os Estadoa Unldoe. Enlio, ao 
adolarmoe - princípoo, não podemoe querer cnsr 
condiçiles de constrangimento que levem a cercear 
a ação do própno lllular do cargo no desan 1penho de 
seus deveres funCionais. 

Se o Presidente sempre Vllljou, se111p111 se mo
biliZOU, fo1 aos dMKSOS Eatadoa, promoveu ln&IJIIU· 
rllQÕe6, deu declaraçOes, dsalocou-aa a bonlo do 

aVIio presldencl81, teve seguiBnças em tomo da SI, 
com ele VlatBram m1n1Siroe, promoveu reunoões com 
aqueles que partiCIPBII'I da base de sust~ poh
tiCB dOseu Governo corno 1na deocar de fazê-lo ago
ra? Sena BXI!IIr uma espécie de quarentena adrrlniS
tratiVB ou fUriCIOnal, tustamente quando talvez Sua 
Excelêr~e1a ma1s quiS8S&e se expor e se dealocar. E 
mr~guem podena diZI!r que Sua Excelência estana 
descumpnndo qualquer das responsabllldad que 
lhe competem na condlçAo de PresKiente da Repú
bliCa. 

O Senhor PresKiente 101 ao Ceará, onde Inau
gurou e emregou a população um novo aeroporto na 
c1dade de Fortaleza. construído totalmente durante o 
seu Governo. com apo10 do Governador Tasso Je-
1'81SS811, do Banco do Nordeete e com empiéstionos 
1rdemaciOnBIS do 810. EVIdentemente, na oportum
dade o PreSidema fez um diSCurso. !alarido à IITI

prensa. Corno se poda diZer que essa fOI uma -
gem elellorelra, que ele 101 ao Ceala com. obfalnlo 
especohcamente etertoral? Temos de ter n-.tundade 
para compreendennos que ISSO está ~ h
gado à figura do PreSidente da República, e even
tualmente do Presidente candidato. 

Então, eX81111nernos assas questões com cau
tela, sem paucões. a, com essa expenência, eetabe
leçamos, por consenao, os llmrtee ebcos -dáveiS, 
razoáveiS entre o exeiCiciO da Presldênca a a diSPU· 
ta de uma campanha aleltoral. 

Sr. Presidente, el& eeea a ITIInha contrtllnçio 
paiB o debate. como Relator que fur da La Eleitoral. 
Lembro sempre que eu, tustamente por nio enxer
gar poss1bllidadee de lm- que p<'dessem ser cum
pndos e obaervados. além da dificuldade em dafini. 
toe bem, entendi que nio haVIa ou11a lonna &alio 
acertar que realmente ae confundem as ftguiBB do 
Presiderde a do candidato quando se adota, corno 
fazemos no BIBSd, o princlpoo da raalaiçio. 

O SR PF M IATE {AI*Ino Cados vagar-' ) 
-Com a palavra o Selador Mauro Mnnda. jPawa.) 

Com a palaVIB o Senador Guilherme Palnala. 
(Pauea.) 

Com a palavla o Selador Joaé Rabarlo Anuda. 
O SR. José ROBERTO ARRUDA (PSDB -

DF. PronuiiCI8 o seguirde discurso. Sem niVilliD do 
ol&dor.) - Sr. Preaidenle, Sr"& e Srs. Seuedo18S, 
piiiJIIIJI&mente pambenizo a Mesa pela colcl ca;io da 
mcrolones novos. de eu c alente qualidade. Com elee 
nio pl8CIS8mOII maJS lazer um esiOiço voc:al tao 
gl&nde. 

Sr. Presldarde, no retorno ao trabalho parla
mentar, depoiS de uma COI'IYOC8Çio 11111raonliu6ra 
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com resultados acoma dos esperados pela cntoca es· 
pecoahzada, defrontamo-nos, nos JOmaos doS uHomos 
doas, com uma analise que me parece bastante sé
na, fundada em númems de bastante credobohdade, 
sobre o aumento da dívoda públoca brasileira A ava
loação ferta nos úlbmos anos pelos JOmBIS maos om
ponantes e de rnaoor cradobolldade neste País de
monstra um aumento COI151deravel no délocrt públoco 
nacoonaJ 

Ora, a economoa brasoleora, na VISão da grande 
ma1ona dos que se detêm numa anãllse cUidadOSa 
do quadro econõmoco, apii!SIInta alguns índoces que 
nos dão uma tranqUilidade c:cescente Os índices de 
mllação contonuam murto baixos. A onftação do mês 
de janetro selá pratocamente nula, provavelmente 
devendo ser oepebdo - desempenho em fevereo
ro. Crescem as reservas brasiletras em dólar, o que 
é um dado absolutamente imponanta para nos tor
nar menos llágeis em função de algumas tuobulên
cias que ainda podem ocorrer no Sudeste Asoábco. 
Enfim, hã númems que nos dão lranqOolodada. 

No entanto, Sr. P189odenta, Sr"s e Srs. Sena
doras, este Senado Federal votou, no ano passado, 
a ler conhecoda como lei Vilson KJeinObing, onunda 
de um prDJeto de lei niiSCido da CPJ dos Precatónos. 
A leo propunha que os governos estaduaos, ao aloe
narem aiiVOS, tenam de fazê-lo com o obJ8IIVO únoco 
de dllnmuor a díVIda pública. Essa lei eslá sendo 
questoonada por alguns govemadol89 na esfera judo· 
cial, e os números aprasenlados InclusiVe em edllo
nais dão conta de que o ciiiSQmento do déficrt pllblt
co dos Estados brasllelms é no mínimo preocupante. 
De um lado, temos um prqeto de ler votado pelo Se
nado Federal com todos os Sintomas da descurnpn
mento, até pele via judiCial. De outro, temos alguns 
governos de Estado com alienação de abvOS já em 
teae de concluslo. CUJOS 18CUI80S não •nam para o 
abatimento da divida públiCa, mas para custear 
obras, num ano liplcarnenl!l eleitoral. 

Por esse mobvO, Se, sres. e Srs. 
Senadores, valho a esta ribuna pedir aos Senado-
ras, simbolo 1'118101' do raiiSmo - poos repre-
sentamos &qUI os nossos -, que façamos a 
segUinte reflexão: se não sena posslvel encontrar
mos uma fórmula. em erundlmento politico com os 
Srs. Govemadores de Estado, que ~ a 
continuidade do programa de privatização no Brasd, 
mas que levasse em consKferação o desempenho 
de cada um dos Estados no 8fusle fiscal. 

Eu me exploco: vamos Imaginar doiS Estados 
h1polébcos. Em um deles, o Governador, cUidadoso, 
passou os três pnrnetros anos do seu mandato la-

zendo um ngoroso a1uste de contas. No outro, por 
razões quaosquer, não ioram fertos a1ustes Este au
mentou despesas, não teve oncremento de recertas 
e, ponanto. teve um aumento grande do seu defocrt 
estadual 

Com a Leo Volson Kleoniibong. estaríamos tra
tando os doos governadores de forma absolutamente 
ogual. ou seJa, estanamos tratando comportamentos 
dderencoados na Admmostração Publoca com o mes
mo peso e a mesma mecloda. 

Pergunto, Sr Presidente. So's e Srs. Senado
res, pnncopalmente aqueles Senadores que ontegram 
a ComiSSão de Assuntos EconõmiCOs e aquet..s que 
se debruçaram sobre a maténa na CPI dos Precato
nos e que, ponanto. conhecem o mecanosmo da for· 
mação do délicd público brasoleoro nós, do Senado, 
que mostrou à Nação que quer a solução desse pro
blema, não poderíamos, agora. buscar uma fórmula, 
uma formula económoca, e claro, mas murto maos 
uma fórmula políbca, que levasse em consideração 
o desempenho da economoa, das fonanças pllblocas 
de cada um dos Estados na possoborldade de aloena
ção de alivos e da apliCação desses recursos para 
abatomento da divoda e para onvestomentos? 

O Sr. Lúcio Alcinlara (PSDB - CE) - V Ex" 
me permde um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF)- Com o maoor prazer, Senador Lúcoo Alcântara. 

O S... Lúcio Afcãntara (PSDB - CE) - Esta 
questão tem sido obJelo de murtos debates e dlscus· 
sões. Tenho uma oponião que, onfelizmente, col.de 
frontalmente com a de V Ex". Penso que o Senado 
niCI pode ontarfenr na economoa ontema dos Estados 
Tanto é Wlrdade que eu me balo contra a posiÇão do 
Senador Vllson Kleinüblng, embora compreenda a 
posição de S. Ex • e a de V. Ex", a sua preocupação 
com o déficd etc., mas, aqu1, não podemos determ· 
nar aos Estados a natureza do gasto. Pela Resolu· 
ç1o que foo aprovada, o que se doz é que o Estado 
talá de gastar aquele dinheoro, obngatonamenta, 
com o ababmento da díVIda. V. Ex" falou em Esta· 
dos aJustedos: o Estado do P18Sidente do Senado 
Federal. a Baha, e o Estado do Ceara , Estados 
8fustedos que querem aprovertar esses recuiSOS -
mcluslve, a Bahia já fez ISSO a o Ceara vao lazer logo 
mais - para cnar, com parte desse donheoro ongona· 
no das ll8ndas desseS empresas, um fundo de PnM
dênca para garanbr a srtuação dos servldoi8S esta· 
dUaiS que estão se aposentando. Então, e murto ddí
al, do ponto de VISta politiCO e, sobretudo, do ponto 
de voata constitUCional que o Senado posse prosse
guir nessa lonha. Penso que o Senado deseJOU Ir lon· 
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ge demaJs quando qu1s detarm1nar que os Eslados 
te.,am de gastar aquele d1nhe11o obrigatoriamente 
com aquela f1nal1dade Isso é função das ASIIem
ble18S EstaduaiS, que podenam ter vmculado a alta
nação a esse d1sposdM>. InclusiVe, a Umão nem 
pode dar asse exemplo, porque, não obstante estar 
fazendo 1sso. não &Kiste uma le1 datarm1nando que 
a alienação dos at1vos da União terão de ", naces
sanamenta, para o ababmanto da dív1da. Se o Go
verno entender que deve lazer, s1m; se não, dará 
outra dest1naçiio Se eu fosse Governador do Es
tado e estiVBsse alienando algum at1vo, lena uma 
preocupação de contabilizar, por exemplo, o resul
tado da venda de uma companh18 de energl8 ala
Inca, que geralmente é a pnnc1pal, e transtenr o di
nheiro do povo baiano ou cearense para fazê-lo 
rendar em outro lugar. Sabe por qui? Porque o 
resto está v1rando pó, com esses JUros malucos, 
com a dív1da sub1ndo astronormcamenta, e n~n
guém esta falando na avaliação desse déficit. V 
Ex" podara d1zer - a eu vou concordar - que os JU
ros prac1sanam subir para nos defendermos dos 
ataques especulatiVos a partir do problema da 
As1a. Na verdade. ISso é um pouco um mllo de SJ
slfo, a empurrar uma pedra enorme ladeira acima 
e, quanto ma1s empurramos, mars ela wJta soare 
nos E d1ficll, Senador José Roberto Arruda - eu, 
pelo manos, não cre10 que SBJB poas1vel -. que o 
Senado, sendo a Casa da Faderaç6o, chegue ao 
ponto de daterm1nsr aos Estados que racu..- de
correntes do processo de pnvatiZBÇiio sejam obn
gatonamente aplicados com aquela finalidade. 
Mas essas dados do défiCit nos -ustam. Temos 
de encontrar caminhos para resolver isso. V. Ex" 
está trazendo um problema de grande importAnclll, 
porém, nio esqueçamos, nessa anélu, doe JUros, 
porque eles asilo realmente contribuindo PIIIB o 
aumento dessa divida. 

SR. José ROBERTO ARRUDA (PSDB - DF) 
- Multo Olmgado, Senador Lúcio AlcAnlllrL a
regiSbar que o aparte de V. Ex" me alelace dais ar
gumentos ~~ para a aolnçio que deasjo 
propor. Hli. duas concordinclaa lundsmenlais do seu 
aperta no ...,.. pronurx:iamento. PrimsiRI, IMll*n 
concordo que o Senado foi longe demaiS. Ainda que 
a proposiÇio do Senador Vllaon Klsinilblng lllnhe 
nascido da análise rrBIS séria que esta c.. j6 faz 
sobre as finanças públicas brss~airas, é rnulo dillc:ll, 
numa Reaoluçiio, IUennos a todos os E:8'ah bra
Sileiros que só podem aphcar o cinheiro do ativo 
....... o que~ ... prática? o que-
na p...- é que a Reaolução Vilson Kleinilblng wa 

letra morta; os Estados não a obedecerão. Este e o 
pnmBiro ponto. 

SeMdor LúciO Alcintara, o segundo ponto "é o 
seguinte· em relaçiio aos éstados não linha no
meado nenhum. mas vamos cllar o Estado da BshiS, 
o Estedo do Ceará e alguns outros Eatadoa brasilei
ros que fizeram 111ustes consistentes nas sua con
tas públiCaS, dando, portanto, o pnma1ro bom exsm
plo; agora, o segundo bom exemplo que IIIIIAo dan
do e que, além de lanlm falto 8JUStes lXII-lentes. 
querem apiK:ar o dlllheuo dos abvoll da melhor ma
neira possível, consblu1ndo um fundo de prevKiiiiCIB, 
que, ao mesmo tempo, garante os direitos prevKien
CISnos do servidor públloo e desorlera o OIÇIImento 
dos seus Estados. quer dizer, causa um duplo eletto 
posdM>, a mesma cou está scontace1Kio com o 
Estado de São Paulo, com o Estado de Minas Ga
nus e com alguns outros que apniS8ntam eate bom 
desempenho -, seM JUsto t~ 1Quslmente Es
tados como o Ceará, a Bahl8, São Paulo e Plllllllá e 
outros Estados braSileiros que nio fizeram lllueblll. 
aumentaram suas dellpeees e estão produzindo um 
déficit públiCO que não atrapalha apenas - Esta
dos, mas K1COmDda todo o Pais, no momento em 
que nos faz •Jms svsli&Çio macro lllCinlnWMnte ne
gaiiVB? 

Então, essa é a sugestão. 
O Sr. Lúcio A"*•r.a (PSDB- CE)- V. Ex" 

ma permite um aparte? 
O SR. JOSÉ '"R<&h,....,.lnu ARRUDA (PSDB- DF) 

-PoiS não. 
O Sr. Lúcio A ........ (PSDB - CE) - Apro

veito para I'1Ciutr o Eslado de Sio Paulo e outros 
nessa rol. A FoiM • S.. P•lo faz um amplo IIMin
tamanto sobre o SIIIIUIIID. Com todo O lllfolço do 
Governador MAno Covas, que ~ ele* anos JUn
tarKio dinheiro, lutando e equllillrando-.-, a divida 
CI8IOIIU 45% no seu Governo. ~ urna lula q,_ n
glóna. 

O SR. JOSé ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF)- Penso que, nessa caao, jll h6 uma ..,.!fzsçio 
de dminuição da taxa de juros. Se ele nio ~ 
leito os 8JUSiaS, -divida asna duas ou llia
IIISIOI". 

Psm que tenhamoS um ano tranqiilo, para que 
possamos dar oontinuldade 110 PlllgiBIIIS de o-
tatizaçiio e psm que a sliensçio posaa conllnuer 
sarKio feita, tudo 1880 8lllllllzando PIIIB urns dlminut
çAo conbnusds do déficit público, o SeiiSdo tem de 
cuidar da ~- Sugiro que '*"- um Pfti!IIIO 
de Rasollçio. Não ealloU aqu1 qu~~~•Kio _. dono 
dellsa piOJBIO. Estou quera Ido propor uma dilicua-



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 151 

são com os Estados para que o façamos JUntos, ne
goc.àndo com os Governadores e def1n1ndo, na práti
ca, o l1vre 1nvest1mento. Não temos como 1mped.r. E 
o Senado Federei, em Resolução, estabelecene que 
aprovanamos a rolagem de d1vlda e os financiamen
tos 1nlemac10IIBIS para os Estados que segu1ssem 
os p18CertoS básiCOS dessa Resolução. Poderíamos 
cnar uma formula pela qual a possibilidade de apli
cação livre do resultado da alienação de abvoS fosse 
propon::1onal ao atuste f1scal fefto nesse período de 
Governo. Assim, estaríamos tretando comportamen
tos desiguaiS de forma tusta, portanto desigual. Essa 
é a propos1ção que deiXO para analiSe dos Srs. Se
nadores. 

O Sr. Lúcio AlcánWa (PSDB- CE)- Conce
de-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF)- Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. L.úc:lo Alelntara (PSDB - CE) - Lembro 
que os Estados - mudos deles Já ass1naram seus 
contratos - estão com a diVIda rolada por 30 anos. A 
Unilo cnou um crádfto de maJs de R$100 bilhões 
para fazer essa rolagem, na qual cada Estado teve 
sua sduação sob exame especifico. Estabalaceram
ae condiÇÕeS de tal forma que ae atendassem àque
laa peculiaridades. Então, sob esse aspecto, a diVIda 
dos Estados astá equaciOnada nesse honzonte de 
30 anos. O que não pod:E" esperar era essa sa-
cudida do aumerrto das de fUro&, que eVIdente-
mente cnou uma real1d nova. Mas IIII., por exem-
plo, como a impnlnsa regiStra, casos como o do R10 
Grande do Sul, que Já tornou novo emprésbmo que 
nlo podiB - autorizado por nós, InclUsive. Destarte, 
é um assunto que V. Ex" tem razão de trazer, uma 
vez que se trata de um Paltamentar estudiOSO e mul
to rrunuciOSO no exame dessas questões. Mas é um 
terna para o qual não encontramos ameia soluçio, 
até porque é dJficU, em uma federação com as ca
racterlsticas do Brasil, impormos certas SIIUeÇ6es 
aos Estados. Por outro lado, o desequllibno das cor.. 
tas públicas ameaça o Pala de um moao gellll, per· 

tulbando seu d~nto, suas negocuoções 
externas e o dilllllTIISmo sua economra.. V. Ex" faz 
uma sugestão que é · nte ser debllllda e dis-
cutida para ver ae enco mos uma 1esposta razoé. 
vai e equilibrada para e dificuldade que estamos 
enfrentando. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF) - Mudo obrigado, Senador Lúc10 Alcântara, pelo 
enriquecimento que V. Ex" trouxe a este debate. 

Deuco essa JdéiB para análiSe dos Srs. Sénado
res. em oarbc:Uiar oa.a os~ compõem a Comissão 

de Assuntos EconõmiCOS e aos que tiverem expe
nênc• aprofundada na comiSsão que analiSOU os 
precatónos. Tenho certeza que o Senado Federei 
não pode f1car de braços cNzados com o aumento 
VIOlento da diVIda públiCa de alguns Estados e pnncl· 
p.tlmente com a s1nal1zação que se tem ho1e da alie
nação de alguns allvOs sem o abatamento dessa diVI
da públiCa 

Penso que uma fónnula razoavel sena exala
mente uma resolução do Senado Federal negociada 
poldlcamente com os Estados bras1le1ros e SUIJS res
pectNas bancadas nesta Casa. de tal maneta que a 
rolagem da diVIda, a autonzação de qualquer em
prestlmo lnlemaciOnal estiVeSse v1nculada ao cum
pnmento daS dlretnzas básiCBS dessa resolução que 
lena como d1retnz básiCa a 1dé1a de que a al19nação 
de abVos e o l1vre uso dos racursos onundos dessas 
alaenações gualdassem propon::IOtiBIIdade com os 
&JUStas fiscais que OS governos tMISB9m farto nos 
três pnrneiros anos de seus mandatos. Com aqueles 
Estados que não f1zerem aJustes, que aumentaram 
violentamente suas diVIdas públicas e que com ISSO 
estão atrapalhando o deaempanho da econom~a na
Clonai como um todo, obVIamente, devemos ter mul
to maiS CUidado no que se refere à questão da alie
nação de atiVOS. 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. Presidente. 

DutantB o dlscutsO do Sr. José Rober
to Anuda, o Sr. AniDIIIO Carlos Magalhães, 
PtaSKisntB, deDta a cadeira da prasldlncla, 
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocm10, 2" 
Ser:tetáno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) -
Concedo a palavra ao emnente Sanador José Saad. 

O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO. Pronui'ICIB o 
aeguinte diScurso.) - Sr. Presidente, S'"s. e Srs. Se
nadores, os dranas e as carênciBS da regiAo do En
tomo de BrasDia foram objeto de recente análise 
nesta Casa, e cabe-me nesta oportul'lldade apresar.. 
ter outros aspectos que Julgo da maiS alta amporiAn
cia. Em pnmaaro lugar, quero expressar aos Srs. e 
s.-a. SeriBdores o meu orgulho e a mansa alegna 
de ter lido a oportunidade hiSiórica de acompanhar 
todos os lances da 1...,tanlação da nova capdal. 
Como snnples a humilde filho desta região, como po
litico e admilllslradot, participei de perto dessa ver
dadelre epopéla. Mas hoJB é necassé~ que nos re
portemos às novaa -lidadas. conlwcendo os desa
fiOS, as angústias e as pracx:upaQÕB& que formam o 
oanéno do Entorno de Brasilla. 
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Na vtmlade, a aprovação do prqa10 que auton
za o· Poder ex-rt.vo a cnar a Réglão Mabopoldana 
do Olstnlo Federal sinalizou de rnanerra inqusrouá
vel a relevãncaa de que se -te essa proposiÇão 
Ma. do que isso, a presença de 80 das 81 Sanado
ras desta Casa sacramentou, de maneira dalinlbva, 
uma lute árdua e longa. Encana18 uma primatra 
etapa e se lfliCIB outra da ogual lqJOI1âncaa. O que 
Importe avaliar é que este Parlamenlo, tribuna e tn
bunal das grandes questões I18CIOIIIIIS, 11M! sensibi
lidade para peR:Bbar a preméiiCIB das aoluçõ• lme
dllllas, enérgtCBS a radiCBIS para a ~ do Entor
no. Assim, 1111118 do que nunca, temos obngação de 
diZer é pniCIIICI parar BrasHa no que se ....... à ten
tativa da tomá-la uma grande mabllpole, com 011 de
safios e perturbações decOrrentes dll888 poocasao. 
Isso 111V111bilizaria todos os piCI(IIIos e &I balac:dos 
para a capital federal. 

Brasl118 fOI """'l1zada para atollllldllr OS trâs 
Podaras da Rap(Jblica, -..s quadros funcionais e 
aiMdadea afina para o conato das a 11pe11ho das lun
ç6es admimstnlbvas- Agora, ITIIIIS do que IIIIIICII, é 
naca sério datar o fluxo INglidÓno daqu 11 que 
para cá ae dirigem mondoradas pela a.pemnça a 
pelo diNiiD sagrada a 1nallanável do Mdadâo da uma 
VIda dogna. De outra tonna, em um luluiQ n1a mudo 
diStante, astansmos presanaando um novo mcM
mento peno que se mude novamente a capilaJ fada
ra!. 

É pn!CIIICI, porta-. parar Brasllia. uma Cidade 
de natuntza otMarnanta política a idl*iiilllabva. É 
praciao devolver a Braailia sua carac&arfallca de CI
dade bunx:nttaca, Cidade sede doa grandes qiMSflo
nanadlo8, berço das dlscusiJ6es que niOCIIIcam o 
perfil do Pais. É ~ l8llgllllrdar Brasllia em .. 
COI idlçliu da cénlbro pulsante, CJIIIndo ao ledor dela, 
na ragiio do EniDmo, um cmlulio de C01df6w aa
balalórlllll .,.,. que 011 ~ e msamo 011 habo
&antes da ragilo lanham IICIIIIIICia aerw;oe. trabalho 
e produção: d1rai&oa pnanénos e poimailoa do ho
mem. 

Easas p~ nio se as;!CIIIIm na buKa 
da soh;ães palialivaa para os ~ da um pu
nhado da Mun .. lpioa ca.- que sillam a capllal 
fadalal - e que em nada se cilanlm doa mlharas 
que ~ 1111 ii1WIISidõaa do tanCóllo _..IIII. Es
sas pravidll1:1811 nap--.n uma tenlldlva da sal
var BnuRia; salvar a 1111118 bela COI 81 ;611 lllqUifatjl
nica do Bá:ulo, naacida doa célllbloa privilagiados 
da Oscar Nieu~~~yer e L.6clo Cosia. Atinei, Brasllia 
continua pniiiiiiCINida em seus equljiiiiiiiii'IDI urba-

nos lnsuf .. lllntes para atendar a demanda que cres
ce em p!QPOrções antmilttcas, contrapondo-ae à 
oferte de SBIVIÇCIS sempre mudo aquém das expecta
IIVIIS. 

Neste momento, Sr"s. e Srs. Sanadores, eu 
faço um apelo a representação pollll:a do Dallnto 
Federal. ao Govemador do OIS!nto Federei, Cnsto
vam Buarque; um apelo para que, em um gesto 
magnin1mo, mãos estendidas, braços abertos. con
JU!IU&m esforços, aomam-se a nós na ptOCUra de so
luçi5es para um problema que é de todos, que e do 
Bras11. 

Estas proviCiêiiCIBS são 1med1Biall e davam an
teceder a própna apiiCBÇão do P!QJ81o que ena a Rs
grão Malropolttena do Entorno. São medidas relal!
vamante amplas e modestas. mas que tar6o grande 
slgllificado enq~ são dai1111Cias açães ln&IS 
abrangarllee que demandam ln&IS tempo. 

Oalendo o espírito de compreensão e de cola
boraçio por parte da quem hoje detém o podar de 
autorimr. Trata-se doa convênios caleblados entre 
os Governos de GOiás a do OIS!nto Fedaral, nas 
gael&ls de lns Rezende e Joaqu1m Rortz, que con
taii1Jiavam a saúde, a educação, a seguaança, além 
da asa lllioiCIB lécnlcll ao pequeno e médio produtor 
rural, através dos HIVIÇCIII da Emater. 

Os c:onvênlos com a saúda benaflclaram deze
nas de mun .. ljiiOS do Estado de Goiás: o Govamo 
de GOiás entrava com a estrutura tisica. hMpotals, 
aq~ e laboratónoa, bem como o CIDfPCI fun
cional da prul188lonaia de sauda, o Dlsllito Federal 
calaria a folha de pegamento e fomacia 011 madl:ll
nadDR. Oasea modo, a demanda em Allaçlo -
-viços da saúda do Oistnto Federal foi conblla com 
genhoa para O SBMÇCI rnédlco-hospotalar, a O 1J8Uário 
obiiMJ melhor 1118nchmento. 

No setor da em açin. o Distrito Fedaral parti
CijiiiVII com o C1DfPC1 docanta de alde, q .. an~ 
o perfil das IIICOias e faculdades do Entomo e evila
va a superlotação das ascolas do Dllltalo Fadara!. 

Os~ na área da 8SIIIBtêncla ao produ
tor rural eram abnlngante8. allamante eficazes, em
bora pouco oneroaos peno o Govamo do DF. 

As estradas VICinBIII e de produção do E-.no 
eram mantidas em panceria pelos doill govemos, 
Mndo que o 0a11nto Federal entrava com a !rata de 
rn6quJnas pesadas e os rnun~:1poos goanos encami
giiVIIIII-W da manutenção. dos combustlveis e doa 
operadores. 
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Reg1ão que a cada d1a se consolida como um 
dos grandes celeiros do Bras1l, cumpnndo papel fun
damental na econom1a, o Entorno contnbUI também 
hoJII com substanaal volume de safra agrícola, aju
dando na formação de estoques para o bom abasle
Cimento inlemo e mesmo para a I!Jiportação. 

A região que c1rcunda Brasll1a expnme hoje 
uma realidade prormasora da econorma. O Brasil tor
nou-se grande produtor de glãos, pnnapalmenle 
porque encontrou nas terras do Entorno solo e clima 
adequados a estes culbvares. Quem adentra essas 
estllldas dos mumcip1os g01anos depara-se com 
1mensas lavouras bem tratadas, que se estendem 
pelos vales fér1e1s dos rios Pr111m, Paranii, UrucUia, 
Plelo e Paracatu. Desses vales férteis saem os glã
os, os legumes e as frutas que abasleeem a capital 
federal. 

Outra questão que aboldo, Srs. Senadores, 
para a qual não encontro just~lcatn/as plauslve1s, foi 
o fechamento das agênctas do Banco Reg10nal de 
BrasDIB nas Cidades de Fonnosa e LuZiãnia. 

O BRB cnado com a partiC!p&Ção dos mumci
PIOS do Entorno fo1 um lator preponde18nte no de
senvolvimento agropecuáno e comeiCIBI da região e 
não apenas de BrasOia. As duas agênctas de Fonno
sa e l.uzlAniB, Instaladas em ptédiOS modernos, do
lados da maiS alta tecnologta, detinham mlhares de 
contas conentes de senndores do Distnto Fedellll, 
de financiamentos agrfoolas e agropecuános. Mora
dores das duas Cidades, eles bVaiBm suas conles fe
chadas ou transfendas pa18 outras agênciBS, gelan
do enormes pn~~ulzos no DISinto Fedellll. 

Ass1m, não se jUSIIIica o fechamento das agln
CIBS de um banco criadcp para a1uclar a ragoio e pres
tar seMÇOS à populaçãb com a maiS alta qualidade. 
Reabnr as agênciBs do BRB, portanto, ilf1llia se 
como urna grande -.sldade. 

Por fim, existe a pnlmenle questão da segu~an
ça pública. No passado, a politiCa de cooperação en
tre os dois governos penndll.l que 1nllmeras ações 
fossem desenvolvidas. O DISinto Fedellll entrava 
com Vlaluraa e armamentos, e Goiás com os recur
sos humanos. A volta desle parceria apresenta-se 
como outra medida urgente e amergancial, tendo em 
VISta dimmutr os lamerláwiS Indicas de cnm1nallda
de que fazem do Entorpo uma das regiÕeS ma1s VIO-

lentas do Pais. I 
Sr. PreSidente, 51-"s e Srs Senadores, estas 

são as pi"OIIIdênclaa 1nac.lâvels que podem ser vl&bl
llzadas Imediatamente pelo Governo do 01Sinto Fe
dellll em parcena com Goiás, providênCias que, sem 

dllVIda, mudO vão aiMBr a pesada carga de deman
das e sacmiciOS que tanto vlllma o Entorno. 

Espero, sinceramente, que o Governador Cns
tovam Buarque e a representação politiCB do DISinto 
Fede181 se empenham no sentido de restabelecer 
esta parcena que julgamos produtMl e benéfiCB, 
pnnCipalmente para a Capital da República. 

Sem esse esfoiÇO comum, BrasiiiB conbnuará 
cam1nhando pengosamente na d1reção de tomar-se 
uma metrópole, o que signifiCa tomar-se não adml
nlstrável. Não fo1 para ISSO que a Cap1talfo1 concebi
da Salvá-la agora e ja é nossa rrnssão comum. Não 
há tempo há perder. BrasHIB tem que parar! 

MudO obngado 

O SR. PRESIDENTE (Callos Patroc1n10) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pro
nunciB o segumte diSCUISO. Sem nnnsão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e SIS. SenadoreS, sob a lide
rança dos M11'11Sténos PúbliCOS de Goiãs e dos de-
11181B Estados do Centro-Oeste, as autoridades e o 
povo de Go1ás fonnai1Z818m hoJB o Inicio de um mo
VImento reg1onal pela salvação do no Araguala 

O ledO, as matas ciiiBres e as águas do AIB
guaiB, que e talvez o pnncipal cartão da VISitas do 
Centro-Oeste, vêm sendo SIStematiCBmenle destrui
dos, nos úH1n10s anos, pela exploração pradatóna 
que se Instalou às suas margens, sem qualquer con
lrole amb~ental que garantiSse a preservação de sua 
beleza e da nqueza de sua fauna. 

Cantado em verso e prosa pelas figuras maiS 

Ilustres da blel8tul8 g01ana de todas as gerações, o 
nosso no maiS Importante vem alcançando crescen
le pi"Ofeção 1n1emaaonal. seMndo de atraçio turísti
ca para eJCCUISIDniS!as de todo o mundo. Com as 
II"BIS belas praias flUVIBIS do Pala, não é o movimen
to turístico que wm deg18dando o Araguala. Os fato
ras que maiS têm contnbuído para - piOC asso 
deslrullvo são o desmatamento, o uso indiscnmina
do de agrotóxlcos, a proliferação das carvoarias e o 
despeiQ de esgotos ulbanos. 

Sr"s. e Srs. Senadoras, compareço a esta tn
buna pa18 enaltecer o s1gn~IC8do da 1mcia11Va, que 
considero da ma10r importlncia pa18 a n!CUpf!ração 
das nascentes do Al8guaia e de todo o seu curso 
como um dos principaiS formadoras da baciB amazõ
n~ca. 

T MI a honra de par1K:!p81" da cenmõniB de larl
çamento da campanha hote, pela manhã, no audltó
no da Fundação Estadual do Me10-Amb1Bnle, em 
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Gollnta. Na "Carta do Alto AraguaJa", docu!Mnlo 
bUico que foi lançado pelos organiZBdores do aven
to, o apai8Cmanto da enonnas voçorocas nas ba
Cias do AragUIIIIl a do Taquan é 1ndJCado como o 
PI inapal problema ambiental que preocupa os orga
nismos proteiDo.a do mato ambiente CaNOSnas não 
IIC8IICI&das, falta da liscaiiZBÇão contra a pesca pra
dalóna. plábcas da ganmpo, lançamento de esgotos 
lllll1llános a carência da educação smbl8l1lal junto às 
habdaçõas rila1mhas sio outros latoras que, segun
do o documento, concorram para agravar o dasaquo
llbno anDanlaJ do AraguaiB. 

Entnt as medidas sugendas para a ação do Mo
..téno Pllbllco lllllio a cnação de comdãs ragoonaos 
parmsnantas; odanblicação das propnedadas que 
margeiam o rio, para a celebração da compromiiiiOS 
que lavem il ~ das matas ciloares, liaca
lizaçio con1ra o larçamento da lixo nas águas dos 
Rios Araguaa a Taquan; prooblção da liiiiii1CIIIIIIBI 
tos a proprlelárioe que nio cumpram nonnss am
biantaiS adeql_..•; cnaçlo da oondOmimos dare
serva legal; a maior aficiênca na filcalozaçlo das 
~. allim da outras pi'OYICHinciSS COIIBidara
das 11111~ para a preservaç1D do no. 

Na éraa das anbdadas governamentaiS ou nio 
gavemamanta~s, astá p...,ISia uma Mria da compro
..-..-. qua vão deada a cnação da 6raas da prwar
vaçla antianllll - APAs - a a 1118111matozação das 
norma &XÕIIIalilas nos níveis da Estado a Muncl
pios, até o fuiiCIOnarMnto da uma comisslo ...,.. 
Cl&l, com _. grupos técnicos, para ganr as pollb
-de Pi ....... il bacia. do AragUIIIS. 

Num clillcu- em que most1011 a lll"1pOrljnCia 
do eMbata a da inploimantaçlo das medidas qua sa
rao ~ ..,. o próxln10 c1oa 14, o Mi.-o lris 
Rulnda allnnou que é ~ a1Uar, a répldo, para 
• '•JP8dlr UtM calú1rala da propoiÇiles alsrman-
1aa, que colaca em naco o barrHislar das geiiÇIIas 
pn~aalilllls a fulu-. A batalha a ser 8fi'IIIIMIIIIids 
daqui Pllll8 '-· 88Qimdo as suas palavras, é a de 
PRII•-r um • .,. pn~esno de conacient1zaçio 
da -"dede, am clal.a do~ em daiMa da 
vida·. 

Pela objelividada a pala COII8iltêncla das ad
_..._ do Mlnabo da Juebça a noeao colaga, 
Senador lris Ruanda, solicito il Mesa que mande 
1181-r noe AnaiS desta Casa a intagra de eau 
dieclno, conduldo com estas palavras que laJdlém 
11190 ll'lint.s: • Nlo vamoe jamaiS penmbr qua sa
quem a ,_ ,_. pracioea fonte da vida. EBIB 6 a 
~"lSsa luta. Este 6 o._~· 

Sr. Presodeme. o Ataguaoa passa pelo Estado 
de v Ex" e é um dos nos maos lorodos qwa há. CAIIO 
qu80lão apenas nos, do Mato Grosso e do Mato 
Grosso do Sul. que astovemos 18Unodos, mas tarn
bém V Ex" se assocoará a assa campanha, que não 
deve ser somente dos gooanos e dos habitantes do 
Centro-oeste. mas de todo o povo brasiiBiro, com o 
ontudo de preservar essa nquaza omansurável que 
Deus nos daoxou 

Muito obngado, Sr. Prasodanta. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. IIIAURO IIIRANDA Ell SEU PRONUN
CIAMENTO 

PnX1LilCIIIIIIOI1IO do~- Mlno9110 de-da 
Juobça. -·ris-
•-...., TécniCa R-à~- N---os do -· Gaolnla.2demorçode1998 

Seni"IOIM a Sanhcna, 

eor-. .... 111111 ..... grande---
de d.,-eies ~ • ..,ado por- 1e • pwm nr· 
dei; ....... qw .. Ul'llicml r.-. ..... vr' 1 .......... 

dllque IIi a oaiVaÇID do - na Anlglaa. Aqui--.... --~~~~~
MBID G1a1110. Mam GrDIIo do SUl e T~ ' lAWâ un-. 
_oam_dll __ do~a -do 

e. parcana. M • ee b8duZ num ft4*DID...,_ 

111 - -. NllçiD. o bolço - ç.s da ---· ~ .- ; te E P18C110 ..._,e nlpdo., para • arr..- .... 
,, 'cA&clapiiiQPDIC' ..... w-.quaoaloca.mMGDot.n__ ...,...,. __ a_ 

camo ----·-~~~~~--.rmbalas da...., e.a.to, comoadadla • oarrm ....._.da e. 
_ ............. -padorla)llllllill-de ---

--de--- llida-rã.E a 
,_....,.. _ _,_lliao'" __ um...,_ 
C8MO de~ dll• 'Ide em clllflla ti:J kaglete ----

p ··--·---da--SP., ;f .-.....que • pouaD a pouco cansurnndo o na.m 

rio."" .... nio .............. ..., -o--
.-_,_ ... .._de..,.,...,..__Prio ·;laca 
1 • a w*klltl.....-..a.pUIIaroa.•...,..._A ..... 

-• _que .. llirnpao111epodeiP"Oml 
SIDa......._, ae i i tsd:L- ..,._por---... 

çiD -·--·- dll....,_. ·-do- ----.. -· 
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ga.s devem ser ngldamante ut1l1zados, ngldamente aplicados ao 

lado de um vasto trabalho da oonsaentazação SOCial 

O que não podemos permitir e que o AragLJaJa tenha os 

seus daas eontados Os nossos flhos, os nossos netos 1ama•s nos 
perdoanam por uma orrusão neste momento O hole e o ama

nhA nos cobram ações urgentes e emergenaaiS A hiStona não 

nos autonza o fracasso 

Os numaros a respeitO dos pengos que cercam o no sao 

d9 fato eslarracedores Os pnrne1ros 100 qw16metros de nas
centes do Aragua.a asbio sendo tragadOS por um conJunto de 17 

V<>ÇOrocas 

Pequenas erOSOes, que podem se tomar g.games d•s.se

mnam-se sem controle em todas as d1reções Elas vêo engohn 
do fazendas, 8ITl8I!IÇando as estradas, iavando o péniCO até mes
mo em Cidades Inteiras S4o os casos de Costa R•ca no Maro 

Grosso CID Sul e Alto Araguala. no Mato Grosso 

Na ongem destes males es1a a ocupação desordenada da 

tena A década de 70 marcou a presença ntensa de colonOS su
liStaS que III'OI'TIP8I'Bm a fronlaa agncala nos chapadões do ex

tremo sudoeste goano A I'I'IOI'IGICUfl ntenslva da SOfB e do rru· 
lho, sem o menor controle amblantal, gerou desgastes em alguns 

casos •rreven~~V81S 

O d- de 100% das c:hapadóes produz um afeo

to em cade&a até provocar as nevrtavaiS erosões Os órgaos de 

fiscalm•ção do mero ambl&nl8 na epoc:a não tomamm as prov~

dãncaas cab1V81S Agora. Cflbe-noa a tarefa de lutar contra o tem· 
po para fazer com que a naturaa. renasça 

Da fato nas assus1a ver~ no Arag\.818 milhares de 

toneladas de terra e kxo tcJI:I~==ras Com suas nascen
tes e anuentes de cabaceira o nsco da morta é real 

Salvar o nosso no, portanto agnlhca ev~tar uma nged.a com 
eonsequencaas desaSirOSaS para todo o pa1s 

Desta torna, quero, JX,tlhcarnente louvar a U11aabva dos 

mnSiárlos publicas de Galés - Grosso, Maio Grosso do Sul 
e Tocanlns ao 1avaream a barldalra da salvaçao do Aragua&a 

Nesta cruzada aslão os gcMmOS astaduaas. as ad 1 1es am
bleniBIISias, as univeraldadas e derras ~nstltuç&ts urudas num 
úroco propóollo cnar mooos clljeiMls de prolação do no que pos

sam ser mecfeta,•rte apiiC&dos e cunpnc:los 
Na raUdacla, semens a se....,_, a dasbução do me10 

amblant8 em todo o mundo teve qua chegar em mvas ~nsusten

lá .. s para - pa-·.- a figurar na pauta - grams lemas 

...........,.. No -=as esperaltÇBS r8Sidem na nova 
La Arn-~ q ala possa prapon:oanar um grande 
sano da qualidade ra - da fauna. da ftola a dos nu
naos raanos hKincos E nacessáno concrabzar punções ngo
rosas para qlBn polg, degrada e destrói a natureza Mas pnra
palmente, é praaso ll'llal'1slfica as açóes VIsando consaenbzar as 
pop!laçaes ribalnnhas e os vtsdantas do no a zelar. da manara 
1rraslnta. pela sua praservação 

O dasanofvlmeniO nio poda m&JS ser Imposto a qualquer 

preoo Não é a 10a que orgarusmos financalros 1ntemac1011B1s 

apenas l1beram cred1tos aoos detalhados relatonos dos Impactos 

que a obra financeua VBI custar ao me10 ambiente Programas 

pormenonzados de recuoeraçâo são outras eJOgênaas 1nadla· 
VBIS O que nos leva certamente a repensar as VlélS da prospe

ndade traçadas pela Ctlamada era modema que sucumbru nos, 

ftoresta& 8 arumBIS 

Como um dos pnnaDaJs contnbuanles da bac1a amazõruca 

o Araguma Insere-se nesta rede de Vlolãnaa que o progresso se

meou Suas aguas cortam ec:oSSistemas complexos que vão des

de os canados de onde o no nasce ate as p· gEW'Is das flores

tas tropiCSIS que marge•am o seu vala em maas de 2 mi qulõme

tJos de exttJnsao 

A mporlanc1a cso I'1Cl para o Bras~l e h1stonca Remonta a 
•ncursao das pnme.ras bande~ras que segUiram seu ae.tD nos se

culos dezesse1s e dezessete domando os sertôes e 1nMgi'BIIdO o 
temtono bra&~kHro Salvar o Aragua.a. agora e refuar o ado tusto

nco na parspedlva de um novo tempO, que 5818 marcado peta 

respe1to a ex~stênaa saudavel, em comunhão com Deus e a nab.l

reza 
Temos plena consaenaa de que a ~ das nas

cantes do AragUBIB demandara uma grande soma de recursos 
Taramos que busca-los firmando urna pan::era sólida, envolven

do os governo& astadu81S a União e os diversos organismos ln
temac101'181S Somente élSSim reumremos as ferramaniBS reeces
sanas nao para destnMr, mas para devOlver a paz, a alegria e a 

esperança que sempre marcaram a VICia do AragL818 antes da 

presença do hOmem em suas margens 

Como M1r11sb0 da JustiÇa aqUI estou para me COiiipicwrteter 

1n181ramenta com esta mUIIrão em favor do Araguaaa que é de to

dOS nós Tenho -uta certeza do que o_., do,_.. 
Fernando Hennqua Cardoso va1 sa mtagrar 1ntararnente a es1a 

mportanle mobiiiZiiÇão, nchlsMt alocando os recursos que os 

prqiiiDS da nocuparaçào -
O nosso aupauho vale lambem para todas as iniCI8INBS 

na busca de niC&I'diwos no plano ll'll&maCIOnlll E alnWBS da cotei!

- que.....- o ato decisivo para dar um bas1a à -.ção 
e proclamar um un ao renasameniO desta rio, de a1CIII'IID8 a be

lezas que ap~alldamos a amar 

Quero destacar DO 1..-.os das léc:nocos da "-· CC>

- pelo pniSidenle"" ótgio. ~ CJansmoxlo ......... 
Juroor Eles aq,. apr8llllnBn o cloigliÓSIIW sotn as ........,. 

do no bem como a proposla da cnação da Araa da Protação Am

biental. 

No mesmo sentido, ressatto as pi'OIJcs'e' a cargo dos tac
rwcos da Urue-s clade Federal do Maio Grosso, 1na11tu10 BlasHt
ro de Geografia a Estatistica a UI'1IY8I'Sidade Federal da Goiás. 

bem como o prqeto Cumara. a cargo da Fundação Emas 

Não podana Blnda daurar da 18COI'IIII&C6f os 1nwnaros as

torças que .,..., - - pelos proc:urarloras garaos da 
JUSbÇB a quem parabenizo na pessoa do douiiOr Demóslar.as Lá

zaro XaV181' T arras 
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A todos os senhoras que abnlhantam esta reunl80 d&lxo 

mnha palavra de confiança em dias melhores para o Ato Ara

gLIIIIII 
Estaremos sempre a postos para mpedlr a chamada "cnse 

ela agua• que se anunaa para o seculo 21 Temos que atuar Jun

tos COf1"' rnurta parsiStenaa e abnegaçao. para novarnanta flores

cer as nascentes dO Araguaaa dando um basta deaSIYO à degra

dação fazendo com que o no se mponha r8VIg0nld0 e caucla&o
so 

Nao vamos I&I'NIIS penmr que saquem a nossa m&IB pre

Ciosa fonte de VIda Esta e a nossa luta Este e o nosso compro....., 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrcc1n1o) - A 
Presidência se assoeiS. às preocupações de V. Ex" e 
do povo go1ano 

T anho certeza de que todos os Estados que 
contemplam as maraVIlhas do Aragua1a estario on
sendos nessa luta, bem como todo o povo brasoleoro, 
porque se trata de uma das maooras belezas do nos
soPaos 

V Ex" sara atendido. nos termos do Regomento 
lntemo 

Não ha maiS oradores onscntos 

O Sr. Senador Emandes Amonm envoou dos
curso a Mesa para ser publocado ne forma do dos
posto no art 203 do Regomento lntemo. 

S. Ex". será atendido 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr. 
Presidente, Srls. e Srs. Senadores, reforo-me ao Alo 
da Cumossão Doretora n. • 62, da 1988, detannma ao 
::trretor Geral requosotar passagens aéreas para uso 
Jos senaooras. 

A cota atual e onsuhclente para monhas ,__ 
sodadtos, e pniCISO saldar diVIdas com companhias 
aéreas. 

Por osto fonnalozeo pedido para solução desta 
questão ao Senador Ant6noo Cerlos Magalhles, pre
sidente da connaão doretora. 

Mas antes de qualquer manifestação da oorms
são competente para deliberar sobra a matéria. luo 
Interpelado por um fOmalista sobre este pedido. 

Não me praocupeo em saber como o ]Omalosta 
soube do pedido. 

O assunto é público Foo tratado em um docu
mento públoco - um olocoo de meu gabonete, e publi
camente deve ser conduzido em sua tramitação nes
ta casa. 

Esclareco ao ,omalosta que a quantoa que rece
bo do Senado Federal - um hquodo de 5 moi e 300 
reaas, e msuf•caente para custear as despesas neces· 
sanas ao exercac•o do mandato de senador 

Exphqueo que defendo a transformação de 
cada gabonete de senador em unodade orçamentana. 

lnclusove. neste sentodo, apresentet o Profl!lo 
de Resolução n • I 06 de 1995 O pi'O]I!Io tramrtou na 
Comossão de Constrtuoção e Justoça e aguarda pere
cer na Comossão Ooretora 

Entendo que cada gabonete deve ter autonomoa 
na aplocação de recursos destonados pelo Of98m&nto 
do senado. e lambem por panodos politocos, para o 
custeoo das despesas do exercocoo do cargo de seu 
trtular 

Também exphqueo que pretendo a regulamen
tação da atovodade de pessoas hsocas ou fUridicas 
que aluam para onfluencoar o processo legiSiabvo. 
Pessoas que exercem o chamado "lobby" 

Entendo que o codadão comum praciSB da 
transperéncoa nas relações entre os detantoras de 
cargos eletovos, os que promovem a defesa de Inte
resses nos pe~amentos, e os onteressadoll nesta 
promoção 

Estas relações devem ser conhecidas pela so
coedade 

As pessoas possuem o dorerto -de conhecer as 
motovações dos que aluam no processo leglslabvo, 
onclusove dos orgãos de ompransa, que muotas·vezes 
são pegos doreta ou ondoratamente para promoveram 
odéoas e oponoões 

lnfonneo aonde que possuo doVIdas p 1110811, a 
exemplo de outros molharas de brasoleoros Cllfll situa
ção fonanceora locou compliCada em deCCin6ncla de 
recessão econõmoca provocada pelo Plano Real. 

Para equacooner a questão não busq .. i qual
quer especoe de lavoraamento pessoal, mas a 
exemplo dos demaos bru~letros que Vlr&m sa.s diVI
das se tomarem ompegáveos, aguatdo um po8ICIOnll

mento desta casa 

Neste senbdo, exercendo monhas lunç6es, e 
atendendo plertos que tenho recebido de dezllrws de 
elertores. apresentet prqeto para a renegociação de 
doVIdas de pessoas lisocas e empresas com onsllluo
ções ofiCJilos de credrto 

Entendo que a exemplo da renegoaaçlo auto
nzada para as diVIdas de estados e munocipoos, e a 
exemplo do Proer para a capllabzação dos bancos, 
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também as empresas e pessoas hs1cas precrsam de 
um programa especral na area frnance~ra 

Acredtto que rsto é um consenso. 

Arnda agora o Conselho Monetano Nacronal 
esta autonzando o alongamento das drvrdas contra•· 
das pelo setor agrícola 

Em meu entendrmento esta renegocração deve 
ser estendrda lambem as demars pessoas hsrcas e 
empresas 

Sobre estes proretos, rnclusrve. tenho recebrdo 
telegramas de aparo e estrmulo de todo o Brasrl. 
com destaque para pessoas que devem valores rm· 
pagavers ao Srstema Financeiro Habrtacronal 

O 10mallsta entendeu o que for capaz, e publl· 
cou sua matena na Folha de São Paulo do dra 18 de 
fevereiro 

Sob o trtulo ·Lobbybrás", emttru oprnrão que 
meu requenmento ao presidente do senado fosse 
constrangedor, e prnçou frases que achou rnteres· 
sante da conversa que mant1vemos 

Escolheu frases, produzru o que ruJga ser noti· 
c1a Enfrm, prodUZIU o que for capaz 

No dra segUinte, 19 de fevererro, sob o trtulo 
"Crmsmo Por Escnto• a Folha chamou de carta ver· 
gonhosa o requenmento em que pedr à Comrssão 
D1retora o exarcic•o de sua competência na questão 
das passagens aéreas 

Acrescentou que no documento eu tena sugen· 
do a legalização da prop1na e a 1nstlluc10nalrzação 
da conupção. 

No artrgo, drsseram que eu havra denegndo a 
atrvrdade parlarnenlarl contnbu1ndo para desmoral•· 
zar o legrslatrvo, e pedrram a cassação de meu man
dato. 

DOis dras depo1s, no sábado de carnaval, após 
confrrmar que o !01 dilo no edrtonal não constou do 
documento, a Folha promoveu a reposiÇão ds verde· 
de, publrcando esclarecimento encamrnhado por 
meu gabrnete. 

Assrm, para o correto reg1stro desta Casa, soli
cito a transposiÇão desta publicação, em anexo, nos 
anars do Senado 

Também a reviSta lstoÉ abordou o assunto, e na maténa publicou itmentários atnbuidos à Sena-
dora Manna S1lva. q os piOfSios a que me relen 
devem ser exam1na pela coiTilssão de élrca do 
Senado, porque demgrem de forma terrível a rrna
gem do Congresso. 

Senhor Presrdente 

Senhoras e Sennores Senadores 

Os proJelos sobre a renegocração das drvrdas 
de pessoas hsrcas e empresas foram publrcados no 
0Jano do Senado do dra 13 de fevere11o, e não exrs
te nada que demgra a rrnagem do Congresso 

Apenas autonzam o Executrvo a renegocrar as 
drvrdas de pessoas hsrcas e empresas com rnstttur· 
ções ofrcrars de credtto, lrmllando o prazo e os JUros 
para esta renegocração 

Por outro lado, sobre a regulamentação do 
"lobby", este Senado Ja aprovou proreto do então se· 
nador MaiCO Macrel, em 12 de dezembro de 1990. 
com redação frnal do Ilustre senador Pompeu de 
Souza 

Na Câmara. recebeu parecer favorável da 
Mesa Drretora, e aguarda deliberação do plenano 

Eu entendo que se deva dar andamento à Ira· 
mllação do proreto do Senador Marco Macrel. 

Trata-se de um texto srmples, d1reto, sufrcren
te para o controle da soc1edade sobre a aliv1dade 
das pessoas fís1cas e Jur•d•cas que exercem at•v•
dades tendentes a rnfluencrar o processo leglslatr
vo, e suas relações com os agentes políticos e ad
mlnlstrat•vos 

Precertua que estas pessoas deverão ser re· 
grstradas na Mesa do Senado e da Câmara. a quem 
caberá a regulamentação do modo e llmrte de atua
ção. e deverão 1nformar sobre os gastos e tendas 
que realizarem, cabendo a Mesa dar publrcrdade a 
tars relatónos 

Com esta regulamentação teremos transparên
Cia, e as colaborações prestadas a partidos politrcos 
por estas pessoas serão conhac:rdas. 

Ass1m, também a cooperação dos partidos po
liiiCos para o melhor desempenho da atrvKiade dos 
parlamentares sara conhecida, e se dará em coerên
Cia a legrslação em gestação que pJeCellua a lidei • 
dada parlldána. 

O cidadão, o eleitor, terá condiÇão de avalrar o 
desempenho do parlamentar. e sabera que Interes
ses são defendidos no processo legrslabvo. JUlgando 
o que lhe convém. 

Mutto Obngado 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ERNANDES AMORIM EM SEU DIS
CURSO: 
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tDOCl'MC\TOS A QUE SE REFERE O SR !:.R.\'~ \r ESA..\IOR!\IJ 

Esclarecimento 
''Sob o título 'Cmasmo por eKnto', a 

Folha mforma, na edação de lS/2., que o 
Jornalista Fernando Rodngues tena re
velado o teor de uma carta 'vergonho
sa' do senador Ernandes Amorun 
( PPB-ROl, em 1ada ao senador Anta
mo Carlos Magalhies (PFL-BA), na 
qual Arnonm, 'depoas de sohcltar (101· 
camente aJgumas benesses mdevad.a'j 
ao Senado, susere a ACM algo como a 
legabzaçào da propma, a msutuclona
llzaçio da corrupção' Com asso, con
dw que 'o senador Amonm demgre a 
auvulade rarlamentar e contnbut para. 
desmoraburo LeglslatJVo' 

t lamentavel que um eduonal detur
pe de tal forma uma anfonna~io pubb 
nda neste JOrnal. O que Fernando Ro 
Jngues revelou, sob o l!lulo 'Lobby
brú', I! que ACM recebeu uma carta 
':tnsrrangedora de Amonrn. com um 
apelo para pagamento de dt\'ldas com 
cJmpanh1as aereas, mediante a alega 
ç io de que os pa1s estavam doentes e a 
c.Jnta de passagens mensal fora ~slou
rada 

Efet1vamente, o senador r('\70rreu ao 
pres1dente da Mesa -a quem 'ompete 

requ1s1tar passagens e .:oncede las aQs 
senadores- para a Llqwdacao de debi
to de RS 27 md com empresas aéreas 
m(ormando que a cota mensal d!spom
vel era msufiaente para suas necessi
dades. po1s desde a posse ele e seus pa1s 
têm udo problemas de saude (em face 
das d1famaç6cs que sofreu), o que obn
ga a constantes deslocamentos de Ron
dorua aSioPauloeBrasíha 

O rornalista transcreveu amda tre
chos de conversa com o senador em 
que disse que a remuneração Hqu1do1 
era msufic1ente para as despesas do 
cargo -que podenam ser resolvadas 
~.om a transfonnaç-ão dos gabmete.s em 
umdades orçamentanas ou pelo parti· 
do pohtico.. com contnbUI'i'Ões conse
quentes da regulan;:.ação do lobby. que 
J.i esta aprovada no Senado. conforme 
o PLS 00203 de 1Q89, do senador Marco 
Mac1el falou amda de dificuldades li 
nanceLras consequentes da recessãll do 
Plano Real. o que fundamenta proJeto 
de sua autona para a renegociação do1s 
d1v1das particulares 

O senador, em ev1dente ~roma. reps
trou amda que a opção restante sena 
colocar na pona uma plaqueta com a 

l:lse "Faz-se lobby', o que nào I! o caso. 
':!,tO que não S<e' dmgau ao sr Wagner 
C.anhedo ou ao u>manda111e Rolun, 
r as ao pres1dente da Mesa D1retora do 
Senado, a quem cabe deliberar sobre a 
requlSIÇio de passagens e quota conce
CJdas a cada senador. 

Tambtm a questio da regulanzaçlo 
co lobby não foi tralada na cana e nio 
e novu:iade. Para sua regulanzação e 
consequente transparfnaa das rela
ções enu:e os poUUCos, seus partidos e 
os Interesses no processo leplauvo 
que demandam reSLiltados de ordem fi
r.anceira, o que o senador preteade ~ a 
recuperação de proJeto de le1 do sena
oor Marco Mac1el, ,, aprondo no Se
nado"' 

Pedro Paulo Eleull!rio de Barroa U
ma. assessor tecn&eo do gabmete do se
nador Eraandes Amorun (PPB-RO) 
!Bras!ha,DF) 
Nota da RedaçãO - Parte do que o 
editorial diz constar da tal1a de Er
nandes Amonm (PPB-RO) 1!, de fato, 
o regiStro de declarações do oenador 
em eutrerista com o repórter Fernan
do RoclrJcues, o que nio altcn o teor 
lament4ivel do conjunto ele IUU af"ll'
maç6es. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 62,DE 1988 

DSspGe sobr~ a concesslo oe pass•
gens ••reas aos Senaoores, e ~' o~ 

tras provS~encSas. 

A COM1$SJ.O DlREtORA DO $ENADO FEDERAL, no uso 
de sua• atribui;Ges reg1•enta1s, 

RESDLYE: 
Art. 1P- Fica o D1retor-Gerel ao senaao 

ral autorizado e requisitar Oas Empresas de lransporte 
mensalmente, para caaa senaoor, D~ (cinco) bilhetes de 
;e .... 

Fede
Aheo, 
PISSB-



MARÇO DE 1'198 AN'\IS DO ~ENAOO FEDERAL r;, 

S 10 - ~ara os representantes oos Estacas ser&o 
requisitaOcs bilhetes nos seguintes itiner6rios: 

- BRASÍLIA I RIO OE JANEIRO I B~~S!LIA (um) . 

- BRASÍLIA I RIO OE JANEIRO I tAP!lAL DO ES1AOO 
DE ORICEM I RIO DE JANEIRO I BRASfLIA (ua) 

- BRASfLl~ I tAPllAL DO ES1A~O DE ORICEM I BR~ 

SfLlA (hb) 

S 2• - Para os representantes da Distrito 
ral seria reQu1s1taoos o~ (cinco) D1lhetes no 1t1ner6r1o 
LIA I RIO DE JANEIRO I BRASfLJA, 

Fede
lioRAS! 

A7t. 28 - 'o~ M~mbto& d~ Mesa 01retor& e seus 

Suplentes, be• como aos Lideres de P&rt1a~ seré concealaa quot& 
extr• ae passagem a~rea, corresponaente • D2 (dois) bilhetes 
mensais, no 1tiner6r1o BRASfLIA I CAPllAL DO ESlAOD DE O~IGEM I 

BRASlLIA ou BRASlLIA I RIO DE JANEIRD~lBRASÍLlA~quanac-ae tra
tar ae representante ao D11tr1ta Feaeral. 

Art. lt - Fica extinta a ajuda aa custo paga aos 
Senadores para trensporte efreo. 

Art. Ao • Este Ato entre em vigor a partir ae 10 
ae janeiro ae lPSP. 

Art. SO -Revogam-se as ai&posiçees e~ contr6r1o 

Senado Federal, em 15 dt dezembro oe 1P66 
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Ofido 
DO GOVElti'(ADOR DO 

DJS'IlUI'O FEDERAL 

l"t' 1 180189 de JO ~JUnho passado. eno::-3 
m1nhando esclarecimentos do 0Dft'mo do 
O..stnlcl Federal sobre os qwsrtos const.antt"~ 
do Reauenmrnto n- 268 d~ 1989 d~ aUiorw 
do Senador M.lunc10 Corr9 ronnulado o:om 
., ob!etJVO de obter 1nfonno~~o;~s a~erco~~ do an
leproJ~Io deo .arau11etura para adZIIPI'oil'ta..,. dc:-
9rasil•a Pa.111o::e Hotel ob1e10 ® P~o..eS&O ., 

li 001411,69- TM"acap 

OSR PRESIDEm"E rP.:m~u di!' :Sousa• 
_ .'j Exp.e:d1enre lrdo va• a pubh.:::ao;ao ,r o~usa • 
Sob~ a mesa ~que Hra"' lidos ~o 

Sr J• 51@'creW'10 

S.so l1dOS os seau1t1tes 

PRO.JE'I"' DE I..El DO SEMADO 
,_ 201. DE 1989 

1ut.:nuoPcdt:r ~· o:n.Jra es-co 
/.t r«rucll F~rm ~ C.Jeo:).li ,_ .. E.srm:o 
t:k R .. 'VIdonul 

J Congresso Nilc•onal decreta 
~ I F•ca o Poder E..w.eo:uavo autonado 

a cn.v a Esc.cia Técruca Federal de .;:.,coa, 
no Es&ado de Rondoi"'NN 

Art C A Escola Tecn1ca Federa~ lle Ca 
.:oa• mantera ..:ursos de nrvel med•o e Drof•s 
Slonall&anre a seorem defin,dos Pf>)O """"'ste".,o 
da Educaçao desunados a fonnaçao de r~n• 
.::os paua atenderem as necesszdades SOo:IO e 
-:onom•..:o~s da reg1ao 

.o\rt. J• 1\ 1nsta1açac do rsWb~eo:::ln-tlmt..:" 
.:1e enSino de que b"ar.a es.LoJ le1 ocorTera 1mec11a 
tamenre apos a 1ndusio no OrçamentQ d.a 
Unaao. das dolaç6es para tanlO n..:esr.ar1as 

Art. 4• Esr. le1 entro~ em vagor na c:=a~L!I é!e 
sua pUOIICaç'IIO 

1\rt. ~ Revogam-se o~s d1Spos1ções em ,..,...., ·-0 O Estado de Rondonla e urn Ul!mPIO con 
ere10 de uma regaao que procurando drsen 
votver-se econorncamenle' encontra no~ extre
ma def~e.enca de mao-de-obra especLaiiiZad• 
um fone obstaculo que p~ ser superaao 
Neste senado. a cneçao de uma EscOla T.c;
n.ca Fideral em Cacoal atvesenr.-se o:omo 
..-npcratM> no esforço de do&ar o estado de 
pessoal Quahrcado para o1tender a dem.anaa 
do men:adO de trabalha 

lrnplamat um1 E.scclla Tecnaca Federa! em 
munll:lp'O do m1enor S~gn1f1ca n6o apenas for 
rn• pessoas hlbddadas a..nfrenulr o mundo 
do b"abalho o que em s1 mnmo e 1-:-u~•VI!'I 
mas. o~~nda o:::omntou1r para reg10nal11at; ao do 
ens1no. legitimando o por uma polir..-: a üe ra
:er •s c01sas onde e-lu acontecem 

O esp&nto Que nor&e1a o presente- pro1f'tc 
de le'l e o de compreender que o ensulO ~n 
coe de wn.lado •nstlUmenro para o drsr, ... ol 
111memo no~c10na! e de outro elll!'mf'nlo rev11a11 
WdOf do s1Steme dr ens1no v1o;ente' n~ Pcus 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Oferecer cursos. prolissiCn.al&:.emes de b~ 
.:rua11dade aos 1ovens dO 1ntrnor .jo E.stad.:. 
propiCioll'ol a eskl 51gn11icatJva pM':ela da popu 
!Jiçlo condlçoes de garanar seu sustento de 
1 :xma canchgna a partir d.!l neces.s.ana quabfi
:açao para o trabalho. e permane-:endo ra41-
cad.a em sua terra dr onqem 

Sala das Sessoes•2 de agosto de 1959 
- Senador ROMJdco "'"g.10 

,J\ Com1ssao de E~uca.;ao- -:omt'""' 
ten.-::latetmlnlltl1ta. 

PROJETO DE LEI DO SEI"tADD 
rt' 202, DE 1989 

o\uiDIIUOPodt'f'~DVO~CIJli(6=SCC'
l.J Tknn:. Fedft-al d~ .;~m'6-Mnm .,_-. 
E:stMco'*~ 

O Congresso Naoonal d.KreL!I. 
'vt. I" F1ca o Poder E.xeo:L&bVO autor1::a00 

!I cn.ar a Escola Tecn1ca Frderal .:!e Gu.!11ara 
,'1.\!nm no E.ada de Randon1a 

""- 2• 1\ Escol• Te.-::r-•ca F•deral dr Gua-
1ar•-Minm mantere cursas .:!e n!Vel med.o f' 
pror1s51.,naiaante a serem detin1dOS pe~ M1 
f'ISiei"'O da Educaçao desunaoX\S a formao;:.ao 
de tecniCOS para a1enc:1enom .as. neceo!.!.lc:laaes 
SOCJO·economto:as dei reqt.ao 

Att )• A 1nsta1açao ~ó .estab(.leCimento 
.::I e t!'nSII'IO ae que trata esta le1 ocorrera 1me'.J•a 
temente apos a ll"'clusao no Oro;amrnto d.!i 
..Jruao das dolilçoes para 1an1o neoceswnas 
~ -a• Esta le1 '!'nua em VIgor na data d.• 

su• publ.c:açao 
a.rr ~· Revogam se as .::I•!.POS•o;;,l!'!. em 

o:onbar-o 

J ... tlncaçao 

I\ -:r1ao;ao d.a Es.-::ola Te<:::nl<"!l Fede-ral .:le 
O:o~ualcJr" Manm VInCula-se ao l!'sfOI"Ç'O dUe o 
Bras11 empreende n09 ult1mos ~!'lOS no ser'ltld.::. 
.1e oroi'I'ICWendo e e'I!Pansao e e melhon• .:2o 
ens1no de ? (irau aJuSW.r a oferta deste n1v'!'l 
.:se enSino .as eagenaas de um rnl!'rcade df' 
trabalho em processo de e-.pansao 

O caso de RoncSoma paru.-::ularmente ~•a 
a eXIcnr do Poder Publico atençao redobrada 
com 'WsLI a formaçio dt' mio-de-obra quahfi 
c acsa .apta a parbapar atrv.1mente no processo 
de desenVOlVImento econbmr<:o do EstadO 
Contando com wna un1o:.a un1Vft'S1dade: o Es
tado ter•• em esc:otas ti!'Cn1cas uma r.alut•r 
garam1.a de novas olltematrvas de formaçao no 
o~mDICO do 2- Cirau de modo a evnar estnlngu 
lamenlO no acesso .a educa.;ao supenor 

A locai~NÇ6o da escaia em Gua,ara-Minrn 
ausca atender a wn ouuo ob1ebVO de ac:en 
twrdo cunho socl81 a acesso ao eniii'IO prof"ts
SionaiiZinte por parti!' da pogulaç.lo pvem do 
•nle1101' do EttadP 1\ss1m 40 rrmpc em que 
se re!.PCnde pos!CN<Imeonte .1 drmanoa reg1o 
-,81 contnbw se para a r&Ucao do nomem ~,., 
-.ua rerra de ongem dll!'scenrrau:anao e d.ISSII!' 
rnll"'.ando o desenvo.IVImenr-:. 

Sala das Sessoes 2 de aQOS.to de 1969 
- Senaaor Ran6klo Ar"'9.W 

r\ ConusMco .;J~ E.aucdçt~e- ,.;ornreo 
~"1.r:'UI ~nrtft'YC..hl! 
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PROJETO DE LEl DO SEriADO 
1"1• 203. DE 1989 

D11poe ~o ~SUD de pessoas A SI· 
-•s ou JUIIdn:IU }UIIID 115 C..U.S do Con· 
grf!S$0 ~~ pal'll OS 6ns ~ e&p.

::tfk:4. r tU outras PIICMdenC'IN 

:: Çongresso Na.:-10MI decreta 

a.:-. J• As pe-ssoas fiSicas ou rundn:as que 
..... rcll!'ft'm quakNer a~ tendente a 1n 
~..,e.,o:::1ar o processo legislatiVO dii!'Yel'6o reg1s· 
: !" se t""'f'anrll!' .as Meus Dtl'l'loras do Senado 
=·:~rc1• e Camar.1 .:os Deputados 

..._., 2.· As Mesas O.re101as do SeNda F~ 
.::~er.a1 e da Carnara dos Deputaacx. piOIAden· 

.,-ao o tegiSU'O de que trata o artigo .-nenor 
.. .::.stnbu~rao c~neJms para o acesso a caa.a 
~ma d.1S C.asas do Congresso Nec•cnal ~u
~ml!'nLoJndO o~ e llmlles de sua acuaçao 

..._'1.. 3 1\s pessoas 6SK"a5o ou Jurk:IICU 1-e 
.: s-.:adas fUniO ao S~nac10 F edenl e a Orna a 
jos OeplMdos di!VI!'rao enc:am1111'111r .ts re .
~as Mnas D•retcras .!te 30 de ,unho 
~ ) de dezembro de cada ana declaraç60 d.: s 
..Jollltos relativos a sua atUIIÇao perante aaue .. s 
'":<=s.as de Congresso drscnm•nandc necessa
.,aml!'nlf' •s 1moonanc~as s.upenores ao valol' 
:-;-rrespondente a 3 •JOO BTN 

1 Da declaraçao prevtsza neste .,.go 
._;,-,stara otmgaranameme quando prest.ac:~.a 
~~ pessoas ras1cas ou fUndtC'as conullladols 
:--x 1ero:euos a 1nd•.-::aç6o do mtl!'ressadc nos 
,ei"VVços. 0 pro,reto CUJa aprovaçao cu re,re:tÇllo 
~ :::ll!'lend1de ou .a matena ~"ura d1scuss6o I!' 

=~sel<!l.:i.a 
2 E..-n setrmandc de pessoas fUndaca!. 

:01.1 .:1~ .!ISSOCI.!IÇDeS OU es.:monc5 di!' HIVIÇO 
... ,ormalml!'nte conmtu1dos Sll!'rio lomecrdos 
.:lados sobre 11 conr.11wçio ou II$SCCMIÇ.aG so
·,os ou assoc.adDs capd.a' SOO:IIlll numero e 
nome: .:III!' empregados e dos 4Ue l!'ventual 
-nenle esuverem em sua fOlha de pagamento 

S J• J\s pessoas n51CU OU fUndiC:U l'eglll 
U"adas declarar6c alem de ouuos elemem.os 
e:\lg1dos Pt"iaS Mesas D1retoras do SenadCl e 
.:la Camara o recebamento de qualquer doa 
-;ao de valor supenor ao 1ncllc:ado neste .age 

'vt. 4• As desoesas le'fetulld&S fora doi ot 
biL!I de Congresso por peSsoas riS.c:u ou run 
.j1CU regJstradas no amblta das ata~dades de
flnrdas no art. J • ~ambem de"'eeao ser decla 
••dali as Mesas o.retoras do SenadO e da a 
,.,ara 

o\11 s• 1\ om1sseo nas de:::leraçóes ou em 
·espesta c1 1ndagaçóes doi Mesa OlletOta de 
quatquer das Casas elo Congresso cu • teNa 
11va de ocultar dados ou c:onlundlr a fiSCIIIIlli 
,.llo 1mpl1car6 de 1n1c10 em advenenaa e 
:m caso de renadenc1a na cass.açilo do re 
o.:~•stro com 0 1mped1men1o de o~cesso as Casas 
~-=- C"'ngresso s.em prefUIZO do encam~nha 
-nento de documentaçao ao Consdho Adm1 
"l!obi!ltiVO de Defesa Econom1<:.!1 - .:ADE pa 
, 4 •t~uraçao e repressao do abuso de poder 
~o:onotn~.-::o nos termos da Le1 tf' 4 I 37 de 

O de "erembro de 1962 
o\11 6 >\p.llca se gar.a efe1ro dll!' caractl!' 

11raçao e represSaO de •os. de abusos de PC 
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.:ler <econom1co o d1po~1o n4 l..et n• ~ I)i 
ole 1 D .:ir sell!'l'nL'IO o;k 1 ~ 

Nt. 7• ~ Mt:Ms O•rf!'toras. do SeNdo ,.. 
d;s Carnar.e~ a viSUI dolls fiCI".IIS ~ Rc-:J'Sti'O t 
da:. l"'oe-thlf .IJÇ'.:-eS pt~5UI.:i'dS peJa!. pe<'loS,OolS f1SI 
C3.5 CIO tul~Jic:as pr<MdeM:IAI'IIO 

1-d.IYLIIgac;ao de relo11tonc- semesa-a • .:1~ 
ace:ss.c:.putwco. ccnEendo as de:cterac;l)es prc~ 
laC.. pelas pessoas f~&~cas. ou J..-1Cbeas regu. 
tradas 

U-con\ltle r:wa compcec~mento no rnes 
-no dr4 hOra " ~al as J)II!I::SSOIIIS lis..cas DU 
JUndiC:U que de1endem 111te1esscs .antagóo•
ccs aos di!' t'UIIas Que tennam marcado 'am
p.!tleC'.rtncmo ... Caw6 do ~ongl't'HC SUo1:5 C'O 

rn•~ooes e orgaos de- as5~es.soremento para 
totestaçaa de- esd.v'ec:urlenk:l& 01.1 ~oubsldaos 

An. W A prewme le• entra em VJgOI' na 
Cliata de sw flub11C!lr;ao. 

M '9" Re-vogam-se •s duoposlç6es em 
ccnuano 

.Juadftau~;ao 

Esta proPQ;~Ç.JO •em o obJIRIVO de uaur 
cem pequenas akeraçaes rwv.-nense a C'CilSI· 
.ieraçao da Caw ptOJtto que .ap'rtHmet na 
~atura MknDt sob~ o 'uwatuto Lobby" 
arqurvadQ por força de daspos..ivo regvnenraoJ 

Visa a propo.su ampli,.II!'4~Ç041' a c11SC• 
p\ma ll!'gAI do$ grupos de presNo ~ de ame 
rrs.se com arueçio JUnta o~~s CaNS do Con· 
gresso Nacaonal 

Como c HbldO no ambifOd,p Mmocrac•45 
rnod«'tnas SC!!~ as V!.CIS&ludes d.t teci•· 
d.Jdl!' SOCial as ttan:.lolnwçõer «OI'ftdas nos 
tempos aluas ~cm pi'OpiCI.OO o surgsrnf'nlo 
.de sooed'ade:s Ci!IQa W'.Z mi!llfo cx:mJpleJr.ls, CUJO 
PI'Ogf'II!SSO ltnpbCol N muhzphcaç60 de U"'teti!'S• 
:ieS. d..Ead.l pela cre~ce espeoahzaçao e di 
\'et'Sif'icaçao da oltMdades hurn.m.u 

Tal fenomeno dru .sur~IIID aos. d1versos 
9rupos re-prc.smr.a~ dos anseiOS dos cht.DO 
l05 ~nto.s que cDldlltUem a SOC'Iedade 
os qua1s ptOCUI'arTJ pteoSSIOilar o pOd~r p(ab.lu:o 
-:cm o ll1lWIO de obcer dec!S&es C:OrnpnvcoJS 
CCJnl .U NAS u1fall.s e a&p~raçbe.s 

Vale dts111car -como. aUilil 16 se efllmOU 
- q~.~e • detnocraaa ~ nao uprmeo a 
wonrade do homem ernpu'icarneru ll'lsu&ld.l. 
ma refennck> sempre • um1 agtegaç:DO hu 
mana. • CUJOSII'H'en!Ua w vt1cu1ou 

Nesse- quadro. os grupos de Pll'.tsao 1!'11· 
quamo se cmpentwr.rn por w IU'no:J ao po
d!=r ~ pugnando pele e caz. adtrurusera
çeo do..s ~ ll"'teraSeS 
..:lesenvcMmerao de suas O.jWJIÓcl.; 
ponham deola<lldo ...., c 
capa: cte pramover a 
I'TU\\da4e: e o 'Eslado. 
i~ CCI'Idlçlo de anporu~ntes WICUios de 

arannaçao da wntllde cdeDw e •ecua'1eada 
no enanmnento de desrac:ados pubiiCIS&as 
et1Uto Mes J H K.sJSer 5e'S!W\do o qUIII OJo ~
pas dtt preuao aRuam·se ,.. eslet• rnce11111!'
~ -emre o 'l'ldlvJduc•e o Esc.uCo represe:n
\ando D"11ereUeS qUe se: 10I'MI'el'n polmcarnen
te te1cvemes.. S.nc,.ez AQHiil. a e.cernplo dtt 
M. /InGre Malhlct. os ccnced&ur como "forças 
"'IaaiS. proi"JM10ft41S. econom!Cas e esDmiUiiiiS 

A.\OAI~ 00 SENADO FE=D.::E:.:RAl=----· 

i~ uma n~Ç:o!IQ enquanlc 3p.JteC"e'n an;Jin• 
zad-'S e ~:.~.u:: 

O momento braSIIt:uo atu•l cua conQiçce.s 
favorave1s ao llorr-sc•rnenro desses .;rup~ c.r 
~.anilados busc.m.:t.J .nau~r nas dl!'c1soes qye 
ateram d•r~mte ~eus lntll!:resses 

Aodema•s 0:0 ad\oornto d, nova c,nsutulo;.kl 
U'OLllU!' ~nrtf' ouU'dS conqwstas. norm"'s volta
das para a prauca lla dernor:rao• Po'l'ti.Clpavva 
~ dc:l tona!l!t!'ll'nef\10 do ('~~ l'iac10Nif 

ra~s prece~EOs ense1etn como conse.aucn
c•<~ r.s~ o íQn.a.lec•mento "'" lobtSmO 
p~ aue MO h.a dem«r.,...~ra partt~attv.a. 
I'C'tn r;;oder 1e.Jr.sl41JYO 4UJant.e sl!'m a D~,.enç• 
dto lnSI'II.LIIÇoes rntennecb6n.lls fones q~ as 
lobt-ti re:p~arn 

O lort.:~~le\.'"ffnentO da Poder L.eq.,lau .. o dP 
o.-onenc.a natural do praces:sc- de ""~"" 
merwJ .nstnuciOhal qt.e wwo a Ndo;aa ha,.era. 
.31!' deslocar para o c.,ngresso r"4ac10nal a ~01.1 
ca e pouco a pressao d6s g:f\.lpOS cv~a~, 
ou em formaS:GO. 

,()a, a n«essidildfo Q~ 51!' dotar as Ca!loa$ 
do CongreHO do.s mecamsmcs ~dO';. 
o3e utd!Zaçao daquela.s fQt~as SOCiolliiiS estal)e:II!'
C"endo contrOles para ~sguarda do papel 
mAIPr que lhi!'S IOI:UMbe 

ResotuÇCol!'s baLUdas tanEa p~a Camar a doCls 
Depurados q(J4t1k) pelo Senado FeCI.r-r41 ,a 
.:11spóem sob•~ ~a-; ao aos gruc;.os .:ie pccs541:1 
e deo 1nlel'f':SSe 

'=' lflqf.lesbonMi oltQCI'a em fao:.e csa INII:
dade torasde~ra qur se drve wspensar craUL
rmonto legal mars .abranqente. capaz. d.e. com
preender os rnam d•v•rs•f•Cold.o:)s sdc:-r~ so.,.,. 

E:i.sa meGda de5eiolda e ncoe.uana. ha que 
~SI!' ratT~bfom dt: 1nsrrumenros 6e can
U'Oie que pem'\um prevten~r e e•purç.ac ~ 
rum lt"'IL!IMU .X canalla~c;:ao dre tnte.reucs 
1r1o11~uados e da ma IElftue:nc:•a du poder eco 
nom..::o. que poss.am cbs~DWer as aec::tsoe;. d.cl.s 
duu C.as.s de' repreaen~ao;ao popul.ar 

O prqeta df' lei cm c~~USa.. alem deo dcspor 
do ctedenc•ameniO di!' repreosenc.uues de as 
socr.tÇ:oes b qRIPQS. esCI'JlOriQs ou. peS5085 
li:.ca.. VIsa •gUoUml!'nte, a r:statte~cer m.srru
I"I'W!:niOS de ~~~ da. VICia f.nan
ce•.a d.u ftlbd.ldes e pessoas emrotvtc:las no 
processo e Vlllbúzar o ll'\dlspenNvd 1090 de. 
preuao e comrapresseo de ollHel'eSSCS. Sdb~ 
ense}81' liSC"allut;ao do plolbhco em geral, pelO 
.tcuso a rel41ónas penodtcos 

Estou cerco. pela relewlna• da tnedr.d.l ara 
proposca. ~ em lace das ruoe:s aq~.a eJq:~Qstas 
.que cem o ·•~nsave apo.odos ernft!'tlles 
pares ser a o preseme PI'OJ~ con~do af111AI 
emlc1 

S.tJ• .Us Sessões 2 de rtgasro tho J 989 
- s. ...... Mort:o "'«>o/ 

iA c:am.u.o Dwe1of"-.;~ 
rennuw/MI 

O SR. PRESIDEI"f'n; CPompeu de Sousa I 
- Os prqeros lidos s.trio pubbc,.ac~s ~ reme 
bóPs as corrPssces compr-U!nCC~ 

O SR. PRESIDEI"fTE IF'<3mpeu cW Sousa I 
- tv orildores 1nscntos 

- .or'o::el)r) o. t'41avta. 60 nobre St!'n.sdor An\c.-
1"1..: L-- "'Uva 

O SR. ANTÓNIO LIJIZ MAYA (PDC -
T ,j r"': num::llil o seguuue dlsc:urs.;,. J - Sr ~
'•O«nlt Srs S~s. a educaçao excel.sa
rt'IPrl'~ '='Ollslder•aa como base dQ SOCIAL lrm 
canswaoo como meta P!'Kir'llan.il de ro40&. os 
~•nos .1e goveomo eLIDoradas nos ul1lmo.s Vln· 
rr « r:: .. -.ca anos. 

E..,., .:uepesem .JCS l'f"sWlados cduc~ 
a/<:4n.;" .:dOs neste ultdno Quartel de tef119o • 
.not- 1 '!'~~~~• cr:onclurr .:ue a precaneda.-. aa .. 
St'IVIÇCS ~UCoii<:IOMal:io I! alro~~gdldade das pro 
:Jram.,ç~s CQI'd.Witl!'n'IMU!' I'I"JJdrric.ciiu 44· 
do! a ctsoc:om.nLJ•dade adnuniSCl•DVa do pro
pno M.rnSIMcl .d!r E.::lucaçAo podem ser rl!"s 
p lnsa;:,ll•za.:ia~ pi!!:IOS 1numeroo; lnSUCI!'.SSQs 
que trm Sido obsentados 1'10 .ser« 

\rnda sornoo;, o re~ de um pus de .anaHa
l'l!'tOS Clese:mpregallOS e sezn educac;6o 

Milt-on de btascletro$ dt!, ~ IS K\aac!o 
~t .. ern em esl.lldO de e~«rema penuna sem 
quaJ.:(tJet pal'tiCipaçao nos hur.os 04 ~ 
..,rnrmc c..purg.«tos ®e. foram ate do pro
cesso l'duc.ata.vo 

O a."1o!!i'abdismo um dos maiOI'es ccmpo-
1\ltntu oev.111 unenw. diVIda socaal aurnenr..Jdo.') 
!:IC\0 t.onungentt de analfabetos funcJOI\als. 
t:.lSCo rwo seJam ~s dec:ssbes pohuces 
.CM\oiiOU par .1 sua err~~C~Jeaçea lllllng'U'.t. n• 
Db!lo&Qertl doo ~tculo &U'I'ta' populaÇao di!' mms 
-le 50 mllhoes de habllan~es A d""oc:r.w 
:ao;ao das opon:unláades l!'duc.KIOniiCS. Pent! 
gllle1a durante" anos. lOnge esta de ser túcan 
o;adcl rorque e>JCistem t1\415 de Sete' mll'hoes 
de cn4llçDs que nao parvcparn a.J en:ano lufl· 
oament.JI .-:fcwor d.1 E.$\ado obngatCIOO e 9r.s~ 

"'"" SorniiNoll!' a. essa pcc:.-uloiiÇoJC) a geraçao do, 
YTtlihOI!':S Deo crNnÇoJ.& nao atenctrdas pela equc,.. 
Ç60 pre-cosr.::da• pnvadas dO$ ITtoi!IIS unpQttott~ 
\e1o cuKSad~ mfanbs. ]ã compromeactos e 
marcaCCJ ~ erowo do~ desnuU'IÇio e da ,.,.... .. 
A~ 1: ;,tepe'lenaa ~ auk:an

do o c.-mnho ~QUe lhgreuatn no en
s.no ~e dt: c.aa 100 C'11l!lnÇAS que 
ii'W<:Jim a 1)ni'Tietr:t HIIC apenas 18 concluem 
e"Jose nwt:l de- enstf'ID. 

VtOienu.d& petaos,~ IDOolll&. a criança 
brasi\eft fiColll ~aõa &ame dos desafios .,. ......... , ............. .., 

Mio meros~ eoquaditohu· 
mano <lo ensno medro. baslante aMcrvo de 
mldnl::ula~dUI&da t'h!lesecanwla1aoftacu5P 
de um• pcof~ao des'ftncutada da 
~&!idade brasdeu'& rr5~ até hoJe peola 
c;:arencta de rniP-de obrt queh"ficW. 4e que 
ae ~o ftiOI' ec:ononll\00 do P-.s. 

Q ensr,o $uper1Cf, seguindo A ftiiii'CI. do 
51!'\1 ellbSmO prohfera em de:santcWaç,k). tanto 
cem os mve !o 2Q'I\enOre5 do enu'IO quanw 
.:.e:.m~osrea'l!o~.dodtsu:wohunen 
to naaona1 e regtarWII no que ~ ao. 
BWanÇC$ ~terdoeo-\IC:~ 

OernaiS41S10. as.~ fe<lcnd. di! 111!:7'1· 
~nowpenor ~de m&sde l~ 
dos ~sas ~-.sde~ • educ:açao. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1mo) -
Naàa ma1s havendo a tratar a Presidência va1 en· 
cerrar os trabalhos. lembrando ao Plenano a realiza· 
ção de sessiio del1berat1va ord1nana. a realizar-se 
amanhã. as 14h30mln • com a segu1nte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N• 41. DE 1997 

Segundo d1a de discussão, em segundo turno. 
da Proposta de Emenda a Constrtu1çiio n• 41. de 
1997 (n° 173195, na Ciimara dos Deputados), de 1n1· 
c1at1va do Presidente da Republica, que moddlca o 
regme e d1spõe sobre pmcip!os e normas da Adrm· 
n1straçiio Pública, seMdores e agentes polibcos, 
controle de despesas e finanças publicas. e custe1o 
de a!Mdades a cargo do D1stnto Federal, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n• 81, de 1998, da Comissão de 
ConstrtUição, Justiça e C1dadama. Relator: Senador 
Romero Jucá, oferecendo a redação para o segundo 
turno 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N" 36, DE 1996 

Discussão, em turno úniCO, do ProJeiD de Le1 
da Clmara n" 36, de 1998 (n" 5.071190, na Casa de 
ongem), que diSpile sobre a proteção das cavidades 
natui'IIIS subtarrAneas. em conformidade com o inc1· 
so X do art. 20 e o 111C1so V do art. 216 da Consbtul· 
ção Federal e dá outras prov1dênc1as, tendo 

Pai&Cer sob n• 733, de 1997, da ComiSSão de 
.\ssuntos Socl8s, RelaiDIB: Senadora Manna Solva, 
tavorável, nos tennos da Emenda n" 1-CAS (subsll· 
tullvo) que aprasenta. 

-3-

REQUERIMENTO N°1 089, DE 1997 

Votação, em turno uniCO, do Requenmento n• 
1.089, de 1997, do Senador Adem1r AndiBde, SOIICI· 

tendo, nos termos 1eg1menta1s, a ret~rada, em ca1ater 
def1nd1V0, do Pro1eto de Le1 do Senado no- 170, de 
1996. de sua autcna._que esla,Qelece a obngatone· 
dade de d1vulgaçà~ dos recuiSos federais destina· 
dos aos Estados e Mumc1p1os 

-4-

REOUERIMENTO N9 22. DE 1998 

Votação, em turno úniCo, do Requenmento n• 
22. de 1998. do Senador Anlõmo Carlos Valadares. 
sol~ertando, nos te'ttlOs reg1menta1s, a tramotação 
conjunta .:los Of1C1os n•s S/43 e 49, de 1997, com o 
de n• S/15, de 1996 por tratarem de declaração de 
IIICOnStiiUCIOnahdade de leiS do Estado de Santa Ca· 
tanna 

-~ 

REQUERIMENTO N° 66, DE 1998 

Votação, em turno úniCO, do Aequenmanto n• 
66, de 1998, do Senador Adem1r Andl&de, soiiCdan· 
do. nos leiTTIOS regimentaiS, a tramrteção conjunta 
dos PIOJIIIOS de Le1 da CãrnaiB n"s 42, de 1994; e 
1 01, de 1995, por veiSBrem sobre a 10mada de 118· 
balho de operadores de eqUipamentos com terminal 
dev1deo. 

O SR. PRESIDEtfre (Carlos Patroc1n10.) -
Esta encerl&da a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 16 horas e 55 
rmnutos) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS IIAGALHAES, Ell2.113.98 

SegunciHeinl 

14h30min - Sessão Oalibarabva Ord1nána do 
Senado Federal 
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Ata da 21 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 3 de março de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária, da SQI! Legislatura 
Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise e do 

Sr. Carlos Patrocínio. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

AbdiaS NUCimento - Ademr Andrade - Anto
niO Carlos Magalhães - AntoniO Carlos Valadares -
Artur de Tavola - Bello Parga - Ben1 Varas - Bemar
do Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocin10 - Ca
sildo Maldaner - Coubnho Jorge - EdiSOn Lobão -
Eduardo SupiiCY - Ek:IO Alvares - EmiiiB FerriBndes 
- Epitácio Cafeteira - Ernaldes Arnonm - Ferrando 
Bemna - Francehno Peralra - Fradas Neto - Ger
son Camala - Gilberto MiiBIIda - Gilvam Borges -
Guilhanne Palmerra - Hugo Napalaão - Jadar Bar
bailiO - Joio França - Joio Rocha - Joel de Hollan
de- Jonas P.,heiro- Josaphat Mannho- José Agn
(llno - José Bianoa - José Eduardo - José Eduardo 
Duba - José Fogaça - José Roberto Anuda- José 
Saad -José Samay- José Serra -Júlio Campos -
JÚIIIB Mansa - Lauro Campos - Leornar Qullllandha 
- Leonel PIIIVB - Levy Dias - Lucld10 POitella - Lú
CIO Alc6nlara - Lúd10 Coelho - Manna Silva - Mauro 

Miranda - Nabor Jún10r - Odecu Soaras - Oarnar 
DIBS- Otomel Machado- Ramez Tabet- Reg1na 
Assumpção - Renan Calhe1ros - Roberto Freira -
Roberto Requlão - Romero Juca - Romeu Tuma -
V1lson Kl81nub1ng - Waldeck Omelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Manse) - A bsta 
de presença acusa o compareamento de 65 Srs. 
Senadores Havendo número reg1mental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, Iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretano em exercíciO, Senador João 
Rocha, procederá à ledura do Expediente. 

É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 

• MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

MENSAGEM No 100, DE 1998-CN 
(n" 179/98, na origem ) 

Scuhores Membros do Congresso Nactonal 

Nos termas do parágrafo I" do an. s• da Lei n• 9 598, de 30 de dezembro de 1997, 

submeto à deliberação ~::5SBI! ExcelêDcias o Aviso n• ::!.9, de 6 de fevereiro de 1998, do Seaho!-
MiDistro de Est•do de · e Ena-gia, com esclarecimentos sobre subprojeto de resiK'"""hi!jdade 
da ELETRONORTE. I 

Brasília, 11 de fevereiro de 1998 

Fernando Henrique Cardoso 
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Aviso n• 029 IMME • 06/02/98 

Senhor MiniStro, 

Repono-me à Lei n° 9 598, de 30 de dezembro de 1997, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da Uruio para o exercício fmance1r0 de 1998, CUJO arngo 5°, 
parágrafo ) 0

, estabelece que "é vedada a execução orçamentana das dotaç6es 
CODSignades nos subproJetos e subatividades constantes do Quadro II, em anexo, que 
integaa esta Le1. relanvos a obres e servtços cuJa gestão possu1 irregularidades 
iDcücadas em processos já eprectados pelo Tn"bunal de Contas da União, ate que o 
Poder Executivo cornwuque fonnelmente ao Congresso Nac1onel as medidas 
S8lte8doras das irregularidades que tenha tomado" 

2. Ocorre que, dentre os subprojetOS que relaciona, o aludido Quadro n 
menciona a "Usma Hidreletnca de Manso", em construçio. sob a respoÍlsabilidade da 
Ceuttais Elétnces do None do Brasil S.A. - ELElRONORTE. 

J. Sobre o assunto, a Pnsidênc18 da ELETRONORlE encaminhou a este 
Miuistério e correspondênCIB 1.00.032.98, de 29 de Janeiro de 1998, complemearada 
pela de n° 1.00 036.98, de 3 de fevereuo de 1998, nas qUBlS informa que: 

a) apurou a existência, no âmbito do Tribunal de Contas da Uruão - TCU, de três 
Processos sobre o "Aprovei1lllllellto Múltiplo de Manso- APM Manso". Desses 
Processos, o de n° TC 011.800196-8 foi objeto das DeclSiies 487196 e 813196 
(cópia anexa), enquamooutto, de n° TC 425.017194-0, resultou na Decisão 274196 
(cópia euexa), isto é, ambos tnmslteram em julgado e nio epraeolliiD pendblcies; 

b) o ta'teiio Processo, de D0 TC 019.004196-6 {apertado do Ja menc:iooado TC 
42!5.017194-0), foi CODSiituido para que o TCU, 8lraVés da 9" SECEX, I!X!P!Iin -e 
a questio dos preços praticados no Contrato DT-MAN-027187, refeaeote à 
execn(ão das obres civis do APM Manso Esse Processo teve inicio em abril de 
1997, quando o TCU realizou inspeçlo na ELETRONORTE e apresentou o Ato de 
Reqwsição ELElRONORTE n"'I/97. Toda a documentaçio solicitada nesse Ato 
foi eutteg« ao TCU (cópm euexa) conforme expediente 1.00.161197, de 11 de 
abril de 1997, dirigido pela Empresa ao Coordawlor da Equipe de Auditoria 
daquele Tn"bunel. O 8SS1111to eiDda aguarda decisão do TCU, Dio sendo elc:ançacla, 
portanto, pela mencionada veclaçin de que trata o artigo 5°, parágrafo t•, da Lei 
9.598191. 

A Sua Excelencm o Senhor 
CLÓVlSDEBARROSCARVALHO 
Ministto de Eslado Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
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c) ate março de 1996. a ELETRONORTE. v1sando a retomada do APM Manso. 
paralisado desde 1989, realiZOu estudos tecrucos para a racmnahzação e redução de 
custos. negoctando as alterações contraruaxs necessanas Estas negociações 
devenam fazer parte do Termo Adillvo DT-MAN-0::!7-B/9<>: cuJa mmuta foa 
anexada a documentação solicitada pela equape do TCU. 

d) no entanto. para que a ELETRONORTE pudesse prorrogar a conce;;são do APM 
~anso, condação necessaria a Viabilização econõnuco-fmanceua do 
empreendimento, devena atender ao disposto no Decreto I 717. de 24 de novembro 
de 1995. quanto a conclusão da obra com a pan.cipação fananceara da micianva 
pnvada. 

e) para tsto, a ELETRONORTE desenvolveu o Processo Licltatório CC-C0-
20.107196. que prevê a sub-rogação do Contrato DT-MAN-027/87, em seus 
darenos e deveres. para o parcearo, podendo este renegocaa-lo ou rescindi-lo, 
conforme a sua preferéncaa, sem ânus para a ELETRONORTE. 

f) desse Processo Lacitatono resultou a celebração do ContraiO de Constituição de 
Consórcm SUP I 7.4.0212-0, homologado pela Agência Nactonal de Energia 
Elérnca- ANÊEL em 13 de Janeiro de 1998. O correspondente programa de obras 
prevê a execução do desvao do no em Junho/98, como condição necessária à 
operação da I' Unidade geradora em dezembro/2000, a funde que se conte com 
32 anos de geração dos 35 anos da concessão outorg;Ída; · 

gl a postergação do desvio do no para data postenor a JUJihol98 unplicana em 
transferêncaa, por dificuldades hidroJógicas, para o penodo de seca do ano de 
1999, passando a geração para dezembro/2001. Havena redução de 01 ano de 
geração, com reflexos diretos na equação econõmaco-financeira do 
empn:endimenro, com necesstdade de renegociação do preço da energta ofertada. 

4 o:;r do exposto, a fim de que a ELElRONORTE, possa cumprir os 
conlpaormssos wrudos, visando à conclusão e à exploração do APM Manso, 
solicito a gentil das providênCias de Vossa Excelêncta no senndo de que o Poder 
Executivo, com a urgência que o assunto requer, faça a comunicação formal ao 
Congresso Nacaonal prevasta no artago 5", paragrafo I", da Lea 9 598197. 

Atenciosamente, 

<-diN~ 
Ministro de Estado :e Energta 
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Eletronone 
•:entras Elemcas ao r Jane ac Bras11 S ,:. 

Pres10enc1a 
B<'aSÍha. 29 de JaneH'O de 1998 
1.00.032.98 

DO. Ministro de Estado de Minas e Energ1a 
Ministério de Minas e Energia 
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 8° andar 
70065-900 - Brasilia-DF 

Senhor Mimstro, 

MARÇO DE 1998 

Conforme é do conhecimento de v.s•., a ELETRONORTE a:fesemnsMitl 
processo licitat6rio CC-CQ-20.1 07196 com vistas à contratação de parceria 
privada para conclusão e exploração do Aproveitamento MllHipto de Manso -
APM Manso, dele resuHando a celebração do Contrato SUP 1.7.4.0212-Q cam 
a PROMAN- Produtores Energéticos de MansoS/A., assinado em 18/12197 e 
homologado pela ANEEL em 13101/98, conforme previsto na legislaçAo 
pertinente. 

Com vistas à execução do mencionado Contrato foram previstos recursos por 
conta do Orçamento da União para o exercício de 1998, orçamento este 
sancionado pelO Sr. Presidente da República por meio da Lei n°. 9.598 de 
30112197. 

Todavia, a mesma Lei vedou a execução orçamentaria das dtAaç6e& 
consignadas no projeto relativo ao Programa de Trabalho 
09.051.0263.3257.0.001 - ELETRONORTE S/A.- UHE Manso, ao inclui-lo no 
Quadro 11, relativo ao Artigo 5"., Parágrafo Primeiro, que trata de "ObraS e 
Serviços cuja gestao possui irregularidades indicadas em processos Já 
apreciados pelo Tribunal de Contas da UniAo, até que o Poder Executivo 
comunique fonnalmente ao Congresso Nacional as medidaS santtlldons 
das irngularidades que tenha tomado". (grifos nossos) 
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Diante da vedação apresentada procedemos levantamento completo com 
base em nossos registres e controles, bem como junto a CISETIMME e ao 
própno TCU, tendo apurado a existência, em relação ao APM Manso, de três 
processos, nas situações ã segu.r descritas: .1! / 

PROCESSO TC 011.800/96-8 

Constituído com v1stas ao acompanhamento dos processos de pnvatiZélçáo 
de concessões de serv1ço público de geração de energ1a elétnca e no qual 
se questionou a regulandade de procedimentos de transferênCiaS de 
concessões de serv1ço público, no todo ou em parte, para a Iniciativa 
pnvada, levadas a cabo por empresas do setor elétnco federal. 

Decisão 487/96 - Ata 31196: Na Sessão Plenária de 07/08196, o 
Colegiada, acolhendo voto do emitente Ministro Carlos Átila Alvares da 
Silva, proferiu a deliberação na qual, entre outros pontos assentou: 

·s.1. com base no item IX do art. 71 da Constituiç/Jo, assinar o prazo de 30 
(tlinta} dias para que o Senhor Ministro das Minas e Energ1a adote as 
prowdênaas necess~nas ao exato cumpnmento das Leis n"s. 8.031190, 
8.987195 e 9.074195, submetendo à aprovaç/Jo do Conselho Nacional de 
DesestatiZaçiJo a inc/usao, no Programa Nacional de DesestatizaçiJo, 
das transferénCias à iniciativa privada, no todo ou em parte, das 
concessOes de exp/oraçiJo de serviço p(Jblico de geraçio de ene~g~a 
elétrica de que silo detentoras as subsidi~rias da ELETROBRÃS, e 
cumprindo as demais exigências legais estabelecidas pela legislaç§o 
citada e raspectiva ragulamentar;ao•; e 

................ u ••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ........................................................... u •••••••••••• 

•s.3. determin~ à ELETRONORTE que suspenda os procedimentos 
licitatórios ra tentes à privatizaçiJo da concessilo da UHE Manso, alé 
que tenha si o cumprida a determinaç§o contida no item B. 1., desta 
DecisSo, e q, e o Tribunal delibera sobre a regularidade do raspectivo 
processou 

Decisão 813196 - Ata 51196: Na Sessão Plenãna de 12112196, 
atendendo pedido formulado, em 20/11/96, pelo Sr. Ministro das Mina<~ e 
Energia, por meio do Av1so n°. 371/MME. o processo em questão foi 
objeto de reexame, tendo o Colegiada acolhido voto do em1nente 
Ministro- Relator Fernando Gonçalves, e assim decidido: 
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•a. Decisão: O Tnbunal Pleno, dtante das razOes expostas pelo Relator e 
com fulcro no art. 32, meiso I, e 33 da Lei no. 8.443192 e nos arts. 223, 
inciso I, e 227 do Reg1111ento Interno, DECIDE: 

8.1. conhecer do expediente encaminhado peto Ministro de Estado de 
Minas e Enerata, Aviso n". 371/MME de 20111196. como Pedtdo de 
Ree:xame: 

8.2. Tomar msubSistentes os ttens 8.3 da Degsao n"- 487196 • Plenéno. de 
07/08/96, e 8.2 da Decrsão n°. 573/96 - Plenário, de 11/09/96; 

8.3. derennrnar a ELETRONORIE e à ELETROSUL que observem 
rigorosamente as normas leaiiiS sobre o assunto e, na tormaltzacao dos 
contratos a serem nrmados com as empresas vencectoras das ltcitac<Jes 
destinadas a escolha de oarçeiros para fonna"o de consórcios 
obretivando a construcão e exploraçtio da UHE Manso e da UHE ele 
Machadmho, respectivamente. expliCitem que as associações em 
questtio ntio pressupõem a transferéncta de titulandade das concesstJes 
de que são detentoras. 

B.4. dar conheCimento da pl8sente Decislio, bem como dos Relatório e 
Voto que a embasam, ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia e ao 
Presidente do Conselho Nacional de Desestatizaçto•. (grifamos) 

PROCESSO TC 425.017114-0 

Relativo a representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do 
Estado do Mato Grosso, à vis1a de noticias veiculadas na imprensa sabre 
os efeitos da paralisaçlo das obras ·~ à ~çlo da u.l,1a 
Hklrel6bica do Rio Manso, naquele Estado, de responsabUidade da CeuiÍa I 
Eltb icas do Norte do Brasil SIA - ELETRONORTE. no tocante aos bens 
patlimoniais guardados no canteiro de obras. 

Decislo 27 4196 - Ata 43196: A Primeira camara. em sess1o de 26111196, 
acolhendo voto do eminente Ministro - Relator Homero Santos decidiU: 

·a. Decisão: A 1•. Cêmara, diante das razOes expostas pelo Rellltor, 
QEClDE: -. 
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"8.1. acolher a representação formulada pela SECEXIMT, para considerar 
esclarecidos os fatos aroüidos na citada peça inauaural: 

8.2. determinar a constituição de processo apartado para que a ga. 
SECEX examine, na profundidade e extensão requendas, a questão dos 
orecos praticados no Contrato DT-MAN-027187 - Obras Civis do 
Aproveitamento Múltiplo de Manso; 

8.3. autorizar à mencionada Unidade- Técmca a realizacão de ~nspeção 
na Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A., com vistas a obter 
esclarecimentos e informações sobre a questão mencionada no item 8.2, 
acima; 

8.4. determjnar o arouivamento deste processo· (gnfos nossos) 

PROCESSO TC 019004-96-6 (apartado do TC-425017-94-0) 

Ccnstltuido para que a 98 SECEX exam1ne. na profundidade e extensão 
requendas, a questão dos preços praticados no Contrato DT-MAN-027/87-
Obras Civis do Aproveitamento Múltiplo de Manso- APM Manso 027/87, e 
autonzando a I"Tienc1onada umdade tecmca, a realizar 1nspeção na Centrais 
Elétncas no Ndrte do Bras11 S/A, com v1stas a obter esclarecimentos e 
informações sobre a questao mencionada. 

Em 09/04197, compareceram na ELETRONORTE o Sr. Marcelo Mart10s 
Pimentel - Coon:lenador da Equ1pe de Auditoria do TCU e o Sr. Marco 
Antonio Uchõa- Membro da equipe, efetuando entrevistas e formalizando 
entrega do Ato de Requisição ELETRONORTE n°. 01197. 

Em 11104197, foi remetido pela ELETRONORTE ao Sr. Marcelo Martins 
Pimental o ex~iente 1.00_161197 encaminhando toda a documentação 
requiSitada. ! 

Em 29104197, foi remetido pela ELETRONORTE ao Sr. Marco Antonio 
Uchõa o expediente CE GSSJ-2.268197 para, em atendimento a solicitação 
verbal efetuada, encaminhar novos documentos requisitados. 

Em 29/01198, por meio de consulta ao controle e acompanhamento de 
processos do TCU, via Internet, identificamos, em relação ao processo TC-
019004-96-6 (apartado) em questão, a seguinte posição: 
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·sttuaçao 

Tramitando 

Un.dade Atual 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

MIN-CA-GAB. MIN Cartas Atiia Abtares da Silva 

.!ltima Açao 
Tramitação sunples (DE/PARAI 
Data 1710611997 

Tramitação •• 

DATA 
1211211996 
17/06/1997 

UNIDADE 
SECEX-9-9" SECRET CONTR. EXT 
GAB MIN Cartas Atila Alvares Da Silva 

VOLUMES 
o 
8 

MARÇO DE.. I998 

Conforme se pode concluir de todo o exposto. dos ~ processos 
relacionados ao Empreendimento APM Manso. do1s transrtaram em JUlgado, 
sem pendências (TC 011.800196-8 e TC 425.017194-0) e Y!D (TC 019004-
96-6 - apartado) encontra-se em poder do Sr. Ministro Cartos Átila Alvares 
da Silva para análise, preparaçao de voto e encanunhamento ao Colegtado 
para Julgamento, não havendo, portanto, qualquer exigênCia de adoção de 
medidas saneadoras de irregulandades bem como, consequentemente, de 
comunicação formal por parte do Poder Executivo, pendentes. 

Diante do exposto, certo de que o Projeto Programa de Trabal\o 
09.051.0263.3257.0.001 - ELETRONORTE S/A - UHE Manso - Usina 
Hiclrelétnca de Manso nAo se enquadra na vedação prevista no parágrafO 1° 
do artigo 5° da Lei no. 9.598 de 30112197 bem como considerando a 
iminente possibilidade da execuçAo do Coubato SUP 1.7.0212-0 vir a ••
solução de continuidade, com conseqüente paralisação das obras, vlmDs 
pleitear o apoio de v.s•. no, sentido de comunicar ao Congresso Nacianal, 
os fatos relatados, visando a liberação da execução orçarnentéria das 
dotaçOes consignadas para o APM Manso. 

Diar·~ do exposto colocamo-nos à diSposição para quaisquer 
es:....recimentos adicionais. 

Atenciosamente 

L-f i=6....-
José ANTONIO NIZ 

ontor-P siden 



Exm0 Sr. 
Dr Ra1mundo Brito 
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~..~ 
Eletronone 

Centrais EJetncas do 1\bne oo !:ras~l 5 .; 

Presldénc•a 

BrasÍlJ.a, 03 de :fevereJ.rO de 1998 
1.00.036.98 

MD.Mimstro de Estado de Mmas e Energ1a 
M1nisténo de Minas e Energ1a 
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 8°. Andar 
70.065-900 - Brasilia- DF 

Senhor Ministro, 

Em complementação à nossa correspondência 1.00.032.98 de 29.01.98, 
anexamos cópias da Decisão 487196 e 813196, referentes ao Processo TC 
011.800196-8 e Decisão 274196 do Processo TC 425.017194-0, ambos já 
transitaram em julgados, sem pendências. · 

Com relação ao processo TC 019004196-6 (apartado do TC 425.017194-0), 
anexamos cópia de toda a documem - :ão solicitaoa no Ato de Requisição 
ELETRONORTE n°. 01/97, encaminn~Ja ao Dr. Marcelo Mart1ns Pimentel, 
Coordenador da Equipe de Auditoria do TCU, pelo expediente 1.00.161197. 

Este processo~constituido para que a 91'. SECEX examine a questão dos 
preços pratica s no Contrato DT-TUC-027187, cujo objeto é a execução das 
obras civis do proveitamento Múltiplo de Manso - APM Manso, teve início em 
abrilf97 quand da realização da inspeção na ELETRONORTE, no qual foi 
atendido no que solicitado. 

Até março de 1996 a ELETRONORTE. v1sando a retomada do 
Empreendimento paralisada desde 1989, realizou estudos técniCOS. para a 
racionalização e redução dcs custos. negoc1ando as alterações contratuais 
necessánas. 
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Estas negoCiações devenam fazer parte do Tenno Aditivo DT-MAN-027-B/86, 
CUJa Minuta foi anexada à documentação solicitada pela Equ1pe do TCU. 

No entanto, para que a ELETRONORTE pudesse prorrogar a concessão do 
APM Manso, condição necessária a viabilização econõmica financeira do 

Empreendimento devena atender o disposto no Decreto 1717 de 24111196, 
quanto à conclusão da obra com a participação finance1ra da iniciativa privada. 

Para isto a ELETRONORTE desenvolveu o Processo Licitatório CC-C0-
20.107196, no qual estava previsto a sub-rogação do Contrato DT-TUC-
027187, em seus direitos e deveres, para o parceiro. podendo este renegociá
lo ou resc1ndi-lo conforme a sua preferência, sem õnus para a 
ELETRONORTE. 

Deste Processo Licitatório resultou a celebração do Contrato de Constltuiçlo 
de Consérc1o SUP 1 7.4.0212-0, homologado pela ANEEL em 13/01198, cujo 
programa de obras prevê a execução do desvio do rio em junho/98, condlçlo 
necessária à operação da 1•. Unidade geradora em dez/2000, contando 
portanto com 32 anos de geração dos 35 anos da concessão outorgada. 

A postergação do desv1o do rio para datas postenores a junho/98 implica em 
reprogramação do mesmo, por dificuldades hidrológicas, para o periodo de 
seca do an.J de 1999, pauando a geração p.a dezembrol2001, 
consequentemente com redução da 01 de geração, com reflexos dirato na 
equaçêo econflmica-financeira do Empreendimento, sendo necessário a 
ranegociação do preço da enefllia ofertada, razio peta qual apelamos no 
sentido de aç6es imediatas por J*te do Poder Executivo junto ao Cll!IQI 2110 
Nacional, paa que a ELETRONORTE possa cumprir seus comJJromisiOS 
assumidos em conjunto com a iniciativa privada, para a concluslo e 
axploraçio do Empreendimento APM Manso. 

Atenciosamente, 



.o.NAIS DO SEI\ ADO FEDERAL 

LEGISLAÇÃO CITADA 

[swu I ltCGIIUo I faa I DeiOftl III l.olalcl 
parao--Dar 1091 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••• 

An S'"A...,.._kllllaa_OOI_,__ __ TIIIIIa. 
-~~~~~-M,._l_-....-,DarGIIIO D 1 

-"-,.._•llllll'llluiMD..._._•o-ln!L--.n-a.. 
i I'" I-· .....-.;ID._... ......... .........., __ • 

...........__.....,.IIDO!oldntiL--..----Loll.-•-1~ 
Cllll. pii&D pcnlllllft'tllllllllll ....... ----- .. ....-.,... y..._ CC c-Gil 
LIIIID. 111:- a l'acler e.--- ......... M eo.p- ro- • .,__. 
--a.~ ... ---.............................................................................. 

QUADRO 11 

PROJETOS CUJA EXE:CUCÃO É \"EDADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5". §I" 
PROGRAMA DE I UNIDADE ORCAMENTARL~ TITI!LO DO SUBPROJETO 

TRABALHO 
04 054 0077 1235 o MINISTERIO DO MEIO I AMPLIAÇAO DO PROJETO DE 

OJO AMBIENTE IRRIGAÇ..\0 JACARECICA II 
04 054 0077 1238.0 MINISTERJO DO MEIO PEFJMETRO DE IRRIGAÇAO POÇO ' 

095 AMBIE?."TE REDONDO-SANTANA DE 
MANGUEIRA 

04.054 0077 1245.0 CIA DE DES DO V ALE DO SAO PERIMETRO DE IRRlGAÇAO DE 
007 FRANCISCO- CODEVASF ITIUBA 

04 054 0077 1248.0 CIA DE DES DO v ALE DO SAO I PERIMETRO DE IRRIGAÇAO 
003 FRANCISCO- CODEVASF BARREIRAS- BA 

04 054.0077 1249 o CIA DE DES DO VALE DO SAO I PERIMETRO DE IRRIGAÇAO 
003 FRANCISCO- CODEV ASF FORMOSO"H" 

04.054 0077 1256 o DEPARTAMENTO NACIONAL APROVEITAMENTO 
001 DE OBRAS CONTRA AS SECAS KIDROAGRI.:OLA DA BACIA DO 

ACARAÚ 
.04 054 0077 1257 o DEPARTAMENTO NACIONAL PERIMETRO IRRIGADO 

001 DE OBRAS CONTRA AS SECAS TABULEIROS DE RUSSAS 
04 054 0077 1258 o MIN1STERIO DO MEIO PERIMETRO DE IRRIGAÇAO BAIXO 

001 AMBIENTE ACU- RN C2" ETAPAl 
04 054 0297 1267 o DEPARTAMENTO NACIONAL CONSTRI.JÇAO E RECUPERAÇAO 

032 DE OBRAS CONTRA AS SECAS DE AÇUDES PUBLICOS -AÇUDE 
PAULA PESSOA 

06 030 0015 1017 Q FUNDO PENITENCIARIO I CONSTRUÇAO DA CASA DE 
015 I NACIONAL DETENÇÃO EM PORTO VELHO- RO 

06 030 0015 1017.0 I FUNDO PENITENCIARIO CONSTRUÇAO DO SETOR "C" DO 
028 NACIONAL CENTRO DE RECUPERAÇ..\0 E 

INTERNAMENTO DA PAPUDA- DF 
06.030 0015 1017 o I FUNDO PEN1TENCIARIO CONSTRUÇAO. AMPL!AÇAO E 

223 NACIONAL REFORMA DO SISTEMA 
PENITENCIARIO_- PA 

- I 
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DEPARTAMENTO NA.Cil)N:i\LiaiR-:i93:iiü:miJiS:Aii;ffi;iRf.:VC:5Li"Ã
DE ESTRADAS DE RODAGE;\1 

DECRETO N 1,717 - DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995 

Estabelece procedam.eDtos para prorrofaçi.o das coacessões 
dos serviços públicos de eaerpa eletrica de que &raca a Lea 

n. 8.07410• de 7 de julho de l!t9S. e da ou&ras provadiDcaas 

...........•..•.........•.....•........•.............•..• ~ ...•..............•....................•......••..........•..•...•..•.•••.... 
·À Comissio MiSia de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) 

MENSAGEM No 138, DE 1998-CN 
(11" 228198, na ongellll 

Seahora Membras da em,• o N........U. 

Nos tenDOS da plrl8lllfo 1• dD art. s• da Lei n• 9 591, de JO de dezrmhr:J de 1997, 

n±m roa dehbençlo de v-Evel-· o Aviso n• 13, de S de l'evennro de 1991. da Scabor 
Millima dr: Estado dos Tnaspones. C01D ~ sobre subproJetos de 1 F hiiJic'W da 
Campanb" Bnsdeua de Tra~~ Urt.m.- CBTU, Fem>YIIl Pmlllla SIA- FEPASA e Compoabia 

Doeu dD R.lo Gmade da Norte- CODERN 

Braslha, I 7 de f'evennro de 1991 

Feruaado Bearique Cardoso 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

AVISON" O"J3tGMIMT 
Brastha. 5" de fe\'eretro de 1998. 

Senhor Mimsuo. 

Apresento a Vossa Excelencta os anexos expeatentes. que formalizam as 
medidas saneadoras adotadas pela Companhia Brastleira de Trens Urbanos - CBni. 
Ferrovia Paulista S/ A- FEPASA e Companhia Docas do Rio Grande do Norte- CODERN, 
bem como a marufestação da Secretana de Controle Interno - CISET. deste Ministéno. 
acerca de ProJetas constantes do Anexo II da Le1 n• 9.598. de 30 de dezembro de 1997, 
cuja execução orçamentária esta vedada.. em face das 1rregulandades indicadas em 
processos Já apreciados pelo Tribunal de Contas da União. 

No que diz respeito as obras rodovtárr.as. em que pesem os esclarecimemos e 
jusuficauvas apresentados pelo Depanamento Nac10nal de Estradas de Rodagem- DNER. 
em relação aos pontos anotados pelo Tnbunal de Contas da Uruão. a CISET. desta Pasta, 
constderou que algumas provtdênctas amda estão pendentes de tmplementação. as quais 
deverão ser soluciOnadas e mformadas a essa Casa Civil. 

Constderando que os demats ProJetos não podem sofrer solução de 
conunutdade. em face das provtdênctas que amda devemo ser :Jcatadas pelo DNER. 
solicito a Vossa Excelêncta.. nos termos do § I •. do Art. 5" da cilada Let. providenciar a 
comunJC:IÇdO formal :lO Congresso Nactonal das medtdas S:lne:Jdoras adotadas pela csru. 
FEPASA E CODERN. 

-Atenc:tosamente, ~ 

--- ·. /Z?. ) 
~~#~-/ 

~~PADILHA 
Mmtstro de Estado dos T ranspones 

A S~;~a Excelêncta J Senhor 
CLOVIS DE BARROS CARVALHO 
M101stro de Estado Chele d:J Casa Cl\'ll da Prestdéncta da Repubhca 
Brasdia- DF 

17< 
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QUADRO 11 

PROGR.A.MA DE I UNIDADE ORÇAMENTARIA Ttn:LO DO SUBPRO.n:TO 
lllABALHO 1 

PROJETOS Ct!JA EXE:Ct:C.io.O É VEDADA 'lOS TE.R:ItOS DO ARTIGO 5".§ I" 

04 05-' 0077 1235 o I MI!•;[STER!O DO MEIO ~'<lPL!.-\ÇAO DO PROJETO DE 
030 .o.MBIENTE IRRIGACAO JACARECICA 11 

04 05-' 007i 1:.::s.u I MINISTER!O DO MEIO I PEIU.\IETR.O DE IRRJGAÇ.-\0 POÇO 
095 AMBIENTE REDONDO- SA.'ITANA DE 

MANGUEIRA 
04 os" oon 1:::-Js o 

1
. CIA DE OES oo VALE oo SAO \ PERJ:>.IETRO DE IRRIGAÇ.-\0 DE 

007 FRANCISCO- CODEVASF mtJBA 

06 030 001.5 lO 17 o I FUNDO PENITENClARlO I CONSTR.UCAO DA CASA DE 
015 NACIONAL. DETENCÃO EM POR.TO VUHO- R' 

06 030 0015 1017 o I FUNDO PENITENClARlO I CONSTR.UÇAO DO SETOR. ·c- DO 
021 NACIONAL CENTR.O DE RECUPERAÇÃO E 

INTERNAMENTO DA PAPUDA- O 
06.030 0015 !O li o I FUNDO PENITENClAIUO I CONSTRUÇ.-\0. AMPLJAÇAO E 

2l3 NACIONAL REFORMA DO SISTEMA 
[>!NI"I'ENCIÃJYO • PA 
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.c..o&8 os;9 1205.1 I DEPARTAZ.IENTO NACIONAL \eRJ::~.;;;.: •• •AT.~ ..... i\..'J- J1V!SA 

DE RN/CE 

(A Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização l 

MENSAGEM No 140, DE 1998-CN 
(n° 270/98. na ongem l 

177 

Senhon:~embros do Congresso Nac1ornlt 

Em adi ento à Mensagem n1 2:!8, de 17 de feven:~ro de I '198, submeto à 

deliberação de Vossas elências o Aviso n1 134, de 20 de fevereiro de I 998, do Senhor Ministro 

de Estado, Interino. dos Tnmsportes. com esclan:c=ntos sobn: subproJetos de responsabilidade do 

Depmamcnto NaciDnal de Estradas de Rodagem - DNER. cm cumpnmento ao que determma o § 

11 do art. s• da Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997. 

Brasília. Z7 de fevereiro de 1998. 

Feruando Henrique Cardoso 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

A VISO N"_) :3Lf /GM/MT 

Brasllia. .,."C' de fevereiro de 1998. 

Senhor Mrmstro. 

Em aditamento ao Av1so n• 083/GM/MT. de 05 de fevere1ro de 
1996, apresento a Vossa ExcelênCia as mformações complementares que d1zem 
resperto às med1das saneadoras adotadas pelo Departamento Nacronal de Estradas 
de Rodagem - DNER, bem como o posrc1onamento da Secretana de Controle 
Interno CISETIMT, acetca dos subprojetos rodov1ános constantes do Anexo 11 da Ler 
9.598, de 30 de dezembro de 1997, CUJa execução està vedada, em face das 
Irregularidades 1nd1cadas em processos Jà apreoados pelo Tribunal de Contas da 
Un1ão. 

Considerando as d•spos1ções contidas no § 1°, Art s•. da Citada 
le1, soliCito gestões de Vossa Excelência no sentido de que seJa efet1vadi!l a 
comumcaçAo formal ao Congresso NaCional dos esclareamentos, ora apresentados, 
ficando, desta forma. concluídas as providências a cargo desta Pasta, no ·que 
concerne às restnções estabelecidas através do referido diploma legal 

Ministro de 

A Sua Excelência o Senhor 
CLÓVIS DE BARROS CARVALHO 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil - PR 
Brasília - DF 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
SECRETARIA DE CONTROLE LliiTER.'iO 

INFORMAÇÃO N" 06198 - COAUD/CISET 

Origem Memorando rf 044-SEIMT. de 11 02.98 
Assunto. Proibü;io de execução de subprojetos. constantes da Lei Orçamemana 
Interessado Depanamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER 

Stnbor Secnuno. 

O S I" elo art s• da l..e.! n• 9 598, de 30 de duembro de I 9CI7 (Le. 
Orçamcmana) estabelece 

•• An. J• .................. ........ .................. ... ...... . ... . . ... .. .... . ....... . 

s l" É wdl1da Q execução orçamenlllna a doiDÇÕes c:onngJIQdas
subprojeros e subanwdades consranra do Quadro II. em anem. que rnll!gra esra 
Úl. nlcrmlos a obras e se,.,.ç<n C:UJG gesrão possu• rr,..,gr.Jandades rndu:odDS em 
pnx:usor 1á apncrados pelo Tnlnural de Conras do UnriiD. ali! que o Poder 
E#c:um+ c:omumque fonrtD/mente ao Congnsso Nacronal os mrdv'2• saneadoras 
das zrrrJuiandodes que tenlrD IOIIIOtio " 

Dlatre as obras c:anstames do mao cado. enccrnuam-se subproJems cuJa 
-ção esm a caJ11D elo DepaltiUIIelllO Nac:umal de Estmdas de Rodagem - DNER. a saber 

O Oleftt de Ga~ do s- Ew-mva ~ Paa mcanunba. pelo 
Mesnarmda n• 044198-SE. de li 02.91, o Oficio 00/DNER n• 102191. de lO 02.91, do 
~ N-.1 de Estradas de Radapm - DNER. c:aalalda ...tbnnaçàes 
camplememares solrre as mediCias saneadonls adcl:adas por aquela Aurarqura. acerc:a das obras 
rodovranas constantes do Anexo 11. da Ler n' a ~os. de 30 1:: a7. ressaltando aue. apos o 
posrc1011amenta desra CISET a resperta ao assunto. sera efeuvaaa comunrcac;ào formal ao 
Ccngresso NaCIOIIal. nos tennos do § 1" do art s• da erra LeL obJetrvando VJabrlrzar a 
CCIIItlllurdade dos proJetas 
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Em seu Ofic1o. o DNER relata. de fonna sweuca. as ao;iles desenvolviCias. 

"1. JuiJiicarnvu sobre a.s uon:u pnonJtJntu \elat:itu pelo an 5:~ ,araerato ~ 111 .lo. L~• ,.~ 
9 J98. de ;o 1 ~ 97 a1uao. 

2. • o~ Gllli1UHa do lt:t" duf(III.JIUD pelo ,\/rnr~rro-Re/aror ciG mG~e"na. aldo ~~ 
la......,IO pnSrmrnar obJGIWUIIJO a ,..,/IZCIÇ'do de auduona operDatmtJI que .seta I'SIIu:ada no 
~ID • I 9M a .-. . .........,..., YMI DbndiGIIdo-o.s COIJI Yura a coloca-1M a par deu proced11nenUM 

1 dor pfttJ DNER, 

' Malio d ... tJas ti1r~ YIIICIIiadu..G probl...a Qll CJidar ~I'IGI ll 
{IIDiftlra, ai_, tia l"'lllluudD cpMifllllaiiYO de rft'llrcar. a AutGrqura rem proauado ,...~~.~~,. e sQIMIIIr 
• ...,.. + ,...,_ • , · ,._ c,.,..J,..,. EzuJrno: 

• -ú -- d• So""C'O n• OIU/96 do 28 OJ.II6 n'IJOillll6. de .n 07116 • n' 00Jt97. de 
11 09 91 e " M,_IIJ ew ._ "± a Proctuaclana-ü.al do DNER. para analu&. OIIUIII.I por 
capuu. cl-.ruam que a D•~ li.m~l acaUJU u .,.,,l'flltida do Tnbru~~~~ d1 Cllnau GG: Linrdo.. 

J. c-~-~tkC.-tkObrru- SJCRO • .{al ,.,.._ 1 aDtNÇt~D Geral. o 
ltáruD n 11 001198. ar ana:o. IIIWindO ptfta A.u....-.a Tftnrca. OIKM faz ,.,...,..._,a a mrnviG da Nat~t~ 
u.-1 M c .... ~ d,t "rio prriG ~ de Curar Rc 1 iiNIIW& CGM apoto ICCIIICD 

• _,_ PLANEC - P'-. J n•ro e...... e CGIIIIIlrona Llt:IA.. CGRA mde por ,,.,.,..."' do 
c-PCJ-1 Jol/l/6o40. 

v•arlulr' ,._,.....,.,_ada d ·,..o O,.ta. dtmJou,... auacMni1ICal. de "
- arro ..,_.,,. ,_,.,.,. ,....,._. • raJIIIGIIOI da1J"do• • 

~ a seawr. as mfimnac;ães l'llievmacs c-· do cioc:uD8IIo da 
Tribuaal. de c- da Umio (TCU - COIIIllê Toic:mca de Auxilio ao CQ118RS10 Naacnal -
fip:phaçio de Obras Pnamanas - 1997), e as JusaficauvasfpnMdiDc:las apresauclas. 
qara. pelo Deparwnenra Nact011al de Estradas de Rodagem - DNER. 

I. 
fw• • I 16.011.0537 1204 0163 
'l'bladDS BR.-494/MG-sio Saio Dei.R&Y- Mana dD F-

1998. NIDtaD 

Rele\t "'" (c • •• da documento do TCU cadol 
Alo-•-•-........._• •---..c....-cltladu-•c*
...... _.-.._ .. , ;· C=cr '' .. ,._... •6"0...... 
dDDtiEII.aliOIIaÇID-an ç' daa- wa-1 ;" • ....,... • .,._oa~~oeoRiodas 
....... a ... -• -1Edalal11" 263197 • 06, da 16 06.97}. A --da _......,....,._,._..,c &II"Yflm .... .- ... , 1 1 n-•-·.,.... 
Atr' • ....-. aln e dewdD • =- sd a ciD ll'llaaiO __.lftldlo cà I'DIIDw8 • • 
-•-• •lac8L0Erl ' D aW a&Mqacoa..-adaoladiM:ralicarcm 
-dDRSI.50DIXID.00.""" I a' 1.,. ; 1 deJIIIIedD......,.armr•lacll.c_ao_ 
-----1 I -~GonldaUIDID_o_,del9911 T-1 

1 ---lo ..... -.116-c-Nlaçia•-aaaSERVIX tnp=-5/A.CIIIaSECEX-•..
Iplii&IID. TC m.»ll97.m ......... • ~ o Tn-.. • .,... - • ~ 211196. ,..._ . --
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lnfcrrt'L'lcoes CL} 0'\ER lrre;ulana:::J.ce~ -\DUr:::J.oJ.:::t.: 

'"f) TCT_' w~..termlnou u IUCLn!lclv 1 .t 1nrr~'1'·) -~"'tau,) ~c•rn ~z t.mDn:la 

TRA TJ:X J:neemmrta ~- 4 uo-rn\>ao>.z :;ERP • : ~~-~.,.m.· :, 4 'TC 
375 3:::3 9 4

-t) ~ TC ntJ8 15 i Y.J-r•J" 

Jusufi.camas do D"lER 

Esclarece. o DNER. que o obra rb1 ob1eto ae ao•s :.muares. ambos firmados 
com a Construtora Trar.ex. de numeres PG.307 87 ~ :'G-157'"3-·:: 

Sobre o PG-307/97, mfonna que o mesmo fo1 onw:ao de cancorrêtc1a pubhca 
(Edital n• 31187, de 05 06 87), que o contrato não fo1 totalmente ~"<eCuta.do. que as thversas 
panhsat;ões fanm deVIdas a msufiaenCia de recunos orçamemanos. aue o t'aturalnmttl do 
COIIUaiO etn sua "'Sênem fm de 77 ,4\"'co do \'alor com:mtual >r.>:ml. e que o camrato. por 
onemação do TCU. foi enc:enado em ~!' O!' !':! 

QWII1l0 ao PG-157/ClJ-QO, firmaao em ;; lO "3. :om thspensa de hcnaçãa. 
amparada no InCISO XI do amgo ;4 da Le1 n' S o6oí03 e suas alterações O TCU. pelo 
Acordão 020196 derennmou sua anulação TodaVIa. o DNER 111ten>ÕS recurso de reVJsão da 
Decisão n• 459/95-TCU·Pienano. recebendo provunemo do TCU. pemutmdo. assun. a 
cxmtmwdade dos ccmmos de remanesc:emes de obnss (Decisão 606/96-TCU-Pienanol 
lllessal!ou. amda. que o c:us10 da obra em valores mtcJaiS cCIIlllluou maltemdo ate a sua 
IDIC!usão. teDdo stdo manados os mesmos preços do contrato amenor 

Cita. por fim. que em 08 li 96 o contr3tO fo1 sub-rogado a SER.VlX 
FDIJ'l'lhana S A. taidD a mesma completado o semços para o temuno do trecho batado na 
-.são de 2!'.00 km. e que o contrato fo1 encerrado em lO 09 07, por conclusão da obra. 

ANÁLISE: 

De acordo com a ccnsulta feita no SISEellla de Controle de Acampaulwneato 
de Processos • CAPT. do TCU. os do1s processos c1taclos encontr:un·se em tramnação Com 
relação ao TC 375 323/97..0 • apanado - que trata do contr:rto com a SER.VlX Engenhana 
SI A .• não há ma10I'I!S mformações sobre o seu estagto e/ou top1cos questionados pendentes de 
clecuão. 

O TCU. pelo Acimlio de n• 020/96-TCU-Pienano. tbspõs 

----~··· .......... .. 
"c ·:Jimr. nos termos do art 7 I. tnct.ro Lr ria Consntll.tção Federal e do art 

4S do Let n• 8 -143 o prDZD de 30 (tnntaJ dtcu para que o DNER adote as provtdincta.r 
nec..r.rctna.r ao e.ra~o cumpnmento da iet (art -19 da L~• n• 8 666 'OJJ ~m rt!lação aos 
.regrttnres contratos PG I S7 '93 

Paaenlll11lellle. ao catbeeer o Pedido de Reexame. mte~posto pelo DNER. da 
Decisão 459/95-TCU-Pienano. que tratou de JtTegUiandades detec:t:ldas em ccmtmes. o TCU 
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deacbu. ·· motilficar r:m parte. us termos átJ Decrsdo ora recornaa ~ .. 71 vrstas a supnmrr a 
dere,.rmnaçào connaa no seu suouem " J "'m relação aos cont,.atos .. ~ remanescentes Jc 
obras orrundtu destes contratos. tentio em vtua aue. ante a a'evon~çao "'""S pra:os contranu:11s 
decorrentes de ratos .ze responsaorildmle aa A.cimrnmraçào consoante a ressatva rnstta no 
ttem 2 do ~ I" do oJrr r Jo Decrera-út n" :: 100 86 ..r renouação ae referrdns contratoS 
.. vm LliSD~fl\Q ..lL ·"· c.::c...:; .. l • •1c.Jntra .. Tm!J .. 1rO ,,,, '"drtJf':L'TC:UnLl..ZO •• JI[I,c.,.lr .. l oo..'t!'li (lnCI'iD J." do 
.:zn :.:., .. 

-\gora. :=-sr.mao 1a a oom enceT:":laa. não ha ouuas ;:,roVJaênaas 3 serem 
10maa.1s 'lo que tange ao TC :-~ ~:J o--o ha ~ue so 3guara:1r" IUigamemo do TCl' 

Ressalte-se aue não e'<lstem recursos a1oc:aaos no Orçamento Geral da Uruão 
para o •-c1c1o de I aos. nesta iunc1onal orogramauca Desta rbrma. a autonzação para 
elteCur;ão orçameotana a:> suoproJetO somente tera encac1a se ocorrer abertura de credito 
espec:llll 

lnformacães Relevantes c constames do documemo do TCU cttado\ 
I l'nx:cBo ao [CU TC 600 USb/96-1. IUDillaD as c:mas oo DNêll. ~ .\ obra CSICVtO ..,..-1M> penado ele 
20 09 93 a 1l 11 9S pas- <alia .lo rec....._ 3 A ..... CS1a ~ cm cres peq,_ nc:bao por 01118 de 
hllonç» ele .-.... para uulmn-o'o doa """"'aanos. 4 Os - Ma láD Sida llaoadao - c1D, 

o ... de • bolsa pnmiiD..,--. pnlldD --puahooç6oo que. por--. ..,._ • • 
I de~ lldauvos -paa piWI c ,ia do pnaD de c ;ia 5 c.-.. obra CIIIIIUIDe pll 'mele padaá l 

---_..;m:u,sn!IIDquea,_sekx:olszao._.......,-...._e._.,-a...,del 
- que - o l1lrUIIID na 1CQiD ~~- """" do E..-; o c- boja h~ ciD _, dos i 
--IRS li 919 6S8.IIllem ...... IÇI!es ele - -.:illllla DO pnnD Jli'CVIIID no 5" T-AdalmlllS.04 91)', . 
7 Sclll, iiiipiW w• um • i ph11 E" paiiiiiDIIIIC da obra C1a111 YISUII\L scaqR q.- bml\ b"'baçiD de I -

llltbrmaqões do DNER: lrngu.landada Apuradas: 

•o Convimo de Dele~ão de Encargos-PG...JJJ/87 00 BR-101/RN. Trecho 
NDIGI- TOIII'OS'RN tirmtldo entn o DNER e o DER 'RN- ([C. 600.0$6196-JJ " 

Jusaficattvas do DNER. 

O DNER mfonna que "quamo a audaona reali:rada pela eqwpe da 
SECE.'URN, ao vtstonar as obras no trecho da BR. 101, com:spCIIIIilme a - pragn~~~~~~. 
cmu:luw pela tneXtStàu:ta de tnegulandades" 

Quum aos panras assmalados no quadro do TCU (ac:uua uaascniDJ, leal as 
MIIUliUS C<IIISideraçães. 
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TC. 600 056196-1. JUDado âs camas do DNER: apresmrou Jusaficauvas ao TCl1, pelo 
Oficio DGJDNEll n• 781/97, de 11 08.97. o as11mo enconua-se em exame pelo TCU; 
jUDiado às aniS de 1.996: 

2. paralqação das obras· o DNER am-a rec:unm ~os 11111 aaas de 1996, 1997 e 
1991; CCIIIIp.,_ â.xuliiiido os valoles: RS 5.850.000,00 em 1996. RS S.214.S80,S8 
em 1997. e RS IS 000.000,00 em 1.998: 

3 obra paraliiiUia em tRs uedlas por fàlta de liberação de recunas pala 1D W 11ÇÕO -

prapnanos: os ncursas fbwu:e1ras foram liberadas e os semços nos cwulos ~o~gmenros 
da nxiiMa cslio seada reahzaclos: anexou c:op1a da Ordem Bancana n• 970801279. de 
~7 08 97. no valor cje R5 700 000.00 1 setecentos mu rea1s 1 :~~ao como ràvorec•do o DER 
do Estado do R.lo Grande do :-iorte. para fins de pagamento de area de terras e 
belúe.ttonas enccmradas atlllgJdas pela fa1xa de dorrun1o da BR 101/R.'I entre Touros e 
Natal" 

4 não alocação dos recursos dentro do cronograma todos os recursos chspon•bdizados foram 
aphcados. conforme os pianos de trabalho Complementa mforrnando que os recursos 
empenhados são adaados ao conwmo PG-433/87. par mtermedlo de Termo Adlt1Vo 
(aaexa. como exemplo. cop1a de pane do 15" Termo Acht1vo ae Re-rauftcação ao Convãuo 
ele Delegação PG-433/87 .QO) 

S. pOSSibdidade de - c:onsequêncms caso a obra caatlllue parada· exJS(I dotação no 
orçammtto de 1 998 que poss1bliira o araque da obra de forma c:onsta12te e sua c:aociusào 
ameia este 11110; 

6 coaclições de - ccaciuida a obra no prazo pnMsto no s• Termo Adibvo. mforrna que se a 
hãeraçào dos leCUtSOS for realizada em fevemro de 1.988, a obra sera CCDCiuida em 
30.06.1998; 

7 wnpMha-o pennanem:e da obra eom VJsrana, sempre que houver hberação de 
~= a obra fb1 awhrada em 1996. por duas vezes. pelo TCU e pela DFC, e ao IMO de 
1.997 duas - pala TCU Esclarece. amda, que o DNER/14" DRF llCliiiiOU Ullla 

c:aaussão de ftscahzação que acomp!Wba o desenvoivunemo da obra Anexa CDpl8 da 
Portana n• 14057, de 27 OS 97, pela qual são des1gnadas os SWVlllores Marcas Aun!lio 
Pepdo COJiel e Femando Rocha Silveua. para comporem cOIIWisio de ftscalizaçiia e 
~das obras. objero do c:mvãuo de delegação n• 433117 

F"maliza mfbrrnando que o MDNEll adarau as prowlinclas nec:essánas no que -llii ao alicio rf' 421/0S/97, SECEXIRN, Sessão da Segunda Câmara. de 15.05.97, U111a 

- que am-a as recacsos necessános para o desenvoiVUilCiltO e c:cmclusio das obras, e, 
bim. com aplicação das Planos de Trabalho., oblmdo um planejamenla nws efieiallu e 

-.1 na aplicação das ncucsos públicos" 

ANÁLISE. 

O TC. 600.056196-1, reiatJva ao exame feitO pela SECEX/1\N, c:cadb•n• 
po111Çào repsaada~ siSlenla de Ccmroie de AcompanbameiltO de Prccusas. do TCU. 
--se rea . Julpdo na sessão de 20 02.97 CR•Iação n• 002197-TCU, Ara n• 04, de 
20.02.97. 2" C" I recebeu do TCU. a segwme DeciSão .... .DECIDE. por ""•nimidlde. 
••dlr r- a delenniaaçtles suprida. de 1earda cam as parecei es rmjtjilcn. -....... " 
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Caasoanre mfonnação colluda JWttO a SECEXIRN • .:auraares do Relazono. 
as dlltermmaçàes a D1reção do DNER/14" ORFIRN são no sentido de que seJa observado, 
C('mldo da celebração de CODWmos enwlvendo recursos federaiS. o clasp01110 na legiSlação 
específica. noadamBtte no que se refere a prazos de Vlgencta. que não podera ser 
~ clausula prevendo a md&cação elas parcelas da despesa a serem elU'Oa•s em 
-ciOS ftmuos; e exsllincta de preVIsão da uxahdade dos recursos orçamemanos para 
CXIDC'I"ÃO da empreendunento 

Viaado atender as delernullaçães do TCU, o DNER. ecidDu lnsauçào de 
Semço DGIDNER. n• 002198. de 18 02.98, sendo esta encammhada aos D•raores Serona1s
Sedet'DNER. e Chefes dos Duruuos R.odovlanos FedenoiS 

Em decorrência da Deasão n• 397/95 - TCU • Plenano. fo1. auula. obJIIIO d-. 
Tomada de Camas Espectai Cprocesso n• SIIOO 006062/96-62, , que abrangeu duas obnos. BR. 
101/R.N-TouroSINatal e BR. "::6/R..'II-C'urrals '\ovos - DIVIsa R.ll;tCE. subnens SI 138 e 
8 I 139. l"eS!Iec:tlvamente. da Dec1são n' 397/95-TCt:-Pienanol Rec:eoou. no TCt;. o numero 
TC 600 491/96..0 e fo1 Julgado regulares cem ressalvas. na Sessão da :• Cãmara. ele IS 05 °7 
TodaVIa. decllhu. tambem. aquela Corte de Contas. na ocasião. "detemunar a adoeio de um 
plaue,amenlo eficien1e e responsável na aplicaciio dos recursos públicos por parle das 
autondades compezemes · !Oficio n' -l21/0S/95. de 14 07 97 da SECEXIRNl 

Para JUstificar o ateadunento dessa detemunação. o DNER. apresentou cao1a 
do PiaDo de- T zabalbo refenme a DbJll com~do os dados cadastr.us.. cl"lllfti>SrBIII de execucão. 
plano de aplicação e ci"IIIIO@rama de desembolso. esclarecendo que o "PI1110 de Trabalho t a 
c:onsohdação de aJIISieS ocomdos na pi08J8QiaÇão orçamemana e financeira . " 

O Plano de Trabalbo com~~poode ao planejamento da obra em s1, dewado ser 
observado o seu cump~ deaaa do que ,...lmeme se propamou Assim. a libençào doa 
- tinaac:e~ros deve correspooder as necessidades. evrumclo-se. as11111. a paralisação da 
oln e as decon61ie5 UDpbcações. 

O.. fanna. há que se ~ um accmp~ para venfic:ar a elic:icta 
dos resultados alcançados 

~ (CGI- do do n m do TCU cadol· 
1) ... -da ....... r• 1 RS:UOO.OOO.OO,pomRn! ;' del61CmdaRadmaBR 101/PEDI.,. 
PBIPE-0.-PEIAL.RS2.000.000.QO, __ a_l4al -~- I _,.._ 
1111012100). lliD - mil- 110< - a O IIIIObo au:JuidD 11D PliiiJIW do: C ' I R-.- Do 
- - ou - RS 1500Al00,00, a.-, - •ndl 1 !wbpc!cw RS 50.000.00 SoldD fllllll: RS 
550000,00, ll-os-..._ PT. ro.., ..... na--. o lba Uaa (~\a 
-;:::~..;·~--~ 'ln bá ...... .fwnfinj• IID - de RS I 121.000,00 (li .....,..._ < 
~1 ' · • : hnde aa ...w1 e IIIIB ,._ ._ peta ; s ·•eç~n ll AD IDr:illllle • Pll do CCIIlllllo. par 1 
làllado:-~-lN ... valorda-foa .... __ (RS 49 175,15) ra a
-. 4l niobauw .........,~~o.........,,..._. ..•ociun>u pona!!o uü...,..•--. I 
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lntbrmaçães do DNER hnguiandades Apuradas 

•NiltJjoram derectados mdu;ros dR rrngulandadu (1'C.006 338194-1) 

Jumfic:atJvas do DNER. 

O DNER mtbrma que as rnegulandades ocomdas em exen:rCICS anwrores. 
CCIIISiaram do Aconlão n• 020/96. Sessão ele 28 02.96, AU n• 07196. J& dewlameme JUS!lficacla 
pelo DNER e acarada pelo Tribunal ele Contas da União. atraws elos Ac:imlãos n• 050196 e 
085/97-Pienano 

Camplemema CIWJdo o P-4-005191. refendo no TC 006338194-1, foi julgado 
pnx:ecleme com aplicação ele multa ao ex-Dn·ecor do DNER.. Dr Anlonm Carlos Perruct 
l..oure!ro Alves. que recorreu da Dec:uão JUilfa a I SECE.'C. que enuau p;ua:er I":Mir.MI e o 
pnx:csso ag!Wd:l Jllipmcnro do Plcnano do TCU 

Ressalta que os aud110res aue eurrunaram as coras retattvas ao PD4000~f'l6. 
a cargo da ernprasa Plmto Cavalcanu e CJa lrda. ,,geme no exen:tcJo cnado. não clerecraram 
uuhc:tos de tmgulandades e que as obras l' se enconuam conctu1das 

Cita que as rnfonnações relevaDtes levanradas pelo auduozes da SECE.WE. 
VISavam lembrar ao Congresso NaciOnal da necess1dacle ele alncac;ãa ele recursos. ob]euvando o 
bem- do usuano 

Traascrew despacho do Muusuo-Relaror Humbeno Guumrães SDUID. datado 
ele 12.12.97 '"Teado em YISia não tenm suio ccmsra~adas trregulandades na execução das 
olns em epsgratil. eacammhc se a SECE.'\IPE a cop18 das anfonnaçijes .......V• à Qvnrssijo 
Mia ele P'-. Orçamm105 Púbhcos e FISCilmção do Coagresso NIW"'•I para fiDs ele 
jUIIIIIda ao p~ o relauvo ao levamamemo ele audirana ,....hndo por aquela Unidade 
TÍCIIIca" 

I'GI' fim. rnforma que o DNER. wm desm'IIÕiwnclo açães para o cump.-
da~ dos TCU. relauvas aos Aconlios 020196. 050/97 e 085/97 

ANÁLISE. 

Opmt rrc TC. 6338194-liiWAia-se.aiada.. emaazmraçãoaoTCU. 

Cam efaa.. o Tribunal ele Coaras da Uaiio, pelo A1:áa1ia 015197-TCU· 
Pllaàno. deu JII"OW- ao pedida ele reexame apru do pelo ex-~ do DNEll e 
ux.u _...._ os subiam 8.1 e 8.2 do Al:ordiD 050196-TCU~ pelos quaiS havia 
IIIID impUI:Ido ele amlra; todavia, llliiiiiiMI, em seDII - ~ OS daaus gohjtpgs daquela 
dlliberaçio, - os qwus, eira-se: 

; "8.3 dcte,.,PIIU a Dim;Qo do DNER. com fokro no arr. /94, incua U. do mnrU. a adDçiiD das seguUU.s prutndlm:Jtu. a/enondo M allllllll raptJIUállell I! 

as ,_ as ~"' que a mnculiiiCUI no ducumprr-tr10 dullm me+= as 
m}ellara à lfllllta prwma no an JB. IIICIW Yll. dD Ler n• 8 -143192. que: 
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a} cond1c1one a aberru.ra de processo l1Citatar1o a eJa!ltencla de proJeto 
bas1co atuailzado ··onrorme pN!t:eltua o § 2" do art 7" da lez n• 8 61J6, 93 

b) plane}e a real1:açiio de seus processtn /zc1tator1os de modo a evr-. por 
falta da devuia cobertura conrratual. a mterrupção nas presrat;iJes de sel'!IIÇOS e 
,_ e:xecu.ções de obras que dewm se dtlr de formo COIIIUfiiOiia: e 

cJ rwestude o seu smema de custos de obras e servrços. de modo a tomá-lo 
nttiU adequmlo às atriDts condtções da economia not:l~l. e às WUJQÇiJes de preços 
de c:ada reg.ão. EsllldD ou Mlm•c•p•o. evuando o geração de orçamentos super ou 
SllbiiGiomtllim 

O DNER encuunhou cap111 da Instrução de Semça/DG n• 04196, de 
21.05 96, pela quaL Ylsaado allllder as cllllemunações. o Dintor.Oeral do DNEll :lurmmou 
as Unu!arfes Adnumsu;a:Jvas a obsemiDc:la ngarvsa de. a) canciK:R:zDar a ablnwa de pn:1 a 
IICilalono a exurinc11 de proJ«D básico atuahz:ado. b) plane)ar a mbnção de pn:ICIII') 
1.-10 de modo a evar • por falta da clewla cobenura camraaW. a ~ nas 
p-·çiies de semços e nas execuções de obras que dewm se dar de forma ccnmuada. 

&canunhou. tambem. capll do Relata n• 001/98. de 06 O 1.98, do ÜJff 
Dm:eu Cesar Façaaha. que trata da 1111111D do Novo Manual de CustaS R.odovwlas, "cu.JIII 
estUdos Ja foram conc1U1dos pe1a O..rencJa de Custas Rodo\1anos. que teve o apeiO tecnrco da 
firma PLANEC·Plane,amento. Estudos e Consultona Ltda · < propoe ·submeter ao Conselho 
:Wmuustranvo do DNER a nova metooologJa do calculo ae custOS rociOYUUIOS. VIsando a sua 
aprovação. de forma a poss•o•htar o calculo dos custas rodo\1anos mtegrameS do SICRO " 

Ressalte-se. tambem. que para essa funcional pn:~grut~~~t~ca. não e..
recursos alocaaos no Orc:unemo Geral da Umão para o eurctciO de I 998 Desta forma.. a 
autanzac;ão para execuc;ão orçamemana do subproJcto somente tera eficaCJa se oconer 
abenura de credito espec1111 

Ven&a-se. aqw. que o DNER adorau as provadiac:las Vlsaado _. as 
ciMmmmaçães do TCU. devtlldo a eficácia dos resultados ser ob)tiCO de~~ 

IV. 

fi -·p 16.088.0539 1205.0129 
Bll-l93JIU Divisa MGilU - Volta lhr' ria &41 
Bllll6 

1998 RS 500.000.00.ua ba 0100 

lrdbnnacões Relevmres •- elo c1ac:ummra elo TCU cttadal. 
I NID bauwe bci~Kaa Dllll Cillllll"$b di "' ....._, ablu rela = a_. PT 

IDfimnações do DNER: lnegulandada Apurada: 

... 

"NIID foram dezectadas 111diclos d6 zrrrrgulandod6s. - (TC. 004 72319J-J) .. 

JU111fic:at1vas da DNEll: 
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O DNER mftmnou que ccatratau. a empresa MIRAK Engeahana Lida. para 
executar os serv~ços de restauração da BR-393/IU. no Subtrecbo Dav. RJ/MG (Alem Par.uba) 
- Sapucaua. enae os segmenras lan 102 ao lan. 132. IIUCiadas em 02.08..93 Os SerYIÇOS foram 
parahsados. em 09 12.94, por falta de R!CIIrsos, permanecendo are ~:!.11 95. quando foram 
reaucwlos. decorreme do reoebunorm. pelo 7" DRF, de RS 217 486,52. 

l!sclaRce. amda, que deVIdo ao longo período de paralisação e ao custa 
liiiiiAl da rnabdi=çào, a empresa oprau pela desmobilização. 

Posfenormcnre. COIISIC!enmdo as serv~ços resrames. de apenas 4.5%, e saldo do 
pnzo de 67 dJu, bem como o alro c:ustD pana ncwa mabilização, a empJeSB não ateadeu ao 
mmcm dos semços. Asma o 7" DllF/IU derermmou nova paralisação. em 08.12.95, 
.-uada pelo Dnaar de Engenbana Rodavuina. em despacho de lO 01.96. 

Por fim. conclw que. cliame do relatado e a mexiS!inc.a de pOSSibilidades de se 
caar com DCMIS reewsos p- elo Bmco MUIICbal.. o 7" DRF sobclrau a 
DMRIDNER. em 07 04 97, que fosse cawdendo a 19" MP (de paralisação) como medição 
fiaal. com finalidade de encename11t0 COIIUlltual 

Campn:.n-. mibrmaada que os semças remanescemes (4,57%) não foram 
eunnados. en--.u:mdo-se nos planos de exploração da rodovia em fase de concessão. e que o 
TV A - Termo de Venficação e AceUçio das seMÇOS enconua-se em fase de laYniiUra. 
resukame da Poruna n• 071117. de 02 07 97 t/ 

ANALISE. 

Em consulta ao siSielllll Conuole de Acompannameato de Processos· CAPT. 
do TCU. veniica-se que o TC 004 723/95-3. eacomra-se encerrado 

CCIISidenmclo-se as mformaçàes preaadas pelo DNER e as MDv•mes do 
c1oeumemo do TCU, venfica-se que aão ha outraS provuiênc111s a serem adcuclas. 

v ,._,_ : 16.0810539 1205.1311 
ntulo: BR.-226/RN-NIIIai/RN-DaVISa RN/CE 
l)rteçia 1991 RS 3.080.041,00, ... RS 2.400.041,00, DA fimle 0100, RS 

410.000,00 u fi:mle 0141, RS 100.000.00 ua fcmla 1100 e RS 
I 100.000.00 na tbaao 2100. 

ao CDDDD 

091 (- CnriRNl · 1 89,4 Km CF-. 141 BllU'-BIRDIHDM"EBMl. serra •·I _... 33,3 ., 
H D 121.7, ........ mti ;' do Sr. Cbofio do 14° o;_,., R.odovuano Foodoonl- DRf, lblda ............ 
PIDJo*IIMoiao, ..... """"'balloçiD- t; ltn: 2) A aln do r_,o;ia da BR226111N ··i 

, S......._ Ütll • da RN-091 (-Cruz.RN}- EDil' r Sc: 10 BR 4271A) ~I ICumu 
Ra)m I '6$.6bii,._IOO-T.......,~l.S& ·GI-112.6""11'-171.2-<.:ooiFI 

187 



188 ANAJS DO SEN 'IDO FEDERAL MARÇO DE 1998 

"NV~ISS al2BRNOI'l0. b .,.._par J1i de -de - c t 'ai- cm 04 12.96. A 
I c :E -doa- 17.1~!16. E -c- a• P.Dil4 - 2JI96.00 Ale a- ........... de 
....... aiD ..._-ma 01--_-de i Jwdo RS 344 000.00 cm Z006.97 (97NEII2803); 3) 
P i ""' o c..,_ ~ i Dlv. PNICE da colada Rndlma VR~-Narai-Div 
PIUCE-' I ' a ao D p de....._ de Radapla dD EsladDdD lbDo..de ... Nan. 
DEPIPN- ... ~de D I 5 ; E de C i • a" 450187.00. linaadn- a DJtiER c a a..
dD EsladD.., PiD a..c~e .., Nar& o s..- .,.. .... pooabadoo cloode 

de 1.997. tldlade-

bdànnações do DNER. lmplandades Apuradas: 

wo C01n!ên1o de DelegaçõD de Encargos-PGE~50187E·70. BRE2::!6 RN. Trecho 
C~~m~r• Ncvos - Dnrtsa RNICE. jirrtDID en1re o DNER e o DERIRN se eiiCOI'IIrtl 
ptiiGil&ado. - (T'C. 600.49/ f96,0) .. 

J-s-vu do DNER. . 

......._ o DNER. q• a auditona ae&sww a fimacm' paogz ' ca em 
'*''o caodwu pela 1n-•'ÔPCP de ampiandlda. e que. na lllahse daltllCIUC:OS do TCU • 
.._ r.la ""n' ww e --lO pua o D'IICbn BRE226/RN - Nllal - DiVIA RN/CE, 
iadusaw o -viaía P0/450117..00. tinamo com o DERJRN. para 1111pl•m•çio ela Bll· 
226/RN. Sllliaec:bo 111111". BR-427 (CU11a1S N-) - DIV CE. 

Enâr1za que a -"a delaaamw um programa de reauraçio. 0539, COIII o 
sa~ I 205, (Pariana 21186-MP}, aa mgdehda"' 4590 00, apbcaçio duD. CUJ8 
finehrlede é -.ler ao paapama do BIRD, ,..do programada a bc:ação e c:cmuaçiD paaa --da nina de~ do Km: 33,33 (.-r. BR-304) ao km. 12S.S c-paa1 ...,_ 
Pilada). Saln a piWVISào orçaaaana .,._. 111ÍOrma que e a neceiSIIn8 e •clacpnda paaa 

I . • do a.-, ;.a .,.ça.-V 

Quanto as mformações c0111E81Ues ao quaaro do TCt;. ~scwece 

Í. c:adirma a míarmaçào dada ao TCU e comumca que a obra esta na relação do DNER para 
benção e CCIIUIIIIIÇão ameia este ano. 

2. a obra de recuperação rndcMana da BR-226/RN. Subtrec:bo emr RN-091 csama 
Cruz/RN} - emr. BR 427 (A) RN-091 CCumus NCMII-RNI, Ja fin execiUda. teado sua 
caadusin se rwlizado em dezembro de I 997 

3. sabJe a paraiiS8Çào, por falta de recursos arçamemanos, desde Jllllelro de I 997. do 
SubiDcbn Cumus NCMIIIRN a Div RN/CE. lllfilnna que a fi•ae~gn•i programaaca aio 
iii 6111jiiepda pua asa caa"'llua. e que a obra teve, em I 997, a apbc:açio de RS 
1.000,000,00 de auaa rubnca. ..._._ para tal fim. C11J8S II'IIICbç&Js íaram 
peljnde• em IIO'Iantbto e dezembro de 1 997 

ANÁIJSE. 

lia deconioci& da De "o a" 397/9!1 - P-.mo. foi obJ110 de Taanda ele 
~ Es!lecllll (p~am ~ n• 51100.00606~2), q11e allaailglu. duu obras: Bll \0\IRN· 
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Touros/Natal e BR 226/RN-Cwms NCMIS - DiVISa RN/CE. subams 8 1.138 e 8.1.139, 
respec:avameme.. da Decisão n• 397/95-TCU-Plenano) Recebeu. no TCU. o numero TC. 
600.491/96-0 e foi julgado regularas com ressalvas. na Sessão da !" Cãmata. de IS 05.97 
TodaVIa, decidiu, também. aquela Cozte de CCIIIIIIS, na ocaSião, "determinar a adocio de um 
pluej-'0 eficieate e re~paas.ivel aa aplic·~•o das I"I!CIInOI públicoa por parte das 
-ridadel competentes" (OfiCio n.• 421/GS/95, de 14 07 97, da SECE.'UB.N) 

Pua Jnmficar o atmdlmmta dessa delemnnaçin o DNER ap.-a cópia 
ela Plano de Trabalho •efaiiiiL a obra c:catmdo os cllldas c:adasaais. c:rciiiCI!II8ii de exec:uçãa 
plaaa de aplicação 11 Cl"llilllgl3im de clssnbolso. escla.-do que o MPlaao de Ti8balbo é a 
cxmnlidação de aJusta ocomdas n.a programação OI"ÇiiiMiiflilia e finance'la .. " 

Repete 511, laiiibém aqw, que o PiaDo de Trabalho CCiiiCÇCOde ao 
plaaeJ8111SiU' da obra em 11, dewndo ser observado o seu cumpiiillmUI dmuo do que realmmre 
se programou. e que a bbesação dos recursos fill- dew comspcmder as n.ecemdades. 
ewaado-se. BSSIII\, a parahsação da obra e as decommes ~mphcações 

Desca fonna. ha que se nwtter wn ac:ompaiibammtD pa11 venfic:ar a eficácia 
dos resulzados alc:anÇadas. 

CONCLUSÃO 

Alim das mtbnn.açães pr-nelas ~ pail cada subprajela 
elmcada no Quadro II da Lea n• 9 578197, e daquelas -- do Oficio DCi/DNEll n• 
102198. ti8DSI:IilaS ãs tls. 2 clesla, o DNEll encammhou copia elos sepiiiliS ~: 

I lnsuução de Slln'lço DGIDNER. n• 006/96, de 31 07 96, pela qual baixa claenn.maçães 
nillllvas a lblba ele pc!IIID. paga&WM liiiliiCqlada. CCiill o fita ele aquem;:ão de CCIIilbuldwls 
paza ~ filtwo ou ouau .-ai a que de letbetii os art. 62 e 63 da Lei n• 
4 320/64, Cllalia ele salas. mobiliános, eqwp- e liabas telefiinices a iii!pil ' p•--::i:ou ~de classe; -• de proceuos de •JIOI' !a"ona a 
DFC. 1 - iiUIIIIÍnca do~ de~ de aú"onnaúca: pnmdinn•• 
para a salva de eqwp- de valor ••IP"ficativa: compaubilidade de •Idas c1u 
fic:bas de a e contagem i'isaca. amaazenamemo de matenaiS milamaveiS. 
COIISWIIO e a~ de CDmbustiWIS 

2. ~ lnsuução de ~ DGIDNEll n.• 003/97. de 11 09 97. que determina a Ulteglli 
ablerviDna da IDstruçio N01ma1:1va STN n• 001/97, para celebração e fonnahzação dos 
termos de CCXlWaao e p._ de tn1halbo definição do p10Jel0 basiCO (Lea. n• 8 666/93), 
c:caao1e ngaroso sobre a obumim:ia dos rennos do convimo de delegação. adequação dos 
termos do Cao'Uimo à INISTN n• 01/97, paraculanneme quanto a premagmva da Umão 
de aSSIIiilii' a eDCUção da obra, no caso de paralisação e a obngaumedade do CODWiiCIIEII 

de apresemar nalarono da execução fisico-fin•nc:e~ro: obseiVIr os tennos do art. 40, § r. 
IDCISo II ele ans. 16°. alínla b. IDCISO IX. an. 7" § 2". UlCISO 1, da Lea a• 8 666193, e eYiW' 

a .,smanna de DOVO termo aditiVO sem a defünçio e avaliação dos reaiS cpulidiriiDvas e 
CUSlD de ccu:lusia da obra. 
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3. ~da IDstrução de Senrtço, em exa11110 na Audnona lnlema do DNER. destmada a 
balar dlanamações sobre vanas assumas. entre eles. o cumpnmemo do cilsposro no Lili 
a• 8.666193. bollbm mmsal ele cilsmlpeaho. processos adaumstraaws. bala IIICMIIS e 
IIIIÍIVms. IIIICntllniS púbhc:as. eu: .• 

Dima ele toda o e~qu.'Ro. ClliiSidenmdcHe as lllfimnações pl'"""des peiD 
DNER. e clevlclamsKe enYIPdas ao Tnbuaal de Comas da União. bem como as prowlinCI&S ele 
__. ~ •dcftc!e• ""'lw-se que o assumo esaa ~ IIICIIIIIIIIbad 
._.._ eguardar o exame e J"IP- pela Egregm Cone ele Comas. ao que se -
pe • 1'1. bem--o ~e c:am:role. Ylauio a ewúçia da eftricia 
de -I"IISIIbdas 

À. caDSIIIaeçio da Seabor Secncano de Camole 1ptwma. suaeriDda o 
= h.- ao Sr. s-... 10 E"ec:naw/MT. pua as demais prowliamas. 

Bruiiia., /'I de fewrearo de I 998 

~é 
De acordo. 
Facr-nz±r se. cwiwuwsupnda. ao Seabor S~ 
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'a"" MINISTERIO DOS TRANSPORTES 
SECRETARIA EXECUTIVA 

MEMORANDO N° (} l-r L, /98 - SE 

Ao: Secretano de Controle Interno - CISET/MT 

Em 1 I de fevereiro de 1998 

De ordem encaminho, para análise e mamfestação por parte 
dessa Secretana. o Oficio DG/DNER n° 102/98 de 10/02198. provemente do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. contendo 1nfonnações 
complementares sobre as med1das saneadoras adotadas por aquela Autarquia. 
acerca das obras rodov1ánas constantes do Anexo 11. da Lei 9 598, de 30 de 
dezembro de 1997. 

Vale ressaltar que após o posicionamento dessa Unidade a 
respeito do assunto. será efetivada comumcação formal ao Congresso 
Nacional. nos termos do § 1° , Art 5° da. CJtac;ta Le1. ob)etivando viabilizar- a 
continuidade dos projetas. 

Atenciosamente, 

JOJ 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 
AUUI'QIUIIIS Norte- Quadra 03- &.m. .. A .. - ..S0 andar 
BRASIUA - DF - BRASIL - CEP 70040-802 

OFiCIO DGIDNER n• /98 

MARÇO DE 1998 

Brasília. • ~ de fevereiro de 1998 

Senhor Secretário, 

Em complemlllltllçio ao OfiCIO n• 038198· de 22.01.98 e 
alllnd1mento da lntonnação n" 005198-COAUD/CISETIMT. de 04.02.98. obJeto do 
Memorando n" 028-SEIMT. de 21.01 98. onde condu1 que p!'DVIdênCIBs nio tor.n 
tomadas em referênaa a gestão operaaonal aunentes aos Acordãos n• 020198. 050198 e 
085197-TCU-Pienano. e da Sessão da 2" Clmara. de 15.07 97, a d1reçào da AutarqUia. 
relata a Voua Senhona, ele tonna smtética. as ações desenvolvidas. 

1. Justlficallvas sobre as obras pnontinas vetadas pelo art. s•, parágrafo 1" da lei n" 
9.598. de 30.12.97, em anexo. 

2.. • Os auditores do TCU, d .. gnados pelo Ministro-Relator da maténa, estio 
efeluando levantamento preliminar, obJebvandO a realização de a~a 
operac:aonal. que sara reüuda no ~CIO de 1998. a AutarqUIB vwn 
IUblldlando-os com VIsta a coloca los a par dos procedimentos adotaclos pelo 
DNER. 

• Mesmo diante das dificuldades VInculadas a problemas de ordem orçamentária e 
fllwlcelra, além dO redUZidO quantitativo ae tecniCOS, B AutalqUIB tem procurado 
reduzir e sanear as impropnec:lades detectadas pelos Controles Interno o! Externa: 

• As lnstnJções de Servtço n• 004198. de 28 05 96. n• 006196 de 31 07 96 e n" 
003197 de 11 09 97 e a M1nuta encam1nnada a Procuraaona-Geral dO DNER. para 
analise. anexas por copaa, demonstram que a 01reção Geral acatou as 
determinações do Tnbunal de Contas da Un1ão 

AA Sen.'1or 
JOSÉ LUIZ PORTELLA PEREIRA 
Sac:ret6rta-Executlvo do MlnisNrto dos Transportes 
Brasília • DF 
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2. Com relação ao Sistema de Custos de Obras • SICRO :o1 apresentado a Direção· 
Geral. o Relato n• 001198. em anexo. emmdo pela Assessona Técmca. onde faz 
referãnaa a m1nuta do Novo Manual de Custos RodoVlanos elaborado pela Gerénaa 
de Custos RodCManos. com apo1o técn1co da empresa f'LANEC • PlaneJamento. 
Estudos e Consultona Ltda. contratada por 1ntennedio do Contrato PG-1 54J96.00 . 

~ 

. Vale aduzir que as medidas adotadas pelo Orgão. deVIdo às suas 
carac:teristlcas. demandam um certo espaço de tempo para apresentar os resultados 

. deseJados. 

Brasília, 1~.da fevereiro de 1998 

~-~-----.. 
MACJSfi: GRANHA DE Miu_O FII..HO 

Dlretar-7vo 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI '''12 i. 511 • DE lO DE DEZE.'UIRD DE !997 1•1 

Esun a ~ t ãu a OaDnl aa Un&lo 
pua o euracao inaaaarD oe 1991 

............................................................................................. 
An !'" o\ ..,... fiuda I c;OIIII dOI rec:una1 DRVIIftOI no prneNC T•Nio. 

-..vaa. a iptOIJUII* caaRIIa III·- L cm 1111111. .,._.. por cqlo. o CIISGODI&meniD I 
r 4 IO'QI,. ,,, ullltllntlalçla....___ • QuMra L Q\11 .....,..., Lc. 

f I'" ! Yellda I ..... • ''1111111--- eg=pccl" DDIIUDDfOictOI C 
.. ' " dedn-40 QulllrO U. --. CIUII....., .. &... RIIDVOI a ooru c scmcos 
CIIIIIPIIio to ... II'NI'''ur''da ....._..-,_ ..,..,..... ,_ Tra.u de COIII&I da 
u.-. .. ,.. o ...... ~ua~uvo ==-~- ... · aa c....- ,._... u mcdldU _ .... ____ _ 
••••••••••• 1 •••••••••••• ~·································································· 

QUADROU 
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MENSAGEM N" 141, DE 1998-C~ 
(n" 200/98, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal submeto a elevada deliberação de 

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Seohor Mirustro de Estado do 

?l.::~c:Jidl1ellto e Orçamento, e texto do projeto de lei que • Altera disposllivos Ja lei n• .. -+I.>. üe 22 

de julho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentaria de 1998 e dá 
outras providências" 

Brasdia. l2 de fevereiro de 1998 

Feraando Henrique Cardoso 

013/MPO 

Brasiha. 12 de fevereu:o de 1998. 

E.xcelentissmw Senhor Pn:s1dente da República. 

Dirijo-me a Vossa Excelcnc1a para apresentar proposta de alteração da lei n.2 9.473. 
de 22 de julho de 1997. que "'Dispõe sobre as dirclnzes para a elaboração da lei orçamentária de 
1998 e di ouuas providencias". 

I 

2. A mod~-- em pauta. que envolve a inclusão do inciSO m ao § 7! do an. 6! e a 
allaação da n·'ação do 1= do llll. 7! da c1tada Lei n.2 9.473/97. decom: da necessidade de se sanar 
dificuldades que s peta inflexibilidade, atualmente observada. quanto à possibilidade de 
ai!CI'IIÇãD da Classificação orçamenrária relativa às mnda1id•des de aplicação, inen::nrcs às dotações 
c:aasignadas na Lei de Meios vigente. · 

3. M modalidades de aplicação tem por obje!lvo mdicar se a aplicação dos recursos 
sai. feita diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário. ou se os mesmos setio 
lriiDSferidos, ameia que sob a forma de descentralização, a outras esferas de governo, õrgãos ou 
emidades. sendo natural supor que o ajuste desta classificação possa se venficar em consonãnc1a 
com as necessidades de natureza administrauva, técn1ca. ou por 1mpos1ção de ordem legal. 

195 



l9h AN 4.15 DO SENADO FEDERAl MARÇO DE 1998 

4. Constderando que a Lei de Diretnzcs Orçamentártas para 1998, tanto quanto a Lei de 
Orçamento vtgcntes não contemplam dtsposmvo que regule as condições para as alterações cabivets 
no que concerne às modalidades de apbcação, qualquer aJUSte a ser realizado neste upo de 
classificação esrana a extgll", caso a caso, o cncammhamcnto de proJCto de let ao Poder Legulativo. 

< Nessas condtções. submeto a elevada constdenc:io de \"ossa Excelencta o anexo 
ProJeto de Let. estabelecendo as regras aphcávets as alterações das moaaltdades de aplicação, que. 
uma vez aprovado pelo Congresso Nactonal, soluctonara esta questão no cxcrctcto de 1998. 

Respeuosameme . .. 
I 

-
ANTONIO KANDIR 
Mintstro de Estado do 

Planejamento e Orçamento 

PROJETO DE LEI N" 3, DE 1998-CN 

Altera dispositivos da Lei n• 9.473, de 22 de 
julho de 1997, que dispõe sobre as dilelrizes 
para a elaboraçlo da lei orçamentária de 1998 
c dá outras providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. t• O§ 7" do art. 6" da Lei n• 9.473, de 22 de julho de 1997, fica acrescido de 
11!!1 novo inciso com a seguinte mdaçlo: 

"m • aros admmiscratlvos próprios de cada Poder e do Millisu!rio Nblico da Uailo, 
pana as modalidades de aplicaçio dos -respectivos cn!ditos orçamen*ios." 

Art. 2" O § I o do art. 7" da Lei n• 9.473, de 22 julho de 1997, passa a vigonr com a 
sepinte mJaçln: 

"§ I o Nlo se aplica a exig!Dcia eStabelecida no inciso lii do § 7" do art. 6°, quaado 
da definiçio de que trata o iDctso IV deste anigo . ., 

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo. 
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LEGISLACÃO CITADA 

LEI :-~• 9.473. DE ~~ DE JLLHO DE !997. 

Dispõe soore as diretnzes para a elaboração 
da le1 orçamentaria de I 998 e dá outras 
provuiênc1as. 

·····························•··············································•··························································· 
Art. 6" Os orç:uncntos fiscal e da scgund:lde soc1al discnmmarão a despesa por 

urudado: orçamcntári:J.. segundo a classificação func1onai-programatic::~. expressa por c:uegona de 
programação cm seu menor nível. indicando. para cada um:~. a esfera orç:uncntária... a modalid:lde 
de apiic:liÇ:io. a fonte de recursos. o identificador de uso e o grupo de despesa a que se refere. 
observada a sc;-ti::.te cl::JS··~-:~o: 

.......................................................................................................................................... 
§ 7" ~·fontes de recursos e as modalidades ele aplicação aprovadas na lei 

orçamcnt:íria c cm seus créditos adicioiWS poderiio ser modific::lll2s. JUStific:Kiamentc. para atender 
as neccss1dades de execução. se publicadas por mc1o de : 

I - decreto do Pres1dcnte da Rcpublic::~. para as fontes: 

II- (VETADO) 

ArL 7" A modalidade de aplicacãa. referida no amgo antcnor. desuna-se a mdica.r se 
os recursos sezão aplicados direramente pela urudadc dctcntorn do credito orçamentário. \lU 

tr.msferidos. ainda que na forma de descentralização. a outras esfer:ls de governo, órgãos ou 
emidades. de acordo com a cspcc1ficaçiio estabclecicbr ~Li.·Secmaria de Orçamenm Fcdeml: do 
Ministério do PliiDC:Jamenm c Orçamento. observando-se. no mínimo. o scgwntc dctalhamcnm: 

I - 30 • governo estadual. 

II - 40/- admiruslrllÇ:io mWlic1pal: 

III - sp -enudadc pnvada sem fins lucm1vos: 

IV - 99 -a ser defmida. 

§ t• Nilo se aplica a cxigencia estabelecida no InCISO II do § -re do an. 6" quamio da 
definição de que trata o 1nciso IV deste artigo . 

.......................................................................................................................................... 
(À Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização) 
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MENSAGEM N" 142, DE 1998-CN 
(n" 266/98, na origem) 

Seuhores Membros do Congresso Nactonal, 

MARÇO DE 199~ 

Nos tennos do antgo 61 da Constitwção Federal, submeto a elevada delibcraçlo de 

Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Autonza o Poder Execuuvo a abrir ao Orçamento 

Fiscal da União, em fa vm do Mio·~·-'"" ~ J usllça, cn!dito suplementar no valor de RS 
54.926.158,00. para os fins que cspcc1fica". 

Brasília, 27 de fevereiro de 1998. 

Fenaando Henrique Cardoso 

EM n• 0.1.o IMPO 
Brastha, :7 de fevere1.ro de 1998 

Ell&:elentlssJmo SeDbor Prcsldeme da Republica, 

O Munstério da JliSbÇa solici1a a abenum de c:nidi.to suplemmmr no valor de RS 
54.926.158,00 (CinqUcma C quatro 1D1Jh6ea, DOVeCCIIIOS C VInte C SCIS mJl, cento C ciJiqOcnla e Oito 

raus ), cm fàvor do Flllldo PeniUmr.:lário NIICICIIIIll. 

2.. A suplcmcntiiÇio cm causa destmar-s.:-A ao pr:.J"'u C:JIIlltnlÇio, Amplmçlo c 
Reforma de PcniiCilCJárias no Estado de Slo Paulo ~ a p.n.cia elo Governo Fcdemlno 
c:aavênio cclebndo ClltK es1e c o Gowrno dlquelc Estado pam a dcsaUwçlo do Complexa do 
Camudiru. Cumpre salienlar a pec:6ria rmwçlo em ~ VIvem os dei "'* da unidwlcos q.
compilem o Cl1lldo Complexo, devido ao avnçado CSIIIdo de detmoraçlo du ;_.l•çllcs f1sicas, 
el6tric:as e hidmulicas, que dalam. de 11111111 de tnma aDOS, a vulmnbiliclade da liCIIIIIDÇIL c os 
Inadequados plldrilcs dos SCMÇOS médico, odomológJco e social. 

3 O pieseute crédito i11C01p0181VÍ. o excesso de UI"C!!daçlo dos I"CC'I- onUDclos de 
CastasJudicWS vmcuhy!as ao Fllllllo Pennaclário NaCional, no valor de RS 32.794.000,00 (trima 
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e dois mdiKies, seteceuiDS e llOVCIIIIl e quatro mil reaiS). Comp1CIIICIIIIII1DCI a esle valor, sedo 
utdjzad~ RS 22.132.1 SB,OO ( vmte e dois mllhlles.. centO e tnn1a e dois mll, centO e CÜiqQelna e 0110 

re&IS ), proveruentes da reserva de COlltlngCnc:aa, totalizalldo o valor sllp!lll:itado 

4. O cmdito Vlllbilizar-se..á mediante proJeto de lei a ser submebdo à clelibenaçio do 
Congresso Nlll:ional. por se tratar de suplememaçlo que exbapola o I~ da autorizaçlo 
coacedida ao Poder Exec:uuvo no an. 6" , IIIClSO I. alínea '"b" da Lea ri- 9.S98 de 30 de dezembro de 
1997, obedee1das as prescnçi!es do an. 167, IIIClSOS V e VI da Ccmstnulçlo Federal, e em 
confôrmidade CODl O &n. 43, § 18, inciSOU. da Le1 n" 4 320,de 17 de março de ]964 

5 Nessas condições. este Mmasteno marufesta-se favoravelmente ao atendimemo da 
presemc sohcnação, TUào pela q\1111 submeto a elevada deliberação de Vossa E.xcelêtu:111 o anexo 
ProJeto de Lei. que vasa a autonzar a abertura do refendo credito suplemenw 

Res'leltosamente. 

/Í.A/11 
---ANTONIO KANDIR 

Minisuo de Estado do 
Planejamento e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Na Ol8 DE ~7 I 02 I 98 

1. Síntese do .llllblema ou da s•tuaÇio que recl:ma ;.rov··:~IICias ---------....., 

I lnsufi• 1€. ..... ~ de dolaçio orçameman" para cobenunl de despesas relac!OIIIdu com o 
subproJeto Consuuçio. Amphação e Reforma de Pennenc1anas no Estado de Slo Paulo. 

Abemua de ~rechto suplementar objebvando v1ab1lizar a consuuçlo de presídios no Estado 
de Slo Paulo. c a cbnseqUcntc dcsallvação do Complexo do Carand1ru, mediante a ntdjnçllo de 
recursos proven1en1JeS do excesso de arrecad•ção de n:cc:Jtas VInculadas e da reserva de 
comangàlc:UL 

3 Altemanvas existentes as medidas ou atos propostos I Tecrucamente c a altemanva v1ávcl 

------------------------------------~ 
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4 CUSIOS 
RS 54 926 158.00 (Clllquellta e a-o m1lhões. novec:c:nros e vmte e seiS nul, cento e 

etnquenta e 0110 reous1. pro~~e~~~enu:s da 1ncorponlÇio do excesso de anec•d•çio de rec:enu 
vtnculadas e da ut1lmu;ão de nocunos da reserva de conungenc~a. 

5 Raziles que !USUfiguem a urpenc:1a I S11118Ção precana dos estabeleciDicntos pns1onats naquele Estado 

6 lmpa<:to sobre o me1o ambiente" 

t Nlo ha. 

7 AlteraçOes Propostas la ser preenchido someme no caso de alterar;io de Medidas Provtsonas) I Texto ANal I Texto Propos1o 

8 Síntese do parecer do orgia JUMdlco 

PROJETO DE LEI N" 4, DE 1998-CN 

Auronza o Poder Execuavo a abrir ao 
Orçamento fiscal da Umio, em linor di! 
Mmis1ério da JU511Ça. etédito tuplenmdar 110 
valor de RS 54.926 158,00, paza os fil1ll que 
espeCifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decnota: 

Art. 1° Fica o Poder Exea11ivo autorizado • abrir 11!) f\, =:ottc Fiscal da Ullilo (Lei 
~ 9.598, de 30 de dezembro de 1997), eD1 faWJr do Mimstério da J::_otõ-;o <:Ndito supJ.em IV 110 
valor de RS 54.926 158.00 (cmq~ e quiiiiO milhl!a, .--- e vila e seis mil, ceato e 
cmqlleDia e n1to reous), para ateader à prapamaçio COI1Sial1le do A-.o I desta Lei. 

Art. 2! 0s recursos aeceaários à exec:nç1o do ~ DO 8IÚJO aDterior decoaaalu 
da incorporaçlo de excesso de •n d"ÇIIo de noce11as Villl:ulaiW 110 valor RS 32.794.000,00 (llillla 
e dais IDIIhlles. setecemos e aavema e quaDO nul reous), e da 1111lizaçlo de - da- de 
CODUDgincla 110 valor de RS 22.132.151.00 (vmte e dois IIU1bGes. ceato e lrimae dois mil, ceato e 
cmqllenla e o1to reous), na forma 1lldicD na ADexa 11 desta Lei. 

Art. 3° Em deconãM:ia do disposto DOS arts. 1° e 2", fica altaada a n:cei.IIL do Flllllla 
Pelutea&:1ário Nacional. 1111 forma 1M1cw'• no A-.o IR desta Lei. 

Art. 4.!! Esta Le; eDIIa em vigor na dala de sua publiclçlo. 

Blasilia. 
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A SRA. PRESIDENTE (Jún1a Manse) - O Ex· 
ped1ente l1do va1 a publicação. 

Sabre a mesa. n>quenmento que sera lido pelo 
Sr. 1° Secretáno em exerc1c10, Senador João Rocha 

É lido o segu1nte. 

REQUERIMENTO N" 137, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 258 do Regimento Interno do 

Senado Federal, reque1m a tralllllaÇão conJUnta doS 
ProJBios de Le1 do Senado n"s 251 e 258, de 1997. 
por tratarem, ambos, da mesma matena 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se: 
naclor Romeu Tuma. 

A SRA. PRESIDENTE (Júma Manse) - O re· 
quenmento lido selá pubJICBdo e, postenormente, 1n· 
cluido em Ordem do D111, nos lermos do art. 255, 1n· 
c1so 11, Item 8, do Reg1mento Interno 

Sabre a mesa, n>quenmento que selá lido pelo 
Sr. 1° Secretano em exerciao, Senador João Rocha. 

É lido o segu1nte: 

.REQUERIMENTO N°138, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 160, combinado com o art. 

199 do Reg1mento Interno, requeremos que a hora 
do expediMie, do dia 7 de abnl de 1998, &eJB dedi
cado à comemoração dos 50 anos da 019amzação 
dos EstadoS Amencanos- OEA. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Ber
rwnlo C.bnl - Ronalclo Cunha Lima - Humberto 
Lucena - JOII6 Agrlpino Mala - Geraldo Melo -
Fernando Bezana. 

A SRA. PRESIDENTe (JúniB Manse) - O re
quenmento lido selá;;IBdo após a Ordem do 
Dia, de acordo com o nto Interno. 

A SRA. PRESIDE (Júnla Marise) -A Men-
sagem n • 141, de 1 , lida antenonnente, en-
camnha o ProJeiO de La n.• 3, de 1998-CN, e selá 
despachada à ComiSSão MISta de Planos, 0IÇ8mlln· 
tos Públicos e FiscaiiZIIÇio. 

Nos tennos da Resolução n.• 2, de 1995-CN, a 
Presidência estab e Ieee o seguinte calendáno pal8 

lnlmllação do proJeto: 

até 8-3 - prazo para pubiiCBção e d1stnbuição de 
awlsos; 

I 
até 15·3 - prazo para nta11zação de aucllênciBS pú· 

blicas; 

até 23-3 - prazo para apresentação de emendas ao 
pllljelo perante a Comissão; 

ate 28·3 - prazo para publicação e d1stnbu1Ção de 
awlsos das emendas; 

até 2·5 - prazo para que a Comissão encaminhe à 
Mesa do Congresso Nac1onal o seu pa· 
recer sobre o projeto e as emendas 

A SRA. PRESIDENTE (Júma Manse) -A Men
sagem n • 142, de 1998-CN. lida antenormente, en
carmnha o ProJeto de Le1 n.• 4, de 1998-CN, e será 
despachada a ComiSsão MISta de Planos, 01ÇBJT1en
tos PúbliCOs e F1scal1zação. 

Nos termos da Resolução n.• 2, de 1995-CN, a 
Pres1dênc1B estabelece o segu1nte calendáno para 
tramitação do proJetO: 

até 8-3 - publicação e d1stnbu1Ção de avulsos; 
até 18-3 - prazo f1nal para apresentação de emen

das, 

até 21-3 - publicação e dlstnbuiÇão de avulsos das 
emendas; 

ate 31-3 - encaminhamento do parecer f1nal à Mesa 
do Congresso NaciOnal. 

A SRA. PRESIDENTE (Júma Mansa) - A Pre
sldài1CI8 recebeu, do Tnbunal de Contas da União, o 
AVISO n• 74198, de 3 de teve1e110 último, encarm
nhando dernonstrahvo dos resultadoS alcançados 
nos trabalhos de audttona realizadoS nas obras con
sideradas pnontanas pela ComiSsão Tempolána das 
Obras Inacabadas, objetO da DeCisão n" 674J95. 
TCU, com as 1nfonnações sobre a sitUação aluai de 
cada processo, além de cópias dos caeos Já Julga
dos, com as respecbvas DeciSões, Relatónos e Vo
tos adotados pelo Tnbunal, desde o último demons
tratnm remetido a esta Casa 

o expediente selá anexado ao proce sado do 
RequenmeniD n" 651, de 1995, e, em ccipia, ao pro
ceaado do D1versos n" 1, de 1996, que VIII à ComiS
sio de FISCBJizaçiio e Controle. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Mansa) - A Pre
sidênCia 18Cebeu a Mensagem n" 105, de 1998 (n" 
267/98, na ongem), de 27 de tevere11o último, enca
mnhando. nos tennos do 1nciso 11 do art. 7" ~ Lei n" 
9.069, de 1995. o demonstratnm das e- do 
ras1 referentes ao mês de janeiro do oonante, as ra
zões delas determnantes e a posiÇão das reservas 
1rttemaciona1S a elas VInculadas. 

A maléna VIU à ComiSSão de Assuntos Eoonõ
IIIIOOS. 

A SRA. PRESIDENTE (Jún1a Marise)- Pasa
se à Jisla de oradores 1nscntos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma. S. Ex" diSpÕe de 20 nunutos pal8 profenr o 
seu pmnunc~amento. 
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O SR. ROIEU TUIIA (PFL - SP. PronuiiCIB o 
saguonte doSCUIIIO.) - Sr" Poesldenle Júnoa Mansa. 
Sr"s. e Srs. Senadores, é uma agl'lldéwll coincldln
coa V Ex" estar presodondo a sessão no momento em 
que laço este pronuncoamento. medoante o qual poe
tendo lazer uma oeleriincoa omportante às mulheraa e 
à socoedade brasileora 

Conversei ontem com o Dr. Eduardo Hallage, 
Doretor do Oecap, setor omportante da Polocoa da ca
pital de São Paulo, e ale me onlormou que, COII) o 
aval do Secretário da Segurança, Dr. José Afonso 
da Solva. e do Dr. Luoz Braga Braun. Delegado-Geral 
de Polícoa, São Paulo maos uma vez mostra seu 1110-
neonsrno pele pnmeora vez. uma mulher asaume 
uma delegacia sacaonal de poloCNI na capda1. hoJe a 
ten:eora ITI8IOI' Cidade do planeta. 

Escolhida por seus supenoras, a Dr" Elaina 
Mana &azola. que até então ocupava a tiiUiandade 
do 4° DISinlo Policial, passa a c:onwodar as unida
des de PoliCia Judocoána da Zona de São Mmaus, 
uma das .,.. diffceos da capotai de São Paulo. Mu
lher prapelllda. com quarenta anos da odada, mie 
de dois,,._, a Dr" Elaona Já deu ~ da--. 
lêncla de _. trabalho em doveraos distritos 'polo
CNII8, enfrantando daegastantea plantões. Exetc•
tou. com rgual bnlho, a totulandada de v6riaa dele
gacoas de policia. Seu passado avalrza sua llldlca
çio. 

Quando ,_ ap1010mamos do Dia 11'111111-..1 
da Mulher, 8 da ma190, a ondnlçlo da Dr" Elame 
para ocupar cargo da Ião grande re&pONBbilldade, 
anono como medida de reconheCimeroto à mãe, 
onnl, folha e eepoaa brasolenas, que, naquela euto
ndade poiiCIBI, cristahzam seus ptópnos -.hos da 
aflrrnaçioe~de-aoc•feote. 

Pambéna a São Paulo e à PoliCIBI 
Quando fiz parle da PolÍCia da São Paulo, 

cooaatai que eram grandee as diliculdadell que anIl.,.__ para promover o lla&ariWIID • ......., 
-. os c:oncursados do sexo lemlni 10 e II'IBKUbno. 
Havia um machismo ll'llllscnmmedo para ~ a 
aprovação, porc:oncutSO, de mernblos do- ferm. 
rwoo. No eniBND, as mulheres hoJe dão -"*' de 
gtandioaidade e cnldibllidade - alivldllde llo di
fícil. Acredilo que a Dr" Elaina, como PINhainllilular 
da sec:aonaJ da policia, cheganl em ~ a uma di
ratona de policia. 

Luta-ae - 881 que V. Ex" é uma das lideres 
casa luta - pela mdnçlo de uma rnu11ar pal8 o 
Supnomo Tribunal Federal. Deaaa forma. vamos 
raalmanle riiCOI•.._odo a ellcécla, o eq&nltbno e a 
dadicaçlo das 1'111111eres ao seMÇO público, .., 8INi-

dades de rara escolha. uma vez que são ll'lllllaS as 
dificuldades no desempenho dell8a fiObre mulo. 

Hote os JOmBIS pubiiCBIII que o Govano -
protestar contra o relalono da ONU a respeitO do tnl
loco de drogas. Um dos Itens que o Govemo ~ 
de r&!81tar relaciona-se à lavagem de donhalro. Se
gundo um jornal, ediÇão de 28 de leveretro, a lava
gem de drnhelro arnda nio e consrderada cnme no 
Brasil. 

ComuniCO ao Plenéno que ho!8, por VOlta do 
meoo-diB. com a nossa presença, a do Senador Lavy 
Oras, do Senador Volson Klemilbmg, do Dapulado Ar
naldo Madeira e da autondades do BariCO Cenlra1 o 
Presidente da Republoca sancionou a Leo relaliva à 
"lavagem" de dmhalro. Pollanto, no Brasd, Clllqftl

do-se um comproiiiiSSO ontemacoonal, a "'IMMgam" 
de dmhalro passa a ser considerada cnme aut6no
mo. Durante as rnvestrgações dos precaló,..., cons
tatar.- que no Brasrl havia uma grande "'awnde
na", em conaxão com estabelec:lmenl do Palaguar 
e dos Estados Unido&. 

T•arnos este ano- a "*'ver, é 'lnpcll-
uma agenda vollada para o conmate ao crime cxga
nozado. A PoliCia Federal tem procurado da11IM!Mir 
o seu lnlbalho, mas há dMNgêiiCIB na forma da 
COOidenar as ações de combate ao tnllico da dro
gas. Com a llldepandêncla. oom a nciaiMI de cada 
Regaonal, nio há uma coordaloação - de todas 
as operaçOes de cambaia ao tnlfico. ~--
danação, não podamos agrr, pocque, em ..a;lio a 
essa atnridada, pliiCIAm08 oantralozar pelo ~ a 
rnforrnação. O Plilllldente Famando Henrique aaté 
alanlo, a 1880, taroto que, em .-ntes I"'CCIfciaa. an
trevilltas e segundo daponnenlo do Ger*BI Canlo
so, ilustre Chefe da Cau Militllr - tem Sido aqulba
do, discreto e aiBniD a elguna aepectoa rnpollm1laS 
na érea da segurança e de del.a n-.1 -, Sua 
e-lii'ICIB Já anui'ICIB a po8lllbilidade da cnaçiD da 
uma aec181ana &llpeCial de COORienaçio e clelinl!;lo 
de pollbcas públicas no OOirilala ao tráfico ela ciRigla. 

Quando piiM8IIIOS no combete elelivo ao co
méR:io illcllo de dnlga8, n1o ~ nos fixW úni
ca e eiiCiuslvamanle naquilo que diZ olllp&ilo à re
p...alo. Há roect ntacte de ee cnarem ~ 
de ~peraçlo do uau4no das dragas e, principal
menta, medidas da ~IÇio que envolvwn IDeia a 
SOCIIICiade. Quero aguardar o relatóno da ONU pma 
trazer a este Plenéno ané1ise e cliscuado ~ -.wa
lundacla sobre o que .,.._ aquele órgão a .........., 
do combate ao lnlfico ela dragas no BruiL 

Nio posso dallrar de IIICOnhacer a nec 11 Ida· 
de de -raçlo dos segmentos de lnlellgiiiCIII 
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para coordenar as operaç6es de combate ao tráfiCO 
de drogas. Assun, poderemos pensar em soluções 
para esse Inste problema. que ho1e 1nd1ca o Brasil 
não só como área de trãnsrto, mas de um consumo 
que vem aumentando d1a a diB. Fu10 dessa Kle1a e 
tenho dados para crer - espero que o relatóno da 
ONU me proporciOne novas Informações sobre a 
maténa - que o Brasil não é produtor, em maténa de 
capaCidade de exportação. de drogas. Temos real
mente uma produção de maconha em setores -e a1 
chamo a atenção do Governo - que, por falta de lll· 
vesbmento para produção de alimentos ou qualquer 
outro produto agrícola, se ..eem à margem da le1. O 
traf1CB111e f111B11C1B pni'ICipatnente o plantiO da maco
nha no Vale do São Francisco e em algumas outras 
regiiles do Pais. Eu gostana de diSCutir esse assumo 
1á com a análise do relatóno da ONU. 

Temos de nos preocupar, porque o governo 
amencano resolveu certificar-se dos palses que me
recem atenção 1ntem8CIIInlf em l"llZáo do seu com
portamento no combate ao tráfico de drogas. O Bra
sil, graças a Deus, não recebeu nenhuma advertên
CIB nesse sadido. 

Na úHma VIBg9lll que fizemos à Amazónia, 
sentirOOB o esforço pessoal, quase sobre-humano, 
do Superintendente da Policia Federal naquela re
gilo, Dr. Mauro Spósito. S. S" vem realiZando, den
tro daS suas posslbiiKiades, operaç6es pennanen
tes, ligadas ao Peru e à ~ia, com o objebvo de 
se 8\lllar que aqueles pai se transformem em um 
temtório intemaaonal à rcê dos trahcantes. lnclu
SMI essas opacaçiias têm favorecido - ISSO lao dis
cutido hoje na Comissão de Assuntos Sociais - o 
desflolaslament da RllgiiO Amaz6nica, ou seja, fur
to e o transporte 1ndiscnminado da madeira. O ptó
pno Dinltor do lbama trouxe ao conheCimemo da 
Casa que cerca de BO.OOOm que foram apreendidos 
estavam VInculados diratamente à exportaçAo por 
capitais IISiélicos. E só hoiMI multa. 

A madeira, para passar na região lronlelnça do 
Peru, As vezes abai1'8Ssa o taaitório brasllauo e che-
ga até a bacia hidrográfica, que é o melhor me10 de 
llansporte de rnadetra. ccxft o &poiO das Forças Ar· 
madas, o matenal tem sido apreendido, mesmo 
quando a dec:laraçio é apeftas da passagem. Nesse 
caso, a responsabilidade é das autondades perua
nas. Há uma ligação da lllfonna\)ÕeS, e os •empresá
nos• que, através de uma ação cnm1nosa, rebram a 
madeira com subterlllgios documentaiS terão um 
segmento de Informação. 

sr- PI8Sidente, outro ponto que me preocupa -
eu gostaria de lazer um br".elh 111 para que, este ano, 

laçamos um completo combate ao cnme, elaborando 
legiSlações que se(Bm realmente aplicáveis - é a de
missão de do1s membros Importantes da Comissão 
Especial de Junstas. 

Part1c1pe1 dom1ngo, na TV Bandeirantes, de um 
debate sobre a responsabilidade cnm1nal a par.tir dos 
16 anos. DeVIdo a 1mportincla do tema. propus ao 
Senador Ramez Tebet, relator da maténa, a realiza· 
ção de uma reun1ão com alguns espeaalistas. FIZB
mos um estudo sobre o Estatutct da Cnança e do 
Adolesceme, que prevê penas de pnsão de até três 
anos. O SeriBdor Ramez Tebet tem estudado a ma
téna e conhece a nnportânciB da redução da Idade 
da responsabilidade cnm1nal. 

O Sr. Rllmez Tllbei (PMDB- MS)- V. Ex" me 
pennrte um aparte? 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL - SP) - POIS não, 
Senador 

O Sr. "-Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Romeu Tuma, cumpnmanto-o. Eu eateva em Campo 
Grande dormngo, em rmnha resldêncoa, acompanha
do dos meus lamllares e de alguns amgos, quiBndo 
tMI a oportunidade de vê-«1 na TV Bandeirantes. ,.._ 
slllb ao debate desse assumo tão palpotante. Naque
la momemo, onclu&MI, manifestei às paaaaas que 
me acompanhavam que eu bnha grande responsabi
lidade, corno Relator, porque estavam em meu po
der as emendas constdiiCIOn&IS que tramitam 1-'B 
Casa objehvando alterar o lmrte de ldada da respon
sabilidade penal de 18 para 16 anos. Eu -
aguardando o momento oportuno para começar a 
debater a maténa, a meu ver, de murta i~ 
Não devemos votá-la, a exemplo do que (á aconte
ceu nata Casa, sob unpacto emocooual. Depais que 
ooorre uma tragédia, rapodamente movornentemo-nos 
para aprovar determnado proJI!Io que, às -· tra· 
mila durante murto tempo nas duas Casas do Con
gresso Naaonal. Trocamos idéias rapodamente - V. 
Ex" e eu -, e talvez amanhã possamos estabelecer 
um calendáno na Cornssão de Consbtulçiio, Jus!IÇII 
e CidadaniB para que - assunto seja muito bem 
diSCutido e não o votemos de afogadilho. Tenho cer
teza de que a sociedade brasileira está dividida a 
esse resperto e não devemos !azar com que uma 
KléiB, seJB ela qual for, prevaleça sam COIICiiçlOes de 
sar eletivameme cumpnda. Há leis demais no Brasa, 
mas não ternos condiÇ68S de cumpn-las. No debate 
levado a eledo por V. Ex", todos os assuntos- su
peolotação dos presidiO&, falta de estabelacimento 
adequados, falência da Funabem e de outras instdul
çêles congêneres, falta de educ:açio, cnanças que 
estão na rua, m1séna, fome - pratocarnente exigem 
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uma mesma solução. A nossa legiSlação deve ser 
capaz de atender a verdadeora finalidade. o conteú
do humano da matéria, a Iom de que os menores que 
onlnn,am a leo possam, realmente, ser recuperados 
em favor da socoedade Vamos, pootanto, doscubr 
esse assunto sem cnar um cloma emocoonal. Tenho 
certeza de que, na oportunidade, toraremos beslante 
proveoto da expenincoa e dos ensonamentos de V 
Ex", para a adoção de uma solução 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Senador 
Aamez Tebel, agradeço a V. Ex" pelo aparte. 

Segundo os termos da leo, no caso de menores 
de Idade não se fala em pnsão, mas em apraensão 
- no Estatuto do Menor e do Adolescente, pode ser 
de até três anos. Aseueteo-me com a colcl caçlill de 
um poolessor que, eg-.so da Febem, couseguou fa
zer seus cursos e tnmalormar-se em sociólogo. O 
gtande problema dessa fundação é não ser fonnada 
por caaas de recuperaçao. Não e- elaboraçAo 
técnoca e elas não ~m possobdldades para que 
um menmo daqueles venha a ser um CldadAo no !u
lulO. 

Propõe-se a redução da Idade c:nrnona1 polqU8 
a populaçlo, hoje, é pnsK>neora do medo - ela nem 
mesmo !em tnmqllilic:lade para ficar trancada dentro 
de casa - e porque as quadnlhas se apRWeilam da 
onimpulabdldade doe menores de Idade, que fazem o 
"trabalho SUJO", malando, estuprando e assidlando. 
Asam, sempnt racai sobra eles a responsabilldad 
por- crinws. 

O Sr. Gllnm Borges (PMOB- AP) - Peonnte
me V. Ex" um aparte, nobre Senador" 

O SR. ROIEU TUMA (PFL- SP)- Pois nlo. 
O Sr- Gllftm Boi g (PMDS - AP) - Parabe

IIIZO V. Ex" por 11111111 ldhantas cc+ cações. Com re
laçlo l ssgurança, dellnqülncoa, 11181ginalldedll e ao 
banditismo, -- !lo praocupenleB, goalllrla de 
aaascentar u consldaraç6es de V. Ex" que deva
ri- lnlblllhar na causa fundamenlld ~ 
questiias, OU SBJII, a 1'811p0111111bilodllde da COIICIIpÇio. 
E responsabilldad doe paos, 1an10 do hono.n quan
to da mulher, o planeJarnento familiar. Isso é iqlor
tantissmo, porque a grande massa de rnaJglnaliza
doe que se prolifera é praocupanbl. Além da 181 coer
cdiva e di8clpbnalória, medida da médio e curto pra
zo, os únicos onstrumentoe de que dlspclinos são o 
IIMISblnllnlo macoço na educeçlo e a responaabill
zação doe adultos. 

O SR- ROMEU TUMA (PFL - SP) - Concoodo 
com V. Ex" e acredito que p programa do Ministéno 
da E'dncaçlo, do Mlnoatro Paulo Renato, tem busca
do- soluçio, com todas as cnanças na eecola. A 

1n1C1atNa pode ser ou rão cntlcada por mu1tos. mas i=J 

•ouvável. séna. e. a r-ed10 prazo. provavelmente d1· 
m•nu•remos essa at1v1=3.de cnmrnosa de alguns gr ... ·
pos de menores 

Mas como eu d z.3.. os menores passaram a ~er 
coêncoa da sua onompu:abol(dade e c.>meçaram a agor 
por conta propna. formando suas quadnlhas Isso 
nos preocupa A Febem e outros estabelecomentos 
do Pais são escolas de organozação de cmmnosos 

Assom, devemos doscutor qual e o nosso obJSio
vo pnncopal. E rellrar da sociedade o menor onlrator, 
a cnmonoso, aquele Que age com maldade e com 
voolêncoa contra ela? Não adoanta sabermos a on
gem e a causa do problema. mas devemos cuidar do 
que realmente esta aconleeendo. poos a SOCiedade 
está apavorada, amedrontada Devemos retorar da 
sOCiedade esses cnmonosos - é drástiCO e ddicll ar· 
gumentannos que menores matam ou estupram 
mas essa é uma realidade com a qual a sociedade 
está sofrendo -, devemos onvesllr na educação e pu· 
nor os paos orresponsaveos que geram filhos Por ou· 
Iro lado. não poderemos, em hopotese alguma, per
motor que entrem no siSiema can:eoáno aluai os me
noras que forem condenados. O Senador Bernardo 
c.tlral conhece melhor do que qualquer um de nós. 
em razão de ler Sido MUlostro da Justiça - mais JO
vem do que nós, mas com mude maos expenincoa -, 
o procasso exostente no ragome carceráno aluai. 

Pootanto, a proposta é de que se ena um soste
ma especoal, voltado para o menor, com onvesllrnen
tos num programa aluai, ao orwés de se ~ ade
quar aquele que Já exosle há algumas dkedes, sem 
nenhum topo de looça para reeducar e recuperar es
ses meo oores. 

DUVIdo que um menor possa ser conaoderado 
onacupeoável, por maos rnaldede que pratique, se to· 
ver uma asaostêncoa séria. Mas nlo podafnos con
cordar com uma toler6ncoa ilimitada, que nio trana 
paz, em monuto algum. à secoedade, e que nlo ras
peitana os meooores abandonados e os de rua, ou 
Belllo os que dormem em casa mas fora dela vovem 
na margmalldade ou na OCK>Sodad'l, sem escola O-' 

algum atJalivo para suas Idade&. 
Gostana de me aprofundar um pouco maos no 

assunto, ~ o horáno leiiiWIOU; no 1111111nto, nós o 
diSculil8mos durante IOdo 8llle ano.. 

A SRA. PRESIDENTE (Júma Marllle) - Esta 
P'"'rasiRiidllrllirlocra se soiKianza com o piOIIUnciarnento do 
Senador Romeu Tuma em sua onmeua parte, ouar:
do p,_ homenagem a Do" EIBine. que assuroe 
função das maos relevantes e mportantes na Polocoa 
CMI do Estado de Sio Paulo. Queremos lambem 
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cumpnmentar a homenageada, manifestando o re
gozijo da Pres1dênc1a do Senado Federal pela sua 
1nvest1dura em tão a"as funções, representando com 
mUlto orgulho a mulher paulista 

Concedo a palavra ao Senador Francehno Pe
re~ra (Pausa ) 

Concedo a palavra ao Senador João Rocha, 
por permuta com o Senador Joel de Hollanda S. Ex' 
d1spões de 20 m1nutos para profenr seu pronunCia· 
mento. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO Pronuncia o 
segu1nte diSCurso. Sem reVIsão do orador ) - Sr". 
Presidente, Sr'& e Srs Senadores. o tomai O Esta
do de S. Paulo publiCOU, em sua ed1ção de quatro 
de fevere1ro passado, 1mponante matenal 1ntrtulado 
"Valoração Aduaneira", sobre as medidas que serão 
adoladas brevemente pelo Governo braslieno para 
evrtar práticas de fraude no comerciO extenor. Esse 
e, hOf&, um problema da 1711110r graVIdade- em espe
Cial na 1mportação de mereadonas de ongem asiáti
ca-, que acaba 1nfluenc1ando negabvameme o nos
so défiCit comercl81. 

As nossas exportações para a Ásl8, no mês de 
Janeiro do ano corrente, ca1ram 19,7%. Ja em relação 
às Importações braSileiras, o bloco as1at1Co fo1 o unl
co a apresentar crescimento em suas vendas para o 
Pais, de 20,9".!., da dezembro do ano passado a JS· 
ne1ro deste ano 

Sobre o assunto. diZ o JOrnal· 

O siStema de valoração eduane~ra VIsa 
combater tanto o sublaturamemo quanto o 
supelfaturamento nas Importações No sub
faturamento, os mportadores pagam menos 
Impostos e podem compelir deslealmente no 
mercado 1ntemo - através de JUros subSidia
dos no extenor e de prazos longos para pa
gamemo nas importações O supelfatura
mento é prática anbga entre empresas que 
remetem dólares para o extenor fora dos ca
n&IS oficiaiS. !=las declaram, por exemplo, 
pagar 100 ~na mell:adona que, na ver
dade, vale 50 A diferença é dav"Oiv1da pelo 
exportador, "ante depósito baniCário 
numa praça 1 mac1onal a favor do Impor-
tador. Ou, então, é credrtada na conta de 
resultados do exportador, quando o Importa
dor, no Brasl, é uma f1hal do exportador. 
Não se sabe quantas centenas de milhões 
de dólares saem do Bras1l por esses do1s 
cammhos, mas essas são J)lát1cas anti
gas, cu1a f1scahzação tem-se mostrado 
multo difícil. 

Como se vê, o Bras1l perde murto com a falta 
de controle das lrariS&Çóes com pa1ses est1ange1ros. 
O s1stema de Vlgllâncl8 agora anullCiado permitirá a 
comparação dos preços declarados pelos Importado
res com os valores pra!ICados no mercado Interna
CIOnal. 

Na sua ediÇão de 2 de fevereiro, o mesmo jOr
nal haVIS listado algumas das medidas que o Gover
no brasde~ro adorara para controlar os preços de 
mercadonas 1mponadas. Emre os pomos pnllCipals 
do decreto futuro eu gostana de destacar alguns: 

a) toda mercadona submebda a despacho de 
1mportação estara suJeita ao controle do correspon
dente valor aduane1ro; 

b) o controle do valor declarado será reaiiZ&do 
de forma seletJVa, no despacho de lll1pol1ação ou na 
rev.são aduaneira; 

c) a seleção para comrole do valor declarado e 
a respectiVB comuniCaÇão ao Importador serão fanas 
por ITliiiO do SIStema lmegrado de Comé1a0 Exterior 
(SIScomex), 

d) o exame prelnmnar do valor declarado con
siSte na venlicação da eXISiênc~a dos documemos 
IUSilfiC&tiVOS do valor aduane1ro, na avall8çáo da ln
tegndade dos documentos e no coteJO emre as Infor
mações contidas na declaração de Importação e 
aquelas consignadas nos respectiVOS documemos 
JUstlf1cabvoS; 

e) o exame conclusiVO do valor declarado con
siSte na anéiiS& m1nuc10sa desse valor à VIela dos 
dados constantes da declaração de mportação, da 
declaração do valor e nos documemos que as Ins
truem. 

O Sr. R- Tuma (PFL- SP) - Perrmte-me 
V. Ex" um aparte~ 

O SR. JOAO ROCHA (PFL- TO)- Ouço, com 
sallsfação. o aparte de V. Ex", nobre Senador Ro
meuTuma. 

O Sr. "- TIIIIUI (PFL - SP) - Senador 
João Rocha, tenho certeza de que V. Ex" 8lllá cons
CI&nle da 1mportAncla. do seu pronui1Cialll8nl0. Há 
ceR:a de um ano, também em pronunaamento à 
casa. eu apelava à Receita Fede18J para que con
cluísse o seu estudo sobre vaJoraçio aduaneira, as
sumo a que V. Ex" se relent. Durante o período de 
pouco maiS de um ano em que fu1 Secretário da Rs
certa Federal, venlique~ a mportãnca dessa classdl
caçiio. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma 
pauta que estabelece a valonlÇão, que é a base 
para a autoridade fiSCal saber o que uá --.r. As 
1ndústnas têxbl e calçadiSte bi"BSIIelras perderam um 
enonne espaço no ternt6no naaonal e hoje se reco-



'\N AIS DO SENADO FEDERAL MARÇO DE 1<198 

nhece que talvez não se1a o preço cobrado pela an
dustna estrangeara o responsavel, mas s1111 o contra
Dando. que realmente arruanou a nossa andústna. 
Quando se compra mal metros de tec:Kio a R$0,1 O o 
metro e, alem de não ser esse o preço real. aanda 
vêm 1 O mil metros como montante do produto Impor
tado, não ha llldustna que suporte O preço aVIltado 
que consta do documento lascai não lera rnaas valor 
se não se ldentdacar com aquele estabelecado na 
pauta da valoração aduane<ra Cumpnmento V. Ex" 
cor trazer a Casa amportante pronuncoamento e a no
tacaa de que medidas nessa area logo estarão em VI

gor. Meus parabéns, Senador João Rocha. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 

Romeu Turna, obngado pelo aparte de V Ex' - que 
ancorporo ao meu pronuncoamento -, maas aanda pela 
expeniincaa que V Ex" teve como competente Se
cAIIáno da ~ Federal do nosso Paas. 

O Sr. R- Tuma (PFL - SP) -Nobre Sena
dOr João Rocha, hoJ9 o Presidente da RepúbiiCB 
sanaonou a lea que pune os cnmes retallvos à "lava
gem" de danh91ro Acredrto que aqueles que pnlbca
rem esse bpo de contrabando devem se cuidar, por
que se a dderença entrar no mercado tanancearo, 
sem dÚVIda alguma terão que responder por doiB c:n
.-: o de falcatrua fiscal e o de "lavagam" de cllilao. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Senador 
Romeu Tuma, além de ser um passo amportante 
para a econonua do nosso Paas, esse também é um 
ancentMI para a geração de novos empregos, atra
vés da produçio nac:10nal. 

Como Citei - reprto - a expenincoa de V. Ex" too 
I!MIO Importante naquela Secretana. Realqlllnle VI· 

'INII'ICIBIIIOI falOS dessa natureza. Um delas foi o 
caso dos produtos lácteos. No ano passado, in1JOr
temoa em tomo de US$460 mdhóes desses pRidu
tos, qua chagavam ao Pais com o preço sublalura
do. porque o amporlador ganhava nio com a in110r
lação, mas com a taxa de Juros 111/11 pagava lã lona
S% ao ano, com um prazo de doze ~- Como 
ele estava pagandO esta taxa de 'juros pelo produto 
nnporlado e aplicando danheno co~. no 
rnan:ado interno, a 33, a 34% ao ano, o seu ganho 
real era supenor a 25%. Não ex- alivldade produ
llva alguma no País que tenha c:ondlçCies de acom
panhar o comportamento das amportaçõas fraudulen
tas. Penso que o Govarno está corrato. 1'188111 mo
manto, quando busca o valor da comeiCIBIIZBÇID do 
produto na- ongem. 

Sr. P-.c!ente, s.-s. e Srs Senadores, telaz
mente, depoiS de um tempo excess...,_ longo, 
o Govarno Federal começa a reagar cont:a fraudes 

nas amportações Essas prallCas arregulares, que se 
aprofundaram depoas da abertura da econornaa bra
saletra, causam pre~azos ancalculaveiS às nossas an
dústnas, geram desemprego em rK>Sso Paas e contn
buem para o agravamento do délacat nas nossas con
tas com o elCienor 

Com a valoração aduaneara. devem ser drasta
camente reduzidas a prataca de dumping e a entra
da no Brasil de produtos que recebem subsídios em 
seus países de ongem. 

No entanto. os aspecaalastas em comérao exte
nor advertem que, a parlar de agora. essas prállCas 
podem ganhar aanda maas torça. 1á que os países 
asiátiCOS terão de aumentar consaderavelmente suas 
exportações - como aconteceu em Janearo de 1998 
em relação a dezembro de 1997 - a Iam de ultrapas
sar a cnse econõmaca que assolou aquele conll-. 

Na verdade, algumas medidas &dotadas J8 em 
1997 pelo Manastém da lndústna, do Coméi'CIO e do 
Tunsmo teduzaram a amportação de produtos aslàlt
cos. As compras brasllearas naQuele COI1III*Ite -
que cresceram 48.8% no pnmerro semestra do ano 
pa•sedo- -ram um aumento de apenas 1,5% no 
segundo semestre de 1997. Mesmo assam, a vrgalàn
cra deve ser aumentada . 

Numa análase murto lúc:ada da srtuação. o Manas
Iro Francrsco DomelleS, da lndúatna, do Comélcro e 
do Turismo. d-ao jOmlll O Eatllclo de S • .._lo. 

Quando se fez a abertura do COII'Iárcro, 
contundaram-se um pouco as corsas, e algu
mas pessoas acharam que não se podaa to
mar nenhuma medrda contra prálicas des
leaas de comárao. HoJI! a socoedade enlande 
que é necessário &dotar medidas de prote
çio contra ciUmping e práticas de subsi
dies. 

Com a abertura - prosseguau o Mmrs
tro -, tivemos uma avalanche de expollaç6-
es para o Bra&rl, com o ciUmplg funaonando 
plenamente, com subsídiOS, com subfalura
mento, BMn qualquer exame de qu•lrdede -
entrava poliéelar como seda. Com o -.,o, 
o Governo começou a lazer controle de qua
lidade dos produtos amportados, pnncrpaJ
rMnte dos comprados da Ásra. 

Os produtos VIndos daquele contanente, acras
centou aanda o Mrnlllbo: 

...eram carnrsatas que rasgavam, bnn
quedos que quebravam com facdldade, pro
dutos de nenhuma qualidade. 
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Concordo Integralmente com o Sr. MiniStro A 
v1rada f01 radiCIII demaiS, embora defendamos as im· 
portaçiies como importantes para a econorn•a do 
nosso País, para gerar equllíbno 1nctus1V8 na prábca 
de preços 1ntemos. Em poucos anos, passamos de 
uma era em que praticamente não se bnha acesso a 
nenhum produto Importado a um tempo de excessi
va liberalidade. que, é claro, IncentiVOu o surg1mento 
das fraudes. 

Sr. Preslllente, Sr"s. e Srs. Senadores, além 
de destacar aqu1 a 1mportincia da valoração adua
neira, que começa a ser Implantada pelo Govemo do 
Presidente Femando Henrique Cardoso, quero tam
bém enaltecer duas outras ações, que VISBm à supe
I'BÇáo do nosso défiCit em contas externas. 

Inicialmente, quero saudar a 1n1Cia11VB de al
guns emprasános brasileiros, que pretendem por em 
prábca uma campanha para IIICentiVBr o consumo de 
produtos bi'BSIIeiros. Esses ernpo eendedores - din
gentes de entidades ligadas a 14 setores llldustrials 
- esiM!ram em VISita, no d1B 3 de fevera1ro, ao MI· 
mstro FranciSCO Domelles. 

O oblebvo da campanha é mostrar à população 
brasileira que os produtos Importados não são· ne
cessanamente melholas do que os nacionais. Alais, 
eu d1na que, na IIIIIKIIia dos casos, são poores. O 
mote da campanha será: "Procure produtos com 
quatro "B": bom, bonito, batata e bi'BSIIelro". Se hou
ver adesão em massa à dunpanha, esclarecem os 
empresános, serao cnados m1lhares de empregos, 
ca11ã o déiiCit cameiCIBI e haverá elevação da I8C8IIa 
f1scal por meiO da ....,.I&Ção de vendas. 

Essa campanha vem no momento certo, é uma 
campanha que países de Pnme1ro Mundo, como o 
Japão, Ulll1zam. Os japoneses sempre fazem essa 
campanha: Use, compre produtos japclraes. 

Sr. Preaidente, lllfelwnente, apenas uma pe
quena parte da noesa popiAação tem consciência de 
que muitos dos produtos Importados são de qualida· 
de 1nfenor. 

Quero aqui elogllll' o Jllano de aumento das ex
portaç6es, anunaado paiol Govemo brullelro para 
ser deslanchado de ~O Programa Espeaal 
de Apo10 às Ellportações p que, no ano 2002, o 
Brasil estará veudeuclo, an , ao extenor, mer-
cadonas num total de US$100 bilhlles, meta IDiaJmen.. 
te viável Para 1880, é praclso que o aumento anual 
das nossas exportações seja, em média, de 15%. 

No ano pas•ado. nossas vendas não passaram 
de US$52,9 bilh6es, uma quanha pequena dl8nle do 
imenso potanciBI do Pais. Lamentavelmente, os se
tores produtiVOS do Bras11 não receberam lf1VIISti.. 

mantos cond1gnos nas utt1mas duas décadas A •n
dústna nac1onal perdeu terreno no mercado Interna
CIOnal e concentrou-se apenas no atendimento do 
mercado 1ntemo; a agncullura tampouco teve cresc•· 
mento dese)ável Agora. com os empresános bras•· 
le1ros que qUiserem exportar recebendo apo1o efell· 
vo, esta sitUação sera mod~1cada 

As 1n1CIBI1vas que hoJB destaque• aqu1 mostram 
que o Brasil, por 11m, começa a raag1r. Concluídas as 

• grandes relonnas, nosso Pa1s ganhara competiiNI
dade e poderá, em breve. ocupar o destaque que 
merece no cenáno •ntemac•onal. 

Era o que eu 11nha a d1zer, Sr". Presidente. 
Murto obngado 
A SRA. PRESIDENTE (Jun~a Manse) - Conti

nuando a l1sta de Ser~adore~ 1nscntos. concedo a pa
lavra ao nobre Senador Emandes Amonm. S. Ex" 
d1spõe de 20 nunutos para o seu pronunaamento 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO. Pro
nUI\Cia o segumte discurso. Sem reviSão do orador.) 
- Sr" Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a honesti
dade, a transparãnaa na gestão da COISa pública, 
SBJB no Poder ExecutiVO, se1a no Poder Judiciário, 
seja no Poder legiSlatiVO, é uma eXIgência da SOCIII

dade brasdeua. 
Em meu Estado, por exemplo, a socM!dade civil 

tem combatido os aiOS de desonestidade do Gover
no através do M1n1Steno Público, do Tnbunal de Con
tas e do própno Jud~eláno. 

Na questão da transparêllCia, pessoalmente 
acred~o que o Senado tem conespondlllo à eopecta
IIVB da Nação. Ainda agora, na convocação elllraor
dmána, aprovamos piOfBIOS que Simplificam os pro
cedimentOS para a quebra do s1g1lo bancério e para 
a puniÇão dos que promovem a "lavagem" do dinhei
ro de ongem escuse. 

Também para aperfeiçoar os procedmentos da 
VIda públiCa, estamos trabalhando na rnoddicaçAo da 
legislação pollllco-par!Kiána CaiTinhamos para o 
fDirtalecimento dos partidos, para a fidelidade parti
dária, para o voto dlslrilal miSto e para os modelos 
que regem os pafses do Pnme•ro Mundo, mas, em 
murtos aspectos, BJnda fatta coragem para trazer ela· 
reza, transparêllCia. Na etnmlade das pessoas físi
cas e 1urid1CBS que atuam para 1nflu•r na abVidade 
parlamentar, por exemplo. acontece 1sto. Refiro-me 
à questão do "lobby" no processo legiSlativo, ou 
S8J8, a aiMdade das pessoas fíSICBS e Jurídicas que 
aluam para InflUir na ação parlamentar. 

Esse problema 101 enfrentado no Senado, que, 
em dezembro de 1 990, apiUIIOO projeto do Senador 
Marco MBCIBI - o PLS n" 203, de 1989 •• no qual se 
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estabelece que pessoas físocas e ]undiCaS que exer
cerem qualquer atMdade tendente a 1nfluenc18r o 
processo legislativo deverão regiStrar-se perante as 
Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados e ln
formar suas receitaS e despesas. 

O pro)l!lo está na Câmara, pronto para vota
ção, desde 1995, e, em meu entendimento, prec1sa 
ser api'8CI8do por aquela Casa. Nesse sentido, apelo 
ao PreSidente da Cãmara para que o encarmnhe a 
votação. 

Com o regiStro das pessoas fiSICas e JUrldocas 
que aluam para 1nftu1r no processo legiSiaiM> e o 
controle sobre suas receitaS e despesas, .-remos 
aperleiÇOBndo nossas atnndades. 

A SOCIIIdade poderá saber de onde vem o di
nheiro que mantém 08 JC)nla. e I'8VISias que buscam 
lrllluenclar o projeto leglslatM> e dessa fonna conhe
cer se -e motiV&Çio fmanceua em seus po!IICK>
nementos. 

Além disso, sel6o conhecidas as fontes de re
CUIBOS e as dMpese• das IIII80CIIIÇÕeS de classe, 
das enMades patronais e das O:'gllrliZ8ÇÕ88 não go
vemarnenlals que aluam no processo legislabvo. Co
nhacendo também a fonte de - dos partidos 
pollbcos, a _....ade poderá avaliar o daaempenho 
dos -.lrllagnlntes. 

Deesa fonna, teremos tranaperàncla, clareza, 
oonhearnanto. Entm, teremos as c:ondlçl5as ,__ 
sérias ao aperfeiçoamento e ao progresso, o que é o 
1101180 objabvo. 

Acredito que aaaa preocupação não é so m
nha. Espero que ala - também em outros mem
bros do Parlamento, a fim de que tenhamos o PRII&" 
10 do Senador Marco Macl8l api8CI8do na Qlrnara 
Federal. 

Sr. P...,...., Sr"s e Sra. Sanadores, no pe
rfodo de IIK 110 fonun dNUigadaa pela l!llpi811Ba al
guiMS rnaléras em que se fez rafertnaa ao ._ 
...... A raviala laloé maturou vériall ~. des
villuando o uaunto, tamb6m tratado pelo JCIIII8l Fo
.. de &-Paulo em tn1a maténas. Em duas c1euaa 
........., tenlou-8e denegrir a - irragem, IIIHn
do que, por 11'1810 deata Casa, tínhamos a intançAo 
de cnar um lallby; foi dilo que eu era um Senador 
labisla. 

Nlo se trata disto. A maténa a que nos reten
moa naquela pat1odo é um prqato sotn a legaliza. 
ção do labbr. apresentado pelo então Senador Mar
oo MaCial e aprovado por esta Casa. 

Comia_,._ sobre isso com o JOrnellsta, que 
dillton:eu toda a sitUação e ..._rou o teor de doiS 
prujillo8 que ap...- Mata Casa. Um deles trata 

da rolagem da div1da das m1cro e pequenas empre. 
sas SoiiCdamos que o Governo Federal, que forne
ceu recursos ao Estado e aos bancos falidos, tam
bém dê oportunidade as miCro e pequenas ~ 
sas de rolarem suas d1vldas por odo anos, com qua
tro anos de carãncl8. Essa opo[lumdade também 
deve ser dada às pessoas hsicas que devem à Cai
xa Econõmlc& Federal e ao Banco do Brasil, que as
tão perdendo seus apartamentos em fulll;lo de fi
nancllll118ntos venc1dos e que não tãm coudiç• de 
quita-los. 

Também devo a Caixa ~ FedetaL No 
1níc1o do Plano Real, o valor da Pf8$1ação era da 
R$300,00 e hoJe é de R$1,2 m11. Os nossos sal6nos 
- não só os dos trabalnadonls do Senado, mas tam
bém os de toda a comumclade dos sei"VIdores públi
cos - são os n.srnos de há três anos. Os aunwntos 
promovidos por essas ln&l~uiÇáes lavaram iii quebra
deira as pessoas fís1cas, pnnc1palmente aquelas que 
devem ao Sistema habJiaclonal 

O segundo projBio de nunha auiOna a.]Udalá 
- pessoas a rolal8m suas d1VIdas por c:n:o 
anos, com dois anos de carênCia, mecl181118 o paga
mento de JUros de 12% ao ano. Alguém podena di
zer que essas juros são mudo baixos, uma vez que 
08 JUIOS do cheque especl81 sio de 11'11. ao mêG. 0 
Governo tem condiÇÕeS de focar a taxa em 12% o10 
ano, potqUe toma dmlaro no extenor a 11% ao ... 10. 
Por que então não rolar as dividas das punas 1181-
cas e das pequenas e m.croempresas, que ....., 
demitindo seus fullCIOMnos e estio fahnclo por cau-
sa do Plano Real? · 

Por ISSO, o noaso pro)810 é da suma 11111011An
CIIl, e-mbora tenha Sido Citado pela rawsta IPIDI! em 
wna maléna desdeo .--., CUJO título - 'Ma di um 
dinheiro ai". Nio SBI se siO se deu porque aquela 
era a aemara do Carnaval, mas - maa6ria dane
gnu a imagem do Parlamentar. 

A pnlpna Casa deve tomar pCIIIIÇio sobre a 
mane1ra como a imprensa atua hoje no País, porque 
está havendo wna ditadura desse setor. A ll!p181188 
tem seu valor quando leva a sério o que fllz. Mas, no 
nwu Estado, RondOOia. quaee 110% da ii•4W••Jo
caJ está alugada ao Governo estadual pam actlber
tar as rnezalas, as leJcatiua e os de8 '8IID8 aiCIIXII'
ndos. E:lridei ... IMIIa, a i8VIIIIa 1*11! deu&ia b -
tudo o que é denuiiCiado aqw no plenáno;- nMita 
davena publicar a venlede, sem dliltalca os fala&, 
para Informar bem o povo Essa .....-deveria fazer 
o que fo1 feito palo 1omal Folha de S.Paulo.. 

FIZ um requenmento à Mesa do Senado, soliCI
tando urra quota para cobnr dívidas co ... Jol mssgens. 
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Isto e competêncra da Mesa do.Senado. A mrm cabe 
fazer o requenmento e ao Senado cabe analisar se 
presta esse seMço, se atende ou não o meu reque· 
nmen!o Não cabra à omprensa desvrrtuar o meu re· 
quenmento, drzendo que envrer uma carta ao Preso· 
dente Antomo Carlos Magalhães, como se, dentro 
desta Casa, não houvesse uma tramitação e uma 
documentação públoca e IMe, como se, nos baStrdo· 
res. estrvéssemos tentando receber benesses que 
não fossem as de nosso drreno. 

A Nação precosa saber que um Senador da Re
publica que recebe R$5,3 moi por r r n!S não tem con· 
drções de manter drgnamente e com competêncra o 
seu mandato de Senador Moro na Regrão Norte, 
em Rondõma, e a passagem aérea é cara Com 
uma quota de quatro passagens, não é possrvel ad· 
mrnrstrar o nosso mandato. Num mês de convoca· 
ção extraordrnána, não é possível vrr a Brasilra sem 
receber a quota de passagens. Se eu qurser levar 
ao meu Estado um func:ronáno do meu gabinete, 
como tenho ferio, para tratar de assuntos de rnteres· 
se do meu mandato de Senador, ou um advogado. 
para curdar de qualquer rnteresse da rmnha prohs· 
são. tenho que retirar do meu bolso o drnherro da 
passagem Caso se1a nec:essano trazer um doente 
do meu Estado para se tratar equr, o drnherro tem 
que sarr do meu bolso, aseim como acontece com 
tantas outras a1udas que damos. 

Nos Estados Unrdcls, a verba orçamentána de 
um Senador correspondfo a R$100 mrl por mês; mars 
de R$160 mrlhões são destinados à admrnrstração 
do mandato de Senador. Aqur recebemos o saláno 
de R$5.3 mi~ o que eqWvate a R$60 mrl por ano; se 
multrpbcannos esse valor por 60 Senadores, não 
chegamos ao total de R$1 mrlhlo. Esse drnherro, 
quando destrnado a esta Casa, serve para que o Se
nador desempenhe a sua funçlo. 

Sr"s. e Srs. Senadores, c:orn R$5,3 mi não posso 
manler una residêr leia em Braslla, pagar o cormustivel 
do meu cano parlrr:Uiar, CClrf1ll8l' roupas e sapatos, pa.. --~•w_,. __ , 
deslocar-me para Quando chego à Caprtal do 
Estado de RondOnia, que me hospedar em um 
holel - evidarlletraa, lo posso dormr debaDIO de 
una ponle, porque sou Senador da República - e 
lenho que J8l1(llr e tomar café, an1es de chegar à mnha 
c:rdade. Chegando ao Estado de Ror odOr ora, lanho que 
utilizar cano partrcular, pagar um ndarista parlrc:Uare o 
corrilustM!I do cano. Quando um Senador está em um 
restaurante, se há outras pessoas à mesa, evidente
mente ele tem que pagar a conta, pelo srmples fato 
de ser Senador da Repjblrca. 

Sena demagogra rmnha chegar aqur e, na pre· 
sença dos Srs. Senadores e diante de Iode a Nação, 
drzer que, com R$5.3 moi, eu consegurna admrnrstrar 
o meu mandato de Senador. Não quero o saláno 
para mrm' Renuncro ao saláno para sobi'8VIver, mas 
quero que o Poder Legrslatrvo me forneça condiÇões 
para que eu possa desempenhar a mrnha função de 
Senador! 

Alguns companherros que, nas elerções, che
garam a gastar ate R$5 mrlhões e que aqur ganham 
R$5,3 mrl drzem que estão satrsfeitos e que estão 
sendo honestos ao contradrzer o que estamos abor· 
dando Isto não e coerente. Temos que tra1ar desse 
assunto, como também temos que reMndrcar que, de 
rmedrato, o Presrdente da Repúblrca reYeJ8 a srtuação 
do funcronalrsmo publiCO federal que, há mars de três 
anos, recebe o mesmo saláno O preço de todos os 
berrs aumentou. Aumentou o preço dos combustrvers; 
aumentaram as taxas de luz e de água. Houve um 
aumentou de 300% no preço dos medrcamentos. 

Agora fo1 melhorado o saláno dos moldares. 
Serã que eles são melhores que o crdadão c:ornurn? 
Serã que eles são melhores que nós? O saláJio dos 
rmlitares aumentou, mas não o da outra classe tra
balhadora que serve à Nação. É precrso que, neste 
Pais, ha!a maror transparênaa nesu processo e 
que SI!Ja dado um tratamento mars undonne a ele, 
para que não foquemos à mercê de cntrcas rntunda
das e menbrosas. 

Nesta semana, na lstoÉ, for publrcada uma 
maténa em que se drsse que eu, corno ex1!Bnmper
ro, teria que comprar uma batára e voltar ao ganm
po. Quero drzer a quem escreveu aquela nota que 
eu realmente vrm do ganmpo, mas, aqur no Senado. 
pi8StelseMÇOS para a área mineral, para os ganm
pos, ao cnannos uma CPI que abordou todos os pro
blemas da mineração no Pais. A mrnha missão como 
ex-ganmperro foi cumprida, até po~que o trabalho 
que reelrzer nesta Casa, de frear a ganAncia das 
multii'IIIQOriBIS na Arnaziirla, for bem feito. Por-. não 
cabe e não recebo essa carapuça, publlc:ade na lstDé. 
de que eu IBrB de voltar ao gamrpo. Como Sarador 
de Repjblica e representante do Estado de Rond6-
nra, estou desempenhando bem a mrnha tunçAo. 

Peço ao Presidente do Senado que acompa
nhe de perto matérias publicadas por revislas que, 
buscando o estrelrsmo, pretendem desmoralrzar os 
Parlamentares desta Casa, desvirtuando a notic:ia 
verdaderra e maculando o nome das p-oas que 
procuram desenwlver suas funç&ls com propneda
de e com senedade. 

Muito obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTE (Junra Manse) - Nos 
tennos do art. 158, § 2". do Reg1mento lntemo, pror· 
rogo a Hora do Exped18111e por 10 m1nutos 

O pnme11o orador para comuniCação Inadiável 
é o Senador Josaphat Mannho, a quem concedo a 
palavra por anco m1nutos 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para 
uma comumcação 1nad1ável. Sam 18111São do ora
dor.) - S,.. PIHidente, S,.s e Srs. Senadoras, ao 
ser diSCutido neste plenário. há doiS anos. mais ou 
menos. o problama da Incorporação ou aquiSIÇio do 
Banco Nacional pelo Un1banco e do Bai!Ct' Excel 
quanto ao Banco Econ6m~eo. entre ou1r"" sduações 
apraaadas, diiCUIIu-se bastante a relativa ao pes
-1 dessas msbtuoções 

Em ITIIIJS da urna oportunidade. sal1ente1 desta 
trlluna que esses bancos, recebendo lavaras do 
Govemo, através do chamado Proer. não deveriam 
ficar livres para a demssão do pessoal que ,__ 
biam do outro banco. 

Agora, 181omB a debate este problama quanto 
ao e-1. R~. fOmaJS da Bahla culdluam 
da maléna, astlllllllando que o banco Já haVIB dllepa
dlllo cerca de quabo mi servidores, dos qUBIS apro
xllnadamante !lês rml 56 na BahiB. AD namo tem
po, noiiCIOIMie que o Banco Excel estava translenn
do III8IBiaçõea da Bahia para outroa Estados e te
chando, ali, agências. 

~ por 1880 que, - momento, rapidamente, 
volto 1t. trbma para .-ne1ar que o Governo nio 
~ ficer alheio ao que está ocorrando. Os JOf'IB• 
nobclam que o Banco Excel e os bencé.- 8lllão 
dlllcubndo o -nto; .,_ houve 1q111n1111 urna pror
rogação de 1a1q10 para a eoluçiio do problerra. 

Ora, a 111 ICial 6 que o Govemo di urna oaber
lllra a - tuncion6rloB que estio ando denlb
daa, ou IIIMBÇri • de demissão, Já que - ban
- niC8belam favoras cavéa do Proer e, por
forma, canaeguirwn ae ___. fol18manla, corno o 
Excel, na Bana. Sem o AICUIBO do Proer, um niD te
ria adquirido o oullo, niD hawna 0011diç6es de inBia
...... ~- Nlo é razoáV8I que, depOIS 
de .-fadoe, 0011- a raalzar traualorruiiÇIIes 
no-.. fuiiCIOriMWIIO em debniiBi"IID do EBIIIdo em 
que ea aituaram lflk:iaJmerrla a opsnlndo den 1 • 
em~ de -1181Vidores. 

Segurlllo .. nobeiou, rapdO, o Excel --.. 
um prazo para anilar em negociBÇio com os tunao
náriae. Mas certo é que apanas adiou a solnçan. ~ 
PIIICÕIIO que o GcMtmo, -espaço do adiMJMito, 
- 001•"1ecirr•llo da malária e lfll1lrhra. 

Não se trata de negoc1ação hvre ardre empre
sas e saus servidores. as qums não tenham oblldo 
favores Não. Essss bancos, como o Excel, racabe
ram favores atraves do chamado Programa Proer. E 
natural. portamo. que o Govamo 1rderl11a agora para 
resguardar a sduação desses tunc10nanos. Tanto 
ma• deve fazê-lo porque se agrava no País o pro
blema do desemprego Notonamente. cresce o de
semprego no País em todas as regiÕeS, 1nclusnte 
nas ITIIIJS desenvolvidas Não e razoavel, portardo. 
que se operem essas transformações. IICIUido o Go
vemo alheiO à sduação, que é grave e de extrema 
InJUStiça 

Não se discute apenas uma questão de rela
ção de emprego entre empresas hvremerda constJ.. 
tuidas. Trata-se de srtuação de empresss benefiCia· 
das pelo Govamo Se o foram. devem satisfação à 
soaedade e ao próprio Govamo. e não devem ter a 
prerrogallva de operar mudanças, nas relações dos 
cordratoS de trabalho, prabcando lnJusllças como as 
que estão ocorrendo. 

Durante o discutSO do Sr. Jossphat 
Mllnnho, a Snl. JrJma Mllnse, 2!' Vice-P...,.. 
dente, deixa a cadeira da pteSitllnt:itl, que é 
ocupada paio Sr. Antonio Cartoa MagaNss. 
Ptesldante. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonlo Carlos Maglt'lhs) 
- Concedo a palavra ao Senador José Ed..UO Ou
tra, por 5 rr1nutos. 

O SR. JOIÉ EDUARDO DUTRA (EIIocaiPT- SE. 
Para comunicação 1nadlli.vel. Sem reviSão do ora
dor.) - Sr. PreBidente, SI"&. e Srs. Senadores, utilm 
- CIIICO rrlnutos de OOITIU111C11Çio 1nadi6vel para 
cumpnr o doloroso claVer de lllforrnar lt. casa o , ... 
Clmerdo de um companhairo do Partido dos Traba
lhadores em Serg.,., Jovino P1nto, que CJX111181ana 
66 anos no pn»amo mlll de 111810. Um Clplrilio qua 
fo1 um dos ~ do PT em meu Est.do, em 
1980; foi candidato ao Senado pela legenda do nos
ao Parbdo em 19112, em uma campanha ~ que 
quacoteaca, porque o Partido -va BJnda OOIIIBÇIII'l
do a &e lançar nas e1a1;õas do País. Embarrl clllra
nwrrte para marcar poeçlu, desempenhou - ta
rafa de forma d1g1111 e conlballwa. 

De lá para cá, o oornpanhelro JcMno PiniD 
sempre estava na luta. ao lado dos trabalhlldores, 
colocando eau nome mudas- lt. disposiçlo para 
diSpU!ar cargos alebvos, não com ilusio de eleiçlo, 
até porque suas campanhas _,.,.. forwn utuwna
rnarrte a~ de tonam pobre que......- !01, 
mas com o ClbfebVo de lqUdar a C01"1St1uÇio do Parll
do dos Trabalhadoras. 
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Regrstro a nossa tnsteza. a mrnha pessoal e a 
do PT de Sergipe, com o falecrmento do companher
ro Jovrno Prnto, solrdanzando-me com O. Eulal111. 
sua esposa, seus três frllos. tendo a certeza de que 
o companherro morreu como um grande homem que 
lutou para construir um Brasrl drlerente. socrahsta. e 
para fortalecer o Partrdo dos Trabalhadores em nos
so Estado Sem dÚVIda alguma, for um homem que 
dediCou a sua vida à luta para construir um Brasrl e 
um Sei'Qipe melhores 

Murto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carfos Magalhães) 

- A Mesa se solldanza com as palavras do Senador 
Jose Eduardo Outra e transmrtrrá a famrha de Jovrno 
Prrrto. como mandestação do Senado, o pronuncra· 
merrto do Ilustre Senador. 

O Sr AnlontO Carlos Magalhães, Presl· 
denle deJXa a cade1ra da pres1dêncsa, que e 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocin10, z• Se
cretáno 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc'"ro) -
Concedo a palavra ao em1nente Senador Antonio 
car10s Magalhães, para uma comumcação rnadlável. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL - BA. Para comumc:ação rnadrá.vel. Sem I'BVI
são do orador.) - Sr. Presrderrte, Sr"s. e Srs. Sena
dores, o Senador Josaphat Mannho acaba de pro
nuncrar-se sobre o problema do Banco Excel Soh
danzo-me com o Senador e, mars do que rsso, ap01o 
rntegralmente as suas palavras. 

Tinha decidido não tratar deste assunto em 
plenáno, dada a mrnha condiÇão, evlderrtemente, de 
PleSrderrte da Casa, mas que não me mrbe quando 
se trata de assumo relatrvo ao meu Estado, que te
nho a honra de ....,_,_ 

O Senador Josaphal Mannho, como sempre, 
falou, com muita propnedade. a resperto do proble
ma do Excel na Bahra. 

Fui duas vezes citado pela Folha da S.Paulo, 
num edrtonal e num artigO do JOrnalista Fernando 
Rodngues, como quebrando a sobnedade do Sena
do, porque respondi a urna perguma de um JOrnalista 
sobre o que eu faria com relação a essas demiSSÕes 
do Excel na Bahia. Disse: ~ Já frz. Rebret o depósrto 
que tinha no Excel e passei para outro banco. numa 
demonstração de desap:€·o àquela atrtude. 

Houve urna luta mu grande dos baranos e 
nordestinos para que o -EconómiCO sobrevr· 
1esse, mas ele não sob u para ajudar o Excel 
.rrtrgo, que era um pequeno banco e frágil. que, as 

custas, realmente, como se falou, do Proer. que não 
!01 ferto, a bem da verdade realmerrte, como se la· 

lou para o Econõmrco·Excel, mas que, de qualquer 
manerra benefrcrou ~ Econõm1co-Excel, não for lerto 
para d1mrnurr a sua a=ão na Bahra não so em rnves
!rmentos como tamoem para demrtrr antrgos funcro
nanos daquele estabelecrmento bancano 

Apresente• uma emenda a uma das medrdas 
provrsonas. de que quem recebra ou recebeu o 
Proer não poderra razer esse l1po de atuação, de de
missão, enxugar a ma.qurna dessa manerra. porque 
o Proer enxugou o Excel, rn1etou recursos no Excel. 
que JS estava, ev•denremente sem nenhuma força 

Agora. quando se trata realmente de banco. e 
dllrc11 se ter o aporo aa mrdra dar por que não faltar 
com a sobnedade na Presrdéncra do Senado, ape
nas drsse. como Senador respondendo a uma per
gunta de um IOrna11s:a. a atrtude que temer 

O Sr Fernando Rodngues lambem fez um artr
go - e eu ate l1quer satrslerto. dado o bom relacrona
mento que tenho nesta Casa - drzendo que eu era 
um petrsta nas m1nhas rderas quando reclamava 
contra as demrssões do Excel. 

Portanto, me s•mo com a conscrêncra tranqüda 
e até sol1dano com o PT neste combate as dermssõ
es que esses bancos que recebem favores ohcrars, 
estão fazendo Isso não podena ser 

Ha uma emenda mrnha - lambem acredrto que 
o Senador Roberto Fre1re tratou deste assumo- a 
uma dessas medrdas proVIsónas. Mas. como o an
darnerrto desses processos e tão lento no Legrslatr· 
vo, arnda não se decidiU sobre este assunto 

Quero drzer que resperto murto a Folha de 
S.Paulo e seus JOmalrstas. tenho até amrzade pelo 
seu presidente OtaVIO Fnas Entretanto, em defesa 
do meu Estado, da Bahra. eu laço o que e necessa
no, porque esse é o meu dever e, por ISSO, sou Se
nador da Republica. 

Sou PI'8Sidente do Senado. com murta honra 
Não quebrer em nada a sobnedade do Senado, e 
não quebrare• enquanto es!Ner na Prasldilnaa. Mas 
rsso não me rnrbe de defender a Bahra, de defender 
o Nordeste, sobretudo em casos tão rnJustos como 
esse que esta procedendo o Excel. 

Murto obngado a V Ex'. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínro) - So

bre a mesa. ofíciOS que serão lrdos pelo Sr. 1° Se
creláno em exercrcro, Senador Emandes Amonm. 

São lidos os segurntes. 

Bras~ra. 3 de marco de 1998 

Senhor Presidente, 
Valho-me deste para rndrcar o meu próprio 

nome e o do nobre Senador Leomar Qurrrtandha, 



--------------------~~~N~~=S~DO~S=ENADO~~FE==DE=RAL~~---------------- MARÇO DE 1998 

como tdular e suplente, respectivamente, pam lf!te
grarem a Com1ssão Permanente de Constllutção, 
JustiÇa e Cldaaama, em subst1tu1ção aos antenor
mente IndiCados 

Na oportunidade reno110 a V Ex • os meus pro· 
testos de esbma e consideração - Senador Epita
cio Cafeteira, l1der do PPB 

Bras1ha 3 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Valho-me deste para 1nd1car a V Ex • o meu 

propno nome para 1ntegrar a Com1ssão de SenriÇOs 
de Infra-Estrutura. como suplente. em substduiÇão 
ao nobre Senador Leomar Ou~ntamlha 

Na oportunidade renovo a V Ex. • os meus pro
testos de est1ma e consideração - Senador Epits
cio Cafeteira, L1der do PPB 

Bras1ha, 3 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Valho-me deste para IndiCar a V Ex • o nome 

do nobre Senador Leomar OUintanllha, como blular, 
para 1ntegmr a Com1ssão de Relações Extenores e 
Defesa NaCIOnal, em substrtUição ao meu própno 
nome 

Na oportumdade reno110 a V Ex. • os meus pro
testos de estuna e consideração - Senador Epita
cio c:me.;ra, líder do PPB 

O Sr. Caries Patroc1ruo, 2" Seclaláno. deJ
xa a cadeira da ,ll'8SfiMnaa. que 11 "C'Pidli 
pslo Sr. Anllln«> Caries Magallães. P'IISSidanle 

O SR. PRESIDENTE (AntonKl Ca11os Magalhiesl 
- Serão fetlas as twbslltuiÇÕes soliCitadas. 

Sobra a rMsa, otoeio que sem lido pelo Sr. 1° 
Sec:retáno em exercocoo, Senador Carlos Patracinoo 

É IKio o segu1nte: 

OF. GLPMDB N.• 62198 

Braslll&, 2 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Nas tannos reg1nellal&, ccmJI1I:X) a V~ Eloce

linca a o •., ;ã do Senador Pedro Simon, ccmo mam
blo Suplente, na Coo "o de Assunlcs Soaas- CAS. 

Aprovado a oportunidade para rellelar a Vossa 
Excelênaa protestos de alta est1ma e consldelação 
-Senador......,. a.rt.lho. l1der do PMDB. 

O SR. PRESIDEN1'E (Anlono Carlos Magalhiesl 
- A Presodénaa desogna para ontegrar a ComiSSão 
de Assunlos Econõmocos, como suplente, o Senador 
Pedro Simon, conforme o expedoente que acaba de 
ser lido. 

Sobre a rnesa Jncoo que sera lido pel" Sr. ,
Secretano em exen:.::v, Senador Carlos Patracomo. 

E hdo c. segu1nte 

OF GLPMDB N • 65. "98 

Sras1ha. 2 de março de 1998 

Senhor Presodente, 
Nos tennos reg1menta1s. comumco a Vossa Ex

celência a 1nd1eação do Senador Jose Saad, como 
membro suplente, em substrtuoção ao Senador Ono
fre Ou1nan, na Com1ssão Parlamentar MISta de ln
quente, 'destinada a apurar as denúnci&S contlllas 
na revosta Veja do a1a 30 de agosto de 1995, sobra o 
trabalho de cnanças e adolescentes no Brasil'. 

Aprove110 a oportumdade para oenovar a Vossa 
Excelêncl& protestas de alta estima e consideração 
- Senador Jader Bartlalho, L1der do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Callos Magali lias) 
- Será lella a subSbtuiÇiio sol~edada. 

O SR. PRESIDENTE (AntonKl Carlos Magalhlas) 
- Sobre a mesa, requenmenlo que safá ltdo pelo Sr. 
1• Secoetano em exercocKl, Senador Carlos PllllrOclroo 

E lodo o segu1nte: 

REQUERIMENTO N" 139, DE 11118 

Senhor Presidente, 
Reque1ro. nos termos do art. 160 do Regmento 

lntemo do Senado Federal, que o tempo destlnaclo 
aos oradoras da Hora do Expedoente do dia 10 de 
março do corrente ano. seja dediCildo ao 'Dia lnter
niiCIOnal da Mulher", comamorado oo dia 8 de março. 

Sala das Sessões, 3 de março de 11118. - Se
nador Leonel Pllivll, PLF/DF- Emillll FaiA 1 
Joeé Eduardo Dulra - Sebr tlio Rocha - Pednl 
Simon- llerluce Pinto- RegiM Aawm•; 'o" 

O SR. PRESIJENTE (Ankno Carlos Mtogal ' I 
- A Presodênaa enterlde que o requeMIMio que 
acaba de ser lido transforme a saasão eapacial, an
tenormente aprovada, em homenagam a - sn-ta
da na Hora do Exped- do di& 10 de março. 

Em votação o requenmento. 
Os Sre. Senadooas e Srls. Senadoras que o 

aprovam que1ram permanecer sentados. (Pauaa) 
Aprovado. 
Sera. ass1m, cumpnda a nova deliberação do 

Plenano. 
Sobre a mesa, requenmento que seni IKio pelo 

Sr. 1° Secretano em exercíCIO, Senador Carloe Pa
troc1mo 

É lido o segu1nte: 
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REQUERIMENTO tfll140, DE 1998 

Senhor Pres1dente. 
Requeiro, nos tennos reg1menta1s, que a Ses

são Espec1al em comemoração aos 100 anos de 
tlaSCirnento de Luís Carlos Prestes, marcada para o 
dia 4 de março de 1998, seJ& transfenda para o d1a 
25 do corrente. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se
nador Roberlo Freire - Marina Silva - Nabor Jú
nior - Otoniel Machado - Elclo Alvares - Regina 
Assumpção 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Calfos Magalhães) 
-Em votação o requenmento. 

Os Srs Senadores e Sr"s Senadoras que o 
aprovam que1ram pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado 
Será cumpnda a deliberação do Plenano. 
Sobre a mesa, requenmentos que serão lidos 

pelo Sr 1• Secretano em exercíCIO, Senador Carlos 
PatrocíniO 

São lidos OS segUintes. 

REQUERIMENTO tfll141, DE 1998 

Senhor Presidente, 
ReqiJelro, nos tennos da alínea a do art. 256 

do Reg1mento Interno, a retirada do PLS n• 269, de 
1996, de nnnha autona. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se
nadora Marina Silva. 

REQUERIMENTO tfll142, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Reque1ro, nos tennos da alínea a do art. 256 

do Regimento Interno, a !rada do PLS n" 270, de 
1996, de rmnha autona. 

Sala das Sessões, 3 março de 1998. - Se-
nadora llarlna Silva. 

o SR. PRESIDENTE (Antorwl Calfos Magalhiies) 
- Os requerimentos que aoabam da ser l1dos serão 
1ncluido& em Ordem do 018, de acordo com o Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa. requenmantos que serão hdos 
pelo Sr. 1° Secretáno em eiC8rcíCIO, Senador Cerlos 
PatrocíniO. 

Sio lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO r 143, DE 1998 
Senhor Presidente, 
Reque1ro, nos tennos art. 256 do Reg~mento 

Interno do Senado Federal, a retirada do Requen
'118nto n" 93198, de m1nha autona 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se
nador Ernandes Amorim, PPB- RO 

REQUERIMENTO tfll144, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do art, 256 do R~~g~mento 

Interno do Senado Federal, a retuada do Requen
mento n• 94/98, de m1nha autona. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998 - Se
nador Ernandes Amorim, PPB - RO 

REQUERIMENTO tfll145, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Reque1ro, nos tennos do art. 256 do Regimento 

Interno do Senado FedÍoral, a retirada do Requen
mento n" 123198, de m1nha autona. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se
nador Ernandes Amorim, PPB- RO. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Calfos Magalhães) 
- Com base no Reg1mento Interno, defiro a retirada 
dos requenmentos, que vão ao ArquiVO. 

Sobre a mesa, requenmento que seni. lido pelo 
Sr. 1• Secretáno em exercíciO, Senador Cerlos Pa
trocínio. 

É lido O segUinte: 

REQUERIMENTO tfll14&, DE 1998 

Sr. Pres1dente, 
ReqiJelro nos tennos do art. 256 do Reg1mento 

Interno do Senado Federal, a rebrada do Projeto de 
Lei do Senado n• 17198- Complementar, de m111ha 
autona, que "ena o Programa de Mcxadia Básica e 
1natilu1 mecaniSmOS de estimulo à percena na produ
ção de habdaçiies populares". 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se
nador l.auro CampoL 

o SR. PRESIDENtE (AntoniO Carlos MagaNes) 
- O requenmento que acaba de ser lido seni. incluído 
em Ordem do Dia, nos tennos do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requenmento que seni. lido pelo 
Sr. 11 Secretáno em exercic1o, Senador Carlos 
PalrocíRIO. 

É rido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 147, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Nos tennos do art. 160, oornblnado com o art 

199 do Regimento Interno do Senado Federal, re
queremos &eJS o tempo desbnado aos oradoras da 
Hora do Expedl8nle da Sessio Ordinária do dl8 4 de 
marÇO do corrente ano, dediCSdo a homenagear a 
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memona do ex-Senador Darcy A1beoro pelo transcur
so do pnmeoro arwersáno de sua morte. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Se
naclor Abdlas Nascimento - Artur da Távola - Be
nedita da Silva - Jllnia Mariae - Sabastlão Rocha 
- Emllla Femandaa. 

O SR. PRESIDENTE (Anlorno Carlos Magalhães) 
- O requenmento lodo será submetodo à deliberação 
do Plenáno apos a Ordem do Doa 

Esgotado o tempo destonado ao Expediente 
Passa-i!ea 

ORDEM DO DIA 

118m 1: 

Segundo dia de doscussão. em segun
do turno, da Proposta de Emanda à Consto· 
tuoção n• 41, de 1997 (n° 173/95, rJa C6mara 
dos Deputados), de lniCIBbVa do Presodente 
da Repúbloca, que moddlca o regoma e dos
põe sobre pnncípoos e nonnas da AdminiS
tração Públoca. seMdores e agentes políto
cos, controle de despesas e finanças pOblo
cas, e custeoo de atovodades a cargo do Dos
trilo Federal, e dli. outras provodêncoas, tendo 

Paracer sob n• 81, de 1998, da Cornos
são de Consb!Uoção, JustiÇa e Cidadania, 
Relator: SarJador Romaro Jucá, ot.o-ldo 
a radac;Ao para o segundo tumo 

A Presldincoa esclarece ao Plenáno qua, nos 
tennos do art. 363 do Regomanto Interno, a matéria 
constará da Ordem do Dia durante trts d-. A matá
na encontra- em fase de doscussio, em IMIQUndo 
turno, oportunodade em que poderio aer olelecodas 
emandes qua nio envolvam o ménlo. 

Transcone, hqe, o segundo doa de dlllcuaailo. 
Em di'ICI•ão. (Pausa.) 
Nilo hawndo quam peça a palavra, a dlscus 

são proaseguri na próxoma sesaio. 
A rnaléna constará da Ordem do Dia de ana· 

nhil. 
O SR. PRESIDENlE (Amno Callos MagaNe I 

-n.ma: 
Di&ooasão, em tumo único, do Prqeto 

da lei da Câmara n" 36, da 1986 (n" 
5.071190, na Casa de ongem), que diSPiie 
sobra a proteção das C8VIdadas naturaJS 
SlllllarrA.-s, em conlonnodade com o onco· 
so X do art. 20 e o ohclsO V do art 216 da 
Conatlluoção Federal e dá outraa pnwidãn· 
CIBI, tendo 

Parecer sob n• 733. de 1997, da Co
mssão de Assuntos SOCiaiS, Relatara. Sa
rJadora Manna Solva, favorável, nos termos 
da Emenda n• 1-CAS {substnutovo) que 
apresenta. 

Ao proj81o não foram olerecodas emandas, nos 
termos do Regomento Interno. Passa-se, 8PSIIII, a 
doscussão do PIOIBIO e do subsllluiiVo em to.. ":'O únoco. 

Em doscussão. 
A SRA. MARINA SILVA {BlocoiPT- AC)- Sr. 

Presodente, peço a palavra para doscutor. 
O SR. PRESIDENTE {Antomo Carlos Magalhães) 

- Com a palavra a SeriRdora Manna Solva. para dos· 
cutor a manéna. 

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT- AC. Para 
doscutrr Sem reVIsão da oradora ) - Sr. Pr881dente, 
Sr"s e Srs Senadores, trata-se de piOjlllo de alta 
relevância, que ons111uo a forma da utllozação, maneJO 
e pnoservação do nosso patnmõnoo espelaológoço. 
Ao Protelo ongonal de autona do Deputado FábiO 
Feldman foi apresentado um subslltullVO por esta re
latara, na Comissão de Assuntos Soci&IS. 

A regulamentação da maténa VIR prqeto da leo 
é de suma omportãnc:oa para a SOCiedade braalleloa 
de um modo geral e, de modo parllcular, para todos 
aqueles empenhados na oorwervaçilo, uf•zaçM e 
exploração adequada de nossas cave,_ a noaaas 
CBVIdades, S8J8 para hns turfslicos ou coenlllicoa. 

Como relalora da maténa. tiVe a opoltUnidada 
de OUVIr O Execubvo, por mlerméd10 dos aa-IC
do Mornsténo do Melo Amboenle, e a AsiiCI c_,;io Bra· 
sllelra de Fspaleoklga, além de também ltiiiiiiWIIII" o 
trabalho pmnoroso -•zado pelos c:onaullllllas dallla 
Casa na elaboração datlte subabtuhvo. AcnldnD qua 
estaremos oferecendo à IIOCIBdade braailaloa uma 
contribuiÇão para preaiChBI - lacuna 1.,.,..,.. à 
forme adequada de utJIIzarmos as nossas-· 

TIVB aonde oportunKiade de VISIIar, no Ealado 
de Monas GeraJS, no Parque do lbdlpoca, algumas 
dessas caVIdades rnaravon- e fantli.......,• Essa 
viaila panmtiu-me palalber o quanto o a..~ gama. 
ra com um II\Sirumanto legal que con...._ a pnllll-

ção e a adequada Ulllimçio dasaas -· 
o parecer favorável q&:ll estou oferecendo ao 

protelo. com o sublddubvo que ap......m, 1IIIIOCiuz 
algumas quallles adiCionais à iiiiCialiva do ilultle 
Deputaclo, trabalho que contou com a oolaboral;lo 
dos rep- da Ass«iação Brasllena de Es
peleologoa e da algumas pessoas da COIIIUI1Idada 
coentifiCB 

O subalilutJvo elaborado mantém o eapínlo e a 
onentação do p10f810 original, ~ II'IOCidi-
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cações que podem ser agrupadas da segUinte for
ma 

11 - De utilização concertual. de redação. em 
alguns casos. e outras sob a forma de acréscimos 
necessanos para abngar del1n1Çães que remetem a 
idéia de SIStema e de conjunto, não sufiCientemente 
entat1zada no texto ong1r1al, ma1s especd1camente no 
seu art. 2"; 

2" - para IntrodUZir procedimentos obleiiVOS de 
parcena SI!JB com a SOCiedade CNII e com a comuni
dade CientifiCa, seJB com Estados, Mun1C1p1os e Dls
tnto Federal, nos seus arts. 4° e 7". Na pratiCa, tem
se observado que, quando há parcena do Governo 
Federal com o poder loca~ se1a estadual ou muniCI
pal, temos um benefiCIO ma10r tanto para a sociBda
de quanto para a preservação e melhor utiliZação 
desse patnmôn10, 

31 - para aperfeiÇOilr a t1pd1C8Ção de 1rdrações 
e cnmes contra o patnmõn10 espeleológiCO, segUin
dO a tendêi'ICIB de restnng" as penas de detenção 
ao mm1mo e escalonar as penas econõm•cas. nos 
seus arts. s•. 6", 10, 12 e 13, de redação, com o ln
turto de colaborar para, r1a mecflda do poss1vel, tor
nar maiS claros os d1sposrt1V0s legaiS que envolvem 
procedunentos e avallllÇÕBS técmcas 

Nesse sentido, o diSposlbvo tenta dar algumas 
contnbuoções :10 pi'OJBIO onginal e, a partir dai, ofere
cer à sociBdade bras1lan um conJUnto de medidas 
dentro de uma lei aspacillca, que aborda desde a 
forma de Ubllzação ll bpdicação de cnrnes pratica
dOS, bem como as ab!Udes que devam ser tomadas 
em função da Klet 1blocação dassas cnmas, em fun
çAo do dasre_.to ao cumpnmanto dessas normas 
aqui lnstituldas. 

Era o que eu tinha a diZBr, Sr. Presidente. 
o SR. PAESIDENIE (Anlorlo Carlos Magalhias) 

- Continua em discussAo. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr. 

Prasidente, peço a palavra para diSCutir. 
O SR. PRESilENTE (Anlorlo Carlos Magallães) 

- Coo ICedo a palavra ao SarladOr BernardO Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 

discutir. Sam revisão do arador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. a Srs. Sarladoras, não é passivei que asta ma
téria se restrinJB apenas ao esclarecimento que pres
tou a eminente Sarladora Manr~a Silva, na qualidade 

da relatara, r1a ComiSSão ~Assuntos SoaaiS. 
Trata-se de proJBio lei que tramrta oo Con-

gresso Naaor~al há seta a - saiS anos na Câma-
ra dOS Deputados-, que recau um estudo acura-
do, ponneoonzado, por parte da Senadora Mama 
Silva. Tanto assim, Sr. Pre!lldente, que, no art. 3' do 

seu substrtutiVO, fiCoU del1mllada uma área da ln
fluência. D1z-se nesse ai!IQO que essa del1mrtação 
sera estabelecida por me10 de estudo técniCO-CM!nti
fiCO aprovado pelo orgão federal competente. E1s ai 
a razão da senedade com que o substrtubvo fo1 ela
borado 

O ali 11 trata de del1mr como cnme a utiliZa
ção que destrua total ou parcialmente as cav1dades 
r~atura1s subterrâneas. Mas a em1nante Relatara. no 
art 13 do seu substitutivo, faz o SBgUinte reg1stro: 

"Ficam também as autondades compe
tentes que de1xem, por om~ssão ou negligên
Cia comprovadas, de apiiCBr as med1das pre
ventiVas e punrtiVas lls mfrações a esta Le1 
SUJBrtas as per~alldades previstas oo art1go 
antenor, sem PreJuízo das sanções adminiS
tratiVas cab•ve•s· 

Eis ai, Sr Presidente, a abrangêncoa do subsb
tullvo. que propõe mad1da preventiva antes da se 
chegar à punrtiVa Tenho a certeza de que a em~nen
te Senadora Manna S1lva receberá da seus Colegas 
- dasde logo ad~anto a rrunha posição - o api&J ISO e 
o voto favorável a esta matéria. 

O SR. PRESmENTE (Anlono Carlos Magalhães) 
- Cont1nua em diSCUssão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a 
diScussão. 

Passa-ee a votação do subsbtubvo, que tem 
preferência reg1mantal · 

Oa Srs Sanadores e Senadoras que o apro
vam que1ram pennanecer sentados. (Pa.-a.) 

Aprovado. 
Aprovado o substilubvo, fiCB p18JUcfiCBdo o pro

Jeto. 
A rnaténa VBI à ComiSSAo Diratora para a reda

ção do vencido para o turno suplementar. 

É o segulllla o substitutivo apniVado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
LEI DA cAIIARA N" 36, DE 1-

l*pãe Hbre a ptu~ da cavldll 
eles naha'llla aubllin'il n1, em conformJ. 
dllcle com o Inciso X do art. 211 e o lnclao 
V do art. 216. da Constlllllçio Ffldenll e 
cl6 - pruvldluciaa. 

O Congresso NBCIOnal decreta: 
Ar!. 1° Esta lei regula a proteção e a utilização 

das CBVIdades natunus subterrâneas 8XISienles oo 
territóno nBCIOnal, em cordormldada com os arts. 20, 
lfiCISO X, 216, InciSO V a 225, § 1°, InCISO III, da 
Conshlulção Federal. 
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Art. 2" Para as eleitos desta le1 emende-se por: 
I - caVIdades natu!"Bis sublerrineas: as espa

ças conheCidas como cavemas, formados por pro
cessos natui"BIS, lndependenlemente do 11po de ro
cha encaucante ou de suas dunensões. Incluídas o 
corpo rochoso onde se 1nserern, seu ambiente, seu 
conteudo m1neral e h1dnco, e as comunidades ani
ITIIIIS e vegetaiS al1 eXIStentes. 

11 - grutas, tocas e lapas cavernas com desen
volvimento pradomlnamememe honzomal; 

III - abismos, fumas e buracos: cavemas com 
desenv;)Jvlmento predominantemente vertJCal; 

IV - s-.na espeteofogiCo. conJunto de C8VIda
des naturais sublemlneas 1nten:onectadas por um 
siStema de dranagem ou por espaços no corpo ro
choso; 

V - patnmõn.o espeleolog1co: con,unto de ele
mentos blóbcos e ablotlcos, sublerrãneos e superfi
CIIIIS, representado pelas caVIdades natui"BIS subler
rãnees e pelos SIStemas espeleológiCOS ou a eles 
asaoc:IBdos; 

VI - áreas potenciaiS de patnm6n10 espeleoló
giCO: áreas que, devido a sua constituiÇão gaológiCil 
e geomorfológlca, &eJBm propiCiaS a oconêiiCIIl de 
CIMdades IIIIIUIBIS sublemlneas; 

VIl - á- de Influência: '- que corr.,._ Ide 
os recursos hldncos e abióbcos, superflcla&s e sub
tenãneos, necessános à ITIIUIIIIençio do equ~lbrio 
ecofógiCO e de 1m&gndade físiCa das cave,... natu
I'BIII ~alou do Blllleme espalaaló. c~. 

ArL 3" A dellmdação de '- de lnlluência seni 
estab Blaclda por ITI8IO de -.elo léCIIICO•ciBIIIIIICO 
aprovado pelo órgão fadeoal CDqiBIBnte. 

§ 1• At6 que II8J8 delomotada, na fonna do ca
put desta artigo, a énNI da oniWncla cotnllpOIIdacá 
a una liDa de .300 metros, considenlda a plll1n" da 
JlfUI89Io em suparfída do deseorvollli ~- fiNar de 
c:avideda natuoal subtentnaa. 

§ 2" Na,._ astebalaCJda conforma o parágra
fo ..-.or, -ao pRiibldes a P8llqiJ.a a lavna mine
ral. a conatrução de estradas e nxlovla, a atovida
dea e~ ca.-... zMda afalar o BOlo e o 
subaolo, ptUVCIQU III"OIIão de tanas, -.nanto 
ou poluoção das colai; Õ8B hldncas. 

§ 3" N1D 88 Incluem na p1ni'Oibiçio>til"olõo ..-balacida 
no pauagoafo antanor as vias de 8CIIBSO definidas em 
Plano de ManeJO da CllVIdade natural subtenlnea. 

§ 4" A oagularnentação deate lei dehnini, para 
os dMtrsos casos aos quaos se aplica o diapoMo 
n.te artigo, os rasponsávem pala alabcnçio do
ludo a que se IBiera o caput. 

Art 4• A União, d1ratamente ou por me10 de 
convêniO ou outros Instrumentas lega1s de paocena 
com os Estados, o DISiniO Federal pu enbdades rep
rasentatNas da comunidade espeleológiC8 bras1le1ra, 
elaborara o Cadastoo Nac10nal do Patnmõnoo Espe
leologlco. 

Paragrafo úniCO A alabooação do CadastTo Na
CIOnal do Patnmõn1o Espeleológico daveni ter, ne
cassanamente. a paotK:tpação de entKiadles rapre
sentaiNBS de comunidade técniCO-<:oentifiCB braslieo
ra das especoalldades afiM. 

Art. 5" Os detentores de d1reotos ou licenças 
para exploração de recursos natura1s e/ou propnetá
nos da 1rnói.B1S, bem como detentores de h1ulos de 
concessão. fiC8m obngados a 1nfonnar ao orgão 
competente mtegrante do Sistema Naaonal do MeiO 
Amboente - SISNAMA, a OCOnêllCIB de caVKiades 
natutaiS sublernineas nas áraas sob sua 188por1SB
billdade a a adolar. de lmadllllo, madldas para a pro
teção dlessas cavamas e de sua ánoa de 11111uênc~a. 

Panigralo úi1ICO. O nlo cumpnmaniD do dis
posto neate artigO sUJBIIa o ln!rator ao pagamento 
das multas pi"IMStas no art 11 desta lei e à casaa
çlo ela hcança do emprNndomenlo, sem prajuizo 
das demais comonações legaiS. 

AI!. fi' As aiMdades em caVIdades natui'BIS 
subleminep nio saão pamlllldas sem a deVIda 
paw a são, lllllon2llqio ou lloança da autondade 
c:ompetente, na forma diSposta na ragularnenlação 
desta lai. 

§ 1• A autonzaçio, penm I ão ou licença para 
ativldades de tunsmo e de lazer mte,.,_ ou noalt
zados em caniter ~ em cava.dea natu
rais IIUbl8rrANa uriio axldicionadas i apraaa lla
çio de Pleno de Manejo do qual conste poagrama cte 
ediii:IIÇID amboanllll. 

§ 2" Allvlllades de Vl8llaçáo aaponidica de ca
niter eepoiiiVO, UMIIllico, uploratóno ou educaciO
nal estão liberadas da autonzação. '*" !: ou 
&c.nça de que tn11a o a.put dasta artigo e seu dis
coplinamento deveni conatar da l8gUiarnantaçAo 
daateleo. 

Art. 7" A Uniio podeni ceder a Eallldos, a Mu
noclpoos e ao DIBIIIID Federal o uao de ca.ltlaMe na
tuiBIS -~. pelo prazo de 50 (conqllanta) 
.,_, sUCBBIIivamenle ...-ával. de -m com cn
térios -b 'a cKI~ ra ragulamanlaçio dasta 181. 

Panigoafo ÚIIICO. A Unilo podani dalagar 11011 
Eatados. Mui'IK:ipoos e ao Dillnto Fadalal poder para 
forallzaçi!O da ufiizaçiio de cawladea naiUIBIS Sub
!anAMas, bem como para a aplocaçio de anç&!s 
admmlatniiNas. 
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Art a• As atiVIdades atualmente exostentes nas 
cavidades naturaos subterrâneas e suas áreas de on
fluêncoa, e nas áreas potencoaos de patnmõnoo espe
leologoco suoeotam-se ao locencoamento amboental, na 
forma desta leo • 

Parágrafo unoco O locencoamento de que trata 
este artogo devera ser requendo nos cento e orienta 
doas postenores a publocação desta leo, sob peroa de 
onterdoção da atovldade e da aplicação da multa cor
respondente. 

Art. 9° O Poder Público instduora unidades de 
conservação ou outras formas de acautelamento, vo
sando à valonzação e à proteção do patnmõnoo es
peleológiCo 

Art. 1 O A utilozação do patnm6noo espeleológi
co em desacordo com o dosposto nesta leo constduo 
dano ao meoo amboente e ao patnmõnoo da União, 
estando legrtomadas para a promoção da ação pnnco
pal ou cautelar as pessoas e entodades mencooroadas 
no art. 5° da Lei n• 7.347, de 24 de julho de 1985 

Art 11 Constotuo cnrne e utilozação que destrua 
total ou parcoalmente as cavidades naturaos subtenâ
neu. 

Peroa- detenção de 6 (seos) meses a 3 (três) 
anos e multa 

Art. 12. Consbluo onloação a esta leo: 
I - realizar, sem autonzação, exceto nos casos 

prevostos no art 6°, § 4°, desta leo, esludos de qual
quer natureza e prática de tunsmo e lazer nas cavo
dadas naturaiS subterrâneas; 

Multa: de R$100,00 a R$1.000,00 
11 - a reboada sem a.tonzação de matenal boo

lógoco, geológoco, aoqueol6goco ou paleonlológoco de caVIdades naturaos suã;. 
Multa- de A$300, a R$5.000,00 
III - exercer a sem autorização ou li-

cencoamento ou em rmodade com estes. na 
área de onlluêncoa da cavidade natural subtemlnea, 
excetuando-se os casos poevostos no art. 6", § 4°, 
desta lei. 

Multa- de A$500,00 a R$100.000,00 
§ 1° As multas selio aplicadas em dobro em 

caso de 1'811'1C1dãncoa. 
§ 2" O descumpnmento de auto de interdição 

sujeitará o onlrator a multa diária, CUJO valor será cor
respondente ao máxlmo?;E pecbVa c:aptulação, 
até a cessação da aiMd onlratora. 

§ 3" A regulame deste Leo estabelecerá 
os cnlénos para pericia e • lo da pena de multa, 
bem como para sua revosão penódoca, com base nos 
ondlces constantes da legislação perbnente. 

Art. 13. Ficam lambem as autondades compe
tentes que de1xem por om1ssão ou neghgêncm. com
provadas. de aplocar as medodas preventovas e puno
tovas às onfrações a esta Jeo, suteotas as penalidades 
prevostas no artogo antenor. sem prejuizo das sançõ
es admonostratovas caboveos 

Art. 14 Os recursos provenoentes das multas 
de que trata esta Leo, bem como da venda e leolão de 
bens apreendidos ou de qualquer forma de aneca
dação que envolva o uso ondevodo do Patnmõnio Es
peleológoco. serão recolhodos ao órgão, ontegrante do 
Sosnama. competente para sua aplicação e reverto
dos necessanamente a proJBtos ou ações de confor
modade com a proteção desse patnmõnoo. 

Art. 15. O Poder Executovo regulamentará esta 
leo no prazo de cento e vol)le doas após sua publoca
ção. 

Art. 16 Esta leo entrara em vogar na data de 
sua publicação 

Art. 17 Revogam-se as dospoSI\lÕBS em conbáno 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 

-llem3: 

Votação, em tumo unoco, do Requen
mento n• 1 089. de 1997, do Senador Ade
mor Andrade, solocrtando, nos termos rego
mentaos, a reboada, em caráter delinrtovo, do 
ProJBio de Leo do Senado n• 170, de 1996, 
de sua autona, que estabelece a obngatone
dade de dovulgação dos recursos federaos 
destonados aos Estados e Munocipoos. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-

vam queoram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aplovado. 
O PIOJ&IO de leo vao ao Aoquovo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-111Bm4: 

Votação, em tumo únoco, do Requen
mento n" 22, de 1996, do Senador Antonoo 
C&lfos Valadanas, soliCitando, nos termos re
gimentaos, a trarnotaçllo conJunta dos Olicoos 
n"s S/43 e 49, de 1997, com o de n• S/15, 
de 1996, por tratarem de declaração de on
consblucoonelldade de leis do Estado de 
Santa Catanna. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs Senadores e Senadoras que o apro

vam queoram pemoanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovado. 
Os oficios crtados vão tramrtar em conJunto. As 

maténas, JUntamente com os oficoos Já apensados, 
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retomam a Comossão de ConstdUIÇão, Justrça e Cr
dadanra para uma deersão termrnatwa. 

O SR. PRESIDENI'E (Antonro Carlos Magalhies) 
-Item 5: 

Votação, em turno unrco, do Requen
mento n• 66, d& 1998, do Senador Ademrr 
Andrade, solrcllando. nos termos regllnen-
18111, a trarrutação conrunta dos ProJ8108 de 
Ler da Ci!lmara n1s 42, de 1994, e 101, de 
1995, por versarem sobre a IO"'Bda de tra
balho de operadores de eqwpamentos com 
terrnmal de vrdeo 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam quetram permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado. 
As maténas retomam a Comrssio de Assuntos 

Sociais. 

O SR. PRESIJENTE (Anlamo Carlos Mlyd ães) 
- Esgotada a rnaléna constante da Ordem do Dia. 

Paasa-se, agora, à apli!Cração do Requerimen
to rol 138, de 1998. IKio no Expedrenta, do Senador 
Bernardo Cabral e outros Senadores, soiJalando que 
a Hora do Expad-. do doa 7 de abnl de 1998, 
5818 dedrcada à comemoração dos 50 anos da Orga
nrzação dos Ealados Amencanos- OEA. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Sanadores e Senadoras que o apro-

vam quetram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumpnda a deliberação do Plenáno 

O SR. FRE&IlENTE (Ariano CadoiiiW-•l 
- Passa-se, agora, à IIPftiCrac;ão do RequerlrrWdo rol 
147, de 1998, lido no Expeclrenta, do Sanador Ab
dlas Nascnnento e outros Senadores, BOiicllando 
que o tempo dllslmedo aos oradorw da Hora do Ex
pedoanla da Sassio Oldmána do dia 4 de rnaJÇO do 
correnta ano, 5818 dedicado a homenagear a IMI'IIÓ
na do Sanador Dan:y Ri:lelro pelo transcurso do pn
rn&~ro IIIIIVIInl6rio do seu falecunenlo. 

Em valaÇio o requerimanlo 
Os Srs. Senadoles que o aprovam qu111ram 

permanecer BMiadol. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumpnda a deliberação do Plenéno. 

O SR. FRE:SmENn! (Ankno Cartos Magalhiel) 
- Voltamos à liSta de oradores. 

Com a palavra o Senador Joel da Hollanda. 
O SR. JOEL DE HOLL.ANDA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Praulanla, s.-.. a 
Srs. Senadores, ao que tudo mdrca, o Bras1l está ai-
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cançando, no corrente ano, o posto de maror mpor
tador de algodão do -,undo Esse falo e arncla me
nos acertavel quando lembramos que. há pouco tem
po, nosso Pais era um dos grandes exportadores do 
produto 

O que se passou entre esle ·e aquele momento 
f01, antes de tudo, a abertura comercral bra&Jierra, 
que resuhou na rnserção do Pars em um mercaelo 
globalrzado. Sabemos que essa tendêncra da acono
mra mundral e pratrcamente rnexoravel e que pode 
trazer grandes benehcros para nossos setores pro
dUIMls - desde que o processo sera conduZido da 
manerra adequada para o desenvolvimento da eco
nomra nacoonal 

No caso da cuhura do algodão, a abertura co
mercral não apenas for realizada de forma abrupta, 
como também não se fez acompanhar por uma poli
toca agrrcola compensatona que estrmulassa a pro
dução rntema em con1untura adversa Os malefÍCIOS 
que daí estão advindo ao nosso Pars são múmeras 
e extremamente pAIOCIJPantes. 

Alguns fatores vêm afelando sobremer1e1ra e 
oguaklade de condrções que, teoncarnente, dewlna 
haver entre os produtores de diferentes pai-. Es
tados U'!JdoS, Espanha e GreCIB concedem eleva
doS subsídiOs aos cotomcullores. A Chrna e a Índia, 
pnncrpars produtores mundrars ao lado doS Estados 
Unrdos. pagam à mio-de-obra rural uma remunera
ção das mars mrnguadas. Constatamos ainda que, 
em quase lodos os parses onde a cultura do aJgodio 
tem relevante mportãnaa econõmrca ou eoc:ial, há 
programas consostentes de aparo ao seu de&anvolvl
mento - o que é de se louvar. 

Não bastasse o falo de nossos cotoniCultores 
conterem com estímulos reduzrdos, obeervamas 
que, no Brasil, as rmponações rec:ebam todas as 
facrfidades, em detnmento do consumo da produ
ção rntema. Assim é que os JUros rntemactonars 
aplicados às operações de rmportação ficam na 
fallr.a de 6% a 8% ao ano, mullíssrmo Inferiores 
aos pratrcados em nosso mercado lrnence~ro. Con
tam, arnda, os rrnportadores com prazos eléatlcos 
de 180 a 380 dias, para elatuarem seus pagamen
tos, além de se baneficrarem da defasagem cam
boa!. 

A queda da alíquota do nnposto na mportaçio 
do algodão em pluma, que demorou demais para se 
rnrcrar, acabou ocorrendo de manetra bruKS: duran
te o Governo do Presidente José Semey foi reduZida 
de 55% para 10%; em 1991,Já no Govemo do Preso
dente Collor, 101 racluzllla a zero. Hoje em dia, en
contra-se srtuada ent 3%. alíquota rnsuficiente para 
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t:.zer face às condiÇões mats favorávets dos produ
tores externos. 

Não é de se estranhar, portanto, que a área 
plantada de algodão, no Brastl, venha catndo em 
plano tngreme· de 3.1 mtlhões de hectares em 1984, 
ela decresceu em quase dots terços, para 1,2 mtlhão 
de hectares em 1 !194. Ganhos de produtMdade fa
zem com que a produção não mostre queda tão 
acentuada: de qualquer modo, a produção tntema de 
864 mtlhões de toneladas de algodão em pluma. em 
1988. JB catu para menos da metade - menos de 
41 S mtlhões de toneladas em 1996, confonne dados 
da Companhia Nacronal de Abastecimento - Conab 

Sem os est1mulos necessános, Inúmeros coto
n:cultores braslle1ros têm adenda a outras culturas 
ma1s rentáveiS. Não obstante, a cotação do algodão 
no mercado ~nternacronal vem se tomando nova
mente atratMl, com pe1Speci1Va de crescer aJnda 
ma1s, tendo em viSta a tendência de aumento do 
consumo mundral. 

Há mnda outros fortes motiVOS para que lncen
trvemos a cultura do algodão em nosso Pais. A ln
dustna têxtil e de vestuáno no Bl"llllll é rasponsável 
por 11% do Produto Interno Bruto das 1ndústnas de 
lranslormação. Esse Importante setor 1ndustnal está 
dependendo cada vez ITlaiS da maténa-pnma forne
Cida por produtores externos. As 1mpo~ brasr
lerras de algodão, segundo esbrnatlva da Conab, to
talizarão cerca de SOO mrl toneladas em 1997, cre
scendo 39% em relação ao ano passado. Palses 
corno Argentina e Paraguai multtpllcaram sua produ
ção de algodão JUstamente para atender, no contex
to Javoravel do Mercosul, a demanda bras1le1ra cres
cente. 

A dependêllCia exceaaiVa em relação ao supri
mento de algodão pelo men:ado externo, que Já é 
bem supenor à participaçio dos produtores nacio
naJs, pode representar urna séna vulnerabilidade de 
nossa 1ndústna têxtil de fibiBs natura~s. Prevê-se que 

a proximidade do local~produção da ~na-pn-
ma sera fator cada vez deciSIVO pera a redução 
de custos e o aumento compeblnlidade em ter-
mos 1ntent11C101181S. Nlo deve, tampouco, despte-
•ar os efeitos negatiVOS nnportaçAo creacente do 
alaodão na desequ1l1brada balança COII18ICial brasl
le•ra 

Uma das conseqüênaas maia sérias da desati
'~ção da produção algodoeira no Bras11 é o desem
'Jrego da mão-de-obra rural, com sua conseqüente 
'111gração para as Cidades É. sobretudo por essa ra
zão que a Espanha e a Gnicla oferecem expressivos 

Js1d106 aos plantadores de algodão. O Governo 

. do Paraná esta se empenhando em Implementar um 
programa dessa natureza, tendo em v1sta o expres
SIVO crescimento populacional da penfena das maio
res Cidades paranaenses 

Na Reg1ão Nordeste, o problema assume pro
porções ma1s sénas e até mesmo dramábcas, devi
do às dificuldades socroeconõm1cas que se acumu
lam na reg1ão O algodão é cultura tradiCIOIIIll e de 
forte expressão econõmiCa nos Estados nordesbnos 
desde, pelo menos, o século XVIII Nas áreas do 
agreste e do sertão, a cotoniCultura apresenta aJnda 
ma1or unportãncl8. considerando-se que há poucas 
opções de culturas alternatiVas. 

O consumo 1ndustnal do algodão no Nordeste, 
com destaque para o põlo têxtil do Ceará, e baslente 
expressiVO: fiCa em tomo de 300 mrl toneladas de al
godão em pluma por ano, enquanto a produção r&

gronal, em 1996, foi estimada em 80 rml toneladas. 
No que se retere ao Estado de Pernambuco, segun
do maror consum1dor do produto, a produção 1ntema 
de ollo nul toneladas contrapõe-se a um coriSumo 
SBIS vezes maJor. A saída para a Indústria tãxtil do 
Nordeste tem sido a Importação da 1na10r parte da 
maténa-pnma que utiliZa, o que ena uma perspectiVa 
de futura 1nstabobdade, a depender do comportamerr
to do mercado 1nternac1onal do algodão. Esse fato 
deve ser considerado tanto ma1s absurdo quando 
lembramos da necessidade 1mpenosa de desenvol
vermos a agncullura nordestina, espeaalmente na 
zona sem1-ánda. 

Para discutar os problemas e as perspec!IVaS 
da cultura do algodão no Nordeste, estiveram reuni
das, na Cidade pemambucana de Serra Talhada, au
toridades do Governo Federal e Estadual, de empre
sas estalais relaCionadas à agncultura, de bancos 
ofiCiais e de entidades de classe dos produtoras. O 
resultado do encontro traduziu-se na "Carta-Mandes
to de Serra Talhada sobre a rea!IVação da cotonicul
tura no Nordeste", datada de 11 de julho de 1997. 

É possível, de lato, reerguer a cultura do algo
dão no Nordeste de modo consiStente, se foram 
COOfUgados OS esforços de diferentes esferas do -
tor públiCO aos dos produtores. Que medKias podem 
ser tomadas desde )ã? 

Antes de tudo, é necassáno 1ncrementar o pa
drão tecnológiCO da cotomcullura nordestrna. Aq11as 
campanhas de difusão de tecnologias, voltadas para 
v1abii1ZBr a produção de algodão em bases rentávers 
no sem1-ándo, devem ser realiZadas pela pa111Cipa
ção COf1JW\IB da llldústna têXbl, bancos ofiCIIIÍS, em
presas estataiS e secretana esladUBIS e mur1ICipaiS 
de agncullura. Uma preocupação correlata deve ser 
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a de poss1bihtar, confonne a Carta-Mandesto, 'o for
necimento dos IIWumos e equipamentos mínmos 
necnsénos à p!Odução de algodão no Nordeste, In
cluindo --· 11111811cidas, pulve~ ma
nuais, plantadeira e cultiVador de !ração an1mal, ao 
custo mediO de R$200,00 por hectare ao ano'. 

Os produtol88, organizando-se em comunida
des, B!'"'CM'ções ou cooperatiVas, podem fac111tar o 
acesso às tecnologias, bem corno às náqumas de 
descaroçamento, agregando, 8881m, valor ao seu 
produto. Fomecer sementes fiSCalizadas e selec:IO
nadas; nwlhorar a qualidade extrlnseca do algodão. 
ddund1ndo métodos adequados de colheita e emba
lagem fazer cu"""' a legiSlação para deslnlw os 
...ms culturaiS do algodão, como medida VItal para 
-r a luta contra as pragas. são exemplos de 
p!á-. que J1i não podem ser adllldas, se pnllande
mos que a c:aiDnlcullura IIOideslma sobnMva no 
... rcado glnhelizado. 

Outro poniD fundamental retere-se à vtabthza
çio de crtdito com taxas de juros~~- com o 
11181cado ...,_,.,, eepaciBI!netm! para os pe
quenos e m6dioa pnxlutores. É nacnsário 8lnda tor
nar elativo o c:NdtiD de R$2, 7 mdhõas dallm.do ao 
mera~ das pesquus e~ do algodio no 
Nonall&, contonna aprovado em emeuda otçllmeu
lárla. 

o ~ da cotoniCUltura eleve asso
CIIIr-aa tarnbán à ralonna agráne. poealbilllando o 
-.ao à prupriedade rural dos produiDNa aan tar
... que racebariam financiamento 11 condlçllaB para 
pnxluzlr em ,_unidade de 25 '-res. 
Os~ da tlldos- aslalçoa Mnlllll, 

portanlo, a vifll4 ;ao agrlcola do seml-6rido nor
daalino, 11 fiii8ÇIIO do homem no campo, p;omo•an
do-R a dl8lrlbuiÇio da renda, al6m da criaçiD de um 
8lllbleniB '-6val à tDCp;II'I8Ao da lnd...,. llxlil no 
No!~. Ealkta .. que, no prazo da cinco --, 
po&I8Bm Mr cMdae 300 mil 81111ragGS no lalli-árldo, 
por maio da duplicaplo da 6Jaa plllnlada com algo
dlo, agr.gando-M Ainda na razAo de RS700 por 
hactanl. 

Sr. P1811ida1118, &s. Sanadoras, nlo é possível 
~ urna tal oportunidade de avançO eco
nOrmco e 801:181 no Nordest8 IIIE"Ialto. 

É por - que, ,_.. taRia, aalieniD a mpor
IJnciB deBI8e aafotço conrunto - GIMimO, ~
rios, lllllliluçlias oficiaas de crádila - para ~ o 
-.gulmBniD da cultuta do aVXflo no NotdaaDi. 

EIB o que au linha a d!Dr, Sr. Plll8ldenla. 
Mula Obllgado. 

O SR. PRESIDENTE (AnloniO Carlos 'htgzdt' I 
-Com a palevta o nobre Senador Gilvam Borgee. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Pm
nuncla o segUinte diSCUISO. Sem nMSão do orador.) 
- Sr Presidente, S~ e SIS. Senadores, o tema que 
nw traz à tnbuna, e que nos leva a ume rellaão PIO
funda, é a políllce no Estado do Amapá. O Governa
dor do meu Estado, Sr. Cap;beribe, de forma gros
Seira, fiiSOista, Irresponsável, ataca a Bancada Fecle-
181, chamando-nos de OIIIISSOS. S. Elt" ~ a 
todos os saMdotes datenloras de cargos de confian
ça do Governo ofício recomendando que toesa lido o 
seu al!lgo, publiCado em prn!US, onde con ..... so
bre a pollllca IIBCIOnal e atribui o sau fraca88o admi
nistratiVo, a sua i~ICIB à Bancada Federal . 

Ora. Sr. Prasidame, nunca houwl. na hllll6ria 
políbca do Estado, urna Bancada tão unida, tilo das
poplda, que trabalhasse tanto, sob a lidefarça do ex
Presidente José Semay. 

Pela falta de VISio e de competência do alUai 
Governador, não pudemos mobilizar, de ~-,. ne
nhuma, I1!CUTSOS. Perdemos llldos, ou ~ IDeias, 
os recursos federaiS que a Bancalda aprauntou 
para o Ellfado do Amapá sm iplasrnenl8 por falia da 
proreto. de empenho e de uma polibca ...... .,.. do 
Governo do Estado. Por ~. am 1985, pnwí
mos cen:a de RS8,3 awllli688 em verbaa no Orça
mento da Unilo desllnadas à BR-156. kNiial&llli, 
por falta de empenho do nosao Gcwal'l'18dor, nlo re
cebemos 81188 dWiel10. 

Sr. Plllllidenla, nio baSiall8tl 11180, IIIÜIIIIt Mllla 
a qu.tão da desol-"fade do GONrilador. S. Elt" 
controla a mlda com ,.lbaa utadl•ie, -idalido 
rnenbiBS. Nunca houwl, na hieiDria do Arnap6, um 
Governo tilo corrupiD quaniO o do Sr. Car botla, 
que...., agora...__~ aobnt .. .... 
dos parlamanlaras, -idelido ae da-~ .... ,....,... 
ttnca na maclda em que llll'llui a ~ --- da 
poder o aau fi'IIC 11 ~ adl*illliiiiMI. 

TOdos IIBbem, no Ealado do Amllpi, que am 
apenas um ano da a-.o o Sr. Capbiallla IIIIIMIIII 
urna rede de suptllnacadoe p8l8 o-.. ltmiD. luo 
gerou um grande clamor por paillt do paw. o que o 
faz mandar fechar IDeias ..... 

Eaea 111090 lllllda se diz um 'llll I r •. Ele 
ran sabe o que -.o wgnilica.. No SIIU tempo de af
IlO, quando estava nllrilo com alguna ClllfqiBIIhlii
ros, foi escollaiido, laiaaatavaln.me. como teMNrai-
10, pai& aa1-mu- os pan:os racu- para daallll
ção 11 rnanutanção. Enlnilanlo, fugiu com o dinheito. 
Ela é um mau caráler, desoiiiiiiD, nlo Iam moral 
para atacar o daaan!p81•'10 da Bancada Fedei8L 
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Apenas hoJe, depoiS de tris anos como Oposi
ção ao Governo do EsladO, ocupo a tnbuna para co
mentar algo nesse sentido, levadO pelas rnentuas 
que esse Governador tenta publicar, enganandO o 
nosso povo. 

O Sr. Caplbenbe, Governador dO meu Estado, 
tem sido um desastre. Alem de desonesto, de menti
roso, é Incompetente. Em relação à malha rodovlilna 
do nosso Eslado, nada f01 fi!IIO na BR-156. A saúde 
está um caos. A educar;ão lambem É um Governa
dor apábco, conhecido no Estado como cobrador de 
30% Todos os empresános tremem de medo quan
dO vãem o Governador. porque S. Ex" é um deso
.-to. E nós temos como provar ISSO. 

Antes que o Sr. Ceptbenbe se manifeste, ten
tando achacar, tentando nos unputar responsabilida
des que não são nossas, digo que a Bancada tem 
trabalhadO unarumemente. S. Ex" age de fonma au
torilána, IIXJIIIndo de todos que ocupam cargos de 
confiança que leiam os seus arbgos, publiCados gra
c:oosamente nos JOITIIIIS. É multa cara-de-pau, Sr. 
Presidente! O Governador dewna ter mais vergo
nha, devena ter moral. 

Assim, Sr. Presidente, não podena deixar de 
VIr à tribuna para contestar esse llpO de declarac;ão 
do Sr. João Alberto Cepiberibe, Governador pelO 
PSB, conheado como •o dragão de conupção". Um 
mellllrlle, Sr. Presidente - e ISSO diQO e comprovo! 

Alertamos e peclmos pi"OVIdliiiCI8S aos Líderes 
do PSB, o Parbdo SoCialista Brasileiro, para que pro
cedam a uma~ llli"!ShgaçAn, porque esse 
moço está saqueando o Amapá. É um c:onupto, é 
um irresponsável. O PSS tem que tomar piOVIdên
aas. O Sr. Miguel Arraea, Governador e um dos U
deras do Parbclo; o Sr. Ademr Andrade, qae _,.,.., 
se manilesta como 1'111 da moralidade, eles têm que 
tomar providincias, pois o PSS colocou um ladrão lá 
noAmapé. 

Era o que eu bnha a diZt!r, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (AniDnio Carlos MagaNas) 
-Com a palavra o Senador Ram8z Tebel. 

O SR. RAIIEZ TEIET (PMDB - MS. Pronun
Cia o segutnte discurso. Sem nMSão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s. e • SenadOres, ,_ bRMI 
perlodo de rec ao, a Convocaçlo Extraordl-
néna do Congrasso , em que o Sanado con-
cluiu a lanlfa a que se p , IIOiando Iodes as ma-
térias que constavam da pauta, ~ todos um 
descanso no chamado • ríodo do Ret Morno", o 
Carnaval. 

NeAe perfodo, Sr. Presidente, Sr"s. e Snl. Se
nadoras, e&tJve no meu Estado de Mato Grosso do 

Sul, estwe na Cepllal, percom alguns Mun1C1p10s e, 
como e natural. -..oltel carregado de preocupações 
sobre os problemas que IIIBIS atmgem a nossa popu
lação e a nossa sociedade. Um desses problemas 
me traz hoJe a tnbuna. a educação no Bras11. Há 
urna campanha mudO graride para !Irar as cnanças 
das ruas e coloca-las nas escolas. Há uma tarefa gi
gantesca da comunidade. Percebo que há uma 
COI\SCiêiiCIB urnndo governantes e sociedade para 
que, sumos. 1nmanados, possam realmente conlnbuu 
para colocar IIIBlS cnanças nas escolas e para me
lhorar a qualidade da educação no País. 

Mas, hoJe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não quero falar do eRSino fundamental. Quero falar 
da quantidade de pedidos de bolsas de estudos que 
nós, polítiCOs, recebemos de estudantes pobres, de 
PBIS da classe mediB, aflitos, que conseguem ver os 
saus filhos aprovados nos vestibulares mas que não 
têm condiÇÕes financeiras para custeá-las. No meu 
Estado, quantos não Jognpn aprovação paiB os cur
- supenores em outras Unidades da Federação e 
não têni condiÇÕeS de pagar as respectivas faculda
de&? 

O problema não e de hOje. O problema vem de 
longa data. Vánas são as tentabVas e as SOluções 
apresentadas para tentar I8SOiver essa problema. 
Em nível supenor, hO!e. não aiCISlem I'I1IIIS as bolsas 
de -.da. Em lugar das bolsas de -.do, cnou-se 
o cráddO educalnlo. E pen:abo que essa tema de 
grande relevãncta, o cléddO educalivo, que lllfluiu no 
pro c o aso de democrabZaçio de uniYeRiidade biBSI· 
letra, passe, hoje, por uma cr.a profunlla. No entan
to, temos que rac:onhecer que o clédilo educativo é 
condição essanaaf para Vl8billzar a axpansio do en
sino supenor, assegu~&r um espaço para o futuro 
8XBICÍCIO de políbcas ITI8I8 JUstas e democnllicas de 
aloca(:ão de recursos publlcos para a juventude -
IUdanlil. Não tenho dúvida de qua ocona uma inver· 
são de valores com cerca de 70% dos univanlilérias 
que estudam em ÍI\SIIIUI9ÕI!S parllcUian~S: os mais 
pobres conseguem 1ngrassar nas uiiMifllidades par
bCulares, as un~versldades pagas, e os mais abasta· 
dos, os mais pnviJegiados, por cursarem o pnme110 e 
o segundo graus em escolas melhOnss, por serem 
melhor alimentados e por possuírem melhores recur· 

-· são aprovados nas uruve.......-. púbiK:as. 
FICB, antio, assa distorção p~ inJUsta: 
quem tem d1nhe1ro não pega a faculdade porque 
consegue Ingressar na universidade pública, e os 
ITI8I8 sacnficados, os rnaJS humldes, os ntiiiB naces
silados. aquelas que trabalham para aDJdar, Ingres
sam na universidade partiCular, que, pelos altos pra-
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ços que cobtam hoje, não pemutem que esses alu
nos paguem as respec!MIS mensalidades 

O Sr. Odacir Soares (PTB- RO) - Permde
me V Ex1 um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Vou 
conceder o aparte ao Senador Odac1r Soares para 
depoiS conbnuar desenvolllendo o meu r&eiOCiniO 

O Sr. Oclacir Soarea (PTB - RO) - Senador 
Ramez Tebet, corJSJdero o tema que V. Ex" aborda 
nesta tarde um dos maiS Importardes da atuaiK!aCie 
bi'IISIIelfa no imbllo da educação Na realidade, nes· 
te momento, a Caixa Econõrmca Federal. lamenta· 
velmenle, vem restnngmdo a alocação de recursos 
para o crédito educallvo Os pretextos são vános, 
como a llllldunplêncla. O lato fundamental é que 
hoje o aluno pobre, aquele que não pode arcar com 
a mensalidade da umversidade ou da faculdade par
tJCular. Já não está tendo o acesso devido ao cnldilo 
educaiM> exatamente porque a caixa EcorKimoca 
Federal vem reduzindo os recursos aplicados -
setor. Esse é o pnme1ro pardo que, a meu ver, dfte. 
na ser corrigido. V. Ex" aborda urna quesllio que é 
aluai e oportUna ate pmque a Ca1xa vem lugmdo do 
crédito educabvo por vánas raz6es. Em segundo lu· 
gar, V. Ex" lewnlou urna quesllio que me Pllf80e 
atandena êqwlo que o MmiS!Jo P'llllo Renato diiSela 
-e S. Ex" vem prestando, desde o pnmetro moi,_.,. 
to de sua gestAo. dacleiiiQÕeS nesse Hlllido - , ou 
S8fll, lazer com que a umvenoldade pública tenha 
suas mensalidades pagas. Se o Governo Federal 
eetabelacane um programa de cNddo IICiuceliw 
para es univeiBidadee públicas, àqualas ~ po
ax.. que não pedem pagar a UIIMIIIIIdade palllcular, 
ae for actatala c'do o IIIStema da UIIIWIIIidade públt
ca paga, _,. COIICl8dido o Cl'édilo educaliiiO para 
que pudaaaam pagar a UIIMIISidade pclhlica FICII
IWII de 1o1a, ~. mediante c:adMtJo e 
um .._..,_ 80CI8I de cada aluno, aquelas que 
~ podem pagar Nos Estados Unidos, a 
grande IIIIIIOria c1aa univel8ldadell sao IJI)h'ic". o 
aluno noo Pflllll dez- rr-. do que paga um aJu.. 
no pobnl. Enquanto um aluno noo paga, por ~~am
plo, na U.-.lade da Cafllómla, US$20.000 por 
ano, um aluno pobnt amancano paga am tomo da 
US$1.500 por ano. Nlo dlsporol1o desta 111fonnaçio, 
,.. p!88umo que a quantia deva ser fmanctada pelo 
Poder l")bllco local. V. Ex" abclrda urna ques!Ao da 
matar~ também para o Brasd e para a so
lução do Piablema. on;amentáno do Ma118116no da 
EdiiC"Çio O Ml.-o 8lllá ~ afirmando que a 
universidade pública- mais de 90% do orça· 

merdo da Umão. Na hora em que o Governo eelabe
lecesae. como des&ja o MmiSiro, o creditO ed.-two 
para os alunos pobres da umversldade publica, Obri
gando os alunos ncos a pagarem uma mensahdade, 
o Governo lniCIBrla uma grande revolução no -mo 
supenor ao mesmo tempo em que deucana, para 
apliCaÇão no 1• e 2° grau, portamo basiC8mlltlle no 
ensmo fundamental, os recursos que são hoJS pagos 
no ensmo supeoor. Quena, com este aparte, cumpn
menlá·lo,' porque, rTiaiS uma vez, V. Ex" aborda um 
tema mportante, como em outra ocasrão, quando 
enlocou o desenvolvimento do Centro-Oeste e a rm
portãncl& de estabeleCermos a Sudeco, da qual V. 
Ex" lo1 talvez o últnno supenntendente e onde p<as
tou relevant1ss1mos seMÇos, Hora e tratada o cnldito 
educaiNO com murta perllnênaa, com muda oportu
nidade. no momento em que esta queslio deve ser 
eletivamerne debatida. Por ISSO, sollale1 o aparte. 
Desato. ao rMSmo tempo, soiKfanzar-me com V. Ex" 
, cumpnmenlando-o pela abordagem conqoaa e ln
dependente que faz. 

O Sr. "- Tebel (PMDB - MS) -Agradeço 
a V Ex", Senador Odaar Soares, porque S8l qua en
tende do assumo. Suas COIISiderações ficam, desde 
logo, lnCOfPOilldaa ao meu modesto pronunciamen
to. Realmente venhO a - lriluna porque o terna 
me toca profundamente. Antes do seu apane, eu di
ZIB que os socllllmenle prMiegl&dos levam dupla 
vantagem. Pnme110. elas nio pag&Jn o cu-. Se
gundo, eles têm um estudo de melhor qualidade do 
que o ofereCido pelas lriSIIIWÇ6e& pnvades - II1UIIa8 
de senedade dUVIdosa, embola a 1'1111101111 ~ 
bOnS seiViços • - ediiC8CIOIIIII do - Pala. 
Falo porque ouço o apelo doe IIIIIUCia.- do meu 
Eaa.lo. Fato POII!ue wjo os piiiS l8llranda II8UB fi. 
lhos da eacola pariiCUiar que antas pagaviUII porque 
pramidos pela cr.e. Falo porque YeJD os ......,_ 
do meu Esllldo pracwando o Senador, pniCUIBIIdo 
os políticos, pniCUIBIIdo soluçio para seu .,._,... 
te pRlblema porque qu8l8ln contJnuar - IIIIIUdos 
e nio podem. Falo pol".pHt um cumo. hoje, numa Ulll
venridade particulllr não ~ merx» do que 
R$300,00 a ~ - an1n1 R$1110.00 e 
R$1.200.00, dependendo do curso. 

EntiO, é uma sllllaçio lll8lmante gnMt. E, 
como diz V. Ex", a edlração é o único ~ 
que 11018 e- para 8fU(Iar os pobnta, para ...... 
aqueles que querem um Cl!ploma de cu- supMOr, 
num mundo globalizado. P11111 leWnlm uma VIda 
r1111111 digna, R18IS honrada. para 1en1m uma rnelhol• 
na aua quahelade de VIda, é na: auáno o~
manto lnle!ectual, é nec a áno lreqiienlar -=olu 
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proiiSSronallzantes. E o pmgrama do credrto educati
vo é hoje o úniCO, a meu ver, que, se bem apliCado
volto a af1rmar se bem aplicado - pode comgir essa 
grave diStorção 

Eu me lembro, Senador OdllCir Soares, de que 
o crédrto educatiVO fo1 cnado em 1975, pelo Presi
dente f;mesto GeiSSI, lniCIBimente para atender às 
regiÕeS ma1s pobres, pala atender às Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oestle. Depo1s fo1 ampi!Bdo para 
as RegiÕeS Sul e Sude51e do Pais. Murto JUsto que 
se ampl18, poiS todas as regllles são necessitadas. 
Mas o que está oconendo hoje? VeJBm uma outra 
distorção: as regiÕeS ma1s ncas do B1as1l recebem 
IBCUrsos murto ma10res para o cn!dilo educabvo do 
que as Regliies Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

O Sr. Odaclr Soares (PTB - RO) - V. Ex" me 
concede um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS) - Ouço 
v. Ex" com prazer, Senador Odaar Soares. 

O Sr. Odaclr Soans (PTB- RO)- V. Ex" fa
lou da continuidade ou da ampl1ação do crédito edu
cativo e usou a expressão •se bem aphcado". Ele 
vem sendo bem aplicado. 

O SR. RAMEZ Tl:BET (PMDB - MS) - Não 
SBJ. Está relido o dinheiro no Tesouro. 

O Sr. Odaclr Soares (PTB - RO) - Quero do
zer o seguinte: a aplicação é correta, porque é apli
cado para os estudan~s. Na realidade o que 
está havendo é uma - do recurso. O Gover-
no está msenslvel ao p . 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS) - Reten
ção do recurso. V. Ex" então me corrige bem. Nem 
culpa da Caixa Econ6miC8 é, Já que ela é Instrumen
to. O que ocorra é o oonbngenaamento desses no
cursos. O MEC destinou R$170 lllllhiles no Otva
mento de 1997. Menoa de um terço desses racursos 
foram liberados para a Caora Ecoo Klmica. 

o que SUSienla o c:nidilo educallvo? o c:Ndllo 
educativo é aUmentada por racursos orçamentários e 
por racureos da loteria, que sio pequenos. Por -
razAo, nio há cooldiçiles de lazer o rapasse do cré
dito educativo. E su~ as nllllS esfarrapadas des
culpas. Surge a clesC&jtpa da inadunplêi'ICIB: o estu

dante se forma ·-~ lpaga o compromisso que as
sumu. U reportagens que dão coma de que 8XIBie 
70% de UIBIIunplênca no cnidi!O educallvo. AD obter 
..ro.111&ÇÕ8ii mBIS seguras, ~ que aBBB ina
dlmplêncla não ullrapaBsa a faixa de 12%. 

Sanador OdaCir Soares, Sr. PriiBldenla a Srs. 
Senadoras, é PniCISO que a esse programa. que hoJ8 
está tropeçando em n11.1ilas pedras aspalhadas pelo 
cammho, S8jll pnotllário. Como disse v. Ex", é ne-

cessáno que o Presidente da Republica eu MlriiSt/1> 
da Educação liberem os recursos dlspomveiS, te
nham maJS sens1b1lldade e compreendam o proble
ma dos estudantes angus11ados q_ue atualmente es
tão trancando suas matnculas nos maiS d1va15os 
cursos. 

Não podemos penmt1r que ISSO ocorra' Temos 
que dar a nossa parcela de contnbUição para que to
dos tenham acesso à educação de 19 , 2" e 3" 
graus ..• 

D1ria que tenho saudade daquele tempo quan
do eram d1stnbuidas bolsas de estudo. E prec1so dar 
ass1slê11C18 às pessoas cà~entes, &judá-las a progre
dir e a estudar. porque - voRo a rapebr aos senhon!S 
- é murto doloroso para um politico OUVIr leiS pedi
dos. E sabemos que esses pedidos são Sinceros, 
são de quem preciSa, de quem quer ter um diploma 
de nível supenor, de quem acreditou no programa do 
crédito educatiVO e está vendo o seu fracasso. 

Ocupo esta tnbuna pal8 que os estudantes que 
estão sob o amparo do cnídllo educabvo possam 
continuar sendo aUXIIIBdos, para que aumentem os 
recursos para aJudar outros tantos estudantes que 
estão desamparados, com suas matriculas tranca
das a não conseguem, portanto, at1ng1r a realização 
do seu sonho. 

AcreditO que os M1nlslénos da Educação e Cul
tura preasam tornar pulso dessa srtuação, cnar me
caniSmos que IM& dêem gar&rrtiBS para a reaiiZBÇáo 
desses objebvos. E ISSO que tOdos queremos, Sena
dor Romeu Tuma. 

O Sr. R-Tuma (PFL- SP) - Senador Ra
maz Tebet, V. Ex" me conosda um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB- MS)- Conce
do o aperte a V. Ex". 

O Sr. R- TuiM (PFL- SP)- Senador Ra
maz Tebel, não quero roubar murto o tempo de V. 
Ex", mas craio ser extramamente 1mportente este 
discu•slo. Estava despachando na Corrissão de 
Relações Exterioras e nio sei se V. Ex", durante o 
seu discurso, tez ralerêncla à modlfiCIIÇão da legisla
ção em que as emldades educac101111is filantrópicas 
têm que dectdlr sobra o processo hoje de organiZa
ção empn!Silnal com lucro ou se conbnuarn no pro
cesso de lilanlnlp18. Então, as bolsas que aram na
turalmente oleracidas pelas ulllvarsidades, pelas fa. 
cuidadas, que, em razio da filantropia, nAo pagam 
os Impostos deVIdos, transformadas em entidades 
com fins lucrabvos, a situação dessas bolsas se 
agravará Se1 que o MIMIS!ro Paulo Renato é sensí
vel ao atendlmerrto das raNindlcaçõas de estudantes 
a tem letto um bom llabalho com vistes principal-
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mente ao 1• Grau, ao eiiSino basoco, que e a razAo 
do desenvolvimento da cldadan~a. Mas, quanto ao 3" 
Grau, unNersdáno, tenho raceiHdo pedidos para que 
a bolsa realmente volte a funcoonar e que a verba 
sef8 liberada. Sobre a 1nad1mplênc18, ISSO depende 
de um aJuste na forma come o estudante, leiT"IIInaclo 
O CUISO, poderá ress&ICir O Estado pela bolsa. Pode
na ser ate sob a forma de uma alnndade que possa 
oferecer aos órgãos publiCO& a sua colaboi&Çio pro
fiSSIOnal como ress&ICimento. Se não houver pose1-
blhdade flnal'lCelra, ele o tará por meoo de prestaçAo 
de serviÇO. Penso que e uma questão de accmoda
ção. Talvez o debate que V. Ex" levanta aqu1 88111 ra
zão para se estudar um pll)flllo de lei alterando um 
pouco esse ressa1C1mento da bolsa Quero cumpn
mentá-lo. CratO que essa aflição de V Ex" conas
ponde a de vános Senadores que têm sido Instados 
a facilitar essa bolsa, pnnCipalrnente com a modifica
ção, hoJe, da leg•laçio peltlnente às Faculdadell e 
UnMH81dades. 

O SR. RAIIEZ TEBET (PMOB - MS) - Sena
dor Romeu Tuma, 881 que o -unto praocupa as 
duas Casas do Congreao. FIZ inciUSNe um levanta
mento e COIBiabli que, hOfe, há deZOIIO prqalos de 
le1 em andamento procurando Vlllbilizar o cnldiiD 
edueabvo. Em um desses corBte exatamente-a Idéia 
que V. Ex" &pi-nta mudo bem. Por que cobrar do 
eetudante que ee forme? lmag1ne se um II8IUdente 
que se forme em Odontologia pode medlalamllnla 
pegar, se ele tem que montar seu consultório? Mlle 
ele pode pegar por meoo de &PMÇOS. E iaso é lrqlor
- porque o Eatado tem o dever de raelizar dellar· 
monedae SPMÇ08 em favor da populaçlio. É o -
da saúde, por eampiD. Entio, no - da saúde, 
una das lonnae sena fazer com que a ~ pu
~ pagar o eeu crédito educaiNo por inlerm6dio 
de eeiVIÇOS. Portanto, há várias tonna. O falo é que 
nio podemos COIIBiderar que o ensino superior, 
hoje, seja um luxo. Na soaedade globe•zada, o en-
81110 supenor cte-.. de ser luxo. Ele se tomou uma 
- 11 ld•de Hr!piiiiOSB para o crded'o progredir na 
vrde, tendo uma melhor qulllldede de vida. É o que 
lados nós ... 

O Sr. OdKir .__ (PTB- RO)- V. Ex" me 
pemrile um aparte7 

O SR. RAIIEZ TEBET (PMDS - MS) - Ouço 
v. Ex" com muila honra. 

O Sr. OdM:Ir .__ (PTB - RO) - Senador 
Ramez Tebet, o que quero diZer e V. Ex" é que o 
GcMtmo pode ter lag1a'ado mal em ralação à q.-. 
!Ao. O Plobleme -.ntedo pelo Senador Ramez Te
bel sobra as modifil aç'ies rntroduzldas na orgaruza-

ção das faculdades particulares, por exemplo, é um 
mal resolvido. Nenhuma unMirsldade pertrculer ee 
transformou em emprssa, exatamente potque o Gel
vemo leg1slou relerentemente à parte ~ e 
não à parte f1scel. Então, ·na realidade, o Goverrro 
ag1u bem permmndo que as faculdades partlcularas 
deixassem de ser entidades lilantrópocaa para eeram 
empresas, ponanto, passando a pagar 1l'flll(lel0 de 
renda e ISS devidos. mas nãc ao legrslou pela mala· 
de. Ocorra o mesmo na quealão do cradiiD aducellvo. 

O Governo alega ~ e 1nacllrnplêncla seria 
obstáculo à continUidade do programa, o que é de 
urna agressiVIdade à lllleligãncl8 min1ma do povo 
bras1le1ro. O Governo tem gasto muito mers dlnherro 
com despesas de omportArrc•e multO menor do que 
essa do crédllo educatiVO. 

Então, no própno orçamento do Tesouro Na
cronal verifica-se que essa rubrrca é ~ 
Assim, o alcance dela é grandooso. V. Ex" pode ob
senrar -corno disse o Senador Ranwz Tabel - que 
o -m-formado poderia prastar eerwtOB • eMudllr 
pagando o crádilo educalivo recebido. E I'ICIIIHe que 
ele não trabelhana nenoom ano, porque em tempo 
menor pegana o créditO .-bldo para obter eeu di
ploma de nivel supenor. Mas e questão não é -.. 
A ques11o é que a mportlncoa socrel do crécliiD edu
catrvo está deeaparecendo, O GOWIIIIO está penlen
do essa vrsão importanti881ma. Se o Governo come
çasse a adoter o pmclpio do crádlto IICI.-INo para 
as ui1Minlldades púbhcas, 1118 lazer uma -
supenor ao valor do cnlcito liberado para - uni
versidades. porque passaria a raceber e rnenUIIda
de daqueles que, em decorrêrocra de ..-n ncc.. 
11m a excluriMdade do aceao ii. ~ p!lbl
ca. Por que essa uclulrvidede? Polque, lllndD ca
pacrdade fi~ra. eles podem fraqiientar as_. 
las perticulars de primllrro nhlel e se cepmtanl 
para o ~~~greao na unMtrsrdede Pl"lblice, que é nctr.
cutMIImante de mellar quall'fede. Por que • uni
versidade& públcas aio de melhor qualidade do que 
as perticulars? Nio é peloe profelrsoras. pcxque 
praticamente os namoe que dão aula nas Jlltir
fazerrr-no também nas particularas. Na venla!le. o 
aluno é que é melhor qualificado. Por iaeo, no pro
vão, as unrvarsrdadea públicas apeniÇ8r&lll em poei
ção melhor, Já que eeus alunos aio onundaa dee 
c:a- 11111111 abastadas de população bras•alla. Era 
ISSO que queria diZer a V. Ex". 

O SR. RAIIEZ TEBEr (PMDB - MS) - Antes 
de concluir o meu discurso, vou rnosllar 0011111 V. ex
tem nuAo. Em 19117, o MEC CO&jjiiUII, no Olçiirellll 
para o ClédiD Educativo, a mportAncra de RS 150 mi-
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lhões (cento e c•nqilenla m1lhões de leaiS), mas não 
recebeu nenhum centavo da velba espe~ada Ne
nhum centavo dos RS 150 rmthões (cento e Cinquen
ta rrnlhões de reaiS) consignados no Orçamento do 
MEC para o Crédito EducatiVO foi liberado, Senador 
Odac~r Soares• 

InfeliZmente, o Orçamento e peça autonzallva, 
que não obnga a nada, mas cre1o que a consc1ênc•a 
dos governantes devera obngá-los a não reter um 
centavo sequer das verbas destinadas ou para a 
educação ou palll a saúde É o m1mmo que pode
mos esperar, e o mín•mo que o Senado pode lazer: 
cobrar das autondades competentes e do Tesouro 
Nac1onal que não conllngenc~em velba deStinada à 
educação ou à saúde' Esses assuntos são transcen
dental&, são da ma10r •mportânc~a para o bem-estar 
sOCial do nosso povo e da nossa gente. 

Abordet esse assunto hOJS e pretendo vohar a 
ele, com a colaboração dos emmentes Senadores, 
polqUe realmente a lllluação aluai do Crédito Educa
tivo está a &XIglr piOVIdêiiCiaS. Espero vê-las cumpn
das pelas autondades, com o objeiMI de elender 
aos estudantes maiS necessitados. que dependem 
desses recursos pala concluir seus estudos de nível 
supenor. 

Sr. P18Sidenle, Srs. Senadoi8S, multo g~ato 
pela atenção. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bel. o Sr. AIJionld, Carlos Magalhães, Ptest
dente, deaa a c:altena da ptriSidtJnt:JB, que e 
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocímo. 2" Se
Ctfltljno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro M•ran
da. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao en11nente Senador Gut
lherme Palrnetlll. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Saad. (Pausa.) 

Coucedo a palavra ao eminente Senador Edi
son Lobão (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúelo Al
cântara, por pennuta com o Senador Ramez Tebel 
(Pausa.) 1 

Concedo a palavra ., em1nente Senador Os
mar Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Josaphat Man
nho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jonas P1nhe1ro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplo::y. 
(Pausa) 

Concedo a palavra a Senado~a JúniB Mansa 
(Pausa.) 

Concedo a palav~a ao em1nente Senador Casd
do Maldaner para uma comumcação •nad1ável, por 5 
m•nutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. 
Pa1a uma comumcação •nadlável. Sem I'IMSão do 
o~ador ) - Sr. Presidente, S,.s. e SIS. Senadores, eu 
gostana de reg1strar nos Ana1s desta Casa algumas 
frases de enaltecimento a cultura bllls1le1ra. Há cer
ca de trãs anos, em meu pronunaamento de posse, 
analisava essa cultura 

Sabemos que a Identidade de um povo é mate
naiiZBda por me10 da sua cultura. dos seus costumes 
e do seu folclore. Mas como falar em cultu1a num 
momento em que as páginas dos JOIIIBIS estampam, 
além das mazelas SOCiaiS do governo, as tragediBS 
do nosso cotidiano? 

E é essa Klenlldade que extanonza a real força 
do biBSIIetro de consegu~r superar até mesmo as 
maiS abas taxas de 1nltação do mundo. sobAMVenclo 
malabansllcamente, com um nunguado saláno mim
mo. Apesar de tudo ISSO, a nossa Identidade come
çou a ser 18SQBtada exatemente por meio da nossa 
cultura. Há doiS anos, IndiCado pa1a conco""r ao 
Oscar, IM!mos o l1lme O Qutrilho, que reiiBiava a 
hiSióna da nossa colonização européia no sul do 
País e que até hOJB é elogiBdo. Não ganhamos, mas 
conseguimos o reconheCimento nBCIOr~&l e lntema
CIOnal. 

Mais R!Centemente, o filme O Que Ja !ao, 
Compan'-lnl?, de Bruno Barreto, 1oi mc:IIC&do pala 
concorrer ao a-- de melhor filme estrangeiro e 
com grandes chances de ser prernado, dada a re
pen:ussão posltlva obtida junto à crftJca. Mas não é 
96. Outro filme brasileiro, Central do Bnsll, de Wal
ter Salles, I8CBbeu há duas semanas o pcêmlo UNO 
de Ouro, do FestiVal de Cinema de Be .. m. Alema
nha. Como se não bastasSe, a nossa pl'imei~a-<lama 
da cultura IIBCIOlllll, Fernanda Montenegro, fo1 agra
ciada com o Ul'80 de Pndll. prê11110 contendo à me
lhor atrfz do festiVal 

Mas o resgate da nossa Klenbclade não pára. O 
cantor M11ton Nascmento, em mBIO a tantos concor
rentes, recebeu o Grmvny, considerado no 1'11810 fo
noglá!ICO como o a-- da músiCa. Como se vé, o 
que elll uma unammldade para os brasileiros está 
sendo também para estrangt!lros. po111 reconhecê
los 1ntemac10nalmente s1gnlflca reconhecer o BIBBd. 
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Esses exemplos são drgnos da nossa mars alta 
consrderação. porque não se traia apenas de alguns 
prêmros que atnzes e musrcos ganharam, mas a 
prova concreta de como o nosso povo é forte, deler
mrnado e perseverante. São profrssronars compel8n
tes que, com difrculdades econóiTIICSS, realizaram e 
agora eapllalaam para o Pais rnteuo uma rmagem 
de superação F01-se o tempo em que a cultura fica
,. em segundo plano. Ela está sendo reconhecrda e 
prenuada e, rnaJS do que rsso, rellillando o nosso 
dla-a-dta e a nossa tustona. 

Sr PreSidente. nobres Colegas, essa falos 
mostram-nos que 1\a muliO arnda que fazer pela nos
sa arte e pala nossa cultura, mas o pnnCipal nós ta 
lal'mS: o lalerliO. O que disse há cerca da 1rts anos, 
ao ser empossado nesta Casa. orgu~ tea.
firmo agora: eu acredliO nes1a Pais AcreclliO, porque 
IICI8dilar no er-1 Sl!l"rfrca acreddar na IIUB genta, 
nos aeus lalenloa, na sua capacrclade e dlllann•ra
ção. Mas não besta s6 acradrlannas· é nec a é no 
que os ~ - federal, estadual e muniCipal -
rnvilllam ~ nassa pmlisslonals 11 nos 
aeus p~ para que, com tranqUBrdade, posaam 
colher mais lou1011 para o Pais. 

O ciname e a rrúllca conaegwram o que sam
pra foi una tareia do nosso lutabol, resgatando a 
auto -~~• e o orgulho I'IIICIONliS. Tenho a certeza 
de que mudos ouboll prêmios aetão recebidos por 
outros aegrnantas da nossa cultura 11 que, por con
seqiiê~Da. INdo prêmios estandrclas aos brallilelros, 
mllharas de heróis que fazem desta er-1 una Na
çla' 

Sr. Praeideo 118 a rrotlf8s Colega&, não puda dao
XIII' tnll- aata momento - ,._.um .-gra~~o 
,. lllula cte.la Casa, pelo rasgais ctaqoJIIII que 
muiiD llàm pala cullunl nacronal a nos lazàm Ofllll
._ paranla o f!l'"dO· 

Era o que eu tinha a dizer. 

O IR. EDUARDO SUPUCY (BiooaiPT- SP) -
Sr. Pl'llllidllnlll, paço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (C&IIas' Palloçinill) - Em
bora V. Ex" IMhallldo chamado IIIIIIIIIOiiilenla, con
cedo a palavnl a V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiooaiPT - SP. 
,._ o aagulnllt ~- Sem rwlllllo do 0111-

dor.) - Sr. Plw1ao1la, sres.. e &11. Senadcns, o ela· 
mor da populaçlo bruilalra QIB1ID ao PiocadinariD 
de~ que !aram o decoro p&Jfamantar e 
a •• ':laJe da u rever o lfláluiD da lmunldllda 
parlanwllar • rettsas em adliOclala da prelicamenla 
IDdoa os IIJIII8Í8 do Brasrl. C8be lamlnr que no Se-

nado Federal ha proposrçõas relalrvas a esta ques
tão prontas para serem votadas 

Rafrro-me as propoiiÇÕ8s dos Senadoras Ro
naldo Cunha Lrma e Pedro Srmon, uma de 22 a a 
outra de 20 de leve(81ro de 1995 respectJvmnente, 
que, por se tratarem de emenda à ConsblurçAo, têm 
a assmatura de ITI8IS de 113 dos Srs. Senadcns. al
terando drsposrtrvos mei'ICIOnados na ConlllltuiÇão 
Federal em relação a delrnrção de cntenos de rmno
labdrdade do exercrao do mandaiD do Deputado Fe
deral e do Sanador, furando nomws. Ambas permi
tem que o parlamentar seJ8 procenedo e que e b
cença para eventual condenação so wnha e ser exi
gida depois da rnstrução do proceaso e - da 
emrssio da sentença pelo JUIZ. 

Ainda hoi&. em convarsa com o Senador José 
Edualdo Outra. S. Ex" lembrava que o SanadOr Sér
gro Machado, ao aprasantar o seu relal6rio lldlra a 
reforma polilrca e elelloiBI, também ti'IIIDU da rmunr
dade parlamentar. Pollanto, uma taR:IIIra ptapnNÇio 
sobre o tema. 

Goslana de suganr à Presadincla do Sanado 
que procure acelerar aa ln\mllas ~ l WllaÇio 
desta rnaléna, pare que rolo ocorra a •IIP'"i;lo da 
&piiiÓdiOS em que Deputados Fadanlrs alou Senado
res pratrquam atos que contranam a boa-f6, o deco
ro parlamentar, ca.-n revolta aos ............. e, ..,. 
da asam, sapun ampanrctos pelo lnSiilutO da nulll
dade parlamentar que, oiMamante. p.- - re
vrsto. 

AcradliO que a rn~l'lldade perlamentar a.lll li
gada às açõas de Deputadoe a~ no-
ciCIO de aau nrandata, sabnlludo no que 4iz 1-.paiiD 
às opiniCies, - ..... emdldas. o inlllllum ela inu
nidade piUiamanlar tam muilo a wr com o 8IPKID 
da posalbilrdads da o parlanWitar lar libeldadli IUfi. 
Cl8flla para l88lizar apracraç ..... imo 'lgaVI'ea ..... 
'-- • da lll'llllir 11811 wto. Contudo, "' o abulo ... 
se nlriUio ~._..,agora- ..-6-
dio que - O clamor da PQ!IIIIaçi'O, O que INxl O 
Presrdente do Sanado Ftrclaral, Senador Alàllo 
CaJios Magalhle8 e o Pr111danle da Clnwa dos 
Daplladoa, Daplllldo Michal Temer, a aoiiCillnm 
rnedldaa quaniO l ~da Cll ;"' do ftWio 
dato do Deputado S6rgro Naya em wtuda Claa aplillll 
COII1811das por - PBitamanlar. 

Pol1anto. Sr. F••• ~ama. paç10 • a... que PIO' 
v""'ldai.....,ICIB"" a ll'alnllal;io e a répide ~ cta. IJRIIII' 
los rata- e eeta malária, que 8lllo p!UIIta. 
para sanam votados na Conuaslo de eon.tllu!ÇAo, 
Justrça e Cidadanra e, ~nte, no plaúno do 
Sanado. 
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Por outro lado, 1nformo que Já encam1nhe1 ao 
Pres1dente da Com1ssão de FISCBhzação e Controle, 
Senador João Rocha, um requenmento, CUJOS ter
mos aqu1 reg1stro: 

Requeiro, nos termos dos artigos 71 e 74 da 
Const1tu1ção FedeiBI, combinados com o disposto no 
art 39 , parág~&fo umco, da Resolução 46193 do Re
gimento Interno do Senado Federal, seJa reahzada 
pelo Tnbunal de Contas da Umão uma tomada de 
contas especial JUIIIo ao lnshtuto NaciOnal de Pes
quisaS EspaciaiS - INPE - JUntO à Comissão Perma
nente de Licitação sobra a Concorrência n• 0001/97-
SJG, relativa à execução de proJeto, fabncação, lnte
giBção, montagem, testes e quahfiCBÇão de um Con
JUnto de Plataformas Mull1m1ssão dos Salél~es da 
MISsão Espaaal Completa Brasileira (MECB), constl· 
tuldo de uma un1dade pn11C1pal e duas unidades op
CIOflaiS, com VIStas ao acompanhamento de cada 
fase do processo, esclarecendo, dentre outros, os 
seguintes pontos: 

1. Não ex1stênc1a de contrato, requiSição ou 
outros documentos contiBIUBIS entre o INPE e o Se
nhor Henry C Hoffman, conforme afirma o Sr Jan1o 
Kono em conespondênaa d1rig1da ao Sr. Bened~o 
Don1Zet1 M. And1Bde (anexo 8 da denúncia anexa). 

2. Nas mmutas de reunião (minutes af mee
ting) que embasaram o relatóno de avaliação técm
ca da refenda concon-ência, o Sr. Hoffrnan aparece 
como representante da NASA-GFSC, sendo que o 
rMSmo af1rma (anexo , O) que não é representante 
da Agência Espacial Amencana - Nasa. 

3. A taleconferãncia apontada nas minutas de 
rautiiAo que embasatam o ralatóno de avaliação téc
ruca da conconãncia 001197 foi efetuada em horáno 
madequado, às 6:15 da manhã, horáno dos Estados 
Unidcs, quando o Dr. Glen Ughtsey, da NASA, en
oontrava-se em sua rasldênc~&. "A conversação foi 
1111a11Y8mente breve, durando menos de 20 nnutos 
( ... ) O tempo não permitiu quaisquer diSCussCies de
talladas". (Anexo 10) 

4. A solução têcnca para o controle de abtude 
(siBIBma que posiCiona e mantém o satélú na órbg 
conata) é de rasponsabllidade, dentro do Consórcio 
Avitris, da empresa Alen1a SpazJo (diwlio espac1al 
da empresa F,.,_niCB S.p.A), que trabalha no 
programa Globalstar. Seria, portanto, oportuno que 
tosse contatado =um COMullor que conhe
cesse o pi'Ojlllo Glob paiB analiSar as propos
tas dos COnsóR:IOS AVI rás é Tectalcom. 

S. Em desacordo com o Edital, o consórCio 
Tectalcom aptesentou duas propostas de "EstrutuiB 
de DiVIsão de Trabalho (WBS)", soiiC~ que urna 

delas fosse desconsldel8da. TodaVIB, na consolida
ção das plan1lhas paiB o calculo da part1c1pação biB· 
s1le11B no proJeto, ambas foiBm computadas. 

6 Conforme documentação anexa e de acordo 
com que1xas de um dos concorrentes. houve por 
parte do INPE uma eventual condução parc1al do 
processo hCIIalóno relanvo a execução de proJeto, 
fabncação, ~ntegiBção, montagem, testes e qualdiCB
ção de um ConJunto de Plataformas Mulhm1ssão dos 
Satélites da MISsão Espac~al Completa Brasdeua 
(MECB), cor1St~u1do de uma unidade pnnCipal e 
duas unidades opc1ona1s. 

Cons1de1Bndo as atnbuções do Senado Fede-
181 e do Tribunal de Contas da União, seu parecer 
técniCO é fundamental paiB que o Interesse públiCO 
SflJ8 resguardado. 

Sr. Presidente, tendo recebido da AVIbrás e 
dos membros do consorciO desqualdiCBdo nessa IICI· 
tação urna correspondência em que se elaboiBm os 
argumentos aqu1 contidos, hz uma v1su ao lr1SIItuto 
NaCIOnal de PesquiSaS EspaciBIS. Fu1 recebido pelo 
Dr. Márao Nogue11B Barbosa, Supenntendente do 
INPE, bem como pelos membros da CDmlssão de li
citação, pessoas que trabalham há mu~os anos no 
rafando mstduto ExpilqUBl as IBZÕes apt8Sentadas 
pela Avibrés e pelas demaiS empresas COriSOICiadas 
e expus ao Dr Márao que COriSiderava Importante a 
soliCitação, pelo Senado Federal, ao Tnbunal de 
Contas da União no sentido de se lazer o acompa
nhamento desde já desse processo IICütório. Ree-
1'91 ao lllllfiCIOnado Supenntendente que rliio é meu 
propóSito nem do Senado 1nVIBbiiiZ8r ou atiBsar o 
processo IK:itatóno de um proJeto que nos parece Im
portante. Mas é, obviamente, responsabilidade do 
Senado Federal e do TribuMI de Contas da Un1io, 
d18111e dos IndÍCIOS apniSSntados, sol~rem que 
sep1 leu a deVIda tomada de contas, em espec~&l, 
caractenzando..se o ~hamento passo a pas
so do processo l~tóno para que não restem quaiS
quer dÚVIdaS a respHo do procedimento 1senlo que 
deva acontecer nessa IIC~ CUJO valor soma ma1s 
de US30 mdhões. 

Mudo obngado 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) - A 
Mesa eeclarece ao emlnl!nte Serl&dor Eduardo Su
pltey que já tomou piOVICiênciBS relaciOfladas ao um 
em que V. Ex" faz algumas recomendações. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) - Não 
há ma1s oradores 1nscntos. 

Os Srs. Senadoras LúCiõ Alcãnlara, JúliO Cam
pos e Odaclr Soares armaram discursos à Mesa 
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para serem publocados na forma do disposto no art. 
203llo Reg1mento Interno. 

S Exls. serão &tendidOS 
O SR. LOCIO ALCÃNTARA (PSOB - CE) -

Sr Pres1denle, Srls. a Srs. Senadores, nos IdoS da 
1500, quando nossos antepassados aJncla habda· 
vem a ..- atiAnbca e a floresta amazõmca, a Euro
pa, a Asl& e o Norte da Álnca J& contavam com mllê
niOS da HISkína. tal como nos a entendemos, hoJ8, 
em nossa SOCiedade. Nossos antepassados silvíco
las, ho1e prabcamente aiiJ&dos da SOCIIIdada que 
constru•mos. VMBII1 em paz com seu me1o ambienta 
e deles exllaiam seu sustento e sua fortuna. Agluti
nados em triboe, formavam as chamadas nações •n
d•genas, usando e desfrutando do patnmôn10 que a 
natureza lhas deu gi'8CIOS2mente, na feliZ 1gnorênc:IB 
da exiSiêi"ICIIl do resto da humarudade. 

Enquanto 111110, as nações dilas dasert110hndas, 
àquela época, comam o mundo ã procura da .-as 
terras, novas CIVIlizações, novos conhearnentos. Era 
o tempo dBB grandes navegações c:omancladaa por 
Dom ~. o Venturoso, em Portugal. a pelos 
RIIIS Calólicos, na Espanha. A seu lado reinavam 
Francisco I, na França; Hannque VIl, na lnglatana; 
Max•mll111110 1. na Alemanha; Ivan III, no Império Rus
so, a D1rasba Mlll!l dom~rl&Ya a Chlrla dapoos da sé
culoS; o lmpáno Otomano entrava em seu apogciU. 

Enquanto nós despertá~ para o mundo, 
m•lêniOS de hlslóna Já haVIIII11 sido ascntos por gran
des nações que Já haYIIUTI axiSbdo. encontrado seu 
apogeu e clasapai8Cido_ Outras tantas naaaam ou 
se consolidavam, fo1)811do, por suas conq..-, a 
ldanbdacle cultural e a coesão soc:ral que ll.s deram 
a pannanlncia no tempo a a irnporiAncla na hiStóna. 

Essa bagagem, acumulada no tempo, aprofun
dada na alma do povo, gravada nas reelizaçoea da 
sua gente. lormou um pallou(uo hllllónco e cultural 
que suscitou, e suscda amda hoje, a admlnlçla da 
todos os demiiiB povos de planeta. Ulllplrando seus 
projlllos da crascmento. 

A hllll&lldada evoluiU, os meiOS ele c:omwiiCB
ção e de locomoção progracl•ram. e novos povos e 
.-as culuras Vl8ram se llllegrar ao mundc gioball· 
zado Hoje. 1emo11 llC8IIIIO a prabcal'll8rU tudo o que 
acontece, em qualquer parta de ~ Até cana• 
da telcMsio ~ dadK::ados ao tunsmo m
ternaaonal Já. estão diSporlivaiS no Bras~. 

Sr. Pr8111dante. aq~o que os homens m-m 
pela guana, por sede de conquiSta. ao tempo de 
de&cobumento de Brasil, fazem eles. hoJ8, pelo pra
zer da ~r e de viver novas axpanênclas, no
vas c....._, pelo llll8nlsSe da novas reeOzaçlles 

para alem de seus propnos países. Ass1m se faz tu
nsmo, em suas ma•s vanadas mamfestações; 

• o tunsmo do empresáno, que YaJ em busca 
de negóc•os. mas que. para 1sso, preciS& conhecer o 
país onda quer realiZa-los, 

• o 1unsmo dos prof1SS101181S da todas as 
áreas. que buscam acumular e uniYIIISIIIIZar seu co
nhec•mento. para melhorar seu desempenho; 

• o tunsmo doS 1ntetecluals. que buscam ......
suas Idéias pelo conlronto com as de DUIIaS cB~ws; 

• o tunsmo doS grandes cong18118011 que raúran 
da uma se vez rrohareS de pessoas do muriCio IDeio, 

• o tunsmo do lazer esportivo e cultural dos 
que, buscando apenas . d•stração, se enrlqueoem 
pelo contato com outras cutturas; 

• o tunsmo dos estudiOSOS dos povos e das 
cutturas, que dediCBIT1 Vidas 1nte11as ao seu trabalho. 

O tunsmo e, l"lo!e. um grande negóCio. Sua un
portAnae econõmiCB se revela na alta ps1f lj>açiio 
que vem alcançando no PIB dos pa1ses que ll8bam 
explOrá-lo corretamente A Organozação Mundial da 
VIBgem e Tunsmo, sedlllde em Londres, estima que 
o tunsmo par11e:1pa com 10,7% do Produlll Bruto 
Mundllll, ou S8J8, movunenta maiS de 423 bllhl!as da 
dólares, ~ra 592 nulh6as da pessoas que se deelo
cam mundo afora. 

Sr. Presidente. eslarrecedcr é o Braail, reco
nhecidamente um dos pa•- de mundo com m&IOI' 
potenciBI turisbco. ser, a1nda, uma terra da Mala
res em matena da 1unsmo 1ntemo ou externo. 

O lunsmo e uma a!Mdada ec:on6rmca da alls
smo valor socllll, da elevadlssma renMbldeda, 
com poderoso etailo mulbpiiC&dor dos '""a Iliiii8nlae 
leitos, forte geradcr de ..,.,.agos e da melhoria da 
qualidade da vida dos que com ele se ~
MaiS que tudo, o lunsmo é uma lildúslna sem chami
nés. como daem os que nele rnlllam. latO 6, o turis
mo nio polui, não degrada o 1'111110 ambceule, _,.,.. 
que conduzido com~ e senedadL 

Sr_ Pr8111dante, tunsrno, para o BIBSil, é uma al
temaliva maiS do que~ para noseo ~ 
se de desenVOlvimento. Estudos da ONU liCibnt mar· 
cadO de trabalho mostram que, da ceda 10 p IIICIBS 
empregadas, uma tilibalha 8IMIIvllla com 1UnBI'IID, 
d1reta ou 1nd1retamenle. Em certas regKiee. - ,.. 
laçãO é de 10 para 4, como no Canbe. 

No IniCIO deste pronunclllni8IIIO, "*
algo do pali1ili6nl0 das naç6as européias e r lha 
que as tomam tio at..- aos tunstas. 0.-a, ago
ra, enfahzar que nós, também, dispomos da laJgo 
patrvnàn10, com 19ual potencllll da atraçAo: r !acha· 
das BZUIS de Sio Luís do Mera.'lhio; o bamlco da 
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Oura Preto, Mariana ou Congonhas; a modema ar
qudalura de Braslha: o classiCISmo 1mpenal de Petró
pohs e ao Rro de Jane1m; a opulência das fazendas 
de cale do 1nlenor dos Estados do R1o e de São 
Paulo; as belezas naturais da floresta amazõmca e 
do pantanal; o sol e as águas tépidas da costa do 
Non:feste: a exuberarde paiSBQem da costa do Rio 
de Jane1m. de Angra dos Re1s e do Sul-Sudeste. 
Tudo ISSO, e multo ITI!IIs, lonnam um patnmõn10 his
tórico, cultural e ecológico que poucos países no 
mundo podem oferecer. 

O que nos falta, então, para fazermos do turiS
mo uma 1ndústna de ponta no Bras1l? 

Alguns dados poderão, talvez, a1udar-nos nes
sa reflexão. Enquanto o Brasil bate palmas por ter 
conseguido 2 rrulhões de tunstas estrangeiros em 
1996. a França recebeu 62 milhões e os EUA. 45 mi
lhões. Enquanto ao Brasd coube uma anacadação 
de ceroa de 2,5 bdhões de dólares, a França embol
sou 28,2 bilhões e os EUA, 64,3 bilhões. 

Pode-se wr, portanto, que lazer tunsrno e um 
grande negóc10 para qualquer pais. Comparando 
França e EUA, vemos que nossos VIZinhos contlnen
lals são doutores em lazer negócio, mclusM! em tu
nsmo. Recebendo, por ano, 27% a menos de !uns
tas que a França, conseguem anecadar maiS do do
bra do que capta a terra de Moflére. Nós, Pais com a 
mesma Idade que os EUA, e com história e natureza 
que lt.s são comparáveiS, só consegumos receber, 
ass1m ..-mo a duras penas, pouco m&IS de 2 rru
lhões de tunstas. 

Evidentemente há algo enado na forma corno 
tratamos o turismo em noeso País. 

O Governo F$ Hennque Cen:loso conso
lidou, em 1996, em mento do lnstduto Bra&llello 
de TuriSmo, EMBRA R, a PoliiiCB Nacional de Tu
riSmo para o quadnên 96199 Ali estilo fiX8das qua
tro macroestYatégias para o desenvolvimento do tu
riSmo no BIBSD: 

o o on:fenamento, desenvolvimento e promo
ção da atividade pela artiCulação entre o Govemo e 
a inlc!aiMI privada; 

o a implantação de mra-estrutura báSICB e m
Ira-estrutura turista adequadas às potanclllllllades; 

• quaJificaçio prohssiOnaf dos recursos huma
nos envolvidos no setor; 

o descentraiiZ&Çio da gestão turfstK:a por ln
terrrll!dlo do fortalec11j-18nto dos órgãos delegados 
estadUBI$, mumc:ipalizjlção do tunsmo e ten:elnza
ção de lliMdades para o setor-pnvado. 

SAo propostas válidas, quase óbvias, d1na eu. 
A grande questio que se coloca, todllvia. é como la-

zer do tunsmo no Bras11 um grande negócio, se os 
tunstas são assaltados no bond1nho do Corcovado, 
no R1o de Jane1ra, um dos maiS conhecidos pontos 
tunstiCO do mundo? Que conl1ança terá uma pessoa 
qualquer, brasileira ou não, para VIr ao R1o, se nem 
nos focaiS maiS procurados 90' ela eXISte a seguran
ça mm1ma para seu lazer. Esse turiSta potencial Irã, 
certamente, pmcul&r outra dest1no para seu lazer, 
enquanto não se sentir segura para VIr ao Brasd. 

A ven:lade é que estamos mudo longe, a1nda, 
do d1a em que poderemos lazer desse enorme filão 
uma real fonte de dMSBs e me10 de diVUlgação de 
nosso País Enquamo os dderentes parce1ros socl&is 
não se JUntarem paiB equBCIOnar as questões funda
mentaiS que Knpedem noaso turismo de se desen
volver, não consegUiremos 1r além de um aumento 
nom1nal da demanda. sem qualquer aumento elellvo 
do número de tunstas e da respecbva amocadação. 

Enquanto pratiCarmos tantas aereas domésti
cas mBIS caras que as 1rdernac10nms Enquanto nos
so transporte tenestre for de má qualidade, corno 
amda o e. Enquanto nossa rede hoteleira lor ou ex
C8SSMUI1Brde cara ou de má qualidade, sem boas 
opções econõmiCBS. Enquanto as cidades e sftlos 
turístiCOS não colocarem à disposiÇão de seus VISI
tantes bons seMÇOS de acolhimento, não haverá tu
nsmo de grande escala no Brasd. Estaremos sempre 
colhendo as m~galhas que caem das mesas fartas 
dos países bem equipados turiStiCamente. 

O Brasil tem os dons naturaiS para ser um 
grande centra de atração turístiCa. O Governo elabo
rou uma proposta de ação que tem megéWIS mén
tos. Falta-nos, contudo, realizar nosso poleiiCIIII, re
solvendo os problemas estrutunus de nossa SOCie
dade que contmuam a nos errtravar. 

No documento que fimu a Polftica Nacional de 
Tunsrno, há uma série de matas que dewm- alcan
çadaS para que o Brasd dê um salto qualtaiNo e quan
lllalillo lllq)reSSIVD na indllstria do tunsmo. Aspectos 
como consaenbZação da população para a 1~ 
cia da oons&IVIlÇio de nosso pallhnfln.o e do tunsmo: 
lnlínarnento da mão-de-obra pera bem acoller os tu
ristas; Infra-estrutura lfslca adeqllllda ao conforto e na
c aaulades da população local e da seus Vlllitanles; 
melhona a curto prazo das 1111M90S em todos os cen
tras turfsticos, Indo desde boa SI b w'W onantadora 
até facilidade pera transporte e COIIIJnCIIÇão; são to
dos facetas do mesmo projeto global de desenvolVI
mento do Pais e de sua vocação turístiCa. 

Importante é termos sempre em mente que o 
turismo é feito por pessoas, para pessoas. Não é um 
negóciO de máquinas e robfls, mas, sm, uma presta-
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ção de serviÇO onde a sahslação do cl1ente é ma•s 
~rnportante que tudo. Se toda a comumdade bi8Siial
ra envolvida com tunsmo IM!r sempre presente asle 
ax1oma ele se tomara uma 1ndústna rentável. que 
Irara benel1c10s •mportantes para toda a população 

Sr Presidente, era o que eu t1nha a d1zer. 
Multo obngado 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre
Sidente, S'"s e Srs. Senadores, dNBrsos são os pro
je!OS de Integração econõmiCII que constam da 
agenda da politiCa externa brasileira Entretanto, os 
obJetiVOs, o ntmo das negoc~ações e os possíveiS 
•mpactos sobre a aconom1a brasileira dlleram entre 
esses pro]EIIos Levando em conta, portanto, assa di
ferenCiação, o presente pronunaamanto tem por 1•
nalldade estabelecer um mapeamento prelmmar 
dessas questões (partiCUlarmente entre doiS dessas 
proJeiOS - Mercoaul e Área de LNra Comérao das 
Améncas- Alca), como forma de alertar para a •m
portânaa da adoção de uma polillca de pnondades 
na gestão do programa de 1ntegraçio, de rranaira a 
BV!Iar que essa se faça ao sabor dos casulsmos, 
que não lavam em conta os mteniSSBS próprios das 
partes envolvidas nos acordos. 

Para melhor antandermos, a espacHICidade do 
ponto de vista brasileiro nesse contaXID, é 11'111ie&in
divel a análiSe da alguns dados Em pnma1ro lugar, é 
preaso coi1Siderar qua o coméldo extanor br&SIIalro 
demonstra relativo aquDibno em termos de marcado 
aa dashno da noasas expoltaÇÕBS. Em 1995, por 
exemplo, aa exportações para a AssOCiaÇão L.abno
Amancana da Integração - ALADI, l88pofiCIIam por 
22,4% do klal da pauta da expolteo;6es- o men:ado 
norte-anaicano e a Unlio Européia at.orWMwa. raa
pactMimenle, 20.2% e 27% e a Ása era ISIIpUI..,.. 
por 12% Logo. cileilllllliniBIIIe do Máaco, que ... 
IMSI110 do Nafla. COI ICBI eava CBIC8 de 10% de ._ 
expoilaçiies nos EUA. o comérciO 81118rior brasileiro 
se caracteriza pelo IIIIU mulblataralismo. Considenln
do asas canihtr, poda se pensar que acordos de,_ 
tegi&Çio ecaulln ... que prMiagiam uma ..,_em 
debiiiBIIID da outra aenam ~no caso biuil&" o. 

Emllilgia'ldoligar,ér• 1 Ma--..w......._ 
!111S de i dllgraÇ.I ]6 ade' "'es, no eaálo da piOIIIIMr 
as COI1a;6is rw · ias e raproclmros prucadiniBib 
tavonLali•a• W ~ca r-.. aenbdo. a aq:aill ... 
do MaCWJI, amx.a ._.., JB ton.os pracitw n~
cadoras. A COI IIII III bl I a da COiiéCIU (eaparliiÇIIw 
nas n1pUII&;ãis)- em 185% entre 1991 e 111115 
para o MarooasL A A.\llllà&. ""'era o ...so man:lldo 
da dashnc das exportações braarlaoras em 1981, 
paaacu para o segundo lugar c1uranta 88SB perfcdo. 

As dntersas analiSaS so6re o balanço Mercosul 
de 1995, realiZadas após um anc da vogêriCIB da 
umiio aduanBira, não apraentam dM!Igênciu rele
vantes. sendo destacados alguns pontos, apraasnta· 
dos a segu1r. Entre 1991 e 1994, as nego :189* se 
concentraram na área comercial, ·~ 
uma 'umiic aduane11a Imperfeita', em couseqillncra 
das liStas de exceçõas à tanta -ma comum; o 
anc da 1995 fo• marcado por problemas s~~&~tados 
pela cnse mt!XIC8Nl e pelo propnc rume doa planos 
da estab1IIZ8Çiio, em espraclal nas ~ argen
tma e brasileira, novos 1111ns foram IT1IroduZidcs nas 
IISias de excaçõas e penaou-i!e na posFi'+dade de 
mplamantar CDIBs em relação às expoiiBÇiiaB ar
gentinas de automóveis para o Braad. 

Portanto, o que se ot.arva é que o I1IIIR:D cls
c~pbnadcr do Mercosul tende a ser superado em mo
mantos de fragilidade dos planes de estahi"Dçlio. ~ 
corwensual, &lllda, que o avanço das 118GC ce;!ies 
VIS8ndo a um marcado ccmum 11X19B um catta niWII 
da hannomzação das polliticas macroecoullrnicaa, o 
que pressupõe um cenéno da estabilidrlde" Eximi, 
também, uma encrme agenda perldantll de lllrMB 
manos BUSCBIIvets à ccquntun& mec._IOmica, 
qua podem ser nagcaados e SlnaiWUIIIITI a vailade 
politica da integração. e.- tennos vanam dllllde a 
harmoniDÇio das aduanaa, de normas lá:i- e 11-
tossani!Maa a politicas da transporta e lllfra..aru!U
ra ~.por axamplo. Essa~ ser, no mo
manto, a estratégia doS pai- do MéiCOSUI. 

E- pontas, surnariamanla abonlallot. ser
~ 001110 uma Widadalra amostn&gam da_,.. 
plaXJdade de ,.,._ que envotwam a •J411arnalllliiÇID 
doS acordos de IT1hlgraçAD. Alllllm sendo, • --
em conta que a agenda brurlaira na An*lclll..ldina. 
cantorma Já_....._, comprearlda CJU~ra.-
dos. -.ldararnos ruoéWII que o Marcosul, na con
diçlo da 1niciabva de inlllgraçlo maill _ _. ..... 
na Aménca l.alina, niO tenha sua !!hioçlo ,..meta 
em furçAo da unplaniiiÇiio da OUiroB pi'GjOiila., urna 
vez que a ordem natural das COIIIU apcnlll, ao con
ririo, para uma provável lderança do Mar wl na 
ll'lfagraçãa latJno.ernanCan 

Naaae sentido, aa pra~ ,...,. ,.,. a I~ 
da Álllll de lNnl Comén:ro das Américas - Alca, 
apnawnladas em Recife pelo Emhanrador Luiz Fel
pa L.ampraia, Mll'lilltro das Re•a;!ies Extalcns do 
Bras~. durante a 2" Rllllmlio de Vice Mirli!!hO&O Ra.
IJCIIIÁWB pelo Comén:ro das Am6rica8, 18>-'anl a 
praccupaçliO em =nduZir os erll8ildira- -.. a 
I"'I'Jasstria calllilla, adOiando como ililbatjgla a na
ll'l çAo via bloco dos palses que lllt8gT1Im o Mar-
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cosul. Os parâmetros considerados fundamentaiS 
ewlenc1am a Intenção de preseiVaçáo do modelo 1á 
adotado: a condução das negoaações devera ser 
obj810 de consenso hemiSfénco e voltada para o li
vre comérao; a Alca deve se fundamentar nos es
quemas ITIIIIS profundos de Integração eXIStentes no 
hemiSféno, a ~lo do Mercosul e de outros agrupa
mentos 1'8g10111US; a discussão resultante de negoaa
ções deve ter nlmo compativel com a oonsolldação e o 
aperfeçoamento das vánas 1niCIIIbVaS em curso no 
conbnenle; a Alce deve ser constru1da sobre compro
ITIISSOS equdlbrados, eqildBIMls e VBrdaiOSOS para 
cada uma das pal1es. deve ser~ a possibi
lidade de que os países definam produtos e/ou selores 
econ6mcos aos quaiS possa ser aplicado tniiiUI1en1o 
espeaal, dadas as suas pecullandades; deve ser pro
mow:la a maiS ampla partiCipação dos diVersos seto
res da SOCiedade CMI doa países, em espec1111 os 
empresãnos. os trabalhadores e os consumidores. 

Quanto ao cronograma de negoaações, pro
põe-se que essas ocorranl em tnis etapas sucessi
vas: os acordos finnados na pnme11a fase (1998 e 
1999) podenam entrar em v1gor no ano 2.000, por se 
tratar de medidas que favorecenam o ooméiCIO em 
geral, sem llll'!lll aherações nas normas em VIgor. A 
segunda fase (2000 e 2002) dana a fonna JUrídiCa 
nec a sã na para um acoldo de comérCio ter validade 
e na ten:1811a (2003 e 2005), fmalmente, sanam esta
belecidos os prazos em qYe os pa1ses membros fi
xariam as tarifas 18dUZKias e as deiTIIIIS normas de 
a c as o a um IIVIIB mercado. 

o modelo defendido- o B9Qdamento da ante
~ do cronoglllll1ll. COI'Ifonne dalelldem os EUA, 
e pellnle um llpo de maiS de IICOido com os 
diversos PR1Ji110S ,___ , -o allqlela-
mento enbe os diversos ' 1*1111111 Ido que o 
Meocoaul continue a aluar falar de ....,lso ao 
crascmaniD ecouOniCO dos Jabno.arnencano. 

As PI1IOCIIPIIÇÕ8II UI• apresentadas podem 
pan!Cer -.ivas àqueles que, no afã de promoVIBr 
a abettura da economra nacional e sua integração 
no meiCado global, defendem uma esbalégia afoita 
e IIT8flelida de busca de IICOidos comeiCIIIIS a qual
qYer custo. Nós, por outrc lado, embora 18C0nheça
mos qYe o forlalecunanto elas relações com os pai
- do conbnllnle, por 1n1110 do coméiCIO e dos flu-
- de inveatimBntos dlrato&, SIIJilm etapas IndiSpen-
sáveiS do r-•~ c~~~~ de. lniiiiiÇiO do Eliasil na 
8COi IOI11iB nemacianal, ICI8fi10B que esse IIVIIII90 
se faça de fonia segui&, responsáWII e imM118MII. 

Em outi&S palavras, consideramos qYe não é 
razoá\lel esperar que o 81'8811 se diSpOflha a avançar 

rapidamente em um novo esfoiÇO de ampla liberação 
comeiCIIII, como e o caso da Alca. quando sabemos 
que essa abertura envolve relações com ~ros que 
dispõem de economiiiS bem ma1s desenvolvidas, so
fistiCadas e co~. A nosso ver, não e 18ZCável. 
ameia. que esse esfOIÇO se faça às custas do BSVaZIII
mento de ouiiBS liliCIIIbVaS em andamento, CUJO exem
plo ma1s s•gndiCIIIIvo e o caso de MeiCOSul. 

Por outro lado, embora esteJ&mos obVIamente 
consc•entes de que c per~odo de protec10111srno ab
soluto nãc e ITIIIIS Viável, defendemos a proteção de 
setcres sensiVI!IS, come autornoveiS e mfonnátiCB, e 
a relonnulação da polítiCa de promoção comeiCIIII, 
para adequá-la a uma nova realidade. Não podemos 
esquecer que, no caso braslle•ro. o processo de •n
dustnal•zação fo1 gerado sob proteção, o que penn•
bu o floresc•mento de uma 1ndústna tone e dMHS•f•
cada, tanto de bens duiBVI!IS corno até de computa
dore's. Entretanto, no final da decada de 80, a vanta
gem comparatiV8 desse modelo Já se tinha esgotado 
e eiS PI8CISO submeter a 1ndústna a um processo de 
renovação e de magenação, expondo-a à competi
ção. Isso tem tido 1mpactos de&~guu nos diferentes 
setore&. Mas não podemos expor nossos setores 
sensíveiS a novos 1mpactos. O setor de autom6ve1s 
é o caso maiS notóno. Todos nós ·nos lembramos do 
ocomdo em 1994, quando uma 18dução tanfána pro
vocou uma tendência galopante de importar canos 
novos, gerarldo uma distoiÇAo que nenhum grande 
mencadc podena suportar. 

É a prudênCia, podan!O, que maiNa essa nossa 
11'11e1Venção. Não podemos ficar Indiferentes a um pro
cesso CIUCial para o desenvolvimento de nosso Pais. 
Temos a IIIISSão constiiUCIOnal da aprovação dafimiva 
de aconlos li1IBrniDOnals negoqados pelo Governo 
biasdelro. Cumpre-nos. em oonseqiiênaa, zelar para 
que taiS aooldos se estabeleçam acma dos u ilel a 1 ses 
elêmaras e rnomentàneos da mutante -.nu,.. do 
fluxo coonaaal, e S11J11111 p!aSidldos pelo entendme111o 
;la que as ahemaliVas de 1111egi&Ção ecou6o I Ma são, 
na VMI!ade, ii1Sinlinel'lll de mpulso ao crescunento 
econ01111C0 dos palses labno-amencatiOs. 

Muilo obngado. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 

Presidente, Sr. 88 e Snl. Senadores, por genlileza da 
Secratána NaCIOnal de Assultência Social do MPAS, 
Sr.• LúCia Vã1118 Abria Cosia. veKHne às mios a 
documentação dllltlibuída na ConferãnciB lnteii'IIICIO
nal sobre Trabalho Infantil. 

O ialendo conclaws, ... allzado em Oslo, Nocue
ge, em outubro de 1997, teve sua temébca centrada 
na prevenção e enadiCIIÇão do trabalho infantd. 
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Dada a relevãiiCIB desse problema e a fraqiiên
CIB com que o tema da 1nfã11C1B desprol8glda tem 
compaiiiCICio no nobCiáno da 1rnpransa mundial, as
Sim oom na peuta de eventos promovidos pelos or
ganismos 1111emac:IONIIS ligados a mfâllCIB, c11110 re
comendavel que eu repasse a este Plenáno, pelo 
menos, os Informes de rna1or Interesse, extraídos do 
cllado dossiê. 

ESie engloba os segumtes documentos. 
- Programa de ConferêllCIB; 
- Súmula da agenda de ação, 
- Ação prábca para el1m1nar o trabalho mfant1l, 
- legiSlação e Aplicação; 
- Eslraléglas para eliml1ação do tlllbalho ll1lantd 

- prevenção, remoção e reabilitação; 

- Moblkzação Social e Tlllbalho lnfanbl. 
Tais documentos foram pA!paraclos, ou pelo 

Eacntóno InternaCIOnal do Trabalho, ele genebla, ou 
pelo Fundo das Nações Unidas para a lnfllnaa (UNI· 
CEF) Nova Iorque. 

Perlustnlnclo-o, senhor Presidente, somos le
vados, de 111'111diato, a conslalar que a Conlarêncla 
de Oslo ralleliu a CfiiSCIInte preocupação inteiiiBCI0-
11111 com o trabalho mfanlll 

Sua leitura, por outro lado, enriqueca-nos so
~ra com anáiiS8S e ll1fonna9ões que noa II· 
CIIam não apenas a uma aguda !limada de_.....,,.. 
aa em tomo deasa pmbla 11ébca, como. IBntl*n, afe. 
-uma Vllio obJabva ela tudo o que se tem feiiD 
OU que plariiiJillazar para libertar- CIBÇIIII dos ris-
008 e~~ pelo llaball10lnlanli. 

Algumas deasM lnfomiiiQ(Ie&, Senhor P18S1· 
denta, é que agora, pall88nll a comentar. 

e.tma ... que em llldo o IIUido, tn111a1an, ho!e 
em dia, cen:a da 250 ml1iles da criançeB, a maioria 
em cnc&rlllnclas -..narnan111 IIOCIVaS ao -.. de
•MIIwiiMIIIo fialco,IIOCIIII, 81110CI01181e 8llfldual. 

~-.,_.e mais,- os govamaa e a 
Soaedade CMI, o cor-.o em tomo da naaaulda. 
da ela d•aa ICildaar aç6es mwlatas para proteger 
tadas as crfllnças con1ra o trabalho pemicloeo, ma
dianle ll'l8dldas prawntivas que os afaslllm de situa· 
ÇÕIIII IJII'IDCIBS para sua saúda. 

c-, pandelamente, em llldo o mundo, a 
~-,..mm .. .__ ... ,.., 'das relações 8XISteldes llnlnl o traba· 
lho ll'lfanlll e a educação. 

Tome-ee cada vez ma1s claro e avidente que a 
particlpaçio de cnanças em trabalhos ,_ à -
aaude e a 881.1 ~hllmento fíSICO, 11181edual e 
mo181, está -ilamente relaciOnllda com a ausên
Cia acadUada ela oporlunldades educaclonlua. 

Lê-se em A EduCação e o Trabalho Infantil -
documento elabonKio pala UIICIIf, -grave danincla: 

"A relação entre o trabalho 111fanbl e a 
educação dá-se em vános níWIIS. 

Em um nível maiS profundo, o trabalho 
e a esoola estão relaciOnados com as ~ 
plexas, ana1gadas e poderosas fOIÇIIS politi
cas. SOCIBis, econõmx:as e cullunus que exi
gem para sua patp8IUação uma Jql'llaçio 
sem educaçio, uma loiça da llaballo bllrala e 
graiUIIa elnlbalhadoras sem poder algum. •. 

Dever-s&-18 enfatiZar que a perpa!Ua
ção do trabalho Infantil não beneficia os inte
re- da cnança, nem de sua famlla, nem 
lafl1lOUOO cortMpOnde aos intaniBBBI da 
saúde, BSSim como da nqueza social e eca
nOmlca das naçiles" 

No que respeda à agenda de açõee _,.. 

dal!las pela couhrinaa ela Oslo, é da ~ ··ar o 
comenso obtido em tomo das HgUintse JIIIDiidadas: 

- o lllliasbl118niD no ~111111110 fialco, inlll
leclual, sacai e -..ritual da c:nança ê um impMIIIIvo 
ébco, SOCial, e econOmlco de todas as Sociadadee; 

- a Convençlo IIObnl os Direitos da Criança ,._ 
"COirvnlh'-""" 881.18 dlnnlos legaiS e BOCIBIS, O qua llqlllca 
no dever da Estado de asaegurar a~ oe IIBIO
res sem excaçln, aiiObnMvlncla. o daaaiJVIDI:III;ar
to pessoal e IIOCIIII, a intagndade tiSICa, ptlil otó • a e 
mota!, adolando-ee medidas •r"' a• de IA.....,., 
para aqueles que ee encontram em llll"açil" parli
cularmenle diffceiS; 

- os tl8balhadonls lllfanlis conam um .grave 
naco pessoal e social não apeMS porque o hbalho 
llllanlll ee raahza com fnlqQincia em iDidlç6w abu
sivas • pangoaaa, ~ também porque clliaulla o 
c1eaenvo1v1mant emocional, adule l'lnal, ....a e ci
VICO do manor; 

- • CJbligat:6o da cleufMIIwlr prog- pollli
coa, de promover leg"l 'ec:l'», planos, - 51 r· • 
madidas pata • llllrilaçio do trabalho lnlanlll cabe 
aos gcMimos, ~ raquer a parbCijAIÇio da toc1oe os 
setoras da SOCIBc!ade CMI; 

- a edlaçãn. muito parbeula1'11"1818 a pnmé
na, é o metO pnriCiplll para ~r e .......,. o tn.. 
bailo Infantil; 

- o trabalho lllfanlil é a um s6 tempo _.. 
qiilnCia e causa da pobrwa; dai a nac r r · "de de 
astnllég• voltadas para o alivio e • ellminai;ID. da 
pobreza, ,_nclall no conJUnto da açilee deirlilada 
a 11111111116-lo; 
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- cons•dera·se lmprasc•nchvel a cooperação 1na 

temac1onal em apo1o às estratégias e planos nac1o
na1s de eliminação do trabalho 1nfant1l, 

- proteger a cnança contra a exploração eco
nõmlca e contra a realização de qualquer trabalho 
que possa ser nociVO ou d1f1cultar sua educação, 
pondo em nsco sua saúde e seu pleno desenvolvi
mento fiSICO. mental, espmtual e soc1al, constrtUI o 
obJBtiVO pnnc1pal dos planos nac1ona1s e do esforço 
cooperativo 1nternac1onal; 

- a meta a longo prazo, em ambos os casos, e 
que todas as cnanças tenham acesso ao ens1no pn
már~o de ana qualidade, salvaguardando dessa for
ma seu d11edo fundamental à educação: 

- a meta a méd1o prazo é a enadiCação de 
toda a atiVKiade laboral realizada por cnanças em 
Idade escolar (dependendo a Idade da legislação de 
cada Estado, assinalando-se, porém, que esta não 
devena ser menor do que 14 anos): 

- a meta a curto prazo é a ellm1nação das for
mas ma1s intoleraveiS de trabalho Infantil 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Ao concluir o rei~ dessas Importantes pro

postaa da Conferêi>CIB de Oslo sobre Trabalho lnlan
bl, reg1stro com satiSfaçio que o Congresso Nacio
nal não está alheio às preocupações mund1a1s com a 
sorte da 1nlãncla desprotegida. 

Prova diSSO é a CPI do Trabalho Infantil, insta
lada há dois anos e presidida pela Ilustre Senadora 
Marluce Pinto, do PMDB de Rora1ma. 

Tome1 conhec1merto, inclusiVe, de que essa 
Convenção deverá se reumr nos próximos dias para 
estabelecer sua agenda de trabalho em 98. 

Resta-nos, portanto, ~gurar que essa Impor
tante CPI conclua no prazo maiS breve quanto pos
sfvel seus acurados trabalhos, de sorte a orientar a 
paltlelpBÇiio do Legoslabvo no esforço mundl81 pela 
preservação ds riinaa -,verde poMr ds humanidade. 

É o que penso, StE. residente. 
O SR. PRESIDE (Carlos Petrocln10) -

Nada maiS havendo a r, a Prasldência V8l en-
cerrar os trabalhos, la rado ao plenáno a raailza
ção de sessão ditillerabva ord1néna, a realizar-se 
amanhã, às 14h30mm., oom a seguinte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 41, DE 1997 

Teroe1ro e úlhmo dia de discussão, em segun
do turno, da Proposta de Emenda à Constllu!Çio n" 
41, de 1997 (n" 173195, na Cãmara dos Deputados), 

de 1nic1at1va do Presidente da República, que moddl
ca o reg1me e d1spõe sobre pnncip1os e normas da 
Adm1n1stração PúbiiCil, servidores e agentes poiltl
cos, controle de despesas e f1nanças publiCas, e 
custeio de atMdades a cargo do D1stnto Federal, e 
dá outras provKiénciBS, tendo 

Parecer sob ri' 81, de 1998, da Comssão de 
ConsbtuiÇão, JustJça e CldadaniB. Relalor Senador Ro
mero Juca, oielecendo a redação para o segundo turno. 

-2-
DECRETO LEGISLATIVO N° 22, DE 1996 

DISCussão, em turno úmco, do Protelo de De
creto legislatiVO n• 22, de 1996 (n" 191/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão da Rád10 Arapongas S A. j)Bra explorar 
seMÇO de rad1oddusão sonora em onda médiB na 
C1dade de Arapongas, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, sob n• 820, de 1997, da Co
miSsão de Educação. Relalor Senador Levy D1as, 
com abstenção da Senadora Benedrta da Silva. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 46, DE 1997 

DIScussão. em turno ún1co, do PI'Of8ID de De
creto leg1slabvo n• 46, de 1997 (n° 350196, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a permiSsão da Rad10 Transoeste Lida. para explo
rar seMÇO de radiOddusão soriOIIl em freqlieiiCIB 
modulada na C1dade de Joaçaba. Estado de Santa 
Catame, tando 

PIII8CI!I'favorável, sob ri' 578, de 1997, ds Corns
são de Educaçio, Relator: Senador Espendião Anwl. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LESGISLATIVO 

N" 47, DE 1997 

Dlsc:ns•'o. em turno úniCO, do Proj8to de [)e.. 
creiO LegislatiVO n" 47, de 1997 (n1 351196. na CA
mara dos Deputados), que aprova o alo que renova 
a outorga defenda à Soc:!edade RádiO Conbnental 
Lida. para explorar seMÇO de radiOdifusão sonora 
em onda média na Cidade de Coronel Freitas, Esta
do de Santa Catame, tendo 

Parecer favorável, sob rf' 579, de 1997, da Corns
são de Ednraçiio, Relator: Seuador E:spendiiio Amn. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocln10) -
Está encenada a sessão. 

(L81111nta-se a sessao às 17 hotas e 12 mmutos.) 
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ATA DA 28" SESSÃO DELIBERATIV A EXTRAORDINÁIA 
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 13 de fevereiro de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

MARÇO DE 1998 

No Parecer no 81, de 1998, oferecendo a Redação, para o segundo 
turno. da Proposta de Emenda à Constituição no 41, de 1997 (n° 173, de 1995, 
na Câmara dos Deputados; 

- Na página 02907, segunda coluna: 

Onde se lê: 

"Redação, para o segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 41. de 1997 (n° 173, de 195, na Câmara dos Deputados)." 

Leia-se: 

"Redação, para o segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 41, de 1997 (n° 173, de 1995, na Câmara dos Deputados)." 

- Na página 02908, segunda coluna: 

Onde se lê: 

"Art. 2° O § r do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da 
Constituição Fedeial passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se § 
'r no art. 28 reoumerando-se para§ ]0 o atual parágrafo único:" 

Leia-se: 

"Art. 2° O § 2° do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da 
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se§ 
2o no art. 28 e renumerando-se para § 1 o o atual parágrafo único:" 

-Na página 02909, primeiia coluna: 
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Onde se lê: 

.. Art. 3D .................................................................................... . 
'Art. 37 .......................................................................... . 
X- a renumeração dos servidores .............................. '" 

Leia-se: 

"An. 3o .......................................................................... . 
'Art.37 ...........................................................•............... 
X - a remuneração dos servidores ................................ . 

-Na página 02910, primeira coluna: 

Onde se lê: 
"Art. 3D ......................................................................... .. 

'Art. 37 .......................................................................... . 
§ 3D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
m - a disciplina da representação contra o exercício 

negligente ou abusivo e cargo, emprego ou função na 
administração pública."' 

Leia-se: 

"An. 3D··········································································· 
'Art. 37 .......................................................................... . 
§ 3D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oo••••••••••••••oo•••••••••••••••••••• 

III - a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abus1vo de cargo. emprego ou função na 
administração pública.'" 

- Na página 0291 I, primeira coluna: 

Onde se lê: 
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.. Art. 7"ooooooo 000 oooooo o 000000000000 ooo o o o o ooooooo 00 ooooo oOOooooooooOOoooo ooooooo ooooooooo 
• Art. 48ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos 
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e do Supremo Tribunal FederaJ, observado o 
que dispõem os artso 39 § 4°0 150,U. 143, Ill.e 153. §X'. I." 

Leia-se: 

.. Art. 1"ooooooooooooo ooooooooooooooOooOOo o oooo ooo 00 o o o oooo ooo o o oooo OOoOOoO O o O oooooooooooooo 
• Art. 48ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos 
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o 
que dispõem os artso 39 § 4°, 150. Il, 153, m. e 153, § 'Z', 1." 

-Na página 02912, primeira coluna: 

Onde se lê: 

"Art. l3oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
• Art. 96oooooooooooooooooooooOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

IloooooooooOOoOOoOOoOOOOOoOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
b) a criação e a extinção de cargos e a remuoeração 

dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados, bem como a fiXaÇão do subsídio de seus 
membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV;"' 

"Arto 13ooooooooOooooooooooooooOOoOOoOOOOOoOOOOOo000000oOOOOOOOOOooOOOOooooooooooooooooooooo 
• Art. 96ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Il..oooooOOooooooooooooooooooooooooooooOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração 
dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados. bem como a fixação do subsídio de seus 
membros e dos juízes. inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV;"' 

Na página 02912. segunda coluna: 

Onde se lê: 

"Art. 18. O art. 134 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação:" 

Leia-se: 

"Art. 18. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinlle redação:" 

-Na página 02914, segunda coluna: 

Onde se lê: 

"Art. 26. No prazo de dois anos de promulgação desta 
Emenda, as entidades da administração indireta terão seus 
estatutos revistos quanto à respectiva natureza jurídica, 
tendo em conta a fmalidade e as competências efetivamente 
executadas." 

Leia-se: 

"Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta 
Emenda, as entidades da administração indireta terão seus 
estatutos revistos quanto à respectiva natureza jurídica, 
tendo em conta a finalidade e as competências efetivamente 
executadas." 

-Na página 02914, segunda coluna: 
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Onde se lê: 

"Art. 30. O projeto de lei complementar a que se 
refere o art. 163 da Constituição Federal será apresentado 
pelo Poder ao Congresso Nacional no prazo máximo de 
cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda. •• 

Leia-se: 

"An. 30. O projeto de lei complementar a que se 
refere o art. 163 da Coostiwição Federal será apresentado 
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo 
máximo de cento e oitenta dias da promulgação desta 
Emenda." 

ATA DA t•SUSÃ.o DELIBERATIVA ORDINÁRIA. REALIZADA, EM :Z DE 
MARÇO DE 1998 

(Publicada no DSF de 3 de março de 1998) 
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ÀNTONIO CARLOS MAGALHÃES 

03/03/98 
Terça-feira 

10:00 - Despacho interno 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 

20:45 - Jahtar em homenagem ao Presidente do Conselho de 
Ministros da República Italiana, Sr. Romano Prodi 

PaláCIO da Alvorada 
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Ata da 3R Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de março de 1998 

4A Sessão Legislativa Ordinária, da 50! Legislatura 

Pres1dãncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães 
Ronaldo Cunha Lima, Carlos Patrocínio e Lúd10 Coelho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Abdlas Naacimanto - Ademr Andrade - Anto-
1110 Callos Magalhlas - An16n10 Callos Valadaras -
Artur da Tavola- Bailo Parga- Ben1 Veras- Bemar
do Cabral - Callos Bezena - Callos Palrocln10 -
Callos Wilson - Caslldo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edilon Loblo - Eduardo Suplo:y - Élao A1varas -
Emlia FeiiWidaa - Epibiclo Cafete11a - Enwldes 
Amonrn - Eapelidllo Amn - Femando Bezana -
F..-~ino ,._-F- Neto- Gerson ean.m 
- Gillei1D Miranda - Gllvam Borges - GuHhenne 
Palmeinl - Hugo Napolaio - Jader Barbalho - Jef
'-P- -Joio FIIUIÇII -João Rocha - Joel de 
Hollanda - J- PlnheiJO - Josaphat Marinho -
Joaé AgripJnO - JOIIé Banco - JOIIé Eduanlo - JOIIé 
Edualdo Outra - JOIIé Fogaça - Joaé Roberto Anu
da - Joaé Saad - JOIIé Samey - JOIIé Sana - Jllllo c:an.- - Jllnia Mansa - lauJO Campoa - '--r 
QuJnlllnlha - Leonel Paiva - Levy Dillll - L.uafcllo 
POIIIIIIa - Wcoo Alclnbua. - l.íldio Coello - Marina 
Slva - Marluoa Pllm - Mau10 Miranda - Nabor olll
nlor- Odacir Sele.-- Osmar Diu- OIDniel ~
do - Ped10 Simon - Ramez Tebet - Regina Aa
~ - Ranan CalleiiOS - Roberto RequiiD -
Rometo Juc6 - Romeu Tuma - Ronllldo Cuntw. 
Lime - Sebaalilo Rocha - SefliiO Machado - VlaDn 
Kllllrúllng -

O SR. PRE8IDENTE (Lúdlo Coelho) - A lia 
de pt-nça - o cornparacinallo de 71 S... 
Senadonla. ~ nllrnero nlglllallal. dec:lenl 
liberta a -.lo. 

Sob a PI......., de Deus. •-noe ~lia
~-

O SR. PRE8&ENTE (llldlo Coelho) - O 111111-
po dellllnado - Ollldo- da Hora do Expedieul& 
da IJI'IIBnl& -.lo sará dedicado a ,_,.ICial" a 
memória do ax Senador DaJcy Ribeiro. pelo tlana
CUIIIO do primeiro~ de aua rnorl&. noa lar· 
-do Raquarinwllo ri' 147. de 111118. do Salador 
Atxlu Nucil-•10 e ou1n1a Srs. Sanadoraa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias 
Nasc1men10. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
P10nunc18 o seguinte discurso. Sem nMBão do ora
dor.) - Sr. PI8Sidenle. Sr"s e Srs. Sanadoraa, IIOb a 
proteção de Olorum. 1111Cio eal& pJOnunciarnento. 

É com orgulho e emoc;:ão que aa-..o hole a 
eal& tnbuna pan1 I8VBIBIICIIII' uma das figuiBS mela 
Ilustras e brlllianlee de noeaa Hisl6na politica e cul
tural contamponlnea. OtguiiO por ser seu ., c 111 or 
neal& cade11a do Serl8do. de onde ma eafooço em 
honrar seu espiniD lu...--o e oomballvo. Emoçio 
por estar eq111 181ambrando. não uma figura que co
nheci pelos l8giSiros da Hisl6na, mas uma ~ 
oom a qual tive a oportulildade de CCJIIilllllllha ele
grias.. aoflai&ltoa. e&peiiUIÇIIS. no caminho de cone
trumiOS, ao lado de taniUe ou1n1a COIIipBiiMinls, 
ums all&mallva, uma posertMrede de futu10 pe111 o 
povo deata Pais. Refiro-me eo ill&lrl!•l, eo pollb
co, ao educador, ao l"unansla, ao Senador Den:y 
Rlbal10. cujo pnmBIJO anwr&ério de faloicin•IIID 
tlaiiSCOo'I'BU - 17 dias de tawn1110 iÃIIImO, oom 
quem marmw uma nllllçio 111111g11a de coaprrsçil 
lniBiecturl de8de a d6cada dos ClllqQenta 1116 a -
morl&. 

Nr1 ciclo na entllo bnc611ca ~ Clrnlr, em 
26 de OUIIDD de 11122, Dan:y Rllew ..__ em 
- inflncia a - cultura do inl&nor IIWIBI10, ilillhilll" 
nada das lllltulncias llllllilclels BUI'D4Jêias, ahlaw
e indlgeMs, que i1iiiilllaide, 18d h oradiis pelo ... 
gêno de poel&-ciBillists, o lninlfonnrriern 1111111 dos 
co-fundadoi8s da vwdadelra identidade naaioneL 
Alie trls anos de idade, ficou 6rflo de pai - o que 
i1iiiilll&rda, em .... saboi'DIU ~viria 8 

considerar nuilo conlorl6vel, i* que nio '-quem 
me domes!• -- Criado pela mie, Dona f'lr*lha, 
maetra quenda e mia d8' 1• =ta, viveu. em - prl
narae anos. uma vida de potnza digna, que o 
apJOIIIII'Iaria delinltivaJMnl& dos iliijjiiiBidW -*"" 
dos de- popule(:lo. 

Em 1938, DaJcy daixau ptJra ris a cidade na
tal, rumo a Belo Ho"-- um IIIBiillliio ~ de 
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pequena codade do onterior, precosando ser desferto 
para ser relerto, nas suas própnas palavras. la estu
dar Medocona, deseJo de há murto acalentado por ele 
mesmo e por sua mãe, seguondo o exemplo dobo 
Plinoo, o homem maos culto da codade. A Belõ de en
tão era. a seus olhos. enoomossorna e belissorna, 
aberta em avenodas e ruas de larguras omensas. 
Eram os tempos em que o prelerto Juscelino Kubrts· 
chek edrtocava o conJurrto uobano da Pampulha, a 
cargo de Oscar Noemeyer, cujas obras nascentes 
encheram os olhos do JOVSm estudante. Nesse am
boente efervescia também uma cuHura que ona pro
duzor toda uma geração de escntooes, ontelectuaos e 
polltocos de enoome proemonêncoa na voda brasoleora. 
Não surpreende, assom, que, pouco aterrto às aulas 
de Medocona, monostradas durante o doa, Da,çy pas
sasse as nortes em doscussões, nos bares, com co
legas que lhe mostravam a crueldade da ditadura do 
pnmeoro Geh)loo, as lutes da democracoa contra o 
Eoxo, o reacoonarismo do Estado Novo, a demagogoa 
dos coraos de Vola3a nova literatura naaonal 
de Jorge Amado, José ·ns do Rego e Gracoloano 
Ramos, que o encerrtou. Como o encantou também 
o pnmeoro contato com o ideáno socialista, vlhpen
doado e cruelmente perseguodo nestas terras, mas vo
tonoso no Velho Mul'ldo, onde, após a batalha de 
Stalongrado, a União Sovtábca se consagrava na luta 
contra o nBZJ-fascosmo As marcas desse cantata 
niio se esvaneceriam. Mais tarde, diria ele: Não sou 
comunosta, nem maDOsta sou, mas sou doscipulo, 
herdeiro de Marx, que vejo espantado corno clenomo
nador comum de todas as coêncoas do homem 

A aiMdade politico-estudanbl colocou o JOYem 
Dan:y em contato com o soco6logo norte-amancano 
Donald Pieoson, que com ele visrtou as codades hos
tóncas do intenor m9 assombrando-se com a n· 
queza da cultura ba Surgou dei a oiMta de uma 
bolsa de estudos para a scola de Sociologoa e Poli· 
IICe de São Paulo, ale que Da,çy, após ser dos· 
pensado do aervoço moldar, acabou acartando. Fo
ram. então, anos de ag~ estudantil - Dan:y era 
militante de carlelrinha da UNE -, mas também de 
pruflcuos estudos e cantatas no ambiente mudO es
pecoal cnado, na cidade e na universlllade, por sé· 
lHos r..__, ingleses, alemles, italianos e norte
amencanos. Lumonaras como o própno socoólogo 
Pierson, o alemiio Emdle Wollerna. antropólogo, e 
Herbert Baldus. etnólogo e poete, os séboos france
ses Ulvi.Sba..a e Reger BastKie, o onglês Radclolle 
Brown ... Uma plêiade em que também bnlhavam no
mes de bras~eiros corno o hostonador Sérgoo Suar
que de Holanda. 

Em 1946, apos obter o doploma em Antropolo
goa, Darcy faz uma opção de carreora que causa es
tranheza aos seus amogos e lanullares vao ocupar o 
cargo de etnólogo no então Conselho Nacoonal de 
Proteção aos lndoos. Vao passar também, segundo 
ele mesmo, os melhores anos de sua VIda, quando, 
dedicando-se ao estudo dos ondigenas do intenor da 
Amazônia, ganha poestogoo como orrtelectual brasoleo
ro de pensamento absolutamente ongonal. Sua famí
lia, e sobretudo sua mãe, só percebeu que o folho 
não fracassara quando este, em 1950, ganha o prê
moo Fáboo Prado de ensaoos pelo livro Re/1(/Jilo e mr
to/ogta kadtwéu Foram os JOmaos, chegando a Mon
tes Claros com o meu oetrato, que convenceram mo
nha gente de que eu não era um caso totalmente 
perdidO. 

Anos depoos, Da,çy se ondagava: ( .) por que 
me meto no mato, com os indoos? Por que Já peoma
neco, atrelado à natureza e a eles, por tarrto tempo? 
Sei lá. Curiosodade ontelectual, me oncenbvando uma 
carreora de pesquiSador poolissoonal? Essa bem po
doa ser monha ITIDIIVação pnncopal. Jnaabslaçlo que 
se oleoecoa a mom, em São Paulo, ganhando donheo
ro, ou na bOa voda do Roo? Também podia ser. Creio 
que todas essas coosas funcionaram, mas o que me 
oateve lá anos e anos loo, acho agora, o encanta
mento pelo Pantanal e dapoos pela Amazônia, um 
deslumbramento com a humanodade lndoa, tio irma 
e tiio ._ncoal. 

Dois anos depoos, em 1952, Da,çy Ribetro as
sume a doração do Setor de Estudos do Serviço de 
Proteção ao lndoo, com o apooo do Marechal CAnelo
do Rondon, então Poesodente do Conselho NaCional 
de Proteção aos lndoos. Nessa qualidade, foi oespon
sévosl pela fundação, em 1953, do Museu do lndio, 
que a Unesco destacou como o pnmeoro do mundo a 
ser cnado com o prapósrto de quebrar o preconceito 
contra os mdlgenas. 

O Sr. Epltaclo Cafeelllra (PPB-MA) - Perrnrte
me V. Ex" um aparte? 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioeo/PDT
RJ) - Com murto prazer. 

O Sr. Epbclo c.f8lllinl (PPB-MA) - Noboe 
Senador Abdias Nascomerrto, o Senador Dan:y Ao
beiro loo, na realidade, um votonoso na VIde. O seu 
amor pela nação indígena foi regiStrado onclusove no 
meu EstadO, o Maranhão, onde l8afozou estudos 110-

boe os lndoos do vale do Tunaçu. Mas eu nlo quena 
ressaltar seus latos, porque uma sessão seria pou
co pera falaomos sobre a logura de Dan:y Robeoro, 
bem como uma semana, porque S. Ex", na realida
de, dedocou a sua VIda à nossa tena. ao Brasol So-
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lreu constr&ngJmentos, mas JSmaiS se abateu. As 
suas maoores caractenstocas eoam o amor ao índio e 
o amor à cultura, não paoa o seu própno proveito, 
mas paoa que o povo pudesse ser culto. Entao. a 
passagem pela VIda de Darcy Robeoro e algo que en
nquece a Históna do Brasol. Daocy Ribeoro too um vo
tonoso em tudo. oncluSIV8 venceu um câncer. Na de
cada de 70 penrolioam que Daocy Robeoro, então cas
sado e exilado, VI8SSe rnoorer no Brasil Ele voltou e 
venceu o cãnoer. Só na década de 90 um outro cân
cer chegou paoa levá-lo do nosso corwovoo. Nesses 
20 anos de sobrevoda, de nova VIda, ele prestou ser
VIÇOS onestomaVIIIS a este País, onclusove o trabalho 
fedo aquo no Senado, quando exammou a leglllação 
sobre Educação. Congratulo-me com V. Ex", que re
quereu esta sessão paoa qua pudéesamos homena
gear Daocy Albano. Nobre Senador, sonto-me peque
no doante de uma figura tão goande corno Darcy Ro
betro, únoco Senador que passou por esta Casa e foo 
por lodos revarencoado, apesar de ter sido dlacnmo
nado pelo regime militar Dan:y Rlbeno cor.eguw 
vancer o ragme e as suas ldlossoncr&siBS. Relomaro
do para cã, ele faleoeu, passou pera o andar de 
cmoa, deixando uma hçlo de grandeza, de braadtda
de, de amor aos lndioa, ao povo, à vida e pnncopal
mente à terra brasileira. ParabeniZO V. Ex" pelo bro
lhanle diBC:urao. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BiocaiPDT
RJ) - Agradeço o apalle de V Ex", qua a6 aném 
veodadea a respeito do nosso querido Darcy Rlleoro. 

O Sr."- Tebet (PMDB-MS)- Pau note-me 
V Ex" um apaote? 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BiocaiPDT
RJ) - Ouço V. Ex" com muito prazar. 

O Sr. A8IMZ Tebel (PMDB-MS) - Senador 
Abdlas Nasconall<>, foco agradecido a V. Ex" por me 
ooooceder- apaote. Em veodade, não me _, 
pera ser um dllqueles qua pullnae, com a minha 
modesta voz, ~KMW a JUã homenagem àquele 
que, sem dúvida nenhuma, foi um grande b......,ro. 
Represento Mato Grosso do Sul, Senador Abdiaa 
Naacomanto, e por lá tambjm Dsrcy Ribeiro, como 
Billl•~ólogo e como educador,~ marcas inde-
16veos. Assim, peço perrnaalo a V Ex" pera que 
acade no seu pronui'ICIIIIIIIInlo a I'!Wiha voz, como 
rapoasentente de Maio Grosso do Sul, na homena
gem, na I'8VIIIêncoa à memóna de Darcy Rlbetro, 
com quem c:orMVo ..- Casa - e que corMVêiiCI8 
agradsWII; a o quanto de CMSmo ele tranamrllu a to
dos nós aquo no Senado da Repúbloca. Digo I'NIIS, 

Sanador Abdlu Nacmanto, sem mado de -· se 
hoje ternos uma ler fundemental para a aducllção, a 

educação que Daocy Ribeiro tanto defendeu, a Lao 
de Doretnzes e Bases da Educação, se temos -
lei hoje deVIdamente aprovada e em V1QDr no Pais, 
sem dúvtda alguma. devemos osso a Dan:y RibeRo. 
pooque essa maténa foo relatada e teve como pnnco
pal artífice a figura llo Senador Bastava ao pera 
consagrá-lo defonttovamente. Mas foo essa, llllvez. a 
sua última grande conrnbuoção ao nosso quando 
Brasol. Mudo obngado a V Ex" por pe1'1111br que pu
desse onterromper o seu brilhante pronui1CI8illllnlo 
para nele onsenr não s monha voz, mas a voz de 
Mato Grosso do Sul. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Biooo/PDT
RJ) - Sonto-me mudo honrado oom o seu apalle e 
também com essa solodanadade de Mato Grosso do 
Sul. Mudo obngado a V Ex" 

A Sr". Júnia llsriR (Biooo/PDT-MG)- Permo
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Biooo/PDT
RJ) - Penmte-me V. Ex" que oonbnue a lellura de 
mBJS um trecho? Logo em seguida cooiC8deoa um 
aparte a V. Ex" 

A Sr". Júnls MariM (Biooo/PDT -MG) - Petfeo
tamente. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Biooo/PDT
RJ) - Nobre Senadora, tenho rKBIO de nio concluor 
o meu pronuncoamenro, pooa ainda estou no seu onl
coo. Um nunuto rnaJS, Sr". Senadora, e Jé lhe oonce
deoeo um aparte. 

Conbnuo, Sr. Presidente. 
Era praocupeção de Darcy que a BllbOpiJI! ogoa 

bra8ileua deorasse de aer urna pnmatclogla ou bar
barologia, qua só olha os índ- como fóaal& VIVOS 
do gênero humano, como se esses a6 III1POI' 1 n 
como objelo de estudo. O acúmulo de 8lCp811111Cias 
e vovêncas de Dsocy ~-lhe os 1ndígeM& como 

gente capaz de llor, de -. de -· de gozo, 
de desengano, de V8lgOI1ha. Gente que llofrla 11 dor 
suprema de ser lndlo num mundo '-111, mas lllnda 
IISIIIIII guanlava no peilo um louco orgullo de 81 

mesmos corno índiOs. Gente mudo 11'11118 Cllp8Z que 
nós de oompor 8lll8llncias IM88 e solld6rla. ( ... ) 
AsSim foi que apoend1 a olhar oa lndios oom os olhos 
deles masmoa. Asam diaae Dan:y. 

Conduzido pela mêo IUI1IIIII de AniSIO Teixan, 
Darcy Rlbeooo passa a se dediCIIr à aducapa, tanto 
pnmána quanto supenor. A parbr de uma -mal no 
Roo de Janeooo, qus era o Centro Brasolaho de Pes
qu18811 Educacionais, monta-se uma lllda desses 
centros JUnto s univei'Sidades e grupos •llal&c'•
em Sio Paulo, Belo Honzanle, S&lvador, Racft, Cu
nliba e Porto Alegre. A empoetlada raunra gente 
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como Thales de Azevedo, G11berto Freyre, Abgar 
Renaun e Femando Azevedo. A Idéia básiCa era In
teressar a uniVersidade bras1le1ra e a 1ntelectuallda· 
de, ele mane1ra geral, am mtegrar a educação no seu 
campo de estudos, como se fBZJa em mediCina e en
genhana. Em 1955, com a eleiÇão de Juscel1no Ku
bllsehek à Pres1dãi'1Cia da República, é oonvldado a 
auXIliar AnisiO Tence1ra, agora Presidente do INEP, 
na elaboração das pnmeiiBS d1retnzes e bases da 
educação 118C10r1al, a CUJO aperfaçoamento conll· 
nuana se dediCando décadas mlllS tarde. Um dos 
pontos fuiCIBIS do debale da proposta no Congresso 
foi a questão da formação do magiS\éno pnmáno. 
Seus oposdores, a direita, quenam, em nome da li
berdade de ei1Sino, translenr o curso de 1ngii!SSO no 
curso nonnal do pnncip10 dele para o fim. Com ISSO 

pretend1am diiiXllr livre quem quiSBSse cnar escolas 
normBIS. Com a aprovação da lei, ISSO acabou se 
-rtendo num negócio que mulbplicou geometn· 
camente o número de cursos norrn&lS, na ...ama 
medida em que degradou a formação do professora
do de man8ll8 1rreparáwl. 

O que se debatia, em essêncoa - dlna Dan:y 
mais tarde - , era, por um lado, o carãter da educa
çio popular que se devia dar e, por outro lado, como 
destJnar ao ensmo popular os escassos recursos pú
blicos dJSponiwJS para a educação. Nlo nos opuse
mos jamais à liberdade ele ens1no no sentidO de di
RIIIo, de quem quer que &eJB, a cnar qualquer bpo de 
escola às suas expensas, para dar educação do co
lorido IdeológiCO que del;epL Nos opúnhamos, isso 
snn, em nome deesa liberdade, a que o pnvatnnsmo 
se aprop-. como se apropnou, dos recursos pú
blicos para subsidiar escolas confessiOIIBIS ou mera
mente lucrallvas. o ideal ele Anl1110 Telxalra, abraça
do por Darcy, era o ele uma escola pública democrá
tica, tal como aquela pell58da por Deway, destineda 
a abrir uma polia para que o povo brasileiro ingres
- na c:ivi1ização modema, fundada numa cultura 
lelrada. Uma escola capaz de interromper o perver
so ptC c ao de mulliplicaçio que tem renovado, 
desde se~. a população bras11eila, mantendo-a 
igual a si mesma, ou BIIJil, 1g110rante e famnta. Mas 
devotada ao lrabalho, servil ou livre, ~ temente 
a Deus, conlonnade com seu tns1e destino sobre a 
Terra. 

A Sr" Júnlll lllllrlu±Bioco/PDT -MG) - Pennl
te-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ABDIAS SCIMENTO (Bioco/PDT· 
RJ) - Pois nio. Ouço o a rte de V. Ex", nobre Se
nadOnl Júnia Marise. 

A Srl Júnl8 Mariee (Bioco/PDT -MG) - Nobre 
Senador Abdi8S NasCimento, V Ex" presta - e eu 
estou, 1ncluSIY8, quebrando o protocolo e ficando de 
pé para agradecar a oportunidade do aparte a V. Ex" 
- uma homenagem ao saudoso, querido e grande 
bras1le1ro Darcy R1be1ro. A miCIBIMl de V. Ex", autor 
do requenmento subscnto e apol8do por vános ou
tros nobres Senadores, tem, hOJ8, um momento hiS
tónco e especiBI. Eu não falo apenas como anuga 
que sempre fu1 de [lan:y Ribe11o, mas também em 
nome de todos os ll'lne1ros, porque foi Minas Genus 
o berço de Darcy Rlbe1ro. Nascido no norte de MI
nas, na cidade de Montes Claros, ele aprendeu a 
COIIVIV8r com as dificuldades da gente de uma das 
reg1ões maiS pobres e mBlS sofndas do nosso Esta
do. Darcy Rlbe1ro transosndeu as fronteiras de M1· 
nas para se transformar no m1ne1ro que se entregou 
ao Bras11 na sua proposta, na sua luta, no seu Ideal, 
no seu sonho de translorrnações SOCI8is em nosso 
Pais. Darcy Rlbe1ro foi o exemplo e a grande bandei
ra da resllllêncl8 democrábca nos momentos do au
tontansmo no nosso Pais. Darcy Ribeiro ratomou a 
sua ativldade polibca corno Vice-Governador do em
nente Governador Leonel Bnzola. Chegou ao Sena
do da RepúbiiCB não apenas como porta-voz dos 
seus eledoras do R10 de Janeiro, mas corno porta
voz de todos os biBSIIeiros, principalmente daqueles 
maiS opnmidos. Defendeu as rmnorias como nunca, 
defendeu os negros, defendeu 08 lndlos como de
fendeu as mulheres. Dan:y foi uma Ancora, na vida 
púbiiCB deste Pais, compreendeu a ,_naidad!l de 
ser o 1nférprete, o sentimento e a voz das ll'lnorlas. 
Como Sanador, Dan:y Ribeiro deocou uma marca in
delével nio apenas no presente mas para o futuro 
do Brasil. Foi o Relator da lei de D11ebizes e S... 
da Educação e abriu o debate ~ mal6ria para a 
sociedade, pa1a os todos 08 seg~ envoliridos, 
o da cultura, o da arte e o da educ:eçifiO, para que 
pudessem, sun, ~ralizar um modelo ele educaçlo 
capaz de combater o analfabellsmo e de dar educ:a
çio a todas as crianças deste Pais em idade -
lar. Foi exatamente pela iniciativa de Dan:y Ribeiro, 
que, de lonna demoCrática, poasiblllou a todos nós, 
Senadoras. o enc&lftnhamanlo e a cfi8ct 188ãc das 
emendas para aperfeiçoamento ~ ptajeto, que 
nós pudemos, enfim, que tivemos oporiUnidade ele 
aprovar aqui o parecer e o subslilutillo Darcy Ribei
ro, sanaonado pelo Presidente da República, que 
deu à nova lei de Diratnzes e S... da Educação o 
nome de lei Darcy Ribeiro. Portanto, Senador Ab
di8S Nascimento, para não lhe tomar m.~ilo tempo -
V. Ex" está diSCOrrendo com senstilidade e, acima 
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de tudo, como o Sanador que substituiU Oarcy Ribei
ro nesta c- e que tio bem está proJIIIando a sua 
luta. o seu trabalho am defesa das mnonas -. quero 
d1zar que V. Ex" datxa ragtSirado nos AnaiS do Sena
do Federal u., vasto currlculo da Oan:y Ribeiro no 
transcurso - :rue o Brasil comemora saudosamente 
- do pnme•rr. an~versano da sua morte. Nós, ssua 
armgos, enquanto COilVMirnoS com ale, tivemos 
oportunidade de conhecê-lo cada vez I'IIBIS, no Se
nado Fadaral, mas, sobretudo como companheira da 
Partido. Dan:y Ribeiro linha em seu COiliÇão a ban
deira do Partido Oemocrabeo Trabalhista, POT, e 
com ela ele se compunha na formação da sue tnn
cheira de luta am lavor da um País SOCIBimente JUS
to, em favor da cultura, da educação. do er-1. Por 
1sso, agradeço a oportunidade, Senador Abdlas Nas
Cimento, de poder, por 11'11110 deste aparte, eJCPI'BIIR' 
também o senhrnento da Mmas Genus, dos COI1blr
rineos da Oarcy Rllelro, da lodo o Brasil, pala per
da, que ~ hé um ano, desse homem que 
dediCOU a sue VIda ao tnlbalho, à luta pelo noaao 
Brasil. Ela va1 ficar Sllfl1ll'll na mamóna da lodoa OS 
brasdalros. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Biocoi1>0T
RJ) - Multo obngedo a V. Ex" 

Em 1959, Dan:y Ribeiro racaba um da aeus 
ma• mportanhiS encargos: criar a Umvenrodada da 
BrasRIB Amplarnante dlscubdo com a cúpula da 
SBPC e com os prii1Cipeis ·~ braailalros, o 
prqeto da Darcy p-lllla cnar urna urwalllllada 
que nio rapetisaa o modelo axislenle, mas que, ao 
contréno, IOOVIIBBII o -.ino supenor blaslllllro. Nas 
palavras da Dan:y, em vez da wna UIW8ftlidada-tru
to, II1Splfllda nos valhas modelos, uma uniVBf8ldada
sanante. 
A~ da UnB 101 ~nzada, como 

nio podaria dalqr da aar, pelo conlldD antnt u tor
ças raaciorléM&, que nela enurgavam - a _, ra
zio - mais urna IIII'IBIIÇII 1\ posiÇiio da que ~
VIUII, a aqualaa que vwm na uruvem.lada deniOCI'êb
ca urna porta para o luturo. Com a l8nÚnCill da Jlnio 
Quadros a a poaae da João Goulart, am 1981, Dlllcy 
Ribeiro é ~. am agaa10 da 1982, para um da 
HUS - a1toa cargos na VIda pública, o da IA..,.o 
da EducaçAo. V"Nia-aa um dos periodos mais contur
bados da nossa tualória ._me, BIICBrrBdo pa1o gol
pe militar de 1964, que obrigou Dan:y a buacar o axi
llo no Urug1181. Mal chagado a Monlevldéu, 101 me
diatamente contratado corno puf ,.,. de Anbopolo
g• da Ulwel'llldad de la República, p 1 ramante 
IIMBrragado de poeeidir o 8MIIIn6rio de 1afcwn- da 
urwel"lldade - aagundo ale, a tanlla mais g1illilican-

te da sua v1aa. Fo• da fato, um penada fecundo, am 
COIIVIYênaa com 1ntelectuu urugu&IOS, com os 
qua•s Dan:y produz•u uma bela e lúcida EnciCiop6dla 
da cuMura uruguaiB. FOI também MSBe perloda que 
ele começou a escrever - Estudos de anllupulo
gra da cMIIzação, séne composta por seB livros lun
damantaiS para a antropologia brasileira, em que 
lenta mterpratar globalmente o processo de forma
ção dos povos amencanos. Entra 1968 e 1 rrn, pas
sa peJa Venezuela, o Chila e o Peru. v- o e.-1 
algumas vezes, mas seu ra1orno dalnbvo seria am 
1978, em plena d1Bien8ão comandada por Enwsto 
GBI&el. DediCa-se, então. a uma paDrão allbga, pro
movendo mumeras campanhas am delesa a po
vos Indígenas. No ano sagu1nte, ao lado de inlrna
ros outros brasllerros, é benehclado com a .-.tu
ra da lei da aniSIIB a lodos os punidos pelo niiM
mento de 1964. 

Fortelaclda durante os anos de axí1"10, a llmiZB
da com outro retornado, Laonal Bnzola. rnan:ana a 
volta da Dan:y ao 818SII. 

Reintegrados no quadro polftico gnças 
à 11111Sba, nosso pnm111ro objalivo - diria Oar
cy- fo1 ra=nqUistar a valhaleganda do Par
lido Trabelhlsla 818SIIIIIro, leganda 1-ica
rnante nossa, a que s6 nós podilln.- _,_ 
duzlr com dignidade. Ainda no exllio, BrizDia 
pi'OIIIOWU duas nsu111ÕBS am Lisboa, com o 
objativo de definir o programa do futulo PTB. 
EscnM os BSIIIIUlOS do novo PTB a .ma
mos em lula JUdicial am Brasllia coniJa uma 
aventuraiJa. IV8Ie Va~. que. a11 c ..,... ao 
G8lwal Golbery, di8pulava a ,._. lagan
da. Ela ganhou. ( ..• ) Pouco ~ Doullll 
de Andrade me prbCUID8 para • 111- um 
novo estatuto. Agora para o Parlldo Ossno
Ciitico Tlllbelhlllta. que l8nB a - tm
chainl. Com - legenda, ~ à vida 
politica. 

Elaito, com Brlzola, VICB-GcMmlador do Alo da 
Janeiro, em 1982, Dlllcy Ribeiro lançou o mais am
plo a ambicioso PJqa1o adu-• que o Bralil j6 
COI.:-: o Programa Eapecial da Edi c & I • -

panaãval pelos tio ...._ quanto ........... 
Ciepa. Com alas, CriiiiiiiiZava-. pela pln•a VIBZ 
no Bruil, aquilo que é oonun no arano pdbllco da 
lodo o mundo cilrilizado: ...... da taqiO idagnll 
para alunos a ptfll 1 01'118, dolad8l das CC1idç6aa 
~ para que .. c:rillnças onundaa da fa
rnftills polns, que nio tiveram escallullfacla pMvfa, 
poasam progredir nos BBIIIdoa a C:OIIIpiMaa O -
lundamantal. Para Oan:y e - colaborallcnl, es-
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segurar rsso a todas as cnanças é o úrnco modO de 
rntegrar o Brasrl à cMIIzação letrada, drssolvando as 
rmensas massas rnargrnalrzadas de bras~lerros anal
fabetos. 

Por acreditar nesses IdeaiS, f01 para Darcy o 
ma10r golpe de sua vida ver esse programa ser 
abandonado, em plena realrzação. por puro sectans
rno polítrco, pelo Governo segurnte Assrm, 360 mrl 
cnanças, quase todas de arees pobres, foram Irra
das do regrme rntegral e devolvidas à rua. ao lrxo, à 
delrnqilêncra Sem equrpamentos, sem professores. 
sem manutenção. os 500 Creps construidos no pro
grama de Darcy Aiberro constituem tnstes monu
mentos a mropra pollhca e cunural. bem corno ao 
reacronansmo de nossas elites. rnteressadas em 
manter o povo rgnorante para dormna-lo com maror 
facrlrdade. 

Outra realrzação educacronal de Darcy Aiberro 
em assocração com Leonel Bnzola é a Unrversrdade 
Estadual do Norte Flumrnense. Edrlrcada e rmplanta
da na cidade de Campos, num COilJUniO uruversitãno 
pi'OJBiado por Oscar Nremeyer, Darcy a vra como a 
Universidade do Te!Cf!rro Mrlênro. Embora probl&
mas politrcos persiStam atlavancando sua efetrva rrn
plantaçio, Darcy monau acredrlando que os males 
que a aftrgem são apenas passagerros, pors uma 
uruversrdade 1- para vrver nas décadas e nos sé
culos deles se lavará com um banho de lrxivra. 

Elerto para o Senado. Darcy Arberro não pennt
hu que a doença, que com ele travava uma luta de 
morte. o rmpedisse de :utar patos valores em que 
sanpre acradrlou. Sua maror salrSfação nesta Casa 
foo ver aprovada a sua nova Ler de Drretnzes e Ba
ses da Educação, fruto de mais de dors anos de tra
balho érduo e continuo. Igualmente e;noaonante for 
ver aprovada a ler sobre doação de órgãos, da qual 
for c:o-autor e responsável pela pnncrpal rnovação -

a cha=rna cm: ~::..~m outros projeiOS de 
mesma relevincra, o que prevê a rntroduçio 
da nrpalentes na cola sapateiro, para evrtar que 
crranças a ctrerram, ou u proJeto de rafonna agrá
ria, tema da magna n!l ncra que ele sequer p6de 
ver discutido em nossa Comissão de Constiluiçio, 
Jusbça e Cidadania. 

Foram -· contudo, apenas derrotes e~r
cunstancrars na trajelória de um homem vrtonoso, 
autor de uma piOSa caudaloea como um no amazó
nico, com livros lnlduzidos em uma vanedade de 
rdromas e publicados em mars da 20 países. Entra 
eles, O PRlc r no C"Miizalóno, Os lndros e a CMlrza
ção, Suma Etnológica Brasrlerra, Mafra e Utopia Sal-

-----------------------
vagem. Um homem que vrveu, na plena acepção 
desse verbo Que amou profusamente, que lutou em 
defesa de seus ldears, que propõs novos camrnhos 
para a solução de antrgos problemas! Um brasrlerro 
rmprescrndivel, que dedrcou sua VIda à causa dos 
menos afortunados Mas que soube fazê-lo com ale
gna e bom humor. frutos de uma rmensa geneRlSrda
de e de uma rntrnrta comparxão pela sorte de seus 
semelhantes' 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, arnda 
como uma homenagem a Darcy Arberro, que certa
mente estana solldáno se estrvesse vrvo, sohcrto a 
transcnção de um documento daqueles rnfelrzes que 
fOram vítrmas de um desabamento rra adade do Aro 
deJanerro. 

Arnda chocada com a tragédra da Bana da Ti
JUCB, no Aro de Janerro, em que orto pessoas falece
ram, vftrmas sobretudo da certeza da rmpunldade 
com que agem alguns setores de nossa classe do
mmante, a socredade brasrlerra cobra das autonda
des uma ação rncrsrva. Sobretudo de nós, mambros 
do Congresso, para que um estatuto democnllico 
em sua essêncra, como a rmunrdade parlamentar, 
nio se transhrme em abngo de cnmmosos travestr
dos em representantes do povo. 

Com esse obfeiNO, peço S8J8 transcnto nos 
Anars desta Casa o texto abarxo, que me fOr enVIado 
pela Socredade Civil Comunrtana Barralerla 

Sr. Presidente, eram estas as mrnhas homena
gens ao quando companherro de PDT Senador Dar
cy Aiberro. 

Axé. Serrador! 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ABDIAS NASCIIIENTO EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

BARRALERTA 

Elan"Sr 
s.n.lor Abdills Naw 7718111D 

e:rrrrg,..,-
-DF 
CEP-70160-900 
Fu: (061) 31!3.4S40 

Aro deJanaro, 3 de março de 1998 

A--CMI~-por-Conoe
"- ~~~-. f'loneramenlo ..... 8-de v Ex" para
eallnalraqrBW-oeguo 

1 - ElarnllerM. 11m ....... qLBdro8 .......... da todos Oli 

...,.., ... dllac la h avi da Bana. lnduiMt arnprasértos 

eaubld&d&i da 2~ RaglloAdi••illbatiWB da Pralallurw 
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2- nAo podo- SilenCiar- da llagédla que u
- os - do pNdio - pala Cor1otnDa 
- da proprl- do Deputado SérgiO Naya, • que, par 
abloluta II'ICOII!p8'1êiiiCI8, naghgãnaa OU IT1p8rica das SIIUS 

angonneoros responsáveiS, foi ornploebdo par- dO _...,. 

c;a para seus moradores 

3 - OUirOS pradlos c:onslrUidos na mesma ilrea - Rua JomMIIIa 

Hennque Cordauo,--~-
coados por --.da Prelatura e da O,_ CMI. 

4 - delnece&Ur\o dizer do enarme PI'IIIUIZO ca..-to 1)11111 Cana

kUiora sa.- - ac~q.....- c1as - a~guna doa 
qua.s perderam entes quendos no dasabwnanto parCIIII do 
-. .__om22de-...,,._, 

5 -os laudos técnocao- c~~-..- para a má~ 
doa .......,. .-os na ~ do adillCID .. .,._, 

al6m da falhas na OllrUIUia o tundaçãas do -11, 

6 - 176 - fic8rBm. pelos aios UOIW- do Sr INI9I' 
Naya _da_da..,.bonso-
rnanwam .. c::atétlbufe. 

7-oMo,....,-do-doRoode...,_,_ .. a 
hpólase de ~ dos •VW•MIDB i J ::áu. ... 
no art. 121 do~ Penal ""'*"'..., P p brdc'dc quollli
cadOl. 

8- _,...-o Sr Sérgio Naya.lllgl-.to-.,.._ 1111-

lluçio do - Palal:o 11. """""*-· III - que .__nl mio dO ... -. __ ...,_polllon» 
• C6mera- .,.._., 

9--oulinge- •oSr INI90Nayaqueo
dll....-.""- para dor pn>loç6o- - ....... 
,.por..,.alosaoçlioepo ti 1 •no.....--do 
natdlllo ~. 8 nlo para dar g&8lla B Ulii6 COo..... ; 

10- D ddedlo -" ..._- p8mlllir CIW- pi J ....... 

pn • • • COI lidai t • e 8le pnlllnde ._ • ---.-gma.-. 
Sr. Pai ...... 
~-dilglndo·V &"par ____ _ 

-·-· ;•odoRiodo........, __ C..."'*' 
,...,...1110 diMt _. • u • c c 

0-INigloNaya_a_daaa .. l,._ 
n., .......... - .... CXJnlllluiEnl ,.._ ........ 

-·~-Papo----~~~~-........... 
-o--.que-bonspara-o 

PN11J1Z0 dlls vlllrnE, mas nlo una nemun. prou:dlc• ~ 
senbdo &cuida• noPaalliaadOe--. ..... ._.,.,.. 
..._ondaamlodiiJUIIiçll_.._ __ om 1 .,.... 

AM .... ~eaperaD&rs Pai•a•••UIM 
pooli.n - • dgnli ido- Papo•; •c ..., poiD _. 

1'108. autonzando S8IB o ...-no pa 11 com seus ~ 

--crime""""""' do--· ..... de---------SLt:wc:ia••no·UOI, - Ney Tnx:o. Dir8lor MiWWII:dA 
1'\P;_ ........... do Consaho de ,. ...... "' -KIIIbar Machado. ....... 

-do c;a;-.. 011-.'-0rlando -· DiNb' A e-o. 
Durante o drscurso do Sr. Abdlas Nas

crmento, o Sr Lúdio Coelho, sup/en18 de Se
creláno. deiXa a cadeira da pt8Sidêncl8. que 
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha uma. 1• 
Sectetáno 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha I..Jma) -
V. Ex" sara alendido. na forma reg;mental. 

Concedo a palavra ao Senador Artur da Tivala. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro

nunc;a o segumte doscurso. Sem revtsão do orador.) 
- Sr. PI'IISidenle, So"s. Senadoras. Sra. Seuadcns. 
f;co a pensar no que fana Darcy Ribe110 se ._ 
que felar IIOble ele mesmo numa sessio 8lpiiÇIBI. 
Com aquela sua aJegna e C8f'IICklade pe;
de improvisO e cnaiMdade. o que teria a dlz8r de
po;s de um d'IBCUrso tio Importante e --.vo 
como o que fez o nobre Senador Abd;as N mau· 
to. que exaunu toda a beleza da VIda de Darcy numa 
biograha rápida, prac;sa, c:onc;sa. emoc;anada e -
bnlludo justa? 

lmagmo que. se- que falar dapola de um 
diacurso tio~. Darcy buscara o~ 
so absoluto. a IUIIIJIIUIII cnatMl do penseiiWIIO. E é 
com -espirita que. 11111810. iluminado por ele. ve
nho a - tnbuna. sem a praparação que ,.... 
- falo. Mas estimo que flarcy goalada ca.e 
.,....,._ que Rui liv1a118111e. alegniCDIIID ele. • 
poaaivel até lrnMJIW1l8, se bem que, nlfllzll•lla, 
- nio seja uma das c:aractariSIIca deste o.dor. 

o 0arcy .,_ pi8Ci8ll aer muno 11am -
prwndido por todoa nóa. Posao falar com algum co 
n:wci11-. pcxqua o oonhaCi am 19110. Tlllbdlai 
dirwlllmanle com ele no Centro Brasllalro 1M Pwqul
- Educacionlu8. T-- una longa conulv•ICia. 
Depois c::onvMo.- 110 tempo da fon'na9ID da Uni
V818idade de a-111a. Fomos ••IIPb ~ ambo
ra para pai.- dllatentas. e depois o -mltlai 
aqui no Set ;ado. 

A .,_ de Darcy RileiiO era poaufda por 
aqueles dillbiri'- b&dlus que taam muiiD .
parte do céu do que do infamo- Daua .. .,.,... tem 

os seus dillbl'•'losl E - dlabin'-~ no 
sau olhar, na soJa fala. na aua conatanl8 alllgM. na· 
quala cnano;a IMa que mcxava danlro 1M Den:y e 
que o~ durante toda a- vida. e
dllllllrn. eaiiMim PIIIB IIW 1116 no sau l8iiD e no 
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seu rosto. Dan:y nunca perdeu o bnlho de uma 
cnança lwre. E fo1 uma cnança lwre do pensamento, 
da poiÍIICS, na qual se atirava com as alegnas de 
uma aventura deliCIOSa. Darcy enfrenta ddiCUidades 
mgentes, porém sempre com a diSposição, a alegna. 
Estão fechadas as portes do Brasd. Semeareo urn
versldades pelo mundo! Estou exilado pol1bco. Sere1 
um eXIlado politico allrrnat1vol, d1z1a Darcy. 

Eu. que fu1 eXIlado politiCo, seo o que sognlfoca o 
exolado politiCO depnrrtldo e o eXIlado politiCO alvossa
reoro. Este úft1mo era Darcy. Vou fazer urna confe
rêncoa na Sorbonne Eu a tare1 em português - e as
Sim Darcy, na Sorbonne. para espanto dos doutos, 
falou em português. 

Era essa a sua personalodade catiVante, mecu
naimiCS, como fo1 doto. porque ao mesmo tempo que 
séna, particopante, não estava absolutamente presa 
aos fomoalismos e à rigidez da compostura habitual 
do traio politiCO, que nos faz, multas vezes, sennos 
sares endurecidos, distantes da voda. distantes do 
amor, diStantes de tudo que pulsa, para sennos ex
cluSIVOS servos das questões econõmocas, admmiS
tratwas, potitocas e sociais. 

Darcy sempre, portanto, come ~. deixa 
uma man:a que não desaparecerá de todos nós, até 
quando focávamos lmtados com ele - fquei várias 
vezes IITitado com Dan:y, corno ele cormgo. Mas 18-
I'IIIIIS se perdoa aquele 1n1ço que ele conseguoa com 
um gesto, com urna fljase, imedl8tamente trazer à 
tona. um traço de sol.ilanedade, de generosidade, 
de alegna, de cepacldaCte de c:onvovêncl8 com o pró
XImo. Assim que o Oarcy pessoa é um ser muito In
teressante. 

Esclllel-o contar a fase de sua tiMinlude em 
que pensou no suiCfdio. Quem dina. Darcy Ribeiro 
pensar no sUICÍdio. Pois ele pensou e, por pouco, 
nAo se matou, JOVBm,.quando se achava abeoluta
"**le perdido, 1n0bl, sam cam1nhos. lrnag111e111 -
curumm com quem convovemos aquo perdidO, sem 
camonhos, na JUV8f1lude! E vepun o quanto a~ 
eXI8IenCial man:a o ser humano, e como é poeslvel 
mergulhar na dlipl'easio para dela 881r ~ e 
!azar da sua exildincla um hino à vida. E - luno 
à VIda VIria~ no Darcy enfermo. 

Quando ele se operou, em 1968 ou 1969, se 

não me engano, eu tá ~voltado do exfho e fui VI-
sofá-lo na BenefiCência guesa. Ele -va as&IS-

bdo por nossa snvga um, Vera Brant, e estava 
nos mmutos antenoras a m exe~elcoo de resporação, 
POIS se lhe havoa exblpado um pufmio, e ele piSCI
sava fazer exeiCiCIOS resporatórios mudo fortes Ele 
ma olhou, furna - eu não o voa há bastante tempo -. 

-------------------
e me dosse· Olha. não va1 ser um cancerzonho que 
VBI me abater Nunca esqueci e recordo com emo
ção aquele olhar elo Darcy. Ar. estava uma disposi
ção de VIda de alguém que não tentara, mas pensa
ra no SUICidlo. Ah estava a afomoação da vontade de 
contmuar, que linha a ver, em profundidade, com a 
nossa vontade de continUar na luta pela redemocra
tização do Pa1s Fo1 um gesto de força do qual rrn
nhas memónas e retinas J8rt181S se olVIdarão. 

Pouco antes da rncrte, Darey deu uma entre
VISta mudO emociOnada a Roberto DÁvola. E alo Ro
berto DAvlla. apesar de sau modo gentil, suave e 
doce de entreVIstar, tocou no problema da morte 
com alguém que estava condenado a morrer. Fo1 VI
sível a emoção elo Darçy e, ao rnesrnc tempo, podia
mos peiCSber com clareza o tumufto das Idéias que 
dentro dele V1Cef8vam; de um lado, o rnatenai!Sia 
ateu, em nada acredllando a não ser na maténa; de 
outro lado, alguém que, em função de toda sua for
mação. em função de ami!IOS quendos com VISÕeS 
da possibilidade da transcendàncla difel8nles da 
dele, ao mesmo tempo em que revelava uma aceota
ção quase que guardada, omposslvel de ser acella 
pela sua razão, da possibilidade da 8XIS!ànca de 
algo após a morte, fimoava-se com coragem naqu1lo 
que fo1a a sua c:omncção e d!ZIIl: Eu não posso diZer 
que tenho medo da rncrte, porque não tenho medo 
de moner, mas sou obrigado a acellar que estou so
frendo por uma ornensa saudade da VIda. Então não 
era o rr.edo da morte pelo medo de rncner. mas o 
medo da rncrte pela perda da vida; a idéia da vida a 
preclorninar. 

O Sr. Lllcio AlcAn1ara (PSDB.CE) - V. Ex" me 
permite um aparte? 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RJ)- Com 
rnlilo prazer, Senador. 

O Sr. Lllclo Alc:lntllra (PSDB-CE) - Eu estava 
acompanhando atentamente tanto o discurso do 
- nobre colega Senador Abdu N88cimento, 
quanto o de V. Ex", que, ,_ tom coloquial, define 
com muda p.-lo esse personalidade pohmólfica 
que era Darcy Rlbetro. Meu u-conehgionéuo, poos 
mldamos pmtoa durante determinado tempo no 
PDT, o lato de ter admdJdo urna ._,. opção partidA
na nunca ma alastau de Den:y Ribeiro, pelo contré
no, talvez me tenha aproXImado mais dele. Tiwmos 
oportunidade de fazer vários trabalhos em conJUnto 
no Senado, dos qu1115 eu Cdana doai: a Le1 de Dinltn
zes e Bases da Educsçêo, à qual ofenlcl multas 
emendas, acatadas qu- que em sua tolalidade por 
ele, e o pi'OJSIO de lei sobre tnmsplante de órgãos, 
para o qual elaborei um subsiiiUIIVO que teve como 
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base, entre outros dois, um p!OJelo da lei, audacioeo 
e ravoiUCIOIIáno, de autoria do Senador Darcy Rilel
ro. Mudas vezes estNemos reunidoS traçando -
légiiiS para a aprovação do p10)81o e para a sançio 
do P-rdenle da Repúblrca. Darcy sentple foi um 
homem ousado, audaCioso e mudo alirmaiNo nas 
suas KléiiiS e nas suas propostas Nos últimos dias 
da vida, estive em seu apartamemo tratando deaas 
maténas Uma vez, Dan:y me dlSSe: L.úclo, tenho ou
tra 1ncurnbênaa para você. Ele gostana que eu loese 
relator de um pl'O)eiD apresentado por ela sobre a AI

forma agrána, e que, colaborando com ela, tenla8lle 
VJBbolozar sua aprovação, mas o pi0)8Io termmou nio 
tramdando. Ponanto, essa homenagem e JLAIIB, me
recida e é a evocação de urna penonalldade smgu· 
lar, porque Darcy Ribeiro também era um homem de 
paradoxos: era o mii1S cosmopolita poaslvel, urbano 
por excelência e, ao n.amo tempo, um homem pra
ao às nossas raiDS, ao nosso Sllltão, ao lndio, às 
nossas tradções e às nossas ongens, ao nacionalis
mo, e assm por diante. Congratulo-me com o belo 
dilcurso que V. Ex" faz, o que, abés, nlo é lalhuma 
SUrpniSB, IIObretuclo porque é leito com eelilo !Riilo 
próprio e !Rido unbrnenlal, mudO célldo quando se 
rafara a - peniOI'I8ildade lulguranle que fac Dan:y 
Ribeiro. Ele foo ~ um homem surp.-ldlllde, 
que deixou legados clive.- como legislador, oomo 
Senador, oomo pcofeasor, como homem ligado à 
edvcaçio - a ooncepç1o dos C18PB. lavada a cabo, 
no Rio de Janeiro, pelo ex-Governador Laonel Brizo. 
la, o ......, de tempo llltagral, o er-.o à dilllincill
pela qual linha apego, e lambém em oull'll8 ._ 
que poderiamoa IIWICIONII', como o Projeto Cabo
clo, que foi a - última cnaçlo, niD ter1Cio ele, lllla
lizmenla, podido -IBiir a sua COII-.Io em ...ada
de, a - rnalllrielizaçl. Enfim. era um homem que 
_._., tendo tranaformado em N&llllede muito& 
de&ees aonr-. Congralulo-me com V. Ex", -
a. Ido-me ao_, discurso. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-AJ)- Mut
to Obngado, SauedCH Lúc:lo AlcAnlarL 

O Dan:y politico. Cena vez, um iniiiiiM b•' es
panhol, aJgun& ..- após a queda de Franoo, ao 
chegar no bar onde, ~. sa JaUnill com 
oa amigo&, deu urna pancada na meaa e dr&ee: Que 
a101n• saudades eu tenho do tampo de Franco! 
O& seua ~roa. espantados: Como? Vat:Jê? 
Que é isso? Ela oa _.mou, porque peiCIIbeu que 
llllfiiVIIm echendo que ela ina &lograr Franco, dizen
do: Nlo. nio, não; nio tenho 11811Ciedea doa tenrpos 
de Franco por ale. mea porque nequele tempo éra
moa todo& 11o BmlgO!II 

Essa ObServação do Intelectual espanhol c:ebe 
pertettameme a todos os países que se robetlalam 
das ditaduras De cena fonna, o loOftin•nto u,. e e 
fiberdade separa. Cunosa contradição da VIda! 

E é sobre essa unlio e - separaçao que 
gostana de trazer urna palavra ao lembrar Darcy Ri
betro. Para nós. do Roo de Janeoro, houve um mo
mamo crucoal na politica: ou locávamos com o 
PMOB, que executara urna pollbc& de,_ na dinl
ção de empurrar a ditadura para ltás e abnr cem
nhos pacillcos - felizmente os camor"- abeltos no 
Brasil·, ou, para nos que vínhamos dos trababsfas. 
encanvnhar-no&·lamOB para a dlreçio do PDT. 

Recordo-me de um telafac- que o Dan:y me 
deu, bngando cormgo, porque permaniiCI no PMOB 
naquele momento, sem or ao PDT, onundo de& tradi
ções trabalhlltas às quars perte11C1 - e pertenço 1116 
ho(e, dentro do meu pensamento. 

Postenonnente, acontece, na sociedade tn.i
leora, um fato que aorlda não 8lllá conclueo e que 11 
multO nca de lições para todo& nós. A 110 • ...,.__ 
CI&CIII, Parbdo ao qual pertenço, nlo tem o nuql6-
lio do~ SOCIIIIdemocrát; ade ... tam
bém em setores do PMOB, p1'811onWW118; lllllá em 
setores, talvez mmonlá-. do PFL; lllllá em....,._ 
do prápno PT e eatá no PDT. O ~ eoclel
damocrálico surge nume tentei!Va de Olglll1iaçlo no 
81111111, que Já lava 10 anos. Curiosamenllt, após a 
eleição do P.-denle Fernando Heonque Cenloao. 
os ~ brasdelroa silualanHie - niD 
dona que 1111110 porque - é algo mais pniNndo -
numa poeiÇio dllll&nl8 de partidos lrllbilll.,..., de 
parbdoa de SOCIIIIismo demac161ico, llllençe que se
na nalural. A aliança nalutal do paltldo 110 • ......,_ 
- esl6 com os parl!do&-,_ c:t.n.r IIMim -
de poaiÇio de -11!0 I 111•'11a. 

l&ao tnlla8 e baZ, para IIDdoa &ql III que v6m 
das lulas de 64, alguns problemas de 81IINma clli
culdade no plano pasaoel: muilas vezea, a ...,_. 
ção polftrca promcMI sapanç&ls de lllltlna .-
_,, Nunca foi o CIIIIO da ralaçlio com Dan:y R11e1n1, 
mea foo, 111111, o cuo noeao de muilu dlolhdlnciu 
ao longo do tempo. O irler 1 •• é que • diMxlr
dlnciaa niD se dlo pela I I ICia do pRibleme. IWn 
pela vi8io de !Rindo, '*" pela meta: ...... dlo 
pelo& modo&, pelo& caminhos polita.. 

Sr. Pnrsidenle. Srls. e Srs. ss.-IBdolod<!•-.• o 
PSOB é um Partido que ..,_ que, ,_ com 
Idéias de Eequerda, 8Ó é poesivel awnçer pelo cen
tro, anquan10 pellldoll que 1tm a ,_ iiMie na ler
mação Cllllm. sup6em - llllb8m. nlo - dizr, 
cn110 que aupOem - que as ld6ulll de ~11m 
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que cam1nhar pela esquelda. Essa dde~ença na pu· 
jança "da VIda polftM:O-partldána separa maiS do que 
une nomes, f1guras e pessoas de pensamento prox1-
mo. 

Não fomos capazes a1nda, no Brasil, de fazer 
um grande pensamento comum, um grande debate, 
que pudesse trazer ao pensamento de Esquelda ca
minhos de ma10r amplttude Há, no temtóno da Es
querda, uma espécie de d1sputa por pni'IIBZI8s, pure
zas e supenondades de cntérios IdeológiCOS, e ISSO 
tem afastado muttas pessoas, muttos par!Kios, mul
tas IniCiativas, de gente que pensa de mane1ra piÓXI
ma e que VIslumbra um futuro democratiCO e socia
lista dentro de uma SOCiedade de mercado. 

O tempo e o caráter da homenagem não per
mttem desenvolver essa Idéia, que é mutto nca e se 
presta a outras considerações, mas pemute, s1m, 
lembrar que Dan:y R1be1ro fo1 um daqueles que per
maneceram fiéiS aos elementos da sua tormação. 
Ele é um dos que trazem a maiCB daqueles que se 
formaram na filosofia do Estado-Nação, que vem do 
século XIX, marca o séa.llo XX e, só no final do sé
culo XX, com o fim da Guerra Fna, com megatrans
fonnações na sociedade, Vl8 comuniCBÇáo, Vl8 lnter
relação econõm1ca, Vl8 comércio intemaciOnal, ena 
sttueções novas, absolutamente novas para o pen
samento. E é justamente aí que se dão algumas se
parações de pessoas ~ deveriam e podenam es
tar do mesmo lado na íbca. Diferentes concepç6-
es sobre a mesma VIsão e mundo. Interessante! 

Nesse ponto, Dan:y, urna vez 11181S, fo1 um ba
luarte, um herói, porque se manteve até o 1111111 liga
do às IdéiaS e aos modos de aluar concebidos pela 
formação de um homem- vamos chamar- da gera
ção de 40, daquela geração na.ac:ta, forjada ao fim 
da dttadura Vergas, ao fim da Segunda Guerra Mun
dial e num momento em que o sonho do SOCIBI1smo 
de Estado p&I8CIIU a lodos, a lodos os jovens gene
rosos e Idealistas, o úniCO caminho pelo qual o so
Cialismo podena tnlhar. 

Essa fidelidade 11 i. na CnHIÇB levou Dan:y a 
todas as suas posiÇÕeS politicas. Acontece que a 
posição política para Da não era apenas um lato 
lógico, racoonal: a pos política para Dan:y era 
também um lato estébco, um lato eXISienc181. A sua 
existência se expltCBva, o seu sentido de mundo, a 
sua estética, a sua literatura se expltcava na medida 
em que se tomava exp18$São da sua tdé1a política. 

Latam os livros de Dan:y e vão venltcar que, na 
pulsação do seu esblo, tio próxiiTIO ao seu modo de 
ser: áqll, súbito, cnatiVO, 1nusllado, inesperado, bn-

lhante. talentoso, a VIsão estét1ca esté presidida 
constantsmente por uma v1são politica. 

Podemos diSCUtir horas se a arte deve ou não 
ser engarada. Eu. pessoalmente, cre10 que não, em
bora lambem não cre1a que nenhum autor possa dei
xar de ter lonnas poderosas de engaJBmento, por
que até quem não as tem tem, porque quem se doz 
apolítteo polítiCO e, Já que pelo menos está de acor
do com o status quo. Não cre10 que as pessoas se
J&m apolftiCBS. Não ha pessoas apolllicas: há pes
soas apartldánas. apollttCBs JBINIIS, porque até 
quem pretende ficar alheiO à política está ficando de 
acoldo com alguma política. pelo menos o status 
quo. 

O Darcy politiCO, portanto, esté firmemente pre
sente em tudo o que matCOu a coerêiiCI8 de seus 
passos. o ma1s, s~. e Srs. Senadores, é o Bras1l, o 
rnaJS é a paixãO enlouquecida, delic10S8 por este 
Pais, que ele amou como todos nós amamos, porém 
de um modo maiS bnlhante. mats esiUZ18111e, I118IS 
cantante, maiS talentoso. Este Pais das contradiçõ
es, este País das Injustiças graves, este País capaz 
de construir uma arte e uma llletatura notáveiS para 
exerqllo do mundo e mcapaz de construir elementos 
básiCOS, 1nd1spenséve1S a que a vida funcione com 
1gualdade de d1retto pera todos os •-filhos. 

O mats em Dan:y foi esse BI8SIIIroplcal, Irreve
rente, carregado de SBIVB, de verve, de busca, cana
gado de amor. E amor não lhe faltou JBfllllis, nem o 
amor políbco de seus elettores nem o amor pessoal 
de suas tantas mulhei8S, que ele fazia questão de 
Citar sempre com enlevo, ssmpre com admitação. 

Por tudo 1SSO, IIC8 em nossa memória este 
exemplo de vida. este exemplo de liberdade, este 
.-npJo de amor a asta Pétria. Amor eaee que uma 
Casa como o Senado da República, que diariamente 
o exerce a despeito de todas as ddiculdades, não 
podena ficar alheio quando relembra - porque não 
direi comemora -. qusnclo relembra um ano da deSa
pançio da um dos seus 1111118 elevados nanbros, de 
um de seus maiS mportantes Senadoi8S em toda a 
hiStória das anqilenta LegiSiaturas axiSientes até 
hoje. 

Mutto obngado, Sr. PI8Sidente, pela considera
ção. 

Dutante o dlscutsO do Sr. Arthur da Tlf
\10/a, o Sr. Ronaldo Cunha l..imB, ,. Sec:lltlf 
110, deots B cadeua da pt8Sidênt:la. quB I§ 

ocupada pelo Sr. AntoiiiO CarlOS MagaNes, 
PtBSidetlle. 

O SR. PAESIDENIE (Antano Carias Magal ' ) 
-Já estamos no período da Oldem do DIL Entretan-
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to, se os oradolaa puderam fazer uma ai- de 
... p!OIIU~. 8U poderao llllp8IBl' ... às 
17h, levando 8111 conta a mam6na de Dan:y R._.ro, 
que -.nos '-'ageando. Mas, às 16h,- que 
lazer a Otdam do Da. e caso hapl - oradolliS. 
brio que falar IIJIÓ8 _. periodo. 

Com a pelaVIB o Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATRociNIO (PFL-TO. Pro

nUIICIIl o llllgUIIIIa dliiCUrso. Sem RMBio do orador.) 
-Sr. Pllllidenllt, Sr"B. e Sra. Senadcns, hll um ano, 
na coudição de rapraunbtnte deala Casa, c:oqiBI'8-

CI às ellllquJBS do Senador Darcy Rllelro Pude, en
tio, -r que tanto o velório quanto o upulla
na!IO falam um laslamllnho eloqlianl8 da aua VIda. 

No SeJio Nobnl do Cong-~ e na 
Academa Bnlllllllira de Letras, onde seu corpo 101 
valado, a pnnnça de lndioll, negros e b- m .. 
.-a., ~. bluileiroa de llldo os quadnlnlas, 
......... eecrlurw a JolCIUBIIIWS, pollllcos de to
dos os psrlidos, ser,ridoras pllblcoF e do Pniilfdarne 
dll Repllblica IMn:ou a bnldidada glcbal desae ho
-. cujo ..-men10 e açilo falam deilaladoa ao 
povo bla11P1110. 

Mas .. - de flcns ~ por Cheias 
de &bldo da América Latina - Eduanlo Fnll, do Cti
le, e Fllllll Cullo, de Cuba -. par amblln ... ~ da 
IIW8I11II l8gllo, mostJanun, anta. a dinWIIiD un.. 
--' de Dan:y: cidedlo labno-emaricano e homem 
do mundo. 

PI I cru em Mcnas Clanla, Mi"- a.-, 8111 
1822, ~ ~ RlbelnJ e SiiWira.. Sua mlill, Jose
fina Augllllfa da --- Rllelro, - ..... da llllllha 
av6, FII """e SIINila. Mullo nw orgulho do lnlnco 
canum. Sua lnql-• e VIIIOI' ~ 5 I I IIII -.....n
no a 811ir, ;ov.n. da - lelnl na5al a a • pi J I s no 
-*ia l'iiiCialliilf a irMmacional - tlbdago, an
b $i!ilaliJCI, adlii61iabwb, ... _...., _,...,, palfbco, 
polen · 11 e, aolnludo, lacundo criador. 

YMu -- 08 lndioa da Amazenla • do Mato 
~do SUl, por-da dez anoe, • hu~Mnimu
- com ..... aegundo ela pr6prlo ..-.,, ... S... 
niilfa t.lllll pllg' -· -- 08 ,._de 5rlnla IMaa que 
.......... alo ....... no. Pilli*ivaa .......... 
do BniR. Em O Pow B-llalrc, tiilfll a ,._ cabal 
da que flnm 08 WIIIW daa lndlaa que gBI8I8III 
uma nova rava. a raça bralllair& Da aailii ·:ww-wau 
-- negros afllcw-. bi•ICOB ..apaua e lndioa 
aurgiu uma ,_ c:ft4mçia, a civlta;Ao blrflaila, 
CUfO 1JCM1 aP.gnt, aenaual a otinl I tiilfll fadado a 
IIII" um dliilflno glorioeo. 

Noa llfllmoa maa de - VIda, Dan:y id ITUU a 
ap1 r IIDU no Sanado o Prajalo Cabockl, que vlaa a 

raun~r a expenênaa hiSiónca dos povoa da no
amaz6111C11 e as novas a 1menaas posslbilidadas que 
a biolecnologla abre para a raglão. Nlo para deslru1r 
o conheCimento adqu1ndo pelos JndiOS e pelos cabo
cloa alravés dos Pempos, mas para VMficar, ennqua
cer e huiTIIUIIZ8r. A la. a eapenmça e o amor de Dar
r:y aram tão grandes que, ~mo deblldado flsica· 
manle pelo câncer. seu espinto não se abadia e só 
permava em encontrar SOluções para os problemas 
braslleiiOII 

No dia 17 de feven1110 de 1997, Instalou-se 8111 
Bras01a O PMIBIIO Slmp6aio desbnado à ~ 
do P1'0]81o CabocPo Devena o avento contar com a 
pnJSKMncla do nosso saudoso companhatro. Talwlz 
a piOXIIIIICfada de concrabZação desse sonho Penha 
alelado llll1da 1118111 a saúde Já muato combalida de 
Darcy. O unpós10 lraniiCOIIIIU sem ele e encenou
se às 18h31lmm; às 18h4Smln, o ldeaiiZBdor do Pro
JIIIo C&boclo se foi . 

Sam ele, os contatos velba1s com uma ONG 
holande&a flcram 1nleiTOmpldos. Em consaqillnCia, a 
Flllldação Dan:y Rib&Jro nio p6de IIJIIda operac:IOIIB
Izar o piQjalo, por falia de fiiiiUICIIII'IIII. 

Sr. P-.denle, lenho aqui o Jornal do Sana
do, ediçlo de 24 de leve18110 de 1997, ragilllrando o 
momanto em que Dan:y Ribeiro apras&IDVa para 
n6a, seus companhalroa Senadoi8S, o Proj&ID cabo
clo para comunidades au56nomas. V. Ex", naquela 
opor!UM!ade, se I"IIIUVIeatou no sallido de que _. 
projalo lena todo o apc110 e banaplécilo do Congraa
so Necoonal. Aqu1 eslá a figura de Dan:y, o n11rato de 
V. Ex" a de véno8 CIUir08 SIS. Senadoi8S. 

Sua OUira grande lula. a L.al de Dlralr!Ds a Ba
ses da Ec!eraçio, feiiZII- 101 apnweda, graças à 

- pallin6cla a oballnação. 
O palia mor do BrBSII, Callos DRiliiiOild de 

Andllllle, •llllllzw aaplendldarnanb sua parsonall
dede: Dan:y é um mculbo de ............, que ne
nhum golpe ,_ arrwt... Dan:y • caudal de vida. 
Como médico, SÓ po880 afirmar que COI ..... D im
poaalvel: opellldo de c1ncer no pulmlo, em 1974, 

IICibnmvau laborioaamenle até 1995, quando, -
mant i1lanado com 1:11.-- na p6 • da 
un para aabcnar a vida. concluir dulll giMCfas 
Obras a agarrar-. avlclamanl&, à IIU88 uklplas e 
ldaaia. 

Apele ter fundado a ragldo a uma · latila de 
B18Stlia, Par Sido Mlnilllro da Ec!eiCBÇiio no GcNamo 
piUiarnanlarill ,.._. a - o ~ do 
Gabinala CIVIl da PnlllidiiiCIB da Rapllblica a in90 
dilato do PI8Sidenle Joio Goulart. 
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O exll10 forçado, extremamente doloroso para 
um homem que amava profundamente sua nação e 
seu povo. fo1 fértil em trabalho e realizações em va
nos pa1ses do continente lat1no-amencano Contn
bulu dec1s1vamente na reforma das umvers1dades da 
RepubliCa, do Uruguai, e NaCional, da Venezuela. 
Convidado por Salvador Allende para assessora-lo 
na chefiB do Governo soc1allsta. Darcy R1be11o trans· 
lere-se para o Ch1le. Apos o golpe mll1tar nesse pa1s, 
va1 para o Peru, lambem a convrte do seu Presidente 
Juan Velasco Alvarado, e planeja um Sistema de um
versldade global para esse pa1s Elaborou estudos 
para as umvers1dades do Mex1co, da Costa RICa e 
lambem da Argella 

De volta ao Brasil. em 1978, é amsllado em 
1979, no bojo da redemocratiZBção. lançando-se. 
maiS uma vez. de corpo e alma, as atMdades cultu
raiS e polillcaS. Funda com Bnzola o Partido Demo
cratiCO TrabalhiSta - PDT (1980) e e eleitO Vlce-go
vemador do RIO de JaneirO (1983-66). Assume a Se
cretana Extraord1nána de C1ênc.a e Cultura e ena, na 
sua gestão, o Sambódromo e os CIEPs. 

Os CIEPs - hoJE!, CAICs - são diSsemnados, 
em segUida, para todo o Brasil, pois a educação pú
blica em tempo Integral passa a ser entendida como 
a melhor solução pedagógica e SOCIBI para a educa
ção das cnanças, em espeCial as carentes. 

O Sambódro:ta pnncip10 tão cntK:ado como 
elefante branco, é reconhectdo como o templo 
do samba brasileiro; desfiles das escolas de sam-
ba ali real1zados conlltrtuem-se no ponto cuiRIInante 
da 1nda cunural brasileira. Em 1987, assume a Se
cretana Extraordmána do Desenvolvimento SoaaJ de 
M1nas GerBJS; elege se Senador pelo R10 de Jane1ro 
em 1990, e membro da Academia Braslle1ra de Le
tras em 1992. 

Estou certo de que a obra de Oarcy se PIOJeta· 
ré pala o próximo século. Sua lembrança não se 
apagará da memória da Pátria, à qual SBMU como 
poucos Ele tomou-se ume das glórias da Nação e 
um de seus filhos lliiiiS queridos. 

Era o que eu ll ha a d1zer. 
MuiiOobng 

o SR. ~~~!(Antomo Carlos Magalhães) 
-Com a pak.~ra o r Sebastião Rocha. 

O SR. SE ·o ROCHA (Bioca/PDT-AP. 
d1scurso. Sam I1M8ão do ora

dor.) - Sr. Pres , Sr's. e Srs. Senadores, con
fesso que é com 1mensa saudade que venho a esla 
tribuna, na tarde de hoje, para participar desta ho
menagem que o Senado de República presta à me
móll8 de Darcy R1be1ro. 

ConvM pouco com Darcy R1be1ro, mes, pelo 
tempo que pude conhece-lo e dele obJer a energiB e 
o entus1asmo que sempJe 11rad1ava do seu esplnto, 
da sua alma, da sua essência, posso d1zer que Dar
cy R1be1ro morreu precocemente, J8 que estava no 
auge do seu entusrasmo, da sua cnaiMdade. 

T erldo conversado com Darcy Ribe110 poucos 
diBS antes da sua molle, confesso que nunca bnha 
viSto tamanha agilidade mental. sabendo que a mor
te se aproXImava. ele não pamiJSava um mnuto se· 
quer a elaboração de seus pensamentos, de suas 
lde1as. de suas propostas lnclusNe eu já haVIB ma
ndestado ISSO em plenáno em outras oportunidades. 

E. como multO bem lnsou o eminente Sanador 
Carlos Patroc1n10, Darcy Ribeiro, poucos di8S antes 
de sua morte, trouxe ao conheclmenlo público um 
projBio que, naquele momento, pl8!end1B 1~, 
o PIO]eto Caboclo, mas que, 1rdellzmente, após a 
sua morte, não teve corldiÇÕBS de implementação, 
pelo menos até a pJeSenle date. 

Solldanzo-me com os Senadoles que por aqui 
passaram, o em1nente Senador Abd11111 NIISCimento, 
autor do requenmento, que fez um belíssvno diSCUr· 
so de homenagem ao SeiiBdor Darcy Ribeuo, o Se
nador Artur da Táll<lla e o Senador Carlos Pallocí
ruo. 

Nos poucos rmnutos que restam do tempo que 
me foi concedido pelo Sr. PI8Sidenle para a conclu
são desta parte da homenagem, gostana de lembrar 
que trarmta no CorlgiMSO Nactonal, ]li 118 ~ra 
dos Deputados, um pro]IIIO de resoluçlo de mnha 
autona, que ena o Diploma do Ménto EdiiCIIIivo Dar
cy Ribeiro, uma léul88 que pratencle homenagear 
pessoas fíSICaS ou JUridicas que tenham se dllslaca
do 118 educaçio II8CIOI1al no ano anterior. Eaaa ho
menagem deverá ser prastada a ceda ano, no da 26 
c:Je outubro, data de amversério de naacimento de 
Darcy Ribe1ro. 

Faço, pof1anto, um apelo - Lldatar da Cê
mera dos Deputados. ao-PI'IISidente Michel 
Temer, no sentido de que faça tramitar, CDn a maior 
bnMdacle possível, - projBIO, que foi encaminha· 
do àquela Casa 8ll1da no ano paeado, a 1m da que 
.-te ano, no diB 26 de outubro, o Congrasso NaciO
nal Jé possa homenagear as pnmelras passaas que 
aulenram o prmléglo de receber um diploma da mé
rito com o nome do emnente professor e do saudo
so antropólogo e rndlgemsla Darcy Ribeuo. 

Darcy RibeirO, como multO já too dilo por vários 
dos oradores que me antecederam, JBPI-ntou, du
rante toda a sua lnda, a euêi1Cia do povo b-lleiro, 
desde os 1118111 excluldos, ós nossos lndioa - CDn 
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quem Darcy Ribeiro fez questão de corwwer pes
soalmente duranle longo penado de sua VIda. IISIU
dando com profundidade a realidade 1ndlgena do 
nosso Pais -. passando pelos sem-terra - uma ou1n1 
lUla que encampou também durante a sua lraJelóna 
pobt1ca -, até os caboclos, da Reglio Amaz6nica 
pnnc1palmente, segmerrto da sociedade a quem ofe
receu pratiCamente os últmos d1as de sua VIda, as 
suas uft1mas energ~as, estudando, planiiJ8fldo e che
gando a propor um proJeto que IM!sse como bue a 
ITII!Ihona da qualidade de VIda da população cabocla 
do nosso Brasil 

Espero que a Fundação Darcy Ribeiro tenha 
condiÇÕIIS, daqui por d1ante. de buscar lodos os 
meiOS para a 1mplemerrtação desse prqeto ldeaba
do por Dan:y R1be1ro. haJB v1sta que esse 101 um dos 
ulbmos apelos que fez ao Senado da Rl!pl)blica, 
poucos das-- de moner. 

Esle homenagem, além de JUSia, faz.- ,__ 
sána e eleve rapellr-se a cada ano. porque Dan:y RI
beiro rap_.. um pedaço de cada Estado do Bra
Sil, um pedaço de cada cidadão braSileiro. Na wnla
de, ele rasume a essênCia do povo braadelro. 

Assim, Sr. P1881denle, não só em meu nome, 
mas lambém em nome do PDT, Parbdo DemoctiMito 
TrabalhiSta, encerro esta perta das homer.agens, es
perando que a -rg1a que Dan:y Rl:leiro emanou 
duranle a sua v1da conbnue sendo ln8diada, oabrin
do lodos oa polibcos e lodos aqueles que lidam com 
a esaãnaa e com cada aspecto da vida da popula
ção brasileira. E que - -IQIII in8pn'e cada um 
de nós, PIUB que possamos trabalhar cada vez rnms 
pela melhom. da qualidade de VIda do povo brallllei
ro e pelo aperlalçoamenlo das 1nst11Uiç6es deruacnl
bcas do- Pais. 

O Sr_ -.. do Suplicy (BiacoiPT-8P)- Per-
11111&-me v_ Ex" um aparte, Sanador Seba8tila Ra
cha? 

O SR- SEBASTlÃO ROCHA (BiacaiPDT -AP)
Ouça V. Ex" com prazer, Senador Eduania Supllcr. 

O Sr_ EUnlo Supllay (BiocaiPT -sP) - Em 
nome do Parlldo dos Trabalhadalw, aiBOCICHM _, 

Senador Abcliaa Naacirnerrta e a todos aquala Sra. 
Senadooea que Jé ~ sua harnal,.m., 
extraordinária Senador Dan:y Ribe110. Tanm6m p
lana de 181embrar a1 SUBI passagens -llllldlilll
riaa am defesa da JUSbça, a sua san1a • oigl18!1fta 
perante a que acomt na Brat11l e a salldariadade que 
demOIISbOU, de -Iii fia bela, em ralaçia l lula 
dos trabalhadal8& sem tana, que qualilicau coma a 
~ IIOCIIIl 111111& '"110rlante da hislóra bl88t
lelra. E isso Jé hé IIIIIIS ele claos anos, poa1 lembro do 

pronullCI8IIIBI falta pelo Serl8dor Oarcy Ribeiro so
bre a tema. Assim. pensa que sana piÕprla que a 
Seriado Federal ~ o I1I8IS rapdamenle BUU 
proposlas de emenda l ConsbtuiÇão, pnriCiplllmanle 
as ralallvas à quaslia da terra, bem coma 1avaue 
adiante a sua proposçia sobra o ProJBIO Cabocla, 
espac181rnerrte para a R&glãa Amazõmca. Portanto, 
- é lambém a nossa harnanagem ao companhBI
ro Dan:y R1belro. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Biaco/PDT -AP) -
Agradeça a &parle, Sanador Eduardo Supllcy, que 
fiCB 1ncorpalildo ao meu pronunc~amento 

Multa abngado. Sr. l'nlslclenle. 
O SR. PRESIDENTE (Ankno Calfas l"age&- sa) 

-A Mesa se assaaa a todas as hamanagena em ra
lação ao Senador Dan:y Ribe11o. E tudo a que a 
povo brasdelro, allavés da Cimalil dos Deputados 
ou do Sanado Federal, realizar em hclrta,..n a 
eaae glilrlde vulla da educação da Pais, da politica 
bl'llllllelra, é pouco em l8laçia ao que ale fez a ., 
que ainda raprasarrta sua ..-n6ria para lados nós. 
Os seus eacriiDs, _,. IMos e saua trabalhas da dl
ratrizas para aa b-leiros 1111g111111111 em ,.....-. ele 
Anb p lllagla, em rnallkia adncacianal e em IMiiérla 
ele CMSmO. Dai por que, - uma vez. eslei1- ha
rnanagaanda a manól• ele Dan:y - coma clsae a 
Sanador C8Jiaa PalrDclnia -. cuidando daquele pro
jatll que não p6cle asr llllllar'*IID. em Vlltucle de pro
blamal na Fundaçaa e atá ..-ma familiaraa que m
pac!inun a •1uasa do PfOIIIID Cabocla, a qual VIl
mos -· porque é um con~p~anSSBO do Sanada 
e da Nação Brasila•a. 

O SR. PRESIJI!NTE (Antanla C8Jiaa Magalhl
aa) - O Sr. 1• Saclel*ia, Salladar Ranaldo Cunha 
Uma, pracadalá lleitunl do E"f'8ddee&. 

É Ido a aaguinBII: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PADIJEif1'E DA AEPWUcA 
MENBAGBI N"1CII, DE 1118 

(NI273111. .. ar11 ,, 

SanllcJ.- Marnlroa do Sall&do Fadelal, 
De =nfannldada ~ o art. 84, incisa VIl, da 

Canabtulç6a Federal, a~ a +1lsj: Clllll• no art. 18, in
CIIIO I, a nas altll. 56 e 68, do RagulamaniD de Paal
_. do SaMÇO Extanar. apnMida pelo OacNia ri' 
93.325, ele 11 ele outubro de 1988, no art. 54, incisa 
I, eU~ a, e na art. 56, do Anuo I ao OacNia ri' 
2.2'16, de 6 da JUIIha da 1887, subrnlltD l .,_. iaçla 
ele v- Evr al'ncillll a aacalha. que c!aaejo fazer, 
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do Senhor Marcus Camacho de Vincenz1, M1nistro 
de Pnme1ra Classe. do Quadro Pennanente, da Cer· 
raora de Doplomata, para exeocer o cargo de Embai
xador do Brasil JUnto à Reptlbloca da CoiOmbia. 

Os méntos do Embaoxador Marcus Camacho 
de Voncenzo, que me onduzoram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa onlonnação do Momsténo das Relações Exte
nores. 

Brasnoa, 2 de man;o de 1998. - Fernando 
Henrique Cerdollo. 

EM N• 070/DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasiloa, 26 de fevereiro de 1998 

EJocelentissmo Senhor Poesoda 118 da Replohloca, 
De acordo com o art. 84, oncoso VIl, da Consb· 

tuição, e com o dosposto no art. 18, oncoso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pe ncral do SeM· 
ço Exterior, aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 1• 
de outubro de 1986, no art. 54, oncoso I, alínea a, e 
no art. 55, do .AMXO I ao Decreto n" 2.246, de 6 de 
JUnho de 1997, submato à apiiiCoaçio de Vosaa Ex· 
celêncoa a anexa minuta de Mensagem ao Senado 
Federal destinada à Indicação do Senhor Maocus 
Camacho de Vincenzi, Ministro de Pnmeora Classe, 
do Quadro Pennanenta, da Carreira de Diplomata, 
para exeocer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Repllbloc:a da CoiOrnboa. 

2. Encemlnho, Igualmente em anexo, onforma. 
ção sobre o pais e cWrk:ulum Vllae do EnDuxador 
Maocus Carnacho de Vincenzi, que, JUntamente com 
a mensagem ora sullrnabda à apreciação de Vossa 
üccalência, serlo apresentados ao Senado Federal 
para exame por parte de seus lustres membros. 

RespeotosamerD, - L.ulz Fellpe a..npnla, Mi
nostro de Estado das Relações Extarlonls. 

INFORMAÇAO 

Cunlculum vltaa: 

Embaoxador Maocus Camacho de Vincenzo 

Rio de J~, 21 de março de 1946. 
Filho de Raphael e Castro e Silva de 

Voncenzi e Dora V de Vincenzi. 

CPCD,IR~Br. 
Teoceoro no, 24 de novanbro de 1967. 
Segundo , anligQIIIade 22 de novem-

bro de 1971. 
Pnmeoro s-.táno, merecomento, 16 de agos

to de 1977. 
Coo ISIII1aku, Rllln!Cimenlo, 23 de jlrilo de 19111. 

Mimstro de Segunda Classe, meiiiComento, 19 
de dezembro de 1990. 

Ministro de Pnmeora Classe, merecomento, 22 
de dezembro de 1994. 

Assostente do Chefe do Cenrnomal, 1987168 
Assostente do Chefe da Dovosão da Áfnca, 

1989170. 
Assessor do Chefe da Dovosão de Produlos de 

Base,1971. 
Assessor do Chefe da Dovisão de Polítoca Co

mercoal, 1972. 
Assessor do Chefe do Departamento de Orga

nosmos lntemacoonaos, 1980/83. 
Chefe, subsllllllo, da Dovosão de Orgamsmos 

lntemacionaos Especoallzados, 1980183. 
Washington, Segundo Secretario, 1972175 
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretano, 

1976/80. 
Nova Delhi, Encarregado de Negócios, em Mos· 

são Transotóna, 1981. 
Kualle, Encarregado de Negócoos, em Mossão 

Transrtóna, 1982/83. 
Bogotá, Conselheiro, 1993/86. 
Londras, Conselheiro, 1987/90. 
Nova York, Cõnsui-Geral, 1995198 
À dosposoção do Presidente do Chile em vosota 

ao Brasol, 1988. 
Assembléoa do Fundo de Doversdocação, OIC, 

Lonclras, 1970 (membro). · 
Reunoão da Junta Exacutova da OIC, Londres, 

1970 (membro). 
Reunoão do Conselho da OIC, Londres, 1970 

(membro). 
Reunoão dos Países do Café, Roo de Janeoro, 

1971 (membro). 
Santo Exlraordonária do Conselho da OIC, 

Lonclnas,1971 (assesso~. 
Reunolo da Junta de ComéiCIO e Desenvolvo· 

manto, UNCTAD, Genebra. 1971 (asse~. 
Conlerêncoa rnterarnencana Espeaalozada so

bre a Aplicação da Ciência e Tecnologia ao Desen· 
volvi,..., da An*oca 1.a11na, Brasiia, 1972 (a 1 M). 

Asaambléoa Geral da ONU para a Eneogoa e 
Desenvolvimento, Nova York, 1974 (assBGBO~. 

XVI Conferêncoa das Partes Contratantes do 
Tratado de MonltMdéu. 1978 (delegado). 

XVII, XVIII e XIX Conferêncoas das partes Con
tratantes do Tratado de Montevidéu (delegado). 

XIX Perlodo de Sessões Extreordonárias das 
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Au.· 
pulco, 1980 (delegado). 
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I Conselho de M111181ros das Relações Exleno-
188 da ALALC, Monlevldéu, 1980 (delegado). 

Reunião lntergovemamental para a IISSinaiUra 
do balado que 1nsbtu1 a AlADI, Montevideu, 1980 
(delep :lo) 

e 11 ReuniÕeS negoaadoras para a reestrutu
ração da ALALC. Caracas e Assunção, 1980 (dele
gado). 

XX e XXI Reuniões do Subcomllê JurídiCO do 
Corntê para Uso F-ac1IICO do Espaço Extenor, G-
bra, 1981182. 

Reunião do Comitê para Uso PacifiCO do Espa
ço Extenor, Nova York, 1982. 

XXIII Reunião do Benc:o Afncano de o-woi
VIInenlo, Cairo, 1987 (Governador Aliemo). 

3a. ReurliO do Grupo Consulbvo para a V Re
consblução do Capilal FAD, Cairo, 1987 (dalegedo). 

&lbchela lnlamaclolllll do ~ da V1C8 
PI8Sidlncla da Fleptlblica, 1980192. 

Chefe do Cenmon1al da Pnlllldência da Repil
bllca, 1992. 

Ocdem de Rio Bnlnoo, Grande Oficial, Braad. 
Slillo .... 11 Ama...,..., 01181or-Geral do De

partamento do Serviço Exlanor. 

1.01 ulol~ 

A. Político. 

COLOMBIA 

Em que pese o arquiVBmento, em 1unho de 
1996, de PRM o Knphcando o Pretlldenle EmesiiD 
Samper em suposto envolvimento com o IIIIICOiráfi
co, a Col6nmia ainda enfrenla -~ instabilidade 
polibco-inslituclo. 

Na lanbdlva de Neobrar a ~ polibca.. 
Samper vem procul'llllclo edolar reformas legais que 
aperfeiçoem a divido de atnbuiÇiiea dos d""'
ólgloll do e..lo e l8definam O equdlbrio entra IIII 
~ da Rep(obka, bem como PftiiiiiOII de lei e 
BIMIIdes conslilucionala que refon:am IIII mBIOII de 
cornbal8 ao n.ucob61ico. 

Nola-se um I'IICrlldellcin daa açiles 'IIII 
guerrilla, a!lngulo nlo a6 ragiÕIIS polna e illola
daa do 11118rior, n.a também 1111 PI niCipels -mas ur
benOII do pala, IIICiuindo Bogotá. A guerrilha colom
biana caracte1tm • pelo -111ole exaiaclo aotn • 
adnwlill!laçiles de peq- localidades •• - ,.. 
centaiMftla, por sue e_.U!Çio ao I\IIICUII61ico. 
Uma de BUliS pni1CIPBJ8 formas de atueçlo 111m lido 
o ataque a grandae 1110j81011 de 1nlra..-utura. 
como sidenlrglcas, nlfinanas de pellóleo, hldroalilll
cas e lldtlslra8. 

O Presidente Samper vem tentando promover 
nova ln!CIIl!IVB em favor da paz. A proposta. entre
tanto. é VIsta com cetiCIBmO, tendo em VISta o qua
dro 1ntemo e a posiÇão de força da guernlha franle a 
um Governo em f1m de mandato. 

As úllnnas ete!Çães gerBIS, ocomdas em 26 de 
outubro de 1997. transconeram com mudo menos 
problemas de segurança do que o esperado. O nú
mero de votantes, que rai'IIBIS foi& alcançado até 
então. fo1 da ordem ele 10 milli*l (nas~ elei
ções preSidei1CiaiS comps._..m pouco ,... de 3 
milhões). Foram eleitos 32 govemadonls, 500 depu
lados estaduaiS, nvl prafellos e cerca de 11 1!'11 ve
readores. 

As próXI'Tias elelçóes presidenciaiS ocomarão 
em maio deste ano. para as quaiS desponta corno 
candidato favonto o representante oiK:iaJ do partido 
de Samper (Uberal). Honlclo Selpa, que, além de 
ter sido seu Ministro do Interior, foi seu fiel defensor 
nos momentos I'IIBIS difíceiS da criSe politica 111Ciada 
em 1995. 

8. ECOIIÕ1711CO 

Nos dois úll1mos anos, o país vem l8glslrando 
déiiCBB em conta corrante equiValenhls a BPIOxima
damenle 5% do PIB. A forte desvalorização do ;;...K1 
em relação ao dólar desde de 1995 e a ena '"""na 
parecem comprometer a politiCa de -•bole o~~ÇB
mentáno do Governo Samper. 

Em JIUIBiro de 1997, o P1881dente Sernp::~ Je
cretou Estado de Emergência e-i!imlca e Social. 
medida de exceção pi'WISia na ConaliluiÇio colom
biana que permitiu ao Governo aumentar lllflOÂI8, 
eliminar ISaiÇÕII8 tnbuténas, 188bO'IIIr o ._ do 
selar pnvedo ao cnldlto-e-~ m.dl
daa pai& agdizar s radução do cMficil pclbllco -.ri 
necessidade de ptáwl aprovaçAo parlamentar. e..a 
medida V1110f0U apenas du- um mês. 

o melhor dali~ IIJcan98do pela --
11118 no segundo -• de 1997 ..-u • pnac~
cupeç6ea quanto a una poaaiYel quede do PIB, falo 
que nlo ocorria desde 1980. O eumer1to do PIB de 
4, 7 por cento. entnt julho e ..-nblo paaa 1llce, 
~ a l'8lnlçlo haVIda no p(•1•o sen....,e, 
nasullando em um creaamento .-16noco, em 1997, 
da onlem de 2, 7 por cento. Apaaar daa.llll!+ • IÍ'IIIII 
1naelmente desfawráVBIS, IIII lnY li161- Ular· 
nos contJnuanlm alluindo e a mftaçllo anual nlo au
peiOU os 18 por cento. Exl8l8 uma certe. COIICidlnCie 
de opllli6es no sentido de que a e=nomiB cololrDB
na deixou para trú o quadro rac ••- vivido nos úl
timOS meaa de 1996 e no pnme110 _,_ de 
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1997 tem-se venlocado, contudo, um forte aumento 
do desemprego. 

Pare 1998, são est1mados pelo Governo um 
cresc1mento do PIB de 4.5 por cento e manutenção 
das taxas de 1nflação nos patamares atuaiS Um 
grande problema a enfrentar cont1nuara sendo o dé
ficit fiscal, que fo1, em 1997, de 4,5 porcento do PIB. 

2. Relações externas 

A Aspectos getaiS. EUA. 
O Governo Samper vem sofrendo conslderavel 

ISOlamento no plano lnteiTlBCIOnal, Já que. em função 
das cnses 1ntema e externa enfmntadas por sua ad
ministração, desde meados de 1995, foram escas
sas as VISitaS presidenciaiS de cunho bilateral. 

Os Estados Un1dos, em feveretro de 1997, no
vamente não "certdocaram" os esforços da Colõmbl& 
contra a produção e o tráfoco de entorpecentes. Na 
ocasião, o Pmsldenle Samper qualifiCOU a medida 
de desmoraliZante e Injusta, atnbuindo-a a motivaçõ
es exclusivamente pollbcas. O Movimento dos Não
Alinhados emrt1u declaração de apo1o ao mandatáno 
colombiano. O Grupo do R10 rechaçou, com base 
em texto apresentado pelo Brasil, a dectsão norte
amencana, por entender que atenta contra as nor
mas de conVJVéncla 1ntemac10nal, entorpece o clima 
de cooperação reg10nal e pre(Udica a efiCIÕollCI8. na 
luta con11a o nan:otnlfiCO 

Há expectatiVas do empresanado e de auton
dades de que uma posslvel "C811i11C&Ção" da CoiOm
bla aliem de forma posrt!Va suas relações com os 
Estados Unidos. No entanto, a possibilidade da elel
çio de Horac1o Serpa e do agravamento de diVBr
gênclllS em outros pontos, em partiCUlar no que diZ 
resperto a dirertos humanos, recomenda cautela nos 
prognosticos. 

B. Relações com o Brasil 
Brasil e Col6mbia têm manbdo um relaciona

mento cordial, mas de pouca densidade. Embora as 
in~eiBIIVas brasileiras de aprox11nação não sejam de 
molde a concorrer com a atração exen:ida pelos 
EUA, o Brasil dasfruta de considerável o capital de 
Slmpaba JUnto aquale pais. 

O P18Sidenla Famando Henrique Cardoso raa
hzou v1srta à Col6mbla, orlda se eliCOI 1bw com Er
nesto Samper PIZano, em Cartagena de lndlllS, em 
7 de novembro de 1~. Na ocasilo, oa dois mande
tános expressaram a importlncia de fortalecer as re
lações bilateratS e niM!ram diálogo sobre ternas 
de inlaresse mútuo, como a promoção de proJBIOS 
flllS áreas de en81Q11i e siderurgia, combate ao flllr
cotrá!ICo e uso sustentável do meio ambiente, errtm 

outros. Nesse sentido, f1nnaram atos relatiVOS à coo
peração judoc~al em rnaténa penal; ao desVIo de pre
cursores e outras substànc~as necessánas ao pro
cessamento de estupefacientes; ao combate ao trá
fego de aeronaves envolVIdas com atiVidades 1licrtas 
transnac10na1s, a cooperação na área de geoclên
clllS; e à conservação do me10 ambiente amazõniCO. 

Cultura 
As mlações culturaiS entm os doiS países es

tão regidas por Acordo de IntercâmbiO Cultural flnna
do em 20 de abnl de 1963 e Vigente somente a partir 
de 30 de agosto de 1974. Apesar da boa receptiVIda
de de diferentes segmentos da população colombia
na a alguriS aspectos da cultura brasileira, o relacio
namento cuttural a~nda é tênue. 

O Instrumento pnnc1pal na ddusão da cultura 
brasileira naquele pais é ho,e a recém-criada "Casa 
do Brasil" (lnsbtuto de Cultura Brasd-Col6mblll -
Jbraco), a qual subslllu1 o Centro Cultural cnado em 
1971, possuindo autor10m1a admlniStrabVa e possibi
lidade de captação de recursos de empresas. 

Cométclo 
A pauta exportadonl da Colõmbla. apesar de 

sua recente diVersdiCaçào, concentra- mnda em 
poucos produtos, de baixo valor agregado, também 
produZidos pelo Brasd. A soma das exportações de 
café, petróleo e denvados, carvão, ouro e niquei rep
resentaram, em 1995, m&IS de 45% do valor total de 
suas vendas externas. 

Embora haJ&, por parle do setor pnvado e go
vernamental de ambos os países, a peroepção de 
que as ralações econ6rmcas bilateraiS apresentam 
banca densidade, pouca complementandede e gar
galos Jogl-. eXJStem boaS perspetivas de que 
projeto de cooperação nos campoe energébco e si
denlrglco Sirva de Ancora para sustentar a sua dina
nazaçio. 

Foi assinada, em 22 de outubro de 1997, por 
repNSel1lanlea do setor pnvado brasileiro e colom
biano. Carta de Entendimento em matána da mine
raçio e siderurgia, a qual cr1a entidade binacional 
responsável por promover, com o apo10 da Corpora
ção And11111 de Fomento (CAF), estudos sobra a via
blhdade dessas IniCiativas. 

As exportações brasileiras para a Col6mbia 
chegaram a cerca de USS 432 nulhões em 1996 
(FOB), US$ 549 mliões, em 1995 e US$ 401 millões, 
em 1994 Denbe OS pMCipala produtos exportados 
pelo Brasd, ._,...,, cabos de armadwa de pnau
n ábcoS, automóvets de allrldrada maior do que 
1 500 e menor do que 3.000 cm3, tecidos da algo
dão, calculadoras e computadores, calda1ras aquatu-
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bulanls a guol1na. O Bras11 figura como o oitavo 
maior exportador para a Colàmbla (sexto. 8111 1995), 
logo após 08 EUA, a Venezuela. o Japão, a AJama. 
nha, o Equador, o MéXICO e o Panamá. 

Aa wndas oolorlbanas pa.a o BI1ISII têm aumen
IIDl pagrBIISMIIIIBf, 8111 1994, lonlm de US$57, 6 
m•I0,6as, em 1995, de US$103 milhões; em 1986, 
abngmun US$1 06,3 m1lhões. Os pnnCipaJS rtans ex
portaOOII foram? óleo ..:> de petróiBO, IMOS técru
coa e Clllnlilicos, óleo ol8881, pollpr0p1lano 8111 forma 
prnária, floa de poliéster taXIunzado, fibras ae po. llé-. teraflalato de polietileno e fio de acetato de 
caluloaa. 

Os segu1ntes sel0185 de ativldada econõrmca 
na CoiOrOOIII podem sar conalderados corno pnoritá
rios para o w-tlmarrto bi'BIIIIelro: automóveiS e au
q,eç.a; bebidas; construção CMI; cons~r~J9ão pesa· 
dll; couro; adilonal gráfico; BnBI gético e de taleco
nu aç!ies. No que diZ reaperto às vantagana pon
lllnci8ill para a •plcação de capdiUs brasile11as na 
Colllmbia. cabena destacar os setoras petrolífero. Ia
lili& lico e portuério. N·- casoa, aslima-se poasi
Wif O nllomo do IRVwtil&ito a médiO pram. além de 
~ 6nlas que, ao se clinamlzaram, pode
rio - vantagens adicionais ao ll1l8rcArRIIo co
n..- bilateral. 

~f8gl0n&l 

Diante da impossibilidade de cu"""r-se a De
clllnlçikl ConJunta firmada no a iCOIIIIo de Chancele
- do Merooaul e da Comullldade Andina (Aiaun
çiio. 22-8-97), em que se pnMB a conclusão, até 31 
da dez8nDo de 1997, de um aconlo de livre comér
cio enlnl os cm. agrupameniDS, foram prorrogados, 
.. 30-8-811, - pralertnclas bllalaraia outorgada 
enlnl 08 .... nwNiros no 6mbi1o da ALADI. 

(À Camnlo de Ar'açties Exlenotw e 
DtRu Nat:IDnlll.) 

OÁCIOS 

DO MtiSIRO DE ESTADO DO 
PI ANEJAW'NTQ E ORÇAIIENTO 

N" 71198, da 25 de ~ último, e...ml
nhando • •ntonuaç6es 1111wentes ao Requenmarrto 
ri' 1.088, da 1997, do Sanador Joaé Bianco. 

As lnlonnaçilea tonun encamnhadas, 
em cópia, ao~-

0 RlqUBIIIIIIII1t .,.. ao ArquNO. 

N" 72/98, de 25 de fevere1ro úlbrno, encamo
nhando as lllformaçõas referentes ao Requanmanto 
n°1 087, de 1997, do Senador Eduardo Suphcy. 

As 1ntormações encomram-se à dispo
siÇão do requerente na Secratllna-Gelal da 
Mesa 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callos Magallãaa) 
- O Expedlenle lido VIII a PI lblõc;ação. 

O SR. PRESIIlENM (Antonio Callos Magalliies) 
- Sobre a mesa, requenmaniO que será lido pelo Sr. 
1° Secretáno. Senador Flonaido Cunha Uma. 

E hdo o segu1me 

REQUERIMENTO N" 148, DE 1998 

Senhor Presidenta, 
Requetro, nos tennos rag1menta1s, que o ProJe

to de Lat da Cêmara n" 10, de 1986 (n" 724195, na 
casa de ongem), que define os climas de espeaal 
graVIdade a alleiB diSpOBIIM>S do Decreto-l.ai n. • 
2848. ele 7 de clezambro ele 1940 - Código Penal, 
SIIIB remelldo, também, à ComiSSão ele Asauntos 
SociaiS. 

Sala das Sesaões, 4 da IT1BlÇO de 19911. - Se
nador Ramera Juc6. 

O SR. PRESIDENTE (AniDnlo Callos Mlyll 'x) 
- O requenmento lido será Incluído na Oldam do 
Dia. nos tennos do disposto no art. 235 do Regman
to lmerno 

Sobre a mesa. requenmemo que. será lido pelo 
Sr. 1• Seclalálio, Senador Ronaldo Cunha L11na. 

É lido o segu1me: 

REQUERIMENTO N" 149, DE 1118 

Senhor P,.Kienla, 
Pelo p_.. sollcllarnoS a V. Ex" que o limpo 

daatinado - oradol85 do EJ'PII(IIenle da -ao de 
30 de abril práxmo seja cleallnado a ~ a 
pars gem doa 50 anos ele lundaçlo do E8Mdo da 
lsraal. 

Sala das Saaaõea, em 4 da II1IIIÇO da 1&. -
Senaclola llernMio C8lnl, Gls-. Corg , ,_. 
Edt dD Dun, o-.. Sa•w, "- T-. 
c.1os Pllb arnlo. 

o SR. PAI!. !PftE (Ar*no Cllltas Mlyll E I 
- O requBml8l1lo lido será aubmalldo à delibenlção 
do Plenário após a Otdam do Dia. 

Sobre a masa. projetas de 1e1 que seria Idas 
pelo Sr. 1° Secnllário, Senador RonaJdo Cunha 
I.Jma. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 49. DE 1998 

Transfere para os 
Estados .: o Drsrnro Federal a 
responsabrhdade pela aplicação dos 
1 ecursos do Fundo de Guranna do 
Trabalhador por eles recolhrdos e 
dá omras prm 7dêncws 

O COI\GRESSO NACIO~AL decreta 

Art. I • F1cam alterados os arts 3° ao I O da Le1 no 8 036. de 

li de ma10 de 1990. com a segumte redação 

··Art 3" O FGTS sera regido segundo normas e 

d1retnzes gera1s estabelecidas por Conselho Curador. mtegrado por 

dOis representantes da categona dos trabalhadores. d01s 

represent1ntes da categona dos empregadores e do1s representantes 

dos Governos dos Estados e do D1str1to Federal. alem de um 

representante de cada orgão e entidade a segu1r md1cados 

I- Mm1steno do Trabalho. 

II - Mm1sténo do PlaneJamento e Orçamento. 

III - Mimsténo da Fazenda. 
I 

i IV- Banco Central do Bras1l 
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:::: :Q Os mmtstros de Estado e o pres:.Jente do Banco 

Central serão os membros titulares no Conselho Curador. cabendo. a 

cada um deles. md1c:1r o seu respecm o suplente JO presidente do 

conselho. yue os nomeara 

As dectsões do conselho serão tomadas com a 

presença. no mmtmo. de sets de seus membros. tendo o presidente 

voto de qualidade 

""Art ~o A gestão das aphcações do FGTS será efetuada 

pelos Estados e D1str1to Feder:~!. em relação aos recursos 

respectivamente arrecadados em suas fronteiras. segundo normas 

gera1s e planeJamento elaborados pelo Conselho Curador. cabendo à 

Catxa Econõmtca Federal - CEF o papel de agente admmistrador 

das contas vmculadas dos trabalhadores no FGTS · 

··An 5° Ao Conselho Curador do FGTS compete 

I - estabelecer as d1retnzes gerats para alocação de todos 

os recursos do FGTS. de acordo com os cnténos defimdos nesta 

Le1. em consonância com a política nactonal de desenvolvimento 

urbano e com as políticas setona1s de habitação popular, 

saneamento bástco e mfra-estrutura urbana estabelectdas pelo 

Governo FederaL Estadual e do D1stnto FederaL 
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II - defimr as metas bas1cas a serem alcançadas nos 

programas de habitação popular. saneamento bas1co e mfra-estrutura 

urbana. 

lll - acompanhar e avaliar a gestão econômtca e 

financeira dos recursos. bem como os ganhos sociaiS e o 

desempenho dos programas anuais e plunanua1s do FGTS. 

IV - oronunctar-se sobre as contas relanvas a e:estão dos . -
recursos do FGTS. por pane do Dtstnto Federal e de cada Estado da 

Federação. antes de seu encammhamento aos orgãos de controle 

mtemo para os fins legais. 

V - adotar as providências cabívets para correção de 

fatos e atos dos gestores das aplicações do FGTS que preJUdiquem o 

desempenho e o cumpnmento das finalidades no que concerne aos 

recursos do fundo. 

VI - dmmtr dúvtdas quanto à aplicação das normas 

regulamentares. relattvas ao FGTS. nas matenas àe sua 
• I competenc1a. 

VII - aprovar seu regimento interno. 

VIII - fixar as normas e hmttes para os valores de 

remuneração dos agentes financeiros: 

IX - fixar cntenos para parcelamento de recolhimentos 

em atraso. 

::!61 
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X - li'\ar cnteno e valor de rem1•neracão ;:>ara o exerctc:o 

da tiscaltzação. 

XI - dtvulgar. no Dtano Ofictal da l'mão. todas as 

dectsões profendas pelo conselho. bem corno as contas do FGTS e 

os respectivos pareceres emitidos " 

·'An 6° Ao Dtstnto Federal e aos Estados. na quahdade 

de gestores das aplicações dos recursos do FGTS recolhidos no 

âmbito de suas fronteiras. compete 

I - praucar todos os atos necessanos a gestão da 

aphcação do Fundo. mclusive o estabelectmemo e Implementação 

dos programas de alocação dos recursos. de acordo com as dtretnzes 

gera1s estabelecidas pelo Conselho Curador. 

II - <:laborar orçamentos anua1s e planos plunanuats de 

aphcação dos recursos. submetendo-os. ate 31 de JUnho de cada ano, 

para aprectação do Conselho Curador do FGTS. 

III - acompanhar a execução dos programas de habttação 

popular. saneamento bás1co e mfra-estrutura urbana decorrentes de 

aphcação de recursos do FGTS. 

IV - submeter a apreciação do Conselho Curador as 

contas relauvas a gestão Ja aphcação dos recursos do FGTS de sua 

responsabtlidade. 
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V elaborar estudos tecmcos necessanos ao 

apnmoramento operacional dos programas de habitação popular. 

saneamento básico e mfra-estrutura urbana. no ãmb:to de uma 

JUTISdiÇãO 

§ 1 o O repasse para cada Estado e o D1stnto Federal dos 

recursos do FGTS arrecadados no âmbito de sua fronteira deverá ser 

feito mensalmente pela Ca1xa Econômtca Federal. de acordo com o 

cronograma elaborado semestralmente 

§ :!0 Os Estados e o D1stnto Federal manterão uma 

conta espectai do FGTS. como também um orgão especifico para 

exercer as funções defimdas nesta le1 ·· 

··Art 7° À Catxa Econômtca Federal. na qualidade de 

agente admmtstrador das contas vmculadas dos trabalhadores no 

FGTS, cabe 

I - manter e controlar as contas vmculadas dos 

trabalhadores no FGTS, emmr regularmente os extratos mdivtdu:us 

corresp1ndentes a essas contas e partiCipar da rede arre::adadora dos 

recursos do FGTS. 

II expedtr atos normativos referentes aos 

procedimentos admmtstrattvo-operaciOnais dos bancos deposttános. 

dos agentes financetros. dos empregadores e dos trabalhadores. 

mtegrantes do sistema do FGTS. 
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lli - emmr Certificado de Regulandade do FGTS ·· 

··~n go O D1stnto Federal. os Estados e a Ca1xa 

Econõ1mca Federal serão responsá,·e•s oelo fiel cumnmr.ento e 

observância dos cnténos estabelec:dos nesta Le1 .. 

"Art 9° As aohcações com recursos do FGTS poderão 

ser realizadas pelos orgãos mtegrantes do Sistema Fmance1ro de 

Habitação - SFH e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo 

Banco Central do Brasil como agentes financeiros. segundo cntenos 

gera1s fixados pelo Conselho Curador. em operações que preencham 

os segumtes requiSitos 

§ I o A rentabilidade media das aplicações devera ser 

suficiente à cobenura de todos os custos mcomdos pelo fundo e 

amda a formação de reserva técmca para o atendimento de gastos 

eventuais não previstos. ficando os mesmos agentes financeiros 

responsáveis pelo nsco de crédito. 

, 

"Art 10 

I ex1g1r a participação dos contratantes de 

tinanc1amentos nos mvestlmentos a serem realizados. 
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II - assegurar o cumpnmento. por pane dos ~ontratantes 

mad1mplentes. das obngações decorrentes .:!os financiamentos 

obudos ·· 

Art. r Esta Le1 entra em v1gor na data de sua publicação 

Art. 3° Revogam-se as disposições em com;ano 

JUSTIFICAÇÃO 

O proJeto de let ora apresentado visa transfenr para o D1stnto 

Federal e Estados a responsabilidade pela aplicação dos recursos do 

Fundo de Garanua por Tempo de Serv1ço - FGTS recolhidos no âmbito 

de suas fronteiras 

Essa descentralização na aplicação dos recursos nsa fortalecer 

as economias estaduats, além de confenr maior efic1ênc1a ao Sistema 

como um todo. Isso porque o estado é quem melhor pode avaliar suas 

carências habitacionais e nas areas de mfra-estrutura bas1ca e 

desenvolvimento urbano. tendo também melhores condições de controlar 

os mvesum~ntos efetuados 

lrais aplicações deverão se dar por mtermed10 dos bancos 

estaduais. embora não se tenha Julgado necessano exphcltar tal 

s1stemauca 

É fundamental destacar que a presente proposição não altera a 

.substância dos demais dtsposittvos vmculados ao sistema FGTS. aoenas 

2b5 
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procedendo as necessanas adaptações a nova situação referente a gestão 

da~ aplicações dos recursos 

A Catxa Econõmtca Federal contmuana sendo responsavel 

pelas contas vmculadas dos trabalhadores no fundo. fazendo parte da rede 

arrecadadora e pagadora do ststema O Conselho Curador. .:om estrutura 

adaotada a nova situação. passana a estabelecer dtremzes ger:liS a serem 

respeitadas pelo Dtstnto Federal e umdades da Federacào. alem de 

contmuar responsavel pelo controle geral do sistema 

Tendo em \'tsta o megável alcance soctal do proJeto de let. 

sohctto o apmo dos Ilustres congressistas para sua apre\ açào 

Sala das Sessões. em 4 de março de 1998 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.036, DE li DE MAIO DE 1990 

Dzspõe ~obre u Frmd" "" Garumra du T"mpo 
tk Servzco. e da oruras TJml'ldéllcla.f. 

Art 3" O FGTS sera regido segundo nonnas e d1rernzes estabelecidas por um 
Conselho Curador. mtegrado por tres representantes da categona dos empregadores alem de 
um representam e de cada uma das seguintes entidades Mlmsteno da Econorma. F s.zer.da e 
PlaneJamento. Mimsténo do Trabalho e da Prevtdenc1a Soc1al. M1msteno da Açio Scc1a!. 
CBIXll Econõrmca Federal e Banco Cenual do Brasil 
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§ I" A PreSJdêncla do Conselho Curador sera e"erc1da pelo representante do 
Mlmsteno do Trabalho e da Prevtdêncta Soctal 

§ :!" Os orgãos otictats far-se-ão representar. no caso dos Mtmstenos. pelos 
Mtmstros de Estado e. no caso dos denws orgãos. por seus Prestdentes, na qualidade de 
membros utulares, cabendo-lhes mdicar seus suplentes ao Prestdente do Conselho Curador, 
que os nomeara 

§ :;• Os representantes dos trabalhadores e dos empregados e seus respectiVOS 
suplentes serão mdicados pelas respecttvas cemnus suuhcats e confederações nac:tollllls e 
nomeados pelo Mmtstro do Trabalho e da Prev~dênc1a Soctal. e terão mandato de 2 !do1s) 
anos. podendo ser reconduztdos uma umca vez 

§ 4° O Conselho Curador reumr-se-a ordmanamente. a cada b1mestre, por 
com ocação de seu Prestdente Esgotado esse penodo. não tendo ocomdo convocação. 
qualquer de seus membros podera fazê-la. no prazo de 15 (qumze) dtas Ha~endo necessidade. 
qualquer membro podera convocar reunião elttraordinana. na forma que vier a ser 
regulamentada pelo Conselho Curador 

§ s• As dectsões do Conselho serão tomadas com a presença. no m•mmo, de 7 
(sete l de seus membros. tendo o PreSidente voto de qualidade 

§ 6" As despesas porventura exJgtdas para o comparecimento às reumões do 
Conselho consunurão õnus das respectivas entidades representadas 

§ 7" As ausênCias ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho 
Curador. decorrentes das auvidades desse orgão. serão abonadas. computando-se como 
JOrnada efett\'amente trabalhada para todos os fins e efe11os legats 

§ s• Compettra ao Mtmsteno do Trabalho e da Prevtdêncta Soctal proporctonar 
ao Conselho Curador os meJos necessartos ao exerctcio de sua competênc•a. para o que 
comara com uma Sec:retana E'l:ecuttva do Conselho Curador do FGTS 

f 
9" Aos membros do Conselho Curador. enquanto representantes dos 

trabalhadores. fetivos e suplentes. e assegurada a estabdidade no emprego. da nomeação ate 
um ano apos termino do mandato de representação. somente podendo ser dem1t1dos por 
mottvo de falta grave, regularmente comprovada auaves de processo sindical 

An 4" A gestão da aplicação do FGTS sera efeluada pelo Mmisterio da Ação 
Soctal. cabendo à Caixa Econõmica Federal (CEF) o papel de agente operador 

An 5" Ao Conselho Curador do FGTS compete 

I - estabelecer as dtrernzes e os programas de alocação de todos os recursos do 
FGTS. de acordo com os critenos definidos nesta let, em consonãnc:ta com a politica naaonal 
de desenvolVImento urbano e as politicas setonats de habttação popular. saneamento bàstco e 
mfra-estruturajurbana estabelectdas pelo Governo Federal, 

II - acompanhar e avaliar a gestão econõm•ca e finance:ra dos recursos. bem 
como os ganhos soctats e o desempenho dos programas aprovados, 
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III - aprec1ar e aprovar os programas anua~s e plunanua1s ao FGTS 

IV - pronunCiar-se sobre as contas do FGTS. antes do seu encanunhamento aos 
orgãos de controle mtemo para os fins leg111s. 

V - adotar as prOVIdências cab1ve~s para a correção de atos e fatos do M1msteno 
da Ação SoCial e da CIIIXII Econõm1ca Federal. que prejudiquem o desempenho e o 
cumpnmento das finahdades no que concerne aos recursos do FGTS 

VI - dirurur dúVIdas quanto a apbcação das normas regulamentares. relat:vas ao 
FGTS. nas matenas de sua competência. 

VII- aprovar seu regtmento mtemo. 

Vlll - fixar as normas e valores de remuneração do a~ente operador e aos 
agentes financeuos. 

IX - fixar critenos para parcelamento de recolhimentos em atraso 

X - fixar cnteno e valor de retnuneração para o e"CerciCIO da fiscalização 

XI - d1wlgar. no Diario Oficial da Umão. todas as dec1sões pretendas pelo 
Conselho. bem como as contas do FGTS e os respecuvos p2.receres emmc!os 

• .<\11 6° Ao Muusteno da Açio Soc1al. na aual1dade de gestor da aolicação do 
FGTS compete 

[ - praticar todos os atos necessanos a gestão da aplicação do Fundo. de acordo 
com as diretnzes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador 

II - exped1r atos normativos relativos a alocação dos recursos para 
Implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador. 

III- elaborar orçamentos anUIIIs e planos plunanuaJs de aplicação dos recursos. 
discnrmnando-os por Un1dade da Federação. submetendo-os ate 31 de julho ao Conselho 
Curador do Fundo. 

IV - acompanhar a execução dos programas de habnação popular. saneamento 
bi.sK:o e mfra-estNtura urbana. decorrentes de aplicação de r~ursos ao FGTS. •mplementados 
pelaCEF. 

V - submeter a aprec~açio do Conselho Curador as contas do FGTS. 

VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos tecmcos necessanos ao 
apnmoramento oper8Cional dos programas de habnação popular saneamento bas1co e mfra
eatrutura urbana. 

VII- defimr as metaS a serem alcançadas nos programas de habitação popular. 
saneamento básico e mfra-estrutura urbana 

Art 7" À Cllllta Econõmica Federal. na quabdade de. agente operador. cabe 
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I - ce:~traiJZar os recursos do FGTS. manter e controlar as contas vmculadao. e 
emmr regularmente os extratos mdiV1du11s correspondentes as contas VInculadas e pamc1par 
da rede arrecadadora dos recursos do FGTS. 

II - expedir atas normativos referentes aos procedimentos admumstratwo
operac1ona1s dos bancos depos1tános, dos agentes financetros dos empregadores e dos 
trabalhadores. mtegrantes do SIStema do FGTS. 

m - defirur os procedimentos operac:onl!.ls necessanos c. eKecuçf~ .:!os 
programas de habitação popular. saneamento bás1co e mfta-estrutura urbana. estabelec1doJs 
pelo Conselho Cundor com base nas normas e dii'etnzes de aplicação elaboradas pelo 
Mlrusteno cia Ação Scc1al, 

IV - elaborar as análises JUndica e econõm1co-financeira dos projetes de 
habitação popular. ·infra-estrutura urbana e saneamento bás1co a serem financiados com 
recursos do FGTS. 

V- emitir Certificado de Regulandade do FGTS. 

VI - elaborar as contas do FGTS. encaminhando-as ao M1msteno da Ação 
SoCial. 

vn - Implementar os 1110s emanados do Mirusteno da Ação Soc1al relativos a 
alocação e apbcaçio dos recursos do FGTS, de acordo com as diretnzes estabelecidas pelo 
Conselho Curador 

Parágrafo úruco O Mirusteno da Ação Soc1al e a Caixa Econõmica Federal 
deverão dar pleno cumpnmemo aos programas anu11s em andamemo. aprovados pelo 
Conselho Curador. sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante 
pteVla anuência daquele coleg1ado 

Art s• O Mlnisterio da Ação Soc:al. a C11xa Econõrnica Federal e o Conselho 
Curador do FGTS serão responsavets pelo fiel cumpnmento e observância dos cntêrios 
estabelecidos nestla le1 

9" As aplicaçi!es com recursos do FGTS poderão ser realizadas 
diretamente pe CaiXB Econõm1ca Federal. pelos deiiiils orgãos Integrantes d:1 Sistema 
Finance1ro da 1tação (SFH) e pelas em1dades para esse fim credenciadas pelo Banco 
Central do BrBSJ como agentes finance~ros. exclUSivamente sesundo cntenos fi'!Cados pelo 
Conselho CuradOI'. em operações que preencham os segumtes requ1s1tos 

I - garantia real. 

II - correção monetaria 1gual a das contas ~1nculadas. 

III - taxa de juros média miruma. por proje1o. de 3 (três) por cento ao ano. 

IV - prazo max1mo de 25 (VInte e cmco l anos 

~ I" A rentab1bdade med1a das aphcações devera ser sufiaente a cobertura de 
todos os custos mcomdos pelo Fundo .: 11nda a formação de reserva tecmca para o 
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atend!memo de gast~s eventu&J~ não previstos sendo .:3 (ar-.:a Económica Feaeral o nsco de 
creanc-

~ 2• Os recursos · FGT~ deverão ser aplicados em habnação. saneamento 
Das• ·-' e Infra-estrutura u•oana - . .l1sporub1lidades finance1ras devem ser manndas em volume 
que satisfaça as condK ; de 1qUJdez e remuneração nuruma necessana a preservação do 
poder aqUISILI •· .:la moeda 

§ J• O programa de aplicações devera destmar. no rrurumo. 60 (sessenta) por 
cento para mvesnmentos em habitação popular 

§ 4• Os proJetos de saneamento bas1co e mfra-estrutura urbana financ~ados com 
recursos do FGTS. deverão ser complementares aos programas hab1tac1ona1s 

§ s• Nos financiamentos concedidos a pessoa )Und1ca de d1re11o pub!:co sera 
e-t1g1da garanua real 0:.1 vmculação de receitas 

An I O O Conselho Curador fixara d1retnzes e estabelecera cntencs tecmc:~s 
para as aplicações dos recursos do FGTS, VIsandO 

I - ex1g1r a partiCipação dos contratantes de financiamentos nos mvesmnentos a 
serem reahzados, 

II - assegurar o cumpnmento, por pane dos contratantes mad1mplentes.. das 
obngacões decorrentes dos financiamentos obudos. 

III - evitar dtstorções na aplicação entre as reg>ões do Pa1s. considerando para 
!anta a demanda hab1tac1onal. a população e outros md1cado~e~ sac1a1s 

(À ComiSSão de Constrtulção, Justiça e Cidadania - Deasào Termmallva). 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° SO, DE 1998 

Dilpõe robre a criaçio do Cealrv Naciaaal 
plll'll Edlldol. Coa1e~ e Maaejo du 
Plaldu Medi<:mus BruileiniL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Centro 
Nacional de Estudos, Conservaçio e Manejo de Plantas 
Medicinais Brasileiras, que funcionará subordinado técnica e 
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administrativamente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renovánis. Ibama. 

Art. 2° - O Centro Nacional para Estudos, Conservação e 
Manejo de Plantas Medicinais Brasileiras terá por finalidades 
propor normas relativas ao controle do uso das plantas 
medicinais, fomentar estudos que possibilitem a ampliação do 
conhecimento das populações de plantas medicinais nos 
diversos biomas brasileiros e promover tanto a conservação 
quanto o manejo de plantas medicinais da flora brasileira. 

Art. 3°- Para atender aos objetivos fixados no artigo anterior. 
caberá ao Centro Nacional para Estudos. Conservação e 
Manejo das Plantas Medicinais Brasileiras: 

I - Propor e executar um programa nacional de estudos. 
conservação e manejo das plantas medicinais brasileiras; 

II - Identificar as plantas medicinais nos diferentes 
biomas brasileiros e definir metodologia para a conservação 
das espécies; 

I 

III - Fa~er cumprir a legislação sobre a flora e promover 
a fiscalizaçilP para combater o comércio ilegal de plantas 
medicinais; 

IV Criar e gerir fundo destinado a apoiar 
financeiramente pesquisas e estudos relativos a plantas 
medicinais brasileiras; 

I 

V - Promover e apoiar ações de proteção a plantas 
medicinais brasileiras; 

:!71 



27::! ANAIS D() SENADO FEDERAL MARÇO DE 1998 

VI - Promover e incentivar pesquisas sobre a flora nos 
diversos biomas brasileiros e projetos de propagação de 
plantas medicinais: 

VII - Estabelecer convênios de cooperação técnica e 
científica com instituições nacionais. estrangeiras ou 
internacionais: 

VIII - Conceder as licenças para coleta de material 
botânico a que se referem os artigos 19 da lei no 4771. de IS de 
setembro de 1965. e 14 da lei n° 5197. de 3 de janeiro de 1967: 

IX - Elaborar planos de manejo sustentável. bem como 
instrumentos legais para proteger as espécies identificadas e 
utilizadas como plantas medicinais: 

X- Criar e manter uma rede de informações especializada 
em plantas medicinais. 

XI- Promover campanhas divulgando a importância e o. 
valor monetário das plantas medicinais; 

XII Promover e implementar treinamentos 
especializados em identificação. coleta. armazenamento e 
secagem de plantas medicinais: 

XIII - Promover a utilização sustentável das plantas 
medicinais, conciliando-a com práticas de desenvolvimento 
econômico, e promover desenvolvimento tecnológico para 
aumentar a eficácia na produção de produtos e subprodutos a 
partir de plantas medicinais. 

Art. 4° - As atribuições a que se refere o artigo anterior 
serão exercidas de modo a buscar a conservação de espécies 
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medicinais da nora brasileira. nos dinrsos biomas 
brasileiros, o manejo sustentável das plantas medicinais e a 
conservação desse patrimônio genético para assegurar a 
repartição justa e eqUitativa dos benefirios oriundos da 
utilização das plantas medicinais. 

Art. ~ - Para os efeitos desta lei. consideram-se plantas 
medicinais os recursos vegetais que contenham substâncias 
utilizáveis com finalidade medicamentosa e manejo sustentd1•el 
o emprego de espécies vegetais de maneira a assegurar sua 
disponibilidade para as presentes e futuras gerações. 

Art. 6° - Acrescentem-se as seguintes alíneas ao artigo 26 
da lei n° 4771, de IS de setembro de 1965: 

.••••••••••.•••••.•.........•••••.......•••.•..•••....•.•....•.....•............•••••..•......... 
r) Destruir ou danificar espécies de plantas medicinais. 
s) Utilizar plantas medicinais sem a licença a que se 

refere o inciso \'II do artigo JD da presente lei ou em 
desacordo roque nela se permitir. 

Art. 7° - As permissões. licenças e demais documentos que 
amparem a pesquisa, roleta. obtenção e armazenamento de 
plantas medicinais. vigentes na data de publicação desta lei, de 
acordo ou nio com suas disposições, nio condicionam nem 
presumem a autorização para essas finalidades. 

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei 
no prazo ide cento e oitenta dias contados a partir de sua 
publicação. 

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A flora brasileira, caracterizada pela elevada diversidade e 
representada em vários ecossistemas, há muito vem sofrendo 
um processo de destruiçlo. Por exemplo, estima-se que cerca de 
20% da região amazônica já tenham sido impactados, como 
também entre 30 e 40% da regilo dos cerrados; apenas entre 6 e 
8% da floresta atlântica permanecem preservados. Além da 
destruição de habitats provocada pela expanslo urbana e 
agropecuária, a comercialização ilegal de plantas nativas 
também tem contribuído, de modo relevante, para o 
empobrecimento da diversidade vegetal. 

O aumento na comercializaçlo de espécies nativas levou à 
criação da Convenção Internacional sobre o Comércio 
Internacional de Espécies da Fauna e Flora em Perigo de 
Extlnçio, a Cites, para assegurar que o comércio internacional 
de plantas e animais silvestres e de suas partes e produtós nlo 
seja prejudicial para a sobrevivência das espécies. 

As plantas medicinais têm despertado atenção especial 
para o comércio. Somente em 1994 foram exportados 107.529 
kgs de material vegetal, em valor dado como correspondente a 
US$ 389.416. Entretanto, os dados apresentados pelo lbama 
mostram que 50 % das plantas comercializadas slo coletadas na 
natureza. A presslo estabelecida principalmente pelo comércio 
internacional tem contrlbufdo para a superexploraçlo de plantas 
medicinais no Pais. Em conseqüência disto, populaç6es de 
plantas medicinais nativas têm sofrido um processo de extraçio 
Insustentável, comprometendo a Integridade dos ecossistemas 
naturais. 

Pesquisas recentes comprovam o aumento do uso e do 
valor monetário das plantas medicinais em todo mundo. De 
acordo com dados estatlsticos, um quarto de todas as 
prescrições médicas inclui produtos de origem vegetal. Segundo 
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a Organizaçio Mundial de Saúde, 80% da população dos países 
em desenvolvimento se tratam pela medicina tradicional, de que 
85% dos procedimentos incluem extrato de plantas. O valor 
monetário de produtos farmacêuticos feitos a partir de plantas 
pode alcançar US$ 500 bilhões por ano. As plantas medicinais, 
portanto, constituem um capital com grande potencial de 
produção e de benefícios sustentáveis. 

A complexidade que caracteriza a questão em torno das 
plantas medicinais exige o estabelecimento de cooperação 
nacional e internacional e de um programa especial para a 
conservação, de forma a assegurar que quantidades adequadas 
desses recursos sejam disponíveis para presente e futuras 
gerações. 

A preocupação com a perda deste importante património 
genético nacional toma urgente o desenvolvimento de ações 
mais eficazes para sua proteção. Neste sentido, o Centro terá as 
seguintes metas: a) realizar um levantamento e estudos 
especializados sobre plantas medicinais; b) criar um banco de 
dados sobre as plantas mais utilizadas e comercializadas; c) 
definir sis3ma de manejo para plantas medicinais utilizadas 
pelas com nidades; d) realizar estudos sobre o status de 
comerciali ção das plantas medicinais; e) subsidiar o lbama e 
os extratores de plantas medicinais na elaboração de 
instrumentos legais que incentivem e regulamentem o uso 
sustentável das mesmas; f) estabelecer intercâmbio com 
Instituições de Pesquisa Nacionais e Internacionais; e g) definir 
políticas públicas para conservação das plantas medicinais. 

A criação do Centro aqui proposto representará um avanço 
para conservação de plantas medicinais, cumprindo dessa forma 
parte dos objetivos propostos pela Convenção da Diversidade 
Biológica, da qual o Brasil é signatário. 

S.Odu,_~,~--~ 1-SENADO~g~ 
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LEGISLAÇ.:\0 CITADA 
Elaborado pela Subsecretaria de Ata 

LEI N • 4. 771 DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 

Institui o novo Coll•go rlorntal 

.................................................................................................................. 
t Art 11 __! A ~xploração de florestas e de formações •uc:euora.s. tanto 
de dotr tnlo publlc:o como de domanlo privado. dependera de aprovação 
prilvla 10 rnstltuto Brasileiro do Melo Ambiente e das Recursos Natun.ls 
Renova ''ela - IBAMA. bem como da adoção de técnicas de condução. 
explora, ão, reposação flore!ilal e maneJo compatn•el.s com os variadas ecos
slst.ema•. que a cobertura arbórea forme 

Pal'.,poafo Unieo - No caso de repos:lção florestal. de•erio ser prlon
zados r ·oletos que contemplem a utlltzação de especles natJvas 

ll.eclq:IO do .UIO 11 dada pela Let D • 1' 1183/11 

.............................................................................................................. 
I.EI N" 5.197. IJE 3 IJE JANEIRO DE 19fi7 

Dispõe sobre- a proteção à lau11a e da outras pro't'Jdinraas. 

..................................................................................................................... 

A11. lt. - Podera ser concedida a clenustas. pertencentea a lnstltulções 
cJentiflcaa. oflcl&ls ou oflclalladas, ou por estas Indicadas. licença especial 
pua a coleta de mat.erlal d..UniUio a riNI olentlrlcos, em qualquer tpooa 

I 1.• - QUUlCio oe ~ratar de olenUatas estrangeiros, devtdament.e cre
denciados pelo pala de ortpm. dewri o pedido de licença ser aprovado e 
encallllnhado ao 6rláo pliblloo federal comper.enle, por Intermédio de lnatl
tlllcAo olentllloa ollolal do Pala. 

I L• - AI ID.Itltlllçliea a que .se relere eat.e art1110. para eleito da reno
vação anual da lloença. dario cllnola ao orgio publico federal competente 
du atlvldades doi clentlatu UCO'IIcladoa no ano anlerl.,. 

I a.• - AI Ucençu raferldu nesr.e art110 nio poderão ser utlllzadu 
para fino comeràals ou -rtl-. 

I t.• - Am olent.IIW du lnatl~ulç6es naolonala que tombam. por lei, 
a atribuição de colotar material zooi6JIIco, para nna clontlllcos. serlo 
eoa.eecUdaa lteeacu permueata . 

................................................................................................................ 

rA. Comtssllo de Assuntos SoclDIS- Decisão Termmallva). 
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O SR. PRESIDENTe (Anlon10 Carlos Magalhães) 
- Os projetas serão publicados e remetidos às Co
missões competentes 

Sobre a mesa, olícoos que serão lodos pelo Sr. 
19 Secretano, Senador Ronaldo Cunha Loma 

São lodos os seguontes 

OFICIOS N' 49198 

Brasoloa, 3 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
IndiCO a Vossa Excelêncoa, nos termos rego· 

mentaos, o Sr. Deputado Pholemon Rodngues (PTB -
MG), para compor, na qualodade de trtular, a Cornos· 
sio M"osta de Planos Orçamentos Publocos e Foscail· 
zação, em subslrtuoção à Sr 1 Deputada Etevalda 
Grasso de Menezes. 

Na oportumdade renovo a Vossa Excelãnaa 
protestos de consoderação e esbma.- Deputado 
Pllulo Heslancler, Lfder do Pm. 

OF. GLPm N" 59198 

Brasília, 3 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Em cumpnmento à forma regomental, venho à 

presença de Vossa ExcelêiiCIII com o objebvo de .,. 
dK:ar o Exm" Sr. Senador Odaclr Soaras, na cond .. 
çio de Tdular, como representante do Parbdo Traba· 
lhlsta Brasoteuo - Pm, para integrar a Comissão 
Parlamentar MIS!a de lnquénto, cnade através do 
Raquenmento n9 1, de 1996- CN "Com a finalidade 
de apurar as denuncias conbdas na raportagem da 
revista Veta, do dia 30 de agosto de 1995, sobre o 
trabalho de crianças e adolescentes no Brasi", em 
substituição ao nome da Senadora antenormante on
dicada. 

ApJUVailo a oporll.ndade, para reoterar a V. Ex" 
P'"'rolas"""*IDII"' de elevada ma e distinta COrllllderação. 
-Senador Odllclr , Lfder do Pm. 

O SR. PR (Amno Callas Magalhães) 
- Seriio leilas as · - !SC1Ijcjlpcfes 

ApiOV8IIO para co umcar ao Plenéno que, de 
acordo com a cfeosio I.Jderanças, a sessão deh-
barabva de amama. ozar-88-li às 1 O horas, onde 
serão daliberad&S as seguintes matérias: Projeto de 
I.Jii da Cêmara n" 95 e Requenmentos n"s 67, 79 e 
97, de 1998. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocaiPT - SP)
Sr. Presidente, peço a palavJa pala ordem. 

O SR. PRESIJENIE (AniDno Callas Magalhães) 
-V. Ex" tem a palavra pela Oldem. 

----
O SR. EDUARDO SUpUCY (BiocoiPT- SP. 

Pela ordem. Sem revosão do orador.) -Sr. Presiden
te, gostana de, em pnmeuo lugar, regiStrar que é Im
portante que o Senador Odacor Soares, como Llder 
do Pm. se onteresse em partocopar da ComiSsão 
Temporána do Trabalho Infantil, tema que deve ser 
consoderado de grande pnondade para lodo o Sena· 
do Federal. 

A Senadora Emoila Fernandes havoa sodo desog· 
nada para essa Comossão ao tempo em que estava 
no Pm. S. Ex" agora está no PDT Se fosse cons .. 
derada a composiÇão presente, o Bloco tena a pos· 
sobllidade de ondocar duas pessoas para a refenda 
Comossão A Secretana da Mesa onformou que tal· 
vez haja a possobolldade de se estudar o fato ena· 
do, e eu gostana. se for possobilotada essa maneo
ra, de encamonhar, como Líder do Bloco, a ondoca· 
ção da Senadora Emoha Fernandes também para 
continuar partocopando. Primeoro, porque S. Ex" 
tem um interesse muoto espacoal por essa maténa, 
está dando uma colaboração mude importante e, 
obvoamenta, sena uma parda se ela deixasse de 
colaborar com a refende Comoss.io. Então, quem 
sabe se chegue a um entendomento para que pos
sa haVEor a colaboração continua da Senadora 
Emoila Fernandes, sem prejuízo da colaboração do 
Senador Odacor Soares. É a ponderação que faço, 
Sr. P-ldente. 

o SR. PRESIDENfE (AnloniO GaJio& Magalliias) 
- O -.unto sará examnado e poslaiOIII&II& V. Ex" 
sará onforrnado da decsio 

O SR. PRESIDENTE (Anlomo Carlos l'agalh'es) 
- 0 Senhor Presoderú da Repclblca enviou BD Con
greseo Nacional a Medida Pmvis6ria ~ 1 ...., adala
da am 18 daf11\iaoaoo de 19118 a pHrada no dia 19 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o IJIIIIIIRI8f*) dos 
mlta- e dos 118Mdores p(iblicos do Poder Exacuti
vo Fedenll, inclusiva suas autarquiBB a funclaçiles, 
bem como dos empragadcla das ~ plblicaa 
e das SOCIIICiadas de econorria mlllla e de suas sub
sid'oârias, e dá outras prowlênaas. 

De acordo com as indicaçiles daS lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Rasaluçlo n" 
1189-CN, foca assom consblufda a Como alio Mista ... 
cumbKia de emitir perecer sobre a matéria: 

Gillerto Morancla 
José Alvas 

SENADORES 

PFL 

S11pl nllle 

Vilson Kleinilbing 
Hugo Napoleão 
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Jader Barbalho 
NaborJúmor 

Jose lgnac10 Ferre1ra 

PMOB 

PSOB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Edualtto Outra SebaSIIão Rocha 

PPB 

Ep11ae1o Cafeteira Leomar Ou•ntandha 

DEPUTADOS 

PFL 

Arolde de OliVeira Roberto Pessoa 
Costa Fenana SérgiO Ban:ellos 

José Aldent1r 
HéliO Rosas 

Bloco (PMOBIPRONA) 

PSDB 

Noet de Oliveira 
Albénco Filho 

Edson S1lva Mannha Raupp 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

PPB 

Jmr Bolsonaro 

PMN 
Boaco França 

De acordo com a Reeoluçio ri' 1, de 111118-CN, 
fica ~alacldo o aegwrrte calendáno pala a tnum
tação da maténa: 

Dia 4-3-88- da8lgnaçio da ConNIIio Mlala 
Dia 5-3-1111- ..... leçio da ComiSSão Milita 

Até 24-2-1111- pi'IIZIO para ~ de ....,_ 
daa e pala a Cem aio Mlslaemilir o ~sobra a 
a.cmaSibilidads 

Até 5-3-1111- pi'IIZIO final da Comhsão Milita 
Até 20-3-1111- pi'IIZIO no Coo IQIIIIO Nadonal 
O SR. PR li lEME ~ cartos Mligll 'm) 

- O Sanhor p, laote da Reptica -.. ao Con
gnamo NaciOnal a Medida PnMs6lle ri' 1,&12o;ll, adala
da an 26dafaJe•ssode 1!1118 e ptl*ada nodia27do 
tramo mês e ano, que Di 110110111da;io- .... 2!'da 
I.Ji ri' 9.138, de 29 de ncwembro de 11195, e 1°, 2!' e 3" 
da La ri' 8.427, de 'Z1 da rnGIO da 19112, que cilpiiem. 
lsspec1MII&,..,aobnl o aécilo nn1 e IObnl a ocnca-

são de subvenção ecouãu a:e nas ope~eções de cré
dito rural. 

De acordo com as 1ndiCSÇÕCB daa lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art 2!' da Reeoluçlo ri' 
1/89-cN. IICS asSim constdUida a ComiSSão ~ in
cumbida de emdlr parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jonas P•nhe•ro 
Joel de Hollanda 

Jader Barbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSD9 

JúliO Campos 
FICIIaS Neto 

Gerson Cemala 
Certos Bezerra 

lúd10 Coelho Geraldo Melo 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

PlB 

Odaclr Soa:es Reg1na AssuqJção 

DEPUTADOS 

PFl 

Hugo Rodngues da Cunha Adaulo '"-
José Rocha Jame FelllllhdiMI 

B.Sá 

Bloco (PMDBIPRONA) 

PSDB 

08car Boldonr 
Valdir CalldiD 

Ezidio Plnhailo 
Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcidea Mo1 ' 
PPB 

Fsmando Gab8a 
De acordo com a ResoiUÇio n" 1, de 111118-CN, 

fiCa ~elacldo o l8g&lnhl Clllandéno pana a IJan». 
tação da maténa: 

Da 4-3-88- de8lgn8Ção da Colnaão Millll 
Dili 5-3-1111- ifllllaleÇio da Coo1"1 lo...._ 
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Até 4-3-98- prazo para recebimento de emen
das- e para a Com1ssão Mista emd1r o parecer sobra 
a adm~dldacle 

Até 13-3-98- prazo final da Con'lssão Mista 
Até 28-3-98- prazo no Congresso NaCIOnal 
O SR. PRESIDEN1E (Anooo CaJtos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da República erMOU ao Con
gresso NaciOIIIII a Medida PI'OVISóna n" 1.535-15, 
adotada em 26 de fevell!lro de 1998 e publiCada no 
diB 27 do mesmo mês e ano, que D1sp6e sobra o 
Plano de Carre1ra dos senndores do Banco Central 
do Brasil, e dá outras pi'OVIdências. 

De acordo com as mdiC&Çiies das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução 
n• 1189-CN, fica ass1m oonstiiUÍda a Comissão Mista 
1ncumbida de ermbr paracer sobra a matéria: 

Callos Palrocinio 
Bernardo Cabral 

Jader Barbalho 
Nabor Jllntor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

SuplentH 

Edison Lobão 
BeiJo Parga 

Gerson Camata 
CBIIos Bezena 

Callos Wilson José lgnéclo Fenaira 
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebasbão Rocha 
PPB 

Epitacio Cafalalra Laomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Sup.__ 
I>FL 

Saulo Cueii'OZ • Augusto VMiiros 
Manoel Cas-tro I Euler Ribeiro 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Gonzaga Mota D)Una de Almeida Ceser 
Dejandlr Dalpasquale Barbosa Neto 

PSDB 
Ademr Lucas Candinho Mattos 

Bloco (PT-"DTIPC do B) 
José Machado Alcodes Modesto 

PPB 
Fellar Jlln10r 

PSTU 
Undberg Farias 

Da acordo com a ,J... ..... ução n" 1, de 1989-CN, 
fica NlabalaCido o segJ,;" calendário para a tram
tação da matéria: 

Dia -G-811-- daalgnaçAo da CorniSIIAo Mista 

018 ·3-98-- InstalaçãO da Comissão Mista 
Até 4-3-98-- prazo paiB raceblmento de emen

das e para a ComiSSão M1sta emd1r o parecer sobre 
a admiSsibilidade 

Até 13-3-98-- prazo f1nal da Com1ssão Mista 
Até 28-3-98-- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJtos Magalhães) 

- O Sanhor Presidente da Repllblica erMou ao Con
gresso NBCIOn&l a Medida PI'OVISÓna n" 1.554-25, 
adotada em 26 de leven11ro de 1998 e publicada no 
dia 27 do ~MSmo mês e ano, que Altera os arts. 2", 
3", 4°, 5", s•, 1" e 9" da let n• 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, que diSpÕe sobra a contratação por 
tempo dadanmnado para alellder à necessidade tern
porána de eJtCepCIOnal 1111ere8Se público, e dá outras 
piOVIdênciBS. 

Da acordo com as 1ndlcações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e 5" do art. 2" da Raaolução 
n• 1189-CN, fica ass1m consllllllda a ComiSSão M1sta 
IIICUmblda de emlllr parecer sobra a maténa: 

SENADORES 

Tllu .... Suplenlell 
PFL 

Francel1no Pe181ra José Agrip1no 
Waldack Omelas João Rocha 

PMDB 
Jadar Barbalho Gerson Camata 
Nabor Jllmor Cellos Bezerra 

PSDB 
Llklio Coelho Bani Varas 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sabasbiio Rocha 

Epitaclo Cafadeira 

Osvaldo Coalho 

PPB 
Laomar Culntan1lha 

DEPUTADOS 

Supla•._ 
PFL 

Man:o8 VnoiCIUS de Cempos 
Raimundo Santos 

Paulo Uma 
Bloco (PMDBIPRONA) 

Paulo RiiDI 
On:ino Gonçalvw 

PSDB 

Noel de Oliva1ra 
Allérico Fnho 

Anivaldo Vale Roberto Rocha 
Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcodes Modaato 

Wlgberto Tartuce 
PPB 

PSB 
Alexandra Cardloso 
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De acordo com a Resolução n' 1. de 19119-CN, 
foca -..belecldo o segu1nte calendéno para a trami
tação da matena: 

018 4-3-98- desiQnaçâo da Comiasio M-
018 5-3-98- Instalação da ComiSSão M-
Até 4-3-98- prazo para 18C8b11T18nto de emen

das e para a Con11ssão MISta emdir o parecer 110b1e 
a adm1sslbllldade 

Até 13-3-98- prazo final da ComiSSão MIBI 
Até 28-3-98- prazo no c;c.~ dSIIO NIICICII1III 
o SR. PRESIDENI'E (Ariano Cadas l\,4agal" r > 

-O Senhor PR!Sidente da República emnou ao Con
gresso Nacional a Madlde PI'OVISÓna n" 1.5511-23 
adotada am 26 de fevwairo de 1998 e p,......,.. no 
dia Zl do mesmo mês e ano, que Ahl& a legislação 
do Imposto de renda e da contnbuiÇio SOCIBIIIOble O 
lucro. 

De acordo com as mdocaçõe& das lideiiii1ÇIIS, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Raaolução 
n• 1189-CN, fiCa ass1m c:onsbluida a Cornlllllio M
lncumboda de emitir parecer IIObra a maténa: 

SENADORES 

Tltu ..... SUpl e I 

PFL 
JoêoRocha Carlos Pldnlc:IIIIO 
José Alves José Billnc:o 

PMOB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
NaborJúmor Carlos ee-ra 

PSOB 
Coutinho Jo1g11 LúCio Alclnlara 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS) 
José Eduardo Outra Seba8bla Racha 

PTB 
Reljna As8unWio 

DEPUTADOS 

PFL 
Osório Adriano Aroldo Cedlaz 
Eliaeu R-nele ~ o.mas 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Hannes Pan:anallo Paulo l1àasa 
An16n10 do Valle José Coata 

PSDB 
Firmo de Castro Roberto Brant 

Bloco (PTIPOTIPCdoB) 
Jose Machado Alctdes Modaslo 

PPB 
Júho Redecker 

PL 

Da acordo com a ResoluçAo n" 1, de 11188-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calandéno pala a trami
tação da maténa: 

Ola 4-3-911 - desiQnaçao da ComiSsão Mista 
018 5-3-98- Instalação da Comissio MiMa 
Até 4-3-98 - prazo para racebimento de emen

das e para a ComiSSão M- emlbr o pa- sobre 
a admiSSibilidade 

Até 13-3-98 - prazo final da ComiSSAo Mista 
Até 28-3-98- prazo no Coll!lf'US~ NaclllnaJ 
O SR. PRESIDENTE (Anllno Cadas N'agr'"' ) 

- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gRISBO NaciOnal a Madlda PI'IMII6na n" 1..1S7·13, 
adotada em 26 de fever&~ro de 1998 e po M .,., no 
diB Zl do mesmo mês e ano, que Dsp6e sobre a re
gulanzaçio, adnwiiBiraçio, aforameniD e ' açlo 
da bens II1'IÓII8IS de doml1110 da União, altera dllpost
bVos ®8 Oecietos-l..ats n's 9.780, de 5 de I I& IDD 
de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, n~g~~
lalnarU o § 2" do art. 49 do ND das Dili .... 5-
ConsblucionaiS Tranadóriaa, e dll outras pwvldlnciw. 

Da acordo com as 1ndaçi!es das~ e 
nos termos dos§§ 4° e 5" do art. 2" da R11Diuçio 
n" 1189-CN, fica 1111111m constitulda a Co,..alo Mista 
n:umblda de -r~ sobre a matéria: 

SENADORES 

Tllulalw ... , I I 
PFL 

RomeuTurna F111AC811no .._ 
EdiSon Lobio Gillarto Miranda 

PMOB 
Jadar Barbalho Gerson Camatll 
Nebor Júnior Caltosh ••• 

PSDB 
Lúdio Coelho Coutinho Jocge 

Bloco Opolção (PTIPDTIPSBIPPS) 
José Eduardo Outra Sebastilio Rocha 

PPB 
Laomar Cuilllarea 

DEPUTADOS 

llupl I 
PFL 

Valdomlro Meger Adamir Cunha 
Paulo Gouvia Jama F-.181 

Bloco (PMOBIPRONA) 
Rita Camata Uclson Bauclaila 
EdJson Andnno Hélio Roaal 

PSDB 
Feu Rosa AlziiB &..111111 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
José Machado Alcicla8 Mo$ I 
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PPB 
Pedro Correa 

PPS 
Sérg1o Arouca 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o segwnte calendano para a trami
tação da matéria: 

018 4-3-98 - designação da Com1ssão M1sta 
018 5-3-98 - Instalação da ComiSSão MISta 
Ate 4-3-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Com1ssão M1sta emlbr o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Até 13-3-98 - prazo f1nat da Comissão Mista 
Até 28-3-98 - prazo no Congresso Nac10nat 
O SR. PRESIJENTE {AntoniO CaJtos Magallães) 

- O Senhor Presidente da RepúbliCa ermou ao Con
gresso Naaonal a Medida PIUVISÓna rfl 1.591-5, ado
lada em 26 de '-wo Ide 1998 e publiCada no dia 27 
do mesmo mês e ano, que OISPÕB sobre a qualificação 
de entidades como orgaiiiZ8ÇOes SOCIIIIS, a cnação do 
Programa NaCional de f'ubllazaçlo, a axbnÇão do La
boralóno NaCional de Luz Sir~erotron e da Fundação 
Roquette P1111o e a absorçio de suas aiMdades por or
ganiZBÇÕeS SClCIIIJS, e dá outras piUVIdênclas. 

De acordo com as lndiCIIÇÕIIS das lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e 5° do ert. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fiCa assim c:onsbluida a ComiSsão Mista 
1ncumblda de ernlbr parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Tltulllres sup...-
PFL 

RomeroJucá Waldeck Omelas 
JúliO Campos Vdson Kte1niibing 

li'MDB 
Jader Barbalho I Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezena 

PSOB 
Lúdio Coelho Lllclo AlcAntara 

Bloco OpoSição {PTIPDTIPSBIPPS) 
Joeé Eduardo Outra Sebastilo Rocha 

PPB 
Epitácio Cafeteira L.eomer Ou1ntanilha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 
Rubem Med1na Vanessa Fel1ppe 
Robson Tuma I Maroos V11laus de Campos 

Bloco (PMOBIPRONA) 
lvandro Cunha Lima Pedro lruJO 

Ricardo Rique Ana Catarina 

PSOB 
Alberto Goldman Antônio Carlos Pannunz1o 

Bloco (PTIPOTIPCdoB) 
José Machado Ak:Kies Modesto 

PPB 
RICardo Barros 

PV 
Fernando Gabe1ra 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segu1nte calendáno para a trami
tação da maténa: 

01a 4-3-98 - des19nação da Corrnssão Mista 
018 5-3-98 - InstalaçãO da ComiSSão MISta 
Até 4-3-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Com1ssão MISta emlllr o parecer sobre 
a adiiiiSSibilldade 

Até 13-3-98 - prazo final da ComiSsão Mista 
Até 28-3-98 - prazo no Congresso NaciOnal 
o SR. PRESIJENTE (AntoniO CaJtos Magallães) 

- O Senhor PreSidente da RepúbliCa aliVIOU ao Con
gresso NaciOIIBl a Medida PI"OVISÓna rfl 1 483-23, 
adolada em 27 de fevereiro de 1998 e publiCada no 
dl8 28 do mesmo mês e ano, que Dispõe sobre o 
188jusle do saláno mí111mo e dos benellciOS da PreYI
dênca Social, altera aliquotas de contribuiÇão para a 
Segundada Social e msblul c:ontnbuiÇão para os ser
VIdores matNOS da União. 

De acordo com as Indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art. 21' da Resolução 
n• 1/89-CN, fica assam consblulda a ComiSSãO MISta 
1ncumblda de emdlr parecer sobre a matéria: 

Tltutai'H 

Frar1C8bno Pere1ra 
Waldeck Omelas 

Jader Barbalho 
Nabor Jún10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSOB 

Suplet.

Joeé Blanco 
Vllson Kleiniiblng 

Gerson Camela 
Carlos Bezena 

Geraldo Melo l.Jld10 Coelho 
BkiCo OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Joeé Eduardo Outra Sebasbio Rocha 
PTB 

Odaclr Soares Regma Assumpção 

DEPUTADOS 
r.tulllretl Swfllel-

PFL 
lnocêriCIO Oliveira Abelardo Lup10n 
Joeé Carlos Alelu1a Álvaro Gaudêncio Neto 
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Bloco (PMDBIPRONA) 
Sandro Mabel Allénco Filho 
Nelson Harter Jorge Willlon 

PSDB 
Nelson Otoch Adroaldo Strack 

Bloco (PT/PDTIPC do B) 
José Machado Alctdes Modaato 

PPB 

PSTU 
l.Jndberg Farias 

De acordo com a Resolução n' 1, de 11189-CN, 
fica astabela ciclo o seguonte calendário para a traml
taçao da meléna: 

Dia 4-3-98 - deaignaçio da Comssio Mista 
Dia 5-3-88 -IIIStalaçAo da Comasio MIBIB 
A1é 5-3-88 - pniZO para I'IICIBIIina1to de -. 

das e para e Con ão ~ emdlr o ~ SObra 
a adia sib31dade 

Até 14-3-98- Pf11Z0 final da Con · ão ~ 
Até 29 3 98- pniZO no eong,_ Nacional 

o SR. E E en& (Aràwo Cellall ...... E ~ 
-o Senhor p ..... da Repllbbca enviou 110 CcJn.. 
~ Nllcional e Medida Ploliia6ria nl 1 •• 28, 
edcJiwle em 7T de fevereiro de 1988 e EM•• .._ no 
dia 28 do maemo mie e ano, q .. AuiDnza a lllilza. 
çlo de niCU._ do Fundo da Marinha Meo-11& -
AW, em favor da Companhia de Navagaçlo Uoyd 
B-ileiro- LLOVDBRÃS, e dai. OUbBB EMOVidêiiCilw. 

De acordo com ae ln tlkaç!iea das liclerançea, e 
..- lermos dos H 4° e 5" do art. 2" da R..aiiiVIo 
n" 1189-CN, fica aaim conalilufda a Con · 110 Mista 
Incumbida de emitir paracer eobna a maténa: 

PFL 

PMDB 

PSDB 
Coutinho Jorge 

-EIIE I 

Jos6 Acnlino 
Bernardo Cabral 

Genlan Celnaia 
Catlos Baana 

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS) 

PPB 

DEPUTADOS 
8LFII tiN 

PFL 
lnocêiiCIO OIM!ora Abelardo luEMOn 
Jose Carlos Aleluoa Alvaro Gaudênclo Nela 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Antllnoo Brasol Paulo Lusloaa 
Héloo Rosas Mauro Lapas 

PSDB 
Jovaor Arantes Adalllon Rlleiro 

BEooo (PTIPDTIPC do B) 
José Machado Alcides ModeaEu 

PPB 
Laprovlla Vieira 

PlB 
Paulo Halliander 

De acordo com a Rasoluçlo n" 1, de 19119-CN, 
foca astabalacodo o seguonte calendário para a tnuN
taçAo da rnaténa: 

Dia 4-3-98- designação da Con ·, lo MiBta 
Ola 5-3-118- inatalaçlo de Com efo ..... 
Até 5-3-118- pniZD para racebmento da -.. 

dae e para a Co- rsto Miala emdir o paniCIII"IIObnl 
a acm.sllihdede 

Até 14-3-98 - prazo final da Corniasio Milla 
Até 29-3-98- Pn1ZD no Coo 'li' III O N&cblill 

o SR. PRESEDENIE (Anllno Cellall Mscsll E I 
- o Semor Pnlllidallle da RapúE*e erMOU ao Con
gniii&O Nacional a Medida Pravillória nl 1A7M7, 
adulada em 'Z1 de fev8rauo da 1988 e p,4 • (a no 
dia 28 do meerno mie a ano, q .. Allllra ae Leis n"s 
8.019, de 11 de abnl de 1990,. 8.212, de 24 da ju
lho de 1991, e dai. ou11aa proviciiiiCIBII. 

De aoordo com ae iidicaçaes dae lideiwçae, e 
nos rem.. dos H 4° e 5" do art. 2" da R 1 •lçlo n" 
1189-CN, fica - OUIWiilulda a Con I a Milla In
cumbida de emitir...,_.. aobnla malérla: 

Jonu Pinheiro 
Jol4 de Holanda 

Jader Barbeiho 
NaborJúmor 

&eNADORE8 
54,. 

PFL 

PMDB 

PSDB 
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Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS} 

José Eduardo Outra Sebastião Rocha 

PTB 
Odac1r Soares Reg1na Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares 

Inocêncio OIM11ra 
José Ca~os Aleluia 

Suplentes 

PFL 

Abelardo Lup1on 
Álvaro Gaudilnc1o Neto 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Licfl8 Ou1nan 
Elc1one Balbalho 

PSOB 

SaraiYB Fefipe 
Teté Bezerra 

Sebastião Madetra Márcia Mannho 

Bloco (PTIPOTIPC do B) 

José Machado Alcldee Modesto 

PPB 

José Lmhares 

PSB 

Alexandre Cardoao 

De acordo com a Resolução n• 1, de 11189-CN, 
fica 81'1abelacldo o seguinte calendério para a trami
tação da malérla: 

Dia 4-3-1111- daalgnação da Comillaão MislaDia 
5-3-98 - ,,.,....laçlo da Comissão Mista 

Até 5-3-911-* recebimaniO de emen-das e pera a Comssiio ista emitir o paracer sobra 
a ad1111S8Ibilidade 

Até 14-3-88- prazo da CoT do Mista 

Até 211-3-98- p no Congresso Nacional 

o SR. PRESIJENTE (Ankno Carlos Magali' ) 
- O Senhor F'liliilda<& da Rllplblca 8IWIDU ao Con
~ Nacoanal a Madda Pmvisória ri' 1A77...., adola
da em 2:1 de fevaNHro de 1998 e publicada no dia 28 
do IM8mO mês e ano, que Dlspile aobre o valor 1o1a1 
anual das mensalidades escolanls e dá outras PIOVI
dênclas. 

De aoordo com as indlc:eçiles das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4" e g> do art. 2" da Rasoluçio n" 
1188-CN, fica assim oolllllitulda e Co-..1s são MISta In
cumbida de emdlr paracer sobra a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Guilherme Palme1ra 
JúliO Campos 

Jader Baltlalho 
Nabor Jún10r 

PFL 

PMOB 

PSOB 

Suple:nte. 

João Rocha 
RomeroJucá 

Genlon Camate 
Carlos Bezerra 

Coutinho Jorge Artur da Tã..ola 

Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra 

PPB 

Epdáclo Cafeteira Leomar Quintanllha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplsostw 

PFL 

Inocêncio Ol1veora Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia Álvaro Gsucllncio Neto 

Bloco (PMDBIPRONA) 

lvandro Cunha ünaZé 
Geddel Vl8118 Lma 

PSDB 

a-..Goldoni 
Wagner R08III 

Mansa Semana Osmlnio ~reina 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado 

PPB 

Fausto Martello 

PL 
Valdemar Costa NeiD 

De acordo com a RasoluçAo n" 1, de 1 !lll8-CN, 
fica 1 na L ala ciclo o aegui'lte c:alandélio pera a tnunt
laçlo da maléna: 

Ola 4-3-88 - deaignaçilo da Comiaa6o Mista 
Dia 5-3-911- instalaçlo da eo--· '? M"llle 
Até 5-3-98- prBZD para recabimanto de -

das e pera a CorniBBio Mille emitir o ~sobra 
a admlssililldade 

Até 14-3-98- PIBZD final da Com"alio Mista 
Até 211-3-98- PIBZD no Cong- Nacional o-- PRESIJENlE (Anlano Carlos MIOOIZ ) 

- o Senhor P118111den1B da Rapttica enviou ao Con
~ Nacial_. a Meclda PnMaória ri' 1 ....., adala-
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da em ZT de favelaro de 1998 e publiCada oo dia 28 
do ..._,., mês e ano, que Aliara dispasiiNo da le• 
n" 8.911, de 11 de JUlho de 1994, e dá oui18S prD\11-

Ciêncas. 
De acordo com as IndiCações das lideranças, e 

nos 1ennos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fica assm cons1mnda a Com•ssão M1sta 1n· 
cumblda de emdlr parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Jose BIBilCO 
Vilsoo KleinOblng 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplenlln 

José Alves 
Francel1oo Peretre 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jellenlon "- LúdiO Coelho 

Bloco Opoação (PTIPDTIPSB/PPS) 

José Eduardo Outra Sebesbão Rocha 

PPB 

Epitacio Caletewa Leomar Cu1ntandha 

DEPUTADOS 

Supl 111• 

PFL 

lnocê1 ocio Oliveira .Abelardo Lupion 
José Cartos Alelua Álvaro Gaudênclo Neto 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Zaint Rezalde 
Mamoslima 

PSDB 

Pedro lruJO 
Oroioo Gonçalws 

Man:us Vlcenta Adroalclo Sln:k 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado 

PPB 
Adhemar de Barras Fdho 

PPS 

SérgiO Arouca 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1988-CN, 
fica U bala Ido o aaggnle caJendáno para a tremi
IIIÇio da rnal6ria: 

Dia 4-3-88- dea1gnação da ComiSsão Mista 

D1a 5·3·98· Instalação da Com•ssão M1sla 
Ate 5·3·98· ~razo para receb•mento de emen

das e para a Com1s•=o M1sta em1t.r o parecer sobre 
a adm1ss1blhdade 

Até 14-3·98· prazo tonal da Com1ssão M1sta 
Ate 29·3·98· prazo no Congresso Nac1onal 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 
- O Senhor Presidente da RepubiiCS env10u ao Con· 
gresso Naaonal a Mec'da "IOVISOna n"1.482-4, adota· 
da em 27 de fevel"l!lro de 1998 e publicada no da 28 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sobnl as ali~ de 
contnbuiÇiio para o Plano de Segundade Social do seM

dor púbhco CMI atNo e 1natNo dos Poderes da Unlio. 
das autarquiBS e das fundações púbiiCBS, e dá outras 
piOIIIdênclas 

De acordo com as IndiCaÇÕes das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art. 2" da Resolução n• 
11119-CN, fiCa assun consbluída a Com•ssão MISta •n· 
cumbtda de emrur parecer sobre a matena· 

Titulares 

José Bianco 
Frettas Neto 

Jader Barbalho 
Nator Jún1or 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Francelina Pere1re 
Hugo Napoleão 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Artur da Távola Jefferson Peres 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSB/PPS) 

Jose Eduardo Outra Sebasbio Rocha 

Oclacir~ Regina AlllluqlçAo 

DEPUTADOS 

PFL 

lnocêiiCIO Ohva1ra Abelardo lupiOn 
José Carlos Alelul8 Álvaro Gaudênclo Nato 

Bloco (PMDBIPRONA) 

SaraiYB Felipe 
José Costa 

PSDB 

Ra~mundo Gomes de Mattos 

Ud180u•nan 
Reg1na uno 

Cand•nho Mattos 



MARÇO DE 1098 AN -\JS DO SfNADO FEDER.:..:o\L=----------------=~-=:8~ 

Bloco (PTIPDTIPCdoBl 

Jose Machedo Alcldes Modesto 

PPB 

N1hon Barano 

PMN 

Bosco França 

De acordo com a Resolução n" 1. de 1989-CN, 
frca estabelecrdo o segurnte celendáno para a tramr
taçã.o da matena: 

Dia 4-3-98- desrgnação da Comrssão Mrsta 
Ora 5-3-98- rnstalação da Comrssão MISta 
Ate 5-3-98- prazo para recebimento de emen

das e para a ComiSSão Mrsta emdrr o parecer sobre 
a admrssrbllrdade 

Até 14-3-98- prazo frnal da ComiSSão Mrsta 
Até 29-3-98- prazo no Congresso Naaonal 

O SR- PRESIDENtE (Anlanro Ca1tos Magallães) 
- O Senhor Presrdenle da República emiiOU ao Con
gresso Naaonal a Medrda Provrsóna n• 1-640, &dota
da em ?:1 de fevererro de 1998 e publrcada no dra 28 
do mesmo mês e ano, que Restaura a vrgênc:ra da 
Lei n• 8.989, de 24 de fevererro de 1995, que dispõe 
sobra a rsenção do I~ sobra Produtos lndus
tnalrzados (IPI) na aqurSIÇão de automovars desbna
dos ao transporte autenomo de passagerros e ao 
uso de portadoras de defiCiênCia frsica. 

De acordo com as rndrcações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resolução n• 
1189-CN. fr..a assrm constrtuida a ComiSSão Mrsta rn
cumbrda de emdlr parecer sobre a matena: 

SENADORES 

Titularas Supleri!M 

PFL 

Leonel PaNa RomeuTuma 
João Rocha i Jonas Prnhelro 

Jader Barbalho 
1MDB 

Gerson Camata 
Nabor Júnror Certos Bezerra 

PSDB 

Sergro Machado Osmar Dias 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

José Eduardo Outra Sebasbão Rocha 

PPB 

Epitacro Caleterra Leomar Qurntanrlha 

DEPUTADOS 

Titulares 

PFL 

lnocénao Ohverra Abelardo Lupron 
José Certos Alelura Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Geddel Vrerra Lrma 
Wagner Ross1 

PSDB 

José LUIZ Clero! 
Confúcro Moura 

Aéc10 Neves Amaldo Maderra 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

José Machado Alcrdes Modesto 

PPB 

Odalrno Leão 

PV 

Fernando Gaberra 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
frca estabelecidO o segurnte celendáno para a trami
tação da maténa: 

Ora 4-3-98- desrgnaçã.o da ComiSSãO Mista 
Ora 5-3-98- rnstalação da Comrssii.o M-
Até 5-3-98- prazo para recebimento de emen

das e para a Comrssão M- emobr o parecer sobl8 
a admrssrbrlidade 

Até 14-3-98- prazo final da ComiSSão Mista 
Até 29-3-98- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaiMm) 

- Será feila a devida corrancaçiiD à CAnwa daB Depu
tados-

o SR. PRESIDENtE (Antonio Caltos Magalhiias) 
Esg •ato o 1er1110 dasli llldo ao Expediente. 

Passa-eeà 

ORDEM DO DIA 

-118111 1: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTTUIÇÃO 
N"41, DE 1997 

TeiCIIIro e úlbrno dia de dracuwão, em 
aegundo turno, da Proposta de Enwlda à 
Constituição n" 41, de 1997 (n" 173/115, na 
Clmara dos Deputados), de .,iciatJva do 
P1881dente da Repúblrca, que modifica o ra
grme e drspõe sobl8 pnnclpioa e normas da 
AdmrlliSiração Pública, senndoras e aganles 
polílicos, controle da despesas e finanças 
públicas, e custeiO da PIMdades e cargo do 
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D1stnto Federal, e aa outras providêiiCIIIS, com emenda de redução Qual é o nosso objabvo? 
Qual o obJIIbVO da emenda e, ~undo o própno Re
lator, o entendimento de S. Ex" também? Era o de 
que todos os dirigentes de todas as estaleiS tenam 
de ter seus salános subrnebdos ao teta, e o que está 
pnBVISIO no lllCISO XI do art. 37 A rec:tação, corno 
está, diZ que apenas os dirigentes de ernprMaS pú
blicas de socllldade de economia miSta que ...,._ 
rem recursos da Umão, dos Esteclos, do Dallnto F• 
deral ou elos Mumcíp!OII, para pagamento da despe
sa de pessoal ou de custeiO em geral é que teriam 
que obedecer ao teto As estalaiS que nio rawbes· 
sem recursos da Un1ão para pagamento de dee!l na 
de pesaoal ou de custeio em geral, ou BejB, as esta
laiS supanMiánas, estanam lllCCiuídas do leiO. En
tando que todos os dmgentaa de estatais, lnde
paudentemante de Situação f1nancetra, ~ ser 
aiJngldoa pelo lato. 

tendo 

Parec;er sob n• 81, de 1998, da ComiS
são de Constrtu1ção, JustiÇa e C1dadama, 
Relator Senador Romero Juca. oferecendo 
a redação para o segundo tumo. 

A PreSidênCia esclarece que, nos tennos do 
dlsposrt1vo no an. 363 do Reg1mento, transcorre hoje 
o ten:e~ro e ultimo d1a de discussão, em segundo tur
n~ da matena. 

Podariio ser oterecK!as emendas que não en
volvam o menta 

Em d1scussão o projeto. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DliTRA (BiocaiPT

SE) -Sr. Pn!Sidente peço a palavra pela ordem 
O SR. PRESIDENTE (An!DniO C8llos tlaga&'n) 

-Com a paiiMa o Senador Jose Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Sioco/PT -

SE. Pela oldem. Sem 1eV1são do orador.) - Sr. Pre
sidente. a..- de 1nic1Br a d1scussão, gostana de 
urna rnlorrnação da Mesa. Já que hoje é o llm:eiro e 
último d1a de discussão e, ponanto, o último dia de 
prazo para passiveiS emendas de radaçlo, goataria 
de saber se há, até o momento, alguma emenda de 
reclação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO ca11os Magal , ) 
- Alé o mornanto não chagou e-. a1e o erana
meniD da disCI a I o poderá ser ap:eaeniiKia. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocaiPT- SE 
- Pala dlsaá' Sam nMSiio do ~ - G I la de 
ctanar a atenção do Senador Romero Jucá, Rlllator 
da melena. Quando da d1scussão dessa matélia na 
Comsaiio de ConstrtuiÇio, Jusbça e Cidadania, 
apasentei uma emenda suprassrva, visando
parta do § 9" do art. 37, que diZ: 

O diSpoSto no lllCISO XI apliCa- b 
ernpra&as públicas e à soaadada de acono
mia mista e suas subSidlirias que ...,._ 
rem recursos da Unlio, elos Estados, do Dill
tnto Federal ou dos Mumclpioa, para paga
meniD de despesa de pessoal ou de CUIIeiO 
em geral. 

"Eatau de posaa das notas taqul!lrélic:lls da 
reunião da Comissão, na qual ~ntel ... 
emenda. Na ocas1ão, o Senador Romero Jucá dillsa 
o segUinte: Por corrta do entend11nanto de V. Ex", 
que é o nosso também, estou apresentando em ple
nário as emendas da redução e ajustando ... 
~- polque, em nosso antendUMnto, há um rito 
conflltanle aqw. AI vem mmha lrllefVançio, 111111 es
tranhamento: Emenda de ladaçAo? Eu anllllldla 
que, nesse caso, não se podl8 contornar a quaiJiiio 

Cra10 que o própno Senador Romero Jucé che
gou à conclusio - e esta em a mnha Clplmio na Co
nnssão de ConsbluiÇio, Justiça a Cidadama - de que 
é lqiOSSível uma emenda de redação corrigir -
aspecto. O Senador deva tar chegado a eua enten
dmento, porque não ap,_rrtou a emenda de rada-
ção. 

Se o entencmlento do Senador Rornaro Jucé, 
CCOIDinflllooDimnoiBJe dito na Comuão, é o 1"1011110, ou MJU, de 
que todos 08 dlngentea de eatalaiS têm de ser sub
mabdos ao teto, só há uma a11emat1va. que é a que 
f>lilllltldem08 quando da voblçio: urh deslaqiJe para 
votação am separado da tr.a que racabalam racur
- da União, dos Estados, do Diatnto Fedénd ou 
dos municl~. para pagamento de desp ••• de pes
soal ou de CUBielo em geral. Aselrn, o 5 9" do art. lf1 
dina souplaarnente o aagulllle: O diapoato no II1Cillo 
XI aplica-il8 u empr a públicas e à IICC_..de de 
acooiOmia mata e ..-. aubaldi6nas. Essa é a inlllr
jliillliiÇiu que, acradilo, fOI lllljii"IIBa pelo Sal alor 
RomaiO Jucá na eo--· E o de Conslduição. Juatiça 
e Cldlldarua.. E é noaao anlalldlmanto tarnl*n o filio 
de que 08 dirigei 1188 dllll .. ._. dawun a.llln I -
se 110 leiO, como ma ~- 8lllvo 1nfornlaçio um 
conll6rio. 

o Senador Rametv Jucá chagou • -
conctusAo que eu delallda na época na Con 11 !o 
de Conabluiçlo, Juallça e Cldadanoa. ou saja, é m
po111BÍV81 conlgir esaa aspecto por emenda de rada
ção. Só nos r8llla a allamaiMI de supnlllll' - ex
p-maão por IY1DIO do dealaque para votaçiD em se
parado. 

Volta-. portanto, ao apelo que hzai'I08 na pn-
1118ft sea8lo de dlscusdo. Esperamos que, ,_.. 
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segundo turno, os líderes da lllBIOna pennllam, pelo 
menos, a aprovação de doiS ou três requenmentos 
de destaque para votação em separado, inde
pendentamenta cie corno vão votar no ménto, possi
bilitando que os SIS. Senadores venham a votar de 
acordo com as suas consc1ênaas. 

Sabe-se que a grande lllBIOna é favorável à 
PEC como um lodo, mas sabe-se também que há 
Senadores que gostanam de votar de forma diferen
te em relação a alguns 8SIIBCIOS da proposta, o que 
não fo1 posslvel por causa da politica de rolo com
pressor farta no pnmeiro turno. 

Eu gostana até de OUVIr o Senador Romero 
Juca sobre o assunto, pnme1ro porque S. Ex" é o 
Relator, e segundo porque fot crtado. A meu ver, a 
oportunidade de incluir todos os dmgentas de esta
taiS no talo é supnm1r a expressão por 1111110 de um 
DVS. 

Mudo obngado, Sr. Presidenta. 
o SR.~ (Antonio Callos Magallies) 

-Conti'Ul em cjsarp§n, 

Com a palavra o Relator, Senador Romero 
Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - AR. Para diS
Cutir Sem reviSão do orador} - Sr. PreSidenta, SIS. 
Senadores, há uma idllflbdade mudo grande entl8 
as colocações do Serumor José Eduardo Duba e as 
m1nhas. 

Quando diSCutimos, na ComiSSão de Consblui
c;:ão. JUSbça e Cidadania, o art. 37, § 9", que trata da 
apliCaÇão do lato sslaltal às empresas -.. en
tendfamos, como ainda entendemos, que as empre
sas estalaiS classificadas como lucndivas, ou S8J8, 
as empresas estatais que não reoebem dll1he1ro da 
União para ~de pessoal, deveriam tarrDlm 
es1Br suboidinadas ao laiD. É inaclmisaíval que sa laça 
essa bpo da IIISIIIIIva para eqnsas estatais. 

Quando da c.tisc:naslo na CCJ, era minha inten
çio, 1111Cialmenta, apraan1ar arnanda de redaçlo 
med18111a a qual ficaaa claro o que sigrlfic:a IK8ber 
n!CUI'IIQS federeis para pagamento de pessoal. En
tendíamos, junto com a aqu1p11 técnica do Senado, 
que talvez fossa poasfual discubr e exemplificar que 
a não transferência de llividalldos, a não transferên
CIB de lucros de~ -.s para a Unilo los-

se uma fonna da ~ o pagamento dos 
salános dos servidores dessas -· Essa solu
ção táCIIICa pareceu U pouco complicada a acaba-
mos enveredando por camnho. 

Agora, estamos , como também está 
fazendo o Senador Jos4 Eduardo Outra, se cabe um 
DVS para a exprassio recebel8m n!CUI'IIQS da 

Un1ão, dos Estados, do D1stnto 1-ede~al ou dos Muni· 
c1p10s para pagamento de despesa de pessoal ou de 
custe1o geral. Entendemos que talvez esse se(a o 
cam1nho para resolver dehn~INamente Como hoJe e 
o último d1a de d1scussão e o DVS deverá ser apre
Ciado no momento da votação, estamos analisando 
- reprto - com a equipe técniCa se esse é o melhor 
cam1nho para que o pro]l!lo todo não volte à Cãmara 
dos Deputados. Entendemos que se esse DVS 1m· 
pliCar o retomo da emenda a Câmara dos Deputa· 
dos, não o apresentaremos Caso contráno, apre· 
sentaremos agora Esse aJuSte sena menor do que o 
que representana a aprovação do todo da reforma. 
pela 1mpollãnc1a de teto, da d1scussão do subteto, 
de reaJUSte salanal anual, de uma séne de questões 
Importantes para a restruturação do setor público 
bras1le1ro. 

O Sr. Joeé Eduardo Dubra (Bioco/PT- SE)
Pennile-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- AR)- OuQo V Ex' 
com mudo pniZI!I' 

O Sr. JCIIIé Eduardo Dubra (Bioco/PT- SE)
Quero 1nfonná-lo que vou apresentar o requenmento 
do DVS e peço o apo1o de V. Ex 1 para a aprovação 
do requenmento O ménto cada um votara de acordo 
com a sua COIISCiàncla. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- AR) -O reque
nmento de V. Ex" tem toda a m1nha Slmpalla. Agora, 
a votaçAo sará da acordo com o ~ do estudo 
do parecer técniCO que estamos fazendo 

O Sr. JCIH Eduardo Dubra (Bioco/PT -SP)
Mudo obngado. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Estamos 
camnhando em senlldo convergente em relação à 
Idéia de discullr em Plenéno, no da da Wlação, a reti
lada do l8to para os SllfVIdoras de estalaiS lucllllivas 

o SR. PRESilENTE (AnoniO Callos Magallães) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 
dlscuhr. Sem reYISio do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Sanadoras, va1 chegar o momento em 
que o LegiSiabvo bras1le1ro 1rá fazer uma 18V1São, JUl
gar o seu própno comportamento nesses últimos 
tempos. Não tenho dúvida alguma de que eXISta cer
ta linha condutora em todas essas propostas de 
modamiZBÇio da economia brasileira, da SOCiedade 
braSileira, que são enfiadas goela adentro do Legls
labvo, por uma lllBIOna que se Julga absoluta, dona 
de todo o saber do mundo, detentora dos podares 
que a sociedade não lhe confenu. 
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Agora, vemos o própno Governo, autor da Re
tonna Adm1nl8tratMI já aprovada em pn111111ro turno 
por 59 votos, açodadamente nos convoca D8IB 
aprova...- aqu1lo que, segundo o PrasKieru• da 
República, são medidas tomadas por ele. Estamos 
no caos, diSSe Sua Excelência na nMSta E ... 1 da 
21 : continua a nos emnar medidas e mBI8 medi
das. Agora já se arrependem 

No momento em que to• cnada a empresa en
,arregada da gestão de energiB elétnca no 818811, 
Aneel. 11118 oportunidade de falar com o Sr. Mnatro 
Séi"QIO MOita que se tratava da repet1ÇAo do modelo 
do Banco Cenlnll, com todas as suas mazelas, deft
cliincllls e if11110Pnedades. O própno Governo se ar
J8P811de de ter fedo o que tez: colocado o dmhelro 
do BNOES pera privatizar a I.Jght. O pnmeiro apagio 
começou na cabeça do Sr. Sérgio MOita, quando S 
Ex" teve a icMia in1a1iz de cnar 8S88 lomJa de gestão 
dos sennc;os plibhcos brasileiros. 

Po-. estamos agora diante de l'nBIB um 
avanço sobre os dlrellas dos fui'ICIOnános p"Jblicos. 
Parece que foi dada a partida para u saber qu• os 
gowernadoras de ESiado serão campeões na c:amH
ra deeenlraada de demissões. São130 m~ dem.õ
es, alaldaadas pelo Governador de Slo Paulo, que 
18 somem Iiii- de rraltuu. de d&tii&IÕeS 
leites em outroa Estados e na própna u .. ão. 

Como é que se pode afirmar que o Brasil é ca
paz de craa:er neste Governo, quando tudo se en
colhe, tudo se reduz. todoe os dlrellas dos ndi'CIIos 
18 peldem? Eles têm a ma10na. 

V811U110S ... i o que fala sobre a maiona um ln
suspeito observlldor das mstituçiies politicas dos 
Estados urmo.. Tooquav~lle afuma em sua obra A 
lJemocnJda na Amltril:a: 

Conaidero lf11118 a máxima segundo a qlllll, am 
malária de governo, a maiona de um povo tem o di
rello de tudo faziBr. No entaniD, situo a origem de to
dos 118 poderes ... vonlades da ......... 

Eu _,. em contradiÇão comogo ~
TooqUIIVille afirma que existe algo acma da nllloria 
e que 118 gcMII110S davam ,....,IIIi, sob pana de 
lranllarmar a III8IOIIa numa vetdadeira dillldul8 no 
1118101" nllrnaro. 

Segundo ele, a jusbça tonna, polfanlo, o limda 
do direito de qualquer povo. 

Quando me recuao a obedecer a uma leiiiJUS
ta. nlo nego li maiona o di18110 de ding1r. Apelo li ao
llenlna do glnero humano contra a sobelanla do 
povo. Portanto, a JU81iça esté acma do diMID da 

ITIBIOna. E o d118110 da 1T1810na deve-ee BubordiiiBr 
aos pnnc1p1os da JUsbÇB - é o que não ocona aluai
mente. Cadeias e canascos, as os mst~ an
IIQOS de que se serviB a braniB. Os prinapes bnham, 
por ass1m d1zer. matenallzado a v1olê11C18. As ntpl)
blacas democrállcas alUaiS tomaram-na tio intelec
tual quanto a vontade humana que almiiJII 1111J81111r 
Num regiiTI8 absoluto, de um só homem, o • Dlls
mo, para chegar à alma. VIOlentava {lliCSJeinlrMnla 
o corpo. Mas, nas repúbiiCIIS democráticas, nlo é 
ass1m que procede a brania; deixa de lado o corpo e 
V8l dueto à alma, através das televisões. alniVés da 
propaganda. etc. 

O mestre nlo diZ II1IIIS pensarás corno eu ou 
monenis. És IMe "e não pensar como eu. A VIda. 118 
bens. tudo te é assegurado. mas, do diB que discor
dares em d1ante, és um eetrange1ro entre nóa. 

Etennna: 

Vé em paz. deixo-te a vida - diZ o neabnlnO, o 
brano moderno -. mas tomo-a PIO'" do que a morte. 

Portanto, não se extinguiu - dallpDbllmO 
com os regones monáiQUICOS e autontérios, que, a 
cada diB. assume novas fe1Ç6es, novas foriMs de 
domu18ção. 

Nlo há dúvida alguma de que, tal como acon
tece na desconabtuaonai1Z8Çiio dos d1reiloe dos t-a
balhadores, agora também, am nome da alà::ilo • •· 
rat•ram-se os d1rellas conquiStados Agem ~. o 
fui"ICIOnéno pllblco como se ele tosse uma c:.irfaça 
que n1o poderá rnBIS alrneplr nem sequer a I JW.. 
dade, porque deveni - sempre l8ndo julgado. 
Ainda que tenha pesudo em concurao Plll*:o. ain
da que eslepl hé dois anos no cargo, ele .-nl eu
teilo a um JUigamenlo n.no: insuficiência do de
sempenho. Deverá mostrar ao seu chefe que tem 
um bom d&IIJ11181 ,:,o diante do PSOB, dilniB do po
der conabtuldo, dl8nle da vonlllde dos neod-1'1"'
cos e neo-autoiiiMos. 

Com lrillaza, I1IIXII•.._nll8 que não hé rala 
a !azar, a nlo ser jllot I r, dentro de um tampo axl
guo. a 1rrpl88ibllidade da daaamotwm• .P 31 
pontos I'IIIIIID bem elabollldos como critica ao que, 
t118110rával e ~mente. ooone com o dintlo 
dos funcionénos pllblicos braadeiros. 

Muito obrigado. 

O SR. PRI!&IJEHTE (Antcno Callos ....... ' I 
-Eucenaiaa«in Fr. 

A maléna 18rá votada no ÕIB 11 do -IMite, 
em -ao delibenlbva. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-111m2: 

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 22, DE 1996 

D1scussão. em tumo úniCO, do ProJetO 
de Decreto Leg~slatJVO n• 22, de 1996 (n" 
191195, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da 
Rád1o ArapongE S.A. para explorar seMÇO 
de radiOdifusão sonora em onda médiB na 
Cidade de Arepongas, Estado do Paraná, 
tendo 

Parecer lavorável, sob n• 820, de 
1997, da CoiTllssão de Educação, Relator 
Senador Levy Dias, com abstenção da Se
nadora Benedlla da S1ova. 

Discussão do projeto, em tumo úniCO. (Pausa.) 

NAo havendo quem peça a palavra, 
encerro a diSCussão. 

Em votação. (PaUSjl.) 
SR. EDUARDO SIJPUCY (Bioco/PT - SP) -

Sr. Pre&ldente, peço a palavra para encarmnhar. 
O SR. PRESIDENTE (Arllar«< Carlos Magalhães) 

-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 
Para encarmnhar Sem nMSão do orador.) - Sr. Pre
sidente, os membros do Bloco têm sido liberados no 
que diZ respeito a essa votação. No entanto, os lrlle
grantes do PT têm-se abst1do da votação. de fonna 
cons1stente, desde 1995, enquanto não torem cum
pndas as elCigênciBS do art. 224, da ConstituiÇão Fe
deral, de 1988. Essa deciSãO é um desdobramento 
de posiÇão assumida pelo Partido desde a promul
gação da ConstituiÇão. 

Segundo o art. 224, para os efedos do diSposto 
neste Capítulo, o Congresso NaciOnal insldu1rá, 
como órgão aUXIIIBr, o Conselho de ComuniCaÇão 
SOCIBI, na forma da le1. 

Sr. P~esldente, IBdero a 1mpcrtânc1B de se to
rnarem medidas necessánas para a lnsbtuiÇão efeb
va do Conselho de ComuniCaÇão Social. 

O SR. PRESIDENTE (Anlcno Carlos Magalhães) 
- Em Wlaçiio. A PresidênCia esclanlce ao PlenáriO que, 
de acordo com o an. 288, 111C1SO IV, do Regimento ln
terno, a matéria depende, para sua eproveçio, do 
voto favorável de dois qu1ntos da co~ição da 
casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrónico. 

(Procede-se à votação) 
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MARÇO DE 199• ANAIS DO SENADO FEDER'\!. 

O SR. PRESIDENTE (AnlooK> Ca~os Magall1i\est 
- Votaram S1m 54 brs ~ensaores Nenhurn .,.. .. n 

Não 
Houve B abstenções 
Total: 62 votos. 
Aprovada 
A matena va1 a Com1ssfa.) r:l1retora para a rP.(i;::~. 

ção tonal 

O SR. PRESIDENllõ (AntoniO Caoos Magalhães) 
- Sobre a mesa. parecer da Conussão D1retora. ofere
cendo a redação bnal da maténa, que sera lido pelo c;, 
1• Sec:retáno, Senador Flonaldo Cunha L1ma 

É lodo o saguonte: 

PARECER N•lfl, DE 1998 
(Da Comissão Doretora) 

Redação final do Projeto ele Decreto 
Leglsl1111vo n• 22, de 1996 (n" 191, de 
1915, na Clm .. dos Deputados). 

A Cormssão Diretora apresenta a redação f~nal 
do ProJII(o de Decreto Legoslabvo n• 22, de 1996 (n• 
191, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Radoo Arapon
gas S A., para explorar seMÇO de radiOddusão so
nora em onda méd1a na Cidade de Arapongas. Esta
do do Paraná. 

Sala de Reunoões da ComiSsão, 4 de março d<' 
1998. - Antonio C&rloa Magalhies, Presodente 
Ronaldo Cunha Urna, Relator - Carlos Patrocínio 
- Lucfdio Portella - Mar1uce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N°87, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacoonal apro
vou, e eu, Presodente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, Item 28, do Reg1mento ln
temo, promulgo o seguonta 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1998 

Aprova o' ato que renova a conces
são da Rllidlo Arapongaa S.A., para explo
rar HrYiço cM radiodifusão sonora em 

onda media na c1dad"' d~t 1\rapongas, Es
t,.do do P,.raná. 

O Conaresso Nacronal decreta 
'\rt 1.,) :: ~orovado o ?to ~ oue se refere o De

~rll!!to sm, de 14 de dezernor<J de 1994. que renova. 
r"r rtez ::tn\."~'5 = ::".?rt,r de 1-=- de rna1o de 1994. a con
··e••;i" da R•d1o Arapongas S A, para explorar, 
"io"E"•H •h•e1tc. de e"::IUSIVIdade. servço de rad1ochfusão 
<;.J'''-'18 .:am rm'1a rn.t:!dta r•a r;1dade de Arapongas. Es
·~no do Parana 

Art z:~o Es:e decreto leaaslat1vo gntra em vrgor 
"~ nat~ '11:? sua ['llbhci:'çiio 

O SR PRESIDENllõ (AntoniO Carlos Magallães)
Em discussão a redação f1nal (Pausa ) 
~Ião ra·:c.r~o l"'lu~m rec;a a palavra, encerro a 

hsrussã~'l 

Em votação 
Os Srs SeMdores que aprovam que~ram per

•nanecgr sentados (Pausa) 
Aorovada 
A matena va1 a promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
• 11->m ": 

D1scussão. em turno úmco, do Prol
de Decreto Leg1slat1vo n9 46, de 1997 (n" 
350196 na Cãmara dos Deputados), que 
3prova o ato que renova a pénnossão da Rá
dio Transoeste Lida, para explorar senriço 
de rad1od1fusão sonora em freqiillnaa modu
lada na C1dade ae Joaçaba, Estado de San
ta Catanna, tendo 

Parecer favorável. sob n• 578, de 
1997, da Comossão de Educação, Relator 
Senador Espend1ão Amon 

D1scussão do protelo, em turno úruco. (Pausa.) 
Não havendo quem que1ra diSCUbr, encerro a 

<:IISCUSsão 

Em votação 
A Pres1dênc1a esclarece ao Plenário que, de 

acordo r.om o art 288, oncoso IV, do Regomento ln
ternn. a mater~a depende, para sua aprovação, do 
voto f~vorável de do1s qu1ntos da composoção da 
Casa devendo a votação ser fetta pelo processo 
'lllllll!tiÔIIICO 

(Procedece-se .:i lOtação.) 
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MARÇO DE IQQ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL 

_O SR. PRESIDENTE (Anlon10 Cartas Magalhães) 
- Votaram S1m 49 Srs. Senadores. e Não. 2. 

Houve 5 abstenções. 
Total. 56 votos. 
Aprovado. 
A rnatena va1 a Comossão D1retora para a reda

çãofinal 

O SR. PRESIDENtE (AnloniO Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comissão D1retora, ofe
recendo a redaçiio f1nal da maténa. que será l1da 
pelo Sr. 1° Secretano, Senador Ronaldo Cunha 
L•rna. 

É l1do o seguinte· 

PARECER N.• 88, DE 1998 
(Da Comissão D•retora) 

Redaçio final do Projeto de Decreto 
Lagislativo n" 46, de 1997 (n" 350, de 
1996, na Clmara dos Daputsdos). 

A ComiSsão D1retora apresenta a redação final 
do PIOJSIO de Decreto legoslabvo n" 46 de 1997 (n" 
350, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a pennssão da RádiO Tran
soeste Lida., para explorar seMÇO de radiodifusão 
sonora em freqüiiriCIB modulada na Cidade de Joa
çaba. Estado de Santa Catanna. 

Sala de Reuniões da Com1ssão, 4 de março de 
1998 - Antonio Carlos Magalhies, Prasldente -
R-Ido Cunha Uma, Relator- Carlos P-inio 
- Lucidlo Portlllla - u.luce Pinto. 

ANEXO AO PARECER N.• 88, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacoonal apro
vou, e eu, Presidente do Sanado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to lntemo, promulgo o ssgu1nte: 

DECRETO LEGISLATIVO N • , DE 1998 

Aprova o atD que renova a permla
sio da Ridlo T.-.- Lida. para ex-

plorar-··~ radiodifusiio sonora em 
freqiilncta ulada na cidade de Joaça
ba, Esmdo de nta Calllrina. 

O Congresso Nac nal decreta: 

Art. 1 • E aprovado o ato a que se refere a Por
tana n. • 80, de 22 de 1unho de 1992, que renova, por 
dez anos, a parur de 5 de mBJO de 1991. a penms
são da RádiO Transoeste Lida. para explorar, sem 
d1rerto de exclusiVIdade, seMço de radiodifusão so
nora em lreqüênaa modulada na Cidade de Joaçaba, 
Estado de Santa Catanna 

Art. 2 • Este Decreto LegiSiabvo entra em VIgor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIJENTE (AnloniO Carlos Magallães)
Em discussão a redação final (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

doscussão 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A maténa vBJ à publicação. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Pre
sidente. o meu voto nio foi computado. Romero 
Jucá, •51m•. 

O SR. PRESIDENTE (Antorso Carlos Magailãas) 
- Constará de ata. 

O SR. PRESIDENJE (Antorso Carlos Magalhães) 
-llam4: 

D1scussio, em tumo úniCO, do PIOJIIIo 
de Decreto legiSiabvo n.• 47, de 1997 (n.• 
351196. na CAmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a outorga deferida 
à Soaedade Rádio Continental Lida. para 
explorar servÇo de radiOdifusão sonora em 
onda médl8 na Cidade de Coronal Fradas, 
Estado de Santa Catanna, tendo 

Parecer favorável, sob n.• 579, de 
1997. da CorniSsio de Educação Relator: 
Senador Espendião Amln. 

DIScussão do piOJIIIo, em tumo úniCO. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSaiSSão. 
Em votação. 
A Prasldêncl8 esclarece ao Plenáno que, de 

acordo com o art. 288, Inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável de doiS qu1ntos da compDSIÇio da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo piO 1 c eletrilnoco. 

(Procede-se à votação.) 
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... e..:· 
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N" Vat 3 

V-IIID: • v--· 1 v-- 11 
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Dala F1m. 114103111188 

Totm: IZ 

HonllniCICI 18"35"14 
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O SR. PRESIDENTl: (Anlonoo Carlos Magalhães) 
- Votaram SIRI 56 Srs. Senadores; e Não 1 Sr Se
nador. 

Houve 5 abstenções. 
Total· 62 votos. 
Aprovada 
A rnaténa VaJ a ComiSSão D1retora para a reda· 

çãof1nal 
O SR. PRESIDENTl: (Armnoo Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comossão Doretora, ofe· 
recendo a redação tonal da rnaténa, que será lodo 
pelo Sr. 1° Secretáno, Senador Ronaldo Cunha 
Lorna 

É hdo o seguonte: 

PARECER N" 89, DE 1998 
(Da Comossão Diretora) 

RediiÇio final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 47, de 1997 (n" 351, de 
1996, 1111 Cima .. doa Deputadoa). 

A Comossão Doretora apresenta a redação final 
do Poqeto de Decreto legoslatovo n.• 47, de 1997 (n.• 
351, de 1996, na CAmara dos Deputados), que apro
va o ato que oanova a outorga defenda à Sociedade 
RádiO Continental Lida. para explorar serviço de ra· 
diOdHusão sonora em onda médoa na Cidade de Co
mnel Freotas, Estado de Santa Catanna. 

Sala de Reunoões da Comossão, 4 de rnan;o de 
1998. - AniDnlo C.rtoe Mqalhlea, Presidente -
R-Ido Cun._ Uma, Relator- c.rtoe Palrocfnio 
- L.ucfdio P«mmla- Mulet• Pinto. 

ANEXO AO PARLAMENTAR N• 89, DE 1998 

Faço saber que o I Congo sso Nacoonal apro
vou, e eu, Presodente do Senado 
Federal, nos termos do .-t. 48, i1em 28, do Regimen
to lntemo, promulgo o seguin1e. 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998 

A..- o - q• ,_ • IIUIDrga 
"da'""''-""'ldai. à Socladade R6dlo Ccwllllwnllll 
Udll. para ti!plorm aMV19o da radlodllu
aio -. -onda m6dlll na cidade da 
Coranal Ftallaa, Eatado da Sanla C.lliilow. 

O Congresso Nac10ne1 decrete: 
Ali. 1° É aprovado o ato a que se ralare o De

creto sln", de 4aa de 1992, que renova por 
dez anos, a partir de 20 outubro de 1990, a outor· 
ga deferida à RádiO Continental Uda. 
para explorar, sem doreilb de exclUSIVIdade, sennço 
de radiOdifusão sonora em onda méda ne cidade de 
Comnel Freotas, Estado de Santa Catarina. 

Art 2" Este Decreto Legoslatovo entra em vogor 
na dela de sua publoc:ação 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- m doscussio a redação fonal (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a 
doscussão 

Em votação. 
Os Srs Senadores que a aprovam queoram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A rnaténa vao à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- Esgotada a rnaténa constante da Ordem do Doa. 
Passa-se, agora, a aprecoação do Requerimen· 

to n" 149, de 1998, ~do no Expedoente, de autoria do 
Senador Bernardo Cabral e de outros Srs. Senado
res, soiK:rtando que o tempo destinado aos oradores 
na Hora do Expedoenta do doa 30 de abnl 118J8 dedt
cado à passagem dos 50 anos da fundação do Esta· 
do de Israel. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumpnda a deliberação do Plenéno. 
o SR. PRESI:JENIE (AntoniO Carlos Magalhães) 

-Volta._ à bsta de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Moranda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro

nuncoa o seguonte doscurso.) - Sr. Presidente, Sois. e 
Srs. Senadores, no próximo domongo, o maiOr e 
maos llllluente partido polltoco do Pais, o PMDB. VaJ 

decidir em convenção naaonal se terá candidato 
própno à Prasldlncoa da Rapúbloca ou se apooará a 
reei ção do Preaodente Fernando Henrique Cardo
so. Acompanhando a unanmodade dos oonwncio
nais de meu Estado, votarei pela COIISOII'taçio da 
eslabobdade eoonilmica, pela continuidade admhs
trativa, e pela preseovação de espaços pollticos que 
asaegurem poderes ao PMDB pare continuar lutan
do pelo resgate da enorme divida SOCI8I que IICUmll
lamos, por mais empregos e por um novo modelo de 
desenvolvimento que se apóie em gnuldell irMIIIII
mentos de lllfra-estruto.ua. Votareo pela reeleição, 
como quer a grande m&IOna do povo brasileiro. 

A históna de tnn1e e dois anos do PMDB é um 
nco patnmônoo de reaistêncoas, de mudiiS lutas pela 
reconquosta da liberdade, de fidelidade à - de· 
mocrátoca, de atinnação pokloca e de sensobdidade 
pare os anseoos populares. Foi - currlculo de 
partido vanguardeloo que nos deu a nossa grandeza 
como organozaçio polltoca, foncada em todos os re-
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canlos do Pa1s e ITIIIIOritanamente rep"""'ntada no 
Congresso. nos Govemos EstaduaiS, nas Preleilu
ras e nas Cãmaras de VellllldoleS. Renut!Ciar à can
didatura plópna. neste momento em que cnsas de 
•dentldade nos consomam as entranhas, não é re
nune~ar a esse passado de lutas, nem a este ~n
te de ma1ona em todos os niV&IS de poder, mas as
sumir uma posiÇão realiste em benefiCIO do Pala e 
de nossa própna sobreviVência. É um tempo a ma1s 
para repensar os nossos desencontros e llllpBIIIar os 
fantasmas que ameaçam a nosea unidade hlslóncL 

O PMDB, para ser fllll às suas doutnnas e à 
sua propna razão de ser, não pode dlslancl8r- do 
povo. Apesar de todas as CIICUnsiAIICIBS petver8BS 
do aluai penado de transiÇão, caractenzadas prmcl· 
pehnente peta queda brutal da eflaênc• da saúde 
púbiiC8, pelo aumento dos IndiCas de VIOlência urba
na e pela reduçlo dramática dos posiOS de trabalho, 
a sociedade bi'BIIIIelra mantém sua confiança no 
Real, corno demonstram todas as peequ1sas, e não 
perdeu as expectabVas de que estamos -.lo um 
momento transitóno de ddiCuldades, que serão aupe
radas. Cansado das experiênci8S fnlstradea e dos 
ITWSSIBniSmos que nos levaram a amargar as decep
ções trágiCas do passado ._nte, o povo bnlllilairo 
JIÍ não 8C8Ita dluar o certo pelo duvidoso. 

É esse o eaplnto de socl&dade brasileira, 80bre 
o qual o PMDB lera de refletir para nAo emben:ar em 
uma aventura sem causas objebvas que a jualllique. 
Não quero ser fataliSta, ~ e Srs. Senadoras, mas 
a Convenção dellte dom111g0 coloc:anl o PMDB entre 
dois ~= ser realista e sobreviVer, apoiando 
a reeleição, que sa1rá vitoriosa em outubro, ou 
arnscar-ae num pro1eto politiCO previamente der
rotado, comprometendo Irremediavelmente o HU 
futuro. Não tenho dúvida de que a r&CIOII&Iidade 
de nossa expi'IISSIVa ma10r.a va• encerrar a Con
vençio com uma grande vllóna em que p_.. 
calá o bom •NO. 

Mudar o que eslá errado, Sim; mas mudllr as 
alUaiS estru1u11111 de poder, não, pcxque r' riamos 
lqUdando e conalnnr um vãcuo perigoeo de •lalabili
dede, que poderia colocar a penler IOdo o Mfolço de 
mudança das polfticas ~. IIObraludo .. re
formas estruiUI'IIIB conquiSiadas a duras panM ou 
lllllda por realizar. Não há lugar para lllplu.- nos 
COii~ iiileiTIIICionllls que aaumimoa para 
atnur nowa liWeBiirnllnlo8 A magem de eetabllide
de é a nossa melhor pa1C8na para sualeiilar o craa
CIIIIento .. on6niCO. Sa nãc - 111ilrigoll à Vi8la 
pera ccmbaler, e se o Gowirno do P-lllerD Fer
'*'Cio Henrique Caidoso não é nem de longe ,.._ 

nhum v11ão ..o 1nteresse públiCo, quaiS sanam os al
vos de illdignação para sualentar as iT10I1VaÇ6as de 
uma campanha para a PIBSidê11C18 de República? 
Esse espaço politico-eleitoral, por onaal que 81118 nas 
suas vocaç6es ITIBIS radiCBIS e raiYOSBS, já tem seus 
ocupantes deflmdos, e a ele não •nam adenr os nos
sos prefeitos, que tonnam a base de sualentação do 
PMDa 

O PMDB IB teve saus momentos grandiOSOS de 
oposiÇão. Foram momentos em que tínhamos a on
dognação popular ao nosso lado. Ulysses Gulllllll'ies 
to• o grande slmbolo da esmagadora vitóna que con
QUIStamos em 1974, ao lançar-se anlicanlldalo, cap
tando a insatosfaçio popular centra os governos md•
tares e formando a grande ma10na do Congrneo. 
No Govemo Samey, o sue BBBO do Plano Cruzado 
fez a quase totalidade dos governadores do PMDB, 
poiqUS haYI8 um 1nomogo públiCO comum, que era a 
lllftação. HOJe, não temos onflação, nem temos go
verno Impopular pala c:onmater. Com todo o ~ 
que davO a evantuiiiS postulantes do meu Paltldo, 
temo que o escolhido -.h& a curnpnr o lam8ntével 
papel de antiCendldato às ._, se CCiii1PIIIBiniO 
a IIIIU8Çio doa hoje cem a Sllllaçio dos anos 70. Já 
nos desgastamos demaiS em duas denotas --. 
cuiMis nos ~ pletkl8 pt88idei1C181S, com o pró
pno Dr. Ulysses GIIIIIIBiiaa e cem o.- QuérQa. 
É 1'8Catdno um mínmo de humildade para reco
nhecer que o quadro pollbco de hoje é llllida rn&IS 
desfavorável à decolagem de uma candidaluiB pro
pna, dentro de um II'IEIIID IIIIPB(:O ideológia., 

PanloiWBbr rl8 tese do 1881ismo, quero lembrar 
a llabeeloo"lll de TIIIIICI8do Nevw, que foi um dos pa
tronos 1'111118 abw. da campanha petas DI- Já. 
Cosranbt com o objebvo aupenor doa levar o PMDB 
ao poder, ale...,.__ ao Colégio~ e c:ne
gou à Pi8iiidêo1Cia da República petas vias que ale 
mesmo COilllel-. porque- -a ú.- ellama
tiva que ..rava • Op eo;ln. o álho foi nee dtlo 
para a racupalaçiD 111ta1 das fnlnquies damocidlt
caa, e- 810 de descoltino e coragem foi a gran
de obra pollbca de sua Vida, que colocou o Pais 
em ealedo de choque. Uçõea como a da TIIIICilldo 
,_. nlo podem deixar de ensinar os ,_ fu
turos caminhos como PBJiido politico, CUJO dever es
SMCial é o de 1111111' para llllbnMver, sem os RICOS 
da IIVWIIUIL 

A pollbce é una cillncia feita de lóglcu, e a 
aubT. elo ao deSisJO das maiorias. no campo partl
cléno, é uma das~,_ onqnesbCiiliwaill no 
Pf'C c a eo damociélãxl. Negoome, por iaao, a _,. 
OS ergumeniDII das COIIM-d~ de meu 
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Part1do, que defendem a quebra de nossas alianças 
aluaiS para mobvar as bases parbdánas, atra1das 
por um proJeto supostamente sunpabCO, mas, para 
m1m, pold1C81111H11e 11Mável. A tese não passa de ar
gumento de cúpula, e não das bases, que estão 
comprometidas com a sustentação do Resl, sem so
lavancos polibcos que possam comprometer a esta
bilidade económiCa e a Vllóna del1miMl sobre a Infla
ção. 

Sr"s. e Srs. Senadoi8S, meu Líder, Jader Bar
balho, prszados Colegas de Bancada, o PMOB fo1 
derrotado por Fernando Hennque Cardoso no pn
metro tumo das úHunas eleiÇÕeS p18SJdencas. 
Apo1ando Fernando Hennque Cardoso, nosso Parti
do garantiu, com a aliiUIÇB politiCa que sustentou o 
Govemo até aqu1, não apenas a co-autona das tare
fas de govsmar, mas a parcena em deCisões Impor
tantes como as rsformas, alem da eleiÇão de odo go
vernadores e da ma10na dos aluaiS prsleitos. A viló
na eleitoral leglbrnou e consagrou a aliança com o 
Governo. E mnda=i alheios ao pronu1'1C1811111nto 
das umas, toram as prsssões de peque-
nos grupos internos ra que abandonássemos o 
ban:o. E são esses meamos grupos que esperneaun 
agora contra a óbvia necessidade de conbnuar rs
partindo responsabdidades com um Govsmo que 
está dando certo nas suas decisões maJS Importan
tes. 

A mmona do .-ao Partido é, portanto, cúmpli
ce dO mudo que foi fedo de certo e do pouco que foi 
fedo de errado. Manter a aliança é um dever de coe
rãnclll parbdána e de lealdade aos cornpronussos 
que assummos com o povo b18S11eiro. Abandoná-la, 
ao contnino, sena um ato prsapdado de rsvisio, 
que não vai encontrar -ntação na lógica e nem 
será enlelldldo por~ conallgionénos. Não pen
so num partido incondicional, porque nio temos vo
cação para o senrillsmO. Reconheço a 1'8' nsldade 
de niiVISÕeS autocnlicas que nos levem a exigir, no 
segundo mandato do PIBIIidente Fernando Hennque 
Cardoso, mudanças efellvas de rumos nas polftlcas 
SOCiaiS, na geração de emprsgos e na ratomada dos 
grandes pRifSioS de Infra-estrutura. Esse é a nussão 
pragmática do PMOB. 

A lula 1ntema de poder, que expfiCIUIB o lança
mento de candidatura aut6noma, antes de ser um 
cammho para a aflnnação partidária, seria, nas Cir

cunstAnCias aluaiS, a - maiS niplda para o enlra
quecunento do PMOB, piara a redução das bancadas 
no Congi8SSO, para o isolamento polibco e para a 
perda de rumos. Enfim, Sr"s. e Srs. Sanadoi8S, es
tamos a poucas horas de uma decisão que VBI def1-

n1r se queremos o lortalec1mento do Partido ou sua 
liquidação, se oos manteremos f1é1s aos nossos 
compromissOS com o Pa1s ou se sucumbiremos a 
ambição de m~nonas que querem o poder a qualquer 
custo Esse e o grande desafio para as nossas refie· 
xões sobl8 o futuro destino do PMDB. 

Era o que eu t1nha a d1zer, Sr. PI8Sidente. 
Mudo obngado. 

Durante o dtscurso do Sr Mauro MI· 
randa. o Sr Anton10 Carlos Magalhães, Pre
sidente de1xa a caderra da presldi!IICIB, que 
e ocupaaa pelo Sr Carlos PatrocíniO, 2" Se
cretano 

O SR. PRESIDEfiTE (Cartas Patroc1n1o) -
Concedo a palavra ao Senador Adem1r Andrade, Lí
der do Bloco 

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA. 
Como Uder. Pronunc111 o seg111nte d1scurso. Sem ~e
VIsão do orador.) - Sr P1es1dente, Sr"s. e Srs. Sena
doras, hoje farei ~elerêncaa a dOis assuntos 

Em pnrne1ro lugar, quero condenar a mamtes
tação ferta ontem no plenáno desta Casa pelo Sena
dor G1lvam Borges do PMDB do Amapá. CreiO, Sr. 
Prasldente, que mnguém tem o drredo de fazer afir
mações como as que aqw foram feitas pelo Sena
dor. São acusações leVIanas. sem nenhuma prova, 
dirigidas ao Govsmador do Estado do Amapá, Sr. 
João Alberto Captbenbe 

Não conheço a açao politiCa do Sr. Governa
dor. Não se1 das suas dificuldades de relação com 
sua Bancada Federal, se1a com Senadoras ou com 
Deputados. É possível que haJB erros nessas relaçõ
es; mas niio posso, em h1pótese alguma, adrnrtir as 
acusações aq111 feitas. Considero o Governador Joio 
Alberto Caprbenbe um dos homens mais sénos, 
mais íntegros e ma1s bem 1ntenc1onados da nossa 
República. No Estado do Amapa, o seu Governo 
tem sido rafeAinaa, a nível naciOilal, testemunhado 
em programas de televiSão como o Jornal Nacional, 
como o Globo Reportar, quando l118fiCIOfl8lll sua for
ma de governar. De todo o Norte do BI'IISII, é o Esta
do menos destruído, que pensa essencllllmente no 
povo. É o úmco Estado da Amazõn111 que tem um 
plano de desenvolvimento auto-sustentado. É o úni
co Estado que se preocupa com o curnpnmento das 
detei'IYmllÇ6es da Rio-92. 

Ainda não conversei com o Governador João 
Alberto Caprbanbe, mas pretendo fazê-lo para saber 
que prollldêiiCIBS tomar acen:a das acusações fedas 
pelo Senador Grlvam Borges. CUJOS assessores são 
seus pall!flles· mãe, esposa. nmão, cunhado. Não 
posso 1mag1nar que um Cidadão venha aqu1 falar 
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contra o Govemador Joio Alberto Caplbenbe como 
o fez o Senador. S. Ex" di!V6 ser responsabiliZado 
pelo que disse, pcxque nonguém pode usar da 1f1111111-
dade parlamentar para lazer acusações levoai'IIIS e 
graves. 

Sou absolutamente sohdáno com o companhei
ro João Alberto Capoberiba, Govemador pelo Parbdo 
Soaahsta Brasileiro Creio que S. Ex" deve raspon
sabolozar 1udoclalmente o Senador Golvam Borges, 
nosso Colega r-m. Casa. pelas af1rrnaçõea faltas. 
Não vou nopeli-las porque as conSidero abaolula
mente 1nasponsáveis e Improcedentes. 

O Sr. Eduardo Suplicy (SJOCQIPT -SP) - Sena
dor Aclenur Andrade, V. Ex" me permote um apaote? 

O SR. ADEIIIIR ANDRADE (BiocoiPSB-PA)
Ouço V Ex", rras peço que S8lll breve. poos tenho 
um tema mporlmlle a tratar. 

O Sr. Edl •do Supllcy (Bioca/PT -SP) - Gos
tana de ragoatrar que, ontem, quando o Senador Gd
vam Borges fez -.. breve pronuncoarnento, mas 
com palavras mudo ofensivas ao Governador Capl
beribe, -.me.. pois me paraceu que S. Ex" usou 
da dnleiiiOS adjellvos sem, entretanlo, conaublllan
aar, comprovar ou relalar os laloe que podenam dar 
margem ao uso elas ofensas que foram ...,.._cte. É 
PDRfvel que O Senador Gllvam Borges eativ IIII 10-
mado da alguma emoção com f8SPIIIID ao ~oo. 
Se porvantura houver fundamento roo que procurou 
exp111SS81", é ~que o ç._nte, do cantré
roo, liclmi. una aMr.a IIIKII COIIIpiUWÇiio, o que nlo 
COfiCiz com o respeita que as p 11 eras cleown l8r 
urnas para com u oubas. Tudo 1880 deve ..mr con
auiBanciado em laloe, cabendo a apnoaa lllção elas 
povvu, o que nlo oconeu roo piiiiU1CI8IIIel da 
Olllllm. Parllullo, acradlto que V. Ex" tem razio em 
"'lF u, da 1r11una. a-~ com o pro
I'"IIIIICIBII... 

O SR. ADEIIIIR ANDRADE (BiocoiPSB-PA) -
Muilo obripdo, Senado,. Eduardo Suplicy. 

Quem IAar l&lani!ICIII, prinQpelmenla, 110 que 

lllltlli --• hoje com o Parbdo do McMMo1lo 
Denoocrillco Bra1~airo.. 

Sr. F'l88idallla, Sra. Senallcns. craio que o 
Pl88idanle Fernando Henrique Cerdoeo eelll pen
SMdo que o povo deele Pais é cego, nio -va 
as coisM e nio vê o-.. comporl8m8niD. Cauee-me 
eepento, 11111111111 vezes, a ação da Sua E 1 a"61'1Qa. Vi 
o P181idanle lllhlmr na VICia ontema da doai Parbdos 
aquo, roo Congo ano NaciOnal, quando, na tpoça da 
,ala ;Ao. pillll&illlia ver çRMido o dlraito de ae ree
leger Pril&idelll& da Repolbloca do BreU. Na venlacle, 
.... emenda foi o II"Bior caaulsmo da hlá6lla de 

nosso Pa1s. Se o Pres1aente quosesse ser hOI.sto e 
JUsto, a emenda valena para tc:los Sua Excelêncoa 
podena ser reeleito para o cargo de Pre&ldente da 
Repúbloca. mas seus M1nostros, os. Secretários de 
Estado lambem devenam ter o mesmo d1reoto. 

Não e JUsto que um M1nostro seJB obngado a 
aeoxar o cargo, na pressuposiÇão de que uaana a 
maqu1na pública em lavor de sua propna campanha, 
e o PreSidente Femanao Hennque Cardoso não te
nha de se deslncompabbihzar. Essa emenda !ao de
sonesta. porque ela e so para um. não para todos, o 
cnteno é so para um 

Lembro-me muno bem ae que o PPB, de Paulo 
Malul, reunou-se e aecld1u, em convenção, que sua 
Bancada devena votar contra a reeleiÇão. Também 
me lembro de que o PMDB fez uma eroorme conven
ção a que compareceram suas bases de todo o Pela 
e acordaram que os Paotementares do PMDB deve
nem votar contra a reeleição A1 entra o liaiologosmo 
do PreSidente Fernando Hennque Cardoso; aí entra 
a troca de votos pela nomeação de cargos. com Par
lamentares comandando órgãos públocos ledenua, 
em -.os respectovos Estados. não para tomá-los ... 
trumentos de polítoca da socllldade. mas para torna
los Instrumentos da sua polítoca pessoal. É impres
soonante como se ubhzarn desses órgãos PB/11 lazer 
politoca. Isso é ctaro e transparente. lnciUIIIY8, estio 
na 1mprensa a ublização e a dostnbuoção de niCUIIIOS 
públiCOS de acordo com a necessidade da Prefeitura 
ou do local que se af1loe ou se assocoe ao comandan
te daquele 6rgiio. 

O Senador lns Rezende, que era um dos Inde
pendentes, um dos que combabam cletenn1nadas 
aç6es do Governo. de repente, recebe um Minlllléno 
e tudo muda. Tudo muda. e o PMDB vai para a 
Emenda da ReeleiÇão, fiiBIOnlenamente deeobede
cendo a sua convenção partidária. 

O PPB, do Sr. Paulo Malul, CUJB reunolo definiu 
que devena ser contra a ree1a1çio, ""*- as aeus 
MlrDtros no Governo trabalhando cada Dapulado, 
~ndo cada Senador e votando nllljonlllria
mene a favor da reele1çio do Sr. Femarldu Item
que Cardoso. 

Agora o PMDB está discutindo a po Uoifidede 
da ter um candidato próproo para disputar com Fer
nando Hennque Cardoso. É ~10111111111 .. lama 
de lazer politica do Preaoclente da República. Para
ce-me que ate pensa que o povo não lê e nio sabe 
das COISIIS, por ISSO toma allludas abei1BIIW1te. 

Todos os JOm&ll de hofe, Sr. Presodanle, tra
zem manchete sobre a questão: Apoio do PMDB da 
Santa Catenna a Femarldu Hennque Cardoso custa 
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R$150 milhões. Está aqu1 na Folha de S.Paulo. 
PMOB catannense dá o seu preço. Paulo Afonso ne
gocia a diVIda no valor de R$1,9 bilhão as vésperas 
da convenção. Sabemos o que esta acontecendo 
nos bastidores dessa politica. 

O Presidente Fernando Hennque Cardoso esta 
temeroso de enfrentar esta eleiÇão Sua Excelência 
não quer que o PMDB tenha candidato, como lam
bem não qu1s que o PPB t1vesse e para ISSO faz o 
Jogo politiCo da cooptaçio, faz o JOgo polítiCo dos fa
vores a Parlamentares que ex~gem recursos para 
seu Estado ou resolução de problemas SOCiaiS em 
seus Estados, enquanto outros apenas ex1gem a no
meação de d1ngentes dos órgãos públiCOS federais 
em seus respectiVOS Estados Isso não é forma de
cente de se fazer politiCa 

O Presidente Fernando Hennque Cardoso 
manda para ca o Fundo de Estabilização Fiscal Já 
pronogado pela terceira vez. Sua Excelência t1ra re
cursos dos MuniCípiOS. dos Estados br&SIIe1ros, dos 
Fundos de Desenvolvimentos ConstducionaiS Norte, 
Nordeste e Cantro Oeste. Os Parlamentares apóiiUII 
essa proposta, mas o que o Presidente Fernando 
Hennque faz com o dirlhetro que fiCa l1vre para ser 
comandado? São recurtos VInculados eo Orçamen
to que estão sendo ret11ados, e agora Sua Excelên
Cia se utiliza deles poldiCIImente para fazer com que 
o PMDB não tenha candidato. 

Atualmente, o Brasil é um pa1s sem emprego, 
com problemas na econom1a. com o povo passando 
por todo o t1po de ddiCuldade e com um Governo que 
não busca trazer o cresc1mento econ6miCO. A le1 
Kand1r, que o Presidente Fernando Hennque conse
guiu aprovar, por exemplo, foi cnada para resolver o 
problema da balança comercial, mas é preciSO lem
brar que, quando fizemos a Constituição brasileira e 
aprovamos a le1 Kandir, queríamos que todo o pro
duto se1111-elaborado ou não IndustrialiZado pagasse 
o ICMS aos Estados lmo estímulo à IndUStrialiZa· 
ção. Mas o Presidente RepubliCa fez aprovar urna 
lei que acaba com ISSO Hoje, qualquer produto pro
duzrdo no Bras11 VBI para o exterior sem pagar um 
centavo de mposto. E a balança comeraal brasilei
ra? A nossa pauta de exportação mostra que 52% 
:!o qL'8 exportamos - fala-se em valores, não se fala 
em G• aniK!ade. porque os prac;os Já são ditados pelo 
ner~ 100 1nternac10nal, dominado pelos países do 
"nme~ro Mundo- são produtos sernt-alaborados, ln 
natu:11. produtos que não agregaram mio-drHlbra, 
_.ue não foram 1ndustnai1ZBdos no Brasd, que não 
•araram renda nem trouxeram desenvolVImento No 

•- 92% do que compramos no extanor são 

produtos 1ndustnai1ZBdos, para consumo final da 
nossa população. 

Que Governo é esse que adola urna le1 que 
preJUdiCa a Nação 1nta1ra, comprometendo-se a re
compor as perdas dos Estados - eVIdentemente 
com o d1nhe1ro do Tesouro, ou S&JB, do povo? Quem 
está ganhando nesse processo todo são as pessoas 
que estão sacando de nossas nquezas a amnando
as para fora, sem pagar nenhum 1mposto à Nação 
bras1le1ra, nem ao Mun~elpio, nem ao Estado, nem à 
União. E o Brasil receba apenas dólares para manter 
reseNBS cambiaiS ou para equilibrar a balança co
mercial, usando depoiS esse d1nhe1ro que está bran
do para fazer a polrtiCB da cooptar, de submeter pes
soas e oferecer favores. 

CreiO que o povo bras1le1ro havelá de ter com
preensão do que está acontecendo hoje e como o 
Presidente Fernando Hannque Cardoso faz politica. 
Agora, há d1nhe1ro para todo mundo. Todos daam: 
Vamos votar, mas tem que pagar ISSO a aquilo. Sa
bemos de parlldános do Presidente que pagaram 
R$200 11111 por voto de deputado; outros receberam 
cargos ou nomeações; alguns foram rnaJS Indecen
tes e obbvaram d1nhelro mesmo. E, rnaJS uma vez, o 
Presidente 1ntertere na ética, na vida 1ntema da um 
partido para 1mped1r que tenha candidato à Presl
dênclll da RepúbliCa do Brasil. Os matos da cornun~
cação, pnnc!palmente a teleVISão, deviam aprofun
dar II18IS o exame desse questão. DeVIa ~r o 
que está acontecendo, denuiiCIIIr à BOCNidade brasi
leira as nagoaações, as pressões a as ameaças que 
estão sendo fettas. Constam em todos os JOm&IB as 
ameaças. Líderes no SanadO e na CAmanl pedem 
ao Presidenta que ameace os Sanadores e os De
putados para não penndlr que alas lanhem inda
pendêiiCia, que lutem para que o parbdo deles tenha 
candidato. 

Como representante de um partido de oposi
ção, o Partido Socialista BIBSileiro, que integra uma 
frente de esquerda formada pelo PDT, PSB, PC do 
B a PT, gostana de áiZ8r que temos o - candi
dato - possiV&Imente o vica será Leonel Brlmla, pre
Sidenta naaonal do PDT- a que não hé nenhum re
ceiO de nossa parte em enfrentar o Presidenta Fer
nando Hennque Cardoso. Nio há nenhum I8CBIO, 
nio há nenhuma preocupaçlo, porque aCI8dilamoa 
que o povo va1 compreet !dar as COISIIII que estão 
acontacando, va1 cornpraandar a fonna cãmo elas 
estão oconendo e como se está fiiZ8fldo a se está 
condUZindo a politiCa em ..-ao Pais. Na hora certa 
o povo havelá de dar a resposta ao Sr. Fernando 
Hennque. O povo havelá de dizer não à polftlca 
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IT18IS -reguiSia pala qual o Bras1l tá passou. Quan
do Fernando Hennque assu1111u a PresldênciB. a di
VIda mterna blaslleira era de R$60 bilhões e a exlet
na. R$100 bilhões. Depoa; de três anos de Governo, 
a c•lllda 1ntema está em R$220 b1lhões, a diVIda ex
te· - passou para R$120 bilhões, e o Pn~sldenle tá 
venL~u metade do patnmõn1o púbiK:o blaSIIelro 
Como e que pode alguém gen~IICIIIr algo dessa for
ma, como pod" receber uma diVIda e ao longo de 
três anos de geranc18111ent<. quadrupliCá-la e mnda 
acabar com metade do seu estoque? É o que eatá 
~do com o Brasd. Se não tomarmos cuida
do, se Fernando Hennque fiCar ma1s quatTO a.- nc 
governo, o Bras~ deiXBrá de ser uma nação para ser 
um tamtório do capilallnteiTIIICIOilBI. 

E- forma de lazer politica havelá de ser con
denada pato povo blllllllelro. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclmo) -

Concedo a palavra, para uma comuniCaÇão inadiá
vel, ao ern11181118 Senador Sebasbio Rocha. S. Ex" 
di8plia de 5 rnnutll&. 

O SR. SI!BIUITIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Para urna comu.-.:ação Inadiável. Sem I8VIBID do 
orador.) - Sr. P...-.., s.-.. e S~a. Senadorw, os 
pmcipals jomaiB de hOJe -.npam em ~ 
poaições delelldldas pala Federaçio Nac:oonm de 
Seguros Privadoa com l8laçio ao Pft11111o que regu
lamenta pta.- e seguros de saúde, que tnun11a nc 
Senado. 

As PntiCIP8IB manchetas aio: Planos da saúde 
IIUIIWIIarlo 311'11.; Sagwadoi8S 81111111Ç111111ai da uú
da; Empr1 se da seguro IIIIIIIIIÇIIIII com auii*IIDB; 
Fena1eg jé pNpara klllbr para vo1aç1o da p111ncs 
da saúde; e Plano da saúde VBificar mBIP caro com 
a IIII. Eau aio aJgunas das II'I8IIChalall nlan:pa
das ,_ Plincljllll& ~ do Pais. 

O que se viu Cllll8m, nums Bilbau ... colabva 
DpiQIIIIIIImiiCIDWJVIidaicl" la palo Pl68idanle da Fenal&ll. Dr. Jllllo 
BiJ11611bach, foi, na vwdade, ums llliiiM t ;11 
acinlosa da t6IIOriamo paiCOióglco 

Ouaro ..-.-,, Sr. P1881dai,.., S.... e 818. 
Seuadolaa, que am '*~hum momeniD, ~ que 
fui indÍCIMIU ralaiDr daase projaiD ~11j101tai1t' tlkl 
para a naçiiD btal•air.a, msr.il taHne de fanna os
tanaMI contra qualquar dos segmen1011 IIIMIIvldos 
- PICCIIIO, seja palo lado das opersdoras, 8812 
palo lado das llnbdadlls que delalldem os -*los e 
OS consumidol68, e '*11 p!al&Udo agDia llllliJ( CSI 
qualquar pollmica com a Fenaseg. Mas r* poaso, 
da fonna nenluna, ficar celado e me Dlllilir da co-
1118111ar a adlh ... colabva de ontem, que indica 

uma ação ostensiVa ca Federaçãc Naaonal dos Se
guros Pnvados no sentido de tentar convencer os 
Senadoras a aprovarem na mtegndade o plDjStO que 
ve10 da Câmara. Que o laçam, o que não se pode e 
sofiSmar. Que não tentem ccnvencer os Senadores 
com argumentos que não são venlade1ros. É PfSCISO 
mostrar aos Senadores, de lato, com que tabelas os 
planes e seguros de saúde trabalham hOJe Na ver
dade. essas tabelas não são conhecidas. Não se 
pode comparar um plano que oferece apa..a con
sulta e exames laboratonaJS. que, como se diz popu
larmenle. trata apenas unha encravada e dor de ca
beça, com outro que oferece transplantes e trata
~ para AIOS e cãncer e diZer que o dórenc181 
entre um e outro sara de 100%. 

A federação ou qualquer outra enlldalle, qual
quer outro ator do cenãno que envolve o setor de 
saúde pnvada nc Pais, dava ap,_ntar conatamen
te os pallimatros nos qu&IS se baseam. O que dese
fO sabar e se o valor da um plane que ~ even
tualmente transplante, tratamento para AIOS e <*t
ear e ClrurgiB canlísca sofrera algum acléacllnc com 
a aprovação da neve lei. 

Isso parece multo mBIS uma -- de con
vencer por argumentos falsos os Senadores do que 
baZar a raalldade para da:ussão, A Con 'o de 
Assuntos Socas eatá disposta a dlscubr com as pla
niiMs sobra a mesa. N1nguám conhece as~ 
~ segmento. N1nguém conhece as~ com 
que trabalham. a não ser os pn;prios usuários, que 
delas tornam conhecimento quando assmam os con
tratos. Muitas vezes é ...,ossivel C011111'-ldãr lnte
gralmenhl OS COIIIIatos. 

Goatana de raahnnsr que não sou QXIIra ne
nhum dos segma-. Ealranho até que - rncbili
zação contréns ao meu ,._ tenha pallido dias 
seguradolas, que é o eegmento I1IPlll benaliciado 
com- lei. t: ale que vai ter mBIP lucro com a em
plíaçlo do meneado da pta._ e seguros da lllllide. 
~. 18p1110, - segn•IIO selá o meill be
na:bsdo. Tenho a experilncla neca séna 1111n1 com
p-lder que o Gouamo tem maiOiia para aprovar a 
entrada do CIIJ)IIId sebangeiro. E quem o c.pillll ee
lnlngetiO VB1 beil6.1cial" dinlblmanlll? As -sp.l,.,_ 
ras. E-seg11- é que VBI-r~ 

Enlão, gostana que o Dr. Jlllio Bie1161illllch - e 
VDU fazer - pedido por ofiCio -e~ 
- c~en-. Senadoi6B da casa es ~ as ta
belas, os pia.-, os prêmios que aio ofllllados 1'10111 
nc meneado da pta._ a eeguros da ssúda, pant que 
poasarnoe ansliaé.-loe da fonna 1611p011ÚV11, da foi
me madura. Se tiver da abnr mio da algum BPI-C 
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do meu parecer, de alguma proposta, não oterecereo 
nenhuma resostêncoa a osso. 

Já !ovemos uma raunoão com seos médiCOS da 
Casa paoa doscubr essa matena. Estão aquo presen
tes o Senador Ca~os Patrocinoo, que poeslde a ses
são neste momento, e o Senador Lúcoo Alcãntaoa, 
que são testemunhas da dosposoção que tenho paoa 
chegar a um antendomento. Porem osso não pode 
reprasentar o massacra do soaal pelo capotai O que 
se pretende com essa mobolozação das seguradooas, 
.--te momento, é exatamente osto: de uma vez por 
todas fazer prevalecer o capotai e abandonar Iam· 
bém para sempra o socoal E essa preocupação tem 
de estar prasente na avaliação do Governo, quando 
da votação aquo no Senado. 

Pesquosa da rav- Veja, publocada esta sema
na, mostoa que a população brasolaora odenbiJCB o 
Presidente Fernando Hennque Caldoso com o seg
mento dos ricos, dos banqueoros, dos ondustnais, 
afastando-se cada vez maos do socoal. No setor saú
de, a pesquJSB damonstllll que 42% dos entrevosta
dos dizem que a saúde poorou e apenas 24% dozam 
o contJáno. 

Sr. Presidente, que ISSO Sirva de mobvo para 
reflexão do Governo e qote possamos, com a contn
buição dos médocos - e apenas citeJ dois dentra os 
que compõem esta Casa ., no processo de negocoa
çio, de entendimento, que conta com toda a rmnha 
oacepiMdade e todo o meu apooo, desenvolver essa 
trabalho C0111Untemente. Que todo esse processo &Ir· 
va para apnmooar o poqeto, evdando um verdadeoro 
massacra dos usuános. 

Muoto obngado, Sr. P18S1dente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconio) -

Concedo a palavra ao nobre Senador LúCio Alclnla· 
ra. 

O SR. LI)CIO AL.dAtrrARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o saguonla diSCUrso. Sem revisAo do orador.) 
- Sr. Presidente, So"s. e Srs. Senadoo-., tenho para 
mim -e - dilo ISSO maos da uma vez, nlo ape
nas eu, mas vários ou1ros Sos. Senadonss - que um 
dos goandea pooblemas que o nosso Pala aofo&11a é 
o das dl8pandades oagionais: Estados ncos e Esta· 
dos pobres; oegi6es desenvolvKias e oagliies -rã
veis. 

A Constituição da 1988 - da CUJII elaboração 
palbcipai, como membro da Assembléia Nacional 
Constituinte, juntamente com alguns dos 1108808 co
legas do Senado 11018 ·, ocupou-M disso quando, 
em um dos seus alligoll, estabelece que develêo ser 
deaenvohndos esforços para dimonuor essa dospanda
de oagoonal e que a destslaçiio de racuiSOS iedel'lll8 

_ __]___ 

deverá observar uma propooçâo com as oaspeclovas 
populações. 

A oegoão Nordeste, onde está ceoca de 30% da 
população brasolaora, davena oaceber, por destinação 
do Orçamento Federal, ceoca de 30% dos racursos, 
onclusove das empoasas astatBIS controladas pela 
Unoão. 

Há doos topos de transfeoêncoa de racuiSOS da 
União para Estados e Munocip1os. o primeiro é o das 
transferêncoas VInculadas à Consbtuoção ou à Lei, 
transferêi1Cias constrtucoonaos e lega1s, que é o caso 
dos Fundos de PartiCipação dos Estados e dos Mu
nocipoos, do Fundo de Promoção de Exportações, do 
saláno-educação etc São transferênciBS compulsó
nas. Em ralação aos Fundos de Parbcipação dos Es· 
lados e dos Munocipios, a ConsbluiÇão doz, no art. 
159, que a Unoão entoegará, quer d1zer, os racuosos 
não são da Unoão. São apenas por ela anacadados, 
por uma questão de escala, de IIICIOillllldade econõ
moca; porém, de fato, os recuiSOS são dos Estados e 
dos Munocipoos. 

Outro bpo de tranalerêncoa de recursos da 
União para Estados e MunicípiOS é o das chamadas 
transferêi1CIBS nagoaadas ou voluntánas, palas 
quaos a União repassa, voluntariamente, mediania 
convêi"IIOS, recursos que atendem a rubncas que fo
ram 1nsandas no Orçamento da União. Isso oapre
santa um ato de arbhno do Governo Federal, que 
pode repassar maos para um Estado dp que para ou
tro, rnaos para detannonado Munocipoo, maos para 
uma oegião do que para outra. 

Nesta ponto, Sr. Pnssldente, Srs. Senadonss, 
chamo a atenção de V. Ex"s paoa o falo de que es
aas transferências negociadas ou voluntárias estão 
sendo canalizadas ma]Oritanamante para as regiões 
mais desenvolvidas e para os rnaooras Estados. F"oz 
um levantamento, com a BjUda da Consuftoria do 
Senado, a venliqual - e atente para Isso, Senador 
Eduardo Suplicy, V. Ex" que 11 um homem praocupe
do com a questão da oanda ., que, por ~. no 
ano da 1995, foi ropmnt-o, para a Região Norte, 
8'!lt; para a Região Nordesle, 26, 1%; e para a Re
giio Sudeste, 40,4% de todas as transferências vo
luntérias da Ul"lio. Isto quer dJZBr, Sra. Sanadoras, 
que maos de 40% de todo o dlnhe110, excelnadas as 
tranefarênCIIIS lagllls e COI1IIbluclonal leilas pala 
União, foo desbnado à Região Sudeste, a maia de
aanvolvKia do Pais. Em 1997, não foi difemlte: a 
Região Norte racebau 8,4%; a Região Nordesle, 
20,8%, menos Blnda do que no ano de 1995; a Re
gião Sudeste, 47 ,5%.. MaiS uma vez, Sno. Senado
res, a maoor daebnaçio de recursos, vmdoe das 
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transfarêi1Cias valunténas faltas pela União, foo para 
a Região Sudesla, a maJS nca. a maJs próspera, a 
ITIIIIS desenvolvida do Pais. 

Quando axammamos esses dados por Estados 
e MunicípiOS, desagregando-os. ven11camos que nio 
é dlfel9nte. 0 que Slgllihca ISSO? S1gnd1C8 que asse 
e mars um mstrumenlo de concentração de renda na 
região maiS nca do País. A União, com o poder de 
arbltno do Governo Federal, do Presidenle da Repú
blica e dos seus Mlmstros, destina maiS de 40% de 
todos os recursos, de todas as verbas para a l&glio 
Sudeste, agravando, portanto, as d1spandades. 

Quando exem1namos a questão das tiBIIBfe· 
rênclas negaceadas e constltuCIOnaJS - transfertn
CIBS essas que -s~u1mos 1nserir na Consbtuçio. 
com mudo custo, e que mudos burocratas e tacno
cralas do Govamo quel9m ndirar, taJs como as dos 
tundas conabluCICinals (Fmor, Fmarn etc.) -. venfica. 
mos que elas conabluem, pelo menos, uma gallllllia 
de que - recursos irAo, ou melhor, ratomaJão 
- Eslados a Munlclpos, por loiça de lei, por loiça 
de mandamento constdliCional. Todavia, asem mas
mo, as translarlncias constduciOnBis e legais lllllão 
aiJngldas gra-nat lle pelo Fundo de EstatJdlm;lo 
F.-1, sob o noma 110J11 de Fundo Social de Emar
glncoa, que dala do último ano do Governo llllmar 
Franco e que aa tem manbdo ao longo dos ama. 
Nessa ano que passou, aprovamos o Fundo Social 
de Emergência, que confisca palia dessas transfe.. 
.._ constftuclonaJs alegais. 

MudaS -· o Cealá 101 gra- atingido 
por ci8'Wie8 aquivocadas, a mau var, ...._--. 
da Con ia de ~. Dizia-aa que o Ceará 
niC8bla rnnlo dinheiro da Unilo, pooque o ~
dor T1111110 Jaio1' ati 6 do PSOB, é um polltiao de 
p!BIIIIgio e erngo do PIMidenla da Rep6blca lseo 
nla 6 wnlada, Sr. P188111ente. 

Tenho dadas, por Estados, que ,_ P*hlilan 
varllicar que o Estlldo do Ceará, em 19118 a 11111 

1W7, 166j1iiCtivMa11, ficou com 3.2% a 2,4% dos 
- desllnillf06 ê Ragllo NonMsta, coma 3,11% 
a 5,5% da Bana; conlnl3,4% e 5% de Parrwnbuco. 
1-darrOOIIBba que nem dentro do Noldaella o Caa
nl tem uma F .-iç:lo pnvilagiada. Apesar de termos 
um governo a• ' ro, com11o a ampiMUdador, Blla· 
mos em llln:airo lugar na destllliÇin de -
pana a RagiiD Nonlaate. 

Em ralaçlo ês transferências para 08 nurw:I
JIIIIII ~ EMadoa, a ldUaçio mostra1e bem I*H'· 
Os Municlp!OB do CaaJá, em 19118, 1acebaram, dire
tamante da Unllo, em translerlnclas negc ••·. 
3,7%, conlnl 4,8% dos Mumc/p!OS da Bahla • 8% 

dos MuniCIPIOS do Maranhão. Em 1997, os MuniCI· 
piOS do Maranhão receberam 4, 7'%, ao passo que os 
do Cealá 19Ceberam 2.2% Nesse mesmo ano, 3% 
dos recuiSos foram destmados para os Municlpios 
do P18UÍ e 3,5% para os MuniCÍPIOS da Bah18. MaiS 
uma vez, o Ceara aparece numa posiÇão de ll'lfenon· 
dada em relação aos outros Estados no que tange 
às transterênci8S tedera1s negociadas ou volunté· 
nas 

Sr. PI8Sidente, quando se exarn1na Estado por 
Estado, observando-se a partiCipação rnãdia de 
cada um. vamos veniiC&r que essa dispandade cras
ce mudo. 

Antes diSSO, porem, eu gostana de talar soble 
um quadro que tenho em mios. e que, polllarior
mente, rernalen11 para ser transcrito, derOOIIallldo 
TransferênCias negocl&das a Estados e a MunicípiOS 
por número de habllanles Por ale. venbcamoll que a 
Região Norte recebeu, por habitante, denlro da rela· 
ção anile Estados e MUniCÍpiOS, a média de 
R$58,00; a Região Notdeele, R$37,00; a Regllo Su· 
desta, R$56,00. 

Vejam V Exls que a rn6diB da Região Moldas· 
!'! fo1 de R$51,00. Quando ob8ervamos a nllaçAo 
CCJ11110S18 pelo dll1helro repassado por Estado. dividi
do pelo númaro de habdanlas, velllicamos que a Re
giio Nordeste é a que tem o menor valor. Em rela
ção à média do Nordeste, que é de R$37 ,00, o Esta
do do Ceará, por eqmplo, apresenta, uma média de 
R$33,00; o Estado de Alagoas, de R$48,00, anquan. 
to a rn6diB II8CIOnal é de R$51,00. A Região Centro
Casta tem R$83,00 de rnédiB, porque IIi uma dlalor· 
çio em 191açio ao Dislrito Fadaral, que recebe SIQni
licabvos IBCUrsos da União. 

Quando faz8mos- cálculo, não pa~a os & 
lados mas para os Mumclpios que recebam -
IBCUra., a ralaçio nio 6 diferente: a média da Re
gilo Noldeata, por habi!Mte, é de R$32,00; da Re
glio Norte, de R$35,00 por habilanta; da Ragllo Sul, 
de R$47,00 por habilanla. 

o Gavemador Alceu CollaNB. por qlall tenho 
grande 1asp&llo e ildmnçio - fom06 1>C+Iga• de 
Pallldo ·, chagou a promover um nxwlmanlo 8BPBIB
IIsla. lllllimulando a a• III lo, porque 08 E ..... do 
Nordeste, segundo ale, benefiCiavam-se ~apar
cionalnwlta do Orçamenlo em nllaçlo - Ell!al os 
do Sul. Isso nio é venlllde' Estamos --...ando 
que. na vardada. as tranaferênclas negoc_.,•, as 
chamadas transfelênclas valt.nlirias da Unlio, Blllio 
beneficiando pi'IICIIIIIImanla os Estados do Sul a do 
Sudeete. Sanio VIIJIUIIOS: o gráfico mos1ra a palllcl
peçio m6dta anual nas lnlnsfartnr:las 1181õD c laias· 
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Em pnmeno lugar esta o Estado de São Paulo, que 
recebeu quase 25% de todo o d1nhe1ro que a Umão 
repassou como transferências voluntanas para os 
Estados e Mumclp10s 

Em segundo lugar vem o Estado de M1nas Ge
rais, com 15% O Estado de Tocantins recebeu, per
centualmente, pouco ma1s de zero, não chega a 1%. 
O Estado do Ceara recebeu em tomo de 3% de to
dos esses recursos. O R10 Grande do Sul recebeu 
quase 5%. E Pernambuco recebeu maiS de 5%. 

Sr. Presidente, S,ts e Srs. Senadores. quero 
mostrar que a transferência de recursos voluntános 
da União para os Estados e MuniCípiOS não tem Sido 
lator de redução das desigualdades Interestaduais, 
pelo contráno, tem Sido elemento de agravamento 
d-s d15pendades, porque os recursos têm s1do 
majontanamente, escanalalosamente d1ng1dos para a 
Reg1ão mB1S desenvolvida do País, a Reg1io Sudes
te e, pnnc1palmente, para o grande Estado do Su· 
deste, São Paulo. 

Essa balela que se diVUlga de que os peque
nos Estados do Norte e 11o Noldeste são os maiS be
nellcllldos da Un1ão nãtj é vaidade Se não fossem 
as transferências constitUcionaiS e legais, a nossa SI
tuação sena tenivel. O que 1mpede que- dispan
dade aumente a1nda mBIS são as transferências 
conslltuciOnaiS obngalórias, que são força de le1. To
daVIS, com esses lriStrumentos em nome da estabili
zação da economia, como o Fundo de EstaiHIIZBÇão 
Fiscal, que bra recursos dos Mun~elpoos e dos Esta
dos, essa questão vai se agravando, pOIS es transle
rênciBS COriStrtucionais nlo abngem os valores PntVI
siYels, em função da arrecadação que está sendo 
Ieda. 

FICa &qUI, portanto, Sr. Presidente, uma de
moriStraçio Inequívoca de que os pequenos Esta
dos e Municipos das Ls Noldeste, Norte e 
Centro-Oesla estio se penalizados por uma diS
tliluiÇáo Injusta dos rec rsos que a Ulllio tnmslere 
voluntanamente para E e Munieipoos. Espero 
que esses numeros sensibiiiZBm o Execubvo, o Go
vemo Federal, o PniSidlente da Replibliea. Tenho 
certeza de que Sua Elccelênc:IB não se dá conta des
ses dados, com tantos problemas que administra. 
Contudo, eles são o libelo para ecoar o nosso apelo, 
sucessiVamente leito, para que o Govemo estabele
ça uma políbce de dBEnvolvlmento reg1011al que 
não penalize ainda maiS as reg1ões maiS pobres, so
bratudo o Norte e Nordeste do BIBllll. 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT -8P) - Per
rnte-me V. Ex" um aparte? 

O SR. LUCIO ALCÃNTARA (PSOB-CE) 
Ouço o aparte do nobre Serl&dor Edualdo SupiiC'{. 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT-SP)- Tem 
razão V. Ex' em se preocupar com o destino dos di
versos 1ncent1vos l1sca1s, haJB VISta não se conse
guir, mudas vezes, o proposHo ong1nalmente coloca
do para a sua eXIstênciB, ou seja, o de promover a 
melhor diStnbUição da renda. tanto do ponto de VISta 
reg10nal quanto pessoal, no Brasil. V Ex" tem razão 
em apontar que, h1stoncamente, mudas opções fo
ram cnadas pelos diversos mecamsmos de mcentl
vos f1sca1s e credrtíc1os Se formos exaiT'Unar a nossa 
histona ao longo dos seculos - e das úlbmas daca
das - geralmente, aqueles que têm ma1s recursos 
são os que conseguem, através de mlilllplas pressõ
es, obter credltos subs1d1ados ou a melhor fatia dos 
IncentiVOS fiscais. Tanto a h1stóna da Sudam, da Su
dene ou dos diVersos Fundos para o Nordeste e 
para o Norte quanto a históna dos niCUrsos subsidia
dos para o desenvolvimento agrícola; êm mudas 
ocasliies. sofreram d1sto1ÇãeS. Os dados que V. Ex" 
apresenta para o perlodo recente conlinnam que 
ainda continua a haver distOrções Sei que V Ex" 
pralleamente abraçou a sugestão que lenhe para 
modificar esse quadro e fo1 Relator de um projeto 
que, no meu entender, podena modificar bastante a 
destinação de recursos. de tal mane1ra que chegas
sem d1retamente às mãos daquelas pessoas que, 
em qualquer regláo do Bras1l, têm menor nqueza. 
A1nda hoje, Senador LúCIO Alcàntara, bve oportuni
dade de me encontrar com o Presidente Fen1ando 
Hennque Cardoso por ocaslio do almoço olereado 
no ltamaraty ao Presidente do Conselho de M1111S!ros 
da Itália, Romano Prodl, e 1ndaQIH!I de Sua Ellcelên
CIB: mas e o programa de garan!IB de renda mlnima? 
Senador Lúcio Alc:Antara. V. Ex" foi Relator da pro
posta. Fiquei preocupado porque o Palácio do Pla
nalto concoldou em restmg1r de tal maneinl o PIOJ&
to para que ele não entrasse em V1Q01' tao cedo. Já 
estamos em rraJÇO e, que eu Slllba, nenhum dos 
muniCípiOS pnMStos para se bel~&riCIBrern com o 
prqeto fo1, até agora, contemplado. Em nenhum dos 
lugares onde aquele piOJIIIO podena ter Sido Imple
mentado, ele o fo1. Aliás, encontrei o Deputado Nel
son Marchezan, a quem expresse~ mmha preocupa
ção, e S. Ex" disse que também está muHo preocu
pado. Por ISSO, estou &qUI lriS!ando O Govemo a logo 
regulamentar a proposção - não &el se é pniCISO de 
lato haver a regutamentação para a lei ser colocada 
em pratiCa, poiS ~ que os seus termos já 
são sui'ICI8ntes. Por outro lado, comenta com o Pre
sidente Femando Hennque Caldoso que flque1 gra-
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lamente surpreso com o lato de que o PFL, um dos 
Parbdos, ao lado do de V. Ex", que consblu1 a pnnci
pal base de apo10 do Governo, acaba de prepaJar 
um documento segundo o qual deve ser 1nS111u1do 
um Programa de Renda Min1ma N8Cional Eu gosta
na que o PFL passasse a prátiCa. Se grande pane 
de seus quadros chegou a conclusão de que deve
mos ter no Brasil um Programa de Renda Mínima, 
certamente sena bom que 1sso se transformasse em 
uma leg1slação maJS ousada que aquela a que o Pa
lácio do Planalto aqu1 resolveu aceder de lonna Ião 
rM~nta. Canctumdo, Senador LUCIO Ak:àntara, quero 
d1zer que tenho a Impressão de que se qu1sermos 
realmente levar adiante o que está na ConsbluiÇiio 
como um dos objaiiVOs fundamentaiS da Nação, ou 
seJa. melhorar a diSinbuiÇiio da renda em lermos re
giOnaiS, SOCiaiS e pessoa1s, e esse o Instrumento 
que uruversalmente a11ng1rá a lodos Por essa razão 
é que laço o aparte, poiS V. Ex" sabe que esta é 
uma longa luta que teremos de travar JUntos 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB-CE} -
Mudo obngado. Trabalhamos Juntos no projeiO. Não 
é o ptOJ8Io do sonho de v. Ex". não é o PR>JIIIO do 
meu sonho, mas- de lutar para permrt1r que ele 
... implantado 

Não ficou multo claro no aparte de V. Ex" que
ro deDCar ISSO bem patente que os dados a que me 
relen no meu diiiCUrso nlo são de lncenbVOe. Alllls. 
a ,_ma lnJusbÇa que apontei na transfanlnCia de 
recuraos orçamenlénos se repete no caso dos ._.,_ 
INOS. Quando ae tala em II1CIIriiMIS fiscais, tala-ee 
das RegiÕeS Norte e Nordeste. Consideram um Cles
perdlao, um ralo por onde se perde o dmhetlo da 
Nação. Acredllo que a polibca de WICIII'IIivos dllva ser 
1"118l181111nada. Pcrim, a Algião que I"IIIIIS I8C8ba ln
ceniNo fiscal - Pais é a Sudeste, depoiS a Zona 
Franca de Manaus. O Nordeste~ em tellliii!O 
lugar. Quando ae tala em 1ncenlivaa, quando se tala 
em mamar nas - do Governo, am u1811aênaa, 
em gastos perdulérios, lala-ee em Nordeete, ,.. a 
mrila reglio 8816 le!Wiro lugar. 

No caso, slo recuraos do Orçamento, Senador 
Eduanlo Supllcy, - lnlnSiettnclas que vlo para 
uma ponte, para um hoepltal, para uma pollticll de 
ação SOCial. O grande Estado de Sio Paulo - que 
lodos nós recoJ•._,_ como o cano-c:h8fe da 
ecc~~IOrTiia brasileira- leva 25% c1eea. recursos. De 
lodo o recurso que a União transfere volunlllniiiMn
te para os Estados, ou se)ll, aquele que nlo c1eccrre 
de obngaçio consbtuclonal ou legal, o E8lado de 
Slo Paulo fica com 25%; depoiS vem Mi,_ Gerais 
com 15%, A10 de Janeiro com 13,12%; e o IWID fica 

na laoca de 5.6% DepoiS, há aqueles para os quaiS 
a coluna do gráfico mal sa1 da linha de base - é pre
ciSC uma lupa para enxergar. 

Então, estou demonstrando que esse é 11111111 

um Instrumento de consolidação. de perpetuação 
das d1spandades reg1ona1s - d1spandades entre os 
Estados e as Reg1ões, que a própria ConstiluiÇão 
manda combater por me10 de uma diStnbuiÇ6o de 
verba proporcional às populações 

Quanto ao prQIIIIO, V .Ex" Já conhece o meu 
ponto de VISta. Vamos lutar JUnto ao M1rustro Paulo 
Renato. que esta 1ncumbldo ofiCialmente pelo Gover
no de promover a Implantação do proJeto, para que o 
proJetO não só tenha 1n1C10, mas também, no futuro, 
se)ll ampliado, pelo que representa de estimulo à 
educação corno lator de ruptura com a rmNna e 
com o subdesenvolvimento 

Mudo obngado 
O SR. PRESIDENTE (Cerlos Patrocln10) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Olonlal Ma
chado. 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte diSCUISO. Sem I'8VISão do Clnldor.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o PMDB 
passa por um momento especial em sua nca lnqet6-
na políbce que o destaca como gnmde conduiDr das 
batalhas em prol das hderanças democrélicaa no 
Pais. No proXIIIIO domngo, o Partido define em Con
venção NIICIOOIII se apóia a nseleiçio do Prealclenla 
Fernando Hennque Canloso ou se lança candidalura 
própria nas eleiç6es de outubro. 

Trata-se, na nsalldade, de uma eletw_.ICIII 
1nteme. A pr6xma diSputa pnssldenaal, como era de 
se esperar, prowoca em nossas fileiras um lnlllnao 
exercíCIO damocraiiCO. Mas, ao final, com oarlltm 
saberemos manter a unidade perlldána, carrinhando 
JUntos no enfrenlamento dos I'IOWOB deealios. 

O PMDB tem-ae ceractanzado em - cami
nhada como o Partido de~. do tiQUI
Iibno, da ponderaçio, das posçliea CÍVICaS e ,__ 
1111111. 

O Partido tem sido, so11181udo, a aprassio 
I11IIIS cristalina de ..-llilidede popular, Bgllldo com 
firmeza nos rnona1tos I'IIIIIS deliCados, llllt.ndo ou
VIr o clamor das ruas, intlatpla&allllo a alma _.., 
e gu~ando-ae em conformidade com os ~ aagra
dos 8IISIIIOS do País. 

Na verdade, o PMDB conbnUa rep.-..ando o 
V8fdadetro Mnllrra1lo braslletro, mesmo que Ulda 
não tenha, por - dll'llla, conqUIIIIIIdo o GcMtmo Fe
deral. 
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O que, então, elCJliiCa esse paradoxo ex1stente 
no Part1do nos úlbmos anos? Nas eleiÇÕes de 1994, 
o PMDB emerg1u das umas ma1s uma vez como o 
ma10r Partido do Brasil. P"'sença maroante nos pnn
CipaiS muniCípiOs bras1le~ros, o PMDB elegeu a 
ma10na dos P"'fertos e vereadores. ConquiStou tam
bém o ma1or numero de governos estaduaiS e cons
trtulu as ma1s elCJlresslvas Bancadas na Câmara Fe
deral e no Senado da Republica. 

Na d1sputa p18S1denc1al, emretanto, o PMDB, 
em 1 g94, pela segunda vez, expanmemou o sabor 
amargo da denota. MultO aquem de sua verdadeira 
foiÇB. o Part1do não alcançou sequer 5% dos sufrá
giOS apurados. E exatameme esse fi&SCO eleitOral 
que temos o dever de aneksar para enconlnlr as es
tratégias maiS adequadas para 1mpedlf um eventual 
entraquec1merrto do Partido em face do novo quadro 
politiCo que se ap...sente no Bras1l. 

O Part1do abnga duas posiÇÕeS d1S11ntas em re
lação ao Poder cemraf. Essa dubllldade, nos úlbmos 
anos, fez com que o PMDB gl&dabvamente fosse 
perdendo quadros no Congresso. O Parbdo, agora, 
é a teroe1ra Bancada na Câmara dos Deputados e a 
segunda no Senado da RepúbliCa. Mesmo ass1m, as 
pnme1ras pesquisas elelltlraiS reaiiZildas no Pais de
monstram que o PMDB continua finne e forte nos 
Estados, com amplas c~ de conqu1stas slgndl
cativaS, tamo no~ corno no legislatiVO. 

Estes levantementos, entretemo, lndiCBRI que o 
cenéno no partido para a Presldiincl8 da RepúbliCa 
tem caracterfstiCBs Idênticas às eletções amenores, 
ou S8J8, faltam nesta momemo nomes com denslda
da eleftoral, capazes de compelir com chances na 
batalha das umas, uma realidade que nos convida 
para atitUdes maduras e sobretudo sensatas, que fa
çam com que o PMDB de fato seJB a expresaão do 
sentimerrto naciOnal que sempre marcou sua bela 
tra,atóna de lutas. 

A astratégl8 de B~UT~Uiar forças para entremar 
o embate presldencal em condições favonlYeiS me 
parece a maiS adequadl!. Este poBICIOnamBMo não 
advém de uma Simples .:.taritmétiCa alaftoral. Ele lava 
em conta, pnriCipal , os comprormssos do 
PMDB com o Brasil a o seu povo. 

Garantir a govemabilldade do Pais neste im
portante momemo de transiÇio continua sendo uma 
das pniiiiiSB8S fundamentaiS do PMDB. Não nos in
tensssa a volta do mpéno das cnses. A duras penas, 
o BI'Bllll alcançou a estabilidade aconOmica, através 
do fortalec1marrto da moeda. tf: uma conqu- de 
grande dimensão, mas que a1nda não asté consoli
dada. PartiCipar do esforço geral para ver concretJza-

I __ 

da esta realidade e o cam1nho que naturalmente o 
partido deve segulf. 

Dessa forma. comungamos com as idétas dos 
Ilustres companhe~ros do PMDB, que defendam a 
aliança com o Presidente Femarldo Hannque Cardo
so em 98. Que,..mos, s1m, construlf uma tra]Btóna 
comum nas eleiÇ&!s do pR>XImo ano, através de 
uma coligação parlldána sustemada em bases pro
gramátiCas sólidas, que levem em coma os Interes
ses ma1ores do Brasil a de seu povo. 

O PMDB não pode ter preconceitos em relação 
à pol1t1ca de alianças Pelo comráno. O Partido deve 
ampl1ar os seus espaços naciOnaiS, moldando as 
condiÇÕeS necessanas para preparar com amace
dêllCIB um candidato cornpatitlvo à Presidência da 
RepúbliCa, para o pleitO de 2002. 

De 1med1ato. optamos pelo real1smo. Optamos 
pela aliança. 

Nesta coligação, temos claro que o Presiderrta 
Fernando Hennqua Cardoso VBI Incorporar as teses 
programátiCas defendidas pelo PMDB. A detalhada 
pesquiSa realiZada pelo lnstrtuto Vox Popull, publi
cada esta semana pela nMSta VeJa, indiCa as pi"OYI
dênciBS que consideramos IdeaiS para o Brasil nos 
proximos quatro BriOS. 

Da fato. o Governo do Pl'llllldenla Fernando 
Hennqua Cardoso alcançou 1mportarrtes conquistas 
no que se refere à estabilizaÇão da BCOIIOITiia. Mas 
1numeros esforços mnda preciSBm ser rea&zados na 
pnontána área SOCial, de modo a soé:orrer os maJS 
de trinte m1lhlies da brasileiros excluídos do pf9CBS
so de desenvolvimento. 

O PMDB, desta fonna, espera c:ontrmu1r da 
mana1ra decisiVa para que o Pais experimente um 
grande salto de quaJKiada no setor social. Queremos 
abrir novos honzomes para que mdhares de pessoas 
possam recuperar sue a dignidade e a sua cidada
nia, compartilhando planamente dos bens produzi
dos por lodos. 

Temos experiências coo ... etas a eficazes nes
se senbdo. Em Goiés, o Governador Magufto VIlela 
1mplantou o maiS ousado programa de combata à 
fome do Pais. Hoje, o EstadO BXIba indicadores so
CIIIIS altamente positivos. Caiu a taxa da mortalidade 
1nfanbl. Acabaram os bols6es de mséna. Melhora
ram as condiÇÕeS de VIda da população. 

Ao mesmo tempo, é nacesaério que tenhamos 
uma atenção redobrada para a dramébca realidade 
do desemprego que cresce em todo o Pais. A ma
dlala retomada do CI'BSCimeMo BCOIIOmiCO, a busca 
de novos 1nvesbmerrtos, a queda das taxas da juroe 
são prenussas auenc:IBIS. 
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Também nate aspecto, o PMDB am Goiés 
deu provas de sua Vllalldade, ao at1a1r, por 11118mlé
doo do Governo Estadual, 1númaros inveabl'IIBNas 
nac101181S a lnlemBC1011111S, fazendo consolidar a 111-
duatna nascente. Os ultlmos IndiCadores demons
tram que GolaS é o segundo Estado a gerar maos 
~gos no País durante o ano de 97. Um exemplo 
a ser segUido pelo conJUnto das Unidades da Fada
ração. 

Neste PRIJBIO global para o BraSil, o PMDB ela
lenda a 1ntanonzação do deaenvoMmanto 1ndustnal. 
o estabeleCimento de uma clara polltJCa para o SBIOr 
agráno, a recuperação da Infra-estrutura do País, as
paciBirnante ,_ IIIIIOn!s -rgébco a de banllpOrlas; 
a busca de saídas para a cnse na saúde, a arqJIJa
ção das aiMCiadas educaclonlus; a dalasa 1naatnla 
do rnaoo amblanla. 

Se o Governo do PniSidante Famando Hann
q,. Canloso alcançou as dolícaos conquiStas no pla
no da astablizaçlo da aconoma. não cabe agora ao 
Bras~ começar tudo de novo. Uma llllenUPÇiio ,..... 
pi C 11 o 8818 traumática e allamanla pre)IICiicial 
- dasti.- da Nação. 

O Pala pouco a pouco ratomou a sua Cl8dlbth
dade no plano llllllrnaaonal graças ll ação cliplomáb
ca do P18111dente. O auco do& 1nvesbrnanloa llllema
CICIIIBIS comaça ag11n1 a apontar para o Brud. Nio 
.-m moiMxs para modificar assa rota. 

Asam, o PMDB precisa nesta rrmoooorr111811Srlntolo conb
nuar tendo a ccngam a a dognidada de 8811Umr o 
que for mallor para o BraSil. 

Nlo nos .- em as clisputM paJOquiaos a 
08 anad&a 11181-. O que VIBiumbrarnos do as 
---do povo. Slo 08 lnterl1188 alava
doa da Naçlo. 

Penallrnos, IICibnlludo, no preaanla a no lulu10 
do Brasil -.n I8IÇOS pollbcos a COlocando 08 111111-
- rnaicns ela Pélrle llCIIII8 das ambiçlla8 paa_._ 

Asam, Sr. P-.denle, s.-.. a Sra. Sanadcns, 
IICftldtlamos que o PMDB 18m pala frente um fuluiO 
~ a m.oiiD lllncla VBJ conbllx.nr para a pioapa
nclade dlllll8 Pala que tardo 111111111108. 

O PMDB 6, da lido, o partido do Blall. Nas 
n1811101áwia jonalas, o anbgo MDB OU80U •li• dar 
a fílna do 8UIDrilllnarno- Da sua valllnba ..ullmam 
as III8IOIW nJOtolizeç 5as cívicas da Nação na..,_ 
..... ita das libeldadaa damuuábcas. 

e.a legenda que -=ulpiu o moderno 8lllllgio 
poUIIco da ac cilldada brasolaora nio poda sar alijada 
das dal181ias --.; não pode ag1r como partido 
pequeno, adolllndo posçlias II8Ciirias que o lll8lgl-

nal1zam no processo de construção do dasanvohn
manto. 

O PMDB tem de pensar grande, em llllllona 
com a grandeza de sua hlslóna Praasa saber ub•
zar os momentos de adversidade para axtnur IÇõea, 
repensar procedimentos, agor com a 1nlalljjê11C18 a a 
sabedona própnas do povo bra&lleoro 

Por sua força e pala lfTIPOrlãiiCI8 de saua lida
res, ao PMDB. neste 1nstanle, não compete rapallr o 
comportamento adolado nas elações pl'8llldanclals 
antanores Deve crescer com as alianças a 88jjllll' 
em frente, ao Invés da estagnar- nas aVWIIUras 
elelloraos. que não conduzem a nada. Assm, dai nela
mos o apooo esbatégoco ll colgaçiio com o P1widallle 
Femando Hennque Cardoao e a pn!pBIBÇio daade Jé 
de um candlllato C0111J8bbV0 para o ano 2002. 

O partido se~ra palpitou com a amoçlo de 
cada um. Agora .... e t da rooaaa soboaclada- o 
PMDB, maos do que oonca. ,._...da rooaaa I1IZflo. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (C&IIos PabOCfnlo) -

Concedo a palavra ao eiTIInllniB Sanador Emandaa 
Amorim. 

O SR. EANANDES AMORIIII (PPB RO. Pro
nuncl8 o segu1nte doscurso. Sem -ao do Olllllor.) 
- Sr. Presodanla, Sl"s. e Sra. s-dorea, na Corns
slo da Asaurotos SociaiS, raalozanx. ontem urna im
portante audolncla pública com 08 Monislros do Maio 
Amblante, do& Recursos Hldnooa e da Amu6nla Le
gal, Gustvo Krausa, e da Ciêncl8 e Tecnologia, 
José lsraal Vargas. Tarnb6m parbCiparam ela~ 
o Prasidanta do lbama, Dr. e:m..do da Souza Mallln8. 
e o Dnlordo IIIPE. Dr. MM:oo ..__ ~ 

Foqu~~~ au~ naquela oporiUnldada quando 
ouvi as axplanllpiaa do Minlalro ~. pala da
rrawbaçio do sau grau l1'0!81ec:b•l e da saua conha
cirrallos na 6rea- que ora alua. No ••1110. na
quele mamanto, eu dillaa ao Sr. U.liilbo que, emiJo. 
ra lilosollcamanle ale daaclewana todos 08 pJObla
mas anDenlaiS do Braal, a Arnullnia ainda chora. 
8ll1da gllla por uma pasaoa que viva saua pJObla
mas, que~ conviva com a Ragiio a que v. 
nha um cfa a aar ondlcada corno Miniabo claqJM 
ánla, atandando·ae asaim lls rarYW JdiciiÇ 5as doa 
amaz6nidas.. 

Na audllliCII, algunB aspac:toa que COIIBidllo 
importntas foram aaclanlcicloa- o Ministro da Clln
CIB e Tecnologa rewlou que, pala ~ra wz. nos 
estudos do& anos da 111116 a 19117, o ll'lllllluiD Nacio
nal da Paaqwsas Eapanaw INPE vanlicou o tipo de 
vagatçãn • o tamanho das 6nles daamm.iaa. Na 
Amezflnoa, ~ deacllnliarnos doa cladoa divulga-
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dos sobre o desmatamenlo, e as palavras de S. Ex" 
conl11maram nossas dúvidas· apenas agora se venll
ca o t1po de vegetação e o tamanho das áreas das
matadas 

O Presidente do lbama lambem colaborou na 
expos1ção da verdade sobre nossa Reg•ão. O Dr 
Eduardo Mart1ns explicou. de forma d•dátiCB, que a 
extração de made1ra não provoca o desmatamento 
Tal explicação talvez tenha sido dada até mesmo 
para rustd1car os planos do Governo Federal de con
cessão de florestas publicas para exploração empre
sanal Ele d1sse que a eiCiração de made•ra é selei•· 
va derrubam-se apenas as árvores que Interessam. 
mantendo-se o aspecto geral da floresta. Esclareceu 
a1nda que o desmatamento algumas vezes é finan
Ciado com os recursos ong1nados da venda da ma
deira, mas de1xou claro que o desmatamento da 
Amazôn!B resulta da expansão da agncuHura e do 
aumento do consumo da alimentos na Região, que 
cresce em 1nd1C11S supenores à médiB do Bras1l. 

Outro aspecto enlocado lo1 que a fiscaliZaÇão 
não resolve o problema do desmatamento; é pniCISO 
atuar sobre as causas ldentdiCBdas na demanda de 
áreas para exploração agrfcola realizada de forma 
predatóna, em níve1s de subsiStênc:IB. Nesse senb
do, o MiniStro Gustavo Krause anunc1a um plano de 
desenvolvimento agricola para a reconstJtuiçio de 
areas degradadas da ~mazôn1a. Destacou a111da 
que a politica amblentallcomeça com a politica de 
crédito, que devemos r:-eparar a população para 
acessar esse crédito, e que se deve buscar exeratar 
os mecan~smos legBIS pi eXIStentes. 

S. Ex" tem razio: com o acesso ao crédito des
tinado ao apnmonunento tecnológico e 11 produtnri
dade, poderemos de1xar os modelos predatórios de 
aproveitamento dos recursos ambientaiS e adolar 
modelos própnos ao desenvolvimento sustanlado. 
Em meu Estado, por exemplo, a regularizaçlo lun
diána eXIgiu o desmalamento. Hoje, na rraiona das 
propnedades rurais, esse desmatamento superou os 
limites da reseMI floresll!l legal, que deve ser manb
da em 50% ou 80% dé. propnedade, conforme o 
caso. No entanto, para oPtar financiamento nos pro
gramas olx:oais, o agncurtbr preciSB apresentar o cer
tlfiCBdo de regulandade lundiána, que não obtêm 
porque desmaiou além do limita legal. O resultado é 
que, mal explorada e sem financiamento, a propne
dade não produz resultados. Dessa forma, o agncul
tor e sua lamH18 abrem novas frentes. onde após a 
que1mada o plantio é lácl, perpetuando-se o modelo 
predatório, como sempre fizeram os ind1os. 

Por outro lado, a legislação eXJge que quem 
explora made1ra, quem extrBJa madeira promova a 
reposiÇão florestal. Sena o caso de Juntar as duas 
obngações: a dos agncuHores de terem a área de re
serva florestal legal em suas propnedades com a 
dos made1re1ros de promoverem a reposiÇão flores
tal. de forma que esta fosse realizada em áreas des
maiadas além dos llmdes lega1s. Mas não admitam 
ISSO, querem que para a reposiÇão florestal sere mo
bilizada área d1spon~vel para a exploração agrícola. 

Nas propnedades orlde se reaiiZB esta reposi
ção. ela tem de ser Ieda fora da área de reserva flo
restal legal, que deve ser mant1da O resultado é que 
se frauda a ex!Siêi1CI8 da reposiÇão florestal, e man
têm-se as áreas de reserva florestal legal sem reser
va nenhuma. Paga-se pela elaboração de proJBIOS e 
pelos canmbos e relatónos que atastam a Implanta
ção dos proJBIOS, almentando-ae a 1ndústna da cor
rupção. Em Rondõ1'118, o lbama acabou de sa1r de 
uma llllensa fiscaliZação 1ntema por causa de Jrregu
landades desse llpo. 

Como já lo1 dilo, os propnetános de áreas onde 
a reserva florestal legal é 1nlenor aos limites não 
conseguem o documento de regulandade amb18111af 
para a obtanção do crédllo, que aumentaria a produ
tnridade. Essa questão não depeude de lei. Existe 
lei. A Le1 Agricola, desde 1991, obriga o proprietáno 
rural a recompor, em sua propnedade. a reserva flo
restal O disposlbvo está em seu art, 99, CUJO § 2" 
detennna que o reflorestamerllo S8J8 efetuado me
diiUIIe normas aprovadas pelo órgão gestor da maté
na. Trata-se de regulamentação atê hoJe não esta
belecida de manen. adequada. Nessa regulamerda
ção da recomposiÇão da reserva florestal legal, po
der....,. resolver o problema do acesao ao crédito 
para as p a uoas que não o obtém porque suas pro
priedades não regisbam a reserva. lguamenta, po
der se.;a pnsver a raposiçao florestal nas áreas de 
recomposição da reserva legal. 

Nesse senbdo, deixo registrado que estou en
caminhando essa questAo ao Preslderlla da Replbli
ca. Fernando Henrique Cardoso, e ao Ministro do 
Meio Ambierlla, dos Recursos Hldricos e da Arnaz6-
rAB Lagal, Gustavo K-. Assm, acracilo que será 
ado«ada a norma adequada, disciplinando a racorn
posição das reservas florestais legaiS que devem ser 
mantidas nas propriedades da Amazôn111, além de 
admlllr que essa recomposição florestal B8f8 obriga
tória aos que fazem uso dos recursos florestaiS. 
Essa nonna deverá ser elaborada num contax10 em 
que o art. 103 da Lei Agrícola seJB observado, no 
que diZ respello ao 1ncenbvo especllll ao propnetáno 
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Nral que racuperar áreas devastadas, 88J8 na prion
dade para o apo10 fo...-.ro Olocoal, 88J8 na pnorida
de para assiSiêncoa téci'ICil, 88J8 no lomecomento de 
espécoes naiMis ou ecologocamente adaptadas para 
essas oecomposiÇÕIIS. 

Sr. Presodente, Srs. Senadores, nesse encon
tro pudemos observar que os debeladores, os Srs. 
Monostros alo presentes, numa doscussão sána. de
monstraram que a Regtão Amazõnoca realmente pra
cosa de fonancoarnentos, do apo10 govemamental, de 
um trabalho séno do lbama, não o trabalho que vem 
sendo realiZado em meu Estado, onde o lbama se 
aprovada de apreensões desoldenadas, preludocan
do a ondústna madeoreora e os pequenos P~. 
~anglonando-ae pela apreensão de mlhiies de me
tros cúbocas de madeora e pelas multas aplocadas no 
Estado. 

Diante dessas apiMfiSi5es e multas arrecada
das, qiJ8Siionerooe onde estão Ando aplocaclos es
ses recursos e se o Cllll'lnho pare rBIOhler o proble
ma sena aplicar punções. O problema sena 181101vo
do com r~. com 8poiO do Goworno, com 
cNdiiO para os produtores, p!IIICiplln.nte, no que 
se relere ao apRMIIIemento das Cllp0Sifll8, ao llnan
coanatto de to~ para promover a~ 
e outros •~. no - de c:onl8r o desmala
rnento. 

Durante a discussão, um deputado se referiu a 
queimadas nas nor-. Foz com que S. Ex' cor.m
tasa que na Arnaz6nla, Pfii"ICIIIBimente no Elllldo 
da ~la. nlo BJUSialn essas tais quaornadaa. A 
mala arnaz6nica é densa e não admita que o logo se 
alaalre. 

E.- urna campanha, por perta de alguns...,_ 
boenlalstaa pagos por 6lglos inlemacionais, delmo
rabando, -..elo 1f1118dir o danmolvinwm da
quela regolo, m,ICJ IIIÃIIIIU1do que O caboclo IIIIIUO

- produa.IDiplont 8UIISI8nas. 
O Preeidel .. do lbana declarou que danba em 

b- a Alnaz6nla..,.... devastada por pau 11&1•· 
Sab&moa que nlo é IBao que os ~ que
rem. Nós, pacuarislaa naquela regiilo, 111• · , .. 
do IKMIIIho do GcMimo para qtl8 88 lllflha urna pe
cuilfa modeuizadi, com o conlinarnanto do gado, e 
_....... dinwluiçlo doe claam&lllmanlos Para 
que aa chague a - nlval, é nec 111 ho que ll&pl 
fi~ a juros couopeiiUVCM, a IIm da que 
nós, f11Z81 odaroa da Arnaztonia. poaaamos entrar na 
are modema da ~ com apoio fonancaoro do 
GcMimo. Hoje IOdoe os peooanstaB estão falido& ou 
falindo por causa da politica do Plano Real, que tem 

donheoro só para banqueoros falidos, estados mal ad
monostradoe. 

Na realidade, o Governo Federal não tem olha
do para essa area proDutora de alornentos, a pecuá
ria. Na ~erdade. a Amazônoa esta perdendo suas 
pastagens Por falta de apooo do Governo Fadarei à 
pecuána, os fazendeoros vendem suas 111111nZ8s, re
banhos são extontos As pastagens hoie estio OCICJSBS, 
sendo atmgodas pelas queunadas por falta de uma po
llbca do Govemo Federal no trato da questão 

Espero que o Presidente Femando Hennque. 
por meoo dos orgãos competentes. olhe PIIIB o pro
blema do desmatamento da selva AmazõniCB e 
apóie uma pacuana modema 

O SR. PRESIDEHTE-(Carlos Patrocfnio) -
Concedo a palavla ao ncbra Senador Eduardo Suplicv. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocaiPT-DF. 
Pronui1CI8 o seguonte doscurso Sem revosão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadora&, em 
que pefs estalá o Presidente Femando Henrique 
Cerdoso? Ontem, em declaração sobre desemprego, 
registrada na Folha da S. Paulo, Sua EHCIIIncia 
disse que em qualquer lugar do mundo as- bra
sdeiras sanam consoderadas ondocabVo de plano em
prego. 018118 aonde que a sensação do desa,.,ago 
é maoor que o poópno desemprego. No A10 da Janei
ro, o desemprego no ano passado foi de 3,47% e, 
não obstante, as pessoas do R10 astao conwucidas 
de que é um grarlde problema 

A pesqUISa publiCada pela I'I!VISIB VeJa desta 
semana llldlca que um dos pntiClp8lS problenl&8, ... 
gundo os eleitores brasoleoros, é justamente a ~
!Ao do desemprego Setenta e um por canto acham 
que o Governo de Femanclo Henrique Cardoeo, no 
que doz respello 11. quiiSião do deaamprego, ~ 
agindo poor que os govemos antenonlll. Em aagundo 
lugar, vem a preocupação com a saúde, com 42%, e 
a segurança. com 39'11.. Boa perta doa elaiiOM& ~ 
avalillndo que o Gowlmo Fam&ndo Henllqu& ~ 
sendo peJa oa ricos. Quando Sua Excelioocia ciz que 
em qualquer lugar do mundo as - brasiaflu aa
nam consideradas ondiCiallvas de pleno 81111f111111, 
esta aliunaçi.:l contraata com o que too objllto de 
pMOI"opeçio por perta da camara de Politica Eao
nllmca em reulllio da onl&m. Os membroa da Co
FII88io de Politica Ecou6nica- ~opedla
simoll com a onlonn&çAo de que o JSGE 8lllllri& -
lendo hoia um aunwm llgflilicabvo da - da de
semprego, acima de 7"4. 

Eia. Sr. Presidente, as onlormações que a Pe&
qUI88 Mensal de ~ e e-mprego do IBGE 
está dlwlgando hoje. Os resullados da peeqoN, N-
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ferentes ao mês de Janeiro deste ano, revelam, em 
relação a dezembro do ano passado, nas seos maiO
res reg1ões metropolitanas do Pa1s, crescimento de 
1,4% para o numero de pessoas economiCBm..nte 
at1vas, em consequêncl8 do aumento do numero de 
pessoas desocupadas ou procurando trabalho -
52,8%, Já que o numero de pessoas ocupadas ou 
trabalhando ca1u 1,2%, o que explica a vanação da 
taxa médl8 de desemprego aberto de 4,845% pala 
7,25% de um mês para outro 

Sr. Presidente, essa é a ma10r taxa venf1cada 
no mês de Janeiro desde 1985 e a nona ma10r da se
ne h1stónca da pesqUisa. 

A taxa de desemprego aberto cresceu expres
SIVamente em todas as regiÕeS metropolitanas, com 
exceção de Salvac!or. São Paulo, Recife e Belo Hon
zonte apresentamm as vanações maos s1gnlflcabvas, 
com destaque para a re!Jão de São Paulo que apre
sentou a ma10r taxa da sene hl&lónca da pesqu1sa: 
8,51%. Ressalto, Sr. PI&Sidente, que a alta taxa de 
desemprego - 8,51 %, a ~aior 18Q1Sirada na hoslóna 
da pesquosa - é consostehte com aquela que fo1 van
ficada pela Fundação Seade e pelo D1eese, poos as 
Informações captadas pela pesqu1sa de emprego e 
de desemprego desses 6rgãos most1am que, em JB
nelro, a taxa de desemprego total na região metro
polllana de São Paulo permaneceu em 16,6% da po
pulação economiCamente atiVa. Manteve-se estabili
zada em relação a dezembro, mas trata-se da ma1or 
taxa haVIda desde que se IniCIOU a pesquisa da Fun
dação Seade e do 0188Se, o que representa 1,414 
milhões de pessoas desempregadas na região. . 

Segundo os dados do lbge, na análise maos 
detalhada do número de pessoas procurando traba-
lho, coustatou-se que, acréscimo de dezembro de 
1997 para J&neiro de 1 , 40% das pessoas reali-
zaram seu último trabal no setor de seMÇOS, 22% 
na 1ndústna de transfo - , 14% no comérciO e 
5,2% na construção cMI Em sua grande mBIOna, o 
número de pessoas proCurando emprego eram em
pregados, com ou sem carteira de trabalho asSinada 
no seu úhlmo trabalhO. Em J&nelro desta ano, -
pen:entual era de aproxmadamente 85%, em Porto 
Alegre; 81% em São Paulo e Rio de Jane1ro; 78% 
em Recife; 77% em Belo Honzonte; 76% em Salva
dor. Também em São Paulo, 65% das pessoas pro
curando trabalho em Jlllllllro estavam na mostra da 
pesqu1sa em dezembro do ano passado e, naquele 
mês, 30,4% emm ocupados, ou BeJa, tinham um tra
balho; 25,4% procuravam trabalho; 16,5% eram es
tudantes; 13,7% cu !davam de afazeres doméstiCOS; 

1,6% eram aposentados e 12,4% foram cJassdiCB
dos como outros. 

O rendimento médio nom1nal das pessoas ocu
padas em dezemDro de 1997 fo1 de R$744,00 che
gando a R$753.00 para os empregados com carteira 
de t1abalho ass1nada. f1cando em R$595.00 para os 
empregados sem carte1ra de trabalho ass1nada, e 
R$612,00 para as pessoas que trabalham por conta 
propna 

O ano de 1997, em tennos de rendimento mé
diO real, encerra-se com acresc1mo de 2% pala o 
rendimento das pessoas ocupadas em relação a 
1996 resuhantes do acresc1mo de 3,6% dos rendi
mentos dos empregados sem carte11a de trabalho 
asSinada, 2,7% dos empregadoS com caltelra de tra
balho ass1nada e 2.2% das pessoas que trabalham 
por conta própna, o que é um I&SUJtado extrema
mente modesto e multo aquém do que se podena 
espe1ar se quosessernos pensar na recuperação do 
poder aqu1sihvo e na expansão do bem-estar de to
dos aqueles que compõem a força de trabalho no 
BIBSII. 

Sr. Presidente, é Importante que o Presidente 
Fernando Hennque Cardoso relida rnaos sobre essa 
sua aflnnação. Considerar que essas taxas extraor
dlnanas de desemprego no regiStro comparado com 
a própna H1st6na bras1le1ra - 7,25% para as seiS re
gllles metropolllanas, a nona 1118101' taxa de desem
prego reg1st1Bda desde que o IBGE passou a fazer 
essa pesquosa - a taxa de 16,6%, a ma10r já regos
Irada na região metropolllana de São Paulo, segun
do a Fundação Seade e o OMKISe - conside~ar que 
sanam lndiC8tiV8s de pleno emprego, me sugere que 
o Presidente não está bem 1nfonnado, não está len
do os liVroS sobre a questAo do desemprego em ou
tros parses. Se o Presidente ler, por exemplo, o Ple
no Emprego Reconquistado, Full Emplapalt Re
galnecl?, do Prêmio Nobel de Economa. Janws Ed
ward Meada, observará que a taxa de pleno empre
go sena correspondente a taxas da ordem de 1% a 
2% de de&en!plego e J8lnB8 a taxas supenores a 
7%, como regostrs ofiCialmente o IBGE no dia em 
que o Presidente faz a afinnaiMI a que me referi. 

É claro que a equipe econllmica precisa estar 
multo maos preocupada com a cnação de Instrumen
tos de polhlca econOmica que VIS8II1 oportunidades 
de emprego, instrumentos taiS como a lnSbluiÇão em 
larga escala de cnldllo popular, crád- em modes
tas quanbaS pala miCroempresãnos, psra aquelas 
pessoas que posasm estar realizando empreendi
mentos, s1rnples que sepun, a exemplo do que ocor
re oom as expenências de Porto Sol, em Porto Ale-
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gra, e do BRB Trabalho, em Braslll&. É pnaaso que 
se expanda 11111111 rapidamente a ralorma agrána, os 
asHntamentos. É pniCISO que, no que diZ raspaiiO à 
questão agrána, O Banco do Brasil seja maiS ágil em 
vez de Sl~mente estar concedendo emprésti
mos ou perdoando os que lhe devem recursos em 
larga escala, como agora se dMAigou no caso do 
Depulado Sérgm Naya, ao tempo em que ena dificul
dades em Teodoro SampiiiO para liberar o ~réstJ
rno para a Cocamp, a Cooperativa dO& Trabalhado
res do Mownento Sem-Terra. 

Sr. P18Sidel'llll, acabo de receber uma mensa
gem do Mavmento Sem-Terra de protesto contra as 
eXIgências buRIC'*icas que esta fazendo a agência 
do Banco do Bnlsil naquela ragJão para liberar os re
cursO& que Já foram objeto de entendimento entra o 
Incra e a propra cooperativa do relendo IT10VImento 
- Cocamp- em Teodoro 8ampaJo 

Cabe estimular as cooparabvas de produçio, 
que consbluem uma das melhoras mane11as de cnar 
oportul"ldades de emprego. Obvlamante, sena lftlllo 
importante que o Govamo estabelecesse lnstrurra'l-
1011 que lizesaam a econo111111 crescer de forma 1n11110 
rn&IS astával, compatibilizando c:rascm'l8riiO e melho
na da diSirlbuiçêo da renda com a ..-ição uiiMII"
saJ, para todos oa brasUairos, de uma renda de clde
danl&, ou ..,., urna renda ITIInma garanbda. 

Mudo obligado. 

O SR. PRE8IDENTE (Carlos PatrocíniO) - Nio 
há mais oradoras WIICIIIIIII. 

08 Sra. Sanadoi8S Espend!io Amin, Guilher
me Palmeira, OdiDr Soaras, Gilberto Miranda, !.ao
mar Quil'llllnllha a Sérgio Machado emnararn dlacur
- à Mesa para .aram pubhcadoa na forma do d!a
poato no art.. 203 do Regimarllo lmamo. 

S. Ex"8 acla atendidos. 

O SR. ESPERIDIAo AIIIN (PPB-8C) - Sr. 
PP•IMidal-""m"'"•· 81"8. a SIS. Sanadoras, a julgar pala in-
18nsa c:ampantw. que se divulga pala lalaorillão no 
salbdo de giiiBIIIir vag1111 a quantos quenam ..w
dar, poder se ia concluir que o GcMirno ~ 
a111geu a adi""Ç'o cama meta. Jé - llllqlo, prlnct
pUiall8 se .... -...mm-. que- era uma das 
priond11dea que garantiram 11 eleição do PI8Bidenle 
F81T111ndo Hanrique CaJdoao. 

t, enlnllanlo, conlradilóno verificar que, e,... 
quanto .. vê que o deeajo govamamenlal é de que 
nanhuma cnança fique fala de IIIICOia, as próprias 
eac Dias rrBIIIda8 pelo Ministério de Educação e do 
Desporto as18J11111 em dificuldades para conbnUIINm 
funciOnendo a CCMd8111o. É islo que relata oficio da 

d11eção-geral da Escola Técnica Federal de Senta 
Calanna a ITIIm remetido. 

Essa 1nslrtu1ção eslã em dificuldades nio só 
para recompor a força de trabalho desfalcada por 
aposentadona ou por demiSSões volunténas, mas 
lambem para honrar aqueles compromiSSOS do dia
a-di& que são 1nad1ave1s e IIT1PrescmdíveiS para o 
seu lunc1onamento, como qudar contas de águe, de 
energ1a e de telefone AD mesmo tempo em que islo 
ocorre, e 1nstada a adenr à reforma da Educação 
ProiiSSIDrl&l, detenn1nada pelo MEC, para ampliar a 
otena de vagas nos cuiSOS proiiSSIOnaiiZIU"IIIIB. O 
que se esperava é que. com novos encargos, hou
vesse um ma10r aporte de recuiSOS para taiS esco
las. Isso, porem, nao esta aoonteceudo. Pelo cantnl
no, houve corta linear de recursO& da ordem de 10%. 
Se, no ano paseado, JB 101 ddiCII honrar os compro
nussos. o que esperar do corrente ano, quando o or
çamento da escola lo1 redUZido? 

Esse arrocho financeiro poderá até delemUnar 
uma redução nas aiMdadel da Escola, oom o l'echa
memo de cursos e o nao atendimento de um sem
número de )OV8ns que 1ngrassam nos curaoa pós
médiO por ela mantidos. Esses cursos se dallinam 
pnontanamatne àqueles jovens que concluíram o se
gundo grau e que asp~ram a uma forrnaçio malll téc
nca, abrangendo vãnas áreas como 811feiiiiiiiD8m, 
elelr6mca, elelrotécruca, inlormálica. tunsmo, radlo
logl&, manutenção de equ~p~Un&ntos rnácllc:o-'-Pda
larae e até mesmo um curso leciiOióglco de dBirign, 
eqUIVBiente ao le1C81ro grau. 

Nio beslasse ISSO, a Escolta Técnica t=.deral 
de Senta catanna nlo tem p18V181o nenhum -..rso 
para 1- no corranle ano, apesar de 18r 
~ntado boas propostas à Secretaria de Ensino 
MédiO e TecnológiCO - SEMTEC do MEC, como o 
Projeto Colméia - lncubedora Tecuológica da Soll-res. Esse proJeto tem uma grande ll1rlldada nlo 
só para o Esledo, maa para lodo o Brasil, por canln
bulr elellvarra1le na forrnaçio dos futuros miaroern
presárioa, na éraa de inlonuébca aplicada e no da
&aiVOivwnenlo da corr.,eliliVIde induslrial. 

De acordo com 11 jU8IIIIcallva constante da pro
posta, "o proJBIO tem corno objetJvo o dannvotll
memo da educaçio técnica conbnueda para 81avan
car a compebln.ldade do 8181111, entalldlda como 11 
t'&pecldede do Pala em s.-mar e expandir -
perbcipação nos rniiRl8dos lnlernact01181S e .-var ai
rnultanearralte o nlvel de VIda da população, urgin
do incramamo de produbvidade e Incorporação do 
progi8SSO técniCO". 
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"A Escola TécniCa Federal de Santa Catanna", 
cont1nua a JUstdJcatova, "enquanto 1nstduação fomen
tadora de proflss10na1s para o mercado tecnolog•co 
do Estado de Santa Catanna. propõe-se a cumpnr 
sua m•ssão ma1or na diSJ)Omblhdade de Instrumentos 
que penndam ao Jovem cidadão catannense desen
volver sua cna!JV1dade, seu espínto empreendedor, 
•novação e qual•dade, alnhado ao proJetO estrateg•
co Educação para a CompetdMdade do MEC". 

Esse proJeto, Senhor Presidente. Senhoras e 
Senhores Senadores, e JUStamente a resposta da 
Escola Técmca de Santa Catanna a proposta do 
MEC de educação para a competi!JV1dade. Ao não 
aprová-lo, o MEC não só não esta pennd1ndo que o 
Estado usufrua dos benefÍCIOS que dele advmam, 
como esta trabalhando contra a propna politiCa do 
MIIIISténo de UICentiVar a cnação de proJetas seme
lhantes. Quando a dueção da Escola propõs à Sem
tec a ,,..,...mentação desse pro,eto. f& hav•a s1do fel
to todo um levantamento de sua necessidade e VIa

bilidade. Convencida d1sso, elaborou-o, observando 
todos os parãmetros 1ndP,dos pelo MEC. Tudo lnú
bl, poiS o M1n1sténo da lfducação e do Desporto re
solveu desconhecê-lo. 

Conhecedor da 1mportãnaa desse empreendi
mento pai& Santa Catanna, faço um apelo ao Se
nhor M1mstro da Educação e do Desporto para que 
detern11ne à Serntec uma reavaii8Ção desse proJeto 
e urna refonnulação da deciSão de não aprova-lo. O 
setor catarinense de 1nlonnát1C8 tem uma grande ex
pectabva pelo que poderá usufruir dessa IniCiatiVa da 
Escola TécniCa, e mudos Jovens estão ans•osos pela 
participação nesse projeto 

Eu sou testemunha, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, do grande empenho 
da Escola Técnica FedeiBI de Santa CataM& em ser 

uma insblulção totalmejomprometlda com os an
seios da comunidade ca nense e dos Inúmeros re
sultados positivos que m alcançando ao longo dos 
anos. Dai o meu empe em que essa Escola re
ceba o apoiO de que p isa pai& funciOnar bem 

Muito obrigado. 
O SR. GUILJtERME PALMEIRA (PFL-AL) -

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a despedo 
da produtmdade da convocaçio extraord1nána, a 
pauta da atual sessão fegiSiabva, neste ano de elei
ções genus, ainda corrtempla algumas questões 
que, por sua relevãiiCIB e s1gndiCBdo, vão eXIgir um 
-.nonne esloiÇO tanto da Cãmara quanto do Senado. 
Além das duas EI'Mndas ConstdUCIOil81S da Previ
dência e da Relonna AdllllniStratova, pi em fase final 
de tralllllação, teremos que decidir propostas que 

são transcendentes para o Pa1s. de que são exem
plos a regulamentação dos planos de saúde, de 
en<>nne complexidade, e as med1das propostas pelo 
governo, para a refonnulação da segurança púbhca, 
de ~negavel repercussão no Sistema federatiVO. No 
entanto ou selec•onamos alguns desses proJelos 
pnontános. para sobre eles concentrarmos nossos 
esforços. ou corremos o nsco de esperar. a partir de 
JUnho o mesmo ntmo de at1v1dades do Congresso, 
sob pena de ponnos em nsco o processo eledoral. 

A aluai leg•slação consagrou alguns progres
sos quando reduz•u o prazo de propaganda g~&tuda 
no rad•o e na TV de 60 para 45 dl8s e quando fixou 
o mês de JUnho como hmrte para as convenções par
\ldanas Nessas condiÇões, o período eleiiVo de 
campanha se estenderá de JUlho a setembro, no 
caso dos ple•tos que vão ser dec1dldos em pnme1ro 
turno e se prolongara até meados de novembro, 
quando o resultado l1nal das eleiÇõeS rnatontánas 
depender do segundo turno. Teremos. portanto, um 
pouco ma1s ou um pouco menos de um mês para 
decK11nnos sobre o orçamento do proXImo ano e so
bre assuntos urgentes que fatalmente se acumulam 
nos ui!Jmos d1as de todas as sessões legiSlativas. 
Como não poderemos entrar em recesso em JUlho, 
antes da votação da le1 de d1retnzes oiÇ8mentanas, 
sena de toda convemênc1a que pudessemos !~atar 
desde logo do proJeto respectivo, para CUJa diSCus
são e aprovação d•sporemos ae cerca de 120 d1as. 

Todos esses desaf•os sugerem ser recomenda
vel def1n1nnos desde 1a uma pauta consensual .entre 
as lideranças, sobre as questões ma1s urgentes, o 
que nos penn1!1r18 concent~ar as votações com um 
cafendáno pre-detenn1nado, que é sempre maiS fácil 
de se estabelecer no Senado do que na Câmara. 
Gostana de lembrar que prov1dênc1a dessa natureza 
deve necessanamente envolver compromiSSOs da 
mesa da Câmara para evdarmos o nsco que sempre 
conremos de sennos obngados a renunciar ao nosso 
dever constdUCIOnal de consumar o processo de re
v•são que Incumbe ao Senado, pela prernêiiCIB dos 
prazos e pelo pequeno período que quase sempre 
nos resta, quanto temos que decidir sobre as malé
nas que nos são submetidas pela outra casa do 
Congresso 

O Congresso Nac1onal está resgatando. peran
te a of)lmio pública do País, a credibilidade que 
deve cercar as 1nsldU1ções politiCBS E o que acabo 
de constatar nos poucos d1as do recesso que !Ne
"nos em deconénc1a do Carnaval, e sena extrerna
Ttente útil, para a •nsii!Uição a que pertencemos, que 
•sse cl1rna pudesse ser reforçado com o resultado 
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de nossa atuação neste ano legaslatavo que. em fac,; 
das eleaçiie&, sera necessaraamente curto e breve e 
que vaa exagar de todos nos um redobrado esforço e 
uma enorme dedacação. 

Era o que eu lanha a dazer 
O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr Pre

sidente. S~ e Srs. Senadores. permito-me hoJe tra
zer a esta Casa a comunacação de uma Importante 
mudança elebVada no gerencaamento do Planafloro
PJano Agropecuáno e Aorestal de Rondónaa. Refiro
me a andacação do engenheno llorestal, especllllau
do em sensoreamento remoto t! zoneamento socao
econômiCO-ecologiCO. Dr. Eraldo ~1atncarda, para a 
posiÇão de Assassor TecnKlO Prncapai-ATP, do Pro
Jeto Planafloro 

Nio e demaiS lembrar que a proposta do Pla
nalloro. desenvolvida pelo Gov .. rno de Rondõnaa, 
com o apc110 do Governo Federal e do Banco Mun· 
dllll. pra!8nde mudar o destino dos bl'llllllearos que 
trabalham no Estado e, contnbur para o paoc asso de 
cnaçAo de bases racaonaas para a ancorporaçio da 
Amaz6naa e, parl1c:Uiarmente de Rondõnaa, ao patn
mõnao socl8l e econõmiCO brasalearo. 

O Planafloro tem como atMdade basaca o ZD
nMmento Sóclo-EconõmiCO-EcológiCO do Estado e 
o planej- a nível zonal, competêncaas estas 
IIISilluidas pelo Decreto Estadual N"3.782, de 14 de 
jUnho de 1988, no qual delane a polillca de ordena
mento ambaentel para a ocupação raciOnal das ter
ras de Rondànaa. 

Prevê O Decnato Esladual N° 3.782, a eXliCU· 
ção do detalhamento do Zoneamento - a llfe1lvação 
da l!a.AplaximaçAo - em especial nas áiM8 de me
lhor potenaal pmdubvo e de ma10r andlce de ocupa
ção; o diaclplinamento do processo de ocupação 
acouõrmca; a dllllrrutaçio e a deman:açio da& Um· 
dadas de PraMrvação, das Ansas lndlgenaa e das 
Fa- Eldrativiates e de Rendmento & ' ntaclo, 
a I80n8fltaçio dos mecaniSmos de IIICIHibvo gcwwr
namental e dos anvaslll'rlllntos publicaa e privados. 

A propoala de Cooperação Técnaca do PNUD 
para o Plauallo10 Implicava a consltlulçio de uma 
aquape de espectelislas coordenados por um AliSas· 
sor Técnico Pri!ICIPIII-A TP. Os espeaaiiStes Mfaclo.. 
nados no pl'lll'llllro senwstre de 1993, loram dellbna
dos às ár.- de desenvoMmento regaonal, zonea. 
man10 e sensonamento remoto, treinamanlo e de· 
senvolwnenlo IIISbtuclorl8l, assuntos mdlganas, 
agnculbJra tropical, corraarcllllazaçãalagroandullna e 
Cl8dJto rural, ecologia e m&n&JO llorastal. 

O As-sor Tácnco Pnncapal do PIOjlllo de 
Cooperação Técmca do PNUD BRA194.1007, Iam a 

responsabilidade de gerencaar a exac:ução do PIOJI!· 
to de Coopenaçio, assegurando o alcance do con
JUnto dos resultados e produtos esperados. 

A formac;io basiCB do Assessor Técmco PririCI
pal exage um curso supenor, de prellarãncaa na áJea 
de agronomaa, engenhana ou Clêncaas econ6miC8s 
e, no minamo, um titulo de mestrado em area compa
tavel com as suas funções. Requer, adernaill, uma 
expenêncaa prolassaonal supenor a quanze anos, nas 
areas de plane]Bmento operatiVO, p10]81os de deeen
VOIVImento econômiCO e geslio ambiental. Requer, 
lambem, expenãncaa em aiiVfdades de cooperaçio 
tecn1ca antemac•onal 

As pr1ncapa1s a!Mdades do Assessor TécniCO 
Pnncapal envolvem as seguantes ancumbãnaas: 

a) Coordenar o trabalho IHIIzado pela eqwpe 
de Cooperação T écnaca, responsallllizando..ae pelo 
conJunto de rasuRados estabeii!Cidos no Documento 
do Pro(eto, respeitando metas e prazos de exacu
çio. 

b) Responsabalaur-se pela execução do Prqe
to frente as partes envolvldes, bem como pela IQ
paração dos relalónos para as reuniões ,....,.._ e 
da conseqiiente execução das sugestões apnasanta
das. 

c) Dehnar com os demaiS membros da Coope
ração Técnica, metoclologa sobnllnlilal'- a.peclfl. 
cos do Protelo. palbCUianzando as formas da articu
laçio com as anslltulções que parllclpam, di.- e an
dnetamente da e.-IÇio do PI'Of8lo, reaponaabill
zando-se pela constante lrlleraçio entre a ~ 
çio Técnaca, Gerflnca Estadual, Orgias ExKuton1a 
e SOCiedade CMI 

d) AlUar tunto as equapes dos coulfl(llellea e 
subcomponenteS do Projeto, definindo rnéiDdos de 
antegração entre estas, VIIIBndo abrigar os olljeti11011 
mac10 do PlanafloiO 

e) Definir o naval de quaJõdade paofi CJIIal dos 
antegra~ da equape de Cooperaçla Técnaa. •· 
borar Termos de Ralerlucia e aetarionar os CCIIIB&I
tores com o apo10 da Gerflncaa e eqUipa da Coope
ração Já eXIStente. 

f) Cnar matcdolog&a de avalaeçio qu. penri
tam ldentilacar, anal&&ar, qualflicar afou q..-.tllcar os 
Impactos denvados das tnleiWinçiles YlrY' ....... li
note ou andlnotamente ao Ptanalloro. 

11) Coordenar os trabalhos de i& ltanii;ID )111110 
aos organasmos m-. em partJcular com clr
gios das Nações Unadas. 

h) Colaborar para elialt ICI8 elo Trair•nento 
em seMÇO de T écniCOe da Ger6nclll Es!wh111 afou 
órgios 8li8CUior&a. 
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O ProJeto Planafloro teve como Assessor Téc
noco Pnncopal, o Dr. Francosco Juan Brzovoc Par1Jo, 
natural do Chile, no período de abnl de 1994 a JUnho 
de 1995, o Dr. Antonoo Mugoca, natural da Espanha, 
que permaneceu no cargo apenas alguns doas, em 
JUlho de 1995, quando veio a falecer em um acodente 
em helicóptero (em VJagem de trabalho no ontenor de 
Rondõnoa). Postenormente, assumiu a Assessona 
T ecnoca Princopal o Dr. John Mochael Scott Allen, na
tural da Inglaterra, no período de )Bneoro de 1996 a 
)8ne1ro de 1998 e, atualmPnte, o Dr. Eraldo Matncar
do que, assumou a Assessona Técnoca PniiCipal em 
18 de Janeoro de 1998 

Não posso deixar passar a oportunidade de re
lenr os comentanos que teco no meu doscurso de 1 O 
de dezembro de 1996, quando coloqueo-me ao lado 
dos dorigentes de onsbluoções federaos, como a Em
brapa/CPAF-RO e Ceplac/Supoc, e de órgãos esta
duaos, como a Emater-RO e Beron. Os comentános 
leitos pelo então Assessor Técnoco Pnnc1pal, Dr. 
John Michael Scott Allen a respe~o do Ob)ebvo 3 do 
Planafloro: Promover e validar sostemas e tecnolo
gias ambientalmente sustentáveis, em termos eco
nômocos e ecológocos, benelocoando doretamente aos 
produtores agricolas, extralivlstas, comunodades on
digenas e made1retros, com atnndades florestaiS, 
mostraram-se ,.....,regnados de enorme acidez e de
selegãncoa, no que reflellam o dislancoamento, e o 
alheoamento do Assessor Técnoco PniiCipai-ATP, em 
relação às ons!OOIÇI!es que, de uma forma ou de ou
tra, foram chamadas a colaborar, ass1nar convênios 
e assumor omportantes tarefas na execução do Pla
nalloro, no co.....,onente Desenvolvimento Agroflo
restal. 

Craoo não ser dem&JS repelir o que dosse então 
o A TP, Dr. John Michael Scott Allen, a respe~ da 
Embrapa/CPAF-RO, Ceplac/Supoc, Emater e Beron: 

... Infelizmente, a ausêllCia de um marco refer-
encial do desenvolvime sustentável e a prwalên-
coa do corporabVismo no ito do Estado, não pos-
Sibilitaram os resu que se esperavam para 
esse obfetlvo. E · Federaos (Embrapa e Ce-
plac) e estadUBJs ( r e Beron), mostravam-se 
fragilizadas, e inseguras para assu-
mir um papel de vanguanla para a mudança de ablu
des no setor produtivo do Estado. 

Tenho a certeza de que, com o novo Assessor 
Técnoco Pni'ICIPIII-ATP, elo P101e10 de Cooperação 
Técnoca do PNUD BRA/941007, Dr. Eraldo Matncar
do, não seremos submelfdoWI uma anéJISe parcoal, 
etvada de dlslorçiles, como a que fez o Dr. John Mo
chael Scott Allen, que me obngaram a trazer ao Se-

nado Federal as palavras de repúdiO do Supennten
dente Regoonal da Comossão ExecuiJVa do Plano da 
Lavoura Cacaueora, na Amazônia Ocidentai-CE
PLACISUPOC Dr. João Valéria da Silva Filho; do 
Chefe Geral do Centro de PesquiSa& Agroflores
taVCPAF-RO. da Embrapa. pesquisador CalDeio 
Rosa Neto e, do Secretáno Executovo da Emater
RO, engenheoro agrõnomo Jurandor Voetra. 

O Dr. Eraldo Matncardo é paulista da cidade de 
Presodente Prudente. Passou, na decada de 70, al
guns anos no Estado de Mato Grosso do Sul, che
gando a Anquemes, Rondõnoa, no ano de 1983, 
onde vovem seus paiS, que se dedocam a agropecua
na. E casado com a Sra. Cleuza Matncard1, e pa1 de 
duas filhas. 

Graduou-se em Engenhana Florestal, na Uni
versidade de Mato Grosso, e tem uma Pós-Gradua
ção (Lato Sensu) em Interpretação de Imagens Orbi
tais e Sub-OrbotaiS (Aerolotos e lmag- de Satéli
tes) na Unoversodade Federal de Santa Maria, R1o 
Grande do Sul. 

Avançando na sua foiTI'IIIÇão profissiOnal, o Dr. 
Eraldo Matncardi aperfeiçoou-se tecnocarnente no 
INPE em Interpretação automática de mageo IS digl
-· ope<aÇão e anéloses, Ulllozando o Sistema de ln
formações Geográficas, envolvendo os SIStemas 
SGVSITIM. Cursou em Washongton, D.C., Estados 
Ullldos, o curso de foii'IIIIÇAo de tranadores para 
PnnciptOS de Avaliação do Estudo de I1'1'4'8C!o Am
biental. 

Dentre as funções técnocas por ele exiiiCidas, 
destacamos a de Dirator de Estudos e Pesquisas do 
lnstduto Estadual de Flonsstas de Rond6noa 
(1978188), Voce-Pre&ldente do lnsbluto Estadual de 
Florestas de Rond6noa (1988189), Assasaor Técnioo 
na Secretaria de Estado da Agriculblra e Abasteci
mento de Rond0nia-8EAGRI (19911191), Dirator do 
Departamento de Controle e Fiscalização da Sacra
teria de Estado do Desenvolvimento Ambiental-sE
DAM (1991/92 e Coordenador do Labooalóoio de 
Sensonarnento Remoto da Secreleria de Estado do 
Desenvolvimento Ambientei-SEDAM (19931115). 

Os últimos três anos, 1995/97, o Dr. Eraldo 
Matricardi exerceu ea funções de Consultor em ~ 
naarnento, Ordenamento Especoal e Sislllma de ln
formações Geográficas, do Programa das Naçaes 
Unidas para o Desenvolvlrnento-PNUD, P101810 
BRA/941007 - Planelloro. 

As pnnapaiS atnridades exacutadas, estão es
treotarnente VJnculadas à sua forrnsçilo profissional, 
destacando-se a Coordenaçio dos trabalhos de mo
nitorarnento da Cobertura Vegetal do Estado de 
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RondOn1a, a par11r de Interpretação de 1magens 
LANQSAT-5 TM. em escala 1·1oo.ooo. em 1994. 

PartiCipOU como tre•nadorllaclldador no Curso 
Pnnt:lples of Enlllronmenlat Assessment (Pnncíp!OS 
de Avallllçáo do Estudo de Impacto Ambiental). reali
zado em 1994,1996 e 1997, em Belém do Pará. Re
Cife, Pernambuco e BrasHIB, D1stnto Federal. Do lre•
namento, participaram 60 tre1nandos que formavam 
uma equ1pe muttldiSCipllnar. patroCinada pelo World 
Wlldlde Found, Env•ronrnantal Protecbon Agency, 
IBAMA e Sectetana de Estado do Me10 Ambiente do 
Pará. 

O Dr Eraldo Matncard1 publiCOU 1numeros tra
balhos, dentre os quaiS destacamos o elaborado em 
parosna com o Dr. John. O.Browder e Wilson Soa
res Abdala, denornnado Is Susta1nable Tropical Tim
bar ProduebOn F1118nc1ally VIBble?; A Ccln11aratnte 
Anafysl8 ol Mohagany Silvlcutture Among Small Far
mers 1n lhe BrBZIIian Amazon, publicado na ravi&ta 
c-tllica Ecological Econornocs, dos Estados Unidos 
da Arnenca, em 1994. 

Nos piÓXIIIIOS diBS 5 e 6 de março, o Dr. Eratdo 
Matricardi pertlcipara, assessorando o dr.Pedro Be
ber, Coordenador do Ptanalloro, de uma reunilo pro
IIIDVIda pela Secratana de Estado de l'larlejarMnto, 
sob a lldetança da Secretaria dra.Jarulene Vascon
celos de Melo, para a dtscussão dos avanços do 
PIOJIIIO de o.envotvmento Sustantávei-UMIDAS. 

Dessa reunilo parllciparão os téCIIICOII das Na
ções Umdas AntOniO Rocha Magalhães (Senoor Advl
ser), Flora Cetqueora (EnVJIOM18nlal Advlsarj, e os 
consultores do Umidas, Drs. Horácio Martins de Car
valho e Mamei Burstyn, corpo técnico de SeciUIWIBS 
Eapeclal~ do Estado de RondOnia e lnstltuiçCies 
de AdnMnabaçio Federal. 

Ao concluir, expresso os meus VOIIIs de que 
- reunlfiO, que 88 COIICCIIbará na laJeia de ava
IIIIÇio dos trabelhos ~ do Umdes, deaen
vohrido no pM"odo de .-nbro de 1997 a .,._ 
de 1998, resulla no entendimento hai 1111111080, GqUI
Iilndo e pradulivo, poiS, é mnha conw ....... que a 
politica de des8nvolwlaiiO a.tentável que o Go
Wimador Waldir Aaupp está eiiCIIIIWihando, está 
pnJpondo, é imrihel, é edequeda, à voc:açAo ~ 
n6mca do Estado. deva Ido estender seu alcance e 
repercuss6es al6 o &riO 2.020. 
Pode~ um futuro longínquo e arniHI:klso, 

mas nio há como deorannos de olhar com villlo 
p1uepectJva para a problamálica de produçlo agrfco
la, da produção ftolaslal, I'Kiuslnal e, do dasanvolvl
nallo sllllf8nlável, do Estado de RondãniL 

Era o que au bnlw. a diZer. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, lala-ae mudD, 
ho]e. que o Bras•l se deve preparar para VJr a aer, no 
século XXI. proem1nente Integrante do selelo grupo 
das nações desenvoiVJdas do planeta. Numeroeos 
economistas, estudiosos, e ate cunosos, va1ic:mam 
tal Muro para nosso País. Os bras1le1ros, conhece
dores de taiS oraculos, encantam-se com a perspec
bva de. aflnal, sa11em do Teros1ro Mundo e se toma
rem cidadãos do Pnme•ro Mundo. Tudo estana per
IEIIIo se a força 1nexoravel do tempo fosse suflaente 
para transformar em realidade ta1s vaticíniOS. InfeliZ
mente não é ass1m 

Murto teremos que lazer. nos bras1le1ros, para 
que cheguemos todos lá. Teremos, mnda. que lutar. 
ferozmente, para evrtar que aqueles CUJOS 1ntareases 
serão contranados pela ascensão do Brasil no cená
no mundial nos cnem obstáculos. A nossa htsl6ria 
está semeada de exemplos das dificuldades que nos 
antepuseram outras 118Ç6es. Ate nwsmo .,_ 1'
rnãos portugueses IMiram seus receiOS, lfl1ledndo
nos, por exemplo, de tennos 1mprensa. blllkllaces, 
comérciO d1reto com outros povos e umve""dedes, 
durante boa parte de nosso período coton181. O Im
pério Bri!A"'co· quando percebeu que nio podeua 
explorar a bonacha de ArnazOnla. com vantagem 
para ele, transplantou a senngueora para o ExlnKno 
Onente, matando o aclo de proapendsde que VIVIem 
Marl&us e outros centros amazOnldas. 

Esses são apenas pequenos exemploa, que a 
htstóna nos detxou. dos dificuldades que têm ·os que 
querem abnr seus Cllmlnhos e, com ISSO, incomo
dem os poderosos do momento. É verdade que o 
Brasil preasa lutar e vencer suas COIIb &dlç Dea inlar
nas, mas pniCISil. também, •mpor-- dianle cise ne
ç6es que hoje contnlfam o nundo. 

A questão crucoal que letamOS de etlllallai é a 
do nosso deeenvoiVJmento Sliill8l dado, taNia que 
Slllfldica fazer do Brasil um Pafs que COII8W.ra, -
va e aumenta se(js recureos neturais. CliWIIIIIcoa e 
tecnológicos. 

Sr. PIBBidente. aalamOS YMIIIdo. ...... mo
nalla, a era das comu.-:aç l5ea e dos seMvaa mei11 
de 50% do PIB dos Sete Grandes é gGICdo pela 
venda de ser•ços. Todavia. o auii*IID • c 1te 
da população mundial a a ~I linilude dos re
cureos natu181S do nosso planeie azul laZ8III com 
que S818f110S foiÇIIdos a entrar na era da lafiOV8ÇAo 
de recureos, da I8Ciclagem. ou Sllfll, do nlllllfOVCila
naiiO de IDeia fonte allll'gébca. Isso já fuem os 
EUA. com seu pi'Ojlllo de Ida a Marte. A nóe blasilei 
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ros, que mal podemos 1r à esquona, parece-nos ab
suldo gastar bilhões de dolares para passear no pia· 
neta vermelho. Na verdade, o que esta por Iras disso 
não e apenas a aventura espacoal É, também, o de
senvolvomento de IE!alologoa de recoclagem, ondos
pensavel para as longas voagens ate Marte, e necas
sana para preparar o pais norte-amencano para a 
escassez de recursos naturaos do futuro. Eles es
tão pilotando, por trás do programa Marte, um 
grande projeto estratégoco mobohzador de desen
volvomento coentoloco e tecnologoco, que lera reper
cussões radocaos no doa-a-doa de todos os homens, 
em futuro não muoto remoto. Em todo os EUA, um 
sem número de grandes centros de pesqu1sa, on
dústnas e agêncoas govemamentaos estão envolvo
dos na consecução dos obJebvos loxados para o 
projeto Essa é a atotude dos que querem ser gran
des e assom permaneaerem. 

Esaa tem de ser nossa atotude no Brasol. Evt
dentemente não se trata de lazer um "PIOjelo Marte 
Tupmoquom". Trata-se, Sim, de assegurar que nosso 
Pais se desenvolva cuodando de suas reservas para 
o futuro. E que reseNa maoor que a nossa Amazõ
noa, nca em boodoversodade, em recursos moneraos, 
em energoa de toda forme? Esse e um dos grandes 
desafoos de desenvolvimento do Brasil, sabendo 
que, para além de nossa lronteora, mudos poderosos 
serão mcomodados por nossa ação A lnglatena, 
centro mundoal das lutas ecologocas, e, contraddona· 
mente, um dos maiOres omportedores de nosso mog
no, extraído da floresta amazOnoca e em voas de ex
bnçAo, csso a extrar;io continue a ser Ieda de ma
lllllra predatóna como vem sendo. 

A Floresta Arna21GnJCa é a maior floresta tropi
cal existente no mundo, e ....,. da ..-ele de sua 
área está em território brasileiro. Por sua nqueza e 
sua ongJnalidade, ela 6 um vast1SS1mo mundo CUJO 
corohecimento começamos, apenas ho]e, a domnar. 
Em contraparbda, dasde há 1á algum tempo, as 
grandes nações do hemisfério norte 1á se deram 
conta da importância estralágJCa da AmazOnoa no 
mundo do século XXI. Não é por outra razão que 
tanto se - clllundW a idéia da sua lntemacoonalt
zação. Na verdade, Já existem aatudos e centros de 
pesquosa sobre florestas tropiCBIII nos pnncoPIIJS pai
ses do HemiSfério [ê Norte-amencanos, cana
denses, franceses, on leses e holandesas 1a publoca
ram numeroslssomos lhos sobre nossa Amazõ
noa. Só recentemente que, dessa hsta, começam a 
constar os braSIIetros: A recente reportagem da re
VISta Veja, em dezembro proXlrno passado, mostra 
,., esse quadro. 

Em bom momento, o Brasol acordou para a In
tegração SOCIO-I!Conllmoca do vasto domlnoo amazll
mco ao resto do País. Se começamos com prDJ81os 
equiVOcados como a mals1nade Transamazllnoca, te
mos hoJI! bons e prom1ssores proJetos de desenvol
VImento aentlfico e tecnológiCO concebodos, gendos 
e executados dentro da própna Amazllma. 

Os exemplos são mudos. Menc100are1 apenas 
alguns, para reloiÇBr meu ob181JVO de chamar a aten
ção de toda a Nação para a 1mportâncoa da consoli
dação de um p10J810 mobirlzador de desenvolvimen
to c1entíloco e tecnológico, tendo corno base a Ama
zônia e suas potenc1alodades. Um proJ810 corno esse 
é capaz de equ1par a soc1edade bras1le11a para o sé
culo XXI. 

No Pará lu!ICIOna o Museu Paraense EmUlo 
Goeld1, centro de pesquiSa em ciêncoas da lena, bo
tânica, zoologia e ciêncoas humanas, CUJOS seMÇOS 
são nacoonal e 1ntemacoonalmente reconheados. O 
Museu Goekl1 pe- à rede de centros da pesqui
sa do Conselho NaciOnal de Desanvolvmento CJert
tifico e TecnológiCO, o CNPq, desde 1955. Sua on
gem remonta a 1866, quando o naluraiiS!a Domn
gos Soares Ferre1ra Penna fundou a Sociedade Ptu
lomébce, emodade de qual o Museu surgiTIL A desig
nação de Museu, de s1gndicado algo esWICO, escon
de por trás dela ums 1nsbiUIÇáo dlllàrnca e contem
porânea, voltada para o conh- SISlematlzado 
da Amazllnla aluai, para a recuperaçiio de toda a 
cultura nabva local e para a pl8par8Ção de tecnoloo 
91as de exploração sustentada desse nosso patrimll-
noo. 

0 lnsbluto Nacional de PesqUISaS Amaz6nJCaS, 
INPA, sediado em Manaus. foi cnado em 1952, pelo 
Preaodente Gell)lio Vargas. F01 ume reação nacoona
IIS!a a idéias que an:ulavam à 6poce, como a da 
Uneaco, que chegou a propor a criaçio do Instituto 
lntamac:IOnal da Hlléia Amezllnica. EfaWamente lrrt
plan1ado em 1954, o INPA vem se delllacando nas 
pesquiSaS que desenvolve, tendo finnedo IICOidos 
de cooperaçlo com pai- tio d"MHSOS como a Ale
menha, os EUA e o Japio. Os pesquiladoras de 
aiiD nlval do INPA oferecem, também, fonuaçãD es
pecializada da Mestrado e Doutorado, em éraas liga
das ao mundo amazOnlco. Ume grande diversideda 
de prqatos de pesqu.a faz do INPA um centro da 
e c alência no BraSil e no mundo. lmportentes aatu
dos sio desenvolvidos em aqüicultura, boolog• 
aquética, boiAnica, Ciências agrárias e da saúda, 
ecologia, entomologia, geoCJITICIIIB, produtos flores
- e natunus, Silvicultura tropiCal, tecnologia da eh
mantos, oncoceJCOSe. O INPA 6 ums refelência abro-
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gaiÓIIII quando se tala em estudas amazõnocos e de
SMVàlvunenlo da regJlo. 

O Centro de Pesquisa Agrolbestal da Amaz6. 
noa, da Embrapa. é outnllocal onde a noaaa floraata 
lnJpocal é oqeto de estudos a desenvolvimento de 
tacnolog111. 

O prqeto Sivam, dentro do SIStema de Prafe. 
ção da Amaz6ma, VISB gBJanbr a sobararua do 818111 
sobnl a Amaz6nlll brasllaHa. Estabalaoalldo sistema 
de Wiibole sobl8 aata vasta énla, impad1r184 a 
açlo das tralicantes ilegais, a axploraçio predatória 
da madeiiB, B IDdo lipO de COI iliiiW!i IÇÍiO que encon
tra abngo sob as copas da ..- g1gantaacas áiWIBfl 
e 8111 sua 1ntnncada n!de de nos e I!IBfiiPéa. 

Como disae antenonnente, podena citar llillda 
alguns centms e lll8tituiç6es onde se trabalha oom 
allnco e dei IOdo tendo em vista um mlll1or ~ 
iMI1Io da Amaz6nia e de oomo o 81B811 pode expto. 
rar-llie as riql-. sem destruir sua fonte 

Sr. Pr..tenle, -· Cl810 eu. é o grande de
BIIIio do 8nisil no iiéculo XXI: desenvatver de forma 
8UIIIanlável e IWIDdetennnada a AmaDinia. Nele, ta
Ilho oertaza, a.tAo as basa de uma nova civilização 
para nossa Pátria. Fala-nos, ainda, o prqeto mobllt
z.ador que poasa. ooordenar os eeloiços feitos nas di
- inatitul;liell que se dediCIIII1 il nJgilo. 

Adotar UR"B Vi8Ao 88lratégica de longo alcance, 
como fizeiBIII os EUA oom o PI'O]Bio Marte, é que 
dlri. ao Bnillil os meios de sua autodetamwiaçlo, 
pwa;;liliiiido-1-. a~;ar ... no próximo Báculo, ao aeleto 
gRIPO das naçlies aocial e econorrucamante deHn
WIIvldas. 

A Amaz61ila ce-faz padll ~ Pftllll
to, clama que ptaladolas, como as madeoiWas 

a• • 011 bi '•"- aejam impedidce de deRuir, 
~ ....., pabaw61io, aam q&~e que'CII• 
aubidada aa lavante para obltar - vwdadlllo 
cm.. Esl6 na hora de o 8naall, ou rna~D", da os 
bi I' nce Pll-•n 8111 _, fututu a nlo no ganho 
imaolato a fllall, que noa acabará colocando, a to
dos, 8111 •PIÇI«> .............. il dos r~ A 1 '~h•. 
que ......., per comer .,.. pi\Nias CIIIM8, no 
afl da progiadlr a 111-.r custD. 

Pelar o !ululO do Braall passa, llllglnlll8llla, 
P8ID lmi1 1 ••*' 8111 ~ cailllica a blciiCIIógi
ca aobre o u,_,., amaz6nda. Se laao aa IIZIIr de 
forma illlllgrada com noaaoa VIZinhos ~. me
._ _,. o puuila noaao, a -- os ,._ da 
..... , · iD da lnlaroaun ..aran- ao 81111111. 

Ela o que eu tinha a diar. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO)
Sr. PI8Sidante. Sr"s e Srs. Senadoras. o ccqunto 
da sociedade bras1leua tem debalido nos illlimos 
diiiS. com grarida Interesse. a entnlda em VIgor do 
novo Código de Trãnsrto 

A La1 nt 9.503. de 23 de setarnb10 de 1997 -
a qual 1eputo uma das ITIBI8 importantes apiOVadas 
pelo Cong~esso Naci011111 na illbma Sessão l.egislllli · 
va oidinána - tem despertado a Bl8nÇão da fados, 
Slil8 pelas alterações de C0111JDI1amanto que ela tem 
mtroduzido no nosso CObdlllno, Slil8 pela anonne 
contnbutção que ela certamente daiB para a 18du
ção dos estanacedores 1ndoces de V10lênc111 verifica
dos no tnlliSIIO brasilaliO. 

Nio há d1lvidas de que a data de 23 de J1116i0 
de 1998. quando começou a VlgDi8r o novo códigO, 
pode ser encai8da como um venladeiiO diViaor de 
águas na educação de lrinslto do nosso Pais. 

Mais do que o carátar disclpUnador da nova le
gislação, que impõe pesadas multas a motorietae •m
prudentee a pedasti8S ralapsos, há que se daalacar 
o aspac10 aducabVO do código. P10pãe se a mu
dança paulatina e gradual da mentalidade do braat-
18110 quando se trata de lrinslto. VoslumbiB-ae a con
quista da hannon111 to1a1 ent~a motonsta. padeabe e 
máquina, elegei Ido-se a prasaMIÇio da vida como o 
l)nico objeliYo dessa CDriJUIIIIÇio da asfolços. 

A irnport.lnc111 do novo código pode ser IIIBII8u
rada pela sua excepciOnal abiBnglncia. A partir de 
&goi8, o simples ato de atravaaear a IUil raquer a 
obsaiVIncia de normas de 1rlnsito, podei Ido tipificar 
mfnlçlo caso o padestia nio utilize a fiiiXB da segu
rança. 

Aa sançães 1mpostas aos motoristas i1hidunis 
vio desde a aptiCBÇio de penalidades paQI....,_ 
até a parda da licença pa111 dirigir, podei Ido chegar 
alá mesmo i pclsio do condulor nos casoa -IBida
rados gravlsamos, como dingir ambnagado 011 pal1i
~derachas. 

O sisleniB da pontuaçio é dos mais (UIIIcla, na 
medida em que os oih8IDieS contu~ 111C8bem 
tndanillnto ddeleiiCIIIdo daquelas que come1am fala 
porme10~ 

O código também ealabalaaa a obligatolladade 
de os wlculos eslanim em paffeilas widÇIIaa da 
uso, com todos os Bl!ll.,ameniOS da segunlrl(lll ltXI

gidos. 
Todas 8S1111S CBIIICtarisbcas tomam o Código 

de T'*-ito uma legisla~ aliclanle a ,_ dele 
um valiOSO falar de conblbuçio para o ............ 
manto das i8laçõea de cidadana. 
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Ao fazer o regiStro da entrada em VJgOr do 
110110 Código de Trânsfo, JUnto a minha voz à de tan
tos outros sanadores que ocuparam esta tnbuna 
para louvar a aprovação desta lei de trinsllo. 

Inegavelmente, o Brasd está expenmentando 
profundas transformações na sua VIda JUndiCO-Insll
luclonal, com conseqOentes e benéfiCaS alleiBÇões 
no comportamento do cidadão brasileiro. 

~ de se ressaltar a enorme contnbuiÇâo para o 
apnmooamento das relações entre as pessoas que o 
110110 Código de Trânsdo IIISPIIOU. Em algumas tal
vez cobrando um alto preço com a apenação de 
eventuaiS ""rações. Na sua grande rna1ona, com a 
orieutação ofereada para urna coiiVIVêncla rna1s har
- en1n1 pedestnls e usuános dos maiS diver
sos bpOS de veículos. 

O saldo é posiiMo. V'Kias estão sendo preser
vadas. A rac10n11 ... ade começa a dornesbcar as lou· 
curaa que faziam do llênsllo, a arma miiiS mortífera 
da ab •lidada. As novas regras estimulam ncMIS 
cornpollamenlos que engrandecem a cidadania e 
preservam o nosso haj:Jitat das até entJo costurnet-
raa agrassiies. I 

Seguramente, d$Qui a muito pouco tempo, 
constllullá uceção cet\aS como avanço de smal, ex
cesso de velocidade, áslaelonarnento em locel pi'Ol
bido e de uso para pedestras - como a "&Içada - ou 
atirar pela janela do veiculo ob]elos descartados. En· 
fim, o BrasU ai pareceoá melhor, como um país de 
gente civilizada. 

~ claro que IIICOIIgNências e algumas lmpro
pnedadles deverão ser exbrpadas do 110110 Código. 
Tanto que ji aurgem propostas de mudança na le
gislação racám implantada. Entratanto, devemos en
calá-las como um proaadlmento perfeitamente nabl
ral, de vez que o ordenamento jurld'ICO recuaila ser 
pe~lllfll8l- ajustado aos usos e costumes da 
SCl cied!Kie. 

O certo é que E Poder Executivo, autor 
da Ploposla, quanto o r L.agiSiatMI, que a dis-
cutiu com prolundade duas casas do Congras-
so Nacional, asun como todos os que parbeiparam 
do dabale em tomo da mva legiSiaçlo, estão de pa
rabéns por taram contribuído para que oblivésaemos 
uma legllllaçio modema, sintonzada com os an-
181011 da populaçlo lnsllena. Populaçlo esse que 
tem-se mostrado abllalutamente racepiMI às mu
danças propostas pelo código, poiS IISSIR'IIaram a 
importêncla que esta IIISINmento SiglllfiCB para re
varter o quadro caótico em havia se translonnado o 
trinaito brasllalro. 

Era o 1BQ1S110 que bnhs a lazer, Sr. Prasldente. 

Mullo Obngado. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, S~ e Srs. Sanadores, venho a esta Tn
buna para, em nome do PSDB, manifestar a maiS 

profunda mdlgnação acen:a do - 8piS6dio en
volvendo o Deputado SérgiO Naya e a emprass da 
qual é SÓCIO, a Ssrsan. 

Durarde o carnaval ve10 abaixo, no ba1no da 
Bana da TiJuca, no R10 de Jane1ro, lodo um prédiO 
constNído pela emprass do Deputado Sérg1o Naya. 
Levantamentos prehm1naras demonsllaram a ocor
rência de vanas ~rragulandades na exrução da 
obra. 

Mas não NIU só um prédio, Ssnhoras e Senho
ras Senadoras, Nlram os sonhos e esperanças de 
centenas de pessoas. CaiU por tena e escombros o 
esforço de várias famDIBB e, o que é pior, vidas fo
ram ceifadas. 

Este fato, por SI SÓ, não rametena à diSCIISSão, 
ora acalorada, sobre procssso de cassação de man
dato por quebra de decoro parlamentar. NAo obstan
te, sens suficiente para esquentar os debeleS em 
tomo do insbiUio da Imunidade Parlamentar. 

Vimos, no ãmbllo da imprensa e do Senado, 
desde 1995, trazendo à baila o debele sobre a ne
cessidade de resgatarmos o verdadeiro sentido do 
lnsbluto da Imunidade Parlamentar, que é o de asse
gurar o pleno exemlcio do mandato contendo pelo 
povo. 

Este é a sabedOna do Instituto - a praservação 
ds rap1-ntação adqUinda mediante o exen:ic:IO da 
soberania popular retratada nas eleições. 

HiStoncamente, o que vemos é que os pedidos 
de licença para PICCIISBr ~ aio, em 
sua esmagadora rn1110na, engswdados, ou ..,a. a 
Casa raspecbVa não autoriza. mas também não as
sume o 6nus de negar a autorizaçio para que o pro
cesso tenha curso no Judiciérlo. 

Aaalm, naquele primaro momento de pe!pleXI
dade, ocanau-nos que a rlliljiOI B8blidade penal do 
cidadio SérgiO Naya, enquanto llfiiiii-Kiedor e 
rasponsável ttcnico pela obra, ramais poderia iiOfrar 
qualquer espéc;le de .-riçio pelo fato cítcunBIBncial 
daqueha cidadio estar ocupando um mandato de 
Deputado Federal. 

As COISaS não podem se miSIUrar. Nem o cida
dlo SérgiO Naya poderia deiXBI' de .-ponde~' ao 
procaaso cnrmal, com o exaclcio do seu dirallo 
COfiSiiluciOIIIII à 1U11J1a defesa, nem o Deputado Sér
QIO Naya deveria sofrer qualquer sançio r.glmental 
pelo s1mples fato da estar 11111poudendo ao prcc r so 
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Alé então não houv1a falar-se em quebra de decoro 
parlamentar. 

TodaWI, 1108 dias que se segurram e, espec:lal
mante, a partir da diVUlgação dP cmagens e sons 
onde o Deputado, abertamente, assume a prática da 
aios VIOladoras do decoro parlamentar, é cndtspensá
vel que a sua Casa, a Clmara dos Deputados, pro
mova a ,_séria apuração e JUlgamento das açõ
es do Deputado SérgiO Naya, conlonne praviSio 
ConsbiUciOrllllmente. 

Este é, enfim, o grande desaliO atual da Clma
ra dos Deputados, a IIm de que não sep1 transposta 
para todo o Con!IJI!SSO NacJonal a AlllpOI'N'"iMade 
pela cmpullldade, sob pena de aumentar ameia RiaiS 
o desgaste do Poder Legcslabvo. 

E a Cêrnara dos Deputados já vem adotando 
as pnMdênccas cablvei&, vez que ainda ontem, tres 
de I'IIBJÇO, a eo--·all? Dlllllora daquela Casa llllllllu
rou o pca e no conba o Deputado SérgiO Naya, que 
terá todos os 1111110& Cllll8lituCiona de prodUZir a de
,_que ... for poacslvel. 

Alertamos, cleade Ji a cmpransa e a opiniio pc)
blcca de que não delieniOS esperar que a Clmara 
dos Deputados aclote um pcaceasc sumarfsaimo, 
que abapele o devido pro c na c legal, ecs que pode 
lnanaloon•r-ee em uma Vllóna de Pino, pcJIISMII de 
deCic:oo llllituição. 
~de haver mdicios veerraáa da quebnl 

do decolo pcutamentar por pcalllJ do Depulado Sér
giO Naya, e aem praJUizD do nosJIO Julgamanlo pcarb
cular é crnpoi1Bnle tsrmas em nw11e que a pat11r do 
eatabelecoc- do coollladil6o'lo é que, o Plen6no 
da Clmara llllolill* a ctec 110 devida. 

De - pcarbl, Senhor l'1aalclenla, Sair:
• Senhoras Senadoras, podeniOS acelerar a cliBaua
lliD e valaçio das PECa 02 e 03, de 11185, que com
p6em, julllamenlll com a PEC 10, também de 11185, 
o 118m 4 de pauta da Comiulo de Cona1J1uir;1o e 
Juelça. 

Ccll•-aecrclllbliiaa de ab•IKiade e iqlortAnc:ia do 
.... piiiCUIIIIIIDB IIMir li CCJ, Ql8ldo de ciM:ua
slo daiS pc cp Mlllli que - a aiiiJI'açAo do inMilu
to de Imunidade PaJtM.ntar, a delllanlçiio ela Co
....., Eapec"'ll de Raluna Politica e PertiiMrla 
sobna o -. rnaclanla a apnn IIIIÇio de IGD 
em eaparado. 

Maa - que WbliiiOB l8pldamanba a pro
poabl que rllllglda o I"IBIIIIIto da lnuidede Parla
IIW'IIar, muiiiD ainda '-li por fazer. 

Os. falos -das vtm CCIIIIIborar a urglnca 
ela eleluennos 111118 pralunda e .... ,_ iilfCWIIB 
,....., lllllilonll a pclllid6rla COIRO cooldiçlu lndill-

pcansával ao lortalectmento das msbtucções bnlsclai 
ras e da estabclcdade pohtcca e econ6rnca. 

A neVIISio do 1'101180 SISf8ma eleitoral, o cwga1a 
do mstctuto da fidelidade par11dárla, o astabelaclnat
to de cntérios objetivos e deconentes do p!'ll c a 
elettoral para que os pa111dos tenham repneaariiiiÇio 
ra Clmara dos Deputados, o tempo de domicilio 
e1ettora1 e filiação per1Jdána, o valo facultalivo o li
nai'ICIIln18nto públcco das campanhas, dentra outroa, 
são temas que, ao lado da muncdade p&Jiarnenblr, 
devem ser pautados em uma relonna polfbco.pub
dána tendo sempre a VISio SIS!ênaca. 

Senhor Prealdente, Senhoras e Senhonaa S. 
nadoras, 

As famillas enlutadas do Palace 11, p-. 
neste momento, as nossas cooldolênccas. 

Às famHias que pcarderam os sonhos de urna 
VICia lllleira 1108 escombros, trazemos a - -*la
nedade & a resposta meclaba do Prasiclente Ferra c
do Hennque Canloso, que delaminou a abarlura de 
cnlcito especial para a I'IICCXIBIIUçlo de IIUIIS vide&; e 

À sonedade, ~a noaaacerlltZa de 
que o Cong...ao NacianaJ laboraJá no BMiido de 
rnodemlzaç6o do-- pollbco pélrio. 

O PSDB confia que blnto a CAmara doa Depu
lados, quanto o Podar Judiciário ll8berão ,._. julll
ça. puncndo todo& os rasponaáveia, uma, no ~ 
ao por quebra do decolo perlamenlar e o ouba nos 
pra- 8 808 dV818 8 CiHIW- proprioa. 

NAo se pode conlunclir imunidade com lqllri
dadel 

O SR. PRESIDENTE (C&rlos Pabacfuio) -
Nada maia havendo a trablr, a Prasidlncoa - ert
CIIIIIII' os trabalhos, llcmbrando a C011V0C8910 de 
-ao delliendiva extrMrdn6rla de amanhl, a naat
hDr-lls 10 '-· com a aeguinl8 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROJETO DE LEI DA cAMARA N' 85, DE 1188 

Diec'!•dn. em turno llnico, elo Prajelo de Lei 
da Clmara ri' 85, de 1188 (ri' 7701115, ... Casa de 
origem), que diapiSe sobra a cAlligaloJ1edec de a 
cl'lllliluiç6es prMidaa de IDICIÇin benlllicA6rilcs de 
csenção de .mpostoe banam em -. coo altos lili
caia ~ntanta do oarpo d~. tendo 

p._ sob ri' 531, de 11187, da Ccllc ·1 1o de 
Edureçlio, Ralalor. Selador José Fogaça. fiMrilllll. 
com.....,.. ri' 1-CE, que apcaaa 11a. 
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REQUERIMENTO N" 67, OE 1998 

Votação, em turno llmco, do Requerimento n" 
67, de 1998, do Senador Adenur Andrade, solicitan· 
do, nos termos reg1mentaJs, o d.apensamento dos 
ProfBIOS de Lei da Câmara n"s 75 e ff7, de 1992; 10, 
25, 36, 38, 41, 71, 93, 118, 151, 154, 206, 208 e 
21_1, de 1993; 32, 50, 62, 63, 74, 94, 101, 108, 134, 
135 e 142, de 1ap4; 8, 7, 8, 9, 12, 19, 22 e 31, de 
1995, e 73, de 1996; e PIOjlllos de Le1 do Senado 
n"s 60 e 76, de 1995, que versam sobre alterações 
na Consolidação das leiS do Trabalho; e que pas
sem a tramitar em conJUnto de acordo com os gru
pos abaixo discrimonadDs: 

- PIOjlllos de Lei da Câmara n"s 25, 38 e 118, 
de 1993; e 9, de 1995, 

- Projetas de Lei da Câmara n"s 75, de 1992; 
93, de 1993; 6, 12 e 19, de 1995; 

- Projetas de Lei da Câmara n"s 211, de 1993, 
e 22, de 1995; 

• PRI)eloll de Lei da Câmara n"s 206, da 1993; 
63 e 1118, de 1994; e 

- Projeto de Lei do Senado n" 76, de 1995; e 
Projelos de La da Câmara n"s 41, de 1993; 74, 94, 
134 e 142, da 1994; a 8, de 1995. 

-3-

REQUERJME!NTO N" 79, DE 1998 

VotaÇão, em turno único, do Raquemnento ri' 79, 
de 1998, do Senado• ~ Péres, solicllando, nos 
tannos regimentais, tranilaçilo cor1ur"la do Projelo de 
Lei do Senado ri' 104, de 19ff7, com o PIOJIIID de 1..81 
de CAmara ri' 32, de 111115. por- sobnt ~
çlo de infarrnaQões nqrendes aos 6rgioa po"Jb!icoa 

1-c
RECUERIMdNTO N" ff7, DE 1998 

Vctaçlo. em tuJ llnico, do Raquerinam ri' ffl, 
de 1998, do Ser alar Allemr Andrade, aolcilaldo. nos 
tarmoe ragime."llllrs, trarnlação cor1ur11a doe Projetes 
de Lei do Senado n"s 3 e 24, de 1998, por versarem 
sobnt os planas de benalicias da praridência IICICIBI. 

-5-
REQUERIMENTO N" 130, OE 1998 

VobiÇão, em turno llnico, do Requerimento n" 
130, de 1998, do Senador Adernr Andrade, aolicitan-

do, nos tennos reg1menta1s. a tramitação conJunta do 
ProJBIO de Let do Senado n• 6, de 1998, com o Pro
Jeto da lei da Câmara n• 31, de 1997, por versarem 
sobre o trabalho cooperatiVO. 

AVISQS. NOTAS E INFORMAÇOES 

I • Pac CSCC0CS Ql."' DEVI:ItAO C'C»>STAa DA 0LK.M DO DIA DD'li 
TIIISDIASVI'USSuaa)l.IENIU 
.-na.u·"~'"'~~-· 

... ...._ __ fk..__ .......... s---...-..... 

~~~~~'~~•~o~--..-.-uttora•~-lillllladcl• -·u.a....._.. ........... 
I" rt"IJ111191a..S.....~Pa. .. l'-l 
a...-- u.-. ............ ..._ c...a-n 

I -·---·----·- ~---....... r--. s--o.rc:..-'---- -· 
~rr' ..... -·--·--- ·~-· .., ._...-.c-.. a.....&.- .. ---... IUIIIo. - a. 
- - '-'-' ...._ J' ,_.,a.._ ,_,..v- a-. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) -
Está encenada a sessão. 

(L..,..nla-se a sessão às 1Bhoras e 
30mmuros.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS IIAGAI..HAES 

11h30mln- Senhor Romano Prodi, P-idente do 
Conselho de Ministms de Rep6blica 
llaliara- &alio Nobre 

12h30mln- Cormssio de ~do Ediffcio 
Palace 11- Barra da Ti"JUCIIIR.I 

13h3Cimln -Almoço em hoilleriBgem ao PIMidenle 
do Conselho de Ministros da RepOIIIICB 
Italiana, Senhor RomariO Prodl 
Sala BrasOia do Palácio do ltamaraly 

15h3Cimln- Sessão De~be-Ordlnéria do 
Senado Federal 

1711cne - Cerirnllnia da Condecoraçio da Ordem 
do Ménto M•itar- Setor Milrlar Urbano 
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Ata da 41 Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 5 de março de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da SQI! Legislatura 
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Romeu Tuma. 

As 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Abcllas Nascimento - Ademor Andrade - Anlo
IWD Carlos Magalhlas - Antonoo Carlos Valadaras -
AllUr da Tavala - Bello Parga - Bem Varas - Bernar
do CabniJ - Cartos Bezena - Carlos Palrocirvo -
ClldaB Wilson - Caslldo Maldaner - Coubnho Jorge 
- Edalon Lobio - Eduardo Supltcy - EleJO Afvaras -
Emha Fernandes - Epdaclo CafeleJra - Ernandas 
Amorim - Espandllo AmRI - Fernando Bezerra -
FIWICIIIino '"-ra - Fraitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Ca..-- Gilberto Miranda - Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleio - Jader Bar
bailio - Jalleraon Pé- - João França - Joio Ro
cha - Joel da HaUanda - Jonas Pinheiro - Joeaphat 
Mllrinho - José Agripono - José Banco - José 
Eduardo - JCIIIé Eduardo Dulla - José Fogaça -
Joeé Roberto Arruda - José Samey - JCIIIé Serra -
Júlio Canlpo8 - Júma Manse - Lauro Catr.,os -
Leomar Quintanilha - Leonel PaNa - Levy DIU -
Lucldlo Por181a - Lclc10 Alc:Anlara - Lúdlo Coelho -
Marira Silva - Marluce Pinto - Mauro M11anda - Na· 
bar JllniOI" - Odacor Soaras - Osmar Dias - Pedro 
Simon - RarMz Tebet - Reg- Assumpçlo - Re
Nn Calheoroe - Roberto Requláo - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha uma - Sebaslllo 
Roda- Vllaon KleinQbing. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A 1is1a 
da prwança acuea o comparacunento de 69 Sra. 
S.-*'.-. Hawndo número regimental, declaro ..... _.,. 

Sob a pa181;ão de Deus, iniCIIIJnOII IIOII80S Ira· 
~-

0 Sr. 1° Seu etário em exan:iCIO, Sanador Jel
._, Paras, pnx:ederá à lellura do Exped-. 

t: Ido o aeguinle: 

EXPEDIENT1! 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPilBUCA 

N" 107, da 1998 (nl V4196, na ongem), de 3 
do corranbl. I'Miilullldo autógraloB do PrqeiD de 1.81 
dll ClmaJa ri' 88, de 1997 (ri' 2.688/96, na eaa da 
ongem), de olk:iallva do P!Widante da Repúbke 

que d1apõe sobra os cnmes de "lavagem• ou oculta
ção de bens, d118110B e valoras: a prevenção dll utili
zação do s-ma finance110 para oa Uícitos pnooillos 
- le1; ena o Conselho de Controle de AlivldiJdell 
Financeira& - COAF, e dé. outras PRMCIIIII!=iaa. een
CIOn8do e tnmslonnado na l..el n• 9.613, de 3 de 
março de 1996. 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO DO 
MEIO AIIBIEN1"E, DOS RECURSOS 
HIDRICOS E DA AMa.zONIA LEGAL 

N" 11111116, de 2 do conante, do Ministro da Ee
taclo do Melo ~. dOB Recursoa Hídrtcc. e da 
Amez6n• Legal, encamonhando aa 1ntoiiiiiiÇIIe8 ra
feranles &oo Requenmento ri' 849, de 1997, do Sane· 
dor Ademlr Andrade. 

As inlorrnaçõei toram encamlllhedaa, 
em cópia, ao reql88nle. 

O raquenmanto va1 ao A~quivo. 

OFICIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
cAIIARA DOS DEPUTADOS 

N" 34J96, de 4 do corrante, encaminhando au
tógrafo~~ do PRijelo de Lei da C4mara ri' 7, ele 1997 
(ri' 4.51161110, na Casa de origem), de 1nicidva do 
Pnsaidenta da República, que dispõe sobnl o Tranl· 
porte MIAbiiiOCial de Cargas e dá outras pnMdlo,_ 
cu, 111111C10Mdo e tran8lonnado na Lei n" 9.111, de 
19 de lavenllro de 19116: 

N" 35198, de 4 do corrente, encamnhendo au
lógraloB do Prqeto de Lei da C1mara ri' 14, de 1998 
(ri' 200195, na Cüa da ongem), de iniclabva do Pnl-
8ident8 da República, que dlsplle sobl8 a prai8Çio 
da propriedade matectual de programa de compula
dor, sua COIIIIIfCIIIliz no Pala, a dá outras provi
dências, sancionado e trmáormado na Lei ri' 9.11118, 
de 19 de fevereiro d6 1996. 

O SR. PRII!SIDENTE (R- Tuma) - O Ex
pedl8nllllldo Yal à publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Hé 0111· 

donos lll8Criloa. 
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Concedo a palavra ao Senador Leomar Quonta
mlha (Pausa.) 

Concedo a palavra a Senadora Emolla Fernan
des. S Ex" dospõe de 5 monutos, por ser a sessão 
extraordonana. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioca/PDT- RS. 
Pronuncoa o seguonte doscurso Sem revosão da ora
dora.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, que
remos abordar, nesta manhã, nesta Casa. um pro
blema de extrema gravodade para os Estados e os 
Munocopoos brasoleoros, em especoal os das regoões 
exportadoras. 

Trata-se dos elertos da Leo Kandor, que provoca 
enormes perdas de anecadação, de acordo com es
tudos realozados pelos secretános da Fazenda de 
vános Estados braslletres. 

No doa 4 de levereoro, realozamos em Brasília 
uma reunião da Bancada do Roo Grande do Sul, que 
contou com ampla pallocopação de Deputadqs e Se
nadores, com secratanos da Fazenda de vános Es
tados, como o Roo Grande do Sul, o Dostnto Federal, 
Santa Catanna e EsPinto Santo, e também com a 
presença do Subsecretáno da Fazenda do Estado 
do Mato Grosso e de representantes e assessores 
das secretánas da Fazenda de outros Estados 

Naquela ocasião, o Secretáno da Fazenda do 
Roo Grande do Sul, Deputado Cézar Busatto, onlor
mou os presentes, comprovando com dados, da gra
vodade da srtuação que envolve a desoneração do 
ICMS, a conhecoda Leo Kandor, aprovada pelo Con
gresso Nacoonal em 1996. 

Segundo o Secretáno da Fazenda do Roo 
Grande do Sul, os dados relabvos ao nosso Estado, 
que podem ser estendidos à totalidade dos demaos 
Estados, apontam para uma grande perda de arre
cadação e para a uf§ necessodade de se rever 
essa leo. lnclusove. na ião, foi dostribuído um am
plo e detalhado doeu nto, do qual passo a ler um 
trecho, para que loqu regostrado 

.•• perda de receda do ICMS previSta 
para o Estado do Roo Grande do Sul, após a 
sua vogêncoa, sena de R$313, 7 molhões 
anuais, a partor de 1997, valor que, comgido 
até leve1111ro de 1998, representa R$375,4 
milhões. Este valor loo acordado entre o Es
tado e a Unoão como valor máxomo de resb
tulção e sena repassado pelo mecanosmo do 
seguro-receda. Esta perda aonda é menor do 
que a eletovamente ocorrida, que ascende a 
R$467,9 rmlhões. 

O documento que a Secretana da Fazenda do 
Roo Grande do Sul dostnbuou aos Parlamentares alor
ma aonda que: 

Transcomdo o ano de 1997 com vogên
coa plena da Leo Kandor, o Estado e os Mum
copoos do Roo Grande do Sul receberam, 
como repasse da Unoão, por conta de resb
tuoção das perdas decorrentes da refenda 
leo, o valor de R$40,9 rrulhões. Em conse
qüéncoa, a perda não reembolsada pelo me
camsmo do seguro-receda no ano de 1997, 
com relação a prevosta na Leo Kandor, loo de 
RS 334,5 milhões. 

Sr. Presodente, Sr"s. e Srs. Senadores, a realo
dade do Roo Grarode do Sul pode ser odenblocada nos 
demaos Estados. Temos uma tabela, que também loo 
dostnbuída pelo Secretáno da Fazenda do Roo Gran
de do Sul, que demonstra que a Bahoa teve perda de 
maos de R$129 molhões; o Espínto Santo, perda de 
maJS de R$148 molhões; Mato Grosso, de maJS de 
R$82 milhões, Monas Geraos, de maos de A$432 mi
lhões, o Parana. de maos de R$350 molhões; o Roo 
de Janeoro, de aproxomadamente R$300 moiiiÕes; 
Santa Catanna, de maJS de R$116 molhões, São 
Paulo, de maos de R$985 molhões. 

Sr. Presodente. laço este regostro para destacar 
que precosamos sensobollzar o Governo para este 
problema. Sabemos que há doos p10j810S tramitando 
na Câmara- um do Deputado Moguel Soldatelll Ros
s- e um outro do Deputado Germano Rogottp, de 
n"s 190 e 211, de 1997, respectiVamente - que alte
ram a Leo Kandor, propondo a supressão do mecaniS
mo do seguro-receda e a revogação delonitova do 
crédrto do ICMS para bens de uso e consumo. 

Assom como o Governo, doante da realidade 
das dificuldades dos Estados e dos MunicípiOS, ad
miou a redução dos 1uros, e omportante que ele tam
bém doscuta com Governadores, representantes das 
secretenas de Fazenda e com os Parlamentares, 
para que se promova o IIIUSte dessa leo. A época de 
sua votação, fizemos um alerta. Acompanhamos o 
voto favorável, porque houve pressão dos Governa
dores e dos secretános, onclusove do meu Estado, 
que esiM!ram aquo mostrando as vantagens da Leo 
Kandor. E, à época, diZíamos - temos aquo a cópta -
que precisavamos aprofundar a doscussio e analisar 
quaos senam as reaos repercussões dessa leo nos 
Estados. HoJe, o Governo alega que ele Interpreta 
essa leo de uma forma e os Governadores a Interpre
tam de outra. Portanto, a leo está sendo anabsada 
sob doos ângulos. 
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É omportante regostrannos que temos uma ta
bela que estabelece as partias elos Estados e dos 
Munocopoos, como Já colei É oncnvel que. doante da si
tuação de dificuldade em que vove o Pais, o Governo 
aonda não tenha 19unodo sua equope econ6moca para 
doalogar e ancontoar uma solução Os Estados e os 
Munocipoos não podam conbnuar perdendo recuiSOS, 
conforme mostram dados da Federação Nacoonal do 
Fisco Estadual. que faz um levantamento pracoso, 
obJe1M1 e COIICI91o da situação 

A Bancada gaúcha astã envolvida neste assun
to, mas queramos que as vozes de outros Parlaman
taras se JUntem à nossa a que a Câmara elos Depu
lados onc:lua na - pauta da discussão, urgenle
mante, os doai prqetos. Havoa até o antendlnwlto 
da que essas prqetos sanam doscutodos durante a 
c:onvoc:ação exll-.donána do Congi9SSO Nacoonal, o 
que não acoutecau. Portanto, entendo que esta é a 
hora da ratomannos assa assunto, poos também 
assa é o deseJO da toda a socoadade brasolaora . 

Mais uma wz, reafonno a nunha preocupação 
com as pardas dos Estados e, pnncopalmante, dos 
Munocipoos, porque os Estados tém fonnas da se 
r-.cor dessas dificuldades, mas os Munocipoos an
fnlnlam urna wrdadaora sotuação da caos doanta das 
pardas a das diloculdades constantes das suas admo
mslraçiles. 

Era o regoalro que eu quana fazer, buscando o 
apooamanto dos demais Parlamentares desta Casa. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce

do a palavra ao nobre Sanador Adanur Andrade, por 
permuta com o Sanador Sabasbio Rocha. 

O SR. ADI!IIIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA. 
Prani.WICIB o seguinte doacurso. Sam nM8Io do ora
dor.)- Sr. P...,_, Sr"s. e Srs. Senadoras, gosla
~ da ralatar as VISitas que temos !aliO ao onte
nor do ,_., Estado a as observaçilall que BBIIImos 
laz8ndo da politica nacional da saúde do Senhor 
~ Hennqua eaoac-: 

Pnmaoro too Collor; agora, Famando Hannque 
Canloso trabalha pan1 loquodar com a saúde pllblica 
no nosso Pala. As instdur;ãas I'TIBI8 Bbngodas -
praoaaso da dalllruiçio da saúda pdbloca braaolaira, 
aspacoalmante na Amazõnia, foram a antiga Sucam 
a a Fundaçlo Nacoonal da Sallda, contra a qual I'IOfB 
há um wrdade.eo massacra. 
~. esbVe no Munocípto da ftalluba 

a ai COII8Iiatel qUB o hoapdal não bnha donhaoro para 
c:on.,.ar aequar um quilo da sal; os leitos aat1o prab
- claaabvlldos. Postenormante, em Vl8lla a 
Santalém, ll88l8li à mesma Situação da calamidade 

Na sexta..faora últoma. vosllel o Hospital da Fundação 
Nacoonal da Saúde, em Monte Dourado - onda está 
onstalada a fábnca de celulose Jan Florestal -, que 
contava com 98 lados e que. por ddiculdadae da na
cursos para a sua manutenção. estão oeduzidos a 
aperoas 18 

A ompranse, há cerca da 2 maaes, vam danun
coando asse estado da calamidade púbhce no Paoá, 
pnncopalmente no que se ralare ao Hospdal da Fun
dação NaCIOnal de Sallda no Munocipoo da Allamlra, 
onde também estove no úlbrno domngo. É i111p-oo
nante o abandono dessas hospotaoa. Acrascante • 
aquo os da Cepanama e Marabá. onda ocona o n.a
moproblema 

Sr. Presodante, quero raaaltar que a ll'fllllen88 

wm fazendo essa danúncoa há I'TIIIIII tte 2 ..-. Hé 
15 doas, ou melhor, exatamante no doa 11 da IIM!n. 
ro, fuo conversar com o Dr. Januário Mo-. que 
subatrtuou a D,. Elisa Sá na Supanntendlncia da 
Fundação Nacoonal da Saúda. Lá, rnaos uma WIZ. ex
pus a sduação dos hospotaos no Estado do Pari. 
Doga-se da passagem que a Fundaçio Nacoonal da 
Saúda é, na venlada, o maocr ••-da -••oar.-
10 de saúda públoca em noaao Estado. 

Falei para o Dr Janulino Montona qUB o diri
gente estadual da Fundação Nacoonal da Salkla no 
noeso Estado foo IIOITIIIIIdo em troca do voto fawlnl
vel à reateoçio do Senhor Presidente Fernando Han
nqua Cardoso. O Deputado que 1ndocou o diralar da 
Fundação Nacoonal da Saúda di!IXOU claro que 
aquela nomeação estava se piDCIISS8ndo em troca 
do seu voto pala reeleoÇio. Se S. Ex" IIV8BBB aeco
lhldo alguam competente, capaz a lléno, não havena 
prQblema algum. No entanto, o que • aaba • o que 
se comanta é que a lalcBbua e a cornJpçAo correm 
soltas dardro da Fundaçio Nacoonal da Salkla no 
Estado do Pará. 

Sr. P-ldante, Sra. Sanadoras, lava luo ao 
conhecomanto do Dr. Januino. Ela, por sua -. dos
aa-me que saboa da algumas onagula~ a que 
estava tomando provodii'ICIBS, como, por a~. a 
da chamar o supanntendante pan1 conve.., a a da 
repassar doretaJRBnte para os ~ os recu
pera sua manutenção. Slo I'TIIII8 de Vl'lle hoapihh 
no Estado do Paoá Cdo Blp&CI8lmante os -das 
ullldades hospdala- da ltalluba, Altamira. MoiU 
Dourado, Santarém, Marabá a Cepanama. 

EsbVe sexta-fatia na unodade hoaptlar da 
Monte Dourado; sábado, na da Santalém; doJJoslgO, 
na de Aftamra, mas 8111 agora nlo chagou um _.. 
tavo para a manutançlio daa8BB umdadas, que BIIIAo 
pratocamanta fechadaa. O povo está mo.....OO à 
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m1ngua nessas reg11ies pobres e m1serave1s do Esta
do do Palá, e o Dr Januáno não cumpnu o que pro
meteu. S. S". d1sse a m1m e ao Deputado NICIBS AI· 
beiro que, no ano peSAdo, fo1am destinados R$25 
milhões à Fundação NaciOnal de Saúde no Estado 
do Pará Quero saber pala onde fo1 esse d1nhe1ro e 
como fo1 apl1cado. E pleCISO que S. S". 1nfonne, que 
tome públ100, que leve ao conhecimento dos Depu
tados Fede1a1s, dos Senado~es a fonna como esse 
d1nhe1ro foi d1stnbuído, polQUe os hospitais eslão 
destruidos, sucateados, llqwdados. E é esta a politi
ca, Senador Geraldo Melo, do Presidente Fernando 
Hennque Caldoso pala a saúde· a destruiÇão da 
saúde públiCa no nosso Pais. 

A malána e a dengue g~assam no nosso Esta· 
do. Em Belém, essas doenças não abngem só a pe
nfena; a dengue alestrou-<~e, está no centro da nos
sa capllal, no intenor do nosso Estado; a malána 
está atacando de m&neiiB v101ent1SS1ma em todo o 
Estado. E a Fundação Nac1onal da Saúde está 
destruída, completamente llqu1dada, não 18Cebeu 
um úniCO centavo em todo o aoo de 1998. 

Quero que o Dr Januáno Montone coloque à 
disposiÇão os dados 18ferentes aos recursos envia
dos em 1997 para que haJB f1scaiiZBção da comum
dada, InCluSive no que se 18fel8 aos ~eeursos pre
tendidoS pala 1998. E p18CISO ag1r ráPidO, polQue há 
no Estado uma veldadeiiB revolta da população. 
Cre10 que o mesmo esta acontecendo no Amazo.. 
nas, Amapa, Ro1a1rna e Rondônia - já balança a ca
beça o Senador EmanGies Amonm. 

Não é possível balar-se a saúde desse fBIIO 
Enquanto ISSO, ha dinheiro pala comp1ar voto de Go
vernador de Estado na Convenção do PMDB pala 
que se po8ICione contranamente à possibilidade de o 
Partido ler candidato própno à Presldêncta da Repú
bliCa. Ai, s1m, o d1nhe1'0 aparece. Aparece também 

paiB negocllllas com~llbcos, que estão aprovedan
do a oportunidade, po ue sentem que o Presidente 
Femando Hennque aldoso, receando enfrentar 
ma1s um cand1dato processo ell!ltoral, usa toda 
a máqu1na do Estad para ar~ebanhar votos no 
sentido de 1mped1r qu o PMDB tenha uma cand1· 
datula. Enquanto ISSO, lá está um adm1mstredor no
meado graças à promessa de voto favorável à ree
leiÇão. 

Espero que o Sr. Januáno Montone 111al E 1118 
lmedllllamente, no sentido de fomecer as lnfonnaçõ
es de que preciSBmDS e no senbdo de mandar lmB
dlldamente os ~eeursos pBIB que essas unidades 
voltam a func:Kinar no Estado do Pará. 

Muito obngado, Sr. Presldent" 

Dur&J'IIe o d1scurso do Sr. Ademrr An
drade. o Sr. Romeu Tuma, deuta a cadeira 
da presldlrte1B, qua é ocupada pelo Sr Ge
raldo Melo. 1• Vsce -Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ge~aldo Melo) - Conce
do a palavra à oob1e Senadora Júma Mansa. S. Ex" 
diSplie de 5 m1nutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT - MG. 
Pronuncia o segu1nte d1scurso. Sem 18VIsão da ora
dOia) - Sr. P~esldente, Srs. Senadores e S,OS. Se
nadoras, o Banco Central anunciOU ontem a redução 
nas taxas de JUros. Entretanto, todos os levantamen
tos da ái8B econôm1ca e pnncipalmente do setor 
produbvo nae~onal demonstiBm que, apesar da 18du
ção minma, a taxa de juros contmua sendo a I'NIIS 
alta do Planeta. E há BVIdiinciBS de que os dados 
são alarmantes, de que a políbca de Juros va1 PI8VB· 
lecer e repeiCUIIr de fonna Inexorável na redução do 
PIB b1BSile1ro. 

Temos aqu1 urna aná11se feda pela Gazeta 
Mercantil. Segundo dados sobre o PIB brasileiro, o 
setor público c~esceu espetaculannente desde a en
se aslábca, mas a 1et1Bção 1nduz1da para salvar as 
contas extemas funaonou com base na retração da 
1ndústna naciOnal. Isso fará com que o PIB deste pn
melro tnmest~e ca1a 1% ou pouco menos. Enquanto 
1sso, a coleta de 1mpostos está batendo recoldes. No 
bimestre J&ne1rollevere1ro reg1strou- um cresci
mento ~aal de 10% na anacadação federal, referente 
a 1mpostos e P18V1dênc1a, o que 18P18S8nla 2% do 
PIB. Para o setor pnvado, os do1s fatores adiCIOna
dos SignifiCOU urna queda de 3% na ~anda leal. Ora, 
Sr. Presidente. se prorrogada eSA sitUação até o fi· 
neJ do ano, a lendêncla em 1998 será a 18dução de 
R$25 bilhões no d1nhe1ro d1sponivel para quem pro
duz neste País. 

Faço urna analiSe da Situação, pnncipalmente 
no que se l8fere à condução da política econôrmca 
do Govemo. Com o efetto da cnse asiática, o Gover
no buscou no Senado Federal a aprovação do II!Uste 
f1scal, o que s~gnlfiCOu o aumento do número de im
postos e o confiSco de rendimentos. pni'ICipalmente 
dos da classe média deste País, que esté pegando 
111111s Imposto de Renda. 

Por outro lado, o Govemo JUSIIIICBva essa ação 
para senslb1flzar a optnião pública do nosso Pais, 
convocando a população ao sacnfíCIO I1BCIONII. Para 
manter a estabilidade econõiiiiCB do BIBSII e, pnncl· 
palmente, para assegu~ar o Plaoo Real, o Govemo 
ped1u o sacnfiCIO da Nação, sacnfic10 esse que "está 
1ndo pelo ralo", polQue as altas taxas de JUros fiZII
ram com que a diVIda de R$40 bilhões, Invocada 
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pelo Governo para promover o abatomento de RS20 
bolhõe'S, hoje esiMisse acoma de R$80 bolhões. Dian
te dessa realidade, diante desses nurneros, nio há 
como debater 

Faze,_ sempre esta colocação desta trtluna 
do Senado· quando o Governo poomove a amploaçio 
de anacat!ação. quando se fazem anAlises econ6mi
cas em lodos os veículos de comumc:açio. constata
mos que o setor produbVo naCIOnal continua sendo o 
maos penalozacto neste Pais. Aonde na semana pas
sada, as enbdades de classe do Estado de São Pau
lo anunaavam o aumento do desemprego na Clll*l 
do Estado, mostrando os setores maos penalizados. 
Essa SlluaÇão demonstra taxatovamenta que é pi8CI
so mudar os rumos e fazer a corração dessa progra
ma IICOI1ÓmiCO, para que possamos sustentar o de
senvolvimento SCOIICJmlco e SOCIBI do País sem 88-
cnfoc:ar I'I1IIIS a aocllldade brasoleora. 

Sr. Presidente, com essas oi'CiagaçÕetl, c:on
cluondo nosso pronunciamento, oeaa1to que, com o 
anúnçoo da redução do PIB brasoleooo, do ci88Cimen
to do deaamprago em nosso Pais e com a parlleipe
çlo do Bras~ em penúltimo lugar na lmha de pobnl
za apontada peta Organozação das Naçi!es Unidas, 
sena -.ãno que o Prasldente da RepúbliCa, que 
se esté ctlldenaando para continuar no Gow8mo 
como mandaténo desta Nação, nMSSe ~~
mente o seu programa econOmoco e as pnondactes 
SOCIBIS para O n011110 País. 

Nio há como conbnuar mantendo - -
tosbeaS, em que o Brasil se encontra em penúltimo 
lugar na ~nha de poblaza em lodo mundo. ~ 
Pais, o dnamprago ~ onaoravelmenta na'-
de 3% a 4% ao mês. Bnmlmante, no Boaaol, '-nl 
um conligauta de desllmpnlgados ao ledo do conti
gente de moaerávels. 

Nio que- que ISSO aconteça, Sr. PIMI

danlll. Por 18110, 1111118 uma vez. fazemos - adver
tência a eaa conclamaçAo ao PNSidenta da ~
bbca, que dava -r - políbca aocial e SCOIIOft». 
ca, para que o Pala nio chegue ao caos SOCial. 

Muito obllgllda.. 
O SR. PRI!IIIDENTE (Geraldo Melo) - ec...

do a palavra ao s.nador Sebasliio Rocha. ('"-.) 
Concedo a palavra ao Senador Ed18CX1 Lablo. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebat, 

por pemUa com o Senador Romeu Tuma. 
O SR. RAIEZ TEBET (PMDB - MS. Pranun

cia o seguinte diacu-. Sem nMSio do cndor.)
Sr. Pnlllldanla, Srls. e Srs. Senadoras, nt1111a _,._ 
na, bVe oportumdade de ocupar a tnbuna do Senado 

da Repúbloca para tecer algumas conslderaç6aa so
bre o pooblema educactOnal no Paos. Fundamental
mente, aboraeo um problema que aflige os jowns 
que estão matnculedos no ensono supenor no País. 

Eu diZIB que, como homem públoco, nunca niCI!bl 
tentos pedidos para IIUXIIIar os IOWflll matnculadol em 
cursos supenores nas 111S1itu1çães pnvadas do Pala 
como,_ úlllmos tempos em que estou no Sai lado 
da Repúblra Custo a acndar- cizJa eu- que o eN
dito Educ:abvo. um progmna dellla envergadura, que 
vao subsbluor as bolsas de estudo que eram OOIIOIIdo
das pelo Gow8mo Federal a -.clanbls pobraa, _,. 
passando por dõ:uJdades e que,_,. brae Iras -
tepun ~os de rubzar o sau sonho de concluir 
uma faculdade. de ter um diploma de curso SICISIIor. 

Os preços das unoversldades particulluee do 
Pais estão excessovos. Eu apontava uma grande 
CCHIII&dlçlo reconhecida por lodos os estudloaos do 
assunto no B-•1 aqueles que nlo têm recu._ alo 
Justamente os que estAo matnculados nas aacolas 
pnvadas, e os filhos de paos •bastados. os mais afor
tunados. conseguem lograr aprovação no -abular 
nas unoversldedes públocas. Esa diSiorçio pi8Ci8a 
ser comglda com o tampo, por 1111110 de algurMS fór
mulas que estão em estudo. Mas, Sr. P-.lenle, 
Sr"s. e Srs. Senadoras, até que ISSO BCOIIIIIça. é 
pr8CISO que continuemos alertando o Govemo Fede
ral a, pnncopalmente, o Mimstano da Educaçilo, para 
que os racu-. do Crédito EducatiVo nlo fiquem, 
conforme psequosa que raalozamos, conbngenciados 
e l8bdos no Tesouro Nacional, potqUe, a pennane
car - sotuaçio, estarão prajUdlcados mlhaias a 
millla.- de Jovens por esta Brasil afora. 

Agora afirmo 1880 com ITIIIIB ànfasa, porque, 
depois que fiz aquele pronuiiCIIlmlllllo, racabo cona
pondénc• e ~ talalonamall de paiS lllllfoa. 
solicitando que o Senado da Repúbloca - pmticular
menta, nós Senadonls- .... - _,.,para 
que o Crédito EducatiVO S8Jil até .-no~. a 
fim de se fazer JUSbça - a&tudantaa que II8IID ma
tnculadol noa curaos aupanoras em u~ 
pnwclas no Braal. 

Sr. P!Midente, Sr"s. a Srs. Senadolas, o PIO
blema é raalrMnla muito sério, na medida em que 
ele se alia a um falor dos ITIIIIS 11- no Pala: o de
&emp18110. que cresce assL1818doramenta. Aqual11 
paos que an111s bnham CCHKIIÇÕIIS de 111udar MUS fi
lhos a pagar as unoversldades parbeularaa, bem 
como aqueles -..mas que trabalhavam de diB 
para estudar à 1101111, com eacnfic:io, IISiiio paldatido 
o emprago ou n1o llllliio ganhando o sufiCiente para 
fazer faca a eaa gasm. 
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Ora. Sr Presidente, Srls. e Srs. Senadores, 
sabemos que nenhum paos consegue atongor seu pie· 
no desenvolvimento se não for pelo camonho da edu· 
cação Sabemos, também, que multo maos séno do 
que o problema do ensono supenor no Paos é a ques· 
tão do ensono fundamental, que devíamos abordar 
desde logo. Mas há uma situação concreta, uma so· 
tuação de lato a exogor urgentes pi'OIIIdêncoas por 
parte do Governo Federal, a Iom de que se domonua a 
grave InJUstiça cornebda contra os estudantes. Do
._ de casa e ldhos estudantes estão ll!lldando a 
compor a renda lamoliar, e tudo osso é causado pelo 
desemprego. 

Cada vez que volto aos pagos do meu Estado 
de Mato Grosso do Sul, recebo mSIBtentes apelos e 
pedodos para resolver esse ci'UCiallle problema, que 
pela segunda vez me lraz à lnbuna. 

O Sr. carta. P.-ocinlo (PFL- TO)- Perrnde
me V Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMOB- MS) - Conce
do o aparte ao Senador Carlos Patrocinoo 

O SR. PRESID...-rE (Geraldo Melo) - Só um 
onstante, Senador Carlos PalrOConoo Desato apenas 
ciantificar o orador de ~e seu lerr1lO já esta esgolado 

O Sr. C.rlos Pmoclnio (PFL- TO)- Nobre 
Senador Ramez Tebel. lamento, portanto. não poder 
aparteá-lo nesta opollunodade Esse assunto tem 
que ser abordado mais vezes neste plenáno. Com
pete-nos olhar para essa queslão, poiS não está 
exiSiondo maos créddo educatiVO. Alocado anualmen· 
te no Orçamento Geral da Unoão, ele esta servindo 
para pagar diVIdas antigas de alunos que não quota· 
ram seus débitos, porque a Caoxa Econ6moca Fede
ral nAo repassou os respecbVOS recursos. Muitos 
alunos eslão sendo expulsos das escolas, porque o 
crédito educabVO nAo está cumpnndo o seu deside
rato. Agradeço a paaêncoa do emonenta Presidente e 
de V. Ex" e insiSto qlje devemos voltar a !ratar do 
assunto nesta Casa. 

O SR. RAMEZ~BET (PMDB - MS) - Sr 
Presodenle, vou ence r. O tempo é o cnbco dos cri· 
tocos. Mas anco mon , com o aparte do Senador 
Carlos Patrociruo, são sulicoentas para que eu aten
de ao chamamento de V. Ex" e encerre o meu pro
nuncoamento. Voltaremos Juntos, Senador Carlos 
Patrocinoo e OUiroS Srs. Senadores, para ompedor 
essa grave onJuatoça que se está comelendo contra 
os esludantes, que estão sendo expulsos ou aban
donando seus cursos em lat:uldades pallleulares. 
Nosso objebvo é &JUdá-los a conbnuar tentando rea
lozar o seu sonho, neste mundo cada vez maos glo
balozacto, que exoge mio-diH!bra cada wz maos ca-

pacdada É dosso que o Brasil precosa E por rneoo da 
educação em todos os noveos que promoveremos o 
desenvolvornento oo nosso Pais 

Multo obngaao pala toleráncoa de V Ex", Sr 
Presodente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
da a palavra ao Senador Eduardo Suplocy S Ex" 
dospõe de 5 monutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 
Pronuncoa o seguonte doscurso Sem revosão do 
orador.) - Sr. Presodente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
conforme revela a taxa nacoonal medoda nas seos 
pnncopaos regoões metropoldanas pelo IBGE. o de· 
semprego aumentou de 4,84% para 7,25%. Isso e 
Ião grave quanto a pouca omportãncoa que o Preso
dente Fernando Hennque Cardoso esta dando a 
queslão. 

Reiteramos que, aonda anteontem, o Presoden
te Fernando Hennque Cardoso rnencoonou que o 
que estava havendo era apenas uma sensação de 
desemprego, não propnamente desemprego. Che
gou a afirmar que as taxas de desemprego no Brasol 
são, na verdade, equovalentes ao que, em outros 
países. se consoderana como pleno emprego. 

Ora, será que o Presodente Fernando Hennque 
CardOSO não esta onlorrnado de que o IBGE regos
trou a maoor taxa de desemprego em 13 anos? Será 
que o Presidente não está coroslderando que, por 
exemplo, em São Paulo, a taxa chegou a 8,51%. a 
ITIIIIOr regoslrada desde 1 983? Será que o Presidente 
Fernando Hennque CardOSO aonda esta consoderan
do que os dados de desemprego levantados pela 
FundaÇão Seade da Doeese para a Grande São 
Paulo, de 16,6%. são dados que não condozem com 
a realidade? 

Sr. Presidente, é prec~so levar em conta que o 
própno IBGE mudas vezes conSidera como ocupa· 
das pessoas que estão reaiiZBndo tarefas e atovoda· 
des eXIremamente precánas, aiMdades que não são 
propnarnente empregos regulares; e hli que ressai
lar que o IBGE também está mostrando que o nu
mero de paesoas que estão no meroado formal com 
empregos regulares é pratocamente apar.s a meta
de da força de trabalho. 

O IBGE atnbuo a elevação da taxa de desem
prego ao aumento de 1 ,4% de população economo
camente alova, que chegou. nas regiÕes onde é me
dida a taxa de desemprego, a 17.494.038 de pes
soas. Dos 439 11111 agregados à população sem ocu
paçiio, 40% são onundos do setor de servoços e 
22% do llldustnal. 
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Preocupa-me a pouca senscbclcdade do Prese
dente Fernando Hennque Cardoso em relação à 
questão soccal 

Nesie momento, gostana de me rafenr ao pro
J&Io que podena estar aJudando o Governo Federal, 
o Brascl, a errac:lccar a pobcaza, a melhorar a dcstn
buiÇio da rende e tornar conSIStente o cresccmento 
da economce. 

Recebi do Sr José Jorge, Pcescdente do PFL, 
um novo documento, uma proposta de polí11ce ao
ceei, proposta essa que 8lnda tem na capa 'não IIU
tonzada a dMJigação' Então, nio tenho eutonzaçlo 
para divulgá-la, salvo no que dez cespelto a alguns 
aspectos que pi surgcram na cmprensa; mas eetou 
esperando a autonzação para publiCá-la e analcsi-la 
m81Seletcvamente. 

O que me cmpreasconou - ISto Já posso dMJiger 
- é que o PFL, na sua pmposta, rasotva conclarnar o 
Pais a cnstllucr um programa de garanlla de nsnc1a 
rnimna nacionalmente. E por que o PFL, aquc no 
Congresso Nac:conal. não fez força para ISSO ainda? 
Por que aquc se aprovou um pro18f0 de garantce de 
rende mcncrna IAo restnto, tão lcmllado? E o mal& gra
ve, Sr. Preecclenta, e que, sanc:conado o piOjllto em 
1 O de dezembro úlbmo, nada loc ledo ecnda para im
plementa-lo. Ele 8lnda nio foc regulamentado. Ne
nhum munccípco recebeu cnstruçães do Poder Execu
tiVO para levar adiante o Programa de Garanba de 
Renda Míncrna 

Sr. Pretlldente, ~ e Srs. Senadoree, todos 
YllnOS a •eloccdade com que o PaláCIO do Planalto 
cnstllucu a medida piOIIISÓna que cnou o Proer - de 
um dia para o oucro -. Saioendo enumeras 1118111Uçõ
es financecras, com a tUBIIIicabva de que era ,_... 
111ino Saloaguartlar os dep6ados realczadOS por pes
soas no SIStema Financacro NIICIOIIIII. Vamos com
pari-la agono com a ..n:cdade com que o Governo 
age para enadicar a pobreza e para I8IIOiver o pro
blema do desemprego, que 110J11 abnge nW.. raoor
des, oonforme esté ~ nos prlllCipaiS órgios 
de mprensa do País. 

Essa é a nalureza desse governo, que tem 
muito ma111 OINidos para os poderoaos; essa é a 
acção desse governo, que hote está praocupado, ale 
no Rco Granda do Sul, com os problemas tiBZidos 
por aqueles que, sem outra albSmatcva, ado ocu
pando terras para mostrar Justamenta a cnaçio do 
GCM11110. 

O Sr. EdiMn Loblo (PFL - MA) - PerrJ111e.me 
V Ex" um aperta? 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Biooa/PT- SP)
Com muda honra. Senador EdiBCXI Lobão. 

O Sr. EdiM)n Lobio (PFL- MA)- Senador 
Eduacdo Suplccy, sempre ouço os d18CU1110S de V. Ex" 
com toda a atenção. pela prolundcdade e senedade 
dos temes que abolda V. Ex" é um Parlamentar oor· 
rato, que procura cnclucr nos seus pronunccamantos 
questões de natuceza fundamental para o País. Mas 
não posso concoldar - permcta-me V. Ex" - com a 
declaração enlátcca de que o Governo do P11181denta 
Fernando Hennque Caldoso só se preocupe com os 
poderosos, quando V Ex" se relera também. em 
paliJC:Uiar, à questão da cetonna agrána e dos _. 
terra. VBJa V. Ex", o Presidente da República, ao -
sunvr o Governo. teve a preocupação de cnar uma 
secratana especcel, que entragou à sua piÓpllll -
posa, com o ob)etcvo de cuidar especificamenle dos 
l1l8lS pobres, das regiÕeS rnacs necesslladas. O pro-
1810 lcdecado por D. Ruth Caldoao é profundo em 
rnaténa de atendcmento soccal. E. quanto ao prable
ma da terra, nenhum Gcwerno tez tento em ralação à 
ratonna agrãna quanto o do Prascdenle Femando 
Hennque Caldoso. Há um documento oliccal, dlwl
gado recentemente, segundo o qual. ao hnal deBie 
mandato prascclenccel, o Prascclenta Fernando Henn
que terá ledo ITI8lS reforma agrária do que lodos os 
Gcwernos, sornados, do passado. Entlio. tenho que 
concfucr que V Ex" não está sendo JUS10 com -
Governo. que trabalha cntensarnenta, prolundamenlll 
no setor soccal. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
AgradeçO a manllestaçio de V. Ex", Senador Edison 
Lobão. 

Gostana de ressaltar que, em que pese a boa 
oontac1e da antropologa e soccóloga Sr" Ruth Caldo
ao à lranta do Conselho do Comunidade Saldélla. 
as aç6es efetivas estAo mudo aquém daqUilo que é 
a ~ e o dcegnóstioo. o própno Coe 'no do 
Comunidade Solldéna publccou, há does ~ .._ 
carblha, onentando todos os munccipcas ~
na adoção do piOflllo de renda mlnima. Mas o pró
prio Poder Executcw não regulamentou o prqeiD 
qus aquc foi apiOII&do 

Senador Edillon Lobão. em demmbro, qUMCio 
foi aprovado o piOjllto, pedi ao Mlllcstro Antcno Kan
dcr, por ofiCio e por telelone, que me.,_ a Nle
ção dos munccípios que têm directo. no p...-o -· 
ou SIIJil, em 88, a receber IIJUda do Governo Federal 
- os 20% de menor renda per c.plta no Pala. Eslau 
há três ~ esperando a raspoeta. Dewlo a
demola. há trils semanas. dei er1ll8da em um ...
manto de ocfon11111j0e& e eaiDu aguanlendo a 18811 a 

O Sr. EdiMn Loblo (PFL - MA) - E o ptUJ8IIO 
de V. Ex" foi apiUV8dc com o noeso .uto. 
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O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Gostana que fosse votado o proJeto de 91. que esta
na de acordo com a proposta do PFL - considero 
um avanço do PFL. a1nda ontem ahnne1 ISSO ao Pre
sidente Fernando Hennque Cardoso -. em docu
mento em que conclarna o País a adotar um progra
ma de garanti& de renda mínima nac:tonal, que equi
vale à aprovação do proJeto que V. Ex' aqu1 votou 
em dezembro de 91 e que espero que a Câmara dos 
Deputados aprove o I"I1IIIS rapidamente possível. 
Quanto ao outro protelo, aprovado neste Senado em 
dezembro, o que veJO é •nação. 

No que d1z respeito a questão da reforma agre
na -V. Ex' conhece mudo bem a HISióna do 81'11311-, 
lazer rna1s do que os outros Governos f1zeram no 
passado não e grande vantagem. Que t1po de refor
ma agrâna fo1 le1to na H1stóna do Bras1J? Houve go
vernos que diStnbuíram capllaniBS heredllánas a 
poucas pessoas, quer diZer, era urna reforma agrãna 
às avessas. E todos os Governos, somados, chega
ram a ter o segu1r11a dagnostiCo, no que diZ respeito 
à realiZaÇão da reforma agrána, pelo Presidente do 
Incra, do Governo Fernando Hennque Cardoso - re
firo-me a FranciSCo Gmz1ano -, que diSse, com ra
zão, que a obra Inacabada maiS Importante era JUS· 
lamente a reforma agrana. Portanto, realiZar um 
pouco de reforma agrána, obv•arnenm, é um ponto 
posrt1vo em relação ao que fo1 ledo no passado, que 
e quase nada. I 

Em relação à necessidade, contudo, V. Ex" há 
de conv" que é preciSO fazer mudo rna•s rapidamen
te e evitar Situações como aquela que está ocorren
do no RIO Grande do Sul, onde lazende•ros estão 
soltando l'8j8das de metralhadoras para tentar as
sustar os trabalhadores do MOVImento dos Trabalha
dores Rura1s Sem Terra, conforme reg•stra a impren
sa hoje. 

Murto obngado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a 

palavra o Senador Leonal PaiVII. S. Ex' diSpi!e de 5 
mmutos. 

O SR. LEONEL tVA (PFL - DF. Pronunc1a 
o segu1nte diSCUrso.) Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, o assunto que me traz à tribuna no diB 
de hoJB e de eKtrema 1'11\nciB. para a segurança 
públiCa do DISI:nto Federal. Corno é sabido. a Un1ão 
mantém e organ~za a Policaa M1lllar, a PoliCIB CMI e 
o Corpo de Bombe1ros do DIStnto Federal Portanto, 
é a União que paga os servidores que real•zam a se
gurança públiCa no DISintO Federal. 

EXJSte para os poliCiaiS e bombeiros militares a 
GAM - Gratificação de AtMdade Militar. Por cntérios 

que so o Governo do PT, que não pensa no bem-es
tar do seu servidor, entariéle, de1xou-se de pagar 
essa gratificaÇão aos pollc1a1s e aos bombeiros mll•
tares 

Os salános pagos aos proi1SS10NIIS da segu
rança públiCa nem sempre, como é do conhecimento 
de todos, são os melhores. rNUS adequados e maiS 
JUStos. O seMdor tem d1rerto. por la1, a urna grabfiCil· 
ção, e essa não lha é paga. Não por culpa de quem 
mantem e organiZa o s-rna de segurança públiCa 
no DF, que é o Governo Federal, mas. sm, por cul
pa excluSIVII do Governe do Distnto Federal. 

A Un1ão, durante o ano passado, repassou 
para o DIS!nto Federal recursos destinados a pagar 
mclusNe os atrasados a para coniii\UBI', daquela 
data em d111111e, o pagamento regular da GAM. 

Na data de ontem, recebi um grande número 
de ligações, no meu gab1neta, de poliCiais mlllares, 
que reclamaram que o GOF pagou a GAM para o Cor
po de Bcxrile"cs e não o fez para a Polias Mlllar. 

Come é notonamente sabido, os Deputados v,. 
gão, Osóno, Benedito, Jolran, o Senador Arruda e 
eu ternos desenvolvido Inúmeras gestões, JUnto à 
área econ6miCil do Governe Federal, para garantir a 
manutenção, pela Un1io, do sistema de segurança 
pública do D1stnto Federal Come resultado, foram 
repassados recursos da União para o pagamento 
dos atrasados e para pagamento dos lunaonános 
do siSiama de segurança públiCa do DF. E tanto 
quanto os poiiCIB.IS m1l1tares. nós também não enten
demos o tratamento que está sendo dado pelo atual 
Governo do DISinto Federal à segurança públiCa -
1nelicierlla e d1scnmnador esse tratamento. Preocu
pa-nos, Sr. Presidente. Sra. Senadorilll, que esses 
profissiOnaiS, que estio sendo d18Cnm1nados, aio os 
mesmos dos quais a SOCiedade va1 cobrar urna atrtu
de profiSSIOnal correta que não d1scnmne qualquer 
cldadio. Preocupa-nos também o lato de estar em
butida na atrtude do Governo do Distnto Federal urna 
clara retaiiiiÇão polftiCB, poiS recenta peaquu reali
zada pela Associação dos Cabos e Soldados da Po
liaa Militar do Oistnto Federal revelou que o Senador 
José Roberto Arruda conta com 411'!1. das intenções 
de votos para a futura eleção ao Governe do DISinto 
Federal, e bem atrás, na mesma pesqu-. vem o 
Governador CristoVam Buarque. 

Come vamos d1zer para o soldado, responsá
vel pela segurança da SOCIIIdade, que acerte ser d•s
cnmlnado sem d•scnm1nar n1nguém? Come vamos 
JUBbfiCBr que ele nio recebeu o seu dinheiro por cau
sa da sua predileÇiio polftiCa? Come vamos diZIIt' que 
ele cumpra a lei, se a mesma não lhe é aplicada? 
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Recentemente, l1z, desta tnbuna, um diSCurso 
expondo dados oficiais, fazendo um verdadeiro rBIO 
X da problemállea da segurança pública do 01s1nto 
Federal demonstrando a lrag1hdade do aluei 111818-
ma empregado por esse Governo do PT Pense~ que 
a critica correta, construllva, pudesse 1-r o Gover
no do DF a mudar o seu enloque e desempenho na 
segurança pública. Infelizmente, engat181-me. 

Contudo, neete momento, estou dando uma 
satisfação a lodos aqueles seMCiores públiCOS, lun
CIOnáno& da PoliCia Militar do DIStnto Federal, que H
garam para o meu Gabinete, clamando por uma so
lução e por justiça, polll aqUI tarnbéO'J' BS!a1'81 pala 

cnbeá-los quando comelefem algum IlíCito. 
Sr. PI8Sidente, Sr"s. e Srs Senadores, nos con

co m1nutos aprazados tem11no o meu diSCUrso. 
Murto obrigado. 
O SR. PRE8IDENTE (Genoldo Melo) - Conce

do a palavra ao Sr. Sanador Romeu Tuma, por 5 ml
nutoa. 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL - SP Pronuncia o 
segulllle di8CIIrso. Sem I'IIVIBio do orador.) - Sr. 
P1881dente, goelllrie apenas de trazer ao ~
nano desta Cau aseunto sobre o qual há pouco 
c:onwrsava com o Sanador EdiSOn Lobão A I'IIVI8ta 
~. na sue úlbma edlçio. prestou uma homena
gem à Sr". Ruth Cardoso, pelo trabalho que vem de
HIMIIvendo, com ei1Các18., no Conselho do Comuni
dade Solldéna. 

A FAO houve por bem pram1a-la com o prêmiO 
Cerw, em razio da sua atuação nos projalos de 
combate à fome. É uma homenagem 1nternacoonal 
que reconhece o trabalho humamténo da Pnrn&lra 
Dama, Sr". Ruth Cardoso, que vem com cliscrÇio, 
com d~gnldede, colaborando com o Pra&ldente no 
~de um prqeto SOCIIII, efiCBZ e Dbfe
IMI. A lute no combate à fome trouxe a D. Ruth Car
doso esse prtmio, que l8l8l1lenle e dedo a autonda
dee lnleiTI8CICICIIIIs. 

Era eeaa a comUIIICIIÇão que gostana de lazer, 
Sr.P...senta. 

o SR. PRII!!!JIImleg,.nrrEil' (Genlldo Melo) -Concedo 
a..,.. ao Selladal Janaa Pinheiro, por SlrirUall. 

O SR. JONAS PNIEUIIO (PFL- MT. Pranun
coa o segUinte Cliacurso. Sem ravislo do Ollldor.) -
Sr. Presidente, Sr"s. e Sra. Sanadores, a cadela pro
duliva de pecuéria lxMna de corte, que envolva oe 
eegmentoe de praduçio en1mat, de 1ndústna e de co
IIWn:lo de~ a couros li, atualmente, a 1118101' do 
Mlllr Nral braalairo. 

O Brull 6 deteo llor do maiOr rabenho bovlno 
OOI'IIIh'CIBI do plenala, oorn 170 milhões de Cllbeçall; 

de cada três hectares de tana ocupados com abVt
dades agropecué.nas, dOIS o são com pecuária de 
corte, num total de doiS mdhlies de lmóWIIS ruraiS. 
Esse segmento produtNo gera cerca de 7.2 milhões 
de empregos d1ratos e e reaponsé.vel por exportaçõ
es de carnes, couros e produtos denvados, que, em 
1996, abng1ram US$2,!1 bllhiies. 

A modemlzaçio de cada um dos segmauloa 
da cadel8. produ!Na da pecuãna de corte tem IJIOIIOf
ciOfl8.do, nos úlbmos VInte enos, um expi8SIIVO au
mento de produ!Mdade, CUJO reflexo é menaurável 
no crascomento do rebanho e no aumento doa Indi
cas de desfrute, lnciUSMI pela erradiCaÇão da lebre 
altosa em diV8rsos Estados b:a&llelroe. 

Esse setor tem o ITIIIIB moderno parque lndua
tnal do mundo e consegu1u arnpll8.r a rede de oorner
CiaiiZBÇáo de carne no Pais para 1 00 m1l porrtoa de 
venda. entre açouguu e supermercados. aJjm de 
supnr curtumes e lébncas de calçados e artelatos de 
couro. 

TaiS latos 16m VlllbdiZ&do um expressiVO au
mento das exportações de carnes para o marcado 
InternaCIOnal, sofi8bcldo e exigente, e a dislribulçlo 
de carne de qualidade certdicada para o mercado III
temo, bem como garantido exporiiiÇiles de couro e 
Clllc;ados de couro. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
doras. o enorme potancoal dessa cadel8. produbva 
esté grandemente comp101T1811do pela exagenlda tri
butação II1Cidente sobn! as suas ativldades, tento a 
produ!Na quanto a mc:1ustna1 e cornen::lal. NO!$ úlll
mos tempos, - sllueçio fo1 agravada pala guana 
fiscal entre os Estados e pela cobrança do PIS, do 
Colins e do Funrural. 

Estimulada pela exagerada tributação, a -
gação fiSC&I acabou ae lfllbllando, o que pode a. 
sorgaruzar, de fonna grava, a pacuána, o com61a0 
varejista e OS segmantoe 1ndU1Inal8 de PI C liA· 
manto e venda de carne e couro. Condlç6ea d88i
guaiS de compatitnridada 16m provocado, noe últi
mos do1s anos. o af811amanto da imponanlae gru
pos 1ndu11tnais, como Sad1a, Cavai e Garg1ll, da 
alivklade de proce818manto de carne bovina, o 
que ena enonn81S pioblemas IIOCÍIIIB, além de trazer 
1nsegurança e PfiiiUÍZO& aos pacuanatas e .,. co
mercrantes. 

Conseqüentemente, Sr. PI'BIIIdante, Sr"s. Sa
nadoras a Sra. Sanadores, tem havido uma lllndlu· 
cl8. de queda nu allvldlldee e de deaemprago nu 
diversas área& que compilam o aetor. Somente fiOI 
últimos dOia maaaa. foram diap81188dos, no MMo GIOII
so do Sul e em Goiás, cen:a de 3.700 emp~8118d • 
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Aonda como conseqüência da alia carga tnbu
tana incidente sobre essas ondústnas, observa-se 
que tem havido aumento do abate clandestono de 
anomaos e de dostnbuoção dessa carne, o que onvoabo· 
hza aonda maos que empresas odõneas se onstalem e 
permaneçam no mercado, comprometendo a quali
dade do produto consurmdo pela população. 

Sr. Presodente. a snuação da cadeia produtova 
da pecuána de corte exoge urna omedl8ta atenção 
por parte do Governo Federal. Nesse partocular, me
rece destaque a urgente revosão do Sistema tnbutá· 
no, a Iom de garanbr a corrtonuodade das atovodades 
dessa cadeoa. 

Sr. Presodente, IDma-se necessana a reviSão 
das alíquotas e dos crrténos de cobrança do ICMS, 
do PIS e do Cofons. 

Os represerrtantes da Confederação Nacoonal 
da Agncultura, AssoclllÇâo Brasoleora dos Cnadores 
de Zebú, Assocoação ~os Cnadores do Mato Grosso 
do Sul, Assocoação Bl$soleora das lndústnas Fngorífo
cas, Assocoação Brasoleora das lndústnas Exportado
ras de Carnes lndustriahzadas, Sondocato das lndús
tnas do Fno, Carne e Oenvados do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Sondocatos da lndústna de Carne dos 
Estados, Unoão Nacoonal do Comércoo VareJISta, Son
docato do Comércoo VareJISta de Carnes e Denvados 
de São Paulo, Assonaçiio Brasdeora das lndústnas de 
Couro e Cenlro das lndústnas de Curtumes Brasoleo· 
ras, que of'legram o Conselho Nacoonal da Pecuána de 
Corle, em audoênaas específicas, apresentaram aos b· 
tulares dos Minosténos da Fazenda, da Agncuftura e 
Abastecomento e Prevoclênca Socoal, os pledDS do se
tor; e o lia!ram de forma detalhada e com sugestões de 
medidas que esperam sejllm omplemerrtadas pelo Go
verno Federal para """tozar o agravamento da cnse. 

Assim, Sr. Pres dente, manifestamos aquo o 
noaso ontegral apooo a plerto apresentado pelo Con· 
selho Nacoonal de Pecuána de Corte e solocltamos, 
desta tnbuna, o apooo do Governo Federal a esse 
omportante setor da economl8 brasoleora, que é a pe
cuária bovina de corte. 

Mufto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 

mesa, pi'OJeiO que sará hdo pelo Sr. 1° Secretáno em 
exercícoo, Senador Caotos Patrocínio. 

É rodo o seguorrte· 

PROJETO DE RESOLUÇAO N" 16, DE 1998 

Altenl o ~rtigo 99, do Reg11nenta ln
tamo, Introduzindo o exame de adequa
~ financeira e orçallltllltllirla no Senado 
Flldenll. 

O Senado Federal resolve· 
Art. t• E onsendo o nem VIl, no artogo 99 do Re

gomento lrrtemo, com a seguonte redação, renume
rando-se o atual nem VIl para nem VIII. 

"Art. 99 ............................................ . 
VIl - admossobihdade, em caráter terrru

natJVO, em relação aos aspeciDS fonanceoros 
e orçamentános polbiJCOS de quaosquer pro
posoções que omportem aumento ou domonuo
ção da recerta ou da despesa públoca quanto 
á sua compatobirodade ou adequação com o 
plano plunanual, a leo de doretnzes orçamen
tánas, orçamerrto anual e a lei :omplemen
tar aludoda no art 165, § 9" da ConstituiÇão 
Federal; 

VIII- ............................................ • 

Art. 2" O artigo 99, do Regomento Interno, pas
sa a VIQOrar acrescido de doiS parágrafos com a se
guorrte redação· 

"Art.99 ............................................ .. 
§ 1° Quando a Comossão emlbr pare

cer pela madequação financeora e orçamen
tána de qualquer proposição, será esta con
siderada AIJBitada e arquovada definnJVBmen
te, por despacho do Presidente do Sendo, 
salvo, não sendo unãnorne o parecer, recur
sos onterposto por um décomo dos membros 
do Senado no sentodo de sua tramnação, 
observado o dosposto no parágrafo únoco do 
arbgo 254. 

§ 2" Tratando-se de madequação par· 
cl81, a Comossão poderá oferecer emenda 
comgondo o vícoo. • 

Art. 3" Esta Resolução errtra em vogor na data 
de sua publiCação 

Ar!. 4• Revogam-se as dosposçães em contráno. 

Justltle89io 

Com o advento da Conatrtuoção de 1988 foram 
ampll8das as 18Sponsabilodades do Parlamento na 
foscalozação da alocação dos recursos públicos. Com 
elerto, o Congresso, de forma lenoente, tem-se 
adaptado à reforma orça.mentána. 

O P1'0J91D ora proposiD VISB prover o Senado de 
onstrumerrtos legaos onseridos n- novo contexto. 
Trata-se do exame p18lomonar para fins de admossobl
lldade, dos aspectos fonanceoros e orçan&ltános pú
bliCOS de quaosquer proposiÇÕeS que omportem au
meniD ou domonuoção da .-na ou da des!lasa públo
ca quarrto à sua cornpatobolidade ou adequação com 
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o plano plunanual, a le• de d1retnzes orçamentánas, 
o orçamento anual e legiSlação conelata. 

Estudos AIBIIZIIdos pela Consultona de Orça
mentos do Senado Federal (Estudo n• 1197) corrobo
ram a asse111Ya aCima, além de questiOnar a possibi
lidade de oii"ISSão. por parte desta Casa, do exame 
em comento. É prohcuo citar alguns trachos. 

"Na venlade trata-se de um aspecto 
eepeclfiCO do controle no irnblto do proces
so legiSlativo, objabvando 1mped1r o exame 
de mérito e eventual aprovação de propoe,.. 
çõea inexaqüivais do ponto de VISta orça
ITIIIIII6no e financeiro, evitando uma tranuta
ção lnllbl, em proveito da eamonva do pro
cesso legiSlatiVO, bem come abortar. desde 
o InÍCIO, a adição de leiS que venham a cnar 
embaraços para o equilíbno orçame.lláno e 
lmanceiro .• (pág. 3) 

"As leiS do plano plunanual. das dnetn
zes orçamentánas e do orçamento anual fa
zem parte de um siStema de planepunento 
1nblgrando as politiCas de médio prazc ex
rnss no plano plunanual. ás de curto pra
zo lnlduzJdas flnance•ramente no orçamento 
anual, confonne as dnetnzes objetiVOS e rne
tss 8llarades na le• de d1retnzes orçamentá
nas. Desutre, é i!T11resc•ndivel um exame 
que concrhe os postulados oonstrluCIOn8IS, 
com o objebvos do legiSlador ord1111i.no Esae 
exame é exacutado confrontando-se a com
patibilidade entra a nova proposta e as leis 
ralabvu as finanças públiCaS. A COIT1I&ttbil•
~ ou adequação f•nanceva e orçarnsntá.
na, em úlbma an6Jise, ••gmflcs IIB!rear a pro
posta .,ICial JUnd1C811>Bnte harmOmca em re
laçik) as leis financenas e as normss e pnr~
ciPIOB da Cana Magna. Conllblui, ~. 
um a..,... 1 eapecllãxi da OOIIIIIIuclanatlllade 
e jUiidlcldede da P'CPO'"Çáo. "(pégs. 3 e 4) 

'E-..rge IIICOnlroverso, perente os as
pectos abordadas, eetar o Coligi 8110 NaCio
nal OIIIIBBO em matéria tão relevante - m
ter ar da Nação O Senado contnbui com 
- oiCOIIIIIItucionelldade na medida em 
q,., -"'adas 1niCiabvas ISOladas de pou
cos ~. nio apnrsents propoetss, 
nem esbmllla o debele com os d~ seg
mentos sociaiS Interessados. Além diS80, 
CBIIICI8nZando a falta de comptilil 11 c com 
a legl I çM fiiiBI'ICIIIra e orçamsntária, o Se-

nado Federal não realiza o exame de ade
quação orçamentána e financeira. come o 
faz a Câmara dos Deputados 

A fiscalização dos atos do Poder Exe
cUIMl. escopo ma1or de qualquer parlamell
to. pode astar comprometida pela lacuna na 
anáiiSI! da adequação l1nancetra e orçamell
tána nas deliberações da Cãmara Alta. 

Havana, no mm1mo. certo constntrlgl
mento, caso fosse rejedada na Clmanr dos 
Deputados. por VICIO Onglllli.no de ii0Cift1lllb
billdade com as le1s l•nance•ras Vlg8llles, 
matena aprovada no Senado 

Em resumo. alem de sanar a cm 1 io 
legiSiatiVB, o exame de adequação em co
mento propoiCIOnana: 

a) A!T11118Çáo da cultura oiÇIIIIIIIIIIéna 
no Poder l...egiSiatMI. 

Ratd•ca esta asselllva. por exemplo, a 
aprec~ação das contes do Presidente de Re
pública. O Congresso demonstrou talai deli
preparo em resolver as diversas dWidas 
sUSCitadas nas reuni6es da ComiSSio Mista. 

b) AparleiÇOIImento das rasolur;iiel do 
Senado Faderal. especiBiments aquelas ob
JIIIo de sua cornpetêncl& pnvafiVB, allldldas 
no al'llgo 52, da Carta Politica. 

c) Segurança da jundiCidade dss pro
posiÇiies aprovadas no Sanada em lodos os 
aspsctos. 

As proposiÇÕBs a tramitarem na Clms
ra dos Deputados. após aprovação ,_ 
Casa. versando maténa orçamentáns, 811111-
nam qualdicadas ao cnvo do exame de III" 
miBSibilldade, a ser eletuado obngatanamlln
te pela Comissão de F•nanças e Tl'ibulaçio. 
A apreciação pre~m1nar no Senado ldilnus
na o dellconlorto de um projeto aqu• •
do ser 1nadTibdo, é portanto arqunrado, na
q,.la Casa alicerçado na inadaqull9lo fi
nanceira e orçamentária, a eamplo do PLS 
n.• 72/91, rej811ado por conftitar com dilposi
IMisdaLOO 

d) FortaleCimento do Poder L.egrl'ali'fo. 
'(pégs. 17 e 18) 

Outro postulado a fundamentar nossa p!OpOSta 
é o falO de a Câmara dos Deputados ~ seme
lhante exame há vános anos. Essa slluaÇio fálica 
exp6e o Senado na condçio de coadJuvante, quan
do a allli.liss das pmposçiieB venNIIII l8maB •
aos gastos públiCOS. Isso resta evidenle prli ICipal-
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mente nas reunoões da Comossão Mosta de Planos, 
Orçamentos Públocos e Foscallzação. 

Do exposto, solicito o apooo dos nobres Pares, 
vosando a preencher essa lacuna no Regomento ln
temo do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 5 de maoço de 1998. - Se
nador Odaclr Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Elaborado pela Subsecrstaria de Ata 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Ali 99 A Comossão de Assuntos Econõmocos 
compete oponar sobre proposoções pellonentes aos 
seguontes assuntos: 

I - aspecto econõmoco e fonanceoro de qualquer 
matena que lhe se1a submetida por despacho do 
Presodente, por deliberação do Plenáno, ou por con
sulta de comiSSão, e, ainda, quando, em vortude des
ses aspectos, houver recuosos de deciSão termonab
va de comiSSão para o Plenáno. 

11 - dooelto agráno, planeJamento e execução da 
polftoca agrícola, agncuRura, pecuána, organozação 
do ensono agráno, onvestomentos e financoamentos 
agropecuános, aloenaçio ou concessão de terras pú
blicas com área supenor a doos moi e quonhentos 
hectares, aquosoção ou arrendamento de propnedade 
rural por pessoa físoca ou 1urídoca estrangeora, delono
ção da pequena e da médoe propnedade ourai. 

III - problemas econõmocos do Pais, polítoca de 
coedlto, câmbiO, seguro e transfeoêncoe de valores, 
comeoc10 extenor e onterestadual, sostema monetáno, 
bancáno e de medodltítulos e garantoe dos meteos, 
sostema de poupança, consórcoo e sorteoo e propa
ganda comeocoal, 

IV - tnbutos, la as. amprésbmos compulsó
nos, finanças públicas, normas garaos soboe direito 
tnbutáno, linanceoro e econõmoco: orçamento, juntas 
comeocoaos, conflitos de competêncoe em maténa tn
butána entoe a União, os Estados, o Dostnto Federal 
e os MunocípiOS, dívida públoca e liscalozação das 
onsbtuoções financaoras. 

V - escolha dos Monostros do Tnbunal de Cons
tas da União, a do presidente e doratores do Banco 
Central; 

VI - maténas a que se oelaoem os arts. 389, 
393e394; 

....... ~~-~-=~-~-~~t~~-~~~~~· ...................... .. 
Art. 254. Quando os proJetas receberem para

caras contráno, quanto ao ménto, serão todos como 
niJBrtados a arquiVBdos delonibvamanta, salvo racur-

so de um décomo dos membros do Senado no senb
do de sua tramitação. 

Parágrafo unoco. A comunocação do arquova
mento sera lerta pelo Prasodente, em planáno, po
dendc o oecurso sar apresentado no prazo de qua
renta e oito horas contado da comunocação 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 1• A Republoca FederatiVa do Brasol, forma
da pela unoão IndiSSOlúvel dos Estados e MuiiiCípiOS 
a do Dostnto Federal, constituo-se em Estado demo
cratoco de dorelto e tem como fundamentos: 

I - a soberanoe: 
11 - a codadanoa; 
III - a dognodade da pessoa humaroa; 
IV - os valores socoaos do trabalho e da lovre ono

coativa: 
V - o pluraliSmo polítoco. 
Parágrafo umco. Todo o poder emana do povo, 

que o exaoce por ma10 de representantes alados ou 
doretamente, nos termos desta ConstituiÇão. 

Ali. 2" São Podaras da União, ondependentes e 
harmõnocos entre so, o LagoslabVo, o Exacutovo e o 
JudiCiáno. 

Ali. 3" Consbtuem ObJebVos fundamentais da 
Repúbloca Federatova do Brasil: 

I - Construor uma sociedade lovoe, JUsta e solo
dána; 

11 - garanbr o desanvolvomanto naciONII, 
III - anadocar a pobreza e a margmalização e 

reduzor as desogualdades soaaos a regoonaos: 
IV - promover o bem da todos, sem preconceo

tos de ongam, raça, sexo, cor, Idade e quaosquer ou
tras formas de doscnmonação. 

Ali. 4• A Repúbloca FederatiVa do Brasol rege
se nas suas relações 1ntei11BCIOIIBIS pelos seguontas 
pnncípios: 

I - llldeperldêncoa nacoonal; 
11 - prevalêncoa dos doreltos humanos: 
III - autodetermonação dos povos; 
IV - não-ontervenção; 
V - ogualdade entre os Estados; 
VI- dei- de paz; 
VIl - solução pacifica dos conflitos; 
VIII - repúdiO ao tenonsmo e ao raCismo: 
IX - cooperação entre os povos para o pro

gresso da humanidade, 
X - concessão de asolo politiCO. 
Parágrafo único A Repúbloca Federatova do 

Brasil buscará a ontegração aconõmiCB, polltoca, so
cial a cuRural dos povos da Aménca Lallna, vosando 
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à formação de uma comunidade lat1no-amencana de 
nações 

Art 52. Compete pnvat1vamente ao Senado 
Federal· 

I - processar e JUlgar o Presidente e o Vlce
Presldente da RepúbliCa nos cnmes de responsabili
dade e os M1n1stros de Estado nos cnmes da mesma 
natureza conexos com aqueles; 

11 - processar e JUlgar os MiniStros do Supramo 
TnbunaJ Federal. o Procurador-Geral da República e 
o Adllogado-Geral da Unlio nos cnmes de raspon
sabllidade; 

III - aprovar preVIarMnte, por voto secreto, 
após arguiÇão públiCa, a escolha de· 

a) m&glstrados. nos casos estabeleCidos nesta 
ConsbluiÇão; 

b) MmiStros do Tribunal de Contas da Unlio m-
diCBdos pelo Presidente da RepúbliCa; 

c) Governador de Tenitóno; 
d) presidente e d1retores do Banco Central, 
e) Procurador-Geral da República, 
f) lilularas de outros cargos que a lat detennnar; 
JV - ap1011ar previBIIIflnle, por voto secreto, 

apos argiição em seeslo secrata, a escolha dos che
kos de miSSio dlplomábca de caráler pennanente, 

V - autonzar operações externas de natu-a 
llnance~ra. de Interesse da União, doe Estados. do 
OlslniO Federal, dos Temtónos e dos Mumcipooe; 

VI - fllCal', por proposta do Presidente de Repú
blica, llmdes globais para o montante da dívida con
solidada da UrMão, dos Eatados, do Olstnlo Federal 
e dos MuniCípios; 

VIl - dlllpol' sobre 11m11es globaiS e condiÇiles 
pare as operações de cráddo externo e Interno da 
Unoio, dos Estados. do D181nto Federal e dos Mum
cípooe, de suas autarquiBS e demaiS entidades con
troladas pelo poder público federal; 

VIII - dispor sobre lmdeS e COIIdiÇi!ea para a 
ooncessão de giU8nlla da. Ulllão em operações de 
cláddo externo alnlllmO; 

IX - PS!abalecer lima. globais e C01ldlç6es 
pare o -nte da diVIda rnobolária dos Estados, 
do Di8tnto Federal e dos MurMCipiOS; 

X - suspender a execuçio, no todo ou em par
ta, de 1at dedal'llda 1nconllllluclonal por declsio deli
"-do Supramo Tnbunal Federal; 

XI - aprovar, por lniiiOn8 absoluta e por voto 
secrato. a exoo18111Ção, de olfao. do Procurador-Ge
ral da Republica- do 16nn1no de -.. mandato; 

XII- elaborar seu ragunento lnlemo; 

XIII - diSpor sObre sua organ1zação, lullCIOn&
mento. políca. cnação transformação ou extinção 
dos cargos. empregos e funções de seus lleMÇOS e 
fiXIIÇão da respecbva remuneração, obseNados os 
parãmetms estabelecidos na le1 de d1retnzes orça
mentanas, 

XIV - eleger membros do Conselho da Repú
bliCa, nos tennos do art 89, VIl 

Parágrafo úniCO. Nos casos prav1stos nos Inci
sos I e 11, luncl0fl8ra corno Presidente o do Supramo 
Tnbunal Federal, limitando-se a condenação, que 
somente sara proferida por doiS terços dos voeas do 
Senado Federal, à perda do cargo. com ln&billlação, 
por 0110 anos. para o IIJfiNCiciO de função púbhca, 
sem preJuízo das demaiS sanções JUdiCIBJS cablwts. 

Art. 165 Le1s de 1n1C1811va do Poder EXIICUIMI 
estabelecerão: 

I - o plano plunanual; 
11 - as d1retnzes orçamentanas; 
III - os O<Çamentos anua1s. 
§ 1• A 181 que lnsblulr o plano plunanual 8&111be

leoerá, de lonna reg10nal1zada, as d1retnzes, objell
vos e metas da adm1n1stração publiCa federal para 
as despesas de capdal e outras delas decorrantes a 
para as ralallvas aos programas de duração conti
nuada. 

§ 2' A le1 de d1retnzes orçamentánas com
preenderá as metas e pnondadas da admlnislraçlo 
pública federal. 1nclu1ndo as despesas da capdal 
para o exercÍCIO f111111JCelro subseqüente, orNiflti[lrá a 
elaboração da 1et orçamentána anual, diSporá sobre 
as alterações na leg•laçlo lnbulána e estabelecerá 
a pollbca de apiiCIIÇão das aginciiiS llnanc811U oli
CI81B de fomento 

§ 3" O Poder ExecLIIMI publicará, até trinte 
diBS após o encerramento de cada bimestre, relató
no rasumldo da execução orçarnentána. 

§ 4' Os planos e programas naciOnais, raglo
n&IS a seiDri8JS previSios nesta Consllluçio serão 
elaborados em oonsonlnca com o plano plurianual 
e apreCiados pelo Congresso NaciOnal. 

§ 5" A lei orçarnentána anual compreendetá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poc*es da 

União, seus lundos, órgios e enbdades de adrmniB
traçao dlrela e indtrala, mclusNe lundaçaas insblul
das e mantidas pelo poder públiCO; 

11 -O orçamento de mvestrmento das ~TP'IS 
em que a Unlio, d1reta ou 1ndiretamente, delenha a 
tn1110r111 do capdaiiiOCIIII com dniiO a voto; 

III - o orçamento da segundada SOCial, ab11111-
gendo Iodas as entidades a órgão& a ela VInculados. 
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da admonostração doreta ou ondoreta, bem como os 
fundos e fundações onstotuídos e mantodos pelo pe>
derpubloco 

§ 6° O profelo de leo orçamentána sera acom
panhado de demonstrabvo regoonalozado do efeito, 
sobre as recertas e despesas, decorrente de osençõ
es, anosbas, ramossões, subsídoos e benefíCIOS de 
natureza fonanceora,tnbulana e cradrtícoa 

§ 7" Os orçamemos prevostos no § 5", I e 11, 
deste artigo, compatolllllzados com o plano pluna
nual, telão emre suas funções a de reduzor desogual
dades omerregoonaos, segundo emano populacoonal 

§ 11" A leo ooçamemana anual não conterá dos
posrtovo estranho à prevosão da recerta e à fncação 
da despesa, não se oncluondo na prooboção a auton
zação para abertura de crédrtos suplementares e 
comratação de opeoaç6es de crédoto, aonda que por 
amecopação de racerta, nos termos da leo. 

§ 9" Cabe à leo complementar 
I - dospor sobre o exercícoo fonanceoro, a vogên

coa, os prazos, a elaboração e a organozação do pla
no plunanual, da lei de doratrozes orçamentánas e da 
leo orçamerrtána anual; 

11 - estabelecer normas de gestão financeora e 
patnmonoal da admonostração doreta e ondorata, bem 
como condoções para e onstrtuoção e funcoonamemo 
de fundos. 

Art. 166 Os projelos de leo ralatovos ao plano 
plunanual, às doratnzes ooçamerrtárias, ao orçamento 
anual e aos crédrtos adocoonaos seoão aprecoados pe
las duas Casas do Congresso Nacoonal, na forma do 
regimemo comum. 

§ 1° Caberá a u comossão moste permaneme 
de Senadores e Depu dos; 

I - examonar e e or parecer sobra os proJ&Ios 
refendos neste artogo sobra as comas apresema-
das anualmema pelo odente da República; 

11 - examonar e rtor paracer sobra os planos 
e programas naaonaos, regoonaos e setonaos prevos
tos nesta Consbluoção e exercer o acompanhamemo 
e a fiscalozação orçamerrtána, sem preJuízo da atua
ção das demaos comiSSÕes do Congresso Nacoonal e 
de suas Casas, cnadas de acordo com o art. 58. 

§ 2" As emendas serão apresentadas na ce>
mossão mosta, que sobra elas emlllrá parecer, e 
aprecoadas, na forma regomemal, pelo plenáno das 
duas Casas do Congr$so Nacoonal. 

§ 3" As emendas ao proJeto de leo do orçamen
to anual ou aos p10)8108 que o modifiquem someme 
podem ser aprovadas caso: 

I - se)Bm compatoveos com o plano plunanual e 
com a leo de doretnzes orçamentanas; 

11 - ondoquem os recursos necessanos, admrto
dos apenas os provenoentes de anulação de despe
sa, excluídas as que oncodam sobre 

a) dotações PRrB pessoal e seus encargos, 
b) servoço da díVIda, 
c) transferêncoas tnbutánas constrtucoonaos 

para Estados, Munocopoos e Dostmo Federal; ou 
III - Se)Bm relaciOnadas: 
a) com a correção de erros ou omiSsões; ou 
b) com os dosposrtovos do texto do p~ de leo 
§ 4° As emendas ao proJeto de leo de doretnzes 

orçamerrtá:oas não podeoão ser aprovadas quando 
oncompatíveos com o plano plunanual. 

§ 5° O Presodeme da Repúbloca poderá envoar 
mensagem ao Congresso Nacoonal para propor mo
dificação nos proJeiOs a que se relere este artogo en
quanto não onocoada a votação, na comossão mosta, 
da parte cuJa aneração e proposta 

§ 6° Os profetaS de leo do plano plunanual, das 
doretnzes ooçamemanas e do orçamemo anual serão 
envoados pelo Presodeme da República ao Congras
so Nacoonal, nos termos da leo complememar a que 
se relera o art 165, § 9" 

§ 7" Aplocam-se aos proJ8Ios mencoonados nes
te artogo, no que não contranar o dosposto nesta Se
ção, as demaos normas relabvas ao processo legosla
tovo. 

§ 11" Os recursos que, em decorrincoa de veto, 
emenda ou ~e~eoção do protelo de leo ooçamentána 
anual, focarem sem despesas correspondentes pode
rão ser ubllzados, conforme o caso, medoante crédo
tos especoaos ou suplememares, com prevoa e espe
cíloca autonzeção legoslatova. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 72, DE 1991 

Cria os B6nus para Proteçlo Am
biental - BPA, com o fim da proporcionar 
apor1e adicional de racu.- ao Fundo 
Nacional de Melo Ambiente, instituído 
pala Lsi n" 7.797 da10 da julho de 1989, e 
dlli oulraB providinclas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O prote
lo que acaba de ser lido será publocado e, após a pu
bliCação, permanecera sobre a mesa durame conco 
doas úteos, a Iom de receber emendas, de acordo com 
o art. 401, § 1°, do Regomemo lmemo. 

Fondo - prazo, a matána, anexada ao pro
cassado do Pro1eto de Resolução n" 66, de 1995, 
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sera despachada à Cormssão de Constduoção. Justi
ça e Cidadania 

Sobre a mesa. ofocro que sera fKio pelo Sr 11 

Secre!ano, em exercocoo, Senador Cartas Patrocinoo. 

É lodo o seguonte 

01' GLPTB N" 66198 

Brasíloa. 4 de março de 1988 

Senhor Presoclente, 
Em cumpnmento à forma regunerrtal, venho à 

presença de Vossa Excelênaa com o objllbVo de ce
der a Exma Sr' Senadora Emoha Fernandes, na con
diÇão de Titular. representando o PartJCio Trabalhillla 
Brasoletro - PTB, para ontegrar a Conussão Parla
mentar Mosta de lnquénto, cnada através do Reque
nmento n• 1, de 1996 - CN "Com a finalidade de 
apurar as denúncoas conbdas na reportagem da ra
vosta Veja, do doa 30 de agosto de 1995, sobre o tra
balho de cnanças e adolescentes no Brasol", em 
substrtuoção ao nome do Senador Odacor Soanos, an
tenormente ondocado 

AprD\18110 a oporlumclade, para railarar a V Ex", 
protes!os de elevada esbma e dlsbnla consideraçlo 
- Ser~ador Oclllcir Sollrw, Lidar do PTB 

O SR. PRESIDENTE (Getaldo Melo) - San! 
ferta a substduoção solocrtada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgola
do o tempo desbnado ao Expedoente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

DISCUssão, em turno únoco, do Projeto 
de Leo da Câmara n" 95, de 1996 (n• 7701115, 
na casa de ongem). que dJSp6e sobra a ob
nga!Oriedade de aa onst11uoç6es prlvadaa de 
educação baneficoánas de ~ de m
poa!OB terem em seus conselhos fiBC818 
representante do corpo d1scentB, tendo 

Parecer sob n" 531 , da 1997, da Co
n-.ão da Educação. Relator: Senador .lollé 
Fogaça, favorável, com emenda n" 1-cE, que.,-. 

Ao pro!aiD não foram oferec:Kias outras emen
das nos termos I'BglmenlaiS. 

Passa-se à diiCussão em conjunto do proJ111o e 
da emenda. em turno uruco 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. 
Presidente, paço a palavna como relator. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - car-
do a palavnl ao relator, Senador Jos6 Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para diS
cubr Sem I'8VISâo do orador.) - Sr. Presidenta, goa
lena de expiiCBr que esse é um prDj81o de autora da 
Deputada Vanessa Feloppe, do PSDB do Roo de Ja
neiro, aprovado na Câmara dos Deputados, tendo 
recebido uma emenda natlla Caas, que foo -he
clda e aprovada pela ComiSSão de Educação. 

Trata-se de um prDj8lo que astabelece a obn
gatonedade de ha1181" a p111118nça de reprasenlllnle8 
dos estudantes, ou 11818. de membros do corpo diS
cente, nos conselhos fiscaiS das eacolaB parbcUiares 
que recebam 1nd1retamente benefÍCIOS de racursos 
públiCOS. 

É evidente que o proJBto tem lógiC&, porque aa 
enbdades benefiCiánas dos recu.- públiCOS, de al
guma mana1ra, devem uma Justdlcação doa seus 
gastos à comunidade. Iá que os recursos são onun
dos da socll!dade. E essa scaedade, por sua vez. 
precosa ter um papel no controle e na tranBperlncla 
dos gaatos d- recursos. Portanto, a rap~e
sen1ação de um aluno ou de um pao de aluno no cor
po fiSCal da escola parece-me legibmO 

É Importante ressaltar também que há eecolaa 
com lomdaÇio às sénes de 11 e 2" graus, ou ..... es
colas CUJOS alunos não têm maioridade, como ocona 
roas unoval'llldades Assim, a rapresentação do corpo 
diSCBnte tem que ser fetle atrallés de uma IUI80CI8-
ção de paiS e rnastraa E a emenda que f.-- fo1 
exatamente nesse sentada. Estabalacernos 8lnda 
que se poaaa ter. atrallés da asaoaaÇio de paa1 e 
mestres ou da entidade comumtána que os ,.,... 
sente, a 1ndiC8Çio ou a eleoção desee mamblo que 
va1 ocupar o cargo no conselho liscal. 

FOI apenas - a rafonnulaçio que fiz.rma 11 
emenda aprovada pela ComiSSão. Portanto, Sr. Pra
Sidenle, é esse o pmJBio ofereado ao Plenirio do 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti
nua em dlscusslo. 

Concedo a palavra ao Senador Edualdo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BlocaiPT - SP. 

Para discubr. Sem nMII6o do orador.)- Sr. Prwi
denle, tarnb6m COIIIIderamos adequado o p!IIIMD, 
que dl8pÕB eobre a obrigalonadade de aa l,....lil;õ
es pnvadaa de educação benehci6nas de -IÇio de 
1mpoatos terem o COfPO d~ repre11111118do em 
•-conselhos f1scaJS. 

Portanto, fo1 oportuna a emarKla ~ 
pelo Relator, Senador José Fogaça, que nclulllva 
acatou lambém uma outra amanda- não- • tam
bém de sua autoria-, que, embora poaaa ,._de 
!Mnor mporlincla, 6 nacaaa6rio 8881nalar: no .n. 
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1°, paragrafo úmco. too aprovada a substrtuoção da 
redação "será representado por um pao de aluno• 
pela expressão •sere representado por um respon
sável, uma mãe ou um pao de aluno•. Com essa re
dação, hca melhor lraduzoda uma concepção amploa
da de partocopação do gemtor ou da genotora, bem 
como de representante de sua hgura junto à onsb!Uo
ção, onclusove com uma colocação maos coerente 
com a aluai Constrtuoção brasoleora no que doz respeo
lo à questão da doscnmonação por sexo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conll· 
nua em doscussão 

A SRA. EIIIUA FERNANDES (Bioc:G'PDT- RS) 
- Sr Presodente, peço a palavra para doseullr 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra, pare doscutor. à Senadora Emoloa Fer
nandes 

A SRA. EIIIUA lfERNANDES (BiocoiPDT- RS. 
Para dosc:utor Sem ....hsão da oradora ) - Sr Preso
dente, Sr"s. e Srs Senadores. lambem nos soma
mos ao destaque da il'nportâncoa desse proJBIO. To
das as admonostrações ou conselhos onde se reú
nem pessoas representando diferentes segmentos 
dentro de uma onstrtuoção, de uma entodade, ou de 
uma escola, são sempre altamente poslbvos. Sendo 
assom, é altamente salutar a partocopação dos alunos 
também em escolas pnvadas que não têm tons lucra
tiVOS. 

No entanto, Sr Presodente, queremos um es
clarecomento do olustre relator, que too o Senador 
Jose Fogaça, em relação ao que foo colocado pelo 
Senador Edualdo Suplocy, que aforma que houve 
uma emenda onde se coloca que quando o corpo 
doscente for formado por menores de Idade será rep
resentado por um pao +u uma mãe de aluno 

Em pnmeoro lu9ar. não seo se houve essa 
emenda, mas o que consta aquo, segundo a monhe 
avaloação, é que ele sena representado por um pao 
de aluno. Gostariana que houvesse sodo colocado 
pao ou mãe, Já que hofe trabalhamos com os doos ter
mos, vaiOnzando o papel que desempenhe a mulher 
em lodos os setores. Por esse motiVO é que, quando 
falamos aqui, sempre fazemos questão de dozer Se
nadores e Senadoru lnclusove estamos lutando 
para que nas eleoções deste ano apareçam os no
mes de govemadorlgovemadora, deputado/deputa
da, etc., porque essa é a forma de se tratar a ques
tão do gênero com o df!vldo valor 

Portanto, e!OOora esse detalhe tenhe sido es
quecido, o proj810 é bom e é Importante que sef& 
aprovado, porque a partocopação dos alunos ou dos 
paos, no caso de o aluno ser menor, dá uma rn&IOr 

transparéncoa. camonhando na doreção de uma onte
gração maoor da comunodade escolar. 

Ao concluor Sr Presidente. lembramos que 
quando doscutomos a Leo de Doretnzes e Bases da 
Educação levantamos essa questão, poos já. queroa
mos que a propna Leo de Ooretnzes e Bases da Edu
cação contemplasse a eXlgêncoa de que todas as es
colas tivessem essa oportumdade ou até esse dore
coonamento para que houvesse conselhos escolares 
trabalhendo nas escolas, dongondo, administrando, 
deCidmdo conJuntamente. 

Busca-se agora comgor algum lapso, vamos do
zer assom Sena omeressante que paos e alunos parto
copassem daquelas escolas que não têm fins lucrati
vos e até mesmo daquelas que têm. 

Pedona então um esclarecomento maoor a res
peoto, para votar conscoentemente o parecer do olus
tre Relator Jose Fogaça, aprovado pela Comossão. 

Muoto obngada. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O es

clarecomento será prestado oportunamente. 
Concedo a palavra ao Senador Artur da Tévo

la, para doscutor 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para 

diSCUtir. Sem revosão do orador.) - Sr. Pre&ldente, 
Sr"s e Srs. Senadores, quero trazer também uma 
palavra de endosso ao parecer do Senador Jose Fo
gaça, que comge, de certa forma, um asserto, se e 
que se pode dozer assom O asserto é a Idéia da leo 
proposta pela Deputada Vanessa Feloppe, do PSDB 
do Roo de Janeoro, e a coneção e perlerta, porque, 
em mstotuoções de pnmeoro grau, eVIdentemente, 
cnanças entre orto e doze anos não terão condoçiles 
de fazer parte de um conselho fiscal. 

DeseJO ressaltar um aspecto que foi extrema
mente debatodo ao tempo da Constrtuinte de 1988. 
Eu fuo o Relator dessa maténa e tiVe a feliCidade de 
ver que o relatóno ongonal, murto diSCUtido à época, 
acabou por ser mantido pelo Relator-Geral, o então 
Deputado e hoJB Senador Bemaldo Cabral. Pela pn
meora vez se colocou no texto constiiUCIOnal brasoleo
ro algo que não foo compreendido. HoJB, passados 
quase dez anos, está aí com evidente clareza, e é 
até tese de setores de vanguarda da políbca brasoleo
ra justamente a Idéia de cnar a fogura da entidade 
públoca não-estatal 

Na ocasião, hevoa um debate VIOlento em rela
ção à destinação dos recursos públiCOS para a edu
cação e nós, lavoraveos à destinação dos recursos 
públiCOS para a escola públoca, fomoe os autoras 
desse VIés, cnado pela Consb!Uoção de 1988 no Ca
pítulo da Educação e da Cuftura e no Capitulo da 
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Comunoc,ação. que é o da entidade de natureza pú
blica não-estatal Então ah colocamos como benall
clllnes dos recuraos públiCOs as escolas comunitária, 
fllantrópiCB e confessional. HaVIB então um debate 
•11tar1&0 sobre a caracte11zação PIIICISB do que é con
fesaonal, do que é flarltlópoco e do que é comuniláno. 

Alguns diZiam que tudo era a mesma co•sa; ou
tras pretenam a separação entre esses trás concei
tos, que a ConstrtuiÇáo teve a sabedona de lazer, 111-
ciuslve 1ntroduz111do a Idéia da escola confeSSIOnal. 
Houve muda coragem, à época, para essa coloca
ção. Por quê? Porque no ãmbllo do ellSino pnvado 
haVIB tamo as escolas de finalidade C01111HC1al como 
as escolas de finalidade confeSSIOnBI, Btl!m finalida
des comeiCiaiS agn~g~~das senão a de re1nvas1Jr na 
própria atMdade educ:aiMI tudo aqurlo que tosae r&
colludo como uma escola pnvada da mesma natur&
za das demaiS. Então, para que não IICBSBem no 
m.mo campo aqueles educadores cléssiCOS, aque
les que se dedicam a escolas de comun1dede e 
aqueles outros que, por filantropiB, operam ne área 
de educação, concebeu-se. pela pnme1ra vez no 
Bras1l, a 1dé1B da poss1b1Udade de se ter a entidade 
pública não-eslalal. Hoje esse tema é moda - a1nda 
bem-; à época era exceção. Fomos alvo de muitas 
crtbcas na OCBSiio por ISSO 

Daí a 1mportinc1B desse pi"Oj&lo. As escolas 
que teria a prasença, se a le• for aprovada - e será 
-. de um repi8BIIfltante do corpo discente seria exa
tamente aquelas de natureza pnvada com caiBCie
nstica pública, razão pela qual se JUslllica o cuidado 
redobrado em relaçAo às finanças dessas escolas, 
até para que a IIXIIÇio do caráter comunitário, filan
trópiCO ou COIIfeaional fique preservada ou tenha, 
pelo ~. o taaternunho de alguém que nlo per
tença 11 própria lllSIItuiÇáo. 

Com 1880, Sr. "Presidente, acredito que trago à 
C.. um -=lareclmantD l~nte para a com
poaendo de algo que vicejou na ConatiluiçiD de 
11118 e que, hofe, pode se d1zar, 8X1Bie em pleniiUdB 
e va1 sendo aprimcxado graclabvamente por esse 
praJIIm e pela oportuna emenda do Sanador José 
Fogaça. Obrigado a V. Ex". 

O SR. PReSIDENTE (Geraldo Melo) - Consul
to o Sanador José Fogaça, como Relator, se ~ 
vollar à tribuna pata falar sobre o piOJ8(D 

O SR. JOSé FOGAÇA (PMDB- RS. Para diB
o::utir. Sem reviSão do Ollldor.) - Como Relafor, Sr. 
Pnllldente, ..,._ obllervo que há uma emenda de 
radllçio do Sanador Eduardo Supltcy, que será 
~ oportunamente, quanto à exp1 lã0 

"pai da aluno", al8ndendo àquilo que foi ~ 

pela Sanadora Em111a Fernandes, a dualidade de gé
nero, que aqu1 temos qua respeitar A queallo da 
gênero e fundamental. polrtiCBmente correta e reda
c1011Bimente adequada Por ISSO, no momento opor
tuno, quando for apresentada a redação final, a 
emenda será, então, trazida paio Senador Eduenlo 
SupiiCY. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 
emende a que se relere o Senador José Fogaça 
será apreciada por ocaslio da aprecação da reda
ção l1nal do pro1et0. 

Está encerrada a diSCUSSão. 
Passamos a votação do proJBio, sem prep~ízo 

da emenda. 
Nio havendo oradores para encamnhar a vo

taçio. submeto aos votos do Plenáno o PIOJeiO, sem 
preJUÍZO da emenda 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vem que•ram permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado. 

~ o segu1nte o proJeiO aprovado: 

PROJETO DE LS DA cAIIIARA 
N115, DE 111& 

(NI77111'85, ftll c.. de Ollgem) 

Dl8péie .abre • obrlgato .. ldldl ele 
u inatllulqãea prlvad de ecluaa;la -. 
Mllcl6llu cle .._lqlo ele hnpaataa, ..._ 
--Clll_._ I~ .. III'-* 
do corpo die ata. 

O Congresso NBCJOnal decreta. 
Art. 1• As 1nst1tuiÇ6es pnvadas de educaçlo 

benefH:Járias da IS8nçlo de 1111p0B10s piiM8IB na 811-
nee c do 1nc110 VI do art. 150 da Constltuçlo Fede
ral, estio obrigadas a ter em seus conselhos liBcaiB 
um representante do seu corpo discente. 

Parágrafo úniCO. Quando o corpo d- for 
menor de Idade, será repn11111ntedo por um pa1 de 
aluno 

Art.. 2" A tiiiCOiha do repreaentanta doscer*l pra
YIIID nesta le1, dllr-illl-é. por elaiÇio entre os peJW. 

Art. 3" O Podar Exacubvo regufllmenlllm ala 
lei no prazo de-nta di8S após sua publicaçlo 

Alt. 4" Esta lei entra em VtgDr ne data da -
publicação. 

Alt. S' Rewogam-ee • disj ""1'-• em ccniiMD. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - P-

se à votação da Emenda n" 1, da Co1111Uão ele Edu
cação, de parecer fllvcrável 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a aptO
vem que1111111 pe.......,_r santados. (Pause..) 

Aprovada. 



MARÇO DE I 09~ ANAIS DO SENADO fEDERAL 

A maténa va1 a Com1ssão D1retora para a reda
ção final 

É a segu1nte a emenda aprovada 

EMENDA N° 1 - CE 

Acrescente-se, ao final do parágrafo umco do 
art. 1°, a segu1nte expressão: 

"( •••• ), a ser 1ndiCBdo pela associação 
de p111s ou enbclade comunrtána que os rep
resente.• 

O Sr Gel&ldo Melo, 1° V~ee-Preslden
re, deuca a cadetra de ptestdêi1CIB, que e 
ocupada pelo Sr. AntoniO Carlos Magalhães, 
Presidente 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
-Item 2: 

Votação, em tumo úniCO, do Requen
mento n• 67, de 1998, do Senador Adem" 
Andrade, soliCitando, nos termos regimen
taiS, o desapensamento dos ProjetaS de Le1 
da Câmara n"s 75 e 97, de 1992; 10, 25, 36, 
38, 41, 71, 93, 118, 151, 154, 206, 208 e 
211, de 1993; 32, 50. 62, 63. 74, 94, 101. 
108, 134, 135 e 142, de 1994; 6, 7, 8, 9, 12. 
19, 22 e 31, de 1995; e 73, de 1996; e Proje
tas de Le1 do Senado n"s 60 e 76, de 1995, 
que versam sobre alterações na Consolida
ção das Le1s do Trabalho, e que passem a 
tramitar em conJunto de acordo com os gru
pos ablllxo d1sonm1nados. 

- ProjBios de Le1 da Cãrnara n"s 25, 38 
e 118, de 1993; e 9, de 1995; 

- ProJetoa de Le1 da Cimara n"s 75, de 
1992; 93, de 1993; 6, 12 e 19, de 1995; 

- PIOJ&Ios de Le1 da Cimara n"s 211, 
de 1993; e 22, ele 1995; 

- ProjBIOS de Lei da Cãrnara n"s 206, 
da 1993; 63 e 108, da 1994; e 

- PIOJBIO de lei do Senado rf' 7&, de 
1995; e PIOjBIOS de lei da Cimara n"s 41, de 
1993; 74, 94, 134 e 142, de 1994; e 8, de 1995. 

Sobra a mesa, requanmento que sará lido pelo 
Sr. 1° Secratáno em exercício, Senador Carlos Pa
troclnio 

É lido O !Uinta: 
REQUERIME O NO 150, DE 1998 

Senhor PAISidant , 
Nos termos do art. 315 do Rag1mento lntamo, 

do Senado Federal, naqua1ro o ad1Bm8nto ela vota-

ção do Raquenrnento n• 67, de 1998, de autona do 
Senador Adam1r Andrade, constante do rtem 2 da 
Ordem do D1a de hoJI!, a l1m de ser feita na sessão 
de 16 da abnl prox1mo 

Sala das Sessões. 5 de março de 1998. - Se
nador Hugo Napoleão, Lidar do PFL no Senado Fe
deral - Sanador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- Em votação o requenmento 

Os Srs Senadores e Senadoras que o apro
vam que1ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
Aprovado o requenmenlo, a maléna va1 para a 

Ordem do DIB na data f1xada 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 

-Item 3: 

Votação, em tumo úniCO, do Raquan
manto n• 79, de 1998, do Senador Jefferson 
Péres, solicitando, nos termos regimentaiS, 
tramrtação conjunta do ProJeto de La1 do Se
nado n• 104, de 1997, com o ProjBIO da lei 
da Cãmara n• 32, de 1995, por velll8ft!m so
bra prestação de Informações requandas 
aos órgãos públ1cos. 

Em votação 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam que1ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
O Pro)E!to de Le1 do Senado n• 1 04 passa a tra

mitar em con1umo com o ProJeto de Lat da CâtDBra 
n• 32 e as maténas dos ProJetas de Le1 da Câmara 
n"s 32/92, 17193 a 4 160/94, Já apensadas, retomam 
à Com1ssão de Constrtu1ção, Jus11ça a CKiadanl&. 

O SR. PRESKJENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-ttem4 

Votação, em tumo úniCO, do Requen
manto n• 97, de 1998, do Senador Ade1111r 
Andrade, soliCitando, nos termos regimen
tais, tramrtação conjunta dos PI'DIBIOS de lei 
do Senado n"s 3 a 24, da 1998, por versa
ram sobre os planos de benallclos da pnm
dênciB SOCial. 

Emvotaçao 
As Sr"s. e os Srs Saoodores que o aprovam 

que1ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os PIOJBIOS de La1 do Senado n"s 3 a 24, de 

1998, passam a tramitar em cor~~unlo. As maténas 
retomam à ComiSsão da Conslrtuição. Jusbça a C.
claclama a à Com1ssão da Assumas Socuus. 
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O SR. PRESIDENTE (Anlano Cartas Magalhiies) 
-118m5 

Votação, em turno únrco. do Requen
mento n• 130, de 1998. do Senador Ademor 
Andrade, sohcdando, nos termos regunen
tals, a tramitação conjunta do ProJetO de Leo 
do Sanado n" 6. de 1998. com o ProjetO de 
Leo da Câmara n" 31, de 1997. por versarem 
sobre o trabelho cooperatiVO 

Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senedol8s que o aprovam 

que~ram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
As malénas, juntamente com o ProjetO de Leo 

do Sanado n" 153, já apensados, passam a tramllar 
em conJunto e retomam à Conussão de Aseuntos 
Soc181s. 

o SR. PRESIJENTE. CAr*no Cartas MagaNea) 
- Eegolada. a matéria constante da Oodern do doa. 

Sabre a -· pa.-r oferecendo a redaçêo 
final que, nos ~ do art. 320 do Reg~mento Inter
no, se não houver obJ8Çio do Plenáno, será lodo 
pelo Sr. 1° Secnltáno. em exercíCio, Senador Carlos 
PaiRICinoo. 

É Ido o seguonte: 

PARECER N"IO, DE 1918 
(Da Comosslo Doretora) 

Rada9lo IIMIU Emencllo elo &.Nodo 
.a PujU de 1A1 de Clmanl n"IIS, de 1-
(n"77U,de 11115, .. C.. de ........ ). 

A Combr'o Dinllora aprasenla a redaçAo finei 
da Emanda do s-oo ao PRIJIIIO de lei da Clmara 
n" 85, da 111116 (n" 770. da 1995, na Case da on
gem), que dlaplle sobre a obrigatonadade da u lns
tilulç6aa pnvadas de educaç&o beneliciMas de IMn
çlo de *'~ tarem em seus COI1IIIIhos ficaiB 
l1iiiP 118ntanlll do corpo d'-nte-

Sala de Raunillaa da Comosalo, 5 da março da 
111116. - Anlonlo cartoa ~ P-idenla -
Qw ' 1 11a1o, Ralator - cartoa Pab aiulo - em• 
Fw••tdll. 

ANEXO AO PARECER N" 90, DE 1998 

Dlap6e aaln a abrlgalalladeda de 
• ., m llç6N prtvad e de eduC89io ba
rrd I' lea de lea çia de ln p UIIM ...... 

------ ftacele ...... - •• doa.poJIJC ... 

EMENDA UNICA 
(Corresponde à Emenda ri' 1 - CE) 

Acrescente-se ao paragrafo únooo do art. 1° a 
seguonte expressão 

'( .•.• ) a ser ondocado pela assocoaçlo de 
paos ou enlldade comunotána que os repre
sente.• 

O SR. PRESIJENTE (AniDnoo ca.tas Magali as) 
-Sobre a mesa, requeomsuto que Rrá lodo pelo Sr. 1° 
Secn!táno em exarcícoo, Sanador Callas Palmclnoo. 

É lodo e aprovado o segulllle. 

AEOUEAIIIENTO N"151, DE 1188 

Senhor Prasodente, 
Nos termos do art. 321 do Regomento lnlllmo, 

requeoro a dospensa de publocação do Pa.--r, para 
omedoala dlscuUão e votação da rada9lo hnlll do 
ProJetO de Leo da Câmara n" 95, de 111116 (n" 77Q/95, 
na Casa de ongem), que diSpõe sobre a otmgaiOne
dsode de as onstotuoções pnvadas de educaçAo, bene
fiCiárias de osenvão de ornpostos, terem em seus con
selhos 118C81& representante do corpo doscenle. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1998.- .laR 
Fag~a. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Ml4lftl 5 

) 

-Sobre a mesa, emenda que será Ioda pelo Sr. 1° 
Sacretáno em exercocoo, Sanador Carlos Patrocinoo. 

É Ioda a saguonte. 

EMENDA DE REDAÇÃO OFERECIDA 
AO PROJETO DE LEI DA cAMARA N" 95, 
DE 111116 (N• 770195, NA CASA DE ORI
GEM), QUE DISPOE SOBRE A OBRIGA
TORIEDADE DE AS INSTITU1ç0ES PRI
VADAS DE EDUCAÇÃO, BENEFICIÁRIAS 
DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS. TEREM EM 
SEUS CONSELHOS FISCAIS REPRE
SENTANTE DO CORPO DISCENTE 

Moddique-ee o Parágrafo 6nico, do art. 1°, pas
sando a lar a seguonte redaçAo: 

"An. 1° ........................................................... . 
Parágrafo 6noco: ( .... ). será repunnlldo por 

um responsável, mie ou pao de aluno, ( .•• )." 

Juallflc:aplo 

Concordamos com o mérito da prapoala ir1icoal, 
como também, com a emenda apAISenleda pato Re
lator, Senador José Fogaça. no entaniD, ~ 
contribuir com a atuallzaçlo e um m8IDI" apallayia
mento do taXIII. sugerimos uma segunda -Ida. 
A.-n o fazemos por enteuder que é u,. rnodllll:a-



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SEI'ooADO FEDERAL 

ção. aparentemente pequena, mas que traduz uma 
concepção ampliada de partiCipação de qualquer um 
dos genl!ores ou gemtoras, bem como de repre
sentante de sua hgura junto à 1nstdu•ção. E, espe
Cialmente, trata-se de uma colocação ma1s coerente 
com a atual ConsbtuiÇão BIBSIIe•ra. no que d•z ras
padO à questlío da d•scnrmnação por sexo. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1998 - Sa
nador Eduardo Suplicy, Líder do Bloco de Oposi
ção - José Fopç~~ - E•Die Fem~~ndee. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magallães) 
- A maténa deuca a Ordem do 018 e va• à ComiSSão 
D1retora para perecer, sobre a emenda, nos tennos 
do art. 323 do ReguneniD Interno 

O SR. PRESIDENTE (AnlanK> Car1os Magalhães) 
-Volta-se à liSta de oradores. 

Com a palavra o nobre Senador Ed•son Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncl& 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, recebi com grande prazer, ao lado da 
em1nente Senadora Emília Fernandes, o convde do 
MiniStro lns Rezende para parbclpar, no M1msténo 
da Jusi!Ça, da solemdade que marcou oiiCIBimente, 
em nosso Pais, a Semana lntemBCIOnal da Mulher. 

Isso porque me mcluo entre aqueles que, des
de a Juventude, vêm acompanhando com grande en
tusi&Bmo a conquiSta, pelas mulheres. do espaço 
que lhes pertence na sociedade. 

O dado auspiCIOSO e o de que a progressão 
profissK>nal da mulher, e&pec181mente da mulher bra
Sileira, se foi lenta, muito lente, até de!enn1nado pe
ríodo hiS!oncamente racente, passou a ganhar ex
traordinána velocidade nas llH1mas décadas. 

Nio se trata, no episódio, de uma diSputa por 
posiÇÕes entre homens e mulheres. O que se bus
cou e BJnda se busca. na evolução cuHural da SOCie

dade, é admdir-se o concet10 de que os do1s sexos, 
na VIda prohss1onal, têm de alcançar a dese!ada 
eqOidada. 

Já se lo• o tempo em que as abs lideranças 
de um pais davam-se por sal!sledas em elege~em as 
mulheres as "!Binhas do lar", achando desnecesséno 
que, além das artaa culninas, elas se aprolundasnm 
em coc•lllêndiOB cielllllicas ou em outros olicios. 

A própna atMdade econômiCB das nações não 
p6de preSCindir da lcontnbuição da mulher, con
vocando sua •ntai!Qê - a par das suas lnconfun
dlvais peculiandades m•n•nas - para os saHos de 
desenvolvimento que -o podem ser conquistados 
semeia. 

Ds cada 100 trabalhadores a!Mis, em fins da 
década da 30, novanta e quatro eram homens e 

apenas se1s, mulheres. Nos d1as atua1s, 35% dos 
trabalhadores no mundo são mulheres, numa pro
gressão que aumenta a cada ano. 

A conqu•sta fem1mna pelo espaço que lhe cabe 
na SOCiedade não tem s1do fácil. Se sua ascensão é 
motn10 de 1llbllo para nós, dsste lado do mundo, não 
o é em outras partes do Planeta, nas quBJs a mulher 
BJnda se mantém subjugada e, às vezes, até mesmo 
temvelmente mutilada, por atrasos cuHuiBIS que 
agndem nossas expectatiVas de pessoas CIVIlizadas. 

No entanto. como sempre acontece de modo 
1mpostergável. até a esses lugares chegaJá um d1a a 
evolução da •nte!•gênciB e da compreensão, chave 
que abnrá os vastos portões a serem então trans
postos pelas mulheres libertadas de reg1mes escra
vocratas. 

A Semana Internacional da Mulher, comemora
da sob os ausp1C10S das organiZilÇÕIIS mundlllis, é 
um mstrumento 1mportante para acelerar a liberdade 
daquelas mulheres que ainda não conquiStaram o 
seu pleno d1redo a cidadania, poiS faz repen:ubr, em 
de!errmnadas regl6es, a consciênCia do seu atraso 
em relação às nações CIVIlizadas. 

No Brasil, acreddO que podemos d~mr que a 
mulher J8 COriS8QUIU, em termos proiiSSIOnBJS, o tra
tamento que a •guaia aos dema1s b1BS1Ia1ros. Segun
do o IBGE, para cdar apenas um detalhe do seu le
vantamento, haVIB menos de 100 mil mulheres, em 
1985, ganhando ma1s do que VInte salénos min1mos. 
Dez anos depoiS, em 1995, jã eram 422 m11 mulhe
res nessa fa•xa salanal satiSfatória. 

Na Justiça do Trabalho, talvez mais da metade 
dos seus JUÍzes, aprovados após dlfiCfllmos concur
sos pllblicos. pertence ao sexo lamn1n0. Quase a 
metade dos pesqul8adoras com bolsa do Conselho 
NaciOnal de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológi
co também se compõe de mulheres. Nos vestibula
res para os cursos supenores, como tem Sido nob
ciado pela mpl8nSB, o nllmero de candidatos mas
cui1110S e fernmnos pralleamente Já se lgiiBia. No co
mando das grandeS ~ na mediCina, na odon
tologia, na literatura, no seMÇO pllblico, anfim, em to
dos os setoras que 8XIgem conhec:imaniDs técnicos, 
aiiD d~mmanto, acuidade e vocaçiles genufnas. 
vamos encontrar, num crascando de di& a dia, a pre
sença lemmma brasileira. coneapondendo planamanlll 
às esperanças de um país jovem, que convoca todos 
os seus filhos para a aoeleração do seu prog1881K>. 

A Sr". Emilla FemllndM (BioccliPDT - RS) -
V. Ex" me pennde um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Com 
prazer, ouço V. Ex". 
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A 8r" Ealililt ............. (Bioca/PDT - RS) -
Escuto .-mente o pronunaarnento de V Ex" e 
até não Clnana 1ntenomper suas considerações e os 
dados que apresenta sobre o avanço e as conquiS
tas que as -nulheres, gradabvamente, com luta, oom 
sacrifício - com determinação, vêm consegUindo. 
V. Ex" expõe o assunto de forma mudo ctara a con
creta e o meu aparte é para, em pmaro lugar, cum
pnmantá-lo pala presença na abertura das atMda
des da --do Ola lntamllclonal da Mulher, que 
acor-. ontem no M.,IS!éno da Jusbça- onde es
távamos também presa.--, onde V. Ex" deu urna 
clara damonlllnlçio da VISio que tem em ralação a 
assa luta pala igu•fdade entre homens a mulheras, 
que, oom con~llio a detenmnação, buscam a 
valonzação mútua a, gradabVamenta. o aapaço que 
é de dtraito das mulhan111. Graças ao nosso trabalho 
a aslolço a-118. consegunemos alcançá-lo, mas 
é ~ também a compreensão dos homall8 
em ralação à quaatão. Cumpnrnanto V. Ex" pelo 
tema que aborda. que foca resgiSirado oomo marco 
em relação ao respallo que tem és mulheres, à sua 
luta pala I!P •Idade a pala valonzação que dá a -
luta, que é mundial, da raagate ao aapaço das mu
lheres. Eu gcJSIBra de aprovettar para lembrar aaa 
Srs. P~ a à IICICIIIdade blaadalra como 
um todo que 11111a Casa, na terça·leua, dia 1 o, na 
Hora do Expadtente, a partir das 14h30nun, quando 
1n1C111 a noaaa ll8ll8io planána, astaré prestando a 
sua tton.nagam ao Dta lntarnacoonal da Mulher, que 
tnu IIICOmllá no domingo, dia 8. A soaadade braslllll
ra poderá _,r ao evento pelo canal da TV s.na
do, e as mulharaa e os homens de a ..... n .. podetlo 
w a IIIIIB Casa IISIIisbr, ao VIVO, ils I'IIIUIIfeiiBç6 
dos Sra. Senadoraa - certamente nio serio apenas 
as Senadoras, mu os Senad9n111 também eeiiUio 
na tribuna pmslando a sua homenagem a damol• 
llando a~ da parçana- aunnhada. 
CurnprirnanD-o, Senador EdiSOII Loblo, pela -
poehml e a1!1•çAo da1lmtca nasla Cua. Multo obri
gada. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Agrade
ço a V. Ex",.,.,.. Senadclla Eml8 Femandea, o 
aparte c:amhoao que noa ore-,.... rnornB~IIa. 

V. Ex" 118m IIICio c:ornbativa em favor dos di~ 
los ~ da mulher bras1lellll e de flldu aa 
lt"LII,.._ do mundo . .,_ d11'1111os, que, no pBIIIIl· 
do, enun tio pNfUdicados, tão postergadoa, ooma
çarn a ser reoont.eados greçaa à açAo de Lkllns 
como V Ex" e de tantas outras rnulhanta 8ldraanll
nánas deattl Paía, que 1ut11m pala prwervaçAo dali· 
-di-

St. PraSJdanta, no mau Estado do Maranhão, a 
oonqul8ta de espaço pelas nossas patncoas culnu· 
nou com a eleiÇão da Governadora Rosaana Sar· 
nay, que, na admtn1stração, tem refletido o talento da 
mulher bras1la1ra. E, para não or tão longe, basta que 
citemos entn! nos, aqu1 no Sanado e na Câmara. 
aesa excepciOnal plãtade da Senadoras e Deputa· 
das, que tão grande contnbuiÇão têm olerectdo à po
libca a - Interessas públiCOS de noeao Pa1s. 

Na verdade, a mulher tá assegurou a sua poat
ção de tgualdade com o homem no atual p•ccaaso 
que está transformando a soaedade braslla1ra. 

Gostana de aaescentar que o que mats .._,. 
ta, nessa poograssão pRiftsstOnal da mulher braldSI 
ra, é que, por ITIIIIS alto que ala se pDSICIOI18 em lun· 
ções da mBIOI" responsabilidade e tmpOrlãnaa, nun
ca lha faltam a daltcaaaza a a ternura, ~da 
feminilidade. ES!eja onde estiVer, contmua saldo a 
eapoaa e a mie dediCada, JBrnatS abandonando as 
tradtçiias de generosidade a oomp-..são que oor· 
rem no nosso barlddo sangue laltno. 

Cumpnrnento as rnulhe.as brasileiras niiiiiB Se
mana InternaciOnal tão IUstamenle COII'IIImOI8da, 
com destaque, pelo Govemo de nosso País, daee
iando que as outras naç6as menos lelozes DOnqUI8· 
tem as vtlónas por tgualdade que, cita a dta, se 
aciiiiiiCIIntarn em todo o mundo. 

Era o que eu bnha a dtzer 
Mudo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Arlanlo Caltos MagaNes) 

- Com s palavra o Senador Carlos Bezerra. S. ~ 
dtsp6a da 5 rmnutos. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. Pro
nunca o aegutn1a dtacuoao. Sem naVISio do Ollldor.) 
- Sr. Prastdenle, Sr"s. e Sls. Senadonta, 88la _,., 
no MuniCÍpiO da Terra Nova, Estado da MaiD Groa
so. fot _,nado matB um líder dos sam-tena. ~ o 
tarçatrO que rnorn1 - Mumcípio em ~ tam
po. Teoclomtro, o -Jnlldo. peocleu seu filho ano 
pe•sem . ..... nado. e também um companheiro 
de lula pela tena. 

Segundo tnlotnlannmiiii8ÇOBIIICÕ·IIII, a polícia local parllapa 
da trama que .-n OCIIIIIOIIIUido o ...-..ID das

=- trabalhadoraa, deaa. líderaa. Por vár.s -· 
so1tatet ao Secntláno de Segurança do Estado de 
MaiD Goosso que 1rOCe.a o delegado de Terra 
Nove a alguns lunctonárlos da políaa local, que, de 
acordo oom tnforrrla9iie&, aelão unidos com BqJ alas 
prepotentes que IIUida ta1onsm em -BSI'IBI' trabll· 
lhadores em Mato Groeso e em todo o Brasil. 

Sr. Praatdenla, Srls. e s... Senadoraa. é la· 
"*11éY88 - MJadentel Nós, que lutamos Pila le-
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forma agrána ha tantos e tantos anos, entendemos 
que esta não é ma1s a época de se pratiCar aios vio
lentos como esse A reforma agrána, apesar de toda 
a dd1culdade, está sendo Ieda no Estado. Nos úlll· 
mos tempos, Mato Grosso Já assentou aproximada
mente 40 m1l famíii8S de trabalhadores. Porém, a 
VJOiêncra não f01 extirpada; continuam a tratar os tra
balhadores como se fossem bestas-leras, assassi
nando-os.. E o piOr é que todos esses assassinatos 
ficam Impunes; não há nenhum cast1go para aqueles 
que cometem esse bpo de YIOiã11C18 no meu Estado. 

Sr. PR!S!dente, a hnal1dade do meu pronuncia
mento e denunciBr esse fato ao País; eXIgir do Go
verno de Mato Grosso - vou eXIgir do Governador 
Dante de Ollve1ra, vou ligar ainda hoje para o Minis
tro da JustiÇa, lns Resende - que se tome uma pro
VIdênaa dlásbca para se acabar com essa matança 
de trabalhadores no Mato Grosso, piiiiCipalmente no 
MuniCípio de Tena Nova. É do conheCimento de to
dos a exiStênCia de uma teiB de assassinatos O 
TeodOIIR estava com a morte anunCiada há quase 
um ano. A morte foi sendo protelada e aconteceu 
esta noite. Já perdeu um hlho, Já perdeu um compa
nheiro de luta e, agora, ele própno moneu. Era um 
dos líden!s m&IS autênticos do Movunento dos Sem 
Tena no Estado de Mato Grosso. 

O Sr. Eduardo Supllcy (Bioco/PT- SP) - Per
rmte-rne V. Ex" um aparte? 

O SA. CARLOS BEZERRA (PMDB - Mn -
Comprazar. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - Se
nador Callos Bezerra, Infelizmente, é da maJor Jrn
portânaa a 1nlonnação que V. Ex" traz a esta Casa. 
Mais um trabalhador, o Teodomro, em Tena Nova, 
foi assassmado na madrugada de ontem, e sua mor
te Já haVIa Sido anuiiCieda. Trata-se de mais um 
acontec:imento grave: a morte de trabalhadores que 
lutem pela reforma agnl.na, pelo d1reito de lavrar a 
terra e de serem aa.ntados. A lmprat IS& também 
ragadrau IIOfll que, no Rio Grande do Sul, nas Fa
zendas GuebiJu, em Jóia, e Rub1ra, em Pirat1n1, tra
balhadoras IUIBIS sem lena DIMIBm IBJadas de IIIOS, 
na madrugada, al1 ondle estavam acampados, como 
se fosse uma ameaça àqueles que também estão lu
tando pela reforma agnl.na. Senador Carlos Bezena, 
no prãx1mo diB 17 de •bril, se completaláo dOIS anos 
do trágico ocomdo em Eldorado dos 
CaraJú. quando 17 I balhadores runus foram mor
tos. No da 17 de ab do ano passado, no pnmeiro 
amtenlário dessa tra 1a, cerea de 100 m11 pes
soas VIeram a Bras018 para lembrar o ep!SÓCIIO, CUfOS 

raapansáveis, até entilo, estavam Impunes. Trans-

·~I 

corre agora o segundo aniYersáno. e aulda não se 
responsabilizou mnguem pelo massacre Por que re
giStro 1sso? Exa1amente porque e esse sent1mento 
de Impunidade em relação aqueles que agem com 
VJOiã11C18 contra os trabalhadores sern-tena, que 
acaba sendo um est1mulo para a contmu1dade des
sas tragédiBS. Por ISSO é Importante a denuncia que 
faz V Ex" sobre a morte desse trabalhador, no Esta
do de Mato Grosso, que faleceu porque lutava pela 
reforma agrána e pelo d1rello de ser assentado na 
lena. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Existe, Senador, ma vontade com relação à puniÇão 
desse bpo de cnme Há toda uma conlrana para se 
evitar que se punam os responsáYI!IIl. É lamentável 
que os trabalhadores, no Brasil, &eJ8111Iratados des
sa forma 

Em Mato Grosso, temos evitado esses aconte
Cimentos Pessoalmente, tenho-me envolvido nes
sas questões. como tambérr o meu Partido, o 
PMDB. Mato Grosso podena ter vános Eldorado& 
dos CaraJás, o que não ocone deYido à nossa Inter
venção política, mediação e à l1derança que temos 
sobre os trabalhadores Consegu1mos negoc~&r um 
pnme1ro acordo entre o Governo e o Movimento dos 
Sem-Tena no Estado, que serv1u de modelo Inclusi
ve para o restante do Pais Porém, mesmo com todo 
esse esforço de nossa parte, a VJOiênaa continua. 
Em outros Estados onde não há pi'OICimldade entre 
as lideranças e os 118balhadores, o que pennlllna a 
melhor condução desses processos, acontecem pro
blemas como os de Eldorado dos Carafás e do Esta
do de Rondõn1a. 

Em Mato Grosso, têm ocomdo assassinatos 
que nos levam a eX1g1r prov1dênc1as do Governador 
Dante de orNe1ra Por vánas vezes fo1 solicitado ao 
Secretário de Segurança que ret1rasse os poliCiais 
do local, POIS estes estão mancomunados com piSto
leiros e J811unços que vêm matando os trabalhado
res, mas o Governo não ag1u; foi inepto. Ass1m, 
solicitaremos ao M1n1stro lns nezende que tam
bém acompanhe o caso, ajudando na puniÇão da
queles que mataram Teodom1ro e outros, e aca
bando com essa onda de v1olênc1B no Estado de 
Mato Grosso. 

No passado, em Mato Grosso, mudos sucumbi
ram na luta pela lena. Na avemda pni1Cipal do Muni
cípiO de Jauru, em um so dl8 foram metralhados vin
te e sete tl&balhadores. E não houve puniÇão para 
essecnme. 

A Sr" Emllla Fernandes (Biooo/PDT - RS) -
Penrnte-me V. Ex" um aparte? 
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
POIS não, Senadora. 

A Sr" Emllia Femanclell (BiocoiPOT - RS) -
Quero cumpnmentã-lo pelo d1scem1mento, pela de
tei1TIIn8Ção e pelo conteuclo do pronuiiCIBmento de 
V. Ex", preocupado sempre com os problemas rala
ClOnados com o seu Estado e com o Brasil todo. As
sim tem Sido a sua pallicipação nesta Casa. Este
rnos, como já foi Cilada, acompanhando apree,.,_ 
a sitUaÇão do Eslado do Rio Grande do Sul, onde 
esta havendo urna mandeslação de trabalhadores 
sem lena, arn algumas fazendas. O Governo, os m
lllares e os produtores estão atentos, o que sigmltca 
que, realmente, o BIIISII apresente problemas urgen
tes que ,_.m ser RISOMdos. Corno se não bas
tasse o índice monstruoso de desempregados, te
mos a ...., do campo. A paz, a tranqOIIIdade, o 
desemlalvlmento e a permanênca das pessoas no 
campo são um dos grandes desafiOS da proposta neollbe,.., que, além de nio ~. niio corwe
gue ~ que reai11W118 tem compromiSSO com 
essas ~ soclllia. Entio, esternos pedindo 
que hapl tolerêncla e comp.-nsão de ambos os la
dos, -o dos produtoras- que estio apraaiiSIVOS 
porque alagam que as fazendas ocupadas race-
mente aio produbvas -, como pelos sem-terra, Já 
cansados de vagar pelas estradas e de apelar para 
que se canstrua urna politica agnlna, eo lado uma 
polllica &glicol&, que realmente valorize o homem do 
campo e pennita que ele 1é permaneça. criando ex
pectaiiVB de futuro para seus filhos. Os JOITIBIS dio 
noticias. a lodo momento, de que bros são ouvidos 
perto ..._ redulo8, no R10 Glande do Sul, onde 
..-m inmneras lamllias e cnanças. Asaim, apro
veilarnos este aperte para diZei' que a pn!OCUpaçio 
de V. Ex" taml*n tem Sido a 110888. Fazemos um apelo.,- Grande do Sul, à SOCI8dade e ao McM
I'IW1!0 dos Sem-Terra para que continuemos tentan
do .. ...,.. •• ,o Governo. P~. tamb6m. que 
a cl1181111 produtora noe auicif..-riésaa lula, no BMtido 
de dar -.paltncia à ,_ siluaçlo agrfoola - à 
agricultln e à pecuária. Às vezw, para. à aociada
de que lUdo 88lli mudo bem, quando sabemos que 
as dllicukllldes no campo sio i,.._, No momen
to em qua foram expoatos claraiMnte os dados, o 
esfolço que o produtor está fazendo • o númefO de 
expu._ das suas terras, taramos uma sociedade 
CCiniiCI8flla da r.: eKiade de se constnllr legalmen
te uma palftlca agrfcola e agréna aue, acrna de 
tudo, 16iljl8ile a vida humana - a de cnenças, n'Aiihe
rae e baballadoras que niio sabem a quem 1'111118 re
caner. O. dados sio eng&IX*III, não 11111111111111 a 

--------
realidade e. pniiC!palmente, preocupam a todos nós. 
tento os do campo como os da Cidade Que as auto
ndades do meu Estado, o RIO Grande do Sul, IIJIIm 
com cautela e determinação, dentro dos parãmeb08 
lega1s, respeitando o ser humano acima de tudo. 
Exemplos de desrespello às paeeoas e de atiludee 
1nescrupulosas vamos todos os dl88: pessoas que 
matam emba1xo de escombros e pennaneoam ~ 
na. pessoas que matam no campo e que nlo ee 
sabe se serio punidas ou qual será a puniÇID que 
reoaberão. Que o Governador do Estado do RIO 
Grande do Sul -o qual não deu um palmo de terra, 
durante todo o seu mandato e que também não tem 
ll!udado os assentementos que são de ~i
dade do Estado - se sensibilize, mas que 818 dentro 
da te1, com serenKiede e respeitando o ser humano. 
Muito obngada. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - M1} -
Obngado, Senadora. 

o Governo tem tudo para lazer uma politica 
para o pequeno e médio produtor rural, faliam ape
nas iniCiativa e datenmnação. 

No Mato Grosso, por exeRlllo. a Ernbrapa e o 
BNOES, que cnou uma carlatra de deMnvolvimenlo 
reg10nal, fizeram um plano para o pequeno e médio 
produtor rural, que começa a eer exacutada agora. 
Essa KléiB será usada como modelo pelo I8IIIID do 
Bras11. A Embrape tem tec:nologiB e um grande tra
balho realiZado, mas ISSO não chega aos m6dioe e 
pequenos produtores ruraiS porque falta 1niCIIIIIva. O 
Mmisténo da Agncultura e o Ministéno da ~ 
Agrána devenam JUntar-se na elaboraçio de um pla
no semelhante para cada Estada brasde1ro. 

Em Mato Grosso, o proJBID fol1n1CIIIda no Muni
clpiO de Querêncla, e teve êxito. Querência, hoje, é 
modelo. Agora, asse 11po de 8SSI8Iência 88lli Nlldo 
levado ao restante do Estado, onentendo o tralha
dor sobre o que pode produzir e comeraaliur. Essa 
é uma onentaçio bá8lca e fundamental para a fixa
ção do trabalhador na tarra, mas falta delarmluaçlo. 

O Sr. Oci8Dir ~ (PTB - RO) - Penlte
ma V. Ex" um aperte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MTl -
Ouço V. Ex" com praar. 

O Sr. OciRir Sa- (PTB - AO) - s.nador 
Carlos Beana. estou OUVIrldo - o -
discurso e os diversos apartes que ~. com os 
quais concordo, mas queria dizer que. no llrallll, 
ume das formas encorllradas para ee praclllllinar a 
1aloma agrána 6 se falar em pallbca agrlcoiL E nlo 
me refiro a V Ex", nam à emnente Seuadolll Emlla 
Fernandes, mas ao Gavamo. Fala- em palftlca 
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agncola e em credato rural porque assam se JUnta 
uma gama de ddaculdades muato maaores que o pro
blema básiCO. O problema básaco da reforma agrãna 
é a terra. Não se faz reforma agrana sem terra das· 
ponivel. Enquanto o Governo faca por ai desapro
pnando pequenas propnedades de mi, doas mil, três 
mil hectares, está d12Bndo, está acenando clara e 
ostensiVamente para uma posiÇão polilaca; asto e, 
não vamos fazer reforma agrana Não se faz reforma 
agrãna em pequenas propnedades de mal ou d01s mil 
hectares. Faz-se reforma agrána em grandes pro
pnedades. O Paas lambem não terá politaca alguma 
defanlda se não diSpuser de recursos sufacaentes alo· 
cados em favor do Manisténo Extraordanáno de Politi
ca Fund~ana. V. Ex' roa o Relator da Corrnssão de 
Orçamento, em 1997, e sabe murto bem das dafacul· 
dades que !MimOS em alocar recursos para a refor
ma agrána; o propno Governo, naquela oportumda
de, haVIa alocado recursos reduzadissamos para a re
forma agrana; nos é que ampl~amos a rubnca orça· 
menlána. Ha doiS daas, uma declaração do Presiden
te da Repúblaca chamou-me a atenção, onde Sua 
Exc:elãnc1a d1z1a que o Governo não fará 11181s as
sentamentos. Não entendo. Se o Governo não fará 
maas assentamentos, tenamos duas premassas que 
precasanam ser cumpridas a pnmeara é a da ill&XIS
tênela de famHaas neaessatadas de serem assenta
das, de famllaas que dispõem de urna porção de ter
ra, e sobre a qual tenham a posse e a propnedade. 
A outra, sena a mexislêncaa de sem-terras no Brasil 
Sabemos que exiStem milhares de famHaas sem terra 
no Brasal, segundo estatisncas do própno Incra 
Cumpmnento V. Ex" pelo pronuncaamento, ao qual 
me solldanzo. Entenda que o Governo deve ... AI Já é 
uma ação pohclal, e ~ ações poliCiaiS e judiCiaiS, 
quer CIVis ou cnmina nesse terreno, dificilmente 
chegam a bom termo r uma ou outra razia Con
cluando, quero dazer q e não se fará reforma agrána 
no Brasil; nia seráo elammados os conflitos de terra 
sem que haja terra para os assentamentos de agn
cultores, que são, neste Pais, meearos, arrendalános 
e pequenos trabalhadores ruraas. Era asto que quena 
dazer a V. Ex". 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Murta abngado, Senador. Tenho doiS pontos a pon
derar com relação ao aeu aparte. O pnrnearo, daz ras
padO aos recursos. V. Ex" tem razão. Ainda na mês 
passado levea esse ~ta ao Senhor Presidente 
da RepúbliCa - anclusljle a ampressa deturpou a nv
nha Ida à PniSidêncaa. POIS um dos assuntas trata
dos fOI a I8Sp8lta da reforma agrána - , oportunida
de em que peda a Sua Excelêncaa que usasae uma 

parte desses recursos do Banco da Terra para os 
assentamentos. a Iam de agllazá-los. Sabemos que 
exiSte uma parcela elevada desses recursos, e até 
que esse Banco opere vaa um longo tempo. Assam, 
Já este ano. poaenamos usar parte desses recursos 
para darmos maaor velocadade ao processo de as
sentamentos. 

No que daz resperta ao tamanho da propneda
de, depende. O Brasal é murta grande. No meu Muna
cípao, RondonópoiiS, quando lua Prefeito, Unhamos o 
compromiSSO de não deaxar nenhum trabalhador 
despejado na penfena da cadade Lá, howe três 
despejOS, há dez anos, em 1983/84. Naquela oca
sião, a prefeitura comprou terras de boa qualidade, 
desmatau, gradeou a entregou doas alqueares, ou 
canco hectares, para cada famn~a. Foa a únaca prefaa
tura da Brasil a fazer reforma agrána. Aqueles traba
lhadores vivem la até hoJB, nobre Senador, produzan
do. A terra a de óbma qualidade, há estrutura e a 
propnedade é próxama à cadade. Então, nobre Sana
dor, dependa da realidade de cada localidade Em 
determanados lugares, há a necessidade da 50 ou 
1 00 hectares por famOaa, em outros, com canco ou 
dez hectares uma famHia pode vNBr com tranqiiallda
de, dependendo do projeto que se faça para o uso 
da terra. 

O Sr. Odaclr s- (PTB - RO) - Quando 
ma relen à questão das propnadadas que vêm sen
do desapropnadas, de doiS a três m~-hactaras, alu
daa a uma polítiCa federal, V Ex" relere-ae a uma po
litiCa munacapal. V Ex" colocou no subúrbio da uma 
cidade 20 ou 50 famHaas. Não sa encontra, hOJI!I, no 
Brasil, nenhum agrupamento da sem-terra, a não ser 
talvez na Raa Grande do Sul, com menos ele trezen
tas famílias. Se nos taxarmos na politica adotada 
pelo Governo Federal no senbdo de ~r cada 
famOaa em áreas esnmadas de 25 a 30 hectares, 
para trezentas famnaas preciS&riamos de uma área 
da nove a dez mal hectaras. V. Ex" está levantando 
um tema murta amportante, que seria a mui'IICipalaza
çia da reforma agrána, mas não a que a Governo 
Federal pretende fazer. O Governo Federal quer pro
mover urr.a muniCipaiiZIIÇio que, na prática, sagnfica 
"lavar as mãos" com ralaçãO ao problema. O Gover
no lrariSfanna para as prelerturas dos Estados a mas
são de lazer a reforma agráraa. mas não destinana 
as recursos nacassãnos. Tenho carta upenênca 
prafassiOIIal dessa realidade, porque advogue• nessa 
áraa. Não adianta falarmos em politiCa agrícola e 
crádrta rural, amaganando que com ISSO vamos fazer 
reforma agrána. Nós só vamos fazer ref01n1B agrána 
a pamr da consaêiiCI& politica da extrema necassa-
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dade que temos, o Pa1s e o Govemo Fede~al A rms
são do Governo e dospor de estoques de terras pú
bloc:as, ou desapropnadas, ou em deconênaa de 
aquiSIQiies sufcentes para se assentar rmlhares de 
famffias que aguardam por essa oportunidade. Essa 
a grande realidade braSileira. Em funçio diSSO, en
contramos um obstáculo: o Incra nio tem recursos 
para tal. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - M1) - O 
que é fáCil fazer, porque a terra foi mansamente 
desvalonzada nos úlbmo anos O Governo é propne
lário de muitas terras que ~u de de\edonss do 
Banco do Bras11, de dewldores de outras entidadea 
ptibkcas, federais lriCiusMJ. Apenas - terras da
riam para assantar todas as familias que pleiteiam 
por um pedaç:o de htrra. O que falta é agilidade • 

O Sr Em. dn Amorim (PPB - AO) - Perm
ht-me v. Ex- um aparte? 

O SR CARLOS BEZERRA (PMDB - M1) -
Concedo um aparte ao nobre Senador Emandes 
Arnonm. 

O Sr. &MIIIIsll A!Mrim (PPB - AO) - V. Ex
disse que a Prefallura de Rondonópolis promoYIIU 
-.ntamentos. Em 1988, eu era pn!leilo e na mlllha 
Cidade fizemos também um prqeto de assantamar>
to. No que clz 1aapeoto ao praça da terra. digo a V. Ex" 
que nunca o Governo Federal teve tente chance de 
lazer rwlonna Bglána. No Estado de Rond6111B deea· 
prqxiarn-se éraas pagando RS150 por heclare em 
TDA's, que, quando vendidas, conseguem 60% do 
valor. Quer dizer, os racu.- 1acebidos por essa de
upropnação nlo dlo para pagar urna diéna de ho
lal. Pottento, o Governo Flldanllhtm a giBnda opor
tunidade de !azar a reforma agréna, que tanto o Bra
ad PfBCISII, a custo zelO, pratJcamente. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
EDhtrnsnte, Senador. v. Ex- tem rado. 

Sr. PI'Widelà, deixa 18jji8bado o msu prata. 
to, am III8U - e em nome da f'edenlç:io &18-
dlllll dos Trabalhadores da Agncultura, Fetagn, do 
Elllado de M.ao GJOUO, pelo • sinalo de TIICido
ll'lrO Fanaira de Souza na 11011e de ontam, no Mun
cfpio de T-Nova. Eslado de Mato GJOUO. 

Multo abrigado. 
0 SR. i i ENfE (Anklnio Cellos MllgiH'M) 

- Eslé lranquaada • palavra. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (8loco.'PT- SP)

Sr. Presidenlll, peço a palavra cara uma comunica
çAo IJiadJ6val. 

O SR. PRD1DENTE (Anllxwl Cados MagaNas) 
-Com a paiavnl o Sanador Eduardo Suphcy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT - SP 
Para comuiiiCação Inadiável. Sem I9VIsio do ora· 
dor.)- Sr Presidente. tendo em VIBta as graves" en
chentes ocomdas no Vale do Rlbe1ra, 1nlormo a 
Casa que o Sanador Romeu Tuma e eu - também 
vou eVJssr ao Senador José Serra -, anilamoS em 
contato com o Coronel Olavo Santana, que coorde
na a Defesa CIVil, no sentido de VISitarmos, -
pi'ÓXImo sábado, às áreas dos dMJrsos Muruclpias 
gravemente abng1dos. Na verdade, essa foi a bln:ei
ra grande enchente ocorrida em pouco mBiS de um 
ano. Sr. PNSidente. faremos essa VISita como Parla· 
merilares por São Paulo e em nome do Sanado Fe
deral. A Câmara dos Deputados dasignou 0011 I ão 
axtema para também VISitar à érea. QueJBIIIOS co
mun~car ISSO também ao Sanador Romeu Tume. 

Por outro lado. cumpnmsnto o Senador Odacir 
Soares pelo fato de ter encam•nhado à Mesa a con
firmação da desl!lnaçêo da Senadora E...._ Femar>
des para fazer parte da Comaalo Temporéne Sobnt 
o Trabalho Infantil. Maamo tendo lll(liBIIPdo no PDT 
e no Bloco de OposiÇão, o nobre Senador Odacir 
Soares reconhece o Importante trabalho que vem 
dasenvolvendo a 1lusbe Senadora. AsBim. fica raaol
vido o plllblema que havl8mOS omam levantado. 

O SR. PRESIDENTE (Anlono Carlos Movo~ ' I 
-A matéria ;é loi à pubflcaçlo 

Os Srs Senadores Esperidião Amin, Jillio 
campos e Mauro Mir&l\da enVIBram di8CU.- à 
Mesa para serem publiCados na forma do diSpoiiiO 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s aerio atendidos. 
O SR. ESPER!DilO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, obadac•ldo às 
lonnalidadel de praxe, a Anoclação dos Muni:lpioa 
da Região Serrana - AMURES, com sede em La· 
ges, no Estado de Santa catanna. anda1890U proje
to técnico ao Ministéno da Sailda, deaBe Ólglo nt
querendo o auxlho !lfiiUICBIIO necaasérlo à .IXIIICiudo 
do piádio anexo ao Hoepilal Tenasa Ramos, daquela 
cidade 

O pleilo, subscnto paio Praslllante A*an Jor. 
ge Costa. da Amuras, que 6 também Pi81ei1D Munici
pal de Urubici, é referendado pelo PralaiiD D6cio da 
F~ Ribai10, de Lagee; pelo Prefailo Rui Cindi
do Duarte, da Anila Garllaldi; pela Senhora Cannam 
Ernlha Zanollo, Presidente do Colegiado de Secralll· 
rios MuniCipaiS de Sallde; pela Ssnhora Nalu Jllfio, 
Coordenadola da 15" Regional de Ssilda; - Dr. 
0smar Guzzafll, Pnasidanfla da" RI a CIIIÇio M+h; 
pelo Pnasidanlll Flévio Agustim, da Sarralur, 1*0 S. 
nhor l..auiO Costa. Secralé.io Municipal de Dn nm' · 
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vornento, pelo Senhor Celso Dalagnol, Coordenador 
Reg•onal da Epagn; pelo Senhor Paulo Rocha, Ge
rente Reg1onal do Sebrae, pelo Senhor Aldo Spessa
to, Gerente Reg1onal do Senac, pelo Senhor João 
Cândido, Gerente Reg1onal do C1dasc, pela Senhora 
Elemce Borba, Presidente da Und1me; pela Senhora 
Nara Kuhngocks, P1e111dente da Umplac, pelo Se
nhor Alcemr Sebastião de Sá, Presidente da Asso
c.ação de Dei !Cientes, pelo Padre Hennque V ~Cante 
Blllencourt. da Cántas; pela Senhora TereZJnha Car
neiro, do Conselho MurucipBI dos Dnertos da Mulher; 
pela Senhora Isabel Bagg!o. PreSidente da Acll; e pelo 
Senhor Edemar Santana de LIZ, Presidente do CDL 

Essas lideranças argumentam, em defesa de 
sua procedente reiVIndicação JUnto ao M1n1stro Car
los César de Albuquerque, daquela Pasta. que, ha 
aproXImadamente 8 anos, vêm executando o projetO 
dO anexo do Hospttal. Boa parte de suas obras tisi
cas fo1 conclulda, 89Sim como edqu•ndos os eleva
dOres e tenn1nados os seMÇOS de apo1o, constantes 
da UTI de aduttos, lavandena, coZJnha e gerador de 
energia elétnca. 

No entanto, frente ao elevado montante de re
cursos nec ãno para a çonclusão das obras, a As
SOCiação dos MuniCIIJIOS da Reg1ão Serrana não diS
põe dOs meiOS a1nda ex1g1dos, a viSta do esgotamen
to da capacidade de 1nvest•mento das Prefeituras, 
sobretudo nos últimos anos. 

Daí a 1mportânq1a da colaboração do M1msténo 
da Saúde, na forma Nquenda, po1s ii cada ma1s gra
ve o problema da hospttal1zaçiio de pac~entas em clí
niCa med1ca fem1r.1na e masculina da reg1ão serrana 
catannense, em conseqüência da dnTIInu!Ção de lei
tos em alguns de seus estabelec•rnentos De outra 
parte, com o cresCimento populaCional. vêm aumen
tando as doenças reap1ratonas, caracterísiiCBS da re
gião, IISSim como a II'ICidiinc•a de cardiopabas e de 
males reruus. 

Em L.ages, o Hospllal e Maternidade Teresa 
Ramos, que é público e mun1C1paiiZ8do, JUntamente 
com o Hospllal de Candade Nossa Senhora dos 
Prazeres, de natu benefiCente convemada, man-
tém l1sta de espera até 15 pac18ntesldl8, por lon-
goa períodos. Casos de doentes graves são manti
dos no Pronto Soe MuniCipal, onde mullaS vezes 
aguardam. até à mo , a abertura de vaga. 

Essa grande nda, que por Bl so JUsllfu:ana 
a partiCipaÇão do M• 1sténo da Saúde na conclusão 
daS obras do novo pl'éd10, é conseqüente de a Cida
de receber os neceasttados de ass1&1ênc18 méd•ca 
hospitalar de toda a região, com um número esbma
dO de 400 mil habttantes, VIndOs de Vldetra, Fnubur-

go, Lebon RegiS. Tangara. Cunt1banos, Caçador. 
Campos Novos e São Cnstovão do Sul, entre outras 
Importantes Cidades catannenses 

Trata-se, como se vê. de ped1do de •nvest•men
to federal em area pnontana, e de acordo com a 
nove polít•ca do Governo para a Saúde, na qual se 
procura pnvileg1ar um siStema ass1stenCIBI mediCo 
moderno e efiCiente, que, garanbndo o efetiVO aten
dimento da população, possa promover a lugar ma1s 
atto o posiCIOnamento brasileiro no rol de excelêTICIB 
da prestação de sei'VIÇos mediCOS e hospttalares. 

Qualquer pesqUisa nac•onal de oplllião pode 
demonstrar que, para os braslle1ros de todas as re
giÕeS, a Saude constttu1 o ma1s grave problema de 
Governo Por ISSO mesmo, as questões relac.onadas 
ao setor devem merecer as atenções pnontánas das 
autondades governamentais, não se penntt1ndo, a 
qualquer pretexto. que delongas meramente buro
cratiCSs tavoreçam o agravamento do já sombno 
quadro de assiStênciB méd1co-hospttatar exiStente no 
País, dessa forma contnbUindo para o desnecessá
no cresc1mento de nossa attíss1ma diVIda SOCial 

Em tennos de combate às enfenn1dades e, 
conseqúentemente, de redução da mortalidade. ao 
revés, devem ser IncentiVadas as ações relaaona
das aos cuidados de saúde, pmnlegiando-se as •n•
c•atiVas tendentes a expandir os serv1ços assiSten
CIBIS públicos, a cargo de ambulatónos e hosptta!S 
de todo o País 

Esses útt1mos, pnnc1palmente quando úniCos a 
poder centralizar a demanda de sennc;os promociO
naiS de saúde, de a!Mdedes preventivas de doenças 
e de sua cura e, por f•m. de recuperação dos enfer
mos, serão sempre credores do maiS ágil e deCisiVO 
apoi8RI8nlo do Poder PúbliCO, mesmo anta suas even
tuaiS e superáveiS lmtações de ordem financeaa 

É JUSto confiar, portanto, que o MiniStro Carlos 
César de Albuquerque, em quem se reconhece Inte
gral dedicação ao deslinde dos problemas de sua 
Pasta, venha a acolher a procedente reivindiCBção 
da Amures. À qual por 1nte1ro nos assOCI&mos, no 
senbdo de ver defenda a reaiiZBÇAo dos IIIV8Simen
tos 1mpreSC1ndlvets à conclusão do pnld1o anexo ao 
Hospital Teresa Ramos, em beneficio não só da po
pulação de L.ages e das c1dades VIZinhas, mas de 
toda a gente catannense. 

Era o que tinhamos a diZer. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr Pre

sidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, em VIrtude das gra
ves denúnciSS veiCUladas recentemente na m1d1a 
nac10118l sobre o cultivo dO chamado "fumo louco" no 
Rio Grande do Sul, chamo a atenção desta Casa 
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para a necessidade da aprovação rápida do meu 
proJI!Io. PLS n" 271195, em tram11ação, que d1sp6e 
sobre a proibição do uso de fumo com ma1s de 3,5% 
de n1cot1na para a labncaçao de c1ganos 

Nunca é demaiS advertir as pessoas, usuanos 
e autondades para os graves malefiCIOS causados 
pelo fumo MudoS deles são II'I'I!VersiV111s; e outros, 
causadores de alados colatera~s extremamente da
nosos ao O'li&"ISmo humano 

Torna- até cansatiVO e repablivo enumenu 
as dezenas de doenças pengosas que o tabaco pro
voca naqueles que dele fazem uso TodaVIB, como 
se trata de uma guerra feroz de algumas pessoas 
consc~antes contra um hlibdo nociVO, em meu enten
dimento a repebÇio dos a111umentos de combate ao 
~icoo preCisa mesmo ser me1s agressiVB. Assim, para 
os que lutam ndcalmante cont.a o seu coriSUmo, 
- combate dell8 aer encarado como uma -dedei
ra cruzada sem trtgua. O oo,etNo maJOr a allnglf é o 
de deslrur o II1IIICIIdo damnado mul'llllatnente pelos 
poderosos canglamellldos mulbnaclanals e libertar mi
lhões de consumdDnls que são atraldos e enganados 
quabdlllii8RWII8 pelo "'abcbe" da propaganda sul*nl
nar VSICUiada pnfiCIPIIImenle peta mfdiB aletr&'IICB. 

Dados médicos e do lnsbtuto NaciOnal do CAn
cer sempre culpam o fumo como responsável dirato 
por 80% dos tumores de pulmão, 80% das bronqui
tes cr6n1cas e enlisemes pulmonares, 30% dos en
fanes do IIIIOCárdlo e 25% dos derratna celllblaJs. 
Além d1sso, mais de 100 complicações de saúde es
tão catalogadas como conseqilêncoas secundénas 
do uso conatanta do tabaco Por outro lado, em ter
mos flnancaros, além de levar bllhêles de nNIÍII do 
bolso dos consumdores, as indCistrlas tabaglatss 
deixam uma !atura de outros tantos bilhões de ...,. 
que o Estado 18m de pagar anualmenta para tratar 
PIICIBntes que slo .,._ de alguma compiiCSÇio 
causada pelo cigarro. 

Em ta...- unlcaments tnbuténos, colllar altos 
lll'lpolltos das ~ produtoras nlo é suliclllnta 
O montante desses tributos não supera abeoluta
mente o prajulzo que elas causam aos cofniB p(lbli
cos, aos corwurnidonls e ao Sistema de Sallde. 

Numa posiçlo meia radiCBI, o fumo dewlna ser 
delirudo come uma droga forte que causa depelldln
aa e leva os viciados l morte. Portanto, devarle ser 
ernprMOidlda, em todo o temt6rio I'IBCIOnal, urna 
campanha IMI8 sllllemábca e ITIIIlB agressMI contra 
a VMCia de agarras e denvedos. lnfeiiZnwnte, na 
maJCKI8 das vezes, por maiS absurdo que seJB, ele é 
III80CI8do l boa pertonnance nos esporteS, à bele
za, ao charme e l viela saudáwl. 

E Importante ressaltar a1nda que a vanedade 
Y-1 plantada no Bras11. na safla de 1994, apresenta
va um teor med1o de niCOtina de 5,27%, índiCe bas
tante supenor ao llm~e max1mo permíbdo no merca
do 1nternac1onal que e de 4% Segundo denCinc1as 
da Assocl&ted Press, o "fumo louco" lo1 introduzido 
clandestinamente em nosso Pala e em outros países 
do T erce1ro Mundo durante a década p•ssada 

Sr. Presidente, volto a diZer que ternos a obri
gação de sermos m&l8 ~~lacáve• no combate a 
este temvel viCio. Não podemos perrndlr que o nos
so Pa1s s1rva de platalonna para produZir drogas as
sassinas que matam anualmente mdhares de pes
soas de câncer de pulrnlo, enfisema e ac:tdei deli 
cardiovasculares. Enfim, nio podemos maiS aceitar 
que para cada real arrecadado com lrl'lpOStos sobre 
c1ganos, o SIStema de Saúde tenha que daaen:bol
sar 1 real e c1nqiienta centavos para pagar os trata
mentos das doenças provocadas pelo c1garro. 

Fmabzando, diante da graVIdade que envolve a 
questão da produção e do consumo do fumo no 
Brasil, sohcdo a esta Casa que &eJB dada prionda
de ao exame 1med1ato e l aprovaçio do PI'Oialo 
PLS n• 271195, de m1nha autoria, que proíbe o con
sumo de CIQIIno com ma1s de 3,5% de n~cobna. 

Muito obngado. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr. 

Pres1dente, Sr"s e Sra. Senadores. um grupo de 40 
empresános JB~ chega hoje 110 Brull, para 
analisar as possibilidades de novos lnvaiii'IWIIIIS ra 
agncultura da região Centro-Oeste Com o ,_,.., 
obj811vo, o MiniStro A~1ndo Porto estará Vl8jando 
para Tóqu10, no f1na1 deste mês, levando uma agen
da de negoc:EÇ Eias que envolvem um acordo de 850 
mlhões de dólanls. A mata final de.- I'IOIIa. oonta
tos é garantir a expansão e a conaofitlaçãQ do Pnlgra
ma de Desenvolvimento dos Cerrados, o PRODE
CER, que teve míao há 21 anos e_,. •-Ido agana 
em 111a lelclllra alape, num eslolço de CXXIjl8i ;'I in
ternaaonal de lllll(láveis ,_lflados para a ~ 
da fronteira agrlcola de boa parte de nossa lllglio. 

Ao lazer este regiSin> quero enlabzar que a 
participação de GOiés nos benefiCIO& desse progra
me bilateral tem sido extremaments timoda- T
apenas trás proj81os de colonização, loca•zactos nos 
mu111CIPIOS de Fo....-a e Cnstalina, enquaniO outras 
eatados Já ostentam muitas áreas de d••IMIIvl
mento fortemente 1nlluencl8das pelo P~. Os 
novos recursos vlo amparar a montagem de prqe
tos-polotos no PIBul, no Pará e em Rond6nia,....,.. 
!ando um raio de açio que Já rnclw MIIIM Genlil, 
Maranhao e Tocenbns 
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Reconheço que somos parte de uma mesma 
região, e que os InveStimentos agr~colas realizados 
em um estado acabam por reflet~r-se no cresc1mento 
dos estados v1z1nhos Por ISSO. não estou aqu1 para 
quest1onar as dec1sões até agora adotadas pelo pro
grama O que me traz a esta tnbuaa e a Intenção de 
ser ouv1do pelas autondades do M1n1sténo da Agn
cuHura, no sentido de buscar a un1form1zação de cn
tenos, po~que somos parte de uma mesma fat1a re
gional que luta com os mesmos problemas e tem os 
mesmos potellCials Com a ênfase que tem sido 
dada a proJetos de 1mgação, GOiás tem condiÇÕeS pn
YIIegiBdas de responder com ag1hdade 80S IIIYBSIImen
tos, graças a fartura das baCIBs h1dncas que cortam o 
Estado em todas as d11eções Somos hoJE! um dos 
estados III8IS avançados na Implantação da modema 
tecnologia dos piiiÕS centlllls, e, com essa expenênaa 
sornada a novos Investimentos externos, nossas chan
ces de desenvolvimento agncola serão Blnda mBIOI8S 

A contrapartida bras1le1ra na composiÇão dos 
850 m1lhões de dóla186 de novos 1nvest1mentos é de 
340 milhões De aconlo com as negociações enca
minhadas, essa nossa parte correspondena a obras 
de Infra-estrutura regional, com pnondade para a 
construção da ferrovia Unai-P1rapora. Com essa 
nova opção femMána. a ser conectada com a hldro
via do São Franc1sco, e da1 com os portos do Nor
deste, o m1lho e outros gláos que são produZidos no 
sul de Goias ganhanam novos estímulos para produ
Zir e exportar. Levar os 1nvest11nentos Japoneses até 
a reg1ão produtora de bens exportáveis e montar um 
SIStema de transportes que garanta o fluxo da produ
ção, pa18Ce ser um modelo Ideal de Integração para 
o desenvolVImento. A meta é cnar novas escalas de 
produção que JUStifiquem os altos 1nvest1mentos na 
Implantação da ferroVIa, como é da essência de 
qualquer estudo de Ylllbllldade na área de transportes. 
As áreas técniCas do Governo esbmam um potenaal 
de 50 milh6es de toneladas com o uso dos cerrados 
no noroeste de Minas e no sul e sudoeste de Goiás 

Pelas Informações que tenho recebido, os JB· 
poneses roão estão sabslertos com a escassez de re
torno nos Investimentos do Prodecer. Esse retomo 
v1na na forma de condiCIOnar a produção das áreas 
benel1c1adas para as exportações na d1reção do 
mercado JlliiC)nês. Duas causas, entretanto, concor
rem para a frustração desse obl9bYO. A pnmeua é a 
própna ddiCuldade do Sistemas de transporte. A se
gunda e o custo do d hetro para os colonos, que Já 
estão fortemente end Idades ou quebrados. Os nt· 
cursos vêm do Ex1 k e de outras lnstrtuiÇões de 
crédrto do Japão, ao sto de 2, 75% de JUros anuaiS, 
me1s a vanação ca ai do Yen, mas são empresta
dos no 818811 a taxas e. 6 por cento ma1s a vanação 
da T JLP. Esse sobnslucro dos agentes f1nance1ros 
n&CIOfiBIS não leva em conta a natureza soc1al dos 
proJBIOS, que são desenvohlldos por centenas de co-

lonos que estão atudando o Pa1s a abnr novas fron
teiras agncolas Para m1m. e 1nd1spensavel ntver 
essa pohbca de cred1to, que tem funcionado com o 
s1nal negatiVo da descaprtahzação. 

A te1ee1ra etapa do Programa de Desenvolvi
mento dos Cerrados, que esta em v1as de concreti
zação, prevê a Implantação de Ires proJetos-ptlotos 
de colonização no P1au1, no Para e em Rondônia. 
Outro ob1et1vo em estudo e o de desenvolver, em 
areas Já lncciJ)OilldO • pelo programa, proJetos 
agro1ndustna1S de frullcullura e outras culturas no
bres para exportação. Co1nc1dentemente, chamou 
m1nha atenção uma reportagem publicada esta se
mana pelo Correio Braziliense, em que o Presiden
te da Companhia de Promoção Agrfcola, Sr. Erroha
no Botelho, fala nas amplas possibilidades de de
senvolVImento do Entorno de Brasil1a com os novos 
recursos do Prodecer A empresa Campo, que é a 
gestora do programa, podena esbmular pi'OJBIOS nas 
áreas de agro1ndustna, comé~e1o e tunsrno. 

Está ai, Senhoras e Senhores Senadores, uma 
oportunidade concreta para lniCIBIRIOS a decolagem 
do programa de desenvolVImento de Região Metro
polrtana de Bras1ha e Entorno. cnada recentemente 
por le1 complementar. Cabe ao Miristéno da Agncullu
ra e a Bmpi8Sil Cempo, dentro do esointo qua foi mos
trado pelo Sr. Emiliano Botelho, organiZBI' uma agenda 
de v1srtas que s1rva para mot1var os empreeános JB• 
ponasas quanto aos 1mensos potenciaiS das Ylnle Clda· 
des Q018nBS que Kllegram essa região Até agora, se
gundo o Sr. Botelho, 20 11'111 empoegos dlnstos e 40 rrol 
1ndlretos foram cnados, graças aos 18CUrsos do Prcde
cer, bene!ICI&do, basiCamente, o noroeste nll'll!lro e 
reduZindo os fluxos m~gratónos na direção de Brasi
la Um fato que 111nguem podelá contestar é que as 
pnondades SOCIBIS, sobretudo na questão do desem
ptagO, estão concentllldas nas Ylnle Cidades Q018nBS 
que compõem o Cinturão geogláfico do DISinto Fede
ral. E é nesse senbdo que quero pedr a reflellão e as 
deciSões consequentes e Imediatas do M1n1sténo da 
AgncuHura e das autondades IIQBdas mais dinsternen
te ao Programa de DesenvolVImento dos Cenados. 

Era o que t1nha a diZer, Sr. Presidente, Murto 
obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Anonlo Callos Magalhães) 
- Nada ma1s havendo a tratar, a Presldêncl8 YBI en
cerrar os trabalhos. 

Está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão és 12h10mm.) 
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ATA DA 23" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 
6 DE FEVEREIRO DE 1998 

(Publicada no DSF, de 7 de feveretro de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

Na sugestão de Regulamento, apresentada pelo Senador AbdJas 
Nascunento, Prestdente do Conselho Deliberativo do Prémto Cruz e Sousa. na 
página 02504 

- Pnmetra coluna· 

Onde se lê· 

"Art. 7° .... dia 19 de março de 1998 . ·· 

Leia-se. 

"Art 7° . dia 15 de maio de 1998 " 

- Segunda coluna. 

Onde se lê. 

"Art 12 . de 19 de março de 1998 ... " 

Le1a-se. 

"Art. -12 ... 15 de maio de 1998 .. ·• 



M-.RÇO DE 199> AN \IS DO SEr. \DO FEDER A.L 

.-\TA DA 58" SESSÃO DELIBERA TIV A ORDIN..\RIA REALIZADA El\1 
13 DE MAIO DE 1997 

(Publicada no DSF. de I* de méllo de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

No Anexo ao Parecer n° 209. de 1997. da Com1ssão D1retora. 
oferecendo a redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Le1 da Câmara 
n"44, de 1995 (n" 3 051, de 1989, na Casa de ongeml 

- Na pagma 09564. segunda coluna 

Onde se lê 

''El'vfENDA N° 2 
(Corresponde à Emenda n° 1- CAS) 

Supnmam-se os mc1sos III e IV do art. 3°" 

Le1a-se. 

"El'vfENDA N° 2 
(Corresponde à Emenda n° 1- CAS) 

Supnmam-se os incisos III e VI do art. 3°" 

ATA DA 1" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM l DE 
MARÇO DE 1998 

(Publicada no DSF de 3 de março de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

I No cabeçalho do Sumário da Ata da I" Sessão Deliberauva Ordmária. 
realizada em 2 de março de 1998 

Onde se lê 
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I- ATA DA I" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 2 
DE MARÇO DE 1997 

Le~a-se 

1- ATA DA 1" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 2 
DE MARÇO DE 1998 

····················-·····---·········-···············-·-.. ··-·· .. · 

Na págma 03150, pnme1111 coluna, na Fala do Sr Prestdente (Carlos 
Patrocímo) referente ao Requenmento n° 136, de 1998 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - . . . . .. 
É bdo e aprovado o segwnte. 

Leia-se. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
É lido o seguinte: 

Oodeselê. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrociDio)- A partir desta data, as 
matérias passam a tramitar em c:onjuDlo 

Leia-se. 

O SR. PRESIDENTE (Antooio Carlos Magalhl•) - O requerimento 
lido será inclutdo na Ordem do Dia. nos termos do disposto no art 21J1ido Regimento 
Interno 
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ATA DA 2" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
3 DE MARÇO DE 1998 

!Pubhcada no DSF, de 4 de fevere1ro de 1998) 

RETIFICAÇÀO 

Na págma 03349, segunda coluna, na Fala do Presidente referente ao 
OF.GLPMDB N" 62/98 

Onde se lê. 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magalhães)- ........... para 
mtegrar a Com1ssão de Assuntos Económicos . 

Le1a-se: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - . ..... . .. para 
mtegrar a Comissão de Assuntos Soc1a1s .... 

I 
10:00 

15:30 

17:00 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

05!03198 
Quinta-feira 

- Sessão Oeliberativa Extraordinária 

I 

- 'J!espacho interno 
' 

- Senhor Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da 
República 

.351 
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Ata da 51 Sessio Não Deliberatlva, 
em 6 de março de 1998 

411 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura 

Presidãncla dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Nabor Júnior 
João Rocha e Leonel Paiva 

MARÇO DE 199R 

(lnicltl-ss à tHISSãD às 9 htHas) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) - DeclaRI 
aberta a sessão. 

O Sr. 11 Secratllino em exercfcio, Senlldot 
Jefferson Pénis, p1ocadenllleilura do E•ii'IIIJru. 

~ lido o a.gude: 
Sob a piOieção de Deus, miCIBmos nossos Ira· 

balhos EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N" 91, DE 1998 

Da Cormssão de Constnuiçio, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Let da Cimara 
n• 65, de 1997 (n" 4 123, de 1993, na Casa de 
origem), que altera o an. 1" da Lei n• 7 474, 
de 8 de maio de 1986, que disp6e sobre 
medidas de segurança aoa ex-Presidentes da 
República e dá outras providem:ias 

RELATOR· Senador EDISON LOBÃO 

1- RELATóRIO 

O proJeto de Ie1 em tela fo1 apresentado à Câmara dos Deputados 
em 1" de setembro de 1993, onde tram1tou pela Com1sslo de Finanças e 
Tributaçio até ser arquiVado nos tennos do art. 1 05 do Regunento Interno 
daquela Casa, o que ocorreu em 3 de fevereiro de 1995 
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Desarqu1vado em 12 de abnl do mesmo ano, f01 novamente 
d1stnbuído à Com1ssão de Fmanças e Tnbutação, tendo s1do aprovado Na 
Com1ssão de ConstliUJção, Just1ça e Redação daquela Casa, mereceu, Igualmente, 
aprovação, em 17 de setembro de 1997, com poder termmat1vo 

Em 21 de novembro de 1997, pelo exped1ente PS-GSE/229/97, f01 
encarnmhado a esta Casa pelo Pnme1ro-Secretãrio da Câmara dos Deputados. 

Aqu1 receb1do e autuado em 22 de novembro. fo1 hdo em 24 do 
mesmo mês e, a segu1r, d1stnbUJdo a esta Comissão. com a anexação da 
legtslação referida 

A proposição, em seu ménto, altera o an 1" da Le1 n• 7 4 7 4/69, 
para, em síntese, hm1tar a doze meses a utd1zação, por ex-Presidentes da 
República, de quatro servtdores e d01s veículos oficiais. A prevtsão ongtnal dessa 
lei não fixa termo ao benefic1o 

É o relatório. 

li-PARECER 

Em regtme pres1denc1ahsta., como o braslle1ro, o Pres1dente da 
Repúbhca é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo, atuando, 
portanto, como representante oficial da República Federativa do Brasil no 
exterior e oomo chefe max1mo da admmistração pública federal e dos negócios da 
República no plano miemo. 

Na condição de chefe de Estado, as funções merentes a essa pos1ção 
levam o Presidente da República a negoc1ar diretamente com os ma1s altos 
escalões de Estados estrangeiros, encaminhando acordos, tratados e convên1os 
nas mms diversas àreas, desde a comercial e industrial até a cientifica, 
tecnológica, de defesa, estratégica, energética e outras de extrema sensibilidade, 
corno, no caso especifico brasileiro, a adm1ssão de atuação no Brasil de ent1dades 
estrangeiras ou financiadas por dmhe1ro estrangeiro, como as orgamzações nio
govemamentats. Também nessa condição, o Pres1dente da República cu1da das 
discussões : sobre o aproveitamento e preservação da amazõn1a brasileira, do 
func:io113111C111to e das tratat1vas mternactona1s sobre armas nucleares. da postção 
brasileira etn face das demandas da globalização, como as relativas ao Mercosul 
e suas rel~s com o NAFTA, a Umão Européia e os mtegrantes da franJa 
asiática. 

Chega ao Presidente da Repúbhca, também, e d1anamente, um 
expressivo volwne de informações elaboradas pelos órgãos de tntehgêncla e pelo 

'" 
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serv~ço dtplomat1co. o qual carreta a notíc1a e a avahacão técmca e táttca dos 
moVImentos, em todo o mundo, em tomo de temas senstvets como energ~a 
convenctonal, energta nuclear. defesa nacmnal. flmm de cap1ta1s. mercados 
estrategtcos como o espac1al e o de mformat1ca e alta tecnologia 

Como chefe de governo, o Presidente da Republica e detentor de 
mformações pnvtleb'ladas sobre todo o aparato estatal no Brasd, suas 
deficténctas. suas demandas, seus pontos nevralg1cos, as urgênc1as em cada uma 
de suas arcas e suas vulnerabthdades Otegam a ele, por 1sso. ple1tos de 
aquJSIÇilo de matenal béhco, demandas pela Implantação de semços de V1gliãnc1a 
em areas sens1ve1s e vulnerave1s do temtóno naciOnal, mformaçOes sobre 
detic1ênc1as nos sernços de fiscalização. perda de compellt1v1dade de setores da 
mdústna nac1onal e tantas quantas seJam de relevànc1a para o andamento dos 
negoc1os públicos federa1s e da República 

É o Presidente da Repubhca, também. pelas condições de chefia que 
enfel'"l!, depos1táno de segredos, ameaças, plenos. tát1cas, sugestões e relatos 
secretos sobre Situações de mteresse para o Brasd, nos planos mtemo e externo, 
os qllllls demorarão para ser, ou JantaiS serão, dados ao conhecunento público. 
mclus1ve no mteresse da segurança do Estado 

ObVIamente, esse vasto cabedal de mformações não e retirado de 
um ex-Presidente da Republica quando do fim de seu mandato Ele as leva 
cons1go, e, agora desp1do da cond1çilo de pnmeuo mandatàno da Nação, toma-se 
alvo óbVIo, preferencial e espec1al de tantos a quantos possa mteressar a posse 
dessas mformações pnVIleg~adas 

A pessoa, agora ex-Pres1dente da Repubhca, passa a ser, a um só 
tempo, uma figura pubhca cuja mtcgndade prec1sa ser necessariamente 
preservada pelo duplo motivo da sua condição e da d1gn1dade que a passagem 
por tal cargo lhe confere, e, também, porque é VItal â segurança do Estado 
brastle1ro que ass1m o seja 

Um atentado contra ex-Presidente da República, mormente se 
levado a êx1to, manchana a própna soberama, mtema e externa, da República. 
Um sequestro dana a seus mentores a condição de extnur, por todos os me1os, 
dessa autondade, o vasto arsenal de mformações estratégicas de que dispõe 

A pers1stênc1a da memona, por um lado, e a d1gmdade da cond1ção 
de ex-Presidente da Republica. por outro, atestam a absoluta e mafastável 
necessidade de se preservar, VltallcJamente, a mtegndade de ex-P-res1dente da 
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República E tsso é fetto, reptta-se, tanto no mteresse dessa autondade - o que 
Jamais der"ará de ser - quanto no mteresse da Republica Federal!\ a do Bras1l 

A unção ao ma1s elevado cargo público do Brastl prende-se ao seu 
ocupante de mane1ra perene, e o que em decorrência de seu exerc1c1o se sabe, se 
faz e se guarda, não desaparece apos doze meses 

Ainda, é oportuna a rem1ssão ao caput do art 144 da Const1tu1ção 
Bras1le1ra em v1gor, onde se lê que a segurança pitbhca é "de\·er do Estado", 
obvtamente pelo tempo durante o qual a ameaça pers1sta E. dentre as vanas 
fonnas de se ameaçar a segurança pitbhca está, sem a menor dúvtda, a 
apropnação, por terce1ros hostts, das mfonnações pnvilegtadas das qua1s se faz 
depos1tano o ex-Presidente da República, além da perpetração de atentado à sua 
mtegndade fís1ca Não são raros, mfehzmente, os eventos cnmmosos urd1dos 
contra a vtda de ex-mandatános de Estado, que foram brandidos em tnunfo por 
seus autores, com altíssuna carga s1mbóhca 

lEsse tema, para ser enfrentado com a senedade que ex1ge, precisa 
necessanamclnte ser despersonalizado E, nessa condição, resta evtdente o 
mteresse nacional na proteção v1talíc1a dessas autondades 

Tendo essa realidade em vtsta., somos dec1d1damente pela rejeição 
do Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1997 

E o parecer 

Sala da Comissão, em 4 de março de 1998 

.) 

~~DII.tn ~ ~---vu·'-Ailtiin~ ~s \--c-...........-: •//.';" ----
.9-~~-~ /_ ~'~ 
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L(GISIACAO GITAOA. AU(XAOA PELA SCCRFTAPI< GERAL DA hESA 

República Federatrva do Brasrl 

Constituição 
1988 ..............••••...•............•.......•...•............••....•••....•...............•............. 

Are. 144. A segurança publica, dever do Estado. drrerlo e responsabrhdade de 
IOdos. e e."<ercrda para a preservaçilo da ordem publica e da mcolumrdade das 
pessoas e do palnmómo, auaves dos segumles orglos 

I - pohcra federal. 

11 - polícra rodO\'Iana federal, 

111 - pohc1a ferrO\ 1ana federal, 

IV - pohc1as c1v1s, 

V- pohaas nuhlliJ'eS e c:orpos de bombeiros nuhwes 

§ I • A políc1a federal. msUiuída por le.t como orgão permanenle. estnnurado 
em carreua. desuna-se a 

I - apurar mfraçiles penais cooua a ordem pohuca e soc1al ou em 
detnmenlo de bens. serv1ços e 101eresses da U ruão ou de suas enudades 
autárqwcas e empresas publicas, ISSlm como oulras mfrações cuJa práuca u:nba 
repercussilo m1eres18dual ou mlei'DaCional e exrJ3 repressão uruforme. segundo 
se dispuser em le1. 

11 - pte\-entr e repnmrr o lráfiCO Jlíc1to de emorpecen1el e drogas afins. 
o conuabando e o descammho, sem preJUIZO da ac;ão fazendana e de oulroS 
orgilos públicos nas respecuvas áreas de compelênaa. 

III - e'<ercer as funções de pohcta manuma aerea e de fron1c1ras. 

IV - exercer. com c..ciUSI\1dade. as funções de pohc1a JUdlctana da 
UnriO 

§ 2° A pohc1a rodOVJána federal, argila pennanente. eSirulurado em carretra. 
desuna-se. na forma da le.t. ao paUUihamenlo oslenSJvo das rodovras federa1s 

§ 3° A poliCia fCITOVIana federal. órgilo permaneme. estnnurado em carre~ra. 
deSitna-se. na forma da le1, ao pa!Nihamenlo oslenSI\'O das ferr0\1as ~1s 

§ 4° As pohc1as Cl\'15. dmg1das por delegados de pohcta de carreua. 
mcumbcm. ressalvada a compelenaa da Uruilo, as funções de pohc1a Judlc1ána 
e a apuraçilo de mfrações peiWS, exceto as mrluares 

§ 5° Às poliCiaS MIIUares cabem a poJícta OSieDSI\'8 C a preservação da 
ordem publrca. aos corpos de bombeuos nublares, alem das a1nbuu;aes delirudas 
em le1. mcun1be a e'<CCIIção de auv1dades de defesa c1v11 

§ 61 As pohc1as mrluares e corpos de bombetros m1h1an:s. forças auxthares 
e reserva do Excrc110. subordtnam-se. JUnlalllente com as pohctas cl\15. aos 
Governadores dos Eslados, do DISttllo Federal e dos Termonos 

§ 7" A le1 diSCtphnara a orgaruzaçilo e o functonamcnlo dos orgãos respon
savers pela segurança pubhca. de manc1ra a garanur a elic1êncra de suas 
auvtdades 

§ 81 Os MumctplOS poderio conslllutr guardas IIIUDIC1pats desunadas a 
protcçilo de seus bens. serv1ços c m518lações. conforme diSpuser a le1. 
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PARECER N" 91, DE 1998 

Da COMISSÃO DE CONSTITllJÇÃO. JUSTIÇA E 
CIDADANIA. sobre o ProJelo de La do Senado n• 107, 
de 1996 • Complememar. de au1ona do Seuador Jose 
Eduardo Du1ra, que allera as almeas "c", "d", "e", "f', 
"g", e "h" do inaso I do arugo I" da La Complemenlar 
rf' 64190, que lrala de IRelegtbllulades. e delmmna outras 
providências 

RELATOR: Seuador BERNARDO CABRAL 

·RELATÓRIO 

A proposta em exame promove duas alterações IDiportantes no texto 

do art. 1 • da Lei. Complementar n• 64/90. A pnmeU"ll aumenta de três para oito 

anos o prazo de meleg~b1hdade, para qualquer cargo, daqueles que tenham 

comelldo ilegalidades, confonne enumeração das alíneas .. c", "d", "e"', "f', "g" e 

"h" do inciF I. A segunda alteração acrescenta um paragrafo ao artigo refendo, 

detenmnao4o que Dlo se beneficia da exceção prevista no inciSo I, alínea "g" do 

artigo aquale que deixar de recorrer ao Judiciário nos tnnta dias seguintes à 

rejeiçlo das contas. 

Conforme relata o autor na justdicaçlo, o objetivo do projeto é dar 

tratamento 1sonômico a todos os casos de ilegalidades que resultem em perda do 

direito de ser eleito, comgindo Situações de iniq1lidade provocadas pela Lei 

Complemertar n• 64190, que admite prazos distintos de inelegibilidades. Mesmo 

a ai~ promovida na lei, depois da CPI do Orçamento, aumentando de três 

para Oito ts o período de inelegibilidade dos membros do Poder Legislativo 

que hajam perdido seus mandatos por inftingênc1a das nonnas consutucioruus, 

manteve os prazos, de três, quatro e cmco anos para todos os deDlllls casos, o que 

configura flagrante injustiça. 
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Assun, o projeto aiDDenta para 01to anos o pen,-,do em que são 

melegive1s: o Governador e V1ce-Govemador, Prefeito e V1ce-Prefe11o que 

tenham perd1do seus cargos eleuvos por mfringênc1a a d1spos1tlvos da 

ConsUtwção Estadual, da Lei Orgânica do D1stnto Federal ou da Le1 Orgâruca do 

Mumcípio; os que tenham contra sua pessoa representação JUlgada procedente 

pela Justiça Ele~toral, transitada em Julgado, em processo de abuso do poder 

econõnuco ou polínco, os que forem condenados crunmalmente, com sentença 

transitada em julgado, pela prática de crimes contra a econonua popular, a fé 

pública, a adnwuslração pública, o patrunõmo público, o mercado financeiro, 

pelo tráfico de entorpecentes e por crunes eleitoraiS, os que forem declarados 

mchgnos do ofic1alato ou com ele mcompalívelS, os que nverem suas contas 

relativas ao exercício de cargos ou fUnções reJeitadas por trregulandade msanável 

e por decisão de órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver 

sendo submenda a apreCIBção do Poder Judic1áno; os detentores de cargo na 

admuustração pública direta, inclireta ou fimdaciooal que beneficuuem a s1 ou a 

lerl:eu'os, pelo abuso do poder econõnuco ou político apurado em processo, com 

sentença transitada em julgado. 

Durante o prazo reganental, nio foram apresentadas emenda• à 

propoSlçio. 

II-VOTO 

Em boa hora chega a esta Cmn•ss'o o ~Jeto do Senador José 

Eduardo Outra, com o obJellVO explicito de dimmutr diferenças no tratamento 

dispensado pela Le1 CoulplemeDtar 64/90 aos prazos de cessaçlo das 

incleg~bilidades, para qualquer c:arao. daqueles que tenham praticado debtos de 

unprobidade acbmmslrltlva e abuso do poder econõmico ou politico em 

clecoriênc18 do cargo. A proposta minim•za o casuísmo dl!qqela let, duramente - -- -- - -- -- .. --
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cnt1cada por Jose Afonso da Silva, e que fica eVIdente ao se observarem os casos 

de cessação das melegtb1hdades arroladas no art I • Com efeito, ao tratar das 

melegtbihdades, na lO" edição de seu Curso de Diretto Constttuctonal Postttvo, 

aquele enunente Junsta afmnou 

"O casuismo da Le1 Complementar 5/70 fe:: mclu1r, em seus 
d1sposmvos, casos de meleg1b111dades absurdos. Essa le1 j01 
substituída pela Le1 Complementar 64, de I 8 5 90, que, embora 
ma1s sóbr1a, ~UJeltando-se aos I .. utes que a própr1a Constituição 
lhe 1mpõe e aos que tkcorrem naturalmente do sentido excepciOnal 
que devem ter normas restritivas de d1re1tos fundamentais, amda 
mantém exceSSI''O casuísmo." (p. 371) 

Ma1s adtante, ao tratar da distinção entre inelegtbthdades absolutas e 

relallvas, José Afonso reforça a cribca antenonnente c1tada, quando d!z 

"As meleglbilldades relativas constituem restrições à 
eleg1b111datk para tktennrnadas mandatos em razão de situações 
espec1a1s em que, no momento da eli"IÇão. se encontre o c1dadõo. O 
relativamente melegível é tttular de eleglbilldatk, que, apenas, não 
pode ser exerc1da em relação a algum cargo ou funçdo elet1va, mas 
o poder1a relativamente a outros, exatamente por estar SUJeitO a um 
vínculo jünc10nal, ou tk parentesco ou tk dom1cíl10 que mv1ab1llza 

: sua candidatura na Sltuaçdo v1nculada 
I 

NIJo entraremos aqui no CIISilismD da lei complemetltlll', 
apenas nos all!l'emos à.l normas constltacionais . . " (p 372) (o 
gnfo é nosso). 

Numa democracia, a elegibilidade, da mesma fonna que o dire1to de 

alistar-se eleitor, deve tender à uruversalidade. Seus limites, impostos pela lei e 

que caractenzam 11Dpedimentos a capacidade eleitoral pass1va, ou seja, ao dlre1to 

de ser votajio, só se JUSllficam pela intenção de garantir o pnncípio democratico 

de posstbtlltar a todos Igualdade de condições, para escolher e ser escolhido 

livremente. 
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Ao estudar a teoria das melegtbllidades, Antoruo Carlos Mendes 

aponta do1s pressupostos materiais que. segundo ele. cond1c1onam a Lei 

Complementar 64/90 a) a unparc1alidade da Admirustração Pública., direta ou 

mdireta; e b) a neutralidade do poder econÔ1111co. 

Econtmua 

"'É nítido o mo••el desses preceuos cons/ltuc10nars O 
resguardo da lrberdode a..:s eletções é tomado como dogma. a fim 
de mrbrr as prelsões dos agentes públrcos e dos agentes prrvados 
sobre os eleitores Estes devem votar lrvremente. rsto é, sem 
qualquer mte!ferêncta que possa faze-los abster do exeiY:ÍCto do 
sufrágro ou votar sob pressiJo, moral ou materral, de grupos 
compostos por agentes públrcos ou pf'lvados. .. ( Antomo Carlos 
Mendes- Introdução à Teona das Ineleg~bllidades, p 130) 

A proposta em exame tem o ménto de resgatar esse princípiO 

democrático, ao dispensar Igual tratamento a situações semelhantes, nos casos de 

melegibil1dade arrolados no mciSO I do art. I o da Lei Complementar D 0 64/90 

Como bem demonstra o autor, se para o bem da moralidade publica 

Dio se deve penmtir que membros do Poder Legtslabvo se candidatem, por o1to 

anos a contar da perda dos mandatos por mfringênc1a dos prece1tos dos mCISOS I 

e U do art. SS da Consbtwção Federal (improbidade e falta de decoro 

parlamentar), pela mesma razio o prazo também deve ser de oito anos para os 

membros do Poder ExecUbvo que desrespeitaram suas CoDStltuições Estad1181S 

ou Leis Orgârucas Mumc1pms, assim como para todos os de111111s previstos no 

inciSO I do art I 0 da referida Lei Complementar. 

Ressalte-se, finalmente, que o projeto de le1 do Senado n° I 07, de 

1996 - Complementar atende aos reqwsitos formais de constitucionalidade, 

jurichc1dade e boa técnica legislativa. Por essas razões e pela relevância da 
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propos1ção, Já destacada, voto favoravebneute a sua aprovação. nos tennos em 

que foi apres~ntada 

Sala das Com1ssões, em 04 de março de 1998 

LEGISLACAO CITADA, AHEXADA PELA SCCRETARIA GERAL OA ~ESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

·······························································•···································· 
Arl. 55. Perdera o manda1o o DepUiado ou Senador --1 -que mfnng1r qualquer das pro1b1çacs estabelecidas no atugoanu:nor. 

II - CUJO procedimento for declarado mcompauvel com o decoro 
parlamentar, 

...................................................................................................... 
LEI COMPLEMENTAR N. 5- DE 29 DE ABRIL DE 1970 

beleee, de ao6rdo eom a EmeDda Coastltucional n. 1 ( 0 ), de 17 
de outubro de 1969, arttco 15L e sea parápafo único, casos 

de inelegibilidades, e clã outras providéncias 

······································································································· 
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PARECER No 93. DE 1998 

Da Conussão de Consutu1ção. Justiça e 
C1dadarua sobre as Propostas de Emenda a 
Const1tu1ção n° 3 ~ de 199ó. do Senador 
Antoruo Carlos Magalhães e outros senhores 
Senadores. que altera a redação dos §§ 1• e 2• 
do an 1-B da Consutu1cão Federal e n• 24 
de 1 997. do Senador Pedro S1mon e outros 
senhores Senadores. que altera o an 143 da 
Constituição Federal. que tranutam em 
conjunto 

RELATOR Senador ROMEU TliM A 

1- RELATÓRIO 

As presentes propostas de emenda a Consutu1ç~o. CUJOS prnne1ros 
s1gnatanos são, respectivamente, os ilusu·es Senadores Antomo Carlos 
Magalhães e Pedro Simon, objetivam promover alteração no art. 143 do 
Constituição Federal, dedicado ao disciplinamento do serv1ço militar. com o fito 
essenctal de possibtlitar a instituição no Bras1l do servtço ctvtl obr1gatórto, 
''para os rsentos ou dispensados do sen•rço mrlitar e par·a aqueles que em 
tempo de paz alegarem rnrperattvo de conscrenc1a decorrente de cr·ença 
r-eltgÍosa ou de convicção filosófica ou palít1ca. para se ex murem de atrwdades 
essencialmente 1111/itares " 

Na justificação da PEC n° 32/96, informa-se que "a propa~ta 
pl't!tende mserrr o serv1ço c1vrl obr1gatór1o no capitulo r·ejer·enre ós Forças 
Armadas, porque ele deve estar vmculado ao sen·1ço mrlltar obrrgatório. par·a 

aprovertar os mecamsmos de convocação. reserva e eventual mobrlr=ação 
nacional, em época de pa;: ou em h1pótese de conjllto rmmeme 

Tambem é dno, em ap01o a tese. que "é essa uma rr adrção 
européra ", e que "em decorrencra do térmmo da Guerra-Fr·ra e. portamo da 
mmrmrzação de uma real e rmmente ameaça Russa. a França tem sustentado. 
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através de pronunciamentw de seu Preszdente, que a OTAN tem de se dedicar a 
operações dzssuaszvas, tais como aquelas levadas a efeuo 11a Bósma. ou a 
operações humanztárias, tazs como a de Ruanda. e menos izquelas de 
autodefesa" 

A justificação da PEC n• 36/96 remete Igualmente às discussões a 
respeito do tema levadas a cabo no Senado da França, destacando como suas 
conclusões: 

"I. a fórmula atual não pode ser mamzda: 
2. substituzção do recrutamento obrtgatorto pelo recrutamento 

voluntárzo; 
3. alteração no servzço cn•il lá exzstente para aume/7/ar a sua 

expresszvzdade mcluszve com a preczs<ia dos estímulos 
pecunzárzos e l'antagens índzretas parcz o~ mtez e~~uda.1 " 

O ServiÇO Civil obrigatório da França, tomado como exemplo para 
a presente proposta, deverá dedicar-se, sobretudo, "pelo que se pade depreender 
na experiencia francesa", ( .) "às atzvzdades na polícza. na gendarmerza. nas 
áreas de saúde, proteção ao meto-ambiente, informática, logística, etc. " 

Por fim, é dito que "a presente propwta é lançada num momento 
em que há enorme preocupação com o desemprego e com as dificuldades par 
que passam a mão-de-obra não especializada Ela é lançada. amda. num 
momento em que também o redzmenszonamenlo de nossas Forças Armadas tem 
de ser repensado". Semelhante o raciocínio exposto na fundamentação da PEC 
n° :!4197, cujo "objetivo é o engajamento [de] relevame número de JOvens em 
atividDdes de caráter civil, tais como: serviços adminzstra/lvos, assistenciazs, 
filantrópicos, comunitários e até mesmo produtzvos em selares públicos, no 
ámbito do~ Ires poderes e SilOS respectivas esferas federal, estadual e 
municipal. Tal prestação se daria par meto de convenios sob a gestão e o 
controle do EstadD Maior das Forças Armadas - EMF A, da forma como já 
preve a Lez n"8.239, de 4 de outubro de 1991, que dispõe sobre a prestação do 
serviço militar obrzgatórzo ... ". 

A PEC n° 36/96 inverte a ordem dos atua1s paragrafas do art. 143: 
passa o § 2• para I o e 1dent1fica o atual § I o, como § 2". alterando-lhe a redação. 
A PEC n° 24/97 apresenta modificações análogas, especificando em incisos de 
um parágrafo único as alterações que preconiza para as situações de serviço 
militar ou civil que tenciona instituir, como se pode ven ficar no quadro abaixo 
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ConstitUIÇão PEC n• 3::!/96 I'EC n• ~4/97 
An 143 O serv1ço m1htar e An. 143 O serv1ço m1htar e An 143 O scrv1ço nuhtar e 
obr1ptorto nos termos da le1 obr1gatono nos termos da le1 obne.atono nos tcrn1os d.o. le1 
§ I" As Forças Armadas § ~· A le1 d1spora sobre a f'aruxt Cito "'"'o As Forças 
compete. na forma da le1. prestação de SC:r\IÇO Cl\'11 Armildas co1npete. em tempo 
atrtbu1r serv1ço alternatiVO aos obrtgatono para os Isentos ou de paz c na lorma da le1. 
que. em tempo de paz. apos d1spensados do serv1ço m1lnar atnbu1r 'ier\'IÇO alternativo. 
alistados. alegarem e para aqueles que. em tempo apos al1stc~mento 
1mpcrat1vo de consctênc1a.. de paz. alegarem 1mperatl\o I- aos que 
entendendo-se como tal o de consciincua. entendendo-se ai ::lleg.arcm lmperDliVO de 
decorrente de crença rehg10sa como tal o decorrente da consciência. entendendo-
e de conv1cção filosofica ou crença rehg10sa e de se como tal o deconcme 
politica. para se ex1m1rem de conv1cçilo filosofica ou Jc crença religiosa e de 
at1vidadcs de cara ter politica. pam se C"<lmlrcm de l 011\ IC(,JO lilosolica ou 
L."SSencaalmente n1al1tar at1v1dades essencullmcnte f'10ht•ca. p.~r-.1 se e"(nnuem 

militares. de all\"ldades de camter 
essenc•ahncnte md11ar: 

bl não Sejanl mcorporados 
cm OrJ!IImZaçilo m11itar da 
~ma ou de lormação da 
n.-serva. por outros 
1mpedunen1os prev1stos 
na lc1 do SO:T\ 1ço nuhtar: 

§ 2" As mulheres e os § I" As mulheres e os 11 - as mulheres e aos 
eclesiásticos ficam 1sentos do eclesiasticos ticam Isentos do edes1ast1cos 
servaço m1htar obrigatorio em serv1ço m1htar obngatorto em 
tempo. de paz. SUJCIIOS. porem. tempo de paz. SUJeitos. porem. 
a outros encargos que a lei a outros eiiC8IJIOS que a le1 
lhes atnbu1r lhes atnbu1r 

Às propostas não foram oferecidas emendas. no prazo regimental. 

É o relatório. 

li-VOTO 

a) Da admi~ibilidade 

Regtstre-se, de inic1o, que ambas as propostas de emenda à 
Constituição preenchem os requisitos de admissibihdade. do ponto de vista 
fonnal, constantes do art. 60, pois encontram-se subscntas por um terço dos 
Senhores Senadores (art. 60, I), a matéria delas constante não foi objeto de outra 
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proposta de emenda rejeitada ou uda por prejudicada nesta sessão leg1slatl\ a 
(art. 60, § 5") e, quanto aos impedimentos de natureza ctrcunstanc1al, é de notar 
que não temos no Brasil, neste momento a "vtgêncta de mtel>enção federal de 
estado de defesa ou de estado de sítio" (art. 60, § I"). 

Quanto aos limites materiats à mudança da Cana Magna. ressalte
se que as propostas não conflitam com o principto federativo, mex1stindo nelas 
qualquer dispositivo que implique "tendêncta a aboli/' a forma federam·a do 
Estado" (art. 60, § 4", incisos II e III). Quanto aos direitos e garantias 
individuais (art. 60, § 4". mciso IV), parece-me que estas propos1ções os 
contemplam e, a meu juizo, ampliam. 

Estão, port:lnto. cumpridos os requ1sitos const1IUC1ona1s para a 
admissibilidade das Propostas de Emenda à Constituição n° 32. de 1996, e n• 
24, de 1997. 

b) Do mérito 

A respeito da PEC n• 32196, ttve a oportumdade de consultar o 
Estado Maior das Forças Armadas, que fez chegar ao meu Gabinete o Parecer 
n• 16/COSEMI, "que traduz a posrção deste Estado-Matar das Forças 
Arntr1das a respeito da PEC 32196'', subscrtto pelo Secretário-Executivo da 
Comissão do Serviço Militar, o Coronel de Infantaria Gustavo Adolfo Torres 
Marques. A posição do EMFA sobre a matéria é exposta nos seguintes termos: 

"Uma nação moderna e progresststa. eleve 1·epensar. ele 
tempos em tempos. sobre atuação de suas Forças Armadas. 
porttcularmente após substanciais modificações no amb1ente 
externo que as envolvem, 011 110 quadro interno por elas wv1clo. 
Importante se torna qzte os diversos segmentos nactonuis SIIS<'ttem 
questões, formulem críticas construtivas e provoq11e"m mudanças. 
tudo com a mtenção de conduztr a um con1m11ado aprtmoramenlo. 
consentáneo com o próprio evolu1r da soctedacle. na qual esta 
nação está mseruio.. 

Dentro desse espírito, a PEC n• 32196 apresenta colocações 
em sua Justificação que merecem análise quanto à realtdade 
brasileira e internacional. 

As 1e111at1vas em discutir-se a prestação. pelo çtdadão que 
completa dezotto anos, de um serviço que reverta em beneficto da 
sociedade brasileira são encarados como possibilidade em se 
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aproveitar o ma1or número de ;avens em rdade de presun-em seus 
serv1ços à Pátria. Tal preocupação tàr solucronada pelos 
Constltumtes de 1988, na elaboração de nossa aruu/ Carta Magna, 
quando inserrram c § / 0 do art 143 estabelecendo o "Serviço 
nlternath'O ao Seniço Militar Obrigatório ao.r que alegarem 
rnrpera11vo de consciencra decorrente de crença relrgrosa e de 
convrcção filosófica ou politica. para se e.•m11trem ele attvidades de 
caráter essencralmenre mtlllar· 

O parecer que o EMF A remeteu a este Relator contém a mformação 
de que o Presidente da República encammhou, em 13 de maio de 1997, ao 
Congresso Nacional proposta de emenda à ConstltULÇào com a finalidade de 
mstituir o Serviço Civil Obrigatório, "buscando o apro•-ellomento de muitos 
;avens que não tiveram a oportunrdade de prestar seus servrços à Pátrra 
através das Forças Armadas". Essa proposta contempla. também, "a 
possrbilidade de que sejam convocados para o servrço crwl as mulheres e 
eclesiástrcos,fazendo valer o que prescreve a Constrtmção de I 988. su;eitando
os a outros encargos que a Lei lhes atrrburr (§ 2° do art /43)" 

A proposta governamental insere o serviço CIVil obrigatório no 
capitulo "Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos" da Constituiçilo 
Federal, por nio ser assunto especifico e de cani.ter essencialmente militar. Mas, 
apesar disso, "ao ser elaborado e regulamentada a Lei que disporá sobr-e o 
serviço c1vil obrigatório, nada impede que as Forças Armadas sejam 
aproveitadas, através de sua uperiencia e estrutura. além de seus ·mecamsmo 
de convocação, reserva e eventual mobiliZação nacional'. para admmiStrarem 
o Recrutamento dos que se destinmn ao servrço crvrl. não havendo para tal. a 
necessitkJde de ser modifica® a Comtiturção somente para mserir o mesmo 
assunto no Capitulo destinado às Forças Armadas". 

Considera o Estado-Maior das Forças Armadas com relação ao 
'entendimento dommante entre os países-membros da Comumdade Européia, 
110 sentido de repensar u OTAN: "temos conscu?ncra de que o quadro eur"Opeu 
- e mesmo muruiral - é um, enquanto nós nos msenmos em outro bem distmto. 
Não temos presença militar s1gnijicatrva além-fronterras. nem mesmo 
ct11n{ll'tJiril$sos intemtzcianais qw-WM obrigrrem a deslocar. raprtkJmente. um 
expressivo contmgente militar para intervrr naquele contexto. Nossos interesses 
internacronars- políticos e econõm1cos- não estão ancorados 11ajorça " 

Entretanto, "as necessitkJdes brasrlerras são decorrentes de uma 
importante base frsica, com extenso litoral e signrficatrva base de fronteira 

- ·-- -- ~ 
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terrestre, necessitando de constante e permanente \'lgllãncla ·· E amda: "as 
ameaças à nossa soberama e mtegndade são contmuamente avaliadas, 
•·ecomendando marcante e mmterrupta presença 11ac1ona/ e unr adequado 
disposltzvo de dissuasão - o que, JUStamente. nos tem garantido a necessãr1a 
paz desejada". 

O exemplo da França, citado na justificação desta proposta é 
peculiar e difere do modelo brasileiro por duas razões. uma, porque, mesmo 
após realizadas as mudanças e o redimensionamento das Forças Armadas 
Francesas. estas continuarão a ser maiores do que as bras1le1ras; outra, porque a 
capacidade de dissuasão daquele país europeu é amparada "em armas das ma1s 
dzssuasór1as exzstentes e conhecidas no mundo - a bomba atómica". E é por 
isso que aquele país pode pensar em alterar o modelo da conscrição e, em 
conseqüência, do serviço militar obrigatório. 

Com relação aos nossos vizinhos da Amenca do Sul, não é 
prudente imaginar-se que. pelo fato de o Bras1l não ter qualquer atrito grave 
com seus dez vizinhos, em sua extensa linha de fronteira. se torne desnecessána 
a existência das Forças Armadas. Em parte graças a elas nosso País v1ve em paz 
e harmonia com esses vizinhos, e por eles e respe1tado 

Mas, por outro lado, os mecanismos mternac1ona1s reg1ona1s, como 
o Mercosul, os acordos bilaterais de cooperação e a eficiente ação diplomática, 
cada vez mais, reforçam os laços de integração dos países do nosso continente, 
possibilitando-se, com 1sso, o redimensionamento de nossa estratég•a de defesa. 

Finalmente, o serv1ço civ1l obrigatótio, tal como se JUStificou na 
presente proposta, pode tornar-se realmente um lqstrumento valioso de combate 
ao desemprego, sobretudo em relação aos jovens em idade militar, 
possibilitando até uma ação efetiva em setores em que a presença do Estado se 
tem revelado menos eficiente como, por exemplo, na área soc1al, na área de 
segurança e na área ambiental. 

A França, país mencionado na jusuficauva da presente proposta, 
prevê a u~ilização do serviço civil para combater o desemprego, oferecendo 
alternativas de trabalho em segmentos importantes da admimstração pública. 

' I O jornal Le Monde, em sua ed1ção do dia 21 de agosto de 1997, dá 
noticia de que já se definiram, para tanto. vários campos de at1v1dade para 
aproveitamento da mão-de-obra jovem, na 1dade de recrutamento mihtar: Área 
Escolar (il}clusive, no setor de prevenção de violência nas escolas e ~:: 
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coordenação de projetas educativos); na área de Família Imediação); Saúde 
(reinserção dos pacientes hospitalizados) e solidanedade (atendimento de 
pessl"as idosas), Cultura (valorização do patnmõmo publico); Justiça 
(m<"·hação em relação a infrações do menor, remserção dos deudos, 
aç •. nimento da famlli.. dos detidos); Meio Ambiente (valorização do 
patr1mônio ecológico, eliminação de dejetos mdustna1s 1: Segurança 
(acolhimento e atendimento de vítimas e encaminhamento ás repartições 
policiais. mediação em conflitos de bairros e quaneuões etc l 

Trilha caminho semelhante a retlexão traz1da pelo eminente 
Senador Pedro Simon e outros Senhores Senadores. na PEC n• 24, de 1997. De 
sua justificação convem ressaltar, ademais, as segumtes passagens: 

"As mudanças na geopolíllc-a mundral trouxeram um novo 
cenárro para as representações nacronars. com novas deltmltações 
frontetrtças e de suas atributções. tendo como r·eal conseqliencta a 
redefinição das funções de defesa e reestruturação das for-ças 
armadas. Contmgente.s reduzidos. profissionalizados e dotados de 
equipamentos de tecnologta de ponta vterar.. substituir 
contmgentes numerosos, muitas vezes excessivos e, em 
consequência. msuficientemente preparados 

O reflexo desta:s mudanças chega ao Bras ti. Há pouco tempo. 
foi fartamente notiCiado pela 1mprensa a mtenção das Força:s 
Armadas brasileii"D8 de reduz1r o mimero de recrutas e 
mcrementar a espec1altzação de seus quadros ejelivos e de 
reserva, na tentativa de aparelhar suas tropas e romper com o 
h1ato tecnológico que há tempos vem ajl1gmdo no~sos estrategistas 
m1l1tares. 

Realmente. o quadro agora e outro o "f1·onr . temtdo e 
me,•rtável de outrora transferm-se para as ruas e praças de nossas 
cidades Não me refiro à vtolenc1a urbana. pots pa1·a esta 
drspomos de aparato legal respectivo. felrzmente este desvinculado 
das ações de defesa de caráter militar tnterno de tempos de que 
não queremos nos lembrar. Refiro-me à quase anomia soctal que 
nos assalta e ao perverso alijamento dos ctdadãos da cidadama e. 
por fim. mas sem esgotar a infeltz stmetrta. o ato de vtver 
esquecrdo à v1da. 

Segundo dados (em médta) do Estado-Ma1or das Força:s 
Armadas - EMFA. nos últtmos cmco anos. a cada ano. foram 
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iniciativa, 
correção. 
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alistados 1.3 m1lhões de JOVens em todo o P.:us. 11 .::m todas as 
Forças, sendo, destes, 440 mil cons1deradoJ ,;;pios cios qua1s 113 
mil efellvamente mcorporados ou matrlcwu.lr>l 170!. quaJ1 os 
militares, ou seJa. em síntese. as Fo,·çaJ Arma..J.1> ullil=a"1m-Je de 
aproxunadamente 10% (dez por C<i!IIIOJ du> 1 ecw·Ju., lwmanos 
d1sponi••eis. restando aos outros 90% 1170\enta J'OI' <'L'IIIO) o 
descompromisso de obr1gações com a patrw [queJ, cm tempos de 
paz. cump1·e observar 

Ressalte-se que os dados anterwrmeme cuados 1 e,l'erem-se às 
informações d1sponive1s pelas mslllwçõe• mdllal e> 110 <f1111 d1= 
respeito ao contmgente masculmo. que esw etem·amente. sob o 
controle dessas mstllUIÇÕes De acordo com dado• do mstlluto 
Bras1le1ro de Estatística e Geografia - IBGE nmJu p11iinuJe 
populaciOnal apresenta lige1ra supenor1dade no contmgente 
femmino pora esta mesma faixa etária. a dos absráve1s Portanto. 
na realidade estamos lidando com o dobro do \'Oiume de 1 ecw·sos 
humanos, abrindo-se no contexto desta propos1ção 11111 leque 
p/urifacetado de allvidades e serv1ços llllbzá••e/s. 

O objetlvo desta proposição é o engaJamento Jeste relevante 
número de jovens em at1V1dades de caráter CIVIl. 1a1s como 
,ferv1ços admmistrativos, asslslenclals. filamróplcos. comumtár1os 
+u até mesmo produtivos em setores públicos. no cimbllo dos trés 
Paderes e suas respectivas esferas Federal. Estadual <i! /\fumc1pol 
Tal prestação se dar1a por meiO de con\'i]/1/0I entre as 
supraclfadas entidades. com e sob a gestão e o co1111 o/e do Estado
Maior das Forças Armadas- EMFA. da forma como ;ci pre••e a Le1 
n° 8.239, de 04 de outubro de 1991, que d1spõe Job1·e a prestação 
de Serviço AlternatiVO ao Serv1ço Afilllal' Obr1gator1o leg1slação 
esta que pretendemos aJuStar, oporwnameme. me1o de Projeto de 
Le1 adequado " 

I 

_rão se pode do:ixar de reconhecer a Impmtàncla dessa outra 
1ndendo-se-lhe a dev1da homenagem por sua oportumdade e 

; 

Por ter stdo aprovado, pelo Plenáno. o Requenmento n° 905197 por 
mim formulado, de tramitação conjunta das PECs n° 32/96. de autona do 
Senador Antomo Carlos Magalhães e outros. e n° ~4/97. de autona do Senador 
Pedro Simon e outros. concluo pela oportunidade de ambas as propostas, 
opinando pela aprovação da PEC n° 32. de 1996, aJustando-a por me1o da 
emenda abaixo enunciada, inspirada na PEC n° 24, de 1997. que tica. assim. 

369 
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prejud1cnda. Segue o texto consolidado com a emencJ. 1ed1g1do com a 
adequada tecmca leg1slauva. como compete faze1 a esta Cum.,s.lo 

EMENDA N" 1 CCJ 

Dê-se ao~ ~o do an. 143 da Consutu1çiio como enunc1ado na PEC 
n° 32, de 1996, a segumte 1edação 

"An 143 .................. .. 
§ lo.. ..... . .. . , 

s :!0 A le1 d1spora sobre a prestaçao de ser\ IÇO c1v1l 
obngatono para os 1sentos e excedentes do se1 v1ço militar 
obrigatório ou dispensados de mcorporação a ele. e para 
aqueles que, em tempo de paz. alegarem nnperauvo de 
consc1ência, entendendo-se como tal o decorrente de crença 
religiosa e de convicção filosofica ou pollt1cn. para se 
ex1m1rem de ativ1dade de carater essencialmente m1litar." 

[Texto consolidado ] 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 32. DE 1996 

Altera os ~~§ I 0 c :! • do <11 t /o/3 tia 
Constltmção 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
tennos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam seguinte Emenda ao 
texto constitucional. 

Artigo único. O art. 143 da Consl!tUição passa a v1gorar com a 
segumte redação. 
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' "Art. 143. O serv1ço militar e obngatono nos termos da le1. 

§ I o As mulheres e os eclesi.JSIIcos ficam isemos do 
serv1ço militar obngatono em tempo de paz. sujeitos, porem, a 
outros encargos que a lei lhes atnbu1r 

371 
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COI\fiSS.\0 DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIDADANIA 

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL fl-C 3 .?/'fb /..;>(. ~ ... :'/.t:::. e-. 
t~ r ....... rc-<r 

Legislação c1tada anemda pela Secretana-Geral da Mesa 

LEI N 8 239 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1991 

Jl.eJIU)amaata o artJp lta, H 1! e 2" da Conatl\Wçlo hderal, 
q"" chop6em oobze a-~ ela Se~mço Alt.raacivo 

ao llenqo Militar Obnp•6no 

O Prnadente da Repubhca 

Faço aaber que o Congreaao Nacaonal decre~ e eu sancaono a Hp&Dte Lea. 

Art 1• O Servaço Mdatar eoneaate no •xercacao de atavadadea •pecfficaa. 
c:leMmpenhaclu nu Força Armadas - Marmha. Exército e Aeron4utlca. 
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Art 2• O Servtço Maht.ar m•c•al tem poJr fin.lladJ.de n forn:..a..:rão de reservas, 
desunadas a atender as necessidades de pe-::::;:oal d.1s Forças Ar'T1::r.daa. no que se 
refere aos ..encargos relaciOllados com 1 Defe=? a N:J.ch;,n::r.l, em t.3So de mob1hzação 

Art. a• O Serv~ço M1htar JnJclal é ob:rJgatbrJo a todos o• braaaleJros, nos 
termos ela le1. 

I 1~ Ao Estaclo-Ma10r das Forçu Armadas compete, na forma da le1 e em 
coordenação com oa Manaaténoa M'ilit&rell, atrabwr Servaço Alternativo aoa que, 
em tempo de paz, ap6a abatados, alegarem Imperativo de conacaênCJa decorrente 
de crença rehgtosa ou de conVJcção filoa6fica ou polftaca, para se ez1m1rem de ata
VIdadea de carát:er easenCJalmente :aubtar 

§ r Eutenda .. e por Servu;o Ml.htar Alternatavo o exercic&o de atzv•dades 
de car.iter ad.mimatratlvo, aaaJ&teDCial, filantl"6pu:o ou mesmo proclutavo, em aubs
tituaçl.o lul atavtdades da car4ter eaaenmalmente militar 

I 3~ O SerVIÇO Alternativo aerj prestado em organizaçõea md1tarea da ab.

va e em 6rgl.oa de formaçAO de reserva du Forças Armadas ou em. Orglloa subor
dlnadoa aos Ministério& C1v1s, med1ante conrin1os entre estes e oa Mimat6r1os 
Militare•, deade que haJa mtereaae reciproco e, também, seJam atend1du as apt.l
d6aa do convocado 

AE'C 4~ Ao tiaal do período de &CLvu:ladea preVUICO no§ r do artigo 3° d.-.
ta I..i, aen. CODf'endo Certd'icado de PreataçAo Alternativa ao Sei'VIÇO Militar Obri
ptbriO, com oa mesmos efe1tos JUdc:hcos do Certificado de Reaervsata 

I 1'!' A recusa ou o cumprnnento ancompleto do SerVIço AlternatiVO, sob 
qualquer pretn.to, por motivo de respcmaabJ.bdade peaoal do cODYOCad.o. J.mpbca
m o não f'ornecnnento do Certificado correspondente. pelo prazo de do1s anos ap6s 
o wencaa.nto do período eatabelecado 

§ 2! Fsndo o prazo prav1sto no parAgrafo antersor, o Cert1f1cado s6 aer.A 
ematado ap6s a decretaçAo, pela aucorulade competente, da suspensão doa d1rettos 
polft1coa do inac:hmplence, que poclerf., a qualquer tempo, regulanzar sua s1tuaçAo 

cumprunento das obr1pç6H dev1das 

Art 6! M mulheres e os eclesaáBbCOII ficam JS,DilD~t do Servac;o Malltar Obrl
gat6no e tempo de paz, a~estoa, porfm. de acordo COfU suu aptidões, a encargos 
do an .. da mob1hzaç:Ao 

Art &• O Chefe do Estado-Ma1or das Forças Armadas ba1xarA, no prazo 
de cento oatenw d1as ap6s a aançl.o deata Lea, l'lornuas complementares 11. sua exe
cuç:Ao, d& qual aerf. coordenador 

Art. 7" Esta Le1 entra em vagar na data de sua publicação. 

Art. a• Revogam-se as dasposlç6es em c.:on~or6rlO 

Fernando Collor - Presadente da Repúbbca 

M.Arso César Flores 

Carlos Tanoco R1be1ro Gomes 

S6cratea da Costa Montearo 
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LEI N. 8.239111 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1991 

:B.eplasuDta o utico 148, H 1:' e r ela Coustituiçio Peclenl, 
que &p6em sobre a pr•taçAD ele Serviço Altamatho 

ao Serviço Militar Obrigat6rio 

Retificilção ("DiArio Oficial" ele 6 ele dezembro ele 1991) 

À pf.g. 6&6, artigo 8:0, o § 2~ leia-ee como segue: 

I r Eotencie-ae por B•rviço Alternativo o ezerct:cio ele ativiciacies ele cari.
ter ectminiatrativo, aaaiateDcial, filantr6pico ou m•mo produtivo, em aubeti.tuiçlo 
._ ativiclKea ele carAter essencialmente militar. 

(I) .......... 1111, ..... 6114. 

Documento anelCtldo pela Secretana-Geral da Mesa nos termos da an. 250. paragrafo único. RJSF 

Seahor Presidente, 

REQUERIMENTO N" 905, DE 1997 

Requeiro. nos termos do art. 258 do 
Regunento Interno do Senado Federal, a 
tram1taçio coojunta da Proposta de Emeada 
CODSt!.tucional n• 32, de 1996, "que altera a 
redaçio dos §§ 1" e 2" do art. 143 da 
Constituição Federal", com a Proposta de 
Emenda Constitucioual n• 24,de 1997, "que 
altera o an 143 da Constituição Fecleral", por 
versarem sobre a mesma matéria (Serviço 
ilegível) 

Sala das CoiiiiSsões, em 28 de setembro de 1997 

Senador Romeu TumL 
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PARt:<..:ER N" 94, DE 1998 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, SOBRE O 
Projeto de Lei do Senado n• 220, de 1997, de 
iniciativa da Corrussão Temporana do "El 
Nino", que estabelece as D1retnzes Nacion;us 
de Defesa Civil, nos termos do RQS n• 
981197, de audiência 

RELATOR. Senador ROMEU TUMA 

I- RELATÓRIO 

Vem a esta ComiSsão, para exame, o ProJeto de Le1 do Senado n• 220, de 

1997, de iniciativa da Comissão Especial do "El Nlil.o", do Senado Federal, que 

"Estabelece as Diretrizes NaciOnais de Defesa Civil". 

A· Proposição, que não recebeu emendas naquela comiSsão, no prazo 

regunental, objetiva estabelecer as Diretnzcs Nac1onais de Defesa Civil, 

defmindo o Sistema NaciOnal de Defesa Civil - SINDEC -, dispondo sobre SC1:15 

objet1vos e regulando c:om:eitos e responsabilidades. 

l-.ANÁLJSE 
I 

A mic1ativa não contraria disposições infraconstituc1onais. Quanto ao 

aspecto coastitucional, apresenta vicio no an. 1", do qual trataremos mais 

adianle. 

Quanto aos seus objetlvos, é ahamenle mentóna. De longa data, nosso 

País carece de uma diretnz que onente, em nível nac1onal, essa fundamental 

função do Estado: a Defesa Civil. Ela é vital para a preservaçio de VIdas, 
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propnedades, nquezas, diante da türia dos desastres naturais ou provocados pelo 

homem Mmora ou evita prejuízos c sofrunentos. podendo. se bem planeJada e 

executada _ontnbu~r dec:1s1vamentc para o desenvolvunento soc1oeconômlco, 

para a b'allqüihdade e o bem e~w soc.:1! 

A DU'CinZ N81:1onal de Defesa C1VIl, obJelo da m1C1ativa em tela, busca, 

sem dúv1da, esses objctivos. Nlo obstante, quando a analisamos à luz do aspecto 

doutnnano da Defesa Civil e da Constilwçio Fedend. venficamos que mecec:e 

algumas com:ções 

lnic1almentc, cabe comentar o § 4° do art. 2°, que d1spõc 

§ 4° Pluw • ~das açêlcs de natureza emei'JCfiCW, os Plaaos 
de Defesa CIVIl 61rK.,._ • .-61~ e • ~ .,.,.. tltJ 

• coiiiiUiiJIJJM" (grifo IICJISO) 

Pela redaçio desse dispositivo presume-se que a mobüizaçlo da 

comumdadc só será buscada 110 IDCIIIlCDtO da emergtncia. Isso COidi&N, 

inteirainentc, a doulnna de IJefaa Civil, que dá l!nfasc às medidas pRVCDtivas 

no plaoeJamr:nto dessa rclevmde fuDçlo do Poder Público. Aliás. o aspcciD 

doulrinirio - pn:paro da comunidade -, como medida preventiva, está bem 

explicitado nos incisos m, IV c V do § 2° do mesmo artigo. 

Para que n1o ocorram dúvidas, sugenmos que •~- parágrafo sofra a 

scgumte alteração. 

"§ 4° Para o preparo da exccuçlo ( )" 
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"Art 3" ( 

Paragrafo ún~co O estado de calamidade púbhca e a s1tuação de 
emergênc•a. observados os cnténos estabelecidos. serão reconhecidOS 
por portana do Mm1stro de Estado a que este esteJa vmculado o 
SINDEC, à v1sta do Decreto do Governador do D1stnto Federal ou do 
Prefeito Municipal, homoiDgtulo ate peiD Goumtulllr do EsiiUID " 

(gnfo nosso) 

• 
Ora. pnme1ramente, esse dispositivo omne a poss1bd1dade de governador 

de estado decretar calamidade púbhca e s1tuação de emergênc111., o que é um fato 

pn:v1sivel no caso de um desastre abranger vános mwucíp1os ou uma vasta án:a 

do estado Além disso, o decreto de governador ou prefeito não carece de 

qualquer homologação por pane do governo federal ou estadual, porque, para 

esse fim, são autondades constitucionalmente legítimas e competentes para 

expedir o referido ato. Como esta red1g1do, esse dJSposJtjvo contrana os artigos 

18, 25 e 29 da Constituição Federal, que estabelecem a autonomia e a 

competência dessas entidades da Federação. 

·Por esse motivo, não tem fimdamento a menção das autondades estadUBJS 

e municipais no parágrafo ún1co do art. 3". 

Ainda nesse parágrafo, no trecl10 "( ... ) a que este esteja vmculado ( ... )", 

está sobrando a palavra "este". 

O art. 4° dJZ que "Os órgãos centraiS do SINDEC e :s•a •nidtlde:s 

opt!mdonllis integrarão a estrutura do Poder Execut1vo, nos diversos níveis da 

Admm1stração Púbhca ( ... )" (gnfo nosso). Isso não e adequado, porque, pela 

concepção e doutnna de emprego do própno sistema, é desejavel e_ mcenllvável, 

que seJam lumdades operac1onm o mmor número poss1vel de organizações nio

govemamebtais - ONGs - como, por exemplo, entidades assistenciais e 

associações de bamo. 
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O an. 7" dispõe· 
• 

•· An 7° No prazo de três anos a panll da vtgêncta desta let, os 
muructplos, o DIStrito Federal, os estados e a Umilo elaborarilo e 
aprovarão Planos de Defesa Civil compatíveiS( ... )" 

Ora, o functonamento da Defesa Ctvll é vttal à sociedade, como jà 

dissemos, para a preservação de vtdas, propriedades e nquezas, mmorando ou 

evitando preJuízoS e sofrimentos. Dessa fonna, a autondade pública que lenha 

descuaclo dessa funçilo, a ponto de nlo d15p01" de qualquer planeJamento de 

defesa civil, · mesmo que incompleto ou apresentando unpropriedades 

doutrinánas, inc1de. a nosso ver, em crime de responsabilidade. E esses planos, 

mesmo que precários, deveriam estar disponíveiS há mwto tempo e posstbüitar 

um minimo de efiCtêncta. O que a Proposiçio obJettva e que os diversos níveiS 

da Admmistração Pública revejam e reajustem seus planos à luz da diretriz que 

ela estabelece. Por tsso, n1o há cabimento na concessio de um prazo 

absurdamimte longo - três anos -para que a Admimstraçilo Pública eltlbon 

planos. E nesse tempo todo, ac:eitaremos pass1vamen11: a morte e o sofrimento 

desn"Ceesário de pessoas e a perda de bens e nquezas, que podenam ser 

evitados? E repassaremos créditos extniOrdinános, na fonna que prevê o an. 6° 

da Proposta, a estados e muni.clpios com governos onussos e que nada ou pouco 
tam feito para a defesa de seus cidadilos contra os desastres e que, por descaso e 

ineficiência, provavelmenll: aplicarlo mal os recursos provemenii:S desses 

crédnos? 

l-VOTO 

Pelo exposto. opmo favoravelmente à aprovação do ProJeto ~ Le1 do 

Senado n° 220, de 1997, observadas as segumii:S emendas: 
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EMENDA N° 1-CCJ 

Dê-se ao§ 4" .do art 2" do PLS n• 220. de 1997. a segumte redação· 

"Art ::!" ( 

§ 4" Para o preparo da execução das ações de natureza emergenc1al, 
os planos de Defesa CIVIl buscarão a mobilização e a partiCipação 
voluntana da comumdade •• 

EMENDA N° 2- CCJ 

Dê-se ao paragrafo úruco do art. 3" do PLS n• 220. de 1997. a segumle 

redação: 

"Art 3" ( ) 

Paragrafo limco O estado de calanudade pública e a Situação de 
emergência, observados os cnténos estabelecidos, seriio reconhecidos 
por ponana do Mm1stro de Estado a que esteJa vmculado o SINDEC '' 

EMENDA N" 3- CCJ 

Dê-se ao an 4" do PLS n• 220, de 1997, a scgumte redação: 

"Art 4 • Os órgãos cernra•s do SINÕEC mtegrarão a estrutura do 
I Poder Executivo, nos d1versos níveiS da Admm1straçio Púbhca, em 
1 pos1ção h•erarqu1ca compatível com a necess1dade de facilitar e tomar 

ágil sua ação " 

EMENDA N° 4- CCJ 

Dé-se ao art 7" do PLS n• 220, de 1997, a segwnte redação· 

"Art 7" Incumbe aos munJCipiOS, ao D1stnto Federal, aos e5lados e 
à Umilo elaborar e apJ:Ovar Planos de Defesa CIVIl compat1ve1s com as 
suas realidades especificas e as suas competências adm•mstratlvas, os 

379 
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qua1s serão aprovados pelo orgão coleg1ado de Defesa Ctvll e 
homologados pelo correspondente chefe do Poder Executt\'O 

Paragrafo untco 
. . . ... ..... .. .. .. .. ·····. . ........................ . 

Sala da C onnssão, ept 04 de narQO de 1998 

LEGlSLACAO CITADA, ANEXADA PELA S(CRETARlA GE~AL DA ~ESA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
______________________ j,JUl _________________________ _ 

•ArL 18. A organtzaçio políuco-adnnmstrall\'8 da Republica Federall\'8 do 
Bras1l compreende a União., os Estados o D1stnto Federal e os Mumcíp1os, 
todos autónomos, nos lermos desta CoP.stnu•çao 

§ 1° Brasll1a e a Cap1tal Federal 
§ 2" Os Temtórios Fedenus inlegram a Umão. e sua cnação. transformação 

em Estado ou rem!Cgraçio ao Estado de ongem -ilo reguladas em le1 
complememar. 

.. 
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§ 3" Os Estados pOdem mcorporar-se entre SI, subdl\ 1du-se ou desmem
brar-se para se anexarem a outros, ou formarem no\ OS Estados ou Terntonos 
Feden~as medaante aprovação da população daretamente mteressada. atra\'es 
de plelnscno, e do Congresso Nacaonal, por lea complementar 

§ 4°.4 crtaçdo, a mcorporaçiio. afusiio e o desmt>mbramento de .\lumctptos, 
far-se-do por let estadual, dentro do pertodo determmado por let complemen
tar federal, e dependerdo de consulta préwa, medtante plebtscllo às popula
çiJes dos Muntctptos envol••tdos, após dtvulgação dos Estudos de I iabtltdade 
.\fumctpal, Of»Y'Sentados e publicados na forma da let 

···•·······················•··•············•···•·•·········•·····•·····•····························· 
• Art. 25. Os Estados orgamzam-se e regem-se pelas Consutwções e leas que 
adotarem. observados os pnncapaos desta Consutuação 

§ 1° São resen adas aos Estados as competêncaas que não lhes seJam \'edadas 
por esra Consutuação 

§ 2° Cabe aos Estados explorar dtretamente, ou medmme concessdo. os 
serl'IÇOS loc01s de gas canalizado, na forma da let, wdada a edtção de medtdn 
pTO\'ISOTia para a sua regulamentaçiio 

§ 3° Os Estados poderão, medaante lea complementar. ansutuu regaões 
metropolitanas. aglomerações urbanas e macrorregaões. consutuadas por 
agrupamentos de Munac1p1os hmurofes, para mtegrar a orgamzação. o 
planeja.mento e a execução de funções públicas de mteresse comum 

·······-······································································· .. ···················· 
• Art. 29. O Mumcip1o reger-se-a por le. orgãmca. 'otada em do1s turnos. 
com d mtersUCIO mim mo de dez d1as. e a pro• ada por dois terços dos mem
bros 4a Cãmara Mumc1pal. que a promulgara. atendados os prancapaos 
estabelecados nesta Consutuação. na Consutuação do respecm·o Estado e 
os seguantes precenos 

I - ele1ção do Prefeno, do Vice-Prefeuo e dos 'kreadores. para mandato 
de quatro anos. med•ante pleno dareto e samulaãneo realizado em todo o Pa1s. 

II - eletçdo do Prefeito e do Hce-Prefello renltznda· no pr'""''ro do

mmgo de outubro Jo ano antenor ao termmo elo mandato dos que ele' nm 
suceder. aplicadas as •-egrns do art 7i no caso de \Jumczpwç t.om mats de 
,iu:cnros 1m/ clettot-cs. 

, III - posse do Prefeito e do Vice-Prefe110 no daa 1° de Janearo do ano 
subsequente ao da eleação, 

ltv - numero de Vereadores proporcional a população do Mumcap•o. 
obset\.dos os seguantes llmnes· 

I al minamo de no\ c e maxamo de VInte e um nos Mun•c•p.tos de ate um 
malhão de habatantes; 

b) mana mo de tnnta e três e máXJmo de quarenta e um nos Mumcapaos 
de maas de um nulhão e menos de cmco malhões de habnantes. 

cJ manamo de quarenta e dots e ma'l:amo de canquenta e canco nos 
Mumcapaos de toaiS de canco milhões de habuantcs. 

V - remuneração do Prefeato, do Vice-Prefeno e dos 'kreadores fixada 
pela Cãmara Mumcapal em cada leg•slatura. para a subsequente. observado o 
que daspõcm os ans 37. XI. 150, II. 153, lll, e 153. § 2• I 
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Vl- a remWJeJ3~o dos ~rcadOJeS correspondera a no ma \Imo, setenta 
e cmco por cento daquela estabeleada. em espec:Je, pua os Depu13dos EStaduais 
ressalvado o que d1spõe o an 37, XI. 

VIl- o total da despesa com a remuneJação dos \'e:eadorcs não podera 
ultrapassar o montante de cmco por ceniO da receua do l\.lumclplo. 

VIII- Jn\ 10lab1hdadc dos ~rcadores por suas opm1ões pala\'J3S e 'o10s 
no e>.ercic1o do mandato c rta CIIQIDSCnçio do Mumc1p1o 

IX- prOibiÇões e mcon.,alilnhdalks, no e"<erCICio da \-ereança. smulares. 
no que couber. ao diSposto nesta ConstitUição pa13 os membros do Congresso 
Nac•onal e na Consunução do respecu\'0 Estado pa13 os membros da A!sembléta 
Leg1slatl\ a 

X -JUlgamento do Prcfe110 pe13nte o Tnbun:tl de Jusuça 

XI - orgamzação das funç6es leg1slau' as e fiscalizadoras aa Cãmara 
Mumc1pal 

XII - coopcr.tção das assoc1açiles representall\as no planejamento 
mumc1pal. 

Xlll - •mc1all\8 popular de projetos de le1 de mtcrcssc espcc11ico do 
Mum~1p1o da c1dade ou de bairros. atra\'CS de ntamfcstaçao de pelo menos. 
cmco por cento do eleuorado, 

XJV - perda do mandato do Preleno. nos termos do an !8 paragrafo 
umco 

·········································•·•························································ 

Documento anexado pela SecrelllT1a-Geral dD Mesa, nos lermos do 

an. 250, paragrr:ifo ún1co. do Rsgzmento Interno. 

REQUERIMENTO N" 911, DE 1997 

MARÇO DE 1998 

Nos termos do art. 279, aliaea "a", do Regunento Interno, requmro o 
adiamento da dlscusslo do Projeto de Lei do Senado n• 220. de 1997 a fim de que 
sobre ele se.Ja ouVIda a Comissão de Constltuiçio, Justiça e Cidadania 

Sala das Sessões. em 12 de novembro de 1997 

Senador Genoa Camata Seaador Fraac:eliao Pereira. 
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PARECERES N"s 95 E 96, DE 1998 

Sobre as Emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de LeJ do Senado n• 10, de 1992, de autona do Senador 
Marco Mac1el, que dispõe sobre o exerc'c10 da profissão 
de B1bh01eeáno e delemnna ouuas provulênc1as. 

PARECER N" 95, DE 1998, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E 
CIDADANIA 

RELATOR. Senador Lúc1o Alc:inwa 

l. RELATÓRIO 

Vem a esta Com1ssão de Const1tu1ção, jusuça e Culadan1a. para exame, 
as emendas aprovadas pela Câmara dos Deputados, oferec1das ao Projeto de Le1 do 
Senado n• 10. de 1992, que "Dispõe sobre o exercíciO da profissão de Bibhotecano e 
detennma outras prov1dênc1as" 

O projeto recebeu se1s emendas, que passamos a relatar 

I. a Emenda n• I tem por finahdade substituir a expressão 
"B1bhoteconom1a, Documentação e Informação" pela expressão "B1bhoteconom1a, 
Documentação e Informação registrada", em vános disposJhvos da proposição, 

: 
! 2. a Emenda n• 2 VJsa à subshtu1ção do vocabulo "Informação" pela 

expressilq 'fnformação reg1strada", no§ 3" do art. 2"; 

I 3. a Emenda n• 3 da nova redação ao mc1so IV do an. s•; 

4 a Emenda n• 4 supnme o mc1so V do art. 5" 

5. a Emenda n• 5 acrescenta novo parágrafo ao an. 33, 

6. a Emenda n• 6 supnme o an 39 

Essas emendas ja foram submetidas a anah.e da Com1ssilo de Assuntos 
SOCI&IS. que opmou pela sua apl't'v.:çãc. 

É o relatóno 
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11. VOTO DO RELATOR 

Nos tennos do art 101 do- Regamento Interno do Senado Federal, 
cumpre-nos o exame da consntuc1onahdade. JUndacldade e regamentahdade da maténa, 
respeatado o d1spos1o nos seus artS 285 e 286 

As Emendas n•s I e 2, ao subsntuírem o 1enno "anfonnaçio" pela 
expressão "anfonnação regastrada". evatam o nsco de se mvad1r áreas de competência 
de outras profissões 

A Emenda n• 3. ao supnmar do InCISO IV do art s•. iii rure, a expresst~ 
"quando exercttia• nr1 ãmhtto tia• peuoa.• Jllrítitcas a q11e se refere " art. -1"", preserva 
a consntucaonahdade do texto. tendo em vasta o preceituado nos art1gos 37, V, e 61, § 
t•. II, "c", da Const1tu1ção Federal. 

A Emenda n• 4. ao supnmlr o InCISO v do art s•. que toma pnvahvas do 
bibhotccano as funções de planeJamento, orgamzação, amplantação, gcrenc1amento, 
admmtstração, d1reçio. chefia. coordenação e supemsão de semços de reprografia 
aphcada a acervos no ãmblto das pessoas jund1cas de d1re11o púbhco, deve ser atalda 
pelos mesmos mot1vos apresentados em relação à antenor 

A Emenda n• S. ao 1sentar de qualquer taxa ou contnbu1çio as 
b1bhotecas públicas localizadas em mun1cip1os com até dez mil habitantes, CUJO llllCn/0 

nio ulttapassc d~tos exemplan:s caiBlogados. e penninr seu fimctoiiiiiiiCIIID sob 
supemsão apenas de um técn1co em Bibhoteconom1a, mcennvalá sobmnanetra a 
dtsscmmação dessas pequenas bibliotecas públicas. 

A Emenda n• 6, ao supnm1r o art. 39, que dá nova conceatuaçlo aos 
cnmes de prevancação e de desohediênc1a, é de oportumdade mqueshonável uma vez 
que a la regulamentadora de uma detennmada profissão não deve !ralar de lll8léria 
penal. 

No que concerne a const1tuc1onahdade da maténa. não vemos qualquer 
óbice para o acolhimento das emendas; elas estio de acordo ranto com os prece110s 

con~nhlc1ona1s de natureza fonnal quanto com os de carater l!'"lll. nal. 

Sob o aspecto fonnal, v11le d1zer que os preceatos constttuci011111s foram 
mte~o'r&lmente observados quanto à lewnmidade de 1n1C1anva (art. 61, caput) e à 
competénc1a leg1slat1va da União (art 22. XVI) 

Por outro lado, a lllldâia diz respeato às condições para o exercício de 
profissões. que deve ser dtsc1plinado em lei ordmána. E, portanto, competencta da 
União, sobre a qual cabe ao Congresso Nac1onal leg1slar, confonne preve o art. 48 da 
Conshtu1ção Federal 

Por últ1mo, em relação a JUnd1c1dade e a técnica leg1slat1va, 1nexJStem 
qua1squer 1mped1mentos a adoçio das emendas provenientes da Câmara dos 
Depurados 
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À vista do exposto. opmamos favoravelmente as emendas da Câmara dos 
Deputados oferecidas ao ProJeto de Le1 do Senado n• 10. de 1992. 

Sala da Com1ssão, em o 4 <le março de 1998 

; 

, Pres1dente 

I 

C. 
- =--~ -\-----~~lJIO 

385 

~rso res 

-~~ \_~i:~l~~ 
Biance ' ~~ '~ \aiva \ 

E(~~ LObãoc:~ :1(/ 
daGt ~tonio c.va~a es 

PARECER N" 96, DE 1998 
(Da Comissão de Assuntos Sociats) 

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA 

I. RELATÓRIO 

E submetido ao exame dcst'l ComJS:!;;; ü.:: Assuntos Soc1au o 
Projeto de Le1 do Senado n• I O, de 1992, que tem por iiuaio.iade refonnular a Le1 
n• 4 084/62, que cnou os Conselhos Federal e Regtona1s de B•bhoteconom1a 
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A proposição fo1 aprovada por esta Casa e a ela retoma em 
decorrêncl3 das emendas apresentadas pela Câmara dos Deputados Cabe-1 os. 
po1s tão-somente em111r parecer sobre elas 

11. VOTO DO RELATOR 

À proposição foram apresentadas se1s emendas. que passamcs a 
anal1sar 

A Emenda n• objellva subst1twr a expres>ào 
"Btbilote~onolllla Documenlação e Informação··. que aparece em vanos 
disposttlvos do projeto. pela expressão .. Btblwteconomta. Documentaçií" ! 

Informação regtsrrada", uma vez que a expressão "mformaçiJo" pertment: à 
área de B1bhoteconotma é a "1 egtstrada ". a qual é dada aos leitores para onenta
los em suas consultas De fato. são dados ou elementos doutnnános sobre Lma 
matena que se proporciOna aos usuános para o dev1do aproveitamento 

A emenda e neccssana, po1s ao adotar o uso da expressão 
"mformaçàn regl\tracia" eVItara o nsco de se mvad1r areas de competência de 
ouuas profissões 

2. A Emend.. n• 2 tem por finalidade substltutr a expressão 
"ln(onnação" pela expressão "lnformaçãn rcgutrada" A emenda deve ser 
1guahnente acatada pelas razões acnna 

3 A Emenda n• 3 VIsa a supnm1r do mc1so IV do art. s•. in jin~. a 
expressão "quando exercida.• nn ümblln das pe.•~oas JllrÍdl~as a que ~e refere " 
art . .Jo•· 

A permanecer a redação ongmal do projeto, a ocupação dos 
cargos de chefia. gerenc1amento e admm1stração em semços de B1bhoteconom1a. 
Documentação c lnfonnação. nas entidades do Poder Púbhco, enseJana argwção 
de UICOnSIIIUCIOIIahdade da lc1 

Em verdade. taJ exclus1v1dade e contraria ao que preceitua a 
Con~Utu1ção Federal (art. 37. V), que detennma a preferência daq~o;les clol":,u~ 
!"'"' n• ocupantes de carre1ra técmca, iii verbis: 
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••v - us cargos enr ,u,risftiCI e as funt,·õe!J de confiança serão 
exer<idos, preferencialmente, por sen·rdores ocupantes de cargo de 
carreira técnica ou pro}lSsin11al, nos casos e cund1çÕ~!J pre1•istos e1n 
lei;'' 

Ademais, não podena um prOJeto de llliCiólll\ a de parlamentar 
propor tal excluSIVIdade mscnta no refendo d1spos1tJvo, porque estana fenndo 
tambem o an 61, § 1". 11, "c". iii •·erbis 

"Arr. 61. .. ................................................................................... . 

~· I~ São de iniciati•·a prn'ati••a do Presidente da República as 
leis que: 

I- ....................................................................................... .. 

11- disponham sobre: 

c) senidores públicos da Unúio c Territórios, se11 regime 
jurídico, pro••imento de cargos, estabilidade e aposentadoria de ci••is, 
reforma e transferincia de 1nilitares para a inatividade,·" 

4 A Emenda n• 4 tem por finahdade suprnmr o mc1so V do an 
5°, que toma pnvat1vas do b1bhotecano as funções de olaneJatnenlo, orgamzação, 
lillt•lantaçJo, gerenc1amento, ~dmuusttação, dtreÇi:\J. chetia, coordenaçãc ;: 
s•lpl:IVISão de sei'VIços de rep1o.:;rafia a~ltcada a"''lce.vo~ no ãmbrto das pessoL 
Jundlc.u. de d1re11o pubhco 

A presente emenda deve ser acatada pelos mesmos mouvos que 
nos levarmn a acatar a atttenor 

, S A Emenda n• S tem por obJellvo 1sentar de qualquer taxa ou 
contnbutçã~ as b1bhotecas púbhcas locahzadas em mumcíp1os com ate dez 1ml 
habllantes e CUJO acervo não ulttapasse a duzentos exemplares catalogados, bem 
como penn tr seu func1onamento sob a supeiVIsào apenas de um t<:cmco em 
Btbhotecon tma 

A sugestão vem em boa hora na medtda em que s1mphfica os 
procedimentos das pequenas btbhotecas pubhcas. bem como o conttole que os 
Conselhos Regtonats de B1bhotecononua exercem sobre o functonamento delas 
Passarão, port~nto, e ·~-:c!.er tratmnento mats adequado no que concerne 
prmc1pahnente a 1sençãu ..:-. •olXBS ou contnbu1ções Em verdade, não sena 

3~7 
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razoável que as refendas babhotecas ficassem obngadas ao regastro e pagamentos 
de anuadades 

6 A Emenda n• 6 vasa a supnmar o art 39, que dá nova 
concelluação aos cnmes de prevancação e de desobedaêncaa, transfonnando-os 
em cnmes de ação pnvada 

A emenda é oponuna, uma vez que na le1 que regulamenta 
detennanada profissão não ha lugar para se tratar de matena penal Já dtsctplmada 
por ampla legaslação específica 

~'""' r~\•• ... 

Pelo exposto, opmamos pela aprovação das emendas ot;;;"tdas 
ao ProJeto de Le1 do Senado n• 10, de 1992. 

C. I - ADEMIJI ANf>R.AilE- PIIESIDE"'TE 
O!- LUCIO ALCÀNTARA- RELATOR 
OJ- MAURO MIRANDA 
04 - BENEDITA DA SILVA 
OS - W ALDECK ORNELAS 
06- BELLO PARGA 
07- JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
08 - MARLUCE PINTO 
09 - LUDIO COELHO 
10- VALMIRCAMPELO 
li - LEOMAR QUINTANILHA 
12 - OSMAR DIAS 
13 - EDISON LOBÃO 
14-GILVAMBORGES 
IS - CARLOS WILSON 
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LEGISLII(AO CITADA. All[XADA PELA SECRETARif• GE;AL DA l•ESA 

República Federativa do Brasrl 

Constituição 
1988 

········•··························••······•··········•·•····••·····•••··•·························· 
An. s• Todos são 1gua1s perante a let. sem dtsunção de qualquer natureza. 
garammdo-se aos brastlc1ros e aos estrangerros residentes no Pa1s a lliVIOiabl· 
lldade do d1re110 à v1da. a liberdade a Igualdade. a segurança e a propnedade. 
nos tennos segumtes· 

·······-··························································································· 
IV- é ll~re a mantfeslliÇào do pensamento. sendo vedado o anommato . •.......••••••••.......••.•.•••................•...........................•..•.................•... 
An. l:Z. Compele pnvauvamente a Umilo leg1slar sobre 
..................................................................................................... 

XVI - organ1zação do Sistema nac1onal de emprego e condu;Cles para o 
CXCI'CICIO de profissiles • 
..................................................................................................... 
An. 37. A admtnlstração publica dtreta. md1rcl:l ou fundacional. de qualquer 
dos Poderes da Uruilo. dos Estados. do D1s1nlo Federal e dos ~oiUDICiplt·s 
obedecerá aos pnncíp1os de lcgalid:~de. 1mpessoaltdade, moraltdade. publictdade 
e. também. ao scgumle .................................................................................................... 

V - os cargos em com1ssào e as funções de confiança serão e'<CI'Cidos. 
preferencialmente. por servidores ocupantes de cargo de carre1ra teeruca ou 
profissional, nos casos c cond1çiles pre,,stos em le1. 

·······•··•··············•·•···············•························································ 
An. Cil. A 1ruciauva das leiS complementares e ordinánas cabe a qualquer 
membro ou c:onussiD da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do 

Naetemal, ao PreSidente da Rcpubltca. ao Supmno Tnbwtal Federal. 
bwuus Supenores. ao Procurador-Geral da República e aos adadilos. 

e nos casos prcvtstos nesta Consmu1ção. 

lo de miciauva pnvauva do Presidente da República as leJs que 

···························································-········································ 
II - disponham sobre 

...•...•...........••.......•........................................................................ 
CJ servtdores púbbcos da Umilo e Termonos. seu reg1me Jund1co. 

provtmento de cargos. cstab• lidadc e aposcntadona de av1s reforma 
e transferénaa de nuluares para a rnauv1dade . ..................................................................................................... 

LEI N. 4.084 -DE 30 DE JUNHO DE 1982 
Dlop6e a61mr ,. pro(iao4o de btlollot"""no e ..,- • .,. .-. 

···-······························································································· 
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PARECER N.•97, DE 1198 

O. Cuu • I dlt Cca 75 1;11, Julllçll e 
Cid ...... .a. u Plajalo dlt Lei dD ...... 
n.• 28, dlt 1-. c11t .... dD Sm1da ~ 
dD~eUUirae wta•S. ad-.
lrwlllul • 1;- c~n~~aa.-.ue•;l twdlt 
ca Sh+• ., Ba...., Fellini (em 1 aa. 
---dD RQS n.•1.110111111). 

Aelldarr du v .. c'da. S. adarr Llk:lo •• • ... 
O piOjiiiO em tela fOI diSinbuldo à Coii'ESão ele 

ConstitUIÇão, Justiça e CKiadan18, p&nl que sobn! 
ele dec:KIISH termnei1Vamente. 

Por decosio da CCJ. seu exame fo1 sobnlsta· 
do, a 11m de que a ComiSSão Temporáne desbneda a 
estudar e Reforma POiibco-Parbdãne sobre ele se 
INIIIII'Ntasse, o que não ocorreu. 

De YOIIa à CCJ, fOI ~ pelo Senador 
Jellalll"feelllllliCIIIICII'Ii ~ 1181.1 ralatóno, concündo pela apnllilll· 
ção da rnelérta, com o olaa:oi liiiiiD de uma enald&. 

Pasto em VOiaçio, o relatório loi reJBilado, ,.... 
)811ando-se, por oor.egumte, o PLS n 1 29, de 1985. 

Nos termos dD an. 91, §§ 3" e 4", de l.ai lmer· 
na, foo inlefpo&ID niCUrso, a fim da que o Plenéno ae 
rnamlestasse sobnl a maténe. 

Por força da aprovação do RQS n. • 1.001, ele 
1198, o pr0)8IO fOI novamente emnado à CCJ, pala 
I'I!MIX8I'II8. 

Em reunião realiZada no dl8 29 de outublo de 
1997, a c:om.io ele Constituição, Jusbça e Cidada
nl8 confirmou a •81• çlo do relatóno olerecido pelo 
Senador Jellerson Péres. 

A 11111110ne dos I'MII1bros praaantes antendeu 
que o proJIIIo Iene o an. 46, § 3", da Conabtulção Fe
daral, e que somente a modifiCIIÇão daquele dispoai
INO, mediante anaKia à Certa Magna, podene 1110-
,_a eleçio dilam para suplante da senador. Por 
- razão. a cteceão foi contrária ao relat6rio, nos 
tennoa do,.,_. n.• 344, de 1986. 

De acordo oom esse daliberação. o PLS n.• 29, 
de 1995, fOI 18)811ado. 

Sala de Reuniiles, 29 de outub10 de 1997. -
BBal..n-&nldoD c.lnll, Presodente - Llk:lu AI 'nC&nl, 
RelaiDr- Elalo ~ -~ .IUCIIIi - .._ 
T-. - ....,.,._, ~ (venc:ldo) - E1p1 ldllu 
Ali*'- l.8vy .,._- Fla-llno ........_ C Ida 
.... da--...._ T-..- Ecllliun L.alllu. 

VOTO Ell SEPARADO, VENCIDO, 
DO SENADOR JEFFERSON PI!RES 

Soln o PI )1110 de Lei do S..I&du 
n.•21, de 1111&, que • .......,. Ilai;Bn dlle
• paa ue •pia , ... da -111111 ••• ao 
SenadDFida.-.1•. 

Relator: Senador .lallereun P6ree 

I - Flelat6rlo 

O p1'0)81o em epígrafe retoma a este Comis
são. para reexama. em vii!Ude da aprovação do Re
quenrnento n. • 1 001, de 1996, de autone do Ilustre 
Senador Joaé Eduardo Outra, soliCilado oom funda· 
menta no art 315. combmado oom o art. 279, letra 
b, do Regimento lntemo data Casa. 

O autor fUSblica o seu requenrnento, afirmando, 
verbls: 

"Considerando a diSCUssão da reforma 
políbca que encontra-se em curso nesta 
Caaa, e considerando este Pi0J810 di&POI' so
bre matena perbnente a esta tema, toma-se 
fundamental seu raexame pela Cooi lo de 
JUSiiÇa e Cidadama. • 

H-Valo 

Este piOJBIO Já foi antenon nente examin.to por 
ata Comisslo que, -..elo vuto em ll8pllmllo dD 
Senador Lúcio AlcAntala. decidiu pela FBII'Ç'Iu. con· 
treriamente ao meu voto, pela sua aprovaçiD oom 
urne emenda. 

No e-. oom a interpoBIÇão da niCUrso, 
01pre.raV1..,.sttata no § 3" do art. 91 do RegimaniD 1..-.o, a 
maténe foi encamnhada à apieci&íii!Q do Plenéno. 
onda por llàs II8Z8S teve sua VOIIIçiio adiada. 

Antes, porém, por oc•"ião de lnimllaÇio do 
PLS n.• 29195 na CCJ, foi aprovado um ~ 
to de mnhe autona, solicitando o 811C1111W1'-'
da rnaténa PIUB exame da Comalsio T~ 
deabneda a Ntudar a Ratarma Pollllcci-Parti fi
cando sobrestade por tmta dias sua lha 'c ,_.. 
tacom afio. 

O prOJBio ~. no entanto, à CCJ, -.m llir 
Sido aprecl8do por aquela eom· si'o Ter1110rária. 
acumpanhlldo de minuta de P..-r do ralldar Se
naldor SérgiO Machado. 

A Comiasão de Consti!UIÇIIO JUSiiÇa e Ciciada
na, apravou o Par101r n.• 344, de 1996, de ...,.. du 
Senador Lúc10 Alclnlara, lls. 10. 11. 12 e 13, que 
conclUIU pela ii ICOI,.... nonelidacte do PLS n.• 211195 • 

O Requenmento das lls. 28, fOI aprovado em 
22 da outubro, de 1996, lls. 28, topo. 

ESie relator. rnanl6m seu ponto de viata de 
c:onstitucKinBiidade, declanido às lls. 17. 

Pelo rauarne pela CCJ. 
Éomeuvuto. 
Sala das Comuiailes. 29 outubiO de 1997. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 
APRESENTADA PELO 

(Senador Gllbarto Miranda Batista) 

Na Comlllsio ele Conslllulção, Judça 
e Cicladanlll 8Din o Projalo ele Lei do Se
nado rf' 29, ele 1995, ele 8lllorla do s...sor 
Eduardo Suplcy e OllbOII S.ladcne, que 
"Institui elei;iln dlrelas pan1 os -..piei leii 
de candidatos 110 S.l8do Feclenll". 

Maléria Alil&lonnente DISCiillda 

Tiamdando desde março de 1995 o prasenle 
prqeto de lei retomou à Comssão de Constdução, 
Just>,;:a e Cidadania - 23-10.96, para i88Xall18 (de 
acordo com o Requerimento rf' 1 001, de 1996), sendo 
encamnhado ao Relator, Senador Jelletson Pêras. 

2. Ocorra, todavia, que, em 19-6-96, no própno 
imbrto desta Co.naão, a proposiÇio já havia mob
vado nca áiSCUssio JwfdiCa, resolvida no sentido da 
reJ8IÇão da maléna, oom o prevalecmento do voto 
em sepanido do Sanador Lllclo Ak:ênlaia - vaiiCido 
o Senador Jellerson Péres, ialalor pnmilivo - que 
passou a consubstanciar o Parecer rf' 344, de 1996. 

3. Convém i'IIS8IIIIar que, naquela -.tada, a 
esmagadora maoana acompanhou o valo dissidente 
do Senador L.llc10 Alclnlara, a qual se compOs dos 
Senadores Sérgio Machado, José lgnéc10 Fem11ra. 
Espendiio Amin, l!:dison Lobio, José Fogaça. Ant6-
nl0 Carlos Valadai8s, Bemardo Cabral, Josaphat 
Mannho e Romeu Tuma. 

-li-

PARECER N" 344196, DA CCJC 

4. Em outras palavra, não é eagaro afirmar 
que a douta Comsslo de Consbtuiçlo, Justiça e Ci
dadania, com o duSIIBdo valo do nobi8 Sanador Lll
cio AlcAnlara - ~elalor designado; se pronunciou 
(Parecer n" 344196) pela onconstiluciOna da 
pro;JOSIB do Sanador Eduardo SupiiCY - por afronta 
do art. 46, § 3", ~IÇio da Repllblica - fa-
zendo-o na conto dos lundementos axpos-
tos nos segUintes : 

"Tililll em -.. pralminar, de 01-
vaçio que co o t1iSJ ""'" • no § 3" do art. 
46 do texto conslduCional. asam expresso· 

"Ai1. 46 ................................................ . 
§ 3" Cada Senador será eleito com 

doiS suplenias.. • 
H181oncamente, o quadro JurfdiCO-COns

blucional nunca foi diVBrso. 
De conformidade com a Carta de 1824, 

os Senadores detinham mandato Vllalfao. 

Com a Republica, os Senadores passa~am a 
ser eleitos. Assim é que o parág1alo úniCO 
do art. 31 da ConsbluiÇio de 1891 estabele
CI& que· 

"Art. 31 ............................................ . 
Parágrafo úruco. O Senador alerto em 

substrtução de outro exercerá o mandato 
pelo tempo que restava ao substrtuído. • 

Não haVIB, poiS, até então, a liguiB do 
supleme, mas s1m a pi8VIsão de eleiÇão adi
ciOnal de Senador, no caso de substrtução 
do trtular por renúnc1a ou morte. 

A mudança no processo somente ocor-
18U em 1946 Assim, o § 4" do art. 60 da 
Constrtulção promulgada naquele ano esta
beleceu que 

"Ai1. 60 ................................................ . 
§ 4" Subsblu1rá o Senador ou suoeder

Jhe-é nos termos do art. 52, o suplente com 
ele eleito." 

Conlonne se observa, a legislação 
constituciOnal, quando o fez. sempni previU 
a eleiÇio do suplenie com a do titular, o que 
invalida a i8SSSiva aprseemeda na Justifica
ção do Prqeto, de que "embora a Constitui
ção Federal detennne que cada Senador 
será eleito com dois suplentes( ... ), não esta
belece que a eleiÇão do Senador implica, 
automaticameme, na eleição de seus su
plentes ( ... ). 

O emendimento da vinculaçio é cono
boiBCio por diversos teóricos da Ciência do 
dinarto. Sampaio Dóna, por exemplo, em seu 
"0118110 ConsbluCIOnal', considera. a propó
Sito da Carta de 1946, ocorrer •a eJeiç6o de 
suplente de senadoras, conjuntamente com 
a dos t.uares. Elegem-se os dois, o titular e 
o suplente, este para subslrtuir ou suceder 
àquele, e 8S81m há cominuidede na n~pn~
sentaç&o do Estado. Cada Senador IICIIrá 
com um suplanta•. 

Ao anahsar a Carta Magna VIIJ8me, 
P1mo Fem!IIB, nos seus "Comenténos à 
Consblução BIBSden", al1nna que: 

"Cada Senador é eleito com dois su
plemea. A suplênCia do Se11ador lo1 inslitul
da em nível consbiUCIOnal pela Consblução 
Federal de 1946, poiSes ConsbtuiÇÕIIS rapu
biiC8naS de 1891 e 1934 não diSCiplinavam a 
maléne. A ConsbiUIÇio Federal de 1891 pre
certuava que, ocomda a vacAncla do cargo 
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de senador, fossem convocadal; novas elei
ções, para que o senador eleito em subablul
ção completasse o mandato que restasse" 
(art. 31. Parágrafo uniCO). 

De um modo geral, o sufrágiO de um 
nome se VIncula ao eletiVO exerciCIO de um 
mandato e não a sua eventualidade. lnexiete 
a eleição do suplante, palo fato de diSPOr-ae 
apenas de uma mera expectaiMI de mande
to a ofarecer-lhe, sem qualquer garanba de 
que, num momanto predetenninado, venha 
ele a eJCeiCê.lo. A suplência, antes de esta
belecer d11allos ao escolhido, traz em SI, or
gatiiCamante, a certeza da c:oniJnlw.lade da 
rapranr'laÇio nos seus doiS ni-s: o fade.. 
raiMI e o parlldério. 

Do por110 de viSte formal, o Senador 
Supl,çy ater-. a exame do Cong- Na
CIOIIBI um prqeto de lei. Trata-ae, na Wlda
de, de maténa CCIII8IJIUC10nal, devando 1181" 
tratada de acordo com essa eapacdiclllade. 

Asam, apenas mad- a apraeanta
ção de PfOPOSia de emenda ao § 3" do art. 
46 da ConsbtuiÇio Federal SMá possível dar 
811C811101amento à alteração do s-ma ,.. 
genbl, r10 qua se 181ara à elaiçãa para su
planta de SMBdor. 

(lnlase ac:nosc:entada). 

-III-

A llanllcata;:lo dll c-daalo que 
Eetuda ......... Pol~ 

5. Mas n1o é &6. Na Comiaslo Ta111ponlna 
dcabnada a estudar a Ralorma Polltico-Pallidéna -
para a qual, a NlqUIInmanto apiUVSdo, a rna116ria fora. 
ancaminhada -. o Sanador SérgiO Machado, riO 1116-
rlto, concluiu !*a 1111a1;1o do PlS n.1 29, de 1885 
("por nlo - tolalmanbt de acordo com os I88Uita
dos lllcançacloB"), _.,.. • ·~·I1CIB dll Co
miaaio de Cor-..içio, Justiça a Cicladana" para o 
•exame de sua~.· 

-IV-

O "'~Ale•--••• de Pro11J1D Inca ... IL:c'a ... 
6. A 811111 allura, portanto, espanta e constrange 

o ·-· de Prqeto de lei que teve a sua in
COIIIIiluclcJna pnx:lamada pela CoT lo de 
Conahtulçlo, Justiça a Cidadania e o seu mérito re
pelido pela Con 11 iio Taqxmtria declinada ao estu
do da Reforma PolltJco.Partidéna (SMI conlar O IIIIU 
encaminhamento ao relator pnmibvo, WIIICido, Sana-

dor Jefferson Peres), com a segu1rlle alie,._ do 
Senador Sérg1o Machado: 

Erotretarllo, como a função do relator é 
procura· uma fórmula que SICOmDde da ma
neira maiS ampla possível as dMKSIIS cor
remes de op~nliio, opta-ee por suganr llllldm
cação no texto consbtuCIOnal VJganta para 
que, com o titUlar do cargo da Sanador, 8lllll 
a1a11o apenas um suplente que ocupará a 
cadeira de senador nos casos de vac611C1B 
temporana ou, havendo vacinaa dellndlva. 
até a reaiiZBÇio das próxmas elaoçõac pra
VIStaS para a ullldade da Federaçio que fi
cou sem o seu Senador titular, quando en
tão podena haver a conlirmaçio ou nlo, de 
seu subsbluto". 

-V-
IMxlstinc:ia de ArgiiiiiBIIID "-

7. Exaunda, poiS, 8 dlsc• '881 0 da matéria - tan
to sob o pnsma formal, com o ..-... - peMO qua, 
em verdademl ngor, afigura- ex BIBNO o sau "rae
xame", mormente em não havendo, como nlo hé, 
argumanto riOVO a possülllar a sustenlllçio da legl
blllldade conslllUciOnal do Projeto de lei r10 Senado 
n.• 29, de 1995. 

8. A qualquer sorte permito-me, em acriacimo 
à lnafulávellundamantação do valo do Sanador Lll
CIO Alc:Antara, chamar à atenção o teor do art.. 2" e 
§§ do PIUJII!o de lei em qwstão, o qualrap!Oduzn
do, ..... ll1crts o - do art. 46 • §§, da Conatitul
çio da Repúb1Jca. bam denota que os -..s amas 
tinham plena COII8CiêiiCia da 1nsupllfáwl IIBQilldcde 
da proposta (revelada, 'llualmente, pela ........ de 
justificaçiio "prévia". qua o Senador Lllcio Alclnllua 
nlo '-lloU em lllbalar). 

-VI
Canclualo 

9. Em --=lualo. o meu valo, ainda que aa ad
mda o ·-ma· da maténa, adenl à ~ maiolla 
que sa 1onnou em torr10 do al>ahzaclo pnJI1IIIICiamen 
to do Sallllldor I.ÍICIO Alclnlara, por CCiflllderw que a 
miciallva, de lndole inlracon&trtucl é iii4JISBIINel 
à palaudlda raaiJzaçao de seu objellw - o de, em 
última anéllae, --=ar o~ conati1uci11na1 ma
diante diSposlbvo de lei Oftllnéllll, com c paoislo de 
etei;6ea di- para os suplelde& da candidaklll ao 
Senado Fedenll. 

Sala das Comllsões, em 
Sanador Gllberlo lllranda BatiÃI. 
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

NOS TERMOS DO ART. 250. PARAGRAFO 
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO 

REQUERIMENTO N.•1.001, DE 1996 

Senhor Pres1den'le. 
Requeiro nos tennos do art 315 combinado 

com o art 279, alínea b, do Reg1rnento Interno do 
Senado Federal se,a autonzado o reexame do ProJe
to de Le1 n.• 29, de 1995, pela cormssão de Consll· 
tuoção. Justiça e C1dadema 

Julltificação 

Considerando a discussão da reforma polítoca 
que encontra-se em curso nesta Casa, e consode· 
rando este proJeto dospor sobre matéria pertinente a 
este tema. toma-se fundamental seu reexame pela 
Conllssio de ConstituiÇão Justoça. e Cldadama. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIII GERAL DA MESA 

CONSTIT\JIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art- 46. O Senado Fedellll compõe se de rep
resentantes dos Estados e do Distnto Federal, el81· 
tos segundo o pnnclp10 II18JOnláno. 

§ 3" Cada Senador selá eleitO com doiS su
plentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Expe
diente lido vaoll publocação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) - A PI'IISI· 
ciência ~. do Presidenta do Supremo Tribunal 
Federal, os OIJCIOS n"a S/18 e S/19, de 1998 (n"a 49 
e 50198, na ongem), de 3 do conenta, encamonhan
do, para os fins poevistos no art. 52, 1nc1S0 X. da 
ConstituiÇão Federal, cópias de lei n" 6.747, de 
19116, e ela Lei rf' 1.115, de 1988, 1111t1as do Estado 
da Senta Catarina, bem como des C8111dões de trAn
siiD em Julgado dos acónllos profendos por aquela 
Corte nos autos des Açiles Ordinárias n"s 255 e 
2511198, que declararam a IIICOIISII\uclohdacle dos 
11118. 2" e 3" e do §~art. 1° e § 2" do art. 3", res-
pectivamente, des le1s EstaduaiS. 

Os exped-. o li ComiSSão de Consbtui-
ção, Jusbça e CKiada em decisão term1nabVa. 

O SR. PRESID (Nabor JúniOr) - A Presi-
dência escta..- ao Plenáno que. quanto ao PIOJ&IO 
de lei de Cimara ri' 65, de 1997 (n" 4 123193, na 

Casa de ongem), CUJO parecer foi lido antenormente, 
abnr-se-á prazo de doiS doas úteis para a Interposi
ção de recurso, por um décimo dos membros do Se
nado, para que a maténa cont1nue sua tnmutaçio, 
de acordo com o d1sposto no paoágrafo único do art. 
254 do Regimento Interno, combinado com o art. 4° 
da Resolução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi
dência esclarece ao Plenáno que o PIOfiiiO ds lei do 
Senado n" 107, de 1~. de autona do 
Senador José Eduardo OuiRJ., CUJO ~ foi lilio an
tenormente. fiC&oá perante a Mesa duranl8 anco di8S 
úteiS, a fim de receber emendas. nos tarmos do art. 
235, 11, d, do Regmento Interno, combo oado com o art. 
4' da Resoluçilo ri' 37, ds 1995. do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Preso
dêi1CI8 esclarece ao Plenáno que, quanto ao Prqeto 
de Lei do Senado ... 29, de 1995, ds autona do Se
nador Eduardo Suphcy e outros Sos. Senadores, 
CUJO parecer foi bdo sntenorrnente, abnr___. prazo 
de doiS di8S úteiS, pnmsto no art. 101, § 1°, COII'D
nado com o art. 254 do Reg1rnento Interno, e com o 
art. 4° da Resolução n" 37, de 1995, do Senado Fe
deral, para InterposiÇão de niCII1110 de um décimo 
dos membros do Senado, no sentido da conbnuação 
de tramllaçlo da rnsléna. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jún~>r) - A Preso
dêncoa recebeu, da Secoetana de Estado da Fazen
da de Minas GeraiS, o Oficio n" 17/98, encsmnhan
do. nos termos do § 2" do art. 3" da Reaoluçiio rf' 
60. de 1997, a documeniiiÇio ra1ativa ao llllllo da 
Letras Fmancetras do Tesouro ds Minas Gel'ais -
LFT/MG, para substituiÇão dos tltuloS -ICidos em 
1• de fevereiro llllimo. 

A malérla, anexada ao pro cassado do Projeto 
de Reeolução rf' 92, de 1997, VBI li ComiSsão da As· 
s..- Ecori6inicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobnl a 
mesa. ofícoos que serio ridos pelo Sr. 1• s-at6no 
em exercício, Senador Jefferson Pé-. 

São lidos os segwntes: 

OFIGABIIIN.• 175 

BrasHia. 5 de março da 1998 

Senhor Presidente, 
ComuniCO a Vosaa Elocelência a nlicação dos 

norMS dos Deputados, Barbosa Neto e Neuto de 
Conto. na condiÇão de Titulares, e dos Deputados 
José Chlwes e Paulo Rltzel, na condiçlo da Suplen
tes. que comporão a Connssio MISIB deatinada a 
emitir parecer sobre a Medida PnMs6ria n.• 1.640, 
de 27 de fevera1ro ds 1998, em substituiÇão aos De-
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pulados Gadclel V181ra Lima, Wagner ROSSI, Joaé 
LuiZ ClaiOI e Conlllcoo Moura. respecbvamenle nas 
condições de Tdularas e Suplentes 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelênca pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geei
dei Vlelnl UIM, Uder do Bloco PMOBJPRONA. 

Sr. PI8Sidenta do Congresso Nacional, 
1ndlco, Em subllbtuição a Indicação desta Pre

Sidência, os Serl8dores do PSDB que comporão a 
Com 1 ão Espec• MISta desbnada a apniCllll" a -
gwnte Medida PI'DIIIIÓIIa: 

MP N.0 1.640 

PUBLICAÇÃO DOU: 28-2-98 

~~ *». fllllllaura a Vlgênca da La n. • 8.91111, 
de 24-2-95. que dllpõe SObra a .-IÇão da ~ao
b~a PIQduloa lndulltnelizada (IPI) na aq11"11Çio da au
kAIIÓ,_ daatillldua ao b•!lp001e a.JIIIIIOIIIO da pes-
811g111118 e ao uao da polt&lba de defL61C18 fflaL 

Tllulr. cartos Wilson 

Supl••· Oamar Dias 
Braailia, 5 da mauço de 1998. - Senador .... 

gfo I' hada, Uderdo PSDB. 

OFICIO N" 367-l.·PFLI98 

Braalha, 5 da mauço da 1988 

SenhorP-.danle, 
Nas - hijjli118111BlS, llldico a v- e-

lência 08 IICIN8 doa Dapu!ac!ne elo PFl que fario par
iedaCoil I ....... 

1 
.......... .,.._àMe

dida Pnww61ia rt' 1.463-23, de 28 da --.o de 
111118, que "Diipple aabnt o --elo ......., rrúWno 
e doa banalfcioa da PnMdlncia Soca, alaralllfqi...,. 
de Clllilllluiçlil ..,. a Segundada Social e iiWIIIul 
conlrllur;io Pi11B os -oridoraa .,.._da Unllo', 
em 11,...dçlo aoe antenorrra1te •< erkte 

Elllllu•. 
o.pu!aclo Jaa6 cartos Aleluia 
Dapllado Joio Mellio Nato 

Supls • • 
Deputado Vlmer Racha 
Dapllado Slllllo Queiroz 

~- - Deputado lna:l ai e»
wlra,UdardoPFL 

OFICIO N" 369-l.PFIJII8 

BrllsOa, 5 de mauço de 1998 

Senhor Pl8illllenfa, 
Nas termos f81111118f11ais, llldico a v- e-

llncla os - doa Deputados do PFL que larlo 
ps111a da Com tlo Mlala dasbnacla a emitir ..,_.. 

a MediCB PI'OVISOna n• 1 4611-28, de Zl da '-10 
de 1998, que "Autonza a UIIIIZilÇão da racu,_ do 
Fundo da Mannha Melcante - FMM. em ta_. da 
Companhia de Navegação lJoyd Brasllairo -
LLOYDBRAS, e da outras pi0VIdêi'ICI8S", em subst•· 
tu!Ção aos antenonnente llldiCBdos. 

Elelivoa: 
Deputado Robel1o Pessoa 
Deputado José Carlos CoUiinho ...,...,_, 
Deputado Rubem Medina 
Deputado Jose Carlos Alelua 

Atenciosamente, - Deputado lnoalncla Oli
veira, Líder do PFL 

OFÍCIO N.• 371-L-PFL.I98 

araan.._ 5 de mauço da 1998 

Senhor Presidente, 
Nas tennos 16Qiil&-.li1dlco a Voaa E 11 r 

aa 08 Depulados elo PFL que llriD piU1e da Coi1 ' E a 
MISta desbnada a emilir ..,_.. à Msdida PiCHIIór'A 
n.• 1 475-37, da Zl de ... _ da 111118, que "Aisia 
as leis n ... 8.019, de 11 da abnl da 1890 e 8.212, de 
24 da jUlho de 1991, e dê. OUbas p!OVIdlncias", em 
subatftu1Çi1o aos ..... iol.,.,. • • • **'a. 

Tllu .... : 
Deputado César Bandslla 
Deputado UISICIIIO CueKoz 

SUp'--: 
Deputado AntoniO Geraldo 
Deputado AugUIIIO V,_i08 

Alenciosamante, - Deputado ln a ' a la 011-
wlra, Lidar do PFL 
oFiciO N.• 0373-l.-PFIJII8 

Blai"lia, 5 da liiiiiÇO de 1988 

Senhor P-.denle, 
Nas termos,., .......... mdico a v-~ 

llncia os Dap dedos do PFL que larlo pSIIs da Co
n..ao Miala dallbnada. a emitir p&il c• à lllsdlda 
Pi0Vil6ria n.• 1.477~ da Zl da 111\ia•siiO da 11118, 
que "Dt8põe sobnt o valor 1111111 anual das ... ~ 
dae II8CIIIIuea e dá OUIJ8S p~, em substi
tuição aos anteriom&lla indicados. 

TllulaNa: 
Dapulaclo p- Landm 
Dapulaclo Jaa6 LDulanço 

SUpl ntss: 
Deputado Belinho Rosado 
Deputada Manu Guirnar6es 
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Atencoosamente, - Deputado lnocincio 011· 
veira, looler do PFL 

OFICIO N• 375-l-PFI..J98 

BrasH~a, 5 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos regomentaiS, ondiCO a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parte da ComiSsão MISta destinada a em•ir parecer 
à Medida PmviS6na n" 1.480-40, de 27 de leveretro 
de 1998, que "Altera dispositivos da le. ri' 8.911, de 
11 de rulho de 1 994. e dá outras pmvldênciBS". em 
subsbluiÇão aos antanonnente mdocados 

Efetlvoa: 
Deputado C.ro Nogueora 
Deputado Carlos Magno 

SupientM: 
Deputado Roberto Pessoa 
Deputado RaiiTIUndo Santos 

Atanciosamenta, - Deputado Inocêncio Oli
veira, llder do PFL 

OFiciO N" 377 -l-PFI..J8B 

BrasHia, 5 de março de 1998 

Senhor PI8Sidente, 
Nos termos regmenlals, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do PFL que farão 
parta da Comissão M.a destinada a emdlr paret:ef 
à Medida ProviS6ria n" 1.482-<46, de 27 de feve111oro 
de 1998, que "Dispõe eobre as allquotas de oontri
buoção palll o Plano ~ Segundada Social do servi
dor público CMI ativol e onabvo dos Podellls da 
União, das autaJquoas e das fundações públicas, e 
dá ou1ras pnMdenclas", em substituição aos anta
~ ondocados. 

Eholl-: 
Deputado Jairo Carneiro 
Deputada Marilu Guomarias 

Suplan' 1: 
Deputada laul& Cameoro 
Deputado Sérgio 8aJcellos 

Alenciosamenta, - Deputado boaclnclo Oli

veira, llder do PFL. ~ 
O SR. PRESIDE (Nabor Júnoor) - Serão 

feitas as subsbluoções iclladas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnoor) - Passa
se à lista de oraclo1111. 

Concedo a palavra ao noblll Senador João Ro
cha. por oessão do SenadOr Francelmo Peoeora S. Ex" 
dospõe de 20 m11utos para o seu pronuncoamemo. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO Pronuncia o 
segu1nte diSCUrso Sem revosão do orador.) - Sr. 
Presodente, So"s. e Srs Senadooes. de posse de um 
valiOSO estudo do Banco Naaonal de Desenvolvo· 
memo EconõmiCO e Socoal- BNDES -. sobre o com· 
plexo têxbl brasoleoro, decodo vor a esta tnbuna para 
apresentar aos Srs. Senadollll alguns dados sobre 
esse omportame setor da economoa. que conta com 
molhares de empresas. gera quase um milhão de 
empregos e que Ja proporcoonou muotos dovldendos 
ao nosso Pais. 

No entamo, em função da abertura econõmo· 
ca do mercado brasoleoro aos produtos Importados, 
a partor do inicoo desta década, a area têxtil passou 
a enl111ntar graves problemas, como a sensível re
dução do número de empregos, a falêncoa de cen
tenas de empresas e a perda de parcela da fat1a 
do mercado 1ntemacoonal de que dispunham ante· 
nonnente. 

~ claro que taos dificuldades também bveram 
origem na fana de onvestomemos, nos anos anterio-
1115 à abertura, por parte do empresariado brasileiro. 
Por causa da hopennllação, de sucessiVOS planos 
econ6micos lrustados e de um amboente doi caos 
econõmoco-lonanceoro, que omperou nas déc;adas de 
70 e 80, as empresas nac1011aos não se puderam 
atualizar tecno16goca e adrmmsbabvamente. Quando 
houve a abertura da economoa brasileora, percebeu· 
se o quamo nossas empoesas estavam defasadas, 
sem poder enllllnlar, de 1gual para ogual, a concor
rênciB de produtos Importados. 

Numa tentativa de m111imrzar esse problema, já 
a palbr de 1996, o BNDES desencadeou algumas 
1n1Ciabvas tendentes a IIIYerter a Situação. Apesar 
dos grandes avanços obtidOS desde emão, o pano
rama setorial a1nda penna 'C8 confuso. O Brasil 
p.-a ,.,_r rnacoçameme, se quoser, no mlmmo, 
oetomar o lugar que ocupou nesse campo da econo
ma. As perspecbvas não são totalmeme ruins. O 
Pais permanece compablrVO em alguns ra,_ do 
c:clqllexo têxbl. Por exemplo, o nosso potencral para 
reabvar a produção de algodio em pluma é manso. 
Mas, para tudo o que se quer fazer, é pi'8CISO voma
de política. 

Assom, o meu doscurso aquo, hofe, tem como 
oo,etovo também chamar a atenção das autOridades 
para o assumo. Sem dúvida nenhuma, a állla têXbl 
brasole1ra, que vao desde a produção de fiOS e !obras 
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até o vestuáno, pode avançar bastante. Nossos pro· 
diiiOS têm qualidade. nossos trabalhadores são deCil· 
cados e nossos empresános sabem aprovettar opor· 
tunodades. Besta. como J8 dosse. que o apooo do Go· 
vemo ao setor SeJ8 eletovo 

Sr. Preslllere, Sr's. e Srs Senadores, esllma-se 
que, atualmente o comércoo mundial da cadela lilldll 
mcJVImenla, por ano, carca de US$250 bilhões Como 
o Brasil tem exportações anuiiiS na faixa de US$1,4 bo· 
lhão, nossa pari< '4 e;ão no setor não alcança. sequer, 
1% desse torai O segmento de vestuáno repoaaanta 
55% dessa cadata e vem crescendo num ntmo bastan
te supenor ao do sator como um todo 

O saldo da nossa balança comercoal raferente 
ao setor têxbl vem CBJndo voofentamente desde o 
ano de 1992, quando o Brasil obteve um supenlllll 
de US$500 milhões. Em 1996, regostramos um délo
CII da ordem de US$1 bilião. Corno se nota, a situa
ção mudou radicalmente em apenas quatro anos É 
ontet asante observar que as exportações brasofelras 
- período se mantoveram nos mesmos parlme
tros. O problema se deu foo nas omportações. V8J8· 
mos: enquanto entre 1990 e 1996, as ornporlaÇiles 
do Brasil aumentavam a taxa média de 30% ao ano, 
as ornportaç6es CI8SCIBirl em médoa de 30% ao ano. 
as exportaçiies crasctam em média de apenas 0.6% 
ao ano. Maos do que qUBJSquer outros, - núme
ros rwumem o problema. 

Segundo o meamo estudo - rulozado pele As
sessona Téc:nA do BNOES, a queda no número de 
empresas brUieiras, que foi 1'111110r nos segmeutos 
de fiação e ~-'agem, ficou entre 50% e 40% lllllr8 
1989 e 1995, mas nio sogndiCOU declínoo sogndicalivo 
do volume de produção. Nesse mesmo período, csw 
a pcoduçio de tllcldos e de foos, ~. 
em 7 e 17%. Pandelarnenla, a produção de COIÜC
aonados cnssosu à taxa médoa acumulada de 50%. 
Isso Slgnolica que, enquanto algumas emp"WBM fe
charam as poriaS, outras tNeram um -
omportanta. 

A análise do panorama têxtil -.r mostra 
que está acorn11odo uma ~ mudança nos et· 
xoe de produçlo. a-rva-se que, atualmenta, a 
miiiOn8 doe mwblhihliOS se está dwloc:ando para o 
Norte, Nordwba e para o sul de Monas GensJS. Con
corram para ISIO a dolcislo de onvestor no lliiiOr &do
tada pele Sudene e outros órgãos oficlaos de crédito, 
bem como programas vanados de IIICilnbVo - como 
osenção de pagamento de ICMS - desencadwdos 
pelos G~ estaduaiS Além diSSO, alguns Esta· 
doe atuam em parcena com as artlpi8Sall do aeg-

manto. dando treonamento a rnão-diHlbnl ou propo
coando condoções para a fonnação de coopillllbvaS 
de trabalhadores Em tempos de cnse na geraçio de 
emprego - como esse C1'8SC1mento fabuloso de maos 
de 40% no ondoce de desemprego, no penodo de no
vembro a levereoro de 1998, regiSirado pele úlll.,. 
pesquosa do IBGE ·, temos no segmentO 1êxbl, como 
no segmento calçadosta. uma grande oportullldade 
de o Govemo gerar novas fontes de emprego. Muo
tas dessas onoaatovas acabam I'8Ci.lzJndo o ciiiiiO da 
produção, pnncopsl obfabvo nesta momento em que 
a mdústna n8C10nal procura achar o seu espaço no 
dosputado mercado onteiiiBCIOnal. 

O complexo lãx1!1 brasileiro é halerogêl-. Con
tamos com algumas poucas empriiiiiiS de grande por
ta, que atuam desde a fiação alé o acabana1lo, com 
alto volume de vendas ao extanor, e temos lllmbém 
mwtas de pequeno porta. Das 17 mi conlac:çW& lor
rnaos exostentes no BraSil em 1995, apenas 540 tinham 
rnaJS de 300 fui"ICIOIIIinos, rwpoollfelldo por 40% da 
produção e por 24"4 do aooprago no Pais. As peque
nas conlecções, por sua wz. owpoudem por 8% da 
p!Odução, mas asseguram 16% dos aupegas, o que 
mostra a sue alta l'lllevtnCia SOCial num Slllal' que em
prega 930 mi p essoes. Oia, é praa10 não só 11 BQL!
rar 1Jabalho a esses i:JI I ·ras, como tantl6m ~ 
o númaro de posi08 de lnlballo. 

Com o acmunaniD da COiilj)Bbção enlnl u am
Pi8SIIS -· .,..._ delas -=aiJ!Un .-lendo 
para a lliformallllade, de manaiiB a ram.zir aa SiiUB 

cUIIIoB. Em alado csecam - 1111411 e "*'-"' 
~ para a msrglnalidade acool6io,_ ouli8& 
que, como elas, llilniBIII subis...,.,. Essa ... .- de 
guerra acaba" tando iSIIallae ~ no &egli&IID: 
Clli a qu.......,. dos ~ e lllmbém a -'a da 
p.WOIÇão Sem !alar que os Btlopegedos acabam ... 
dando os SiiUB do-~ É clero que, .. o 
Estado - ~ fiecelzaçii«' - ....... cedas 
poblamas poderiam ser conlamildos. 

Outro lator de grande omportAncia na ....... 
setona1 é, sem duvida alguma, o dilelocanw1ID no 
nosso eixo de expoilaÇão. Os Es1ados Unidoa ...,_ 
pra foram nossos I'I1IIIOIW pan:eiros no lllllar, ficlln
do, 1radiclonalmente, com 25'11. das nossas 11J11101111· 
ç6es. EnbalaniO, em 1995, a paili -*jln daquele 
país nas vendas bnl8ilenee ao -r foi de 22'% e 
CBIU aonde .,.. em 1998, chegando a 18'11o. lasoo 
ocorreu em função do ciWCIIII8nto do Menxleul. En
tre 1994 e 1998, a pan:efa de nosau expartaçllea 
deshnada aos países do bloco IICOioêlrnico ---~ 
cano passou de 21 para 31%, com um c~ 
acumulado de 37% em apenas dois anos. No -
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do 1nverso. entre 1992 e 1996, as exportações da 
Argentina para o Bras11 cresceram em 569%, abngln
do cerca de U0$400 m1lhões. 

Por f1m, nessa análise do segmento têxtil, que
ro lembrar que os Estados Un1dos 1mpõem quotas 
para 26 categonas tàxte1s, enquanto a Comunidade 
Europé1a tem restnções para 11. É muito Importante 
considerar que essas limitações não chegam a ras
lnnglr nossas expollações, porque, na verdade, 
aproveitamos mal essas quotas. exceto em algumas 
poucas categonas - como tecidos denlm, calças 
jeans e roupões felpudos, CUJOS índiCeS de aprovei
tamento vanam entre 60% e 90% das quotas Em 
suma, as restnções 1ntemaaona1s não nos abngem; 
nós é que não estamos produzmdo o suficiente para 
ocupar as quotas a que teríamos d1redo. 

Sr. Pres1dente. Sr"s. e Srs. Senadores, para 
concluir, quero alinhar aqu1 algumas Informações 
que permd1rão aos Srs. Senadores terem uma Klé1a 
rn&IS clara das fraglltdes do complexo têxt1l brasi
leiro. Vou me conce Irar nos cesos do algodão em 
pluma e da área de f1 o e tecelagem. 

IniCialmente, vejamos o ceso do algodão em 
pluma. O Bras11, que na década de 80 chegou a ser 
responsável por 10% das exportações mundiais, é 
hoje um grande Importador do produto. Em 1995, o 
algodão representou exatamente 25% das nossas 
Importações têxteiS. Em 1992, gastamos US$212 
milhões com a Importação desse produto; mas, Já no 
ano segu1nte, a conte sub1a para US$648 m1lh6es, 
maiS do que tnplicando. Essa Inversão de posções 
no caso do algodão em pluma - a rápida passagem 
de exportador a Importador - oconau em função de 
três fatores: brusca ~ução das alíquotas de impor
tação, queda dos preços mundiaiS e melhores condi
ções para pagarne~do produto importado - 180 a 
360 diaS no extenor, ntra dez diaS para pagamen-
to no Brasil, com JU pratiCBdos em países do Pn-
matro Mundo não supenores a 6% ao ano. O axcep
cronal cresc1mento das exportações argenbnas do 
setor têxtil para o Brasil, nos úllirnos anos, decomiU 
da expansão da lavoura algodoeira daquele pais. 

A érea planteda com algodão em pluma no 
Bras11 ca1u de 4,1 nulhões de hectares, em 1981, 
para apenas 680 rml hectares, em 1997. Além diSso, 
a nossa produtiVIdade de 376 quilos por hectare é 
extremamente banca quando comparada à méd1a 1n
ternac1onal. que é de 563 qu1los. Em nosso Pais, 
predominam os pequenos produtores, com colheita 
manual na I'TliiiOna dos casos. Também não se usam 
equipamentos modernos no benefiCI8fllento. Por 
tudo ISSO, a nossa produção. que chegou a um m1-

lhão de toneladas em 1965, despencou para apenas 
41 O mil toneladas em 1996. 

Nos segmentos de f1ação e tecelagem. as 
nossas fragilidades também são mwtas O parque 
1ndustnal bras1le1ro e ant1go, com equipamentos 
que têm, em rned1a, entre 14 e 20 anos de uso. 
Apenas 32% das maqu1nas Instaladas no Brasil 
têm menos de 10 anos de utilização, enquanto na 
Itália esse número alcança 70% A med1a de Idade 
dos teares naciOnais e mudo elevada, em tomo de 
23 anos. Apesar desses números, a verdade é que 
está havendo uma renovação do nosso parque 
têxtil. Há empresas tecnologicamente aJUStadas no 
Brasil, mas a grande ma1ona a1nda possu1 equipa
mento obsoleto. 

A despede desses numeras, nosso Pais tem 
um 1menso potencial a ser explorado, pnnc1palmente 
nesta época de desemprego acelerado. Segundo 
estudo de orgamsma mtemacoonal, o Brasil tem van
tagens cornpellbVas em três setores - Ilação, tecela
gem de tecados planos e malhas de algodão -, mes
mo quando posto diante do Japão, lnd~a, Corá1a do 
Sul, Itália, TB11And1a e Estados Un1dos As pnnc1pa15 
vantagens bras1le1ras são. o ba1xo custo de mão-de
obra e o baixo custo de energia. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Get
vemo do Presidente Fernando Hennque Cardoso 
vem fazendo mudO pelo setor têxt1l naaonal: elevou 
cenas tantas de Importação que haviam sido reduzt
das de mane11a Insensata; adotou salvaguardas 
transdórias contra nações que podenam estar prab
cando clumplng em suas exportações para o Brasil, 
redUZIU tarifas de importação de bens desbnados a 
renovação do nosso parque têxtil. Também fo1 cnado 
pelo BNDES, em 1996, o Programa de Apoio ao Se
tor TêXbl, que Já recebeu ped1dos de f1nancoarnento 
no total de US$191 milh6es. Apesar de tudo ISSO, 

8lnda, certamente, há mudo ma1s para ser fetto. Com 
vontade pollbca e uma politica setorial efic1ente, o 
Brasil pode vir a crescer muito nesse importante se
tor da economa, pnnc1palmente agora que o Gover
no está preocupado com a geração de novas fontes 
de emprego. 

Era o que eu tinha a diZer, Sr. Presidente 
Multo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) - Conce
do a palavra ao nobre Senador JeHerson Péres, pelo 
prazo de 20 rr~nutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o segumte d1scurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. 
Senadoras e Srs Senadores, esternos assiStindo 
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nos ull•mos dJas a um ~~erdadeJro fesiJVal de lupoçn
SJa neste Pa1s, especialmente no Parlamento b!MI
Ie•ro O escândalo "SersaniPalace 11" só escandiiiJZa 
mesmo aqueles que polfiBm em 1gnorar a velha e 
notoraa relação promíscua e Incestuosa entre o nos
so mundo pollllco e o submundo onde pululam me
liantes empresana1s como o Sr SérgiO Naya. 

Aí esta um dos efeitos maiS duradouros e 
perversos da trad•ção luso-bras1le1ra do patnrrJO· 
n1ahsmo burocrátiCo, verberada por analistas do 
porte de Raymundo Faoro, Ohl!elr& VIIUina, S6rg1o 
Buarque de Holanda. Guerre1ro RarrJOS, sem es
quecer a oratória Inflamada do Padre AntOniO VMJt
ra e a 1ron1a corros1va de Machado de Assis. A 
exemplo do óbv1o ululante, que, na frase JOCOSS de 
Nelson Rodngues, "puxa-nos pela manga do pale
tó e só falta plantar banane~ra à nossa frente", por 
ma•s que afetemoa desconhecê-lo, aí estão, corno 
sempre estJYeram, a congeshonar e poluir o llllpll· 
ço púbhco b111111le1ro, os notónos "tningulos de fer
ro•. envolvendo burocratas corruptos, empreúnos 
1nescrupulosos e políticos clescneatos. Para -
últimos, o mandato parlamentar equivale a uma 
gazua, um pé-de-cabra com que arrombam 08 co
fres pubiJCos e, ao mesmo tempo, uma garantia de 
Impunidade. A vida corre nsonha e serena pala 08 
três 'vértices" do trfêngulo, coesos am sua fnlnta 
ún•ca contra o aráno, nvaJS apenas na diUglncJB 
com que cada um aa empenha em transformar os 
recursos da Naçlo em patnm6n10 pnvaclo. 

RariSS111188 sio as ocssliies, como agcxa, am 
que a paz c1ntdanta daase xangnlá é perturbada por 
um 1ncKiente da IJIOIIO'ÇOas tão gravas que chacoa
lharam até .._, a muralha de hipoci'ÍIIIIlllllcila que 
dá proteç1o e priveadade às lnlnsiiÇiles cleaaaB ae.,ho_ 

AI então, di- um fen6meno dos mala cuno
sos: uma súbita apJdemla de llllln6aa sa apoBM de 
•números ~J811111111 que, até bem pouco t1q1o 
atrás, beneficiavam-se das caronas nos pdimos, dos 
empresbnJOB p n aa• de P8J-P811l-hllo, de IIIOI1Miias 
suntuosas sem pagar um tostio de aluguel. 

É u.,. wrgonha para nós, PartamentaJw. que 
nenhum dessas IIIICilndalos lanha sido cfalc c bailo 
pela própna Clmsra ou pelo própno Senado. Nossa 
•nd~gnação é meramente reabva, movida a golpes 
externos deslenclos pala mídia ou pelo clanD da 
op1111ão pública. V"IIIIBII as COIS8S desse Anguto, é 
compreens!val a deaconhançs do adadio CDilllm 
em relação 11 -!Idade daase ou daquele sullo 
moraliZador, 1nvanavalmente pautado pela telav"slo 
e pelos jOmBIS. 

É ll'1ll1ha "'''""' e Sincera CCfi1IICÇão, Sr. Pllllll
dente, que so seremos capazes de -r- c:i
dadão cetJCO e desiludido se mobdiZBITTIOS a paJCBia do 
Congresso realmente dotada de esplnto publico e dis
posta a levar ate as ulbmas conseqüênaas a lavagem 
da estrebana de AugJBS da pollbca IIIICIOillll. 

O rote1ro prabeo para tanto e tAo Simples quan
to revoluc10nano· restnng1r a 1rnunldade partamantar 
ao âmbito hJStonco original dos delrtos de opBiiio e 
dos danos moraJS, 1nsblu1r um rigldo códJIIO de ébca 
parlamentar, acelerar a trami!BÇio da reforma polltl
co-partldána-eleJtoral - genu1na salvaguarda da rep
resentahv!dade da cKiadanJB e vardadetro Instrumen
to de o:ontrole do elellor sobre o eleJto - e, finalmen
te, para que possamos dar uma prova cabal, lrJeqJ.n

YOt:a e daf•n•llva de nossas Intenções, dasangavetar 
e votar lodos os pedidos de suspenslo de Imunida
de palfamentar formulados pela JustJça. 

E, finalmente, para que possamos dar u.,. 
prova cabal. mequívoca a definiiMI de noss. inten
ções, desengavetar e votar todos os padJdos de sus
pensio de 1munldade parlamentar formulados pela 
JUSIJÇB. 

Se qu .. nnos ser cem por canto ongonals, en
tão voltemos às ongens do sentido da palavnl derno
CI'BCIII que, na Atenas de Péncles, se confuncla axn 
l&m10111JB, ou seJB, a JgJJBk1ade da lodos parenta a 
let. Somente 8SSIII1 taremos um ~ e u ... 
classe polítiCa merecedores do respeito da JICICI8c!a
da bl'lllllletra. 

Sr. PI"IISidente, VJ, ontem, na lalavtsAo, .o Se
nador Antomo Carlos Magalhlea, no J11U111W11B do 
jomalillta Bons Casoy, anullCIBI" que dará •gilidacle 
à tramitação da pJOpollla de emenda conlllllucoonal 
que I1ISinnge a ~mullldada parlamantar, a IINiolablli
dade do parlamentar por suas apuuiies, palavras e 
YOIDS. 

Acnldllo que sará dada a !QieriiiCIB ao pftlfe

to do Deputado AJmno Anor.o, que. ·-Ido às 
ongens, Jml'llrta a COIICl ão da licença panl ~ 
sar parlamentar, tornando-e~ a aper.s 
possnoat a p a u r'ar'., depois de o pra 1 a •r n
ciado pelo Supramo Tribunal Federal. 

Eaparo ......,_ que 8lnda neste -·-• 
- praposJÇão S8JB votada e aprovada. Espero 
também que o P1811111enta do Senado di cu~ 
to 11 sua prom a, reftBrada ontem, de que talvez, 
na próxJma semana. S. Ex" coloque em waçio ro
dos os pedidos para PI'CC ar Senadores- alo ao 
lodo 23 ..... Casa. 

Nio podemos ma• compactuar com isiiO, Sr. 
Pres!dente. EVJdenlamenle que se lor daiiiO de op1-
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nrão teremos de nega-lo, porque aonde que quosés· 
semos não poderlamos conceder, uma vez que a 
Constotuoção é clara quando doz que o parlamentar 
é invoolavel por suas oponrões e palavras, mas nos 
demaos casos, nos de dehto comum, podemos ate 
negar, o que não podemos é engavetar. A Nação 
está exogondo osso do Parlamento Brasoleoro. Isto 
não pode maos contonuar a ser empurrado com a 
bamga. 

Era o que eu tmha a dozer. 

Durante o discurso do Sr JeffetSOfl 
PéteS, o Sr. Nabor Júmor, deutB a cadeora 
de pt8Sidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao Senador Abdias Nascomento. 

O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ. 
Pronuncia o seguinte diScurso.) - Sr. Presodente, 
Sr"s. e SIS. Senadoras, sob a piOieção de olorum, 
onocio- meu pronuncoamento. 

Esta semana astá marcada por um dos 1"111110-
ras acontecomenloS 114 VIda cultural e da hostóna da 
literatura brasileira: a ~itora Record e a LMana Ar· 
gumento, dO Rio de kneno, promoveram, no doa 3 
deale mia, o lançamento da llltima obra dO poeta 
Gerardo Mallo Mounio, que tem o totulo de lnven9iO 
do mar. 

Não estranhe o SanadO que se traga à tnbuna 
desta Casa a c:elabra9ão de um aconteamento poé· 
toco. Já e1181naram os ...stras da hostóna que tudo o 
que pennanece e resiste à destruição do tempo é 
aquilo que foi fundado pelos poetas. A poópna glóna 
do poder polítiCo é efãmela e dUVIdoea. As geoações 
guardam os nomes do Dante e do Shalcaspeant, de 
Vilgilio e de Camões, a assim por diante, ognoram 
solenemente os nomes dos que prasodiram senadOs 
a gabinetes nurustarillos à época em que aqueles 

poetas fundavam =•ra históna de eaus po-
-· E quando ci1D o desses poetas ao tratar 
da Gerardo Mello - , não faço 11'11118 do que re-
pabr o juizo da alguns dos mais aiiDs crftocos do país 
a da Europa, para os quais é a essa linhagem dos 
cnadOras do espirita, nesta rrilênio, que partanca o 
poeta brasolaoro. 

Jé quando do aparac1mento da tnlogoa poética 
da Gerardo Mallo Mourao, O. Pela, que reúne três 
lnnos fundamantals da nossa literatura, a críbca na· 
CIOIIBI a onternacoonal Sl saudou como um aconteco· 
manto memorável O escntor Anlõnoo Olonto, que an
Ião ponhhcava na cnbca do JOrnal O Globo, que 
axarceu por ceoca de vonte anos e da qual aonde têm 

saudades os que se ocupam com as coosas das le
tras, dona. "no meoo de mudas correntes da poesoa 
brasoleora de hoje, e Geraldo Mello Mourão um estra· 
nho e um solrlano. Nada ha que se lhe assemelhe. 
Nenhum fazedor de versos desta paote do mundo 
tem com ele parentesco • 

O mestre Tnstão de Athayde escreveu, a pro
pósrto do epoco de O Pala dos Mourões: • Jamaos, 
em nossa hostóna lrterána, se colocou a poesoa em 
Ião alto podoo.• E concluoa seu ensaoo soboe a poeeia 
gerardoana: "Gerardo Mello Mourão é um poeta pla
netáno. O únoco poeta planeténo na históna da litera
tura brasoleora.• 

O saudoso poeta Augusto Foedenco Schmldl 
escreva: "Estamos doente de um poeta CUJB obra é 
Ião rara, Ião autêntiCa e Ião marcada como suas ás
peras raízes no pais dos Mouoóes e como a espan
tosa t111181óna de sua oesldêncoa na lena, uma exos
tência pungida de nca e patétiCa aventura a de enfu· 
recoda beleza humana." 

Meu saudoso amogo Guerreoro Ramos, a 
quem seus discípulos no Brasol a nos EstadoS Uno· 
dos se habituaram a chamar ·o Dmno Mestre", o 
proncope maoor dos sOCIÓlogos deste pais, diZia, 
em artogo famoso, que os estudos brasoleiros de
voam cnar uma nova cadaora e uma nova discoplona 
na Unoversodade: a gerardologoa. E é aonde o mes
tre Gueroeoro, em artogo no velho Oiáno de Notf· 
ctas, do Roo da Janeoro, que escrevoa, depo;~ :la 
publocação dos pnmeoros grandes poemas w au· 
tor de Os Paiis: "Agora podemos morrer. Nossa 
geração e nosso país estão Justoficados com a poa
soa de Gerardo Mano Mouriio. • 

o poeta Caotos Drummond da Andoada escre
veu: "O pais dos MouliJes rneracoa ecfoçilas conti
nuas, em escala nacoonat. para que nele o BIBBU se 
apraendasse a ferro a fogo a palavra ondaslrutlvet 
( ... ) Penpécia de GetalrJo é outro épico aemagador. 
leiO, releio, ma entuiiiiiSIOO a cada momento. É um 
poeta que não se pode maclor a palmo, a conseguiu 
o méxlmo de expressão usando oecuiSOB que ne
nhum outro empoegou aonde em noesa llngua. Da
claro-me possuido de violenta admlfiiÇilo por esse 
omanso, drarnélico a vigoRISO painel, que atestan1. 
sempre a grandeza smgular e a Intensidade unover
sal de sua poesoa. • 

Na França, na Inglaterra, na Alemanha e as
som por doante, a poasoa da Gerardo Mallo Mouriio 
é considerada um monumento de nosso tempo, 
assom como seu famoso romance O Valete de Es
padas, com vánas ediÇÕeS no Brasil c :-:.v aAUIIIIUI, 
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e que crJtiCOs franceses. alemães e eslavos srtuam 
ao lado da obra de Jorge Luos Borges ou de Franz 
Kafka 

O poeta Robert Graves. titular, então, da cátedra 
de Poesoa da Unovarsodade de Oxford, diZ 'com Gerar
do Mello Mourão, esse poeta brasoleoro, seu país e seu 
continente alcançam, pele pnmeora vez, a voz da gran
de poesoa e da grande poétx:a urwersaf • 

Sena necessáno um volume onteoro para con
sognar as referilncoas omportantes à obra de Genudo 
Mello Mourão, corno a consagração de Ezra Pourod, 
conSiderado geralmente o pao da poesoa contempo
rãnea. Doz ele: 'Em toda a monha obra. o que tenteo 
fot escrever a apopéoa da Amenca Creoo que não 
consegue. Quem conseguou too o poeta de O Pa1s 
dos AlfouiÕeS •• 

O poeta que agora oferece Invenção do Mar 
_, confJnnar aquolo que nele Já idenbficara o gran
de Oclavoo Paz, ao dozer: 'os does pmnetrcs IMos de 
sua tnlogoa, O Pais dos Mouriies e Penpécia de Ge
rardo, me levaram a descobnr um mundo - que me 
prometo 111818 e III8IS -, que não é - uma geogra
fia e uma hl8lóna, mas, no wldaderro senbdo da pa
lavra, uma gerwafogoa amerx:ana. • 

PCHS é esse genealogoa, de certo modo, de 
toda a América, mas especoafrnente a genealogoa 
deste País chamado Brasil. que compile o pamel es
pantoso de lnvwlçAo do Mar. 

Metáfora da aventura dos navegadoras, dos 
colonozadores, dos barode~rantes, dos padres J8SUÍ

tas, dos írod1os que habitavam a lena em suas tn
bos onumerilveia, dos molhiies de afncanos escravo
zados que pagan~m com sua &beldade, seu san
gue e seu suor a construção da nqueza nacional, 
a epopéoa não é um livro de hoatóna. Mas a pala
vra 'Invenção' deve estar ao em seu pnrne1ro senti
do: onventar aognHica achar. Os navegantes acha
ram o mar_ O poeta acompanha lodos os momen
tos desa onvençAo- Comsc;a com a rnemóna da 
outro poeta, o rei D. Donis, a quem chama de Di6-
ni80S, poeta e nao, o Diomso doa gnagos, o Oafna 
do EgiiO at..-no, que plantou os pinhaiS, para in
ventar as tjbuaa, com que se Inventaram as cara
velas. O infanta onventou os sabedoras do mar 
alto. E o mar Inventou o Brasol. Jli. se diS&e que a 
IICÇio de Tolstoi no romance Gutma a Paz expres
sa a Históna da Rússoa e das guenas napole6no
cas melhor que qualquer compêrod10 de hiatóna. 
Este poema é, assom, um marco, talvez o marco 
ITIBIOr, da posse e do conhecomento da Hilllófle do 
Brasol, contada, cantada e olummada pela mellifora 
de seu achamento, de sua colonozaçio, de sau 

desbravamento, aas guerras em que morreram cen
tenas de molhares de fundadores da tena, índoos a 
brancos. portugueses, franceses, holandesas, ongla
ses, padres e pnncopalmente negros da Áfnca, prota
gonostas todos da cnação de uma geografoa, de uma 
genealogia e de uma hlstona. que se tomou possível 
a partor da expulsão dos holandeses do Nordeste -
epiSOdiO culmmante da crónoca dessa empnasa de 
fundação deste Paos ate também de brancos, mas 
sobretudo de negros e mestoços. 

No seculo XVI, no século XVII, transfigurando 
em versos a nota dos cronostas, dez o poeta que o 
Brasil era PernambuCO, e Pernambuco era o açúcar 
e o açucar era o negro Depoos, o Bra&ll sena Minas 
Gei'Bis, e Monas sena o ouro e o ouro era o negro. 
Maos tarde, o Brasil era São Paulo, e São Paulo ara 
o café e o cale era o negro. 

Não cabem nesta epopéoa hmpa as impostu
ras hostóncas que nos ompongoram ao longo doa sé
culos Nesta poerroa fundador, slio cantados todos 
os protagonostas da 1nvenção do mar, que Inventou 
o Brasol. Os que mataram e os que morreram para 
fazer o Pais. Protagonostas foram os padnas nu
soonános, que guardaram a língua dos lndios, e 
que às vezes morreram de fome, como o padre 
Manuel da Nóbreva. ou assados e COIIIICios com 
fannha de pau pelos índoos antropófagos. Protago
mstas da fundaç.!io foram os gU8rTBIIOS que pnaa
ram índoos e expulsaram onvasol88 flamengos. 
Protagonostas foram os capiiAes das capitanias he
reddánas, que quase todos salram do gowmo 
maoa pobres do que entraram, e alguns morreram 
na 1ndogênca. passando penúria e fome, e se fina
ram s8111 ter um lenc;ol para envolver o corpo na 
sepultura em que foram entanados. Pootagch1iatas 
toram os lndíos devoradores de gente, devorados 
pela crueldade omplacli.vel dos genocídloll da His
tória. 

Mas protagonostas foram, sobretudo, os ne
gros, anancados voolantamenta de se .. •nos na 
Costa da Áfnca, e que aqu1 construfram com o pró
prio sangue o pais que não havuun aecolhido. 
Criaram os alocan:es da riqueza nacional e CNram 
a raça a que pertence naalmanta o provo bradai
ro_ Fala-se mu1to dos heróos fazedoras de p6trla. 
Mas, como lembra o poeta, o pnrne•ro documento 
da Hostóna deste País em que apa~ a palavra 
pátna, em que o Brasil é chamado de pétria, fot 
escnto e assonado por um negro: o C8pdAo Henn
que Dias, na carta soberba em que repele as ten
taiJVas de suborriO do Governo hOiandila, dizando: 
'meus soldados têm pouca letra e multa espada. 
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Com .ela, expulsaremos os Invasores, porque esta é 
a m~nha pátna. E respondo 1gualmente pelo Cap1tão 
Fellpe Camarão, porque esta e a pátna dele tam
bém.• 

Foi, ass1m, embora com seus 1rmãos de ongem 
aconentados no ello ou empunhando armas nos qUI
lombos; fo1 graças à bravura do Governador-Geral 
dos Negros e Mulatos, como se ass1nava o Capitão 
Hennque, que o país se translonnou em pãtna, cnou 
a segurança do litoral e deu COndições aos explora
dores para a aventura das bandeiras, da conqUista 
do Centro, do Oeste e do extremo Sul. 

O que esse poema 1lum1na e a expressão da 
beleza inaugural da históna, da geografia e da ge
nealogia de que foram capazas negros, 1nd1os e 
brancos. Com amor, com furor, com crueldade Des· 
sa nutnção antropolág~ea foram ledos os ossos e as 
V8I8S do Brasil. E lan'tlém os ossos e as velaS des
se poema. 

AD ler o livro de Gerardo Mello Mourão, a1nda 
no onginal, o grande filósofo e escntor portuguêS 
Afonso Botelho d1na que "com ele, a poes1a de lín
gua portuguesa passou a sustentar-se sobre quatro 
pilares: Camões, Pessoa, a Carta de Cam1nha e 
Gerardo." 

Entre as maténas de JOrnal já publiCadas sobre 
lnllfHIÇáo do Mar, v3:a pena destacar longo art1go, 
verdade1ro en&aiO, panda ITIBIS de me1a pág1na 
do jornal O Estado S.Paulo, do escntor e filósofo 
MIQuel Reale. Nele, diZ o anbgo Redor da USP: 

"Portugal prepara-se fervorosamente 
para abrir a Expo 98: Os Oceanos, um patn
ml!nio para o Futuro, com magnifiCO acervo 
da edificações e de pesqu1- hlstóncas, ao 
mesmo tempo em que a Unesco declara 
1998 o Ano lnlei'I'IBCIOnal dos Oceanos. 

Os portugueses têm razio de festejar 
com tanto entus1asmo a época das gran
des dasc:obArtas marítimas, porque, assim 
como se fala em "milagre grego", no plano 
de pensamento, das artes e da Investiga
ção cMtntlflca,l não haveria exagero em fa
lar em "mlagte português" no campo das 
expenênc~as e expediÇões marítimas, 
como de Bartolomeu D1as e Vasco da 
Gama, tendo seus navegadoras, conforme 
se lã em estudos h1stóncos recentes, ante
Cipado o conhecimento de novas terras a 
oeste, o que levou a Coroa lusa a apressar 
a fixação, com a da Espanha, das novas 
fronteiras do mundo, antes com o Tratado 

deAicaçovas (1479) e, depo1s, com o Trata
do de T ordes•lhas ( 1494) 

E nesse amplo contexto que se s1tua 
o Descobnmento do Brasil em 22 de abnl 
de 1500 ou. como Ja se prefere d1zer, ape
nas "descoberta formal", por se tratar de 
terras sobre as qua1s Portugal Já possuía 
Informações seguras. o que desfaz a tola 
versão de um encontro por acaso. Não 
obstante estarmos a apenas do1s anos da 
chegada de Pedro Alvares Cabral a Porto 
Seguro, não me consta" - cont1nua M1guel 
Reale - "que o Governo brasileiro ou nos
sas InStitUições publicas e pnvadas Já es
tB(am ded1cando a dev1da atenção à come
moração de tão relevante evento, a não 
ser que haJa h1stonadores e cosmografos 
pátnos empenhados silenciosamente em 
taJs estudos, e nos venham surpreender 
corneies 

Fo1 por esses mobVOS que recebi com 
surpresa e 1mensa alegna o belo poema que 
Gerardo Mello Mourão acaba de publiCar 
sob o t1tulo lnlieiiÇão do Mar- Carmen Sae
culaRJ, em sete densos cantos, um wlume 
de 367 pag1nas. Trata-se de uma obra que 
nos redime do descase reinante, habddando
nos a comparecer a L1sboa com algo de va
liOSO nas mãos. Não é de est~;&r~har que um 
poeta se tenha antec~pBdo nessa mentóna e 
necessana partiC~pBÇão, poiS a poeS18 é 
sempre uma 1nvenção pnme1ra, uma 1ntu1Ção 
pnmo!dlal." 

Não é prec1so repebr a bnlhante e entus1ást1ca 
&pniCiaÇão de Miguel Reale sobre o poema. Mas 
quero maiCBr a grandeza un~ea da contnbulção do 
poeta brasileiro às comemorações do Cu1nto Cenle
náno. E laço daqu1 um apelo ao Departamento Cul
tural do M1n1sténo das Relações Extenores, onde o 
atento e competente MiniStro que o dlr!QB parece 
empenhado em Incorporar proJetas expressiVOS para 
celebrar esse man;o de nossa h!Sióna, panl que o 
poema de Gerardo Mello Mourão S8J8 urna relerân
CIB maiOr da nossa presença em L1sboe. O Departa
mento CuRural está no dever da dar relevo a um pro
Jeto para que esse poema secular- secular no senti
do em que ass1m se chamou o carmen t0tr111no do 
poeta Holác:IO -, se]B diVUlgado, celebrado e consa
grado, em ediÇÕes comemorativas, S8J8 na 1med1ata 
montagem de um CD ou de um CD-ROM que leve 
aos centros culturaiS do mundo o texto 1mgualável de 
lnvenc;ã.o do Mar 
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Apelo semelhante laço aos Srs Mtntstros da 
Educação e ~!I Cultura e ao propno Presidente da 
Rep. 'lhca, por ma10 da sua Secretana da ComuniCa
ção. que deve functonar mats para assuntos como 
este do que para a propaganda do Governo 

o Congresso Nac .... nal não pode om~lr- a tam
.>ém do dever cultural que nos e sugando por essa 
oura ímpar da poesiB braslletra Vale a pena lembrar 
que o poeta passou lambem pelas bancadas do 
Congresso, como Deputado Federal por Alagoas. e 
que prestou Blnda relevantes serviÇOS a esta Sena
do. cu1a h•stóna, mandada edMr pelo Prest:lente 
José Sa~y. na últtma legiSlatura. com texto do Pro
fessor Vamreh Chacon e sua equtpe de estudantes, 
lot elaborada ngorosamente dentro do pro1eto da tra
balho orgai"'IZ8do pelo ex-parlamentar, o poeta Ge
rardo Mello Mourão. 

Espero, Sr. P18111dante, que rnri1as palavras 
cheguem aos ri'Wiisbos acma telendos e ao Departa
nw11o Cullural do ltamaraty, enquanto me preparo 
paiB olan!cao ii Casa plqeiO de lei que tnclut versões 
e&Ciilas e llUdicJutslmB de lniii!JfiÇio do Mar nos pro
gramas adiUJais e no currlculo das escolas de se
gundo e terceiro grau do País, como rateri!naa obn
gatóna nos e,..._ vestibulares 

Aliá, poeta Gerardo Mello Mourão' 
Obngado, Sr. Presidente. 

Durante O dlscutSo do Sr Abdlas Nas
cunento, o Sr. JoiiD Rocha, deDta a cadeira 
da ptflllldlncJa. que é ocupada pelo Sr An
tonio Carlos Magalhães, Presidente 

O SR. PRESIDENI"E (Antonio Carlos Magalhies) 
-Com a palavra o nobre Sanador Nabor JúniOr. 

O SR. NAIIOFI JONIOR (PMDB-AC. Pronun
Cia o segutnte dtscurso. Sem revtaio do orador.) 
- Sr. Presidenta, Sr"s. e Srs Senadoras, as ca
rências da heveicultura nactonal estio na ratz de 
grande parte doa graves problemas hoje enfren
tados pelos braailetros que habitam as d1versas 
partes em que se divide a Regtão Arnazónfca, 
onde a bonacha vegetal representou, ...ale século, 
a maJOr '-de riqueza e de proapendade econllmt
co-aoaal. É um fall6meno perverso, que surgw de 
diBiorções políbcas e se reforçou com a centraliza
ção das 8SirUIUra8 econllmiCBS nos grandes Eslados 
do Centro-Sul, notadamente São Paulo. Em busca 
de lucros, de balanços retumbantes, os empresa-

Js levaram o Governo a tacllttar a tmportação 
goma elástica e não tomaram qualquer provt

aencla concreta para proteger os produtores na
ctonats, que se vtram, passo a ppsso, desprov•-

dos de qualquer capac1dade para tão dura compet•
ção 

E, como dtsse ~a pouco um quadro deveras 
preocupante, talvez ate mesmo. ~rreverstvel Mas 
não podemos de1xar que oonttnue se agravando, sob 
pena de roubarmos as ulttmas perspeciiVas de pro
grasso para metade do terntor~o nBCJOnal - a Arna
zõma das senngue~ras natNas. Não podemos nos 
entregar ao desalento e ao derrottsmo, porque da 
nossa capactdada para reag1r vão depender, tmediB
tamente, a sobrev1viinc•a de centeTIBS de mlhares 
de famllaas e o aproveitamento rac1onal de vastiSSI
mas extensões fundaáraas 

Mu~os ctenttstas pohllcos, professores, !Orrlal18-
tas e pesqutsadores dedtcam-se a analtse das cau
sas da vutual falênc•a da economia gomftera e a 
busca de soluções que IUnda possam ser tmplemen
tadas para recuperar o setor Entre esses ,,_,._ 
vets batalhadores se destaca Jose SamiCO de Olivei
ra. servidor aposentado do Banco da Amaz6nta S. 
A , que está lançando um INro sobre a questão: Se
nnga/ISmo- Um Novo Modelo 

Aprovertet a oportuntdade de concentraçio e 
de medttação oferectda pelo recesso generaliza
do da soctedade no penedo carnavalesco para 
ler mtegralmente aquela obra - e vt conftrmado o 
elevado concetto que sempre cultivei a respeito do 
partiCular amtgo e teste1ado espectaltsta em qual6-
es amazômcas. cuJa carre1ra regastra sucessos 
como agrónomo. técntco e destacado dingenlll da 
SUDHEVEA e do BASA, enttdade na qual se des
tacou nas funções de assessor e gerente de Im
portantes agênctas. Fo1 nessa condiÇão, alú. que 
o Dr Samteo travou conhectmento dtreto com os 
problerriBs da hevetcultura e acompanhou a pro
gresstva degradação do setor, cu;as angústias vt
venctou por mUitos anos 

Não se trata, portanto, de um cunoso. Nem é 
daqueles teoncos delirantes que falam do que não 
eirtendem e fazsm discursos sob/e fatos de que só 
tornaram conhectmento nas mesas dos .,._ de 
Ipanema e do Boaga. 

A aenedade do Dr Samtco avaltza e valoriza 
sua obra recém-editada, habtldando-a como um 
dos rnats valrosos substdros 1amats apresentados 
a raspado da heveiCultura, seus problemas e suas 
soluções Lúctda e coraJOsamente, ele defende 
urriB radiC81 aHeração na própna forma de extratr o 
latex, provando que essa mudança propiCianl. sen
stve.s aumentos na produttvrdade dos semgaJS 
natiVOS 
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E rogo a V Ex"s que acompanhem, com a 
pacrêncra e o espinto publico de sempre, as espe· 
crfrcações tecnrcas da proposta. que começa com 
a substrtUição da tradrcronal rotma de cortes. cap
tação de serva e benefrcramento pr.mar.o pelo pro
pr.o senngue~ro que. hoje, cobre apenas uma rota 
Circular. que tem 1mao e termmo em sua ·barra
ca' E a chamada 'estrada'. por ele percomda 
duas vezes a cada dra: pela manhã, sar raspando 
as cascas. fazendo os sulcos nos troncos e alr fr· 
xando as trJehnhas de alumrmo ou de flandre 
Depors do almoço, refaz o mesmo percurso, re
colhendo o 'lerte de ser.nga' que, no final da ter· 
de, apos receber o processo de defumação, con
verte-se nas tradrc10nars bolas chamadas de 'pe· 
las' Ou seJa, drarramente o trabalhador se des
dobra em multrplas atrvrdades e nelas perde mUI· 
to tempo, preJudrcando o rendrmento de todo o 
processo produtiVO, rendrmento afetado também 
pelos danos pessoaiS profundos e 1rreversrvers 
causados pela expoSição aos 'fume~ros', conhe· 
crdos como delumadouros, como chamamos na 
nossa regrão. 

O que propõe o Dr. Samrco e consagrar a ou
tra lónnula, Já usada em drversas regrões, substr· 
tuir a sohdilrcação do latex nos "fumBiros' por um 
processo altematrvo: a prensagem sob a ação de 
coagulantes, srstema chamado de 'cemambr-co· 
cho' pelos que o pratrcam. pnncrpalmente na Ama
zõnra mato-grossense. É uma sugestão radrcal -
porém ob1etrva, factível e racronal, capaz da propr· 
crar aos sennguerros 111m sensrvet aumento de pro· 
dutrvrdada e, portanto, de renda lamrhar, de quah· 
dade de vrda, em uma das áreas rnars pobres do 
País. 

Ao rnvés de gastar metade do dra fazendo a 
"pela", o seringuerro aprovertana esse tempo per· 
correndo outra "estrada" de sua gleba e sangrando 
um número maror de troncos, podendo, até mes
mo, trabalhar 300 ou 350 árvores por jornada. Em 
termos técniCOS, trata-se da geração de 'Cernambr 
V1rpem Prensado', 'CVP', aHematrva drgna de 
exame por drversos motrvos. como os que apre· 
senta o livro 'Sennga/rsmo- Um Novo Modelo'. 
Podemos alrnhar, pelo menos, quatro benelrcros 
rnegávers e rmportantes. que avultam na proposta 
do Dr SamiCO· · 

1 O sennguerro j_ na oportumdade de sangrar 
cerca de 300 a 350 :l'rvores por 'estrada', drena
mente - mBJs do dobro daqurlo que consegue pro
dUZir hoje; 

2. Em segunco lugar, mas de rmportãncra pr.
mordral, esta a liberação dos trabalhadores dos mur
tos males lísrcos causados pela defumação da bor
racha. CUJas conseaUênc•as são temVSis para sua 
vrsta e seus pulmões, 

3. A quebra oo latex colhrdo pelos sennguer
ros se reduzirá. sensrvelmente, nas fases de extra
ção e benefrcramento pnmáno, prevendo-se uma 
produção per c:apita anual de até três mil qurlos -
aqur, abro um parêntese, Sr. Presrdente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, para drzer que, em um sistema 
tradrcronal, a produção per capita de um senn
guerro, por exemplo, no Estado do Acre, na Vale 
do Jurua, que e a mmha regrão, é de apenas 500 
qurlos por ano e. no Vale do Acre, é de 800 qurlos. 
No entanto, com a adoção desse novo srstema de 
produção da "Cemambr Vrrgem Prensado', o se
nnguarro podena produZir até 3.000 qurlos de bor
racha anualmente 

4. Como exrstem hmrtes para extração decor
rentes da propna capacrdade das árvores, sobra
rão dres úters para os trabalhadores, que, assrm, 
poderão dedrcar-se à caça. à pesca e a lavouras 
não apenas de subsrstêncra, mas artá mesmo de 
produtos passrvers de comercrahzação nas VIZI· 

nhanças 

A Sr" Mllnna Silva (BiocoiPT·AC)- Penmte
me V. Ex". um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC) - Conce
do o aparte à nobre Senadora Manna Srlva, com 
multo prazer. 

A Sr" Marina Silva (Bioca/PT -AC) - Parabeni
zo V. Ex" pela rnrcrabVa dessa drscussiio nesta ma
nhã de sexta-ferra. no momento em que a Amazõnra 
entrente o grave problema da desartrculaçiio da em
presa extratrvista. V. Ex", frlho de seringalillta, sabe 
que a Amazõnra. que conasponde à 50% do territó
no brasiiBiro, com 11111111 de 17 mlhões de habdantes, 
viabilizou-se eoonoM1ICIIfiiiHI!e a partn' ~ produ
to. Antenonnente, ublizávamos apenas duas eapé
CIBS colocadas por Deue naquela llorasta: a bona
cha e a castanha. Durante mudDs anos, eaaes pro
dutos reprasentavarn quase 40% das exportações 
deste Pais, numa demonstraçio COIICI&Ia de que o 
uso rnteligente da flonssta pode transfonná-la na 
nossa galinha dos ovos de ouro. LamenlaVatu-. 
perdemos a concorrêncra para a Malásia em função 
da reinada dos nossos clones, razão pela qual hqe 
vrvemos urna srtuação de c:.-. Os pesquiSadoi&S, 
os c:renbstas, pessoas sérias- corno V. Ex" ata
têm leito esforços para elaborar alternatrvas median
te as quars a Arnazõnra poderá SBJr dessa situação 
de cnse. como, por exampto, prograrras de desen-
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volvunento que busquem a d•vers1flcação da econo
mia naquela Região Essa d1Versd1cação pode ser 
le1ta atraves do fortalecimento do extratiVIsmo. O 
G ovemo bras1la1ro deve dar atenção a essa atMda
de produbva 1nclusNe por 1ntermed1o de financia
mentos Conseguamos aprovar a 1e1 atraves da qual 
se ena um subSidiO a borracha - V Ex" partiCipOu 
desse processo -, conseguamos fazer com que o Go
verno cnasse um programa chamado Amazônia Soll· 
dána, VISando a modemazação e a daversdacação da 
economaa extra11V1sta lamentavelmente, no OIÇa
manto da União para 1998 não toram alocados re
cursos O Governo esta encamanhando mensagem a 
esta Casa, a partir do esfOIÇO do Conselho NaciOflal 
de Sennguearos e de meu empenho de muitos anos, 
de suplemento de verba para a vaabalazação desse 
programa. Acredaro que S8j8 de suma Importância a 
contnbuiÇio dos pesqul88dores no momento em que 
estamos diSCutindo essas alternativas, no rnomanto 
em que o Blllllll está acompanhando o cresamento 
da taxa de desflorestamento da Amazônia - eese 
tema foa objalo de audlincaa públaca com o Maawtto 
de Ciência, de Tecnologia e Me10 Ambiente -, no 
momento em que temamos mostrar que e posalvel 
VlllbJJimr aquela Região com crasamento ec:on6ml
co. tusllça SOCIIII e preservação do me10 amboeute. 
Portanto, os esforços que vêm sendo feitOS por algu
mas pessoas é de suma rmportãnCJa. Já que V. Ex" 
esta falando dessa tecniC8 do cemambo vargem pren
sado- ra houve algumas tenlabvas na Amezlna de 
fazé-lo, 1nclusNB de fonna emllnonana -.tenho aqua 
pesquiSa feda pelo Departamento de Tecuolog~a 
Químaca da UnB. Tenho em mãos urna folha de cer
namlla de borracha obbcla através de delurnaçio lí
quida, um dos processos maiS amportantes que tive 
oportunidade de c:cnhecer. Esta tolha tem 100% de 
qualidade e pode elevar o preço do produto, poos 
pode sau di- do sennguetro dintto para a 
Piralll, Goodyaar ou qualquer outra andúatna de 
pneumático com 100% de qualadade. E essa é uma 
1ac:1101ogaa faclllme de ser produZida. Basta que o 
GIM!mO dmpouibilize, para os teaucos da UnB. con
diÇ6es ..-árias pai& ampliá-ta, fazendo com que 
Slll8 do senngal e alcance os laboratónos, como Já 
acont8cllu em urna eq~~- pnvada, a Pirai!. Che
gou-ae à conclusão de que esse IJI'CCIBIO é -
aeul6rill do que o prc urde usanagem. Já que 881 
da c:olocaçAo do •rBIQUIIIro dantto para a fllbrica de 
pneumébco com 100% de qualidade, aem que 118111 
neca éoo paa111r por qualquer proc uao de lilnpe
:ra. Portanto, ~ entender que os senng•ros 
pnlllbUn um aervço amboental à soaedade blaUel
ra, maa esse sanriço tem que ser reconhecido petas 
aulondadea. Deasa forma, poderão usufruar de me
lhor qualidade de VIda, com aaúde. educaçio. O Es
tado blasllatro diMt Vlabilaar a ecotiORIIII 6ldlaliWUI& 
mediante a montagem dos SIStemas ag~ e 

o a<lensamento, para que não SII!B pi1ICISO que os 
senngue1ros andem qullômelros nas estradas - 7 
qudõmetros para cortar, 7 qudõmetros para colher, 
perfazendo um total de 14 qualõmetros para que c:on
sagam 8 a 1 O latas de lede, quando a estrada é boa. 
V Ext esta pautando uma diSCussão de alta ralevin
Cia para a nossa região, porque 111nda é a ec:cnomaa 
extratavasta que assegura que as pessoas c:onlinuenl 
VIVendo dentro das florestas, 8VIIando o procuao de 
anchaço nas Cidades como Manaus, Belém e no nos
so Acre. onde maiS da 50% da população VIW nas 
cadades em condações precanas de sobrevallliuaa. 
Parabenazo V. Ex' 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) -Agrade
ço o aparte de V Ex", nobre Senadora Manna Silva, 
bem como sua oportuna contnbuição à aiiÜIIe do 
terna que hote trago ao Senado; é amportante mos
trar, concretamente, as COISaS que fazem a r U•de 
amazõniC8, como essa folha fumada, oqeto da BBIU
dos por parte de tecmcos da UnB. Um delas, inclusi
ve, Já foi por nós oUVIdo na Comosaio de Alllunlae 
SOCiaiS, oportunidade em que aprMBrdou essa allllr
naiiYa, a produção da tolhas fumadas, di-
pelo aennguetro, como uma das po&BÍV81S ICIIIçae. 
para soerguer os MOSr'8 senngaas natiVOS na Ama
z6nia 

Com relaçio ao outro problame a que V. Ex" 
se naportou, o Dr. Samlco de a.-ra. em 11811 IMo, 
propõe o adensamanto dos senngaas natiVOS.....,. 
do plantio de novaa sennguet,.. Segundo ale, as 
expeninciBB Já lettas, de cnaçio de 8llfiiiiiÜI na 
Amazõnia, a céu absrto, como ae diz - fazer o·c~aa
matamento para depois plantar os c:loMs. ......
que a ~ra creeça oito ou dez anos PMt co
meçar a extra~r o lélax - ISSO, pelo ..,._ no noJ8IO 
Estado, raaultou em total fracasso. 

Ternos, portanto, de buscar novas ~ 
Essa a que V. Ex" se refenu é una delaa; a elo _.. 
narnbl VIrgem prwwado, edDiacfo, em larga ~ 
no Estado do Mato GIOIF', pode ser outrL é digno 
de realce o fato, narrado no IMO elo Dr. Samco, da 
que alguriS senng111111011 do Estado de Maio GIOIF' 
produzanun, dul&fda um ano, qlllllrO rril a qWI;lal
qualos de bonacha, embola devamo& c:oi8Ídliiar que 
o c:emamlll VIrgem p1811811do tem um valar -
de15% meraor elo que o da bonache ~a 
chamada borracha IICI:aã••· da piln•a -=--· 
Apesar diSSO, rapdo, nio poderriOa 1111111- que, 
em compansaçio, a produbvldada é meaor. A llftlllu
ção do sanng1181ro Cl8808 c:cnslda......._., por
que ala pode sangrar um núrram meaor dll sertn
guetras dul&fda o da 

V. Ex" e eu - em Mflll!lllll, .... a,_ 
,_ de parto os dMirsos aspec:\0" da IIII-*' a u-
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bemos que o trabalhador sangra em medoa 120 ar
vores pot doa, caso se valha do processo de defuma
ção para formação das pelas; ora, esse numero po
dara subor para 300 ou 350, caso opte pelo sostema 
de cocho, porque ele não perdera tempo fazendo o 
fogo, llmotando-.;e a fazer um goro pela estrada, em
butor a bgela na árvore, colocar o coagulante e so 
no doa seguonte, quando for cortar a segunda es
trada, e que tara a colheota da pnmeora, no terceoro 
doa. cortará a terceora estrada e tara a colheota da 
segunda Assom, ele vai dospor de maos tempo. vao 
ter a economoa daquelas horas que hoJe gasta 
ante o fumeoro, como esta escnto no livro e nos 
chamamos de defumador. Qualquer que seJa o 
nome. todavoa, não se altera a Inste realidade de 
que esse e um processo que prefudoca sensovelmen
te a saude do sennguaro. 

De qualquer sorte, agradeço a mportante con
tnbuoção que V Ex" deu ao meu pronuncoamento, 
atraves desse aparte. 

Sr. Presodente. tenho em mãos e olereço à 
Mesa, para publicação em anexo a este pronuncoa
mento, doagrama constante do lovro do Dr. Samoco 
de Ollveora, apontando onde e em que corcunstãn
coas a captação doána do látex sena lella, no siStema 
que ele defende. 

Trata-se de um subsodoo valioso, olerecodo 
à análise de quem tem a responsabilidade e o 
esponto construtovo de buscar, nos debates do 
Leg1slatovo, soluções para os graves problemas 
nac•ona1s. 

De qualquer tonna. mesmo que se opte pelas 
mudanças sugendas no livro do Dr. Samoco. elas 
não se faria da norte para o doa; o própno autor da 

proposta dosso tem~sclêncoa, precommndo uma 
estrutura mlnoma pa potencoallmção do trabalho 
ondividual: reunor os nngueoros em Núcleos Colo-
niSIS de Ação Dove , NUCADs, que se con-
verterão em gerado de empregos, poos estarão 
sempre voltados para a praarvação ambiental e "a
lonzação do extrabVISmo. Será uma frente de traba· 
lho capaz de absorver um novo contingente de 100 
md, talvez 130 md trabalhadores. 

É o mlnomo que se pode exogor do Governo 
- uma consc1êncoa estratégoca, politica, social e 
econõmoca em torno do setor gomilero. Som, por
que a Amazõnoa e seu povo são onteresses se
cundaríssomos para os tecnocratas sulistas que 
empalmam os órgãos públocos e para os grupos 
empresanaos que se apropnaram das nquezas 
nac•ona1s 

Sera 1mpresc1nd 1vel um programa de 1nvest1 .. 
mentos orçamentanos no proJeto, mas seu grande 
molor estare na defesa dos produtores locaos, atra· 
ves de uma polítoca racoonal de credoto. da loxação de 
preços compatoveos com sua propna sobrevovêncoa e 
da onstotuoção de mecamsmos compansatonos ante a 
enxurrada de borracha asoatoca. Mesmo porque la os 
produtores são subsodoados pelos respectovos gover
nos e recebem oncentiVOS 1amaos sonhados pelos 
nossos pobres senngalostas' 

lio]e em doa, o peso da economoa da borracha 
nos Estados da Amazõnoa e murto pequeno, dona 
mesmo desproporcoonal. ante as grandoosas possobo· 
lldades subJacentes 

Bastana, como sabemos, olhar com sompaba e 
sensobolodade as vasbdões notonamente condenadas 
ao abandono e a mosena - porque lá estão. sonda 
hoje, as árvores generosas que há 55 anos susten
taram o esforço de guerra do Mundo LIVre e cons
truíram a nquem de tantos EstadoS e tantas cida· 
daS' 

O lovro de José Samoco de Oloveora é um gnto 
de alerta, e uma proposta viável, e um tacho de luz 
que aponta o camonho da salvação da economoa 
amazõnica. Sua lolosoloa básoca vem estampada na 
últoma capa do volume. que doz: 

"Sendo a borracha natova uma nqueza 
ontegrada ao potencoal caractenzado pelas 
onúmeras nquezas da Amazõnoa, que se a 
conserve e aproverte como torça que é, evo
tando que feneça na dependêncoa de uma 
politoca que. esquecendo até mesmo seus 
elertos lronteonços, não sabe ver nela um la
lar de ocupação econ6moca. de prospenda· 
de e de ontegração nacoonal". 

Na dedocatóna do volume que tenho hote nas 
mãos, o autor, com a lidalguoa e a lUCidez habrtuaos, 
ahrma; "Este é o recado que, uma vez posto em prá· 
llca, seMrá para que se reconquoste tão valiosa e 
ompress10nante nqueza" 

Pois eu dogo maos, Sr. Presodente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, as IIÇiies da obra do Dr Samoco, se pos
tas em prática, fario maos do que restabe'-r nque
zas perdidas: serão o ponto de partoda para um novo 
e onédilo ciclo de prospendade na Amazônia e em 
todo o Brasd. 

Muoto obngado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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5{!bado 5em compromosso 

Dammgp; Doa de descanso 

Da segunda semana em doante, o trabalho se desenvolve 
na sequlncia demonstrada, o partir de quarta-feiro 

Como se n6o bastasse • maneira de trabalhar delonaada 
alt6s, com mutla propnedade observa-se que o quadra anexo, 
referente ao levantamento fetto pela enl6o Acar-Rondônta em 
1974, no Senngal Roo do Ouro, mostra de maneira palmar. até 
onde pode chegar o extrator em sua produtovodade com a poátoco 
do CVP e da convenoente adequaç6o da campo de trabalho 

Serve amda o onexo em menção para demonstrar, que s.e 
o senngueira trabalhar um mlntmo de 120 dtas par ano, osto é, 
o tempo que lha compete usar as 6NOres no cu11o da safra. sua 
produç6o atongml o que eletovamente se pretende 

Por outro lado, ~vodencia-se a segurança desse alcance 
pela capac1dade das senngue1ras. daquela 6raa, poo;tú que 
exemplos h6 no tela em menç6o, com a médto olé mesmo supe 
roor a 4 qutlos por serongueiro trabalhada ~ o que se cond"' das 
três exemphlocações o segutr. o sannguatro Florentono M de 
Souza, trabalhando 600 6rvores, produzou 2 500 quolos de boo 
racha bruta, o sennguetro Alfredo José Costa, sangrando I 000 
6NOras, produziu 4 000 quilos de borracha bruta, e o 
seringueiro Leandro Farratra, cortando 600 6NOres, praduzou 
2.800 quilos de borracha bruta 
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Durante o diSCurso do Sr Nabor Jú
mor, o Sr Anlonro Carlos Magalhães, Presi
dente, deiXB a cade1ra da pres!dãrrc!B, que e 
ocupada pelo Sr. João Rocha 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -V. Ex' 
sera atand1do na forma reg1mental. 

Com a palavra o Senador Roberto ReqUião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro

nunciB o segu1nte d1sourso. Sem reVISão do orador.) 
- Sr. Pres1dente. Sr"s. e Srs. Senadores, trago ao 
Plenáno do Senado Federal o texto de um art1go que 
esciBVI sobre a CIICunstãnciB que VIve o meu Parti
do, o velho MDB de guerra O art1go se tnlrtula • A 
Batalha de Ag1ncourt' e se 1n1C1B com uma ep1grale 

'Adenr ao governo é lazer o elog1o de 
nosso própno COVeiro • 

É uma palálrase de uma frase do Ml
lan Kundera 

Que os cove1rcs suspendam seus Ira· 
balhos; que as carpK1e1ras contenham as lá· 
gnmas e a dtamatiZBção dos gestos; que 
seillfTI IICSIICiadas as matracas e a lrtaniB, 
que os pi8Sblteros de ocasião interrompam 
o réqu1em; que o coro dos abutres engula a 
partrtura. O PMDB não rnoneu. 

Que se trombele~e o anúncao da boa 
nova; que se contem a coragem e a dlgmda· 
de; que, ma1s uma vez, se resgatam e em
punhem as valhas bande~ras; que se alem 
as armas para o levante, que se reaVIVe, no 
coração, a anUga chama; que se exilem do
res, medos e desesperanças. O PMDB está 
renascendo. 

Mais uma vez se oferece ao nosso Parb
do a oportundacle da reeslruluração. da res
tauração da d'IJII(Iade e do I'IIIIIISCinnento. 

Renascer; outra vez dar-H a luz; a co
ragem de 181~r o cam1nho, de destrui! as 
dificuldades e voltar às ongens. Não nas
cemos e nem os fizemos da covarda, do 11-
qilidaciOI'IIsmo do medo, da fragilidade e do 
desAnmo. 

Ao luco com o desãmmo. À degrada· 
çio, ao opróbrio e A execraçio o lnjusblicá
val adesiSmo. 

A hora chegou, vamos afastar o ade
Sismo com todas as conseqüênci&S que se 
f1zerem necesaánas No entanto, este não é 
a hora dos tiblos, dos momos, dos mais ou 
menos. É hora de rebelião. É hora, maiS que 
a hora, do levante peemedeblsta, do grilo de 

guerra dos homens e mulheres d1gnos que, 
sempre,lonnaram a m&~ona do Part1do 

Não e hora de se esconder, de procu· 
rar abngo sob as asas ou pole1ros VIZinhos 
Não é hora de conchavas. de costuras ou 
alianças pouco claras. Não e hora de mos
trar fraqueza. abat1mento. 

Em nossa própna h1stóna estão exem
plos de coragem, res1stênc1a, l1nneza e dlg
mdade. Não e a pnml!lra difiCUldade que en
frentamos. E nem a últ1ma. Em todas as SI
tuações antenores demos ao Pais os melho
res exemplos de carater. de valentia e de 
ousadl&. 

Ceder, consp~rando pela liQUidação do 
Parbdo, buscar relúg1o na casa supostamen
te des1rlfelada do VIZinho é trai!, é lug11 do 
nosso comprormsso sagrado de mudar o 
Bras11 Vamos ao combale, ao bom comba
te, à luta que merece ser travada. Vamos à 
franca, ousada e generosa rebelião para re· 
compor o Pal1ldo, para fazê-lo a1nda ma1s 
uma vez renascer. Entre as asas e os polei
ros, h1potebcamente prorerores, e a dureza 
da guerra, a escolha é abnr o perto e, sem 
medo, " à balalha. 

Na trama contra o nosso Partido, à que 
os libiOS Já se 111eorporaram, e possfvellden
lificar os interesses de sempre. Os atamos, 
1ndeleclfve1S arautos dos 'acordos nac1o· 
naiS', os VIOlentadores de leis elellora1s 
Mais uma vez. e1-IOS antec1pando-se aos la
tos, sufocando oportumdades de mudança. 
conspirando para a manutenção do poder. É 
hora do rompomento É hora de romper com 
a velha plábca dos acordos por c1ma, da 
perpetuoçio de acertos, alianças e compro
,.,.._, qua apenas favoreceram e favore
cem os de sempre. Romper duas vezes 
com a complacãnaa e com o modelo. 

Nossa 18ferêi1CIIl nio está nos escntó
nos do c:apdal financeoro, nos cartéis ou car
tórios, na fria e estéril erudição acadêmiCB 
ou no ol'mpo brasiliense. Nossa referênCia 
ea;alda-H nas n.s, no inferno da IYIIBéna, 
da marg1nafldade, na fila do desempntgo, na 
mdlgmdade do saláno, na ll'llp05Sibikdade do 
consumo, no desasparo da classe média, na 
1nsegurança, na doença e no anaHabel1smo 

Nossa 181erêncla está no povo. São 
suas esperanças, dores, sonhos e anse1os 
que devem dizer que rumo segu1r, que par-
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ce•ros escolher. que puenas llavar. No povo, 
a IIClSSC -aferãnca, a "'!ISB 1nspaaçâu, a r-.. 
sa torça e 7.ão de s~r do Parlldo. 

Quar~ os vendilhões ll88llltararn o 
templo, COn w" ;pen<l -o com negociataS, fal
catruas e prev?- ,.oes. o Cnsto não dea
tru•u o templo. De ctucote. sublime e dMne
mente 1rado, expulsou os vendllhiies e resta
beleceu a dtgmdade do templo. 

Destru11 o PMOB, llqulllé-«1, 1118111' com 
tlb1eza e covardia às ddiculdades de hqe 
ElqUIVBie à mbecllidade patébca de matar O 
enfermo para ellrmnar a doença. 

Que se refaça, na c:onwtnção de do
miiiQO, a pergunta ,_ por Hennque V na 
batalha de Agmcourt: "'nde estilo os mgla
ses?' - perguntaram ao rei da lnglatana. E 
que perguntamos náa onde esliio os peema
deblstas. E que a resposta também llllja: 
'Os peemadebiSIBB esiAo aqui. Aqui estio 

os que devenam -- Os que não -
rem na CCIIMiriÇio lamenbrio prutunda-
mente não tarem -.lo, não terem IOmado 
a posção corra1a e necesslina'. Henrique V, 
com uma ll'lfenondade absolollll de llul••• 
- 500 homens -. vindos de uma g~am lan
ga, lain.- e aslanapados, -.ceu ..._ 
811111 mi trancesas, armedoa pelll a 111•••• 
batliJiia, 11101 dados em cavalas deilc:aNB
dos, .xnando a mtahgência de uma ......,._ 
gla moderna. quando 118 utilizou pela primei
ra vaz o aR:O e llecha nas guenas de Idade 
Média 

Vancau entrinc:hairado num bosque, 
Vl8billzando o alagamento de ~ 11118 o 
sapa-. do lomiodlivel &Aiiltllu lrancts. 
v ....... lllvantando o moral da -a--.• 
a balalha tamMICIU com 15 iitill'l arllillltiM a 
ceiCB de 14 nul trancesas ebe!ic!cw. 

~ a VItória da vonlade, da 8ll8lgia, da 
boa luta a da lllzllo. Que porra o PMDB, na 
Cor-.;io de doiiMIQO, diza' CCiiiD ......... 
que V: 'Aqui es111vam os ~ .. ~ 
nwctellõ-. com candidaluiB pnlpna à Pia
Sidlncla da Repúbhl:al Os que-- nlo 
alllive1em 118 anapendarão até a mor111 por 
nlo terem eslado •• 

Acrlbo de fazer uma muwcnçAo livra de um ar
bgo qua escnm e publique• em JOII'IIII8 bru laacw h4 
algum tempo_ 

MuiiD obiigado, Sr. Pnlsidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Concedo 
a palavra à Senadora Manna Silva, Plllll uma comu
niCaÇão inadiBvel, pelo prazo de 5 minutos, i'ICIII lar
mos do art 1 4, IIICISO VIl, do Reg1mento lntemo. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT-AC. Para 
urna comumcação Inadiável. Sem I1IVISáo da onado
ra.) -Sr PresKiente, laço referência ao epiSÓdiO am
plamente nobciBdo pela IIT1pnlnsa nacional: os males 
calmados pela ação do Deputado e ell'lplateiro Slir-
1110 Naya a •• propno. a sua tarníha, a saus amigos e 
a cenleias de biliSIIetros que VIIBm seus 110111.- e a 
Vida de alguns dos 88US serern aotenados numa 
obra de mil-te e de desrespeiiD para com a aocillda
de braslletra. 

Esse epiSÓdiO, IIIICilllmente ~ntado como 
aexllltttaerrmoiD ao Congreaso, em !unção das unagans 
apresentadas pela Rede Globo passou a ser GCII'ISt
darado mtemo, uma evidência de !alia da decoro 
parlamentar. Para rT1im, desde o •nlcio, o Pllillllner.
tar pi estava lenndo o decolo, polque, quando • as
sume !unção pública, não se poda cauaar Plllllllzo a 
outros, iiiUIIo menos mpuM11181'1111. lsao nlo podaria 
aer considerado uma ação exbaclessa. exllacoi'0--
918S80-

As COISIIS, agora, estão seguindo seu curso, 
ma o Congn18110 tem ação krntada em l'8lilçio a 
eesa bpo da cassaçliQ. F01 IISSilll 110 aporócliD dos 
"an6as', no caao dos ~ envolvidaa em 
-IM9'i"" da ""''WIIéfico, 110 CB80 dos DaPI,..,. 
cusados por compra a venda de votos. E -lbice
rá o mermo com o Deputado "conatruuor'. Digo ,.., 
hmitada, pcxqua se tndB da c-açAo das __. 
qOênclas, dos afeitos, daql ales 1UmoiW que nio fi
cam aaconclldos a que, em alguns mDi1WiiDB, aupu-
1111'11, dando vUJilidade à aociadacla a ao pn!prio 
Cong- dar suas amran'-, quando 8ldD com 
problemas~-

A Mil õlo das CBIWBI aMa lellll pela ICJCie. 
dada. l..arnanlavelnw li a aociadacla ~ a 
cullunl brasleiia que elaga - pee-- ,.. ... 
_....._ A """ 0in dar COIIB&qlilnciaa é ~ 
mas a das - ta- opor1UIIIdada da faar 
daqui a alguna meras. 

E espero que !lidos - epwcllliaa _,., 
não para levantarmos o basilio, como 118 te 11 a nos 
oa donos da vaidade. 

0 mal, i8JIIIO, que arsas PIISSCIBS lizalam 808 

seus lilloa, aos- amigos, BOI parai'IIBII e a pea
_.que se i8lacionam com alaa é~ 
~-r. 

A aacMW'Ie braallan tem a respo1 t*lecle 
da fazer um exama de COIIICiãncia em nlllçlo a -
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ses fatos na hora de escolher os seus repre
sentantes. Parece uma frase batoda. esta: "Fazer 
urna análose de conscoêncoa para votar melhor" Mas 
não se pode atnbuor apenas ao Congresso Nacoonal 
a culpa dessas mazelas, dessas desgraças. dessa 
vergonha que fera a onstotuoção, que fera o Parla
mento brasoleoro Lamentavelmente, ela e fruto de 
algo maJOr, de urna soaedade que, por vanos moto
vos, não tem acesso à onforrnaçio correta, não tem 
acesso a educação, o que contnbuo para a roda-vova 
da pohtoca perversa e para a falta de condiÇÕes que 
um povo tem para fazer a sua escolha. 

Espero que todos esses fatos nos sorvam de lo· 
ção, sorvam-nos de onstrumento para urna escolha 
maos acertada, a Iom de que não setamos obngados 
a ver as pessoas de bem serem confundodas com as 
que agem de má-fé. 

Sr. PreSidente, ""'ro fazer um comentano, ra
Pidamente, poos seo ""' dosponho de apenas rnaos 
anco m.,utos. lnlelozmente, as pessoas admiram o 
Parlamentar que doz: "Falei ao Presidente que só vo
tana a lavor da reforma da Pravu!ênaa se ele aten
desse às monhas eXIQincoas•• O povo entende que e 
assom que os Parlamentares devem agor. Acreditam 
que aqueles que não agem desse forma são bobos 
e estão enados. Esse lógica perversa é que tem que 
acabar na cultura braloleira, a bravata daquele que 
doz que falsrfoca documentos, como se osso fosse um 
ato de grandeZa - peniOern-me a longuagem chula -: 
"Sou macho, vou lá, talsdico, pego um matenal de 
segunda categona e wndo corno se fosse de pnmeo
ra"l E houve uma voz ao fundo, p6de-se perceber 
quando a Globo nobciOU o lato, que diSSP.: "Elccelen
te, excalentel" O Deputado dizia as COISaS maos tor
pes, e uma voz, corno um coro, diZia "excelente"! As 

pessoas, às -· admiram esse esblo "anopldo" 
da aelazer pollbca. É IBSO que tem de mudar. 

Sr. P-.dente, laDndo um paralelo, para con
cluir, pergunto: como é que alguém que está onadorn
pfente com o INSS, que está respondendo a uma 

série de proces-~ue um finBIICIBmento de 
R$13 mHhOes no do Brasil? Acompanho pro-
dutores ruraos que b o seu chapeuzonho, põem-
no debaixo do braço chagam até o gerente tre
mendo, com suas mãos c:afetadas. O gerente, por 
sua vez. pede a eles d CPF, a Carteora de Identida
de, o titulo domonoal; ai cadeia domonoal para conce
der um empréstimo de R$700 moi ou R$300 moi. O 
coilado, humolhado, volta e pega todos os documen
tos. Mas é ainda pracilo que ele apresente um pro
grama técmco bem 18110, com assiStência técnoca, 
para que o seu pi'OJ8bllho seja aprovado, para que 

ele possa comprar uma vaquonha. fazer um roçado, 
uma pequena lavoura cara sustentar, com dognoda
de, a sua fam~oa. Concordo que ele pode se tomar 
onadomplente e, por osso. o banco tem que ter Ieda a 
segurança Mas o mesmo ngor usado com esse •pe
queno bamabe" não e ublozado com o Depu...cto, 
que, alem de ser onaaomplente, responde a proces
sos. vao ao Banco e consegue não R$300 moi, mas 
R$13 molhões' O Deputado não pode ser julgado so
zonho Com ele devem ser julgadas a SOCiedade bra
soleora, as onstnuoções Drasoleoras, que não são capa
zes de reagor doante do trafoco de onfluêncoa. Deve 
ser cassada. de uma vez por todas, a prábca pohtca 
que adm.te o ongresso dessas pessoas na Parlamen
to braslleoro Não podemos nos dar por sabslenos 
com a cassação. Não POdemos fazer a c1rurg18, t1rar 
o Deputado, mas deoxar, nas entranhas da nossa 
cuttura e das nossas onstotuoções. espaço aberto para 
que novos •Nayas•. novos •Ronavons. novos •anões• 
apareçam - os gogantes do soterramento da dagnoda
de e da cuttura de um povo 

Mudo obngada 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 

a palavra ao Senador Leonel PaJVa. 
O SR. LEONEL PAIVA (PFL-DF Pronuncoa o 

seguonte doscurso Sem reviSão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, volto a esta tn
buna, constrangido. para falar de um tema tá tratado. 

Na pnmetra página de um dos grandes JCH118lS 
da codade, encontro urna notÍCia que retrata fielmen
te e competêncoa do Governo do PT, em Bras~oa. na 
área da segurança publoca. 

BASTA. São 120 pessoas assass.,adas no 
Dlstnto Federal somente neste ano 

E vejam V. Ex"s que transcorreram apenas 90 
doas deste ano. 

Uma médoa de quase duas mortes por doa. 
O dobro do número ragostrado no ~ pe

ríodo de 1997; o dobro da oneliCiênaa, o dobro de 
crimes que este Govemo comete contra Braenoa. 
coatra seus VISI!anles, contra seus Cidadãos de urna 
forma geral. 

Em janmro, eu diSSe que, no que se ralera aos 
cnmes contra a pessoa - homocídoos, tentabvas de 
homocídoo, lesões corporais e estupro -, durante o 
Govemo Cnstovam Buarque, nos anos de 95, 96 e 
97, o ondoce era muno menor do que o de hoJe. Che
gou-se ao lmpl8SSIOnante número de 31.191 casos 
ragostrados pela Secratana de Segurança Públoca 
Esee dados são ofiCIBIS. MBJS de 10.300 casos por 
ano, quase moi casos por mês - os números, repilO, 
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são da Secretana de Sagurança Públoca do Dlstnlo 
Federal. 

A total1clada dos casos poliCiaiS. durante os lrts 
anos do Govemo Cristovam - além de estupros, ho
miCídiOS e tentatiVas de ho1111CidiOS -. chegou ao as· 
sustador número de - pasmem, Sr. PI'IISidente, Sr"a. 
e Srs. Senadores'- 210.601 casos. undo que esse 
número vem aumentando numa propoiÇio preocu
pante. VSJamos: em 1995, 65.189 casos: em 1996, 
68. 968 casos: em 1997, 76.444 casos A conbnuar 
no ntmo de 1998, teremos rna1s de 100 mi casos 
gravíss•mos no DIStnto Federal. 

Urge uma piUVIdênaa. urge a mudança de co
mando da segurança pública do DF! O Governo 
Cristovam Buarque mudou, em ClriCO semestres, Cin
co WIZ8S o comando da Políca Militar - como ae, 
mudando o tacnico, o bme JO!I8SSII melhor! o coro
nal camandante de Policia Militar, qualquer que sara 
ela, recebe ordens diretes do Sr. Secraléno de Se
gurança Pública ou, então, do seu chala muor, que 
é o Governador de BrasHa. 

Urge mudança, Governador Crislovaml lseo é 
cnme contra a populaçiio, é crvne contra a VIda, é 
cnme contra o clinheuo público, é cnme contra o 
povo, é cnme contra a Cldaclana' 

Basta• Chegai Procurem-se SOiuçiieal Bnllltba 
não pode monar nas mlios do PTI BrasHia p--. 
sobtaVMir! 81'8111118 praaea ter dQ Idade! Bnlllllra 
praciaa ter VIda, p,_ ter os seus pnriCIPIOS. o seu 
dlratiD à VIda garanbdos! Tl&la-ae da VIdas llulnaNB. 

Esbl aqu1, no eon.lo BIIIZII.__, na pr.rMia 
péglna de um roma1 da grande cindaçlo do Pais. 
"BASTAI" 

Chegai Mudai Saia foral 
Multo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 

a paiavnl ao S.alor Artur da Td.vola. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro

llUIICIB o seguinea dllcurso. Sam r-ao do Olador.) 
- Sr. P......nte, Sr"a. e Srs. S.tadonls, o jamal 
Carnlo Bill di•- de hCJIII tniZ urna ptllnlinl pigl
na inusllada, a aludida pelo Senador 1...-.1 Plliva. 
Em seguida, liala os 1101MB da can:a da 170 e pou
cas pes·aas mortas, -ano- 8llllmDa am nwço 
-. em Brasilia. por e·-·nato. 

É uma pnmena péglna VJgOIOIIII. rrMta bam lei 
ta do ponto da - romafl8bco, pcxque coloca em 
corpo grande as leti'BII com os 1101MB das p111aa, 
ernbalxo um "BASTA", e dá as 8illlllfiiiJc:u doi •
s&SSin&tos em Braslla, no ano da 1998-uma IMdia 
:la c~•s homcidios por da. 

E:ssa mancnete podana estar em qualquer ror
na! do R10 de Jane1ro que bVesSe a Idéia, em qual
quer romal de São Paulo e de outras grandes capi

taiS. Essa mancnete podana estar no campo b-llet
ro, essa manchete podana estar em todos os Esta
dos onde houve a perda das casas, as enchentes, 
as mortes. Essa rnanchate podana estar - como es
teve - no Carnaval, ao se darem as estalísllcas da 
BCidentes automobllí8bcos com uma Cllftll euforia de 
que eles havam dmnu1do, quando, em 8Cidantes 
automobdlsticos, naqueles dias, ......., com a eufo.. 
na da d•m•nuiÇão, giBÇBS ao novo Código de Trinsl
to, morreram cerca de 170 p e oes Essas manche
tas podanam estar, ao hm da cada ano, em todos 01 
J0R1111S braSileiros. em todas as televisões do Pais, 
po111 a media anual de homiCídiOS, no Brasil, é de 47 
m•l - 1111110r que a de multaS e multas guenu, como 
a do VISinli, por exemplo, em um ano. Esea man
chete podana estar, IgUalmente ao fim de ceda ano, 
ou no pnmetro dia do ano, a localizar o núnao da 
mortos em acidentes da trinsita, quase !Qual ao nú
mero de mortos por homcldiOS, na ordem, no Braail, 
da 40 a 50 n11l pessoas. 

Enfim, os dados, - matéria de VICIIIncla. 
não honram o momento braSileiro e nem os vaJcna 
cnrilizalónOJ, ~ e cullu,.. em tomo doi 
quais a noasa SOCI8dade 8llé embe•ecte 

A teudii1Cia llll8llam da política é a da ficar 
alribwndo culpes, ou seja, a OpOiçlo culpa o Go
verno, o Govemo culpe as 8ÃUIIIIBS. EWidao••• ... 
te, 18110 é uma outra rn&niiiiB da defounar o pmble
ma, o uu euleiKhn&IIO e o seu arnadunlcan8niD. A 
ctasaa politiCa ena muito quando tona - ,...._ 
nas para bandeira da OjliJ6!ÇA<) ou biUideira dll Go
verno. Esea é uma forma auperficial da abordll o PIO' 
bl8ma. que nio erMIMt o fundo dll q1 Ulc, 1116 por 
que ele nio é de fácil I* CB!çia Ele llllllgra tarlaB 
elana-. qUI nlo di para engir um. e jnltr ;ali& IS 
..._...e a politica PI• ' n &ai1X8 do..., pnct
sam ....,._ ela figura viauallzável, daquele ou daqui
lo em que se poaa COlocar a "culpe', .,.... certa 
lnBia da busca da culpados, que é uma del.a ...,_ 
ral da IOC'edade, num p...-o ..-110. 

Fala ~ tacado por tudo ileo, em 
que pese não poder w a eatallbma, como- glo
,_,e allilaonanle, canlduçilea Tenho a.,.. I 
,_ aguda de que 1 I' nas a -· no 8mlil e no 
I1Uldo, urna gnMtcnae de Vllkns CNiza1161101. 

Quais aiio os Vllkns em tomo doi qo-. 81110-

CIIIdadas se o;ganzarn? F1n, duranlll ...- anoJ, 
um adeplo das ldéiiS 10 clrl 118 e dali a.-da 110-

Cialismo propostas no mundo. Conbnuo 8dllplo de-
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las. apenas mudei o meu enloque, porque com
preendi, com multO sofrimenll:l. que as fonnas do so
cialiSmo preservadas a mant1das pelo Estado, como 
sonhei, uma entidade .,dependente. capaz de repar
br a IUsiiÇB com ma1or eqUIIibno, desde que demo
crátiCO, evidentemente, nunca fu1 a favor de Estados 
totalftános, elas engendraram Estados totalftános. E 
a •sta da VIOlência dos Estados totalrtanos e enonne 
Mao Tsé-tung, um dos heró1s da m1nha 1uventude. 
hoje se sabe, matou milhões de ch1neses. As to11ces 
que Mao Tsé-tung tez no G011emo geraram tomes 
cíclicas, que provocaram m1lhões de mortes 

Por outro lado, toda a VIsãO que posSUI& dos 
sistemas capdaiiSiaS, enquanto a Guerra Fna predo
mnava, também não ara •gualmente alviSsare1ra. O 
capilaiiSITIO mata e matou muda gente. O capllaliSmo 
fez uma guerra estilplda no Vl&lnã. O capllahsmo 
gerou a VIOiincl8 que •nda hoje medra no mundo. 

Essa luta dos dois SIStemas nos levou, por an
tu1118S1110, generosidade de pensamento, cada um a 
Integrar-se num: o socialiSmO, porque nos acenava 
com o ideal de jUSIIÇa; o bberal•smo, porque nos ace
nava com o ideal de lllerdada. Ambas as aHemat•
vas se mostraram VIOlentas, perversas, crue1s a não 
resolveram o problema das soaadaclots no tocante à 
sua escala de valores. 

As soaedades marcanbs que o capllalismo ge
rou são eficazes, são aoc:iadades de trabalho, cons
lrubvas, cnativas, polém são sociedades perversas. 
Sio implacáVBIS com quem não admite ou aceita o 
SIB!ama; são irnplacáVBIS com os adversários a, so
bretudo, são wnplacávaill com os fracos, aquelas 
que, por razões de natureza 1ntema, psiCOlógica, fi
cam à margem da SOQ8dade e não se constlluem 
com as energi8S e aa voracidades .-cessánas a 
uma 8XISiênc18 compatibva. 

A Sr" u.IM Slln (BiocoiPT-AC)- Permde
ma V. Ex" um aparte, Sanador AI!Ur da Távola? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Par
miiD, Sanadora, com muito prazer. 

A Sr" .._... Sllv. (Bioco/PT-AC) - Agradeço 
a V. Ex" pela oportu do aparte e pela fonna 
I8Mia como abordou a roblemébca da VIOiênca em 
Brasilla a no Brasil. E o Sanador falava so-
bre a manchete do , imagina• fazer um aparta. 
InclusiVa, o mau co , Sanador Lobão, desafiou-
me, num acenar de · "E aí, Manna, qual é a 
resposta'>" E eu diSS8: DepoiS ma pronui'ICio". Com 
celfeza, eu não lena a ade, que v. Ex" teve, 
da agir sem ser IIICMda pela paurão. 01Mndo agora 
V Ex", acredito lar sufocado um pouco a paiXão do 
respeilo pelo Govamador Cnstovam Buarque, um 
PIDIIISDr ~. rasponsával e bastante com-

promebdo com a defesa dos d1reotos humanos e com 
uma proposta politiCa dderente de tudo o que eXIStiu 
na políbca de esquerda tradiCIOnal e na busca da 
construção de uma aHemahVa adequada para o 
País. no espaço em que esta g011ernando. Com cer
teza, quando translenmos para a politiCa a lógiCa 
perversa de fazer pchbca, a pnme1ra COISa que nos 
ocorre é levantannos o bastão para Julgannos Foi 
um pouco •sto que tentei expressar quando aborde• 
o epiSodio Sérg1o Naya. Não adianta levantarmos o 
basilio para o Deputado, porque existem entranhas 
que preCISam ser avafladas, e não é na figura do De
putado em s1 que se resolverá o problema Era ISto 
que eu quena diZer. Com celfeza, sobre o problema 
da viOlência não se pode s1mplesmenta diZer que a 
culpa é do Governador ou que tem de haver maJS -
ou menos - polic1a Nio estou aqui querendo ISentá
lo de responsabilidades que porventura eXISiam, por
que o debate correto, responsável, que quer raspas
tas, é o que busca atacar as causas e não simples
mente o que quer levantar o tema para obter qual
quer tipo de cresc1mento político. Lembro-ma que o 
Presidenta Fernando Hennque Cardoso diSS8, oerta 
Ieda, que: A dernocracl8 era multo bOe, porque o 
bastão da ditadura era perverso. Não SBI se V. Ex" 
se lembra desse epiSÓdiO. E alguém tentou deturpar 
as palavras dele diZendo que Sua Excelência estava 
com saudade do tampo da ditadura, que ele estava 
nos ameaçando com a dftadura. Naquela opoi!Un~
dade, eu diSS8 aos meus colegas: "Por favor, não 
vamos fazer desta forma, porque no COI oi&XIo em 
que a frase foi dila eu não teria a coragem de dizer, 
conhecendo a sua tnqetóna politica, que o P111111den
ta aslá a favor da drtadura. • Penso que islo é fazer 
politica com "p" mau"ISCUio: não pagar os faiDS e os 
aconteclmeniOS em SI, e, a parllr daí, cnar alguns 
maca/IISmOI, até como sof11111a, que nos levam a 
detannnadas verdades que não são IIIIUS. O proble
ma da violênaa é grava e deva ser encarado pelo 
Governo que esbver no Paléclo do Bunli, assim 
corno é grave o problema da VIOlência no R10 de Ja
nauo, em Sio Paulo e no mau pequenino Estado do 
At:te. Segundo dados do IBGE - e o mau Estado 
não é governado pelo PT -, o Al;re tem o maior fndi
ce de VIOlência contra as mulheres. Mesmo Mndo 
uma opositOra ferrenha do Governador Orlalr Camali 
- e tenho cartaza de que o currlculo do Governador 
Camelo J8ITIIIIS chegará a um centil do cunfculo do 
Governador Cristovam -, eu não tena coragem de vir 
a esta tnbuna diZer que o prcblema da violência no 
Acre é exclusovamenta culpa do Governador Orleir 
Camall, porque fazer ISSO sena solillmar. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Mui
to obngado, Senadora. Agradeço a V. Ex" o aparta. 

Realmente, o tema é atraente e eu não gosta
na de desvl8r o meu pronuncramento, porque, em 
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seguida. o Senador Leonel Pa1va va1 pedir-me um 
aparte e o me .. diSCUrso 118 por água abaixo. VIOlen
tado por apartes de uma questão que não esta no 
mau discurso. 

O Sr. a.-1111 Paiva (PR.-OF) - Faço-lhe agora 
o pedido. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- O 
meu diSCUrso, IIVIdenternente, perdera a sua subs· 
lincla 81111larnente naquilo em que não daeJBva. 
transfonná-lo nuna '·sa1ssão topoca. 

O Sr • .._... Paiva (PFL-DF) -Mas não posso 
deixar a venlade perder a substãnaa, perdoe-ma V 
Ex'. G~ de sugenr a todos quantos têm dlivlda 
sobre a ~ que começassem por essa relação de 
nomes que está no 10mal, que procurassem essas 
pessoas onde for passivei encontrá-las - Rafael da 
Slwl x.rn..s, Nlva P81X01o dos Santos ·, pa111 dia· 
lagar com alas sobre o que está aconlecendo com a 
segurança pública do Distnlo Federal, sobre quem 
sAo os nllpedoa Penso que a culpa é de um dos 
que IIIIIAo aqu1 nomnados - destas Cidadãos e Clda· 
dls. Não cogitO, em momen1o algum, duvidar da ca
l* i""e inlaleclual do Governador Cnstovam; mau 
~do PT e acalente proleasor, Cldedlo 
honrado, hau•tu. Conheço-o pBUCIIÜIIBIIIe. Há nu
to privo de sua VICia pUblica, ~ o aclmnnlo e 
aplaudindo. Não está em questão o Governador Cns
tovam, mas am o Govemo do PT, que usa o cinheuo 
da Unllo pana fazllr a segurança p!lblica do Oi8lnto 
Fed8tal e nio a faz; e ql&ldo a faz, com pada da dl
nhainiiM'Iborjo, é de fonna ~ IICOII .... 

tan111. As 11" 1 1-. que têm dúvida de q..m é a culpe 
pela ~ Plll*:a do Olllnto Fed8nd diMim 
p!UQIIIII' 1'11111111 lilta de ..- Pllbli r,os, devan r BCI 
c....» da E':apel•ça perguntar de q..m é a culpa. 
T1111-da aa. exbapule a VIda, vá ii ma11e pargur&r 
quem é o culpado. Quero agracta. a v. Ex', Sana· 
dor Allllr da Tll.vola, mas não eu podena deixar de 
reafirmar que a in&egurerça pública da DISirito Fe
deral é 111110 da oiCOII'.,.ulnca do PT. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) - Sr. 
P ....... S .... e SIW. Senadoras. quero apenas di
zer que OCIIISideiO multo 1111.-s as obeefvaçi1es do 
Senador laonlll BCI culpar um govamador por um 
problema de viollncla. sobretudo um governador do 
nível h1111'18NB18 do Govemador Cnotovam Buarque. 
que é de um OUIIU Partido, de opoeiÇio BCI meu, mas 
um homem de grande valor 

Tendo em VISta que sou aqu1, neste malante. 
villma cb uma v1oliuaa não desetllda, não natural, 
que é a ,_,_lo de assuntos tóptcos sobre um 

tema que ten1e1 aboldar em prolundldade, concluo 
que, realmente. e multo ddíallalar sobre a 1111116ria. 
AgradeÇo e d81xo a tnbuna neste momento, JIC)Ique 
não há ma1s tempo e nem tenho ITI8IS o que dar 

Muno obngado 

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Concedo 
a palavra ao Senador Gutlherme Palmatra. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro
nuncl8 o segu1nte d1scu1So. Sem nMSio do orador.) 
- Sr. Presidente. Sr"s. e SIS. Senadoras, o tema 
abordado pelo Senador Artur da Távola é pollnwxl e 
apa1xonante para o debate lntelwnente, S. EX" não 
teve tempo sufiCiente pa18 desenvolvê-lo em toda a 
sua polancl811dade, como que llnaglfl8vamos que S. 
Ex' pudesse lazer, até para nos dar elementos e 
abnr a d1scussão sobre esae tema. que abnge lodos 
os Estados, desde o Acre, o Dtslnto Feder.!, até o 
meu pequeno Estado, que, larnenlaVelmel'a, eslé 
&emllr& nas manchetes dos J0f1181S e da tiiiiMsio 
como um dos de ma10r índice de cnmmalldade. 

Sr PI8Bidente. eu pi8CISO aqu1 dar um de!l"l1 
manto do que esta sendo leito no meu Eslado pala 
se apullll' os cnmes manaras e 1118101811. O Governa
dor Manuel GD~MS de Banus tem aenvotolido um 
tl8balho multo séno e ptO!undo 11"818 lanlar mudar a 
propna estrutura das pollaas mlllares e civ18, pBIIIJ 

que se enquadrem em uma filosofia dilereniL Mas 
ludo ISSO tem ra1zes culluiBIB e polllicaa que IINCI
sam ser supel8das. Penso que cabe o ~ am
plo, como tem sido até piORIOVIdo em ~ ~ 
sláes, através do qual Chagar i1s p....-188 pana eli
mmar pelas 18ízes esae grande cancro que - o 
nosso Pa1s, de uma manena geral, que é o p!ablema 
da cnmnalldede, da segui'BfiÇIL 

Na ll'llnha oponiio, esae pldllama, ..._..... 
mente, é cultural e educaCional. AcnlcMo que lO

manta atnMia de uma !Pflde laça. de um pllle 
movmento, de um !Pflde ITIIbliD é que ,...I .. 
chegar a conclusões paeibWB pma o ,_ Pais, ,._ 
~ pmao meu Eslado. Lá.•~a.llo 
sendo tamaclas, ellllp&IU que 11" 11 1• c:h8glr a • 
suladns po8IIIVOS para a 8Cl ...... o Goiwlab 
tem Sido ·waecJ&II&, dura, drástico r.- n1611Si ....._ 
das, obvlamanle com a coleboleçia de ~ e da 
piÓpllll Assembléia Legialabva. Penso que, .-, ma
nos. atenuaremos esae piOblema. que eslé enraiza
do, e nlo será eXbrpado do dia 11"818 a nole. 

~ mata de todos 011 candidatos, .....,.., Pflllll· 
cl8r segurança • populaç6o, aegllf8I'IÇ8 em um _.;.. 
do a""*' e não apenas no que diz 1aepalo - cri
mes hediondos. Tonaldo medidas, ~ 
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denunciando, chegaremos a algumas conclusões 
positiVas para o nosso País. 

Sr. Presidente, meu pronuiiCI8mento selá bre
ve. po1s se dast1nalá rna1s a uma prestação de con· 
tas ao meu Estado e a urna região bem sofnda. 

No final do ano passado, 1M! a oportunidade de 
parbclpar do I Fórum da Bac1a Leda11B de Alagoas, tun· 
tarneme com o Senador Teotonlo VIlela Filho e a De
putada CeCI Cunha, que reunru, na sede do clube 
campesbe do Banco do Noldeste, no MuniCfpiO de Ba· 
talha, aulondades ledenus, estaduais, muniCipaiS, lide
res comunllános e empleSários de toda a região. k:a· 
bo de receber de seus orgamzadon!S o documento fi· 
nal. do qual JUlgo convanlenle a oportuno dar conheci
mento de suas l1nhas genus ao Senado. 

O d~agnóslico dos problemas com que se de
frontam os produtoras do sertão alagoano ass1nala 
que a crisa por que passa essa aiMdada é "causeda 
por faiD18S diVersos, cabendo lllllnCIONir como va· 
návaiS de 1111110r peso, a delenonzação dos tennos 
de 1n1ca dos seus produtos, a dasagregação de 
seus fatonls prod.m-, o obsolebsmo tecuofóg100 e 
o seu modus Clplll"lllldl agrícola, pecuário e Indus
trial, o deagasta físiCO de suas obiBS de 1nf1B-estrulu· 
ra, a laHa de atMdades altemativlls complementa
res. a JneXIStânciB de uma pollbca de lnCIInfivos fls· 
C8IS &SII8Cilicos. os altos custos fiiiiiRCelroS, a lnllde
quação do créddo, a 1~ de 8SSISiência téc· 
ruca e a ausãnc~a de actensão ru~al", além de outras 
razões.• 

Penso que ass1m """'· de um modo geral, a 
agncultura braslleJIB, a pecuária de COite, a pecuéna 
leiteira. Há -.Idade - aá me pRHIUIICIIII em ou
tras ocaSIÕeS - de uma pollbca agrícola definida. Do 
contlário, não teremos nunca relonna agrána, os as· 
sentamentoe não funcsonariio. Sio coisas que te
mos denuiiCIIIdo e que prectSam ser debabdas cada 
vez mais. 

Paralelamenta, no entanto, o documento pro
pile ações emergencials, de médio pniZD e ações fu· 
turas, cabendo deiSiacer, entre as primeiras, a eleva· 
ção do preço pago palas nlllslnas aos ~ 
res. a implementação da Cooperaliva Rural de Pro
dutores de Alagoas, o lortalecinllltllo do Sindicalo e 

a alocação de ~programas e recursos que 
poesam melhorar as IÇiies da produção leitan 
- que fá foi a naor · leda!IB do Nordeste -, que 
abrange 19 Mun~eí em 100, 101 MunicíPIOS ala· 
goanos, numa regiio 4.836 Kni' , uma população 
de 200 mi habdantas e que g&IB 25 mil ~agos 
dlretoe, relabVOS ils atiwidades de 2.500 propnetános 

runus, entre os qUBIS encont~am-se nada menos de 
2.000 produtores do lette ln natura. 

Os joiTIBls da semana passada nobCIBram a 
reação de autondades argentinas i1s medidas adota
das pela Cãrna1a de Comerao Extenor, por proposta 
do MiniStro da Agncu~ura, nosso colega Arlindo Por· 
to, em face das ddiculdadas por que passa a pecuá
na leita1ra naaonal. Entre essas lnJCIBIIVBS. estão a 
elevação da tania de 27 pala 33% e a proibição do 
hn&nc~~~mento da 1mportaçio por piBZO supenor a 30 
dias, além de medidas não tanfánas que VISBm a 
resguardar o interesse naaonal. 

Por todas essas razões, ao IIBZ&r ao conheci· 
manto da Casa uma sttuação que paroce generaliza
da em todo o País. e que atmge de lonna mais grave 
o Nonleste, não posso me furtar ao dever de t~ans· 
mtir um apelo ao Governo Fedelllf pala que, no ãm
bdo ragJOriBI, seJB Instalado um grupo de trabalho 
que possa, num piBZO razoável, coordenar, JUnto 
aos órgãos ledenus que atuam na região, e também 
junto aos governos estadual e mumap&IS, as provi

dênCias sugeridas, sem as quaiS conamos o grave 
nsco de, a médio plliZO, 1mnabilizannos uma aiMda
de que, além de ser tradiCional, oontrilui, de lonna 
expressiVB pa1a o desenvolvimento agro~ndustnal de 
toda essa vasta e mportanta região do meu Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, aspero que o Gover
no Fedelllf possa cooperar e BJUdar essa região que 
emprega tenta gente, numa hora de-a.. 5 empre
gos. Nio podemos falhar. Acredtto que o Governo 
Federal deve estar presente. 

Era o que eu bnha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Conoedo 

a palavra. ao nobnl Senador José Fogaça. 
O SR. José FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seg111nte discurso. Sam revisio do oradOr.) - Sr. 
Presidenta. s.-s. e SIS. Senadores, ontem ll noite foi 
VIIICUiado em cadela neaonal de televislo o progra
ma naaonal do PMOB. 

Quero !azar &qUI o registro do meu p:d 11 •. da 
mma inconfonndade, da mnha oiSidislaçio com a 
natureza e a orierdação do programa, Sr: Presidenta 

O PMDB é um Partido de longas e dramélicas 
experiências históricas vividas desde quando foi 
criado, em 1966. O PMDB tem hoje uma divisão ln
teme c:onMcida, tem hoje poeicionamentos antag6-
nicos e oonlrérios man._ e públiCOS. FICB no mí
nimo -nhável, Sr. Presidente, Sr"s. e SIS. Sena
dores, que ontem o programa do Partido tenha feito 
uma defesa unívoca da tese de uma facção do Parti
do, a do deSilganaOO do Governo, ISto é, a de lan
çamento de candidatura própria. Trata-se de tese de 
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uma tacçio do PartJdo. Respeito esse sator parbdá
no, consldem que ele tenha o du8Jio de defender 
sua tese, mas considero macellável do ponto de VIS

ta ellCO - não SÓ do ponto de VIsta politico -, do pon
to de VJ&Ia moral usar o programa do Pa111do para 
defender a tese da uma facção, de um sator. de um 
grupo parbdáno, por ma1s oespedável que esse gru
po seJB. Até porque, Sr. Presidente, será p..-o ver 
o resultado final da Convenção do doa 8 de maoço 
para saber se numancamante - tese e I'IIIIJO"'á
na. Alt aqu1, m&IOOiána é e tese contrána. Alt -
momento, predomnante partodariamante é a 0111ra 
tese, a de permanecer dando sustantaçio ao Gcwer
no Fernando Hennque e de se ._.,;Ilhar para uma 
negocoação com VIStas a uma cologação palllcMna 
para as ele1ções de 1998. Essa â a tese J'lllljclri*ia, 
atenda por números em duas oauiiiÕBS do Coo IIIBIIo 
Pollbco Naaonal do PMOB, com a praMnÇa da go
vernadores, praaidentas de pa111do, daputadoa, .. 
nadonls e ax-preuleutas I'IIICIOI1IIIS do PMDB. Por
lanlo, é no mlnimo Bllllanhével, do pontD da vi111a 
polibco, ma é, aolnludo, ~vel. do poniD da 
Vllla da urna ébca perlldéna, usar o programa do 
PMDB para ll'l&lrumenlar a VIBio polibca da urna t.c
ção, da um g~. da um sator. 

QIHIIO cliZI8r que, mais do que tudo, fica -
nho e, PDIIMIImanle, espeniOIIO que oe proniii'ICia
~ da trls ou qualrO grandes Udanas l'l8Cianu 
do Parbdo, llf'lft eles o Seuador Jadar Balbalho, o 
PI'Midanla da ClmaJa Michel Tamar e o s.n.dor 
CUIIdo Maldaner, PI...,_ do Paltido em 8anla 
Catanna, tar.:-.m aper8Cido no COIIIBXID do progra
ma com "- e llfinnaç6as ngorosamante ,__ 
em llllaçiio ao objallvo global, C011Junl0, BJIICUiallo e 
dirigido da IDdo o programa em BJ. 

~ p..-o chamar a atenção para - paMII'
ao e aniiMico uao doe pronuriCI8I'II8 da Jadar 
Balbalho, Michlll T-e CaPelo Maldaner, que ta
laram de tamu gan6ricoe e~
toe no Parbdo, como a quest1io do ~~~ IJihWIIO e da 
tnodl;lu da lula pmiJd6ria em da!.- doe Cljii~llldoe. 
e-~ colccedoe no bqo, no con
JIIIIID, no COI..,.. geral de um prog-. CI.JIIl8IIICU
Iaçlo glcDI vilaft l da!.- da._. da urna t.açio, 
deram a ••ldar l apnlo pública braliiMn que 
eqo alas Lldarwa 8111111 parta da um IDdo, CUJO abjeb
vo final era a pnornaçiio da uma poeiçla, da uma 
tese, de uma linha politica adalada por um ~ 
danlro do Parbdo.. 

Sr. P.-identa, no mfnmo, os raapo~lllll
pala oneniiiÇio pollbca dos prog- do PMDB da
vwiam ter dado aoe - nJ8jOIII6noe o dirello de 

expJBSSBr o seu pensamento e a sua tese. Nlo que
ro, de lonna alguma, I'IIMlldicar o dJI8IIo da lalar, em 
um programa nacoonal do Parlldo. como ex-Preso
dente Nacoonal do PMOB, att porqua ISSO não está 
expresso nos .mtutos, na le1. Evodenta1T1111Ú, a 
Executova NIICIOIIBI deve dar uma onantaçio soboa 
quam deve ou não lalar. embora, quando Presodenta 
Nacional do PMDB, eu tovesse por hábllo e por 
onantaçio, dar voz, nos programas nacooneis do 
Pa111do, aos PresodentaS anterioras do PMDB, por
que pensava e considerava qua, em um programa 
nacoonaf e oiJCJ&l do PMDB, no qual o Parbdo se ex
p18SSB perante a Nação. era .-séno ouvor a voz 
daqueles que toram oe seus condutol8& num passe
do .-118 ou não. 

Causou-me estranheza venfocar, qo.ando o pro
grama foi ao ar, que grandes LidaniB ~ do 
PMDB, alinhados na tese maJC)I'IIána do Parlldo. lo
nam usados onstrunwntalmenta para dar a •• ldar 
l opinião pilblica que se engajavam no C011Jun10 da 
- garal do prog1ama, que era a- da uma par
cela. da unw. !acção, de um aator, da chamada mo
noria pertidána, até aqu1 dalinida lormal e alicilllnat
ta. CooiSidaro a uti'izaçio desees nomu, como os 
doe Senadonas Jadar Barbalho e C•ildo Maldanar e 
o do Dapulado Michel Temar, que notoriarn&lta 11m 
uma posiçio diVIIIBB daquela que se tanlloU '- dar 
a ~r. um ato conlra a ética particMJia, wn dano 
=ntna os pnncipoos do Parbdo e, sobnlludo. urna 
postura ngonossmenta anbdeng;llilic:a do pano da 
Vllla polibco. 

O Sr • ....._. ....... (PMDB-PA)- V. Ex' me 
"'pei""l""llllllte um aparte? 

O SR • .IOIIt FOGAÇA (PMDB-RS)- Cooocedo 
o aparta a V. Ex', com muita honra e com rnullo pra-
zer. 

O Sr ....... 8at 'la (PMDB-PA) - Saab 
José Fogaça. v. Ex', com muda prCijiiiedada. 8bonla 
-larMJIIávele ~lio aiCIIIIeda. Enlando 
que. no donwogo. o Plll1ldo podel6 e ._.. decidir 
darnoCnlbCIIIn& qual o Clll1llllho a_. -llla
do e segu1do - ~- e- aiCOdaiMioi 111-
IIW'IIáwl, po1111181oi a6llao e a~llldamociiliuo. Como 
bem diae v. Ex', no mfnimo, a minoria ._. ..,. 
dividido o........, do pmgnuna. da8 ... ;615. para 
PftiPOICiauar al'ldillpenlivel CCIIIIINIIICIB danac:ltlt
ca enbe os compsnlanla. Maa o poor- bem -'"" 
tau V. Ex' - lo! a Iom-. llélica da se ~.~n MI pro
nwacal181-. como os que fiz em junho do ano 
p drl, qlllllldo - oportunodada dll ....... da 
q...ulo da 1 tlll+iwieiiCOI.on- e da polllice da 
danmp.rego, dando a &ltallder l opniD PlliJiica 
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que ternos acanhamento ou timidez para tratar do 
apotD à cahdldatura do Presidente Femando Henn
que Cardoso ou que estamos acovardados ou coni
ventes. P10r a1nda fo1 a exclusão das pnnc1pa1s Lide
ranças do Part1do. V. Ex" e a op1n1ão pública devem 
ter reparado que nenhum dos nossos Governadores 
teve acesso ao programa. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS) - E os Ml· 
mstros. 

O Sr. Jacler Barbalho (PMDB-PA)- Nenhum 
dos M1mstros e nenhum dos nossos candidatos aos 
Governos dos Estados tnteram acesso ao programa. 
Senador José Fogaça, essa f1 aude fo1 cometida para 
evdar que disséssemos que oportuniSmo e falta de 
ébca é pennanecer por maiS de três anos no Gover
no e, depoiS, querer posar de OposiÇão. L.amenta
valmente, alguns tentam embalr a opinião pública 
com cargos e fuiiÇiles no Govemo por 1111118 de três 
anos e, agora. que1f11111 se travesbr de OposiÇão. 
Como ISSO é possível lilum Sistema em que há reelel
çio, em que qualquer ~Kiato que não seja o Pre
Sidente Femando HIYiriq~M~ terá que assumr uma 
postura de efebva OposiÇão? Como d1Z8r que, nesta 
Casa e na Cêmara dos Deputados, o PMDB não 
aprovou as reformas pollbcas? Como dizer que o 
PMDB não fo1 solldéno com a políbca econ6mlca do 
Governo? Como dizer que, no PMDB, não haVIB Mi
rutiO ou Ernhabrador? Isso Slgndica tentar embalr e 
iludir a op~nliio pública! A fraude, o gesto anbclemo
clábco, ocorreu para evdar que disséssemos ISSO à 
op1nlão públiCa brasileira. Senador FDQIIÇil, V. Ex" 
fez bem ao registrar, nos AnaiS do Senado e na TV 
Senado, que, se há antidemocratas, antiéticos e 
oportuniSias nesse pFD c asso, - não estão do 
nosso lado. I 

O SR. José FdGAÇA (PMDB-RSJ - Obriga
do, Senador Jader Barbalho, pelo aparte. O seu de
poomento é CftiCial pall8 os objebvos da mnha Inter
venção polque V. Ex" foi uma vitima direta dessa 
manipulação que reeultou no programa I'IIICional do 
PMDB, ontem lavado 110 ar. Revela V. Ex" que o pro
nuiiCI8IIallo que foi ~ido é datado de junho do 
ano pe•sdo, portantO, totalmente fora do coutsxto. 
Em tomalismo, qualquer foca, qualquer IIIICiante 
sabe que esta é uma ablude profundamente anbéti
ca, ou sap1, 1nsenr I!Wiifestsç!ies, pronunciamentos, 
declarações antigas ~ deslocadas no tempo, diante 
de fatos e noticias notas- Pois, ontem, o PMDB na
cional, por 1111110 da sua dii8Çio e da sua Exaclllnla, 
que slo os responsévsis pela ediçio do programe -
e é evidantn que a orientação, a •nha, Ioda e con-

cepção do programa e dada pela Execut1va NaciO
nal, pnnc1palmente pelo Presidente NaciOnal do Par
tido - cometeu, por um setor, uma facção, uma par
cela Integrante do Part1do, esse pecado, essa VIOlên
Cia contra a et1ca e contra as normas mín1mas do 
resperto à verdade, que todo e qualquer tomallsta 
que lida com em1ssão de TV, publicação em tomai. 
sabe perfertamente no Brasil. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de mi
nha parte, não posso fug1r a responsabilidade da 
condiÇão de ex-Presidente NaciOnal do PMDB para 
fazer o regiStiO da m1nha •nsallsfação, da m1nha piO
funda InconfOrmidade e do mau veemente protesto 
contra a atrtude antlétK:a e ant1democrat1CB ontem le
vada a cabo pela Direção NaciOnal do Partido, repre
sentando uma facção. 

Murto obngado, Sr. Presidente. 

Durante o drscutSO do Sr. José Foga
ça, o Sr. João Rocha, derxa a cadeira da 
pte&tdéncla, que é ocupada pelo Sr. LBonel 
PaNa. 

O SR. PRESIDENTE (Leonel PBIYa) - Não há 
maJS oradores 1nscntos. 

A PresldànciB reosbeu, do Banco Central do 
Bras1l, o Oficio n" S/20, de 1998 (n" 560198, na on
gem), de 4 do conente, reportando-se a respallo de 
IICIIICIIaçAo da Prefertura MuniCipal da Medianeira 
(PR) para realiZai' operação de cnldrto JUnto ao Ban
co do Estado do Paranã - Banestado, no valor da 
novecentos e noventa e orto mil e qumhanloa re&IS, 

com recursos do..Fundo Estadual de Desenvolviinan
to Urbano (FDU), para execução de obras de lnfra
estiUiura ulbana. 

Informa ameia o refendo documento que, na 
análise do piOCBSSD, foi detectado que ~la Pre
tertura co~ 1rregutandade ao contratar, em meio 
de 1996, opeiBÇão de crédito. sem autonzaçio das
ta Csaa ou do Banco Central, 1nfnng1ndo o art. 25 da 
Resolução n" 69, de 1995, do Senado Federal. 

A matéria YS1 à Comsaão da Assu"'<<S Econ6-
mcoe. 

O SR. PRESIDENTE (Laonel Paiva) - O Se
nhor Presidente da República enviol• ao Cong
Nacional a Medida PIIDYisóna n• 1.5116-6, adotada 
em 26 da fevere110 de 1998 a publiCada no dia ID do 
maamo mês e ano, que "Dispõe sobre a recupera
ção de haveres do Tesou10 NaciOnal a do Instituto 
Nacional do Segu10 Social - INSS e a utilização de 
Titulas da Divida Pública, de responsab~idada do 
Tesouro NaciOnal, na qUitaÇão de débitos com o 
INSS, e dé outras providêiiCISS". 
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De acordo com as lndiCBÇÕIIS das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4' e 5" do art. 2' da Resolução n• 
1189-CN, IICB asSim consbluida a ComiSSão MISta 111-
cumbltla de emrt1r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Tltulares Suplenlell 

PFL 

Hugo Napoleão Francel1110 Pere~ra 
Ed111011 lobão Gilberto Miranda 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Jumor Carlos Bezena 

PSDB 

Osmar 0185 Carlos Wilson 

Bloco ()posição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Joeé Eduardo Outra Sebastião Rocha 

Odaar Soares 

Saulo Queiroz 
Jaime Martins 

PTB 

Reg1na Assu~ 

DEPUTADOS 

PFL 

Sup ... 

Magno Baclllllr 
luiZ Braga 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo lustosa lvandro Cunha Lima 
CleonAnao Fonseca Mauro Lopes 

PSDB 

Roberto Rocha Eu110 Pinheiro 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Joeé Machado 

PPB 

PMN 
Bosco França 

De aconlo com a Raaoluçio n' 1, de 19118-CN, 
fica eatab ala cido o IIIIIIW1I8 calendáno para a tranu
taçio da matéria: 

Dia 6-3-98- designaçao da Com ão MISta 
Dia 9-3-118 -IIISialação da Cornssão Milita 
Até ~-prazo para raceblmento de-

das e para a Com ão M- emlbr o pa- sobra 
a adi i IIHidade 

Até 13-3-98 - prazo final da Cem aa•o Milita 
Até 211-3-98- prazo no Cong- Naciclnm 

O SR. PRESIDENTE (Leonel P81Va) - Selá fal
ta a devida comumcação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Leonel PBIVB)- A Pres1-
dêi1Cia receDeu a Mensagem n' 108, de 1998 (n" 
275198, na ongem), de 4 do corranta, do Pr811danta 
da RepúbiiCB, encamnhando cópias do Acordo de 
Implementação celebrado entre a República Flldera
IIVB do Brasil e a Agênc1a Norta-Amencana para o 
Desenvolvimento lntamaaonal - USAI O, 1 eflaranta 
às Fases I, 11, III e IV, no irnbllo do chamado "Clube 
de Pane". 

A matena va1 à Comssão de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Leonel PBIVB)- A Pras~

dênc:IB recebeu. do Banco do Ncmluaa do BraSil 
S.A, o OficiO n" 155198, de 26 de fave181ro llllimo, 
encatn~nhendo ao Senado, nos tannos do art. 20, § 
4", da Le1 n" 7.827, de 27 de satan lbro de 1988, as 
demoriSiniÇiles COfiiiU)eos do Fundo CoriSSIIul:loMI 
de FIIIBIICI8mento do Nonlaste (FNE), ... eçtc I de 
31112197. (llMKaoe n" 5, de 1998 e Diva.- n" 1, 
de 19911-CN) 

O •expedlel-!dlonntaill vai à Cem asão MISia de Planos, 
OIÇIImenloS Pllbllcos e FISCIIIIZJIÇão e, em cclpia, à 
de FISCIIIIZIIÇão e Controle. 

Selá 1-. ainda, camunocaçlo à Clnaa dos 
Deputados, acusando o t-omautu do 1alertdo ax
padlenta. 

O SR. PRESIDENTE (leonal Paiva) - Oe SrL 
Senadores Joeé Bianco e Olonial Machado BIIVIII
ram daoc:u.- à Maaa. para saram PI t+ ...,. na 
forma do cilapDSeo no art. 203 do Rego-llo lnllmo. 

S. Ex"s. IIBIAo -ldidoe-
0 SR. JOSé BIANCO (PFL-RO) - Sr. Presi

denta, Sl"s. e Srs. Senador•. um cullo que k*lu JD. 
das as depehdêi ICIU do Gin6sio Cl6udio Coullnho, 
em Porto Vello, ITBICOU a peeesyam de nM um 
anversáno da lgt1IJil Ama nbl6ia de Deue da Capilld 
do meu Estado. 

Slo 76 81'108 de IIIIBnlla peibC~ na hllll6ria 
de RondOnla. 

~Ido papel de abaolnao dBU .,. na 
praataçio da S8IViços à PIDPI"""*'· a lg111J8 ••• ,,_ 
b161B de Deue Iam, multaa - aido rnaillelk:taiiB 
que o podar público neaae malblr. 

Nio baatasaa a 1rnportincia IIOCI8I que rapra
SMIIam tudaa .. nlllgiiiea, rabnarldo jav,ena do vfc:lo • 
do ÓCIO, a lg18ja AIIBmbllia de 0eue vai nUlo 116m, 
ap....mmdo raaultados abaolularnBnl8 CCIIDatw 
em sua prestação da 88IVÇOS SOCIBI& a edl• e w U 
sénos e aan dernagoglll. 

Apanas para atar alguna s nplaa da que Sllnho 
conhecii1Wm, rag111ro a u 11 ICIII, em RandOiw, do 
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Educandano "Paulo AelliS", da escola da ens1110 fun
damental em Cacoaf, das eSCOlas da edl!caçiio teo
lógiCa, de entldadas que dão atendimento a Idosos, 
de bandas e coraiS espalhados por todo o Estado. 

O comportamento exl!l11llar da cada um dos 
membros da lgiiiJ& Aasemblél8 da Deus, no d1a a dl8, 
testemunha a ngldez e a senedada com que as suas b
deranças desempenham as funções de levar uma 
mensagem espiritual que conforta, mas também uma 
diRIInZ de cldadama e de I8SpedD ao próximo. 

Presente em todas as comunidades de Rondô
nia, por maiS longínqua e de ddíc1f acesso que se
Jam, a lgm)a Assembléia de Deus vm contnbUindo, 
pelo llabalho e pela fé. pala que o Estado de RondO
ma se tome, cada dl8 ma1s, um lugar de paz soc1al e 
habitado por homens de bem. 

Estou certo que, se os admmstladores públi
cos souberem dar o devido valor ao polenc181 de lla
bafho que têm os d1rigentes e os membros da IgreJa 
Assembléia de Deus e das dema1s lgiiiJ&S, esse 
Ideal de daeenvofvlmento com harmonia selá alcan
çado de fonna multo m8IS nipu:fa. 

Aliés, esse apoio e esse reconheCimento é ur
gente e dava contemplar todas as orgamzações reli
gtOSBS sénas que tanto podem fazer por nosso po110, 
prime11o por congregar Cidadãos responsáveiS, de
poiS pela competência de suas lideranças, amadure
cidas pelo profundo conhec1mento das ddiCuldades 
da paiQIIa mBIS sofnda da SOCiedade. 

Quando, no ano passado, regiStrei, neste pfe
néno, as bodas de diBmante da lgreJB Assemblél8 
de Deus, alinne1 que rmnha adm1mstração como 
Prefeito de J1-Panmi nio lena alcançado ilxllo não 
1oese o apo10 das lgraJBS Evangálicas. 

Um ano depoiS da:!uele pmnuncaunento, esiDu 
ainda ITIIIIS seguro da enonne contrlluição que as lide
ranças lell!liosas podam dar P8Ja o SL<C e no de qual
quer adnaisbiiÇio, não só P8Ja indicar camnhos que 
llwam à solução dos VBidadeuos proble111as do povo, 
nas. pmapalmenle, P8Ja dlalribur pmcip!OS da ho
,_....de por toda a eqUIPII adrnniSIIBIIva. 

Dessa forma, Sr. Presidente, quero deucar aqui 
os meus mais sincetDS agtlldaclmentos, não apenas 
por ter podido participar, pelo segundo ano consecu
INO, das ~ aiUSIVBS ao aniiiiKSáno da 
lgn1111 Assembléia Rondônia, comnvando com os 
grandes armgos que tenho entn! os membiOS e tida
ranças deasa mpo~rganiZBÇão religiOSa, o 
que multo me orgul , mas, pnnc~P&Imente, reaf1rmo 
a mmha gralldio, mo homem públiCO, por tão m-
portantes seMÇOS p ao po110 de Rondônl8. 

Faço 115M agradecimento s1ncero nas~ 
do Pastor Joel Holder, PntSidente da AssembléiB de 
Deus de Porto Velho e do Pastor Nelson Gutem-

berg, de Cacoal, Presidente da Convenção dos MI
nistros da Assembleia de Deus de RondõniB, cum
pnmentando a todos os dema1s Pastoms, Pmsbite
ros, Obre1ros e Membros da IgreJa Assembléia de 
Deus do meu Estad.l 

Antes de encenar, Sr. Presidente, encamnho, 
P8Ja fazer parte dos ~eg~stros desta casa. trechos de 
uma publiCação que se relem à hiStória da lgri!JB As
sembléia de Deus em Selem, que e uma espécie de 
mie da lgn!JB em RondôniB, Já que o pnmeoro mermro 
da qua se tem n!giStro a reSidir em Rondônia, José 
Marcelino da Silva, ela membro da lgreJB da Belém. 

Multo Obngado 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ BIANCO EM SEU DISCURSO: 

INTRODUÇÃO 

Em 19 do novembro do 1910 c:l1oganlm a Ballim do Panl 
os II'IIIIIIIDnlin 1IUOODS Gumar Vlngren o Danool Barg, poocodol• 
1to0 do Chicago (USA) --. no-- pana 

daquole grupo do- que, na 1'---· ,_ -U.-daAmérica.-ai'B' -da-
maiS de Deus consagrwanHe a buKé-lo com n..... ampanho. o 
que II18UIIDu 0111 -·"o_, no Esplri1o SaniD 

VlngNn ora..--aa- n-o111oD da ... 
ddal..., .. .,,.,;,~;f&<; na O.na, ~após o ballmD.--.. rm _. ea1a a 
...-do- - ... -.Douo.-.aoloeaa 
.,.,...,.,_Dano!, que os- no PanL Consdllnlo 1m
-· saborquaPoo661m-do l8gllo-.... -. 

Ao c:lloganlm, - sabaldo onda ficava a III,.-. 
.............. 0111 .... dos bancos da- da Ropúbllca. onda b
ram vlsiDs pelo urnlo Adnano NobnJ. cranl8 Pl'801tli111151tano que vi

ria a lhas dar • - IICIÇ1laB do l1liomiÍ o que os - i 
ognoJa- ..... Joio llolby, «16. No )XIIâo-......, 11-......,,.._....._olg .... _ -

Alun que c:omeçaram a se familanzar eram o Jdbna pu
...,..... alniiNII'a' na a.a. MIAID WIGIID80ii,.........., Daniel, 

-~··----Gono&rViii!JIWI, ~ ·-· por*n .moa cte=-n lranlpei'Ker ..... lnl8lwa vida de GI8ÇiD • 
carndiiD cam Deus. Oenlll .. grande ..,.,~1'11 e gallhadal do- ................. da- pelos ....... _ VlngNn---Pftllllálr·---. ...... do., IIIMiz. qua pd em can11nuar batistlls., 11 "'aa com o Ea-
PiriiD SaniD • qw a 1QA11B Bd8la kx:.l dlag a • ODh'Niw:& 
da da_ ..... ...,._.~,ilo-daquaOiWII 
porladoras eapar' ........... pa8181'81118 ...... - manar. dll 
~ sabre o balllmo da fogo. amib&lido i i lu' 1 

I par 
pou10daolgwoo•--"'!ii0porpal18da-

p *•nas ou manas-~ que -.m .aBa
ilon. o onnlo VlngNn la _.., I I - dngor 1m cuiiD da Cllll
çiio,q-lau"---noNovaT-.......-o&
pori1o-o- oJgonou .......... A poulr dai,_..,._ 
-.....-da onoçio, IDeia noile na caoa da WM nmldloma
da ColnB Aboquooqua Esla. - noile, após - do ..... corolniOu-.. casa-. Jii111D a... OUinl moi 1116 que, por wolladamod_._. ___ ,_._... 

nuou falalldo duranla duas horas·. no qua • CXIIISIItwu. oaUme 
dapoomoniD da V111g1811 0111 seu dléno, •a ,...._,. - ;Ao da 
-_,.o Eoplotlo-- pelO-.-.. ......... 
-· Eraou&dafunlioda 1911 
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Es8e acu dacin1181do dau margem é expulsao de todos os 
Slrnpatlzarnes da doutma pentecos1al da IQrata Batista. O rrmio 
AniOniD Menaas Garaa. nana o que aconteceu na ocasaio 

•um parente de Aclnano Nobre (Raimundo Nobre) a outros 
rrrnios resolveram fazer uma reunrão Nessa ocasaão, o rrmlo, 
que tomou a Cllreçllo, disse Esta nossa re..-uão tem por fim saber 
q~Bn pertence a essa nova sena• 

os rrmias ficaram espantados Alguns QUiseram ta&ar. mas 
nao tiveram consenbmanto do dirigente, que continuou 

•Quem faz parte desta 881&8, se manfaste•• Diversas rrmã
oa se tevantararn Entlo ale clsae Ptopa~ 1o"'o que sepun c:ona
-dalg-' 

Alguém exdamDu •A4XIado'• Com rsto fizeram oraçlo e 
fct ancarrada. a seasão• Isto ocorrau no dl8 13 

Aos 81lpUisos 1untaram-se outros qll8' não havam C0ft1:18-
raado ao f8n1lk>, da""""-· 19 .,_- orgonur 
om 3lgnlpl nlg!Mr,- onun as HgUII1biS por..,......,. Jaoa 

-da Caala , ............ _da 'li--· "'-da 
Costa. "- da Caala, Hawique Alluquorque c.-. Allup-
-.MoriodaNuMt.-Marla--.J-Dios 
Rodrtg ... JaM a.tt.lll dlt Carvalho Mana Joaé Bllll8la dll C.-

-· --Garaa, - Dlos -- Emila Doas --· .JclaguRI Slva, Bomnnda Silva. - Silva, Torasa -da-- Slva • .loADilorrw1gues. 

PROFECIA RECEBIDA NA MANHÃ DE 
DOMINGO DE 25 DE MARÇO DE 1913 

-paz ... CDW, Eu SOU O Senhor que WI08 IUIIBI, qw 
w. diMI8I _. q. nw ._. tastarnunl'.a. en1nt os llarMns, 
do n-.. padlr • da ...., gi8Nie amor para com os ll 1 w 
'J DE•vaa. ...._...._porque au 8ldDu CDITriW) para voe cin
gir no carnnho doa Clka 

~-•"""""•• lm1pD ....._ P1Ua IUIBI" Seda. pa& cuu i eo mI • o Mau Nome. a cndra, na~~ Mias, au mu o a...ar 
q .. ...-.wa ;' Nlovaacleorara ... •gu;• 2 aa~aa 
CGI. I C I iD- Eu. O s.mor, a Todo-Podara8u. ..rau oanw 
Taw :•• .._.niD,.....emva.oc:ar.;io:-Os.nhor-
da em ,.. G. *' • ra INI"'ha palavra ~ a a voa. luz. e a 
- ...... ----··-Eu-·
de. Eu_, aluz.llaguHL Eu ... ,_,. a-•-• .. 
rrww di._...._ Alegra uaa parque au vaa ..n~ aam 
o n-..-.. ~-.... par v6l Dai glóltM eo va.o Allla ____ ......, __ .._ eu-·-·• ----'--VIngran).-oa-• .... o -..IIDI-viD • DIMI a vaz do lillu s.nw que • c1wnau. ---.. Pal.--por·------71 W-l'llfsCrt,,__,..,..,... 
----···- .......... ,_ln-.__-_..,_.,""'-Eu, o-·-_..,., o 
EopilloSidoM--~· 1·-~
IID....-on.u ...... parlb~carno..., ......... --OEilpnD _______ OIII_ 

-.-. .. .-..... ...--- ... __ da ________ .,. --.._-.... ... ..... -. ....... _.. 
_,.claaM.~-•MmeEuMn"*'--
1 C •• .._.. ..... andltoacxw , 'á.GI atar.Qbe. _ ... _ .... _______ _ 
QB ...... NID........ hej ............ b' 1 

• 

.. M. ... ___ _..,.Eii_Eu ·-·-·-
~ alall ..._,... i 'I K:lli ii tia voz e crt ~Eu vau nw.
-..-..... o ..... podar Eis_ .. __ • 

O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO) -
Senhor Pres1den1e. Senhoras e Senhoras Sei llldoias 

Passo a ler Plli8 que conste dos Anais, a malána 
publiCada no Dano da ManhA. de Gooánlll. hoje, eablll 
mandestação do Dr luiZ Aberto Magurto Vilela, Go
vernador do Es1ado de Goiás, com o &egUirte titulo: 

DOCUMENTO A QUE SE REF&IE O 
SR. OTONIEL MACHADO Ell SEU PRO
NUNCIAMENTO' 
POR QUE APOIO FERNANDO HENRIQUE 

0 estacflsla aniiMi O dslll\ltiiW&IIl das b& .... ii..,_ que 
'"'""''""'"o"'""'"'nio a evalução em seu tampo e as ....... cano wn en-
VIBdo ao -.o. para ll'lidar a-da.,"""' --
atns 11818 o .... -· ----para- III'IIQIIal "*" ras Esta predestinado a criar o pa-••lt:» rnad8mo carn • kMIIIs 
anão .aar:amMD• mcMdD pala sabacbla qua lha dDIIl dD ~ 
mo COI•i8Cia118111D que 8V8I'ÇDU a Ciência IR& realizar o PRJC11*J 
110VD-dar I c udo ___ ldoll--

deco..,.,,,oil•-.oqwbfpra l no~ 
o ......... ~~ .• wn IKX114W- E r ... VIla 

porqua C8IN'WI na --.. da - llpaca ~ _. •--• • 
...,.... ql.8ldo a.., Is idllda rm pannla c:t.a- ara. •-·--sonho--- Par-.g ••• i&WQ&ICWIIWOS~ aamD08piwldai .. ~V--gii08_K _ _....,,. _____ _ 

- .... ~ .... E 1 n>OIIIIIÇ6DIID-01-·---·-----· vocaçlo para a dliuucaw e ,_. o 2 :wat:st:wm do pawo -10 Nlo-. bniço - ............. -pila. 
""""ao..---da"-·-onpadra -• 
JK a~ par du. .,._. dll PI 2 5 WJLi dll R C 

2 ou, -·-·----jllihdldo-p;u:urndll.a....-QJI-
2 

·~·-· 
2 

c' ,oGalpe 

da -da 1-·--·---· - .. _...,. ____ 1 __ _ 

plano de IMflll; dll 1 I holwtiWIID. CUIO bhDrnD ......... 
qw ..... mod&ii ;' da egrlculbn. •• i.. ,, •~ano-
111M em todo o tanll6rlo MCIOI1IIII. t ... lgaido o AllniiDo., fia. llao----au.n t:az a palfllca do......, e IIm PM i :' --~ ---·-·---·-.... 
_ .. _....,.., _____ por_laiçil 
q&..-O~· o&Nftl6m , ......... LW&4A- ' ........ 

,_cx:wpcw .... ' -~--.....-.-_,.. 
bW ... iiWflilMiBIL1XJIIIIII, ... O+iLLWIWi1Ddi. hteheh 

01'1 11 ·-~~--....
......... ---. .... --Pi8llda ·---.. o madirnD i :WJhtaa.,elmp i i ano._. 111110 Pilo 
....OMinlo.Nio· .... ~-0. ........ i ..... 
-*'ldoi o, .. ,. c "• • _...o~ CXIIIID_ .. •,.allllll-., 
dll Eslldo nas cdD da • E i 7 RfC a a dadD-IIlba. _______ _,_, _ 

do .. lm ............... ~. i ..... .... 
~da Galfll nw plde-.- do i a d L&&&..-.,., 
Nli. a ca:tll..,. q&..- a.go. .., ...ar o-.J11D .-• li& I k 
~·•••.,...daa .. ia ...,.,._.r..wop • 

Fenaldo ..._ ~ 6 um-- -a "* ..... hanaetL AJA:ilk:o, honra. lula ....... do- i ... 

----~---....... .... Palilcio do PWiiiD Pl.-iidD. •••- aam --~ 
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IDB do pasdall& da Rep&jJbl a aAn. do prolasaor que tez 8L!ICOia. 

da CIVISmO na LDAi 'ade Da•mabco. c:lgnfica no I'8IIPIJim do Exa
aavo pelo l..aglolaliW> a ,..,..dão aa do - que brhJu no 
Congrasso Naaonal Justo, ..,_ na carMVtncoa harrntnosa de 
seu governo cxm o .kdaano a legenda do ldealsla que balal1ou pela 
vcna. do estado da dirallo ac Pais CuiiEti4JOiuaiol pacl8rM:, de
rnonsaa em aas pcações a \IISão hslonca dos que não se daswlm 

do IUI10-sabem aonde-~ 
FHC pertence a aslirpe dos dlfarancsados que têm nos 

olhos aquela anva que pa1m1te a certos homens o dom Cie olhar 
e var atrãs das montanhas. Enxergou as mudanças que lanlo os 
próximos tampos e VISklmtmu que o fato SOCial passana a deter· 
nunara sallnlvMincla-naçOes 

Cuiipi&aDJu que niD ta nas espaço na Terra para gover
...._ di&i&••••••• ......-nama c:aas supérfka no d1ão psado 
par ..... '""""'ade ~ • ....-. onde ....... ql8l1llm 

aallfti<U;iio de- -de~........, sem
qw lws a.agur& 8n'1JI'IDO, sem dlnl'ao J818 WI4Ji&&ll O tJ,1E1 Ol

mar, san casa pn mnran e sam rarnacio para não morraran. 
Fernando Henrique ~ b h!llónco En-.. que, 

ao UIVés da canall\llr obras ffSICIIS, era praaso reconstrur o povo 
tnallllro na sua q· ' 1w.1e de VIda. Para 1180, fazia-M necassano 
racJillllrRar, ~.a própria .......... -l'lllllluÇiies Pllblcas. 
viciadas pelo corporabVisliiD de~ que- a'lnquaaam às 
CUitlls do Tesoura, fora e dantro do governo, onde conupiOS. cor
- • '""''"'....- _ _, ..... canalaçiio de amplia· __ .............. _""_ 

--à181181Çio,-O pniiiMOdBde!i8U 
_..,o- Fenaido Henrique Cardooo 18m
medidas duras. IDeias E4JiCJIW ade• e neca&ISiUias, porém temera· -.._...,.._como se- looao .._ clsputar qualquer --......... o Pllno Real cem a di • h e lA'I1II guerra 
conlla a dlllçlo. qua 1n11q1a:1a a...., gem ••.,.• anqtB1ID cl· 
lapdava a acxauaw popular, m "*·da que a damDida da PI· 
n1n.:i1t r' •a. da an. s:aa 3%. prawocaa am- q..a os 
.....,de -PRIPdos-IWWde -neaoo
I"'CCmB. • que o dalgaslllnarll ... a~ das MpP"d • w e 
... ~· IW::UI4JiWISIDde-da~ rnécla. 

NID sel'lllrndau.. E valtDu a conar naco de ver CU" ... po
pdandada ao ernbr o__.. pacabi8COI6•a:u. como urw:a for
""'de_o_do_ii'Aiiilliil_bcilsMde-Se 
FHC léliBVIB-a-.-de cor11r,. gon~uno
.a. 111ft - as ponoliis - potns. oom a .-.ç;;o do 
Plano Real, JW8IiCOu vmllldelra ......... CIVICII 11D salvar O real 

---aa BIXAI i1or,. ""'"""'....._., pollllca quo 
mpedira 8 nlfoma do Plallo Cruzado 8 ftm da .. piiCWIULW, .,_ 
tlo.1'81111~ na bllrganha ......,..,. qua elegeu os gouarralo
rao oom o......_ do- <lo PaiL F- Honnquo Qudo
ao,._..lar_o-.-.niDotaz..._...._ 
ele próprio ClllddiiiD 811811 ......,.._ Maal&we ae honrado 

...,...., • •• r da. .... llltlAii&de dalllllllpBS hiiiD-
ncas nos pucw da t NCJitw:a•am. AiC WI4A&d& ~ • 
....... .,.... WIW. ......... -allégic:a I"'LLrr.. .... da progras-
80 bralllluo, 8lé pcMqUa o ••IPW-*'» nlo ee ...... a arcar 

oomoa.-..-delE.f'•---·-- Moo por-. que a • da OCXAkAIW hr.,raaondl· 
VIII para o hanan ca.r VMII" a aarvço da Eslado a o Eslado 

_.a -rem lunçiio lionan, lllé ---
- tnu-rr-. oom -·de pniliiçio àa nquarao pélnao 
em-do"""""!'Ç!o--..._do Taaouro. 

,., dellagiW o - de pmllllizaQãao. quando este mal 
se esboçava am IDdas as aconarnu do mundo. Fernando Henri-

que cardoso demonstrou esmr, maJS uma vez, an U1toru cam 
as mwanças precoruadas pekJS povos que CDnQListario o ler
caro malêmo 

Manteve sempre a coerenaa da pregação do 8Siailsla nos 
ates do p; esodeilte A reforma admniSballva, a ratorma Iscai. toda& 
as plCpOSiaS e medidas de seu governo rezam pela wsao CDn8IB 
sabre a realidade que esta chegando dos lempOS moderno&. 

-· o gowemo para a ausliilldede, antee reclamada pelas 
oposq·,. e que passou a ser exei'Cida pala sua geslio. S8IB das-
faiiiiJBiiiCIO para a opnão publica os esalndalos mancaras abafa-

- """""" - SOIS pelo """""""" que --. a fana da roubal1alra do erano que se encabna na Uno iiiitla;:io p&mlca. 
Não med1u cansaQUencaas a fim de não tr.lslg1r com a de

cenas pessoal e publica Nem se acovardou para IMBr o governo 
dos VICies que 10mavam o Pais I'Mavet na ll1gCMtmllbiiK:Iade 
como, por exemplo a extinção da estabilidade do funcionalismo 
publiCO cutO excedente de S8Mdores OCIOSOS cansorna a maiOI" 
pane da ..,.......açAo de .._ numa Nação onde ..._, ..,. 
cursos para a salkm. para a educação, para a &eg101'1Ç8 e para a 
reehzaçéo de obras que dão retomo atraves do dasenvotvimaldo 
Sobniludo, para 1101 llbarlar do- ooncalli pa-da 
que o Estado dava ser o m&IOI' palriD e aa;paagadoi de LWIIII n
narta pnvllaglada em dablrnantD da rTIBIDI1B naaona1 
o- Fernando Henrique ea.-o-. tlldo o 

proceoeo- mudanças qua- modemrzarido o Braorl Oo de

.,._ diiliiiOs adquiridos, -· makidqurridos, sotn o qua 
chamo ele dlraiDs I1UCidos da vonta::Je do povo. ~ a ser 
cxa1t , rt " pa&a pnp"ação •ntara e rebelada As prisões. para 
onde só an os humildas começaram a ficar COI g Y c ll8dlls de 

- 0o banq'*""' que ames ditavam--.,._.. 
do conras à Jusliça Acabou-se a "''UUIdada ---..,. 
pertaluranwdDs que ncanDvava o ennquaarnanlo IICIIID à .,..... 
bra do d1nta'O publiCO E nio hé dWida de que Fammdo ......... 
q .. caraoeo é o ll"'llrur'nann hlstOnco qw deScDbru o novo Bra· 
•I que e VlltD hDI8 com raspedD rmnilal. 

O Pais - me.- perdê-lo no PP,.r-llldênc ... a da Repo.Cilrca 

para qualquer '""- OUii06 canrlidalos que- orn-. 
nos partidos para SUC8diHo Tenho meditado mUIID &Obre o qua 
)i lizftnlm e avMido bastBnta IIObre a pregaç:ão das-.- can
dldam, e nio V8fD nantun. dentre eles. com o .,1 ,..,. a ""' 
slo, com a lftt8bglncla e a 1 lede da Fernando Hern::!ua 

C8idoao--o Pais. Par-por"""'-de-
1-à mnha ....... oaa. 101110r a-de- a .-.çeo 
de FHC lndeper- de poorç6o--a-o PMDB 

Noo 01 .. • "" pollllcao -- para a - do Pais, 
as paç6o& niD podem..,--noa parlidai nas 
-~ I 1aà .._ido Hanriqua C8idoao 6 o - 111ft o 
- E..-deCIIgiMio-Ooras,queéa""""--
-doPi-

Luk--..-·-•adcodo-deGaolo. 
O SR. PRESIDENTE (Leonel PaiVB) - Nada 

rnaJS havendo a tratar, a Presldênc:IB VBl encenar a 
presente sessão . 

O SR. PRESIDENTE (Leonel Pa1va)- Estâ en
cenada a sessão 

(U!vanta-se a sessão às 11 horas e 25 
rmnutos) 
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Ata da 61 Sessão Não Deliberatava 
em 9 de março de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 

Prestdêncta dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo 

(Inicia-se a sessão as 14h30mln} 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a praleÇão de Deus. 1nocaunos nossos tra
balhos 

O Sr 1° Secratáno em exereíc.,, Senador Na
bor Jun1or, procedera à leitura do Expedll!nte. 

~ lido o segumte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPOBucA 

Resb!Umdo autógrafos de pRIJeto de 1e1 llllnCIO
nado: 

N" 109, de 1998 (n" 299198, na ongem), de 5 
do conente, 1efenmte ao Proi&IO de lei da Cêmara 
n" 47, de 1996 (n• 1.229195, na casa de ongam), 
de 1n1C18I1va do Pn!Sidante da Repúbloca, que alte
ra a le1 n• 7 .565, de 19 de dezembro da 1986, 
para 1nclulr hipóteaa de destruiÇão de aeronave, 
sanciOnado e lnlnslormado na le1 n" 9.614, de 5 de 
março de 1998. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
dl8nla lido vai à pubhcação. 

Sobre a -. Proposla de Ell'lllflda à Consti
tuição que ..-ã tida pelo Sr. 1• Secratáno em 811111Ci
CIO, Senador Nabor Jllnior. 

~ Ida a ll8glllnte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
A COIIStnUIÇAo N" a, DE 1 .. 

lnalul no AID .. DIIpnl;hl Cane
tlluclalal ~ ..... ...- • a.,_ 
ria a • •;h .... alanal• -utillaiW • 
empi'l pttiiCJI fi di ...... h6 .... 
• da- prwtam -ri; a li adinli,.._ 
INÇia dlnila, a d6 ~ pnwldl CIII 

As Mesas da Cêmara doa Dapullldoll e do Se
nado Federal, ,_ te~ do § 3" do 8iL BO da 
Consbtulção Federal. promulgam a seguinte Emen
da ao texto c:orwlltucional: 

Art. 1• roca 1ncluído o segu1nte artigO no Ato 
das DISposiÇÕeS ConsbiUCIOnaiS TrariSIIónas. 

• M. Os seiVIdolas de empresas públi
cas ledeiBIS que, na data de piOITWigação 
desta Emenda Const11uc10nal, estejam pniB

tando, há m&IS de dez anos continUados, 
S81VIÇOS a administração d1reta podelao ter 
sua slluação lunciOn&l regulanzada ,_ car
gos e funções que efetlvamente dnnmpa
nham, não ae aplicando a eles a exlglncla 
estabelecida no 11'1C180 11 do art. 37 da CF." 

Art. 2" Esta Emenda ConstituciOnal entra em VI

gor na data de sua publocação. 

Jusllftcaçio 

A pras arte Emenda Conllituc:lonal objnliva carri-
1111' distorções que angusbam mlhares de en4lfiijjidA 
da ...,..,. as públiCas, deslocados de - "'"" ._ 
de ongam e sem acaaso aos quadros do á<giio ao qual 
efetiVamente .,._... --.-ços Aprovada - Emen
da, esllllio sendo I1ICDII1JPI1S8d 111108 da labula ...,.. 
IIVadoa llnica e 8IICiusMunanle pelo 1111118 __, -

da unnço i - púllllca, po111, ao ..-no ten.,o em 
que .... s.vidonls abnam mio das V81Ugel• da 
suas uiWiadas da ongem. não aul8nram nonhum doa 
ganhas COI • loJas aos seMdoi&S do órgio ou entida
de a que_,.,.. 8IIMIIIIII. 

T--ao da -lfMcla da conbngente da em
pregado& da BnipiiiM públic:as, sob COiilnlle acio
rW!o da Unilio, que, hli longos anos. ptVStam ...,._ 
çoa a órgãos da adniultlbação cliiWbL 

Tais amp1egados exe1C8111, de lato, luni;ile8 de 
ser.~ públicoa. CU11'411•1do horário e ....mo li
SICIIII'Iel1le em órglos da adn•••bação p1bka, su
bonllnados a dinganlaS e cheias ct.aes - ór
gão& e 81 didades e colaborando, elelivameniB, pa111 

que - cumpram SUl misslo, objelivos, COiiipll
lências e nonnas. conbgurando-se BBSim a sdu8ÇID 
COIICiela, 1881 e indllcullvel da aeram, sem dllvlda, 
&eMdonls pc)bhocs. 

Na verdade, a exisl6nc• Clã relação tuncianal 
~ sarwlonls com as 8l14lfW8& púb!M'M 16 11 
explica pela proiblçio, em a.- paaaados, da lllllli-
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zação de concursos para preenchimentos de cargos 
na aC:Inumstração d1reta - que, ass1m, buscou nas 
empresas a ela ligadas a altemat1va para prover 
suas necessidades de pessoal, tendo em v1sta o 
cumpnmento de suas l•nahdades. 

A solução encontrada para a epoca resultou. 
ho1e. em Situações como a do M1n1steno da Fazen
da, no qual aluam. em funções absolutamente ne
cessanas e 1mpreSC1nd1ve1s para a v1abii1Zaçao da 
adm1mstração tnbutana e da arrecadação de Impos
tos federaiS, cerca de 4 m11 empregados onglnalmen· 
te contratados pelo Serv1ço Federal de Processa
mento de Dados - SERPRO Na prat1ca, como antes 
se demonstrou, eleS são na verdade serv.dores dos 
órgãos daquele M1msténo, aluando com dediCação e 
competência na Secretana da Receda Federal, na 
Speretana do Tesouro. no ServiÇO do Patnmõn1o da 
União, na Procuradona-Geral da Fazenda Naaonal 
e outros órgãos daquela Pasta. 

O Tnbunal de Contas da União. penodK:amente. 
tem oobrado do Govejno Federal a regulanzação da 
SitUação lunaonal deáses servtdores. Relenmo-nos, 
espeal~camente, ao reiblo expedido pelo Tnbunal de 
Contas da União, no qual e regiSbado que desde 1988 
(parecer TC n" 013.2011118-3) até o m&IS recente, publ1· 
cada no DOU em 14-5-96 (parecer TC n" 007 'ZT7195-
4), relativamente à Ulllzação, pelo M1niSiério da Fazen· 

da, de mão-de-obra de cerca de 4 mil seMdores do 
SeMÇO Federal de Processamento de Dados -
SERPRO, os quaiS prestam 5eMÇOS relaiNos a car
gos e funções das carre1ras de Auddona do Tesouro 
Nac1onal e outras do Plano de Class~1cação de Car
gos do Pessoal CNII da Umão. 

Acreddamos que. com a Inclusão desse novo 
art1go no Alo das D1spos1ções ConstitUcionais Provi
sanas, sena regulanzada a Situação de pratiCamente 
a totalidade desses serv~dores, alguns com ma1s de 
15 anos de prestação de seMÇOs. 1mpresc1ndíve1s 
para a adm1mstração publica. Ta1s seMdores são, 
por todas as razões, func•onãnos púb••cos. ass1m 
como o são os empregados de outras empresas pu
blicas alocados em sduação semelhante. 

Essa regulanzação não acanetana nenhum õnus 
adiCional aos cofres pubiiCOS nem configurana quebra 
do pnnc1p10 constrtuc10nal c'a eXIgência do concurso 
públiCO, previsto no art. 37. 11, da Carta Magna. VIsto 
que se dest1na apenas e tão-somente a regulanzação 
de d1storção que se estende há anos. Pelo~· o 
Governo d.m1nu1na o pagamento de encargos SOCiaiS, 
como o INSS, o FGTS, grallficações ele., poiS esses 
trabalhadores passanam a compor a gama de senndo
res públiCOs, como de lato Já o são. 

É uma grave 1n1ushÇa que, al1nal, se comgira. 
Sala das Sessões, 9 de março de 1998 

fL_,B~ 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PEUSUBSECRETARMDEA~ 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. :17. A iidiiMiiSII......, pclbliaa duela, ondinlta 
ou funclaciorwl, de qualquer dos Podaras da Uniio, 
das Estados, do DiiiiiiD Fadand e dos Mundpias Clbe
declri- jA.dpW da legalidade, impSB-'idade, 
rnDIÜdlldll, publcidade a, lantlém, ao II8QUiiU: 

11-a~ em cargo ou ampago plblco 
dodapeiODa~~<ldela de apiiNIIÇio prévia em concurso plbUco 
de ~ou da p!OVII8 e titulas, _.,... u no
maações pan1 cargo em com1nio daclarado em lei 
de livle I"IOIIINÇio e axonaraçãa; 
..................................................................................... 

Art. 60. A Consliluiçlo podaré ser amandada 
rnadlanle PIOIIC*B= 

I - de um lllrço, no mi .. mo, dos ~ da 
CMwa doa Depuladoa ou do SeAado Federal; 

11-do PnNidalll8 da República; 
III - de .,.. da matada du Aaaamblt"• Le

gl8lativllll du u..cladaa da Federação, ~ 

do-aa, cada uma delas, pela mBJOna relatnla de aeua 
membros. 

§ 1• A Consbtulção não podaré ser amandada 
na vJgêncla. de •rnrvanção federal, de eslado de da
'-ou de esiBdo de síbo. 

§ 2" A propoata será diiiCUbda e votada em 
cada Casa do Congi'IIIISO NacaonaJ. em dOia tumw. 
c:onalderancfo.ee aprovada aa obbver, em amboa, 
trlaqui~dos-dos~~ 

§ 3" A ernancla à Constiluçio aeré pronUgada 
pelas Meaes da Clmara dos Deputados e do Sana
do Fedenll, com o reepectivo número de ordem. 

§ 4° Nio será objato de Clalileraçiio .................... .. 
de BniSIIde lllll<larll8 • abolir: 

I -a forma fedaiiiiiVa de Eslado; 
11- o voiD dnlo, ._.,, urwaraala pal6dico; 
III- a separação dos Podaras: 
IV - os d11811os a garantias inciMduiUS. 
§ 5" A matMa COI 1i111in111 de puposta da •ariiiiMIIIIidaill 

tsj '»<a ou havida por pnljlldirade nio poda_. objll
to de nova propoela da maama ..aio legislativa. 

(À Ccr uio de CDnstillllplo. Jualip 
e Cidadania.} 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pro· 
poeta de Emenda a ConstitUição que acaba de ser 
lida esta SU!BIIa as diSposições especo!ICBS estabale· 
cldas nos arts. 354 e seguontes do Regornento lntemo 

A rnaténa sara publocada a despachada à Co· 
miSsão de Constrtuoção. Justoça e Codadanoa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer· 
rou-se, na saxta·faora última, o prazo para aprasan· 
tação de emendas ao ProjeiD de Leo da Cãmara n• 32, 
de 1997 (n" 2.684196. na Casa de ongem). de omcoa· 
hva do Presidente da República. que aRera dospoaoto· 
vos do Decreto-leo n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Códogo Penal. 

Não tendo racabodo emendas, a maténa será 
oncluida em Oldem do Doa oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer· 
rou-se, na sexta·feora últoma, o prazo para apre· 
santação da emendas ap Pro!Bio da L.ao do Sanado 
n" 252, da 1997, de auto na do Senador José Ser· 
ra, que exbngua a utohzação da Taxa Rafarancoal 
(TA) nos depósotos em que especlfoca e dá outras 
provldêncoas 

Ao pro1ato foram oferacodas duas emendas, 
que vão ao exame da Comossão de Assuntos Eco· 
n6rmcos. 

São as seguontes as emendas ofaraco· 
das: 

EMENDA N" 11 - PLEN (SUBSTITUTWO) 

Dispõe IICIIbre a Taxa B6alca Finan
ceira- TBF e a Taxa Referencial- TR. 

CAPITULO I 
Da Taxa ll6slc4l Financeira - TBF 

Art. 1° A Taxa Básica Financaora - TBF é uma 
taxa ramunaratória dos capdaiS onvestidos no maoca· 
do financaoro, em operações com prazo ogual ou su· 
penor • sessenta doas. 

Art. 2" A TBF conaspondenl, em cada. período 
IIBISIII, à mécia ponderada dos perosntuals da rarru
naraçio mensal dos dap6sitos a prazo fiiiD efativamen. 
te c:aplalos através da m-. no man::ado financeoro, 
da C8lbficados da dapóailos banc6rios (CDB) e recibos 
da depósitos bancános (RDB) emdldos a taxas da 
marcado prefixadas, com prazo entra tnnta e tmla e 
anco doas onclusNe3 tnnta II1IIIOI8S onsbtuiÇões fi. 
I'IIII1CBIIliS em lu nto no Pais. 

Art. 3" Para fons diSpoalo nesta leo, entende-
se por: 

I - período mensal: o período com termo imcoal 
em um doa úbl e termo hnal no mesmo doa do mês 

seguinte ou. se este mex1st•r, o di& pnme1ro do mês 
poste no r: 

11 - •nstrtuoção fonanceora: os bancos muRoplos 
dotados de carteora comercoal ou de onvestomento, os 
bancos comercoaos, os bancos de onvestomento e as 
caoxas econõmocas: 

III - uma so 1nstrtuoção fonance1ra: o con1unto de 
socoedades componentes da um mesmo conglome· 
rado fonanceoro; 

IV - tnnta maooras onstrtuoções fonanceoras: as 
que assom sa1am classlfocadas pelo Banco Central 
do Brasol. em função do volume de captação de de· 
poartos a prazo foxo. 

Art. 4° Compete ao Banco Central do Brasol, 
medoante ato de sua Ooratona ou autondade suboldo· 
nada a que delegar essa competência, calcular e do· 
vulgar, em cada doa utol, a TBF destinada a vogorar 
no período mensal nesse doa imcoado. 

Art. 5° Compete ao Conselho Monetano Nacoo· 
nal estabelecer: 

I - a matodologoa, admlbda a amostragem 
para o levantamento do volume de captação de de· 
pósrtos a prazo fixo das onstituoções fonanceoras eor 
funcoonamanto no Pais; 

11 - a fónnula de cálculo da médoa ponderadr, 
da remuneração mensal dos depósrtos a prazo foxo • 
que se rafara o art. 2"; 

III - a penodocodade de dovulgação da classofo 
cação das tnnta maooras onstrtuoções fonanceoras eor 
funcoonamento no Pais; e 

IV- fonnula aRematova da cálculo da TBF, na 
hopótese de onocorrer, no mercado financeoro, sognofo· 
cabva oferta de COB e ROB. 

Art. 6" As onstituições fonenceoras envoarão ac 
Banco Central do Brasol, no prazo e pela lonna por 
este estabelecida, os dernonstrabVos comprobató 
nos do voluma dos dapósrtos e prazo lixo captados. 
bem BSSim da remuneração a-Cllldlladas. 

Paragrafo únoco. A onfração às nonnas deste 
artigo SUJeitara os onfratoras às penalidades prascn· 
tas pelo inCiso 11 do art. 44 da Lei n• 4.595, de 31 de 
dezembro da 1964. 

CAPITULO li 
Da Taxa Refweuclal- TR 

Art. 7" A Taxa Referancoal - TR, onstrtuída pele 
art. 1° da Leo n" 8.1n, de 1° de março de 1991, mo· 
dohcada pela L.ao n" 8 660, de 28 da maoo de 1991, e 
urna taxa somente aphcável em operações efetua· 
das nos mercados lonanceoro, de valores rnoboloénos 
de seguros, de prevldêncoa pnvada, da caprtalozaçãc 
e de futuros, que estJpulem prazo ou período de ra 
pactuação ogual ou supenor a ITàs meses. 
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Art. a• A TA sara calculada mediante aplocação 
da segutnte fonnula: 

1 + (QxTBFm x (1-IR) 

TR = 100 x 1-------------------- - 1] 'lo, em que 

1 +TJ 

a - e um fafor estabelecido pelo Conselho Mo
netano NaciOnal, entre o m101mo 70 e o máx1mo 90, 
IndiCado na forma decimal; 

TBFm - e a méd1a antmétJCa s1mples das Ta
xas BásiCas F1nance1ras do d1a de cálculo da respec
tiva TR e dos quatro d1as llte1s antenores: 

IR - e a aliquota do Imposto de Renda Inciden
te sobre apliCações de renda !1xa no mercado finan
ceiro, IndiCado de forma dec1mal: e 

T J - e a taxa de JUros mensal 1nc1dente sobre 
os deposrtos de poupança de pessoas 1isJCaS. Indi
cada de forma dec1mal. 

Paragrafo llniCO A TR sera dNUigada pato 
Banco Central do Brasd, na forma do disposto no 
Art. 4° 

Art 9" Os depósitos em contas de poupança 
serão remunerados, em cada penedo de rendimen
to, pela TA, ac-oo& de JUro& à taxa de metO por 
cento ao mês 

§ 1• A remuneração sera calculada sobre o 
menor saldo venllcado em cada penedo de rendi· 
mente, ass1m entendido: 

a) para os depósitOS eletuadOS pelas pes1108S 
llsJCaS e as enlldades sem f1ns lucra!Nos. o perfodo 
mensal com termo micllll no dlll em que for aletuado 
cada depósitO e termo final no mesmo dlll do mês 
segu1nte ou, se este inexlsbr, o di& que lhe seguir; e 

b) para os depósitOS eletuados pelas demais 
pessoas JUridicas: o perfodo trvnestral com hHmO ml
cllll no dia em que for eletuado cada depósito e ter
mo final no~ dia ou, se este mex.llf, o dia que 
lhe segulf, no ten:e1r0 mês subseqOente. 

§ 2" O crédito relabvo à rernur1818Çiio dos de
pósrtos nas contas de poupança será eleluado no 
dlll do termo final de cada parlado de rend11nen1D. 

§ 3" o Banco Central do Brasil poderá 1nsb1Wr 
e disCiplinar novu modalidades de contas de pou
pança, desde que obseMlda. a remuneração estabe· 
leada no ceput desta arttgO e penodJCidade de cré
ditO de remuneraçlo supenor a tnnta dJas 

Art. 1 O. Na forma e nas condiÇÕeS estabelec1· 
das pelo Conselho Monetáno NIICIOI'I8l, os contratos 
rela1Mls a operações reatizadas por empresa cons
lrutora ou mcotpOradora com adqUirente de tmóvel 
1'881dencllll ou comsi'CIIII, quando VInculados a linen
cramento concedrdo por agente lmancelro do Salte-

ma Flflllncelro de Habitação - SFH. e que tenham a 
1ntervenlêncJa deste, poderão conter cláusula de re
muneração equiValente a doS deposiiOS em contas 
de poupança 

Art 11 Ressalvado o diSposto no art1go ante
riOr, e terminantemente vedada, sob perlll de nullda· 
de absoluta, a utiliZação da TR como· 

I - indiCa de cerração ou atuaiWlÇão monetá
na, reVIsão ou reatuste de obngações contraiiiiiiB de 
qualquer especll! ou natureza. de obngações fiscais 
ou outras obngaçóes Jega~s ou de mder>wu;õee em 
geral, bem ass1m de débitos resuflantes de declsio 
JUdiCI811nclusJVe custas e honorános advocatícJOS; 

11 - índiCe de preQOS. 

CAPÍTULO III 
Das Dlspolllç6es Finais 

Art. 13 Os atos e deciSiies do Conselho Mone
tano NaciOnal e do Banco Central do Brasd, a que se 
relere esta le1, terão efiCBCIB a parbr da date da res
pectiva publ1cação no Dlúio Oficial. 

Art 14 O diSpostO nesta le1 não preJudicará o 
direitO adqu1ndo. o ato 1und1C0 perfedo ou a - JUl
gada 

Art. 15. FICam FeVOgBdos os arts. 19, 11, 12 e 
14 da Lei n• 8.177, de 11 de março de 1991, 08 autB. 
11 e a• da Let n• 8.660, de 2a de 111810 de 1993, e as 
demaiS diSposiÇÕeS em contranos. 

Art. 16. Esta le1 entra em VIIJOr rlll date de -
publicação. 

JualiRc•;ia 
O Pro)Bio de Le1 n' 252197, do Senado Fedelal, 

de autona do Ilustre Senador José Serra, 18m por 
obJebvo desVIncular da Taxa Referenc181 - TA, a 1&
muneração dos depósitOS nas oonras de poupiii'IÇII, 
bem assm o re&JUsbl de contratos e pasaivoa p!llll
cos, oomo as-- do Fundo de Ga- de T
po de SeMÇO - FGTS, as dividas do FIA'IIIo de 
~de Vanações Selarials- FCVS, e 08 
valores das Conclenaçiles )lllltcie• dos anta p!llll
cos, procedimento esse que geraria lllgl1ilic:8llv pra
JUízo 80 Erário. 

2. Neau llntw., o prqeto de lei estllllalace • re
muneração bésica dos dllpósiiO de poupança pelo 
IndiCa Geral de PreQOS - Mercado (IGP-M), publica· 
do pela Fundação Getllho Vargas, facullando •ao 
Conselho Monetano NaaonaJ (CMN) a IIXIIÇão de 
uma taxa de 1uros extra, aama dos a1llllís 0,5% 
mensaiS•. 

3. Para "IMiar o descasamanlo entre as opera
ções atiVBS e pas8MIS l'lllaclonedlll às cAldeu
de poupança, todo 08 ccxmmos que têm como ,.,._ 
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rêncoa a vanação da caderneta de poupança (ou seJB. 
a TA) passam a ter como releràncla o IGP-M IT18IS a 
taxa de JUros extra artxlrada pelo CMN". Ja os saldos 
do FGTS e FCVS e os valores das condenações judi
CIBlS 1ambém passa a ser atuahzados pelo IGP-M, po
rem sem o acresamo da menciOnada taxa extra. 

4 Em que pese o louvável escopo do Ilustre 
Senador, o proJeto de le1 em questão choca-se com 
a polítiCa econõmiCB do Governo do Presidente Fer
nando Hennque Cerdoso e as d•retnzes do Plano 
Real, na medida em que restabelece uma excessiVB 
Intervenção no mercado flnance11o e revoga, por ln
compatíveis, precertos e pnncípios subslanclals da 
recente la• n" 9.514, de 20-11-97. que cnou o Siste
ma. de F.nanc•amemo lmoblllãno, para aparar uma 
radiCal transformação no mercado 1mobdláno, tendo 
por functing não ma•s a captação de deposrtos de 
poupança, mas os recursos dos grandes lnveslldO
res 1nstduc10na•s cap1ados pela subscnção de Cerllh
cados de Recebíve1s Imobiliários lastreados em cré
ditoS •mob•llános submet•dos a reg~me fiduc1áno, 
vale d1zer em patnmOn1os separados das compa
nhi&S secuntizadoras.

1 
5. Além d1sso, o Citado proJedO de 1et VIOla o atO 

JUrldJCO perledo, protegido pela Constduição (art 51, 

II1CISO XXXVI), ao rnOdd"~car contratos Já firmados, 
para substrtUir, coeradvamente, um índiCe f1nance1ro 
(TR) por índiCe de pleÇOS (IGP-M). Note-se que o 
Supramo Tnbunal Federal, no JUlgamento da Ação 
D1ra1a de lnconstrtuc10nal•dade n• 493, declarou •n
constrtuciOiliUS diveiSO& diSPOSitiVos da Le1 n" 8.177, 
de 1 "-3-91 (Plano Collor 11), que prasciiMBm a subs
tituiÇão da índices em obngações já pactuadas JUS1a
mante porque tal substituiÇão, por Indicas da nature
za diVIH8a, Importava em desrespedo ao ato JUrldiCO 
partem e ao dirado adqu1ndo. 

6. Por outro lado, o aludido projeto de 1eo dapen-
sa ~ d en11e depósito da mesma 
natureza, ISto é, os de poupança (IGP-M 
11'18111 111RM1BIIIÇão ) e os dllpósih • nas contas 
VII1CIII•da• do FGTS poupança dos tl8balhadoras 
(apenas IGP-M), corno tarrD!m eslatlelace dllanHIÇBB 
no tratamento dos dos linenclarnentos conbeda
dos segundo as 00111'1111 do SFH, ou S111B. IGP-M n1111S 
ram~neiiiÇão extra. enquanto da rasponsablidade dos 
mutuános finais, e apenas IGP-M, nas paroelas llans
lendas à raspolls&billdade do FCVS. 

7. O PrOJeto, por fim. impropnamenta ubfiza, 
nos arts. 41 e 51, taxa ramuneralóna que opera um 
elebvo acréscimo de capital, como lator da correção 
rnonetána, mera atualização do poder aquiSIIIvo da 
..-da. 

8. Em taJs condições, o anexo texto subsblub
vo, segu1ndo d1ração dM!rsa, tem por objBbvo refor
mular a leg•slação relatiVa à Taxa BásiCB Finance•ra 
- TBF, e a Taxa Relerenc~al - TR, de modo a es1a
belacer regras claras. ObJetlvas e seguras sobre es
sas duas •mportentlss•mas taxas que, presentemen
te, regulam as operações celebradas do meneado fi
nanceiro do Pais. 

9. Dessa mane1ra, o subsbtu!IVO ora proposto 
reduz a ampla esfera de arbítno atualmente delega
da. por le1. às autondades monedánas, pala, em lu
gar d1sso. prescrever regras absolu1amente transpa
rentes, no que se relera à fucação das menc1onadas 
taxas, e. por conseqOãnciB, transmitir ma10r dose de 
segurança não s6 a tomadores de flnacl&mentos, 
como lambem a poupadores e a •nvestldores, de for
ma a Induz" ao CIBSCimento da aconomiB. 

10. O substrtutiVO define a TBF corno taxa ra
muneratóna dos caprta1s Investidos no mercado fi
nanceiro, em operações com prazo igual ou supenor 
a sessen1a d1a. A TBF correspondalá, em cada pe
ríodo mensal, à médiB ponderada dos peiCBflluaiS 
de remuneração mensal dos depósrtos a prazo fixo 
elebvamente cap1ados atiBvés da olm1a. no meiCB
do f•nance•ro. de CDB e RDB emdidos a taxas de 
men:ado pra-focadas, com prazo entra tnnta e tnnta e 
anco di&S •nclusiVB, pelas tnn1a ma10res 1nstrtu1Ções 
f1nance1ras em fui1Cionamento no País. 

11. Por sua vez. a TA é definida como uma 
taxa apliCável em opei'BÇÕBS eleluadas nos meiCB
dos finance•ro. da valores mobiliários, da seguros, 
de pi8VIdênc18 pnvada, da capllaJIZBÇio e de futu
ros, qua estipulem prazo ou período da nopac:!11ação 
•gual ou supenor a três meses, sendo calculada se
gundo adequada lonna algébnca. que leva em con
ta, •nclusiVB, um fator a ser lixado pelo eor.etho Mo
ne1áno NaciOnal. dentro de hmlles mélamo e ml"mno 
- uma espécie de banda -, com a finalidade de pre
servar os recursos depositados em contas da pou
pança. 

12. Conforma o subsMUIIVO, os depóaitos em 
poupança continuario a ser remunerados pela TA. 
acresc1da de JUros à taxa de ma10 por cento ao 
rnes. 

13. F1nalmente, o substitubvo veda a uti"IZ&Ção 
da TA como lndiC8 da correçAo monetária ou como 
índiCe da preços e confere ao Conselho Moneténo 
Nac10nal e ao Banco Central do Brasd as atlibuiç6es 
necessánas ao perfeito func10118ll1Bnto da s-.náti
ca propos1a. 

Sala das Sessões, 6 de março da 1998. - Se
nador Edl8on Lablo. 
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EMENDA N" 12- PLEN 

Inclua-se este art1go onde couber 

"Art Os saldos das contas :lo Fundo de 
Gallln!IB por TerlliO de SeMÇO (Fc.::~s) pas-

n a ser remunerados pela apbcaçic do ln
diCa de ramune!BÇAo basiC8, acresaclo do 
n!nCiimento extra, a que se releram os 1nciaos 
I e III do art. 1°, dos DepósitOS de Poupança 
com data-base de ramunelaÇão no dia 1• 

Parágrafo úmco As taxas de JUros pre
VIStas na legiSlação em VIgor do FGTS são 
mantidas e consideradas como adiCIOnal& à 
remuneração PI'8Yista neste artigo • 

Juatlfica9i«< 

A presente emenda VISa equ1parar o rendimen
to do FGTS ao reudtmento da caderneta de poupan
ça, como ocorre hiSioncamente. A remuneração dos 
recursos do trabalhador, dele rabrados compulsona
rnente, com base em indiCas expressiVBmente lnle
nores aos apiiCIIdos à caderneta de poupança eqill
vale a um canfiaco da poupança do trabalhador. 
Esse artifiCIO já foi apliCado antenormente no Pais, 
mas ao menos foi apliCado a todos os aplcadorea e 
não apenas aos de menor rendimento. 

Sata das s-ães. e de março de 1998.- Ma
rina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Eago
tou-se, na .--feira úlbma, o prazo preVIsto no art. 
91, § 3". do Regimento Interno, sem que tenha IIICio 
1ntefpost0 recurso no aallldo da apreci•çio. pelo 
Plenáno, do PIOJIIIO de Lei do Senado ~ 31, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que alte
ra áiSPOBIIMIB do Código de Proceaso P-' e dê 
outras providências; e do Protelo de Lili do Senado 
n" 181, de 1997, de autDna do Senador Pedro SI
mon, que autoriza a Unllo a constituir 11181 riOrild em 
horn8nagem ao ex.P1'1111idente Getúlio Varga. 

Tendo llidu aprovadas em apniCiiiÇAo conclu
SIVB pela Ccnr rio de Constituição, Justiça e Cicia
dana, as malárias vlo à Clmara dos~-

0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A p...,_ 
dlncla lembra. ao Plenáno que o tempo destinado 
11011 oradores da HoiB do Expecli8nle da HRAo delr
beratlva ordmára de amanhã será dediCado a home
nagear o D• lntemaciOn&l da Mulher, de acordo 
com o Requerimento n• 139, de 1998, do Senador 
~I PBIVB e outros SIS. Senadores. 

Esclarece, arnda. que conlinuam abertas as 
ii"liiCriÇ6es pai& a refenda homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobra a 
-· oflcios que seria lidos pelo Sr. 1° Secieláno 
em exercíCIO, Seneaor Nabor Júmor 

São bdos os segumres 

OF N• 47198- LPL 

Brasnra 2 de março de 1998 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de 1no1C8r a V. Ex". o Deputado 

Lu1z BuaiZ, como suplente. em substilurçAo ao ante
normente desrgnado, para 1ntegrar a Corrnssão rafe. 
rente à Medtcla Provrsóna n• 1.559-23 "AlleJBlagrs
lação do Imposto de Renda e Contnburçio Social". 

Na oportunidade, reftero a V .EX' meus OH
de elevado apreço e diStinta consideração. - Deputado 
Vilkllimllr eo.ta Neto, Llder do Partido LJbenll. 

OF. N" 48198- LPL 

Brasilra, 3 de março de 1998 

Senhor Presodente, 
Tenho a honJB de rndrcar a V. E:i'. o Deputado 

Pedro Canedo, como suplente, em subsbtuiçlo ao 
antenonnente desrgnado, para Integrar a Com do 
referente à Medida Pi"OYISÕna n• 1.477 -<16 "Mensah
dade Eacolares". 

Na oportunidade, nH&ro a V. E:i' meus p!\AJI8IQo 
de elevado apreço e dilàà cor ISidenrçio. - Dlipulado 
Vllldenw eo.lll Neto, Lrder do Partido Liberal. 

OF/GABIIIN" 207 

erasna, 6 de março de 1998 

Senhor Presidente. 
Comui1ICO a Vossa EliCIIIãncia. que os Depilados 

lvandro Cunha Lima e Lida Qurnan, na cor idi;lo de 
1"IIIMr e Oac:ar Goldonr e Malquinho Chedrd. ne concl
ção de s..tpl lia, COfl'4lOrilo a Con 1 lo Millll clasli
neda a emitir par- sobi8 a Medida Prowilória rf' 
1.477-<16, ele Z1 de ._.,ro de 1998, em sr....,rlçlo 
aos Depulados anl8rionnenle dellgnadoe. 

Por oportuno, renovo a Vossa üa:ellncia pm
testos de estima e oonsrcleraçAo. - Depubldo GMI
del VIeira Uma, Lidar do Bloco PMOBIRRONA. 

O SR. PRESIDE!Cn (Geraldo Melo) - Seria 
fartas as subabtiliçõee soliCilacfas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora
dores rnscntos. 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Jilnror, 
por 20 mrnutos 

O SR. NABOR JONIOR (PMOB- AC. Pronmcra 
o segurnte dracuiiO.) -Sr. Pr-*'le. Sr"s. e Srs. Se
nadores. e afinnaçio da mulher na soaec!ade. neeta 
vrrada de Sllculo. é um falo que exrge relia Iii e apo10 
de todas as~ anoes lúcidas. Traa- de um Nilllrr• 
no recletrtor da poópna hurrandade, que, asalm. ~ 
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ta díVIdas acurruladas nos rrolêmos de repressão e 
de humlhaçães mpostas às suas filhas. 

Por ISSO, a comemoração, no ú~•mo dom1ngo, 
do 01a InternaCIOnal da Mulher e d1gr1a de repercus
são neste Plenano, onde hoje ass•st•mos a crescen
te 1nfluênc1a de mulheres competentes, talentosas e 
movidas pelo patnotiSmo, d1gr1as sucessoi8S de An•
ta Ganbaldl, Maria QUitéria e tantas outiBS heromas 
da nossa históna 

Não podemos perder o real sentido da come
moração. Nele se destaCa um regiStro de •mportãn
Cia úmca: no dia 8 de março de 1857, 159 operanas. 
na cidade norte-amencana de ChiCago, foram brutal
mente repnnudas ao ex1g1rem d1re110s e diQnldade no 
local de trabalho, cobrando co1sas hoje consagm
das. como samtanos deoentes, somada l1xa e ali
mentação saudavel Os patrões responderam de 
modo truculento e covarde, tmncando-as dentro da 
lábnca e ateando logo no prédio. Todas monemm. 

Essa é a ongem tpo Ola lntemaciOI'tal da Mulher. 
HoJe, mesmo '*'sconhecendo o martíno de 

suas precursoi8S, as mulheres se unem no d1a 8 de 
março em tomo de bllndeii8S democráticas e huma
ndánas, como d1re110 ao trabalho, à maternidade e à 
igualdade de oportunidades, além do 18Spell0 à sua 
integndade física, à l•beRiade de ag1r socalmente e 
deCidir seus própnos desbnos. 

A mulher, neste l1na1 de século, em algumas 
reg1ães do Planeta, alá hOJI! recebe tratamento ln
compatível com os elementares pnncípiOS de CMII· 
zaçAo. Chega, mesmo, a ser vítima de prábcas de
gradantes à sua condiÇão humana, mas, a1nda as
Sim, assume postos de comandO e começa a esta
belecer urna rotina benfazeJ&. É certo que. hoJB, são 
poucas as presenças ostensiVBS de mulheres em 
cargos de Preslden=u Pnrneuo-M11"11Stro; não te-
mos uma BeiiiiZir B , urna lnd1n1 Gandh1, uma 
Goleia MBir, uma M Thalcher- em compen-
saçio, o número de mulheres nos outms cmgos, de 
segundo escaU!o, c:raaceu. E multO! 

Nos Estados Uridos, peta pnmeua vez, o De
partamento de Estado está sendo d1rigldo por uma 
mulher, Madeleine Albnght, enquanto o poderoso 
n-amsmo de coméiCIO externo - que ,_,menta 
bilh6es de dólares por diB - vem saldo comandado 
por Charlene Banlhelsky. O tnpé execubVO da maior 
naçlo do Urwerso é completado por Janet Reno. 
poderosa Secratána de Justça, cargo corresponden
te, no 8181111 e na lngl!IB, ao de Ml.-o de Estado. 

Sr. P..-dente, r"s. e Srs. Senadoi'BS, acaso 
não será licitO atnbulr a esse triO de mulheres o su
cesso polifico, admniSIIBIIVo e financBiro do Gover
no Clinton? Se o povo amencano VIVB o maKII' ciciO 
!lo;; prospendade, pleno emprego e consiStência aco-

nõm~ea do seculo XX. ISSO não se deve a firme pre
serça. no Governo, de tantas mulheres? 

Ate mesmo estrelas de c1nema e de concursos 
de Miss desempenham pape1s de destaque r1a so
Ciedade contemporãnea Glenda Jackson assumiU a 
esp1nhosa miSSão de modem1zar os tmnsportes na 
Gli-Bretanha. em um M1n1sténo que tem a1nda atn
buiÇães sobre a polibca de me•o amb1ente e a pre
servação ecologiCB; r1a Venezuela. a bellss1ma Irene 
Sáez. ex-MIU Universo, segue liderando as pesqui
sas r1a sucessão pres•denclal. para desespero dos 
mach•stas que só encontram argumentos preconce•
tuosos r1a tentat1va de demolir sua candidatura- ate 
agora sem s~sso. é bom que se lnse 

Os exemplos. em todo o Planeta, são munos e 
•ncontestave•s. são tantos que sena cansabVo. talvez 
lmpo5Sivel, enumerá-los a todos' 

O Bn~M não foge a essa reglll construiML AqUI. a 
lOiça lern1W111 se afirma a cada da no ITIIIICIIdo de lra
balho e nas IT'IBIS diversas esfeiBS da saaedade, desde 
a •epennlaÇiiO na Cimara Ala do ParlamentD alé o 
ctiiando de~ 611\)1'8Si':Z pnvadaS. Os I'Une
ms oliaals do IBGE são definibvOS e ~: 
há 12 anos, o número de mulhereS ganhando IT'IBIS de 
20 aalános mmmos eslaVa abaacD de 100 nil; ho!e. pas
sa de 450 mi - um aumento de 350'11., que avuDa rruiiO 
IT'IBIS se ODIISiderarmos que o número de honaiS que 
deram o .-no sa11o lco de apenas 110%; todas as uru
YBISidades 19g1111ram. em seus vestiKllares. pedoln
nênaa de JOV8IIS c:andldalas, o que trará 6bvl8s reper
aiS"''es nos lndioes de 111111reQO- Nos últimos qusbO 
anos, a partiCipação da rruller no mBicado de trabaiiO 
de Sio Paula pasaau de 39% para 50% e c:ontrua aa
_,oo, Das I'ICMIS vagas abertas em 1996 e 19117, 
113% lonun poea IChdas por rruheres, nas FOiças Ar
n&las e nas poliaas, CMS a mldaniB, lllrmém é nolável 
O aurnariiO dO CCIIII'Ijjili 118 fel1il•10. Em ã.- -atégl
cas da • t«<prra, de 1990 a 1997, a pa;t :4 ;M da ,..._.tarnlém_ ~- Por&MSIIjplo, 
elas aan 13'11. na Maclicwl e 22% na Ocb iiDkJgia. 
Hqe, são, ~.44%e63%. 

É um fen6meno de mudaS ongens e inúmeras 
explicações, mas, talveZ, o que melhor reflita a _.,_ 
dada é a palavra dediCaÇão. Sin, polque enquanto 
os homBIIS se escondem alrás de prac:oncedos e de 
pobres uoruas machistas, elas, con10 diZ o povo, "fo. 
ram à lula', abriram portas, afinnaram seus d1reitos, 
sua competência e seu talento. Enquanto o homem 
busca descobnr o novo papel que lhe está sendo 
destinado na sociedade modema, a mulher foi da 
submissio a11so1uta à contestação estndente e, hO]I!, 
encontrou o ribno certo para consolidar com matun
dade e eficiênciB seus d1re110s. 
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É com sabslação que Y8f0 a cada doa dwersas 
Senadoras e Deputadas FederaiS defendendo suas 
regoões nas duas Casas do Congresso NaCIOnal. 
Este Plenario, hoje nco de talentos femininos, há 
duas décadas bnha a presença p1onena e marcante 
de duas representantes da Região Norte: EuniCe Mo
Chilas, do Amazonas, e Laéloa Alcãntara, do Acre. 

Pennrtam-me V Ex"s que destaque a cons
Ciência dos povos da Amazôn•a na demarcaçio dos 
espaços de mulher. Não é mera co•I'ICidêncoa. o fiiiD 
de que a pnme1ra governadora da h•stona do Brasil 
fo• uma acreana, a Dr' lolanda Lima Rermng; a pn
me~ra Senadora f01 a amazonense EuniC& MICh1les e 
a segunda, na mesma legiSlatura, 101 a mediCa baia
na, porém radicada no Acre, Dr' Laéba Alclntara, 
que honrou a cadetra hOfEI ocupada por nossa con
tenãnea, Senadora Manna Silva, de quem tantas ve
zes dMIJO, mas que menace o llllllS profundo raspet
to de mnha parte e de todos os Cldaclãos acreenos. 

Na outra Casa do leglslatMJ, a Cãmara dos 
Deputados, o Acre também tem uma longa e fecun
da traciJção de repl888rllanles deSde Mana Lllcla 
AraúJO, Zila Bezerra, Adelaide Nén, Célia Mendes 
até a atual V10e-Ucler do PMDB, Reg1na LJno. 

Por tudo iaao, coaranla com a admraçilo que me 
despertam as adwiis e lidares do Acre e de IIXfo o 
Pala. voteo a lavar do art. 10, § 3", da IIII que e rntela 
ce nonnas para as alaJ;r~e& munapiiiS, llll18dl.- e fe
deraiS. Esse dl&poatiYo -.va, nas chapas dos parti
dos ou coligações, o mtnmo de 30% elas vagas para 
as mulheres. E, par Jlll c 'Çio afinal nnguém Ilibe 
o Uuro ... -,o di8posiiNo está recigldo de forma a afir
mar que esse mlrwno de 30% IIBpl garanlldo tamb61n 
para os hoii1811S. Ou aap1, no IWI10, 1a1vaz lanhamos 
que nos valer deesa - legal para -.mos que 
BS baiiCBdas SIIJIIrfl 100'11. latiMMW. •• 

E nlo laço imrw. ao ~ 1a1 _........., 
JlllftiUII a per ça da ll'lllw ..,_.é a-• 
rrBIIIt al'.nilillhla no Poder Judiaáno e nos t..eu' I ,,_ 
vos. Por seu lalarm, sua C01L;Aiêna11 e a.ieclade, ad
vogada• a JUizas lualrea oompilam as pmcljMd Cor
• do Ealado. cerno as Deu nD:ugllidolas MiiiiCIIIa 
I.Jipas e Eva &ai g I I da Souza, ex-Piaida ii& do 
Tribunal da Juâça do Estado. Nlo sio nuas as -
sileB plllllyoi ll2lidaa por MIVrtJwla, Pna1101U111 e Ad
vogada, JlllftiUII o Moaláio Plll*lo é chalilldo pela 
PIOCUnMiora-Genl Venda Noguara e tem 11 Or.• Selala 
Maa enlnl suas~ e colabonldoras. 

o JOI11al ...... 211, da Rio Branco, traz ... -
mana uma pasqUISII IISSIIIIlCia por duas 1epórlalw, 
Dulclnéia AZIA ado e Neide Sarms, sobre o paao da 
mlio-de-CJtaa femirwla no Eslado a am sua JqPjllçio 
De aeída. couillala que as rrUheres silo ..-na ce
pilai, num llolal da quase 117 mi; na ll8gWlda cidade, 

Clu2etro do Sul, eXISte um ngoroso empate lticnoco: 
28 mi homens e 28 mil mulheres, com ilgel111 diKre
pêncla apenas na casa das centenas. O mrra vn
pressl0n&l11e é que ha menos analfabetas do que 
homens nessa condição. o bacharelado, finalmente, 
é um dos pontos em que a supremacia numénca das 
mulhei8S se l8llllla maiS expi s s 110. 

Peço a Presidência que publique a pesq1lila do 
Pagina 20 como parte 1ntegranla deste discuiSO, por 
sua 1mportãnaa corno reiJaiO da SOCIBdade ..._. e 
do ll!levo indiBCUiível nela adquindo petas mulharas. 
Parmilam-me seus dlngentes e 18datores. 1Ddavia, la
zer apenas um reparo: a 1lusln! Sanadora Manna Silva, 
oom seu lalenlo e dignidade, é a .....- ..,.. .. e 
exercer rnandalo .._.. Casa; antas dela. como c:ilal hé 
pouco, IM!mOs a Senadora l..aeia Alcântara, ar., IW' 
tator das cnanças e das mães acreanas em rnlllas d6-
cedas. a quem, lfiCiuslve, devo as - iÇÕaS a a com
petênCia no parto que 11011xe ao mundo meu filio FI'IIII1-
CISCO A ngor, a Dr' L.aélla não podelta ter Sido esque
Cida, mas lapsos desse bpo sio llliMiévaiS, m.. da 
falibiio:lada humana. e 11181aoam reparo a peniiD. Esrla 
ano não invalida a 1rnpollêncla da 1eportage111 que, 
como sollcil8l 11 PH!IIIdêi ICIII, deve ser .--.da nos 
Anais do Senado. 

Sr. P1'1181dante, Srls. e &s. SenadoiW. liiiiDu 
OBI1D de, ao lonnular este ntgiSIJO, fazê-lo em rune da 
todo o povo bnls I e o, oom o apaoo dos seus lagillliiOii 
Representantes. O Dili lntamaaonal da Mulllllr é uma 
dela que traJ -Ide 11 1011na das lealiuidadaa do cro
lendáno, porque Sll'lmollza 11 p a a e ça c:cnstiUMI, a-
,_, segura a lacunda da mas da malllde da tuna
I"MMade. de JO a oas que -.m da lutar d ......... 
em defesa da NUS odalus e da IIIIUI dilaiiDs. 

Sua vitoriosa trajetória. porlanlo, é algo que 
a~~~g~t o aplauso a 11 s"*ll COI1iltiiiOI1IÇ da toda 11 
soaadada. 

Mudo otngado. 

DOCUIISfTO A QUE SE 1IB'&fE O 
SR. NAIIOR JÚNIOR Ell SEU l'ltONfiN
CIIUIENTO: 

"'-- diii/MIII _,-. -
_1/11 __ ...,. • ..,._ __ .. 

.,..,..,....._. 
MULHER. UMA EXI'i..OSAo DE REVOLUÇÃO 

DuiiÃIILAa: sdae,....._ 
Elaai ... ___ ... _ ..... tlo_ 

Na capftal,-- (118-1 Em eruz.o 110 Sul,- .... 

Olql8lii - (28 184 - 28.521) E na langi- --dol'unio _____ .. __ 
Qlnnlll' a wtw&VN•wa da tmAa. 11 fiJWiidlii• de car. raça ou -··---""''""""_no __ ------·---do-
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A lllbma PesqUisa Naaonal por Amoslra de DornclliOS 
(PNADJ ,_ am 1995, ~aça um perfil - dessa m.-· 
mie, esposa e ao mesmo tampo trabalhadora A mulher acraana 
não se SObressBIIIIO homem apenas no tocanle ao grau de lacun
dldada Ela tambem mostra mal'lor desampe~lho na educaçAo 
dos fii10S, no nnNII cultural e profiSional 

Os pasquiSBdoras nvesllgaram 250 undades dor'niCIIIBres 
em 3 ITWniCIPIOS do Estado Uma métla de 300 pessoas foram 
-. O rasullado- !ot ....-ao ulbmo Censo Popu-
-para sa baÇaro per11lreol 

S8glnlo a peacpsa, emle rrwnor •ndlce de mulheras não
alalll-ibrri"IZ._.acllosdo que horta1s na fiDa atãria da 5 a 60...,. de Ida
da Eles tar.-n são.._.,... quarrlo ao grau da II1IIII1IÇAo. 

Elas lllr'I'Cém estão presar-. em Iodas os 98IDniS da acano
rra. Dulilásbcas, ~ &14Jidi&IBS, ou ........ dDnDde-casl 
da&&iilldvem 1i!lniCas que se11111811am em rwlda para a .... la. 

o estado conJUgal tem se modificado DIIIW1U8m os casa· 
mantos e aumenta o numero de mullares sa1teuas após. a R'IBIOn

dade A naona dOS casamentos acontaca de forma cansansual 
E um dado a 1te1 a =ante das quase 240 mi mulheres. 60 por can-
10 Ii tiVenlm ftllos Exrslinda rndusrve o bllrlraro ragrslrO da 1m11 
C~B~ÇS de 9 anos que deu a luz a-um&' Cl'lllrlill ......,. Matemt
dada Barbara HeiiOdara, em 1991 

DMiaque em etlvld 1 onde o hOIMIII predamlna 

As ....._.. IICI'88nS também &Cl0114&•"wn as lllnelên
aas ~ a hé. mUlto se destacwn em 88g\lna1tQ5 que preo 
-......o suo masc:ulno A prirMoa _.,_,do Brasrl for 
a ....,.I_ Lma. """'do oniAo _.- NaborJu-. 
- largou o cargo 300 eiras ..- da c:urnpnr sau nrarrdaiO para 
se caidldatar ao Sanado c~ o d8Wir para o qual to. ala· 
18, loalda Lima assumiu o governo, em março de 1996. cDocan· 
do o /IGe na. História do PlD como o prirnarro EsladD • ser 00" 
....-pormioslarnno!as. 

Anoa -· o Acra. que """""'*"' e - nar:oonrrJ por causa de m ' lldalo erwdvendo ..., dasaa pahtlca, vallou a 
_. am .-.... da bma positiva N.......-. pela par11r:opa· 
çiio r.rnrw.. na pol~. oom a alalçAD da - rnars JCM1111 
do Br8BII e a prfmelra do Aae, a u.-eaa gn•ra e pai ra de 
Hrolllna- S8ve. 35 ..... qua surpraaldau aa lllganJMs lo-
cas SllfJI•Ido-&a a ~ valada da HIIIDrta do Acra. No-.· da-----
par euas laiDras. e sm dasda o I"UCCI ala UIDU seu rnan--
-para ~~ar por poqaiOs -a-as dilrrraiÇBS 
soc::a. no e..lo. pmapal na. zona rural, com elabolação 
da poqtrlooqua....., a a~ da.....,_ 
• - agrtcuiiDr8s 

Oa _.,. ecxllóg ... da-- a prMerva· çllodaflor.a ______ que 

a-.grrlraram-.quanunloal.-idoa..
.,.. .. 10-.... ··--do rnunrlo For da
das.-..- Srlva o prrmaro projorlo para- da ex· 

ploraçrioda --do-Se na polfbca as acraanas de d r em, no rrMIIO )UI'Idlco 

---""""" Olllllllhos Nas--· os bCxlnaiS e 8SCI"IIõrtos de advOCacia foram lnwamdos por beleza. 

8l8gAnCra ---· c:tama e aquola _. .. _-são _ao..,.,.........., 
Lm _..,da~ é a Pror:urariOra da Justiça Salel8 

U... au.n a vê CIRUiwldo ~nas conadu• do Ml'lll· 

--Estadual. franzrra. -e oom -•- !ragilrza. da. nam da longa.._ 111r- ala a pr(marll mulher do ~a 
._. M prDmDIDnEI da tm JWI c:m.wl 5alalll ~ d ' H18 

lambém pelo IZ'3b8I1D combativo qL&ldO no axaciCID de suas 
bções Ela não pensa duas vazes em •ap;....- ccn1ra a maJ
versaçio de recusas I)Ubllcos. Ulda que ISSO va de encontro a 
ntarn,ns pohiiOOS For dela a pniT'IBira Al;/fiD C.val P\tiCa denun· 
aando o caso ae supertaturamento no caso da cansuuçAo da 
Hospital de Base e Pia tiO Soocrro Peta sua atuação Wllrando 
com eções CDI'III'a mau uso do dinheiro ptico, c:orrurada a pm
curadora é - de asq.- Ela. porém. - sa -te a 
drz 111r a .... -.,. tranqillla por estar CUII1JII- seus daveras. 

As acreanas. aos poucos, surg.ram tambám no mundo em
prasarral A __. - Dahar est11 h4 rnars da 18 10101 é 
-da uma -lqas rnars r:a •-da-· a Nrelze Calça-

-----· bOmgrR>aqu--~"""*· adzw1Qs gararmu seu espaço no compebbvo c:cmérao do Eâado 
A empresana acrecMa que a receda do sucesso no m8IO 

5818 a coragam de b'abldhar em ~gualdada de cuxiç6as. nde
paldanta de ser homem ou mulher, dando prioridade para o bom 
atendimento acabando com o 1abu eJOStanlra no Estado de que 
1qa oom aparenaa raqi.WIIada tem preços rnar:essrVOIS e
mal os cllantas 

um-.. ....... 1'0-mu-
·-....,. ~~~gr-.- amou,_.,... 

..,. VIGa mesmo antes de WJCI nasc:er • 

Daada 1991. o drralor-geral da--do Hadad. axo•.-•• o grau da malu- hso:a e psrcoiOgrca 
da rrãa-acrerrna. A porllr- regrs1roo- na própria dlnlca sa 
constatou grande InCidência da crianças 8 ... 

1 77".8s dando ll 
luz A naor lnCidtnclll é entre os 11 a 15 anos de Idade 

"A- da -ai-ao- grau da..- da 
PQII!Nçrio • o pnnr:rpal -da gnMdaZ 111801X»". -o ..... 
droo. que -..a om ""'*> ,_ho .--para a...
oom a 8jUda do ~-10 da E""""-" da Ulac e prolis
SIONUS da prõpna mafan'1ldaCie 

Na..-.- a moMier- o PrograrM da--· 
rnorr11> farrrlrar. pelO qual race11e esclaniCrlladD da...- anil· .... .....,....._ao~ do Gnrpo da -enio 
-Arrogo (GAI.PA). pelO qual a mAil-- as -.cas 
de ••••WilllaÇIO 

Altm das&aS pogawnas. a dreçio laz. o canlrOie da slllla-

-· toleOOido_,.-mui--- da 08-
18111 por1arbas da doalçaa a partir do-- a 
.... da doaiÇil para- ala -IJI81Udrqua o !ululO -o _ _., ... h_ 

As p i ... nlldvaS • nUher ravelam lllmiNim ..... lado 
nwgnd Sio I'OSIDS apavorados, corpos 1 c a adoa, crBiças 
que ctoon.rr a- da mie Cerras da um -.o macabro a --·---· 0-. ......- peiOc.nro da Del8oa-
- H.....- a Edr ..... PopoNr (COOHEP) Uma CJilllllll-
zação ,___...._- oom ~- esoa..,. 
t1n:1a am um amplo l'lllalório e Vldeo dacurnlnl6rkJ A Aeda 
Acraanada M,._ a Hornans-parllcrpado-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V. Ex" 
será atendido na forma regomental. 

Concedo a palavra ao emonente Senador Cou· 
tonhO Jorge, por permuta com o Senador José Foga· 
ça. S. Ex" dospõe de 20 mrnutos 

O SR. COunNHO JORGE (PSDB - PA. Pro
nuncoa o seguonte drscurso. Sem revosão do orador.) 
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- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. durante a 
pnvat1zação da CompanhiB Vale do - • Doce. ocom
da no ano passado, vánas polêmiCBS surg1ram Uma 
delas, sobretudo. de Interesse dos Estados onde a 
VaiP atuava. parbcularmente nos Mun1C1p1os onde 
dE-" ona Protelos operaciONIJs: a eX11nçio do Fundo 
d .. Desenvolvimento da Vale em lavor das áreas e 
dos MuniCipiCS de sua atuação. 

Nesta oportunodade, quero lemiHar que o Con
grasso Naaonal, os govemadores e os praledQs lula· 
ram na tentallva de evitar a eXIInÇão desse fundo. Par
bclpet Intensamente desse processo e. tqe, gostena 
de lrazar os rasullados dessa luta uruda dos vános Es· 
lados lllleniSsados na presetvação do fundo. Esse 
fundo -para lermrar aos Srs Senadoi&S -11U'91J em 
1942, com a cnação da Corrflanhoa Vale do Rio Doce, 
que linba um diSPQIIIbVo em seus estatutos que IIXIQI8 
a ap!raçiio de 11% do seu lucro líqUido em 1awr dos 
M .. ICÍpiOS da énla de sua ah oação Esse dlspoailivo 
e- por um ..,..... fato: a Vale do Alo Doce nor
rnalrl.- alUa em Protetos de e>cploraçiio de NCUIBOS 
naluraB ~ e não-renováV81S, oomo os rnne-
1'811. Geralmente, essa BIIIBÇio traz 111'4J&Cl0S negati· 
- nos campos arnboental, soaal e IICOIIÕinCO. Evl-
-..ente, uma explolação nmenina ~ 
deaalbCula o III8ICIIdo de trabalho local, gerando -
QÜeiiiB peta lllriiÇio de mão-de-obra de outras plagas, 
e>agllldo mBIB .. ICIIÇio, IT18IS saude, além dos '"118C
k>B negatMIII no 111810 amboenle Nesse Ballido, o fwl· 
do VISIIVB exal8mente ter um elello conaiMI e com
pensalóno, a fim de I'I'IN'I'Iizar os ~ negaiMJs 
dos projelos da Vale nos vános Estados e Municl~ 
Esse fundo funCionou duranle 47 anos, c-.. sua 
cnaçio atá o ano pe" do, com~ ela· 
madas -~e não-n!Yels~ -<.~ma pallll- a 
fundo penlido e ou1ra parte el8 linanaade com racur· 
aos a juras lama. A Vale apliCou RS300 mlhi!ea du
rante - perlodo em fawlr de vános Mur11C1pic1a da 
ragilo onde aluaVa,~ em Minas a... e 
depois no Espirlo Sarm, no Paré, ,.... Eslado, lindo 
hOJe aluação em prabcamente 111M! Esladoe bo&IISI 
raa. Ela perll....., nosee poam'P"Çio com a ax11nç1o 
deees fundo com a priw li+-.;M da Vale do Rio Doce. 
O edlllll de Pfll'"'l Po de Vale oonllo'le uma d*•• 
segundo a qual o saldo do fundo da Vale do Rio Doce 
em favor dos MunK:Ipoos, no Vlllor to1a1 de R$85,9 m
lhiies, sane deallnado ao BNDES p8l8 ap!ICeçio em 
ptqelas de ~mento AlgiOI1IIL AsSim, o fundo 
dellaperacene, e o BNDES podena apM:ar - llllldo 
comoq~. 

Os Praleltos, Governadores e Parlamllnla1118 
da énla se artiCularam de forma .-, l8ndo havi
do longa nagonaçio. Em abnl do ano passado. hou· 

ve um grande encontro com os Prelados das diver· 
sas regiÕeS onde a Vale atuava Governadoras, Par· 
lamentares. Senadores esbVeram p11188nbl8 u NU
nlões e, postenormente, começamos a l'l8gOCI8r com 
o M1n1stro Kand1r, com o pi&Sidente do BNDES, e 
estive pessoalmente com o PI&Sidente da RepúbliCa. 
Representando os Parlamentai&S do Congrasao Na· 
ciOfllll nessa negociaÇão, consegui mostrar a Sua 
Excelêncoa a 1mportânc1B desse lundo que, por _. 
lundamental, prac1sava ser manbdo, InclUSIVe dava
na ser ampll&do, porque a Vale do Rio Doce, privab
zada, cont1nuana a trazer seqiielas aos Eatados e 
Mun1cip1os onde aluava Não t;nharnos nenhuma ga· 
IBntiB de que essa empresa, ao deoiBr de ser pQbl
ca, pudesse atender a seus compronussos arario
res e, por ISSO, praciSávarnos manter um fundo com 
novas dimensões e caracteristiCBS. 

O Presidente Femando Hennque Caldoao foi 
sensíWII a ISSO, tan1o que nos cles9loo. a nwn e ao Mi-
111Sb0 Antcno Kandir, pa1a lllllciBmDs uma ~ 
p8l8 a .,..zação dos R$86 nitlões pnMSios no edllal de 
pnvaiJlação da flll1li88IL Asam, ~ ,.., 
ao BMES -llllflonZado pelo f'lwdallill -mais Rl115 
l1"llhCes. pellazando um to1a1 de R$200 rnlliieB, o qua 
PIIITIÜia a CCII1SiitiJiçlo de um lun1o de d sr IWCIIW;a,. 
to p8l8 ser utimdo nos Murlcíplls anda a Vale do Fio 
Doce abJaVa ou Ulda alua. De faiD, no da 17 de abll 
de 19rf7,11Veinos ume;IXl!IIJOc:omo PrasdeillilldaRII
PI:tJiica. e, no da 24 de abril dease ~ ano, ...._ 
vamos um pDIOcOio com as p; 1 IÇii8 do Mil._o do 
f'tanetar;alk>, Amno Kandir, do MniiRI Cl6vill ean. 
llo, e do Pi88idenle do BNDES. Luis Cllllos Mlildoi"* 
de Bamls. Nesse documar*l, estavam del"•lidoa a. 
con.,.u1- do GcMimD Fedellll com llllaçlio ao 11ft. 
do p8l8 -.dar a pilai Idades dos Ert ta e Minei
~. rnanlando as Has blilic8s dos planos e Pftllllll'" 
nas qua a Vale do Rio Docil, CJ8111D-'. -
flMir dos ~ Aalim IIli ·alo um P"• + 
o 1en110 ~ e a Vala do Rio Doce IIli pm r h· 

os racuaos ~ e uwn... ... .. noe ~ 
~ ~ Olâlndos do parlado ........ o BllllE8, par-
am.---. urna aeapca 4 ••• nUo giWidll da 
camnlar- 111M) fundo. 

Na COIMIIBB que tive com o Praeldent& da. Re
pública e oom o Mlr..w AntonKI Kand1r, IN\MIIW a 
nossa praocupaçio oom o BNDFS, que é um bll.
de grande 111110rllncia para o Brasil, 8CIIIIIIIIrlado a 
trabalhar nos grandes programas de daaerwaMr..._ 
to, mas que n1o -.ta apto ou nlo - INIPIIIilll
cla para aluar nos paq- e méd- plllljebl que 
atendenam li. finalidade deRa fundo, vollado pata o 
daenvohrimento ;eglCIIIIII e IICIGIBI. O PIWident& ga
rantiu que o BNDES 18ria, opoltlli'IBIIIBIII&, uma 
.-rturaçio que atanderia ao IIOCIBI e ao IllgiDIIBI. 
De lato, logo depois, foi cnada a Dli81ona de 0... 
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volvlmento RegiOnal e Socl81, que passou a ser dm
gida pelo companheiro Paulo Hartung. O BNDES 
passou a ter realmente uma VISão operacional dde
rente daquela do BNDES tradiCIOnal que aluava so 
em grandes proJetas. 

Isso nos tranqiiiiiZOu. mas prec1savamos que 
aquele protocolo, assinado com a presença de vá
nos Parlamentares. I1118SS1! realmente uma definiÇão. 
Isso oconeu no d1a 17 de dezembro, com a Resolu
ção 918197 do BNDES, que cnava o Fundo para o 
DesenvolVImento RegiOnal com Recursos da Deses
laiização. 

O art. 1" da resolução def1ne claramente: 

"Art 1° -O Fundo para o DesenvolVI
mento RegiOnal com Recursos da Desestah
zação - FRD -desbna-se a prestar colabo
ração financeira a MuniCIPIOS s~uados nas 
áreas geográficas de Influênc~a da Compa
nhia Vale do Rio Doce -CVRD -,em proJt!
tos de desenvolVImento regional e SOCIBI. • 

"§1° Na~nação dos recursos do 
FRD, serão os programas e cnté
rios que a Are de DesanvolviiTH!nto Regio
nal e SOCIBI - AS - ubliza no apotO a PI'OI8-
Ios de desenvolVImento regional e SOCIBI, 
nos segmentos de educação, saúde, sanea
mento básiCo, desporto, JUsbça, alimenta
ção, habhção, me10 ambiente, cultura, de
senvolVImento rural, atendimento de meno
res de idade e idosos e serviços urLanos, 
além de outros ligados à geraçio de empre
go e renda, observadas as d1retnzes estabe
leadas nestas nonnas. 

§ 2" As áreas geográficas de inlluênaa 
da CVRD são consliluldas por 260 (duzen
tos e sessenta Municlpios .. .", que atendem, 
na verdade, Estados. 

Portanto, fOI 8bn Ido aquilo que buscávamos. 
A Resolução do BND S, de dezembro ii~mo. con
templou essas priod"c -+• 

No capitulo que bala dos recursos, os R$85 
milhões alocados peiG Ecfdal de Prlvahzaçãn da 
Companhia Vale do Rib Doce e maiS os R$115 mt
lhões do BNDES foram garantidos. A forma de apli
cação desses recursos -reembolsável e não-reem
bolsável -também foi garanllda, sendo 70% prove
nientes de recursos origmános do BNDES e 30% de 
recursos onundos do FRD. As apiCCSQÕ86 contonua
.vam usando os cnténos antenores: as não-reembol
!llávais ou não-raversiWIS, a fundo penl1do, serão 
.slesbnadas exciUICV8miKIIe à IIIISISiênaa da popula
(Ção carente, mediBnle apotO a proJ&fOs de saúde, de 

educação. de saneamento, de atendimento a meno
res e Idosos e de desenvolVImento de estudos e 
d1agnosiiCOS nessas vanas regiÕeS. As condiÇÕes 
básicas preVIstas nessa resolução mostram que as 
colaborações 11nanca~ras reembolsáveiS ou reversí
veiS serão atendidas em 100% do total do onvesti
mento, com prazo total de 1 O anos de pagamento, 
sets de caoénc1a apos a conclusão do proJeto, como 
era antenonnente, e em condiÇões pmnleg1adas. 
com JUros de1% eama da taxa de JUros de longo 
prazo - T JLP O restante dos recursos representa 
apenas 33% dessa taxa de JUro& de longo prazo 

O plano de apiiCBção para o exeococ10 do ano 
de 1998 ~ pnme1ro ano em que o BNDES va1 genr 
esse recursos "1á está aprovado e mostra que a 
destinação desses recursos está ~ nos 
chamados pro,etos mu~setona1s 1ntegrados, refe
rentes à educação, a saude, ao desenvolVImento ru
ral -corno a elelnfiCBÇão rural, que é o"1JC)IIantissma 
na geração de emprego -.ao atendimento de cnan
ças e JOVBns. 

A proposta Já traz os valores definidos por Es
tado. 

Para os Estados de M1nas GeraiS. Espinto Santo, 
Pará, Mato Grosso do Sul, Bahia, ~. Rio de Ja
neoro e Tocanbns, foram defi1 idos os valores reentJol
sáVetS e não-t-IIbolsáveiS para o exercÍCIO de 1998, 
que perfazem valor supenor à média de toda a hllllóna 
da Vale do RIO Doce, que era de R$25 milllles &nUBIS 

e passa para R$40 mdhões. FICB claro, todavia, que a 
nossa opção e a nossa luta eoa no sentido de que no 
pnme1ro ano da gerênaa deese Fundo pelo BNDES os 
recursos fossem em tomo de R$80 milllles, ~. de 
qualquer manetra. R$40 milhões reprn ntem um 
avenço significa!No em relação a toda a hiStóoia de 
apiiCIIÇiio desses fundos. 

Há. portaniD, uma publicação do plano de apica
ção por Estado, de acordo com a paot': "peç"' ela Vale 
,_ projelos de cada Estado e, é claro, lavando-ee em 
cooiBidenlção a tet odêiiCIB hiSiórica dos qumanta e sete 
anos de atuação da cornperWa em várias parles do 
Brasl. Poderiio - beneficiadas com a colaboração fi
nancetoa as pessaas jurídicas de dnito púlli"ICO interno 
ou entidades dllala ou indiretamenle por alas controla
das e entidades pnvadas, desde que para ma lineu
tos com 111T1P'Wndlrnentos que eslejam artn !lados 
com a ah IaÇão dos órgãos púbicos. 

Quero dozer que houve, por parte do Governo 
Federal, o cumpnmento dos compromssos assuma
dos com os Parlamentares, GovemiBdon!IS e Prefei
tos. Com a edoção dessa resolução, com o plano de 
aplicação para 1998, podemos dozar, com tranqiiirt-
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dade. que desapareceu nossa •nsegurança com re
lação a extinção do Fundo de Desenvolvimento da 
Companhia Vale do R1o Doce O Govemo cumpnu 
sua pane. O Fundo esta ampliado. não tenho dÚVIde 
alguma Agora o BNDES esta estruturado para aten
der. mediante sua d1retona reg1ona1 e SOCIBI, progra
mas dessa dmensão, que. embora pequenos. são 
1mponantes para os 260 MuniCIPIOS que atendem a 
9 Estados da Federação bras1le1ra. 

E claro que rmnha preocupação Blnda cont•nua 
quanto a esse aspecto da operacoonalldade, da rapt
dez do BNDES em atender a pequenos prof810S so
c•a•s. mas de grande Impacto para os Eslados. É a 
pnme11a expenêncla. Espero que. com a estrutura
ção, o BNDES possa, de forma ag1l, atender os req
UISitOS da celendade em favor dos Interesses dos vá
rios MuniCípios. 

Além diSSO, o BNDES publiCOU urna séne de 
Informações, que f8CIIIIam, de fonna Singela, o pleito 
dos MuniCípoos, Estados e enbdacles privadas em ra
lação a esses recursos. A meu ver, fo1 uma grande 
Vllóna do Congrasao, dos Pretellos e dos Governa
dores. TN& o pnvilég10 de paRIC1per de Iodas as fa
ses de •mplantaçio dessa nova cont1gurar;ão do 
Fundo de Desanvohnmento da Vale do RIO Doce. 

Quero Informar aos Senadoras dos nove &ta
dos que vou ei1CIImlnhar-lhes o delalhamento desse 
programa do plano de açio para 1998, bem como os 
r&QUISIIos para a poslulaçio dos ntCUniOS, pcxque 
se• que cada Senador tem mteresse em consegu~r 
recursos para seu Estado por llllannedlo deaae Fun
do. Pol1anto, IUIIda 8SIB semana, encanunhara1 -
..-na1 a todos os Senadoras. 

Eram - as considerações que eu quana 
trazer ao conhec:llnento deste Plenáno, dizendo que 
uma açio conjunta dos Pariamentaras, dos Pnofedo& 
e dos Governadores, como lo• assa, se bem coorde
nada. consegue, IUimente, abnglr seu objebvo. A 
praservaçlo e a amptieção desse Fundo de Deun
IIOivrnento da Vale do RIO Dooe são um atestado de 
que essa unilo 6 ,_ 1 BP+ria e lundemantal para cle-
fendar os lhlel se de nossos Estados. 

Mulla ob19do. 
O SR. PRE8IDEJITE (Geraldo Melo)- Por per

rrU& com o Senador Edison Lobão, COIICIIdo a pala
vra ao Senador Lllonal PaiVB por 20 rnnrtoc. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia 
o segumte dlscunlo. Sem nmsio do orador.)- Sr. 
Plllllldente, Sr"&. e Sra. Senadoras, retomo a IISia 
tnbuna, conelemado e mcomodado, para, ,.. uma 
vez, falar IIObnt um twm Já d,__ vazas tratado: a 
II'IIIIIIIUrança pública no Diatnto Federal 

Sexta-le~ra passaaa aborde• a questão das 
cento e v1nte pessoas assass•nadas no DISinto Fe
deral nos úft•mos noventa d1as lnfehzmenta, as 
manchetes desse f•nal de semana dos ma1oras JOr
n81s da cidade cont1nuaram abordando o ...amo 
tema e apresentando alguns dados estarrecedores, 
entre os qua•s uma estat1st1Ca que demonstra que os 
JOvens foram as ma10res v•t•mas dessas tragédi&S, 
poiS 76 deles t1nham menos de 30 anos e 18 deles 
ainda não havam completado 18 anos. Em contra
panlda. e 1nfehzmente. a ma10na dos algozes desses 
assass•natos lambem e formada por JOvens 

Sabedor d1sso, aprovado a oponunldade para 
d1zer da urgente e necessana reforma do Estatuto 
da Cnança e do Adolescente. que protege, no meu 
entendimentO, exageradamente o menor lnlrator, 
acabando mesmo por •ndUZir outros a tnlharam os 
~caminhos 

Há uma semana. um cnme chocou o Distnto 
Federal e o Brasd a morta de um JOV&m casal. Ga
bnela e FlaviO, que, apos deiXarem a faculdade em 
que estudavam, foram brutalmente 8SSBSSIII8dos a 
que1mados dentro de um pana-malas de cano. L.asb
mável aconteamento esse assass•nato. c:omebdo 
por três homens, dentre os quaiS doiS mano- de 
Idade. um com 15 e outro com 16 anos. 

Sr"s e Srs. Senadores, qual não 101 a mnha 
surpresa quando, ao abnr o JOrnal de ontem, dapa
ret-me com a segu1nte manchete: "De Novo'" O piOr 
é que, ao ler o que acontecia "de novo•, ven1Jque1 
que a h1slóna haVIa se repelido e f11IIIS um çasaJ 
houvera sido seqiiestrado, embora dessa vez o ra
paz -<Jm policial ll'lllllar -tenha c:omaguldo se salvar, 
por obra e graça de um rrulagre diVIno, Blnda que os 
malandros tenham passado com o cano três V8Z1III 

por cma do seu corpo e, n:luSIV8, da sua cabaça. 
Sua namorada, com apenas 15 anos, não lave a 
mesma sorte: após ter Sido VIOlentada. lo! quMnada, 
não se sebe se 8ll1da viVII, dentro do pona-ff18111s do 
cano do namorado. 

O Governador Cnatovam Buarque .....-todo 
o meu respadD. Tra- da um defensor doe dlreilaa 
humanos dos lf18IS lan'a"'-. Conheço sua capec~
dade lnt8lactual - nio apenas eu, nws todos os que 
pnvam de sua trBjalóna de pensador. Sua nallgln
CIB e VIrtude 6bca O qualificam pal8 qualquer funçlo. 
Porém, o que falta ao Gouemador é uma equipa 
com capactdade adrnlrwbabva aguçada. luflllzn•r
te, o PT não diiiPÕ& daaa equipa. Ocomo que, ai, 
nobraS Colegas, sofre toda a populaçio de Blulla. 
Raahnno. o Governador 6 uma .,.._ turMna. 
sem o podar da ou1preunça. Nlo basta sua~ 
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têncoa pessoal. e necessana a competêncoa de toda 
uma equope de governo E segurança publoca dosco
pllnada, efocoente, convemente, creoo. Sr Presodente. 
não faz parte da cultuoa do PT 

O proproo Coronel-Chefe da Coordenação da 
PM do DF declarou, em entrevosta ao JOrnal de maoor 
corculação da Capital da República, que 'não tem 
como prestar segurança efocoente a todos os mora
dores do DF' Isso e muoto grave: multo maos grave 
quando parte de um dos maos altos cargos da area 
de segurança públoca do DF Alega o relendo Coro
nel que ha uma falta de pelo menos sete md agentes 
para aluar nas ruas - e osso realmente falta Falta 
n1111s: no DF, um pollcoal atende 700 habotantes. 
quando o odeal sena um polocoal para cada 80 habi
tantes. A srtuação é caotoca' 

Ou se reverte omedoatamente, agora e Ja, este 
quadro, Independentemente do aumento do conton
gente, ou não havere maos controle da srtuação. 

Conclamo, neste momento, que todas as forças 
politiCas do O.stnto Federal e que todas as forças polí
IJCaS do Brallll se unam e procurem uma solução para a 
falta de conllngente na segurança públoca da Capital 
da Repúbloca. Precosamos buscar soluções' 

O Sr. l.aur'o Campos (Bioco/PT - DF) - Se
nador Leonel PaiVa, V. Ell' me permrte um aparte? 

O SR. LEONEL lP AlVA (PFL - DF) - Ouço-o 
com prazer, nobre Sarlador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Ca,.poa (BiocoJPT- DF) - Nobre 
Senador Leonel PaiVa, quero, de oniCIO, parabenozar 
V. Ex" pela pei'SislêllCia com que vem abordando 
esta maténa, que é, sem dúVIda alguma. de magna 
relevãncoa pare a VIda socoal, a estabolodade e a tran
qildidade de nos habitantes do Distmo Federal. To
daVIB, V. Ex" hã de cormr comogo que, realmente. 
não se trata de um problema especificamente braso
loense. Um país que tan como enésoma pnondade a 
questão do dese1111rego, um país em que o Governo 
realiza, como tflere, obedecendo aos comandos on
temaaonaJs, algo qu~ó tem, talvez agora, uma re
ferêncra na Chona, qu acabou de demrtor, em um só 
dia, quatro mlhiles funcronãnos públiCOS. O Go
verno de São Paulo d mobu 130 moi funcoonãnos O 
MiniStro Bresser Pereo haVIB prometodo, antes das 
eleiÇÕes, 107 mil demossões de funcoonános Quatro
centos moi toram desaloJ&dos de seus 8"1lregos no 
campo, obviamente murtos deles procurando abngo 
nas codades. Enfom, o desemprego campeoa. Desse 
modo, estamos doente de um caos completo e me 
parece que, dentro deste caos. fendo Brasíloa sodo 
aquinhoada com 18'%. de de&ell1lrego - uma taxa 
fantastocamente elevada -. este problema socoal se 

manafesta na cehnquênc1a rnfantll, na agressiVIdade 
socoal. na fome de emprego. de donheoro, de sobrevo
vêncoa, de dogmdade, de JUStiça, de ensono e de ou
tros ~numeres aspectos da vrda soc1al Uma socieda
de altamente •nsatosfelta so pode assom se mandes
lar. Em São P auJo. em um mês. foram regostrados 
490 assaltos apenas dentro de õnobus, além de 
cnanças. com apenas 11 anos, de escopeta na mão, 
assaltando bancos na capotai paulista Vemos osto 
em programas e programas de televiSão, onde os 
ateres são seres humanos e CUJaS cãmeras acompa
nham a Pohc•a em sua marcha daana contra esse 
comportamento dovergente da sociedade O Gover
no, que havoa prometodo RS8 moltKies para as pem
tencoanas de São Paulo, J8 desvoou esses recursos 
e, obviamente não haverá e cont•nuara não haven
do sequer uma possobolldade de que o regome peno
tencoano venha a resgatar aqueles que foram lança
dos no onfemo vovo que constrtuem os nossos presí
diOS. Sendo assom, a socoedade como um todo tem 
culpa e eu, que não sou exemplO para nonguém, JS· 
maos ocupeo a tnbuna deste Senado para cntocar o 
Presldeme Fernando Hennque Cartloso sob esse 
aspecto. embora o crrtoque sob vanos outros Tenho 
conscoêncoa de que se trata de um problema herda
do e que Sua Excelêncoa dofocolmeme podena rever
tê-lo, pnncopalmente com politiCas que protegem 
banqueoros, moloonános e o caprtal estrangeoro em 
detnmento do emprego nacoonal e do nove! de salãno 
no Brasil. Proforo essas palavras não' em defesa do 
Govemoo do Dostnto Federal ou do Parbdo dos Tra
balhadores. V Ex' aformou que não temos capãclda
de de tratar desses assumes por possuormos, talvez, 
uma agressMdade congénita Ressaltamos que esta 
não se mandesta nos termos em que vomos ontem. 
um espeláculo de agressoVIdade polillca em alto 
grau. Multo obngado 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Agradeço 
o aparte do Senador Lauro Campos, que me da a 
oportunidade de lembrar que o Govemo Femando 
Hennque Cardoso too o que maos apoiOU a pequena 
e médoa empresas, segmento responsável por 80'%. 
dos empregos no Brasol. 

Lamentavelrneme, em Brasília. o FAT, um 
Programa federal, foo cortado pela metade, torando a 
oportunodade de médoas empres&IS se benetocl8rem 
com oncentovos de 1"1!0Sios. Aqui. no Dlslrrto Fede
ral, a Secretana do Trabalho, com recursos do Mo
nosteno do Trabalho. numa onocoatova do Govemo Fe
deral, do Presodente Fernando Hennque Cardoso, 
desenvolveu um bom trabalho de aperfeoçoamento, 
treonamento e colocação de mão-de-obra com verba 
doFAT. 
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Sr Presidente. Srls e Srs Senadores. todos 
nos. pohtocos brasole~ros. devemos buscar solução 
para a questão da onsegurança publoca no 01stnto 
Federal A fonna ma1s DbJellva. maos d1reta. e o pro
pr~o Governo Federal autonzar o aumento do elebvo 
das Policoas Mohtar e CNII. alem do Corpo de Bom
t<!lro Mllotar do Dostnto Federal. bem como o seu 
custeoo para o provrmento. Vl8 concurso publoco. dos 
tão urgentes e necessanos quadros. para que o 
povo candango possa ganhar tranqüllldade e paz. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra. por 20 m1nutos. ao emonente Senador 
Artur da T ávola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ Pro
nuncJa o seguonte dJscurso Sem reYJSão do orador ) 
- Sr Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, o tema da 
v1olêncoa, abordado pelo Senador Leonel_Paova, lera 
prosseguomento na monha fala. tratando por um voes 
e, ao mesmo tempo, apresentando a consoderação 
da Cesa e do Congresso uma emenda consblucoonal 
relatova a essa matena 

É evidente que a voolêncoa tem raizes as maos 
vanadas, profundas e hostoncas Não e um problema 
exctus1vamente bras1le1ro nem está adstnta a etoca
Cia ou à oneficáclll dease ou daquele governo; e um 
problema da propna SOCM!dade. V1vemos em uma 
socoedade voolenta As sociedades mercantos são 
VIOlentas por sua natureza, porque o própno proces
so é viOlento em so Porém, ma1s do que 1sso, a so
coedade YIY& todas as man11estaç0es da voolêncoa 
desde um somples carro de som que passa a vender 
pamonhas, por coollCidêncoa, na hora da sesta das 
pessoas, das duas e 11'1818 da tarde às três. aos do· 
mngos. com o som multo ano. até as orrvasões sono
ras que hoJ& são fedas, sem a menor consideração. 
nas pnuas e logradouros publocos por meoo de soste
mas de som potentisllll1106, as buzonas; os au!Qmó
veos que passam por nós a dez metros de dostAncoa 
com o rádio llg8do num volume tão ano que escuta
mos ma1s o rádoo alheoo do que o própno; a Y1011nc1a 
no trânsito, as exoboções eslúpodas da Fórmula t sob 
a capa do esporte para, exclusovamente. Justdlcar a 
VIOlência na ondústna automobllistoca, a propaganda 
de automóveis que vende a VIOlênciB como qualida
de do automóvel; a propaganda da 1ndustna automo
bllistoca como todo. de automoveJS e motococletas. 
que, de maneora habol, tez a Juventude conlundlr o 
concetto de liberdade com o de velocidade, venden
do velocodade como se estovesse a vender lobeoQade, 
a quantidade brutal de mortes e cnmes e a banaloza
çio do assassmato, dJanamente, em todos os pro
gramas de televisão; o arrefecimento do praoesso 

educacional com a conseqüente perda de valores de 
vada enfam. vavemos cercados por um processo que 
engendra V1olénc1a 

As consequêncaas desse processo estão tanto 
nas lormas pelas qua1s as tecnocas de venda, de 
conqu1sta de audoênc1a as tecnocas de cornpabção, 
dentro do propr1o mercado, enseJam a voolênciB, 
como estão lambem na -.oléncoa gerada pelas cnses 
soc1aos nos paoses subdesenvolvidos como o nosso, 
pelas cnses exostenc1a1S nos chamados paoses de
senvolvidos, quando a mesma ausêncoa de valores 
para !USirt1car a exostênc1a se abate sobra jovens. so
bre os adunos e os rr~&smos traumas e taras anllgOS, 
pertencentes a repressões ancestraiS da humanida
de, Igualmente estabelecem o reonado da VIOllnciB 

Dentro desse quaaro. temos um ponto a enlo
car aqw, rã que ele e, corroo está exposhl, ornenso, 
1ncomensuravel. onalcançavel num modesto discurso 
de 20 m1nutos. e o caso do menor 

O caso do menor em voolênciB merece urra 
atenção espec1al da nossa socoedade Habitualmen
te, o menor e apresentado como tator de voolênc:ta -
e realmente têm havido cnmes envolvendo menores 
absolutamente espantosos. A verdade, no caso bra
soleoro, e que o menor e mu1to ma1s vitoma de VIOlên
coa do que causa desta 

E lo1 1sso a base do Estatuto da Cnança e do 
Adolescente, de CUJ8 elaboração fiZ parte, à época, 
como Deputado A despeito de todas; as critocas let· 
tas a esse Estatuto. ele tem uma lllosol1a bésoca: a 
proteçio do menor Ao mesmo tempo, essa prote
ção do menor, evidentemente, vem seMndo para 
ompedor algumas atovodades reprassovas omporte..-
0 menor que já este em vlcoo no cnme ou pi está no 
cnme por VICIO sabe dessa aparente deficilucoa da 
le1, sabe da má mlefpfeteçio do E-uto do Menor e 
dosso se serve até para prorroover VIOlênciB. 

Não estou entre os que defendem a - re
pressova como solução para esses problerr.s, mas 
também não estou entra os que defendem a- do 
absoluto absenleismo em relação ao menor delm
qüente. 

O lato e que vovemos um circulo VICIOIIO Nio 
se pode prender o adolescente com menos de 18 
anos A leo detennona que ele seja colocado em esta
belecomento correaonal especializado. Ao mesmo 
tempo, com nosso SIStema carceráno, se o prendls
semos, estanamos apenas transformando-o em um 
cnmonoso formado, doplomado, com mestrado Por 
outro lado, os estabelecimentos corracoonaiB sofram 
essa detenoração que também afloge lodos os orga
nosmos do Poder Públoco no Brasol, que eatá falido 
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no ãmbdo federal, esladual e mumcopal e tem enor
me diloculdade de repartor a Justoça. de trabalhar a 
Saude, de operar na area educacoonal. Enquanto 
não recuperarmos o poder efocaz de o Estado agor, 
medoante uma reforma adminiStratiVa que só agora 
começamos a wtar, não teremos como enfrentar 
efetovamente esses problemas. Eles serão obJelo de 
doscursos formodaveos, porem, não de solução En
tão, o corculo vocooso se estabelece: prende-se o me
nor em estabelecimentos correcoonaos, mas esses 
estabelecomentos nem sempre funcoonam 

Baoxar a odade da responsabohdade cnmonal 
para 16 anos é uma tese de aKa complexodade. por 
um lado, podera opeoar 110 caso de menores de 18 
anes envolvidos no crme, por outro lado, cnani uma 
sene de problemas e nem sempre a solução vorá por 
esse camonho, até porque a cnmonahdade está sen
do pratocada por menores de 16 anos 

Por essa razão, depoos de uma longa medda
ção, proponho ao Congi8Sso um pequeno pahatovo 
É uma emenda consblucoonal, para a qual peço o 
apooo dos Srs Senadores -pelO menos o endosso 
para que eu possa apleSIII\Ia-la com as 27 assonatu
ras necessánas -, que aKera, por onclusão, o art. 228 
da Constotuoção Federal, com o seguonte teor: 

Art. 228. São penalmente onomputáveos os me
nores de 18 anos, SUJados as normas da legoslação 

especoal. ~ 
Não se trata, nto, como mudos pensam, 

de tocar-se no Estai da Cnança e do Adolescen-
te. A dosposoção é conslducoonal. Fuo Relator desta 
maténa e recoldo-me -e aquo esta presente o Sena
dor Bernardo Cabral que foo o Relator-Geral -da diS
cussão que já àquela ocasião surgou a proposdo da 
odade lomde para a omputaçAo penal. 

Mantida essa redação, SUIJIRI o adendo de um 
panigrafo únoco: 

"Nos atos onfracoonaos contra a VIda, 
comebdos por menores de 18 anos, o agen
te, atonglda a sua maoondade, será denun-

coado pelO M~"no PúbliCO e, ocommdo 
pronúncoa, su mebdo a JUlgamento por Tn
bunal do Jún pecoal, com a organozação 
que lhe der a o, assegurados a plendUde de 
defesa, o sogol das votações e a soberanoa 
dos vereclotos. • 

O que e esse paoágrafo? Acreddo ser uma 
Idéia engenhosa, mas posso estar enganado. A 
emenda olá tramdar e V. Ex"s terão oportunidade de 
examonâ-la Quando o menor, autor de um cnme 
contra a vida, alonga oa 18 anos, em vez de pura e 
SimpleSmente ser soRo, como ocorra hOJ8 em doa -e 

ao esta o problema, e não na odade - sara, em defe
sa da socoedade. reacusado pelo Monosteno Públoco. 
E, em havendo a pronúncoa, se1a pela barbandade 
do cnme, se1a pela sua faHa de condoções para on
seoção na socl8dade, esse menor volta a JUlgamento 
1á rnaoor de odade. 

Creoo que ao estã uma proposta de reflexão so
bre a complexodade e a dramatocodade do problema. 
A proposta não endossa a tese pura e somples da re
pressão aos 16 anos, mas defende a socoedade. na 
medoda em que, postenormente a pena como menor, 
a socoedade JUlga se essa cnatura está ou não em 
condoções de voHar ao convovoo soc:oal, ate porque, 
em muitos casos. e por razão econõmiC8. menores 
são utohzados por setores da cnmonalodade exala
mente com base nessa osenção que a leo pretende 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS) - Nobre Se
nador, V. EX" me concede um aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)
Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador 
RamezTebet 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador 
Artur da Távola, sem entrar no ménto da emenda 
que V Ex" ora propor a esta Casa, quero concordar 
com a mtrodução que faz ao apresentá-la. Em ver
dade, esse é um dos maos senas problemas que va
mos enfrentar nesta Casa Quero dozer a V Ex" -e 
estou aquo ao lado do nosso dogno Presidente da Co
mossão de Constduoção, Jusbça e Cldadanoa -que 
sou Relator de propostas de emenda à Consbluoção 
referentes ao art. 228 as quaos objelovam a domonuo
ção da Idade da responsabilidade penal de 18 para 
16 anos. Tenho quase que acertado com o nosso 
dogno Presidente e oufros membros da Corrossão de 
Constduiçio. Justoça e Codadanoa, dada a omportin
coa da maténa, de começarmos a discubr o assunto 
de forma amadurecida, para que não banhamos que, 
de repente, promover uma modlfical;ão na legoslação 
sob ompacto emocoonal, dado o número de cnmes 
pratocados por menores e doa quais também os me
nores são vitomas - como bem ress&lta V. Ex". Mas 
devemos discubr esse assunto antes com os setores 
maos categonzados da sociedade. a fim de chegar
mos a uma conclusão JUdocoosa soboa a matéria para 
que possamos oferecer à Casa um parecer adequa
do. Entretanto, em verdade, a pedra fundamental é 
que o Estatuto da Cnança e do Adolescente não 
pode ser executado. A maténa toda está na opera
coonalldade. Não há estabelecomentos para reeduca
ção de menores. Se o Brasol carece de boas esco
las, quanto maos de cáreeres -ou BeJB lá os ~ 
que se lhes dêem - para a recuperação daqueles 
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menores que 1nfnngem a le1 Como d1z v. Ex', se o 
problema estNesse somente na 1dade, bastana redu
Zirmos pare dezesse•s anos. E VIre a pergunta: e o 
cnme pratiCado pelo menor de catorze anos? P
sando os olhos pala legislação compareda, tomemos 
conhecimento de que há pa•ses no mundo em que, 
a partir dos doze anos, o menor e penalmente ras
ponsavel. De qualquer forma. v Ex' aborda um as
sunte de grende relevãnc18. Está propondo uma so
lução paiiBIIVB - corno V. Ex' ressaltou -. que •re
MOS. naturalmente, receber e anai1S8r converuenle
rnente. Vou 19q11erer o apansamento de todas -
contnbuiÇ6es para que possamos, depoiS, arraclure
cldamente, votar a matéria nesta Casa Oueto cum
pnmentar V Ex'. 

O SR. ARTUR DA TÃVOLA (PSDB - RJ) -
Mudo obngado, Senador Agradeço o aparte. 

V Ex' toca no ponto. Hã um circulo VICioso. O 
Estatuto da Cnança e do ~nte é um grande 
ltiSirumento de pralllção ao menor Tem Sido, noe 
quase nove anos de sua 8XIIItênaa, um lator gradati
vo de cuidado pata com o menor, muito 1'118111 lento 
do que supusamos à época de sua elaboraçlo. Por 
exemplo, os eor.elhos Tutelan!S e os Coo ••lhos 
UuniCIPBIS demoraram mudo a ser montados. 

O Estatuto do Menor, pela pnnara vez no Bra
sil, trouxe a filosofia de 1ncorpomr a so c,.... ao 
pooblerna do menor, não maiS JUlgando-o .-:lwiva
mente respouAbllldade do Estado, 8lllll a açia de 
leplnm, 88f11 a açia 18CUp81Br. É um Eslabdo longo, 
que tem uma lllfinldade de por11os allarnanl8 posdl
vos, que 1-são desluattados ou não aio 
conaldetaclos paJo pontO MVnilgiCO do caso doi me
noraa em crimmddade, e, sobretudo, no cuo de 
menotae que cometem cnmes hed1011dos, como Jé 
estarnoe a VMII". 

A lao tem o dever de eelabalace: os hmllal- Ela 
não _,. para --.r a pralunclidade doi -.; 
ponlm ela Iam que 18 baear na COI I"*" ..., e na 
praluncldade doi !atol para estabel c• os....._, a 
fim de que ela poasa aer cumprida dlwidan1811111, ser 
eficaz. 

A ld6la que p1upouho à Casa acradiiD que le
nha- onginUdade- a ~que Jé lllCilllll outra 
- aentido -, ar• Ibera veja a claiposiÇAo do Rela
tar da Coo• io de ConsbtuiÇio, Jualiça e CidDI
ma. Senador Ramez Tabel, de apansã-Ja - prqa
toa Jé ---A meu 1181", não basta dlmnw a 
idade da imputabilidade penal. Um argumen10 co
mum é o de que. se o menor pode votar e dirigir, 
também pode ser ~ crirnmelrnanta. Nlo me 
pa.- que ..., .... llbsolutllriW* lógico. lleo é 
apenas lógiCO do pontO de - da ftasa, nlo " lógi
co no~- E 18, para que se beme a mpiiBbili-

dade panal. levanta-se o argumento de que com 16 
anos e poss1vel votar e d1ng1r, que se revogue essa 
possobtlldade. ate porque o voto aos 16 anos chega 
a ter uma quantidade •neJevante de conbng- por 
ser facultallvo e porque grende parte dos pvens não 
vota,_.ldade 

Panace-me abstnda essa decisão de se dirigir 
aos 16 anos, sobretudo porque os agentes Ul:ilan
tes da socil!dade são diS!aJçados do siStema poodu
tor, envolvendo os bens de consumo na aura daquilo 
que e razão de uma das causas da VIOiênca - a ve
locidade - como um menta; e o automovel de fnHos 
potentes e de artancadas que fazem com que o au
tomóvel abnJB, em menos de um m•nuto, 100 km, o 
que e lormrdável, é uma atração notaWII à mfinldada 
e à diSS8miNIÇio de fonnas violentas pelas qu&l8 a 
soaedade "exlYOJ818" a sua capacidade de viver a 
própna agAISSMdade nos programas de lalevi8lo. 
Todo esse culto que envolve os J0V811S é canduiDr 
da idéia de que os 16 anos não sio exatarnanle uma 
idade apta para que se poasa usar aquilo que é ten
to veiculo quanto arma. que e um veiculo automotor. 

EntAo. revogue-se assa abertura, mas nlo • 
JO!IUB uma qllllllbCiade •nhnila de mer10188, "'*'
de um opróbno de natureza socai. que amargunun a 
falta de escola. a falta de p8I'IIIIU1êncoa na aeco1a, as 
dificuldades da Vida brasdena exatamente de imedia
to nas cada•s- como disse bem o Senador. Se nlo 
temos nem eecolas orgaruzadas. o que dizer do -
tema eclncaaonal? Ai ll8lá o Pais a piiiSSIIr, a C3da 
semana pralieamente, por uma cnse em peni-.ICil
na ou em~ conaaonal de na-. 
Isso aio chagas da noese so cerlwle, prulundas, e 
temos o dever de aofladé las. Nlo cre10 e nlo -
tau~ de que a fonna repJBSIIVIl é a lklk:a, 
mas é a pnme11a que noe ocorre. É aquela que dila 
apertnaa de IOiiiÇAo do piUblema. ponlm, .., ela. 
adequedarnenla organzada pelo Eslado, .... *""'. 
-a balb6lfe 1111: ai cm 

A nWiha papoala 6 que, .- aa. de criiMa 
cor-. a VIda- e nelllil ealio nculdos inckliiMt os cri
mae tiidaidoa pmr ert•porn18110i8& -. Ir· IJ;e
•oE ldnldoa181111011e,-1B.,..,o._lll 
no Pllblco, a alllaiD, faça a delella da sc ,...,.... ... 
zendo a um novo julgam&lto aquele cnme para que 
aquele menor, enllo ....,.-, poaaa - JUigmo -
181, estinacto o seu caso, seu COII'ipOIIIIIrl, o seu 
dase~il1o noe anos de lal:ele-1110 COilaCio
nal, e seja ehiiMdo o JUigemento aobnt a - nlllll 
possibilidade de~ na socredade. 

Nio hli 6lgio melhor que um júri para tal. nin
gu6m melhor que a JUIIbÇa para esae julgemanlo. 
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Este não é o topo de JUlgamento da pohcoa. este não 
e o topo de JUlgamento dos polotocos Essa e uma ma
téna de tal graVIdade e profundodade que somente 
um organosmo especoalozado como a Justoça podera 
eletovamente atuar para preservar a socoedade ou 
para reonsenr nela aquele menor. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Excelên
coa, solocrto um aparte 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Com murto prazer, Excelêncoa. 

O Sr. Beuado Cabral (PFL - AM) - Senador 
Artur da Távola, meu aparte vao consostor em duas ou 
três perguntas se assom não me faltarem engenho e 
arte. 

O SR. ARTUR DA TÃVOLA CPSDB- RJ) -O 
engenho e a arte serão necessános para a resposta, 
Senador. 

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Tenho a 
ornpnassão de que a resposta selá murto maos escla
recedora do que a pálida pergunta que sera ferta. 
Ouço sempre dozer por todos que aboldam o proble
ma que a causa da voalêncoa ora é a falta de escola, 
ora a falta de moradoa, ora a falta do que comer. En
tendo que esses são componentes da voolêncoa. mas 
não tenho dúvida de que as raizes fincadas nesta 
voolêncoa, a ~ra. se chama inJUstoça social Pn
meora pergunta: V. Ex". aonda há pouco anotou a 
praoc:upaçio do Estado, aonda que en pasem1t, com 
o garoto que está nas~. Se ele tivesse uma edu-
cação melhor, ou um r maoor, ou uma praça de 
esporte, não sena u condocoonante para melhorar 
esse raslllho de pólvora que se espraia pelo País on
teoro, que é a margmalodade onfantil? Segundo ponto: 
nio conheço nos porrnenoooes a emenda de V. Ex", 
mas de Jogo seo que ala tratará do assunto, por osso 
me antacipo, por uma questão de c:unosidade. AD 
que tulgo, V. Ex" diS8e que o Ministério Público, 
quando o menor completar 18 anos, provodencoará a 
delaaa da SOCiedade, naluralmente ou com a denlln
coa, com a onstauraçio da ação penal. Todavoa. entre 
a época do crime - 16, 17 ou 18 anos - e a maiori
dade, como se faria a tnstoução cnminal para que o 
MiiiiStáno Público lnta!lse torro para aptesentação 
dessa medida? Como .tê V. Ex", são iluas perguntas 
maos para esclaracer elste seu colega que o admira 
do que para contesta-lo. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)
Certo. Muito obngado, Senador. 

Quanto à pnmeora pergunta, é evodenle. V. Ex" 
a_ aboldou com pmpriadade. Os componentes da 
vio1êncta são murtos, são inllmeros. Pincelei alguns 
aquo na minha fala, até para não cansar. Eles são de 
naluraza SOCial, psoool6goca, hetadrtária, há vánas 

causas. Realmente, a cnança na escola tem murto 
menos chance de descambar para a cnmonahdade, a 
cnança no esporte tem muoto menos chance de se 
encamonhar para la. Mas temos paoses onde tal 
ocorre e a voolêncoa JUvenol se estabelece. Os psoco
lógos até estudam a presença de urna certa anomah
dade crescente nos momentos de onstalação da se
xualidade e corresponde ao bocho-homem. nessa 
etapa, uma acentuação de sua agressovodade, que. 
murtas vezes, descarnba para formas voolentas. 
Como too abordado pelo Senador Lauro Campos. no 
seu pronuncoamento de sexta-feora, se vossemos o 
que too esse cnme, aquo em Brasoloa, envolvendo três 
menores, na quonta-feora passada, observaremos 
que estão presentes graus de alta voolêncoa, de uma 
barbandade onomagonavel 

Então, não creoo que S8JB so a causa socoal. 
Não da para apnsKXlar o fenõmeno dentro dosso. Ele 
é psocológoco murtas vezes, e aí está toda a lrteratura 
poiiCIBI JUndoca a mostrar a natureza, por vezes pso
cologlca ,da cnmonahdade. 

A sua segunda pergunta, Senador Bernardo 
Cabral, reaimente toca num ponto que talvez venha 
a ser uma deloe~êncoa omcoal da rrunha emenda, por
que evidentemente, para o Monosténo Públooo agor, 
tem de haver a onstrução cnmonal. EstabeleCido esse 
texto na Constrtuoção - e está prevosto aquo •com a 
organiZação que lhe der a leo" - urna leo postenor 
terá de regulamentar a maténa. AI. então, poder-se
á estabelecer a Instrução. já no penado em que esse 
menor eshver sob a guarda de onstrtuções do Estado 
- oomo está nos tennos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente -, pelo Monosténo PúbliCO. A leo poderá 
petlettamente reso111er essa matéria. 

O Senador Gllvam Borgea (PMDB - AP) -
V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)- Se
nador Gilvam Borges, eu gostana de lhe dar o apao1e, 
oom o maoor prazer, mas per;o peon ão à Mesa. Sr. 
PAISidante, se V. Ex" pennilir. ouço o aparta. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
reconhece a omportlncoa do doscurso de V. Ex" e la
menta profundamente ter descoberto que o tempo 
de V. Ex" está esgotado. Mas acho que, à seme
lhanoça do que se faz habitualmente, V. Ex" pode ou
VIr o aparte e respondê-lo para concluor o seu pro
nuncoamento. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) -
Setamos ambos b-. mas não gostana de deixar 
de OUVIr o aparte do Senador Gilvam Borges. 

O s-dor Gllvam Borgn (PMDB - API -
Agradeço a genbleza, nobta Senador Artur da Tévo
la. O tema que V Ex" aborda, trazendo altemabVas, 
jiiiiJlOSias concretas dentro da legislação. é o bpo de 
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1n1C1at1va de que precisamos realmente para buscar 
soluções para esse g~ave prolllema da VIOiêncoa. Es· 
t1ve atento, observando algumas conSideraç6es do 
Senador Bernardo Cabral, e V Ex' está de paRI
béns Eu "11! associO as suas praocupaç6es. Agor 
algumas contnbUIÇÕI!S sãr axtremamente necess.. 
nas. po1que acredito, nobre Senador Artur da Tai.vo 
la, que, alem das penalidades, das sanções que 
buscamos paRI poder COibir o t1po de VIOiêncoa que 
se pRIIIC:a, o Estado b~aslleuo pi'BC1sa 1nvesbr - con
cOillo com V Ex' - maCIÇamente na educaçAo. Ela 
e fundamental, po1que é a alavanca de mudanças, 
de transtormação, e prepa1a o homem em todos os 
sentidos para o trabalho, para o amor etc. Repre
senta o cresc1mento, sem sombra de dúvida Agora, 
hé uma questão fundamental - até apresentei um 
pro)810 de IIII - que é a questão do planeJBmento la· 
mlll8r. Penso que devensmos também levar uma res
ponsabilidade aos paiS. O Estado preciSa dar subsí
diOS, pi'BC1sa eabmular esse bpo de en111no nas BICO
las, polque o grande prolllema da cnmnallllade 
hOJe, e da jiMifiiUde entnlndo pa111 asse PfU088BO 
de marg1nallzaçlo, para o bandmamo, num camnho 
pengoso, J8 pnldaferrnmado, é a OCICIBidade, 58111 a 
perspect1V8 do emprego, aern a perapeclnla da lldu
cação A IBSponaabllidade começa com a lamll18, 
nobns Senador. Nós não podemos somente atribuir 
ao Estado uma l'llllpOriSIIblldade tão complexa como 
essa. E creiO que o M111111tro da Educação, que -
reaiiZBndo um trabalho excelente, deveria estar 
- para que trabalhénemos também na !ante. 
Actedlto que .-m vánaa frentes que p-.mo& 
CBIQII' a fim de detennoa ISSO. Do conlráno, não ha
verá peiSpactivas de soluçio. Asse c10-me u suas 
PI'IJOCIIpiiÇ&os a o pouabaruzo pela ...- concre
ta, apraEntando propoata. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - R.l) -
Muito ollrigado, Senador; mu11o obngado, Sr. Prest
~. pela -.ção da exlllnsão do bsmpo; nulo 
obn;lado, Sr"s. a SIS. ~. pala atenção. 

O SR. PRESIDENlE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavla ao nobre Sanador Lauro Campos, por 
20 ninulos. 

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT- DF. Pro
nUIICIB o segulllbs diSCUrao. Sam I'1MBio do orador.) 
- sr. Pn!sldanbs, Sr"s. e SIS. Senadores, VMho a 
- llibuna por preocupar-me com a CDnJUgaçlo de 
vánas foiÇBS adversas que 1nctdem aobnl a IIOCISda
de br&SIIIIIra, a que tá começam a sa lll8l1lfeatar tam· 
bém entre OUIJOs SBIOres da aiMdade polftlc:a. Nio 
quero entrar .noa hames, na mtemallllada do PIUbdo 
que ontem IISCXIIMu sau candidato à Plll8idêncla da 
RepúbliCa, o PMDB, mas lamentar a agraaNidade, 

a 11101ênc1a " a presença de pessoas pagas para rea
hzar uma atiVIdada pohiiCB desquahfiCBda ou para 
desquahfiCBr a at1VIdade pohbea 

Os diSCUISOS e as relaÇões políticas estão IIBIIU

rnndo um beuco mvel no BraSil, e rece10 que na prma
ma eleição - nível S8J8 Blnda mBIS baixo. Temo 
que a presença do dinheiro conuptor ,_.. COIICDIIã ,_ 

CIB polibca, r10 men:ado da consaêncla - compra e 
venda de consaênCias, "e dando que se recebe", troca 
de lavoiBS de bcda espeae - va lazer com que tudo 
ISSO se alie a uma falta de pelllpeCIIva e a uma homo
genazação dos diSCUISOS, que devenam ~ 
allernatJvas para a sociSdada brasdalra. mas nio o ta
lão Havera uma geléia diSCU181VB na proxma elaçiio. 
A linguagem dos Partidos de Oposção, dos anbgoll 
Partidos Socallslas sera abalada não apenas por uma 
~ultrapassagem da upe!EoiCIB do saaallsmo 
no lasle Europeu- a queda do Muro de Ballm -.mas 
também por uma falta de perspectJVa, dada a crilla 
aprofundada do capdalisrno mundial, cnse - trans
lencla para o Brasd num nune.110 em que o Real tam
bém se encontra em uma Slluação de exllama lragll
dade. A coniiJIIIIÇão dessas elemelllos com a CMB 
aconCuoc:a a aoaal, com a cnse da Real, dos pa~lldoa 
polibcos e da diSCUISO polibco pode ser allamanla ex· 
plaslva e perniCIOSa para a coletMdade brasileira. 

Um desses elementos tentamos evdar, aqu1 
desta tnbuna, por meiO de Cinco OU SBIS diSCU,_ 
em que procunivernos alertar a respeito do pango de 
se reconer à 1nlllltUIÇâo que ai está - uma upa!..,_ 
Cl8 Inédita - , a reeleição sarn dealncompalibillmçio. 
Mas, como todas as posiÇilas que assumem a cons
ciência da Oposçlo no lagiSiabvo, ""'- "'ndonn
dos" pela ditadura da lnaiOria. 

Gostana de lar alguns lrechaa de um IMo de ex
"- atuaiiiB:Ia, escrito por um obeaMidar dos mail 
BJgUID8 que a lunandade conheceu. Da cada cam 
mlhlles de tunatas, sa '-um que tmo oo
labola;õas para a anüaa das ll'lllbllçilas, dea ~ 
es J1ric1icas e polibcas de um país -.ngauo como o 
tez AIIDas de Tocque'llllle, em seu IMo A Dlmacl-* 
na ~ CI8IO que se dawlna asllll'l.llar- va
gens, - lnten:ênDo de ~BIIllBS capezw de ... 
trazer assas péfOias do etllelllinalfD DIZ ela: 

·e~. pode sa a~nda COIIIIderar 
o momento da eletção do p18111denta ... 
como época de CIISB I'I8CIOI\III". Tocqu ... 
relere sa à reata <lo do prellldenta, como 
época de cnsa nactonal. 

"Multo antas do m11101"'mm181 .. nlnl10n lixado, a 
elalçlo torna• o maior e, por a.m cfiz8r, 
o úniCO ewnto que preocupa os aaplriloa. 
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As facções redobram de ardor; todas as pai
xões fact•c•as que a 1mag•nação pode cnar, 
em pa1s feliz e tranqwlo. agitam-se. nesse 
momento. em praça pública. 

Por seu lado, o presidente encontra-se 
absonndo na tarefa de defender-se. Não go
vema ma1s no l'lleresse do Estado, mas no 
de sua propna n>eleiÇãO. prostema-se d1ante 
da ma10na e. freqüentemente, em lugar de 
res1sl1r·lhe as pa1xões, como o dever o obn
gana. antecipa-se a seus capnchos 

A 1ntnga e a corrupção são os VICIOS 
naturaiS dos govemos elertos. Mas quando o 
chefe de Estado pode ser reelerto, esses ví
CIOS estendem-se 1ndef•nldamente e compro
metem a própna eXJStênc~a do País. Quando 
um s1mples candidato qiJer vencer pela lntn
ga, suas manobras só podem exerce-ee em 
espaço restnto. Quando. ao contráno, o che
fe de Estado entra também na d1sputa, usa 
em seu proverto a força do govemo. 

É Impossível cons•derar- a conduta 
ord1nana dos negóciOS nos Estados Unidos 
sem perceber que o desep de ser reelerto 
domina o pensamento do presidente; que 
toda a polítiCa de sua administração tende 
para 1sso; que suas mínimas providênciaS 
são subordinadas a esse objeiiVO; que, à 
med11la que se aprox1ma o momento da en
se, ISto é, da EjleiÇáo, o •nteresse 1nd1vldual 
substrtw, em sell esp1nto, o Interesse geral. 

O pnncíp!o da reeleiÇão toma, portan
to. a InflUência c:orruptora dos govemos ele•· 
tos ITIIIIS extensa e pengosa. Tende a degra
dar a moral políbea do povo e substrtu1r o 
patnotiSmo pela habilidade". 

É o que estamos vendo, sem dúVIda alguma, 
repelir-se no Brasil por me10 deste Início, deste cara
ter a1nda 1nc1p!Bnte da nossa pnme1ra expenãnc~a no 
campo mmado da n>eleição presidencial. 

Logo, não é de se estranhar que a legiSlação 
eleitoral senllr-68-li ln8nlll!, desarmada, pouco I'IIWli
CIBda, pouco preparada, não tendo os fiscaJs sulaen
temente aptos em númEiro a em qualidade para !azar 
cumpnr a legiSlação e pôr cobro a esses desmandos 
pres1de11C181S que ocoa;em época de reeleição Se
quer temos essa expen para que as precauções 
deVIdas possam ser to das. Portanto, f8 VImos, nes
te pnme•ro eposodK>, uma Vllóna da reeleiÇão do 
Presidente Femando Hennque Cardoso. 

É Inste venfiCar que essa vrtóna se faz em de
tnmento da democrac~a e que ela S1QndiC8, como d•z 
Alex1s de TocqUSVIIIe, época de cnse nactonal. 

Percebemos que o Presidente Femando Henn
que Cardoso e, 1nd1scut•velmente. o filho do Real, 
aquele que. quando M1n1stro do Presidente Itamar 
Franco. de1xou que a 1nflação se elevasse de cerca 
de 26% para 54% ao mês, deiXou que a •nflação se 
elevasse a f1m de que os preços alcançassem o teto, 
o máximo possNel. 

Nessa ocas•ão, d1sse Rubem R~eupero: "os 
preços devem subir tanto que os 1ndustna1s e comer
Ciantes passarão a perceber que se elevarem a1nda 
ma1s os preços. aumentarem a1nda ma•s a Inflação. 
as compras se retra1rão e eles 1rão a falênciB". 

Uma das estratégiaS. uma das âncoras do Pla
no Real fo1 uma Inflação d1sparada, galopante, que 
antec1pou e colocou os preços lá em c1ma. Os pre
ÇOS não pod1am sub1r ma•s Se sub1ssam;. havena 
uma quebradeira, uma onda de lalãnc1as em VIrtude 
da ratração da demanda, uma contenção de salános 
e venc~mentos. para tomar essas mercadonas 1na
cess1ve15 

Naquela oceseão, cnou-se o pnnciptO medieVal 
de que o consumo era um pengo. Dizia o Govamo: "O 
018 dos PBIS poderá OCBSK>riBI' tantas compras, um 
aqusamento tão grande da eccnorT1IIl, que o Real es
tará em pengo. ·Não comprem, não consumam. O con
sumo é um pecado e podara abng1r o Real. • 

Portanto, a fome dos bras1le1ros fo1, desde o 
pnnc1p10, a grande âncora desse plano. Preços de 
Pnme1ro Mundo. O custo de VIda no Brasil, corno em 
Buenos A1res. 1gualou-ee ao de TóquiO. O BIQ Mac. 
vrtonoso sanduiche un•versal que o capitaliSmo pro
duziu. demonstrando também que a arte cubnána e 
o bom gosto não podem sobrevnter nesta nossa so
Ciedade, passou a custar no Bras1l cerca de R$3,00 
e nos Estados Un1dos U$0,53 Enquanto ISSO, o bra· 
s1le1ro recebe se•s vezes menos que o amencano. 
Recebemos &eiS vezes menos, e pagamos seiS va
zas maiS. Daí o grande fluxo da turistas para Nova 
York, para o mundo 1nta1ro, para os bralllleuos poda
ram comer e comprar co•sas baratas no mercado de 
Nova York; onde os preças são mUlto maiS baiXOS 
que os nossos. Nossos praças, embora belos como 
de Pnme1ro Mundo, talvez S1!JB111 até maiS elevados, 
contudo, nossos salanos são de Tarce1ro Mundo 

Enquanto na França, o salário mín1mo é de 
US$1 400, este Govemo leste~& um saláno mln1mo 
m1sero de R$120.00. A proposrto, o Sr. Collor de 
Maio prometeu, por ocasião de sua campanha, que 
deixana o Governo com um saláno mínimo de 
US$300 , menbra conf•rmada por maiS menhra. 

Ass1m, faz-se a Ancora cambial, que assustado
ramente IQualou a nossa moeda definhada, a nossa 
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moeda paupermna ao fantástico e podercso dólar. O 
Sr. Gustavo Franco quena que urna moeda fraca. 
que um Real valesse doos dolares. a fim de que m
portassemos barato as porcelanas, os tapetes, os 
sapatos. a.. tecidos, os carros, tudo o que sobrava 
no Pnme1m Mundo, dastrullldo - corno foi destruída 
- a r .sa produção rd8ma. Setoi8S ll"delms lonlm anu
nadc. A produção da nossa poroetana do Sul for SOla
pada 'la II1V8São daqll8fa pmvena1le da China. Os 
nossc. sapatos, "-' Vale dos Snos, deaauam da .-ex
~ Baleiam os snos de finados 1*8 os sapa1cs 
do Sul do BniSII. E vmas a onda de lalãnaas e de oon
COidalas que allngiU pequenas, medias e gtandes em
presas. Mas, ao abnglr ...xoravemante os bancas, 
como cohseqiiênaa da I1ICU;ão da demlnda. da conba· 
ção do IXlllSUmo, do achalamento dos salanos e ...-r:t
mentas, do cxnl8qOanle eumaniO das l'lllllllnjAêiiCIIIIS, 

- ecabanun -.ndo em lalênaa. PBIB elas, enlre
tanlo, houWI o Pmer, hawe uma proiiiÇiio IIXIIgiiiiKill. E 
pa1a os outms? A agnculura brasden tave de namr 
400 mi8IJ1lAJIIDS liiiBnlll esse aa1a10 gowmo do rae1. 

PoiS bem, parece que não pode haver dúvida. 
Se o Govemo estava certo ao montar essas estacas 
VIU1Iplrescas do .-1 no pado do tlllbalhador bl'lllllllll· 
m, d1zendo que IIIISim 1na exon:aar o va111p1m da ln
Ilação, na realidade. 011 estava menhndo lá 011 88111. 
mentmdo agora, polque, no d1a 19 de JUnho do ano 
passado, o P1881dente da RepúbliCa, às páginas 9, 
10 e 11 da ou.ta u.-wtil, disse o segWII8: •na 
realidade, houve um exagero na valonzação do rael 
frente ao dólar, mas este exagero nio lu1 eu que co
mab, 101 o Collor". No entanto. apesar de haver belo 
três anos para comgir o exagero, ele o aumentou. 

Pois bem. E o que diZ Sua Ellcalãncia 1'181118 
momento am que lljlfOXImam as alelç!ies? "Real
mania houve PIIIJUizo para a nlúsbla n&CIOrl8l, rnas 
pralallllo cnar rnecenamos pa1a pm18gar a inlll*na 
I"IIICICXI8I". 

EwcelêiiCIII. mas ISSO não é jiiUieCIOniSmO? -
perguntou-lha o rapólfer. 

"Ah, rnas ISSO a Alemanha e os Estados Uni
dos também faum .• 

De8se modo. agora, a abeltUra ao nuldo nio 
é maiS um postulado da modernidade. "Era p.-o 
aumentar as allquotas de 1111J0rtação para polagin 
três setoniS" - da& ela Três setonss? Mas o Minis
téno da lndústna e do Comén:10 afirma, em doeu· 
manto, que são de- os salonls sLICIIblados e 
abnglllos por aata msana taxa de cAmbio. Como o 
PIIISidente é dada a modésbas, diSSe antAo que 
aram apenas três os setoras que devenam - prote
gtdos, diante da avalanche do capllallflle-'· 

Em nome do subconsumo, em nome do pengo 
do consum1smo, os preços sub1ram. os salários e 
venCimentos fiCaram congelados por !lãs anos, 
numa defasagem de no m1n1mo 40%, com urna díVI
da SOCIBI não paga Devido prii1Cij)81mente ao alto 
custo dos JUros. que provocou um défiCit orçanadé
no, Sua Ewcelêncl8 ahnna que é preciSO enxugar e 
derml1r lunc10nános públicos IIIBIICN!flles. 

Para tenn1nar. Alan Graenspan. o Pnlllldente 
do Banco Central dos Estados Un1dos, adverte que 
novamente a cnse aslábca pode at1ng1r Japão, Esta
dos Unidos e outros países. Mudos al1nnam que o 
Brasil talvez S8f8 a bola da vez. Agora o Japlo se 
encontra em SitUação realmente ma1s pengosa tal
vez do que o Bras11. 

De modo que penso ser pura dinamite uma 
reeleição farta desta mane1ra - aquela a que AlexiS 
de T ocqiiBVIIIa )é se referiu -, com toda a sua prepo
tênciB, com todo o seu autonta,..mo, com toda a sua 
voracidade Suharto, na Indonésia, )é está na sébma 
reeleiÇão, muita estabilidade e murta deslnlição. A 
Argen!lna Jé camnha com Callos Manem para a ter
cena reeleiÇão em nome da estabilidade e, no Peru, 
Alberto FUJimon - El Chino - va1 tantJém para a ter
ceira reeleiÇão. Chamam a ISSO da damocraaa com 
estabilização 

Parece-me que todas assas forças se a1bela 
çam, se conJUgam, se alam P8IB tomar a -..ntura 
118C10nal altamente pengosa. Se nAo houver cobm, 
se não houver l1mde, se as amblç6es ~ 
eriçadas como asilo, se os recwsos dos E81ados la· 
lldoa - e só nos Estados R$17 ,a llllh6es saaó apli
cados na politica e rebnldos dos ruaabl1- das 
empresas estataiS, que nio sarwun, não davam lu
cm. e- recursos aerlo aplicados no marcado 
elalloral, que deva pmporaonar mudo ....,. lucro e 
retomo do que nas empiesas estalais. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" pala paciln
aa com que ma OUVIU e por pe~nob<-ma,..... além 
do prazo regunantaJ que ma foi concedido. 

Mudo obrigado. 

Dutante o discurso do Sr. LAUIO Cam
pos. o Sr. Getaldo &falo. ,. v .. .., ......... 
daDra a cadeira da pnJSirllnaa, que I ocupa
da pe1o Sr. AnlontO Canos Maga/hiies, ,.,_ 
sldente. 

o SR. PRESKJENTE (Ar1ono Carlos l\otlollll ) 
-Concedo a palavra ao Senador Gdvam Borges. 

O SR. GILVAII BORGES (PMDB- AP. PIO
nuncl8 o aegu1nte diSCurso. Sem nMSão do orador.) 
-Sr Presidente, SI"J. e SIS. Senadores, na.,...,. 
peeeecte, q~ ma encontrava ....mt, lamenla· 
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velmente o Senador Ademor Andrade esteve neste 
plenáno e, refutando algumas considerações que fiZ 
sobre a rnamfestação do Governador do meu Estado 
e seu C0111!1011amento admrustra!JVO, acusou este Par
lamentar de leviano Isso não é verdade. Nunca ocupe• 
esta tnbuna para tecer cribcas contundentes Lamenta
velmente, o Senador Ademor Andrade esteve aqu1 e 
fez alguns comentanos sobre mmha pessoa 

Como não sou um homem de falar pelas cos
tas e s1m de resolver mano a mano e no velbo, gosta
na de me mamfestar debatendo com o Senador Ade
m•r Andrade e aprovedo para soliCitar a seus assesso
res no gabmele que me .._, quando S Ex' esbver 
presente. se possível. A partir de lelça-leiiB 1101.1 me 
mscrever IDdos os dias. Quero debater com o Senador 
Adenur Andmde de que fonna S. Ex' fol1nslruido, qual 
foi o telefonema que II!Cebeu pai& VIr ao plenáno fa
lar de COISaS que não conhece, defender coiSas •n
defensávets. Faço questão, Sr. Presidente, de me 
mandestar quando o Senador Ademor Andl&de esti
ver presente, porque S Ex" é um SICOfanta' 

Outro assunto que me traz a tribuna, Sr. Presi
dente, diz respetto à apresentação de uma preposta 
de mnha autona. um piOjlllo de le1 de certa fonna 
polãmiCO. Muftos projetas de le• estão sendo apre
sentados relallvamente aos menores, sobre •mpum
dade e responsabilidade. O prqeto modifiCa o Códi
go de Trinsi!O Bras11etro, reduzindo para dezasseiS 
anos a Idade para obtenção da Cartetra NIICIOfllll de 
Habilitação e dâ outra8 pi'OYidênclas. 

Art. 1•- O IIICISCII do art. 140 da l..et 9.503/97, 
que lnsb!UI o Código de Tllnsfto Braslle11o, passa a 
VIgorar com a seguinte nidação: 

···················································································· 
I -ter maiS de dezasseiS anos; 
Art. 2" - Acrescentem-sa os seguintes §§ 2", 3" 

e 4" ao artigo 140 da Let 9.503197, renumerando-se 
para § 1• o atual parágrafo úrico. 

§ 2" - Os rna10res de quinze anos poderão ha
bilitar-se a conduzir velculos automotoras da catego
na B. mas só poderio dingl-los se acompanhados 
dos paJB ou 18IIPQ<IIIáV81S. 

§ 3" - No veiculo eventualmente utdizaclo pelo 
menor de 18 anos, habdilado na forma deslll Código, 
deve ser afixada, ao longo de sua canocena, a 1111118 
altura, faixa branca removlvel, de 20cm de largura. 
com a NISCnçáo •me:t ao volante" (condutor ado
lescente). 

§ 4•- Os me de dezoito anos só poderio 
d1rig1r das seiS u vinte horas. 

§ s• - A prática, pelo menor de dezoito anos 
iMibllllado, dos atos tipificados corno cnme nos arts. 

302 e 303 desle Cod1go 1mpllca proibiÇão automatiCB 
e def•nrt•va pam d1ng1r veiculo automotor. 

Ar!. 3• - Acrescentem-se os segu1ntes §§ s• e 
s• ao art 148 da Le1 9 503197. 

§ 5" - a não obtenção da Carletra NaciOnal de 
Habilitação, tendo em v•sta a 1ncap&c1dade de aten
dimento ao diSposto no §3", quando se tratar de con
dutor menor de dezoito anos, 1mpl1ca perda de seu 
d1rerto de reiiiiCiar o processo de habilitação até 
completar dezorto anos 

§ 6" - a desobed1ênc1a b restrições contidas 
nos §§ 1• e 3" do art 140 por parte do condutor me
oor habilitado Importará na perda da PenniSSão para 
D1ng1r ou da Carta.ra NBCional de Habilitação, CUIO 
processo de obtenção só se retniCiará quando este 
completar dezoito anos. 

Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores, o Códi!IO 
de TririSdo Br&SIIelro recém aprovado b'ouXa alteraçõ
es profundas poslbVas em relação ao Código anteiior, 
velho de três décadas e lá sem siniDna com as exi
gêoclas da atuahdade. O novo~ legal houve por 
bem prMiegm a segurança do trlnsdo, llUI1*1tando o 
ngor das penalidades aplicadas, ""18 r10 6mbdo adm
niSiraiNO, 11818 no C8ll1!lO penal. Além disso, Blnda em 
benalicio da segurança. llllflll!f'ln.l as e>agêt ICias para 
oblençio da hablilação para condUZir. 

No entanto, há um aspecto. ao nosso ver, a•n
da em descompasso com a realidade sOCIBI sempre 
em trepidantes e répidas mudanças, a desaflar a 
percepção até do maiS atento legislador. Trata-se 
dos requiSftos necessános à obtenção da Cartetra 
NaCional de Habilitação. os quais condlc:IOnaiTI, entra 
outras COISBS, a que o pratendente seja penalmente 
imputado, o que S'9mfica. em nosso ._,.. IUrfdiCO 
de presunção biológiCB absoluta da responsabilidade 
cnmmal, que a pessoa. lenhe complatado dezodo 
anos. Ora, em pnme110 lugar, é altamente dlscutlvef 
esse 11111118 arbitrado pelo legiSlador penal de 1940 
para o termo 1niCial de Idade COIIIIIdenlda sufiCiente 
para dotar o agente de entendlme<m completo sobra 
as ihcrtucles de conduta e cornporlarose confonne tal 
entendimento. O pnlpno ordenamento legal blasilei
ro adota dezasseis anos corno Idade mlnnna para o 
exercíCIO do direfto pollbco básico: o de escolher 
representantes para todos os cargos ptlbi"ICOS eleti
vos ex-ntes. Aos deZesseis anos pode tarrmém, 1•
CIIamente, o fOV8III estabelecer- no coméiCIO, e a 
fOVBIII, casar-. Aos doze anos. segundo a CLT, a 
cnança pode estipular, valldamente, cláusulas de um 
contrato de trabalho. Tio obsOleta é, poiS, a Idade 
mll"'ma de dezofto anos para o f1111181' da 1mputabiti-
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dade penal, que eXISiem hOf& cmco propostas de 
emenda a ConsllluiÇão em tramdação no Congresso 
Nac1ona1 18duz1ndo tal ~mde para dezasseiS anos. 

Em mudOs pa1ses e lugares conhecidos pelo 
seu grau de desenwlvlmento e ClvdiZIIÇão. a mBIOn
dade penal e 1111118 baixa. como. por exemplo, na Es
panha (dezasseiS anos), na ltaiiB (quatorze anos). 
na Argentina (dezassa1s anos) e na CaldómiB (qua
torze anos). Na Inglaterra, até cnança de dez anos 
pode sofrer sançCies penalll, se comprovada a sua 
capacidade IndiVIdual para compreender a natureza 
IlíCita de seu ato e, portanto, para ter culpa 

A propna -· embora c<>- ~raena1wol. do 
aluai legislador do Código de TrãnsdO Brasileiro ele 
VIncular a um dos pressupostos para obtenção da 
Carteira Nacoonal de Habolllação a responsabilidade 
cnrnnal do 1nteraasado nio encontra respaldo nos 
diplomas legais que acabamos de enumetar. 

Ass1m. se aos dezaas81S anos se reconhece ao 
adolncente um nível de conscoêncoa polibca pleno, 
nem por ISSO loca ele &LI!BIIo a cometer cnrnes eleito
nus, aonde que pratique a conduta •iclla bpdicada am 
lei. Aos deZ1188818 anos, pode a mulher contrair núp
CIBS, ,_ não pode ser processada por bogamoa. 81n
de que cooiSCIBI'IIII de que o outro c61'1JUge é casado. 
Da .._,. forma. o menor de 1111118 de doze anoa, 
sob contrato válido e regular de trabalho, não pode 
cometer cnme contra a orgamzação do trabalho, por 
ser onmputével. O mesmo ocone com o menor de 
deZIIIBIS anos, COII'IBICIBIIIe ragulannente inscnto 
na JU111B do comén:oo, que, se, em função de sua 811-
vodade prulis8oonal, fraudar o fisco, não pode ser 
apenado por tal moiiVO. 

Aaaim. no que CICOIIIIICICIIIemmoeoe ao trinadO, nada juato
foca pnvar- o jcMim médio brasNuo, em pleno 
gozo de seu comando motor, Já COCIBiderado, como 
-. apiD pena doveniCI& aspectos da VIda IICICial. 
de habilotar-sa pala conduzir wlculoa lllilomalllnl8. 
E8pecoalrMnte quando se sabe ser quae mpo.í
val pala os P8118 ~ rnant6-los ............ 
da tentação de lllicoaf.ee na dinlçlo dos BUIIIIIIÓ ... 
sem aua aulorizaçio e san uma c:or'*&. fomlaÇAD a 
'"*-IIII pa1a tanto, vedada sua ncnção nlgUiar 
.,. auto ncolaa, IIUJIIIIando seus ~aos 
ngon&B da pena piWISIB no art. 310 do Código de 
Trlnaito Bruilaao, de até um ano de ~nção. 

Portanto, Sr. PraBidente, Sr"s. e Sra. Senado
ras. estou ap..-ttando este pro)BIO pena que a 
M.a o submata à analoBe dos Colegas. 

Encerro as mmhas palavras, fazendo -
mente um apelo ao Sanador Adernr Andlade no 
a.lbdo de que Wlflha ao planlfono, na terça ou na 

quena-leora, para que possamos debater da tnbuna 
e venlocar o que o levou a tecer crítocas mentirosas. 

Sr Presidente, term1no al1mnando o Sanador 
Ademor Andrade e um siCOiantal 

o SR. PRESIDENTE (Anlcno Cados MagaiWies)-
Com a palavra o Senador Casoldo Maldaner (Pauaa.) 

Com a palavra o Senador José Fogaça. (P-..a.) 
Com a palavra o Senador Jose Saad 
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO. Pronuncoa o 

saguonte diSCUrso ) - Sr. Presodenle, Sr"s. e Sra. Sana
dores. há poucos diBS, debatemOS nesta tnbuna Pro!e
to de cnação da Região Malropolltana do Dostnto Fede
ral e o 1mpacto socoal que dala advlna, 1D1g1ndo Brasí· 
la, a Região do En!Cimo e o nordeste gooano. 

Naquele momento. solocllamos ao Governador 
do Dostnto Federal, Professor Cnstovam BU&Jque, 
que, num gesto de grandeza, retomi8Sse os anbgOS 
convãnoos, ora suspensos. celeblados com o Gowr
no de Gooas. nas áreas de saúde, educação, segu
rança e 8881Siãnc1B ao peq_., produtor rural, como 
medida prel1m1nar. antecedendo as provodéi'ICI&S de 
1rq~lantação da le1 que ena a Regtão Metropoldana 
do OIS!nto Federal. 

HoJe, dando seqüiinca ao debate e aullla pra
cedendo as provodêncoas que toda a ragoio sepeta. 
apresentamos nesta tnbuna a ~ de um Ql8llde 
pi'OJBIO, que e capaz de raagatar do atnaso, de po
breza e do eaqu&Cimento, uma COilSidenival Rlgolio 
do nordM!e QOIBnD. 11018 onsendo na nocémcueda 
Ragoão Metropolllana do DISinlo Federal. 

Trata-&e do Prqato de lmgação FloNa da 
GOiás, que abrangerá deade os Munocípoos de For
mosa, São Joio d'AIIIII1Çu e Flonaa de Gooá ld6 a 
dMaa com o Eatado de Tocanbns. 

Hé ~duas dél ...... com o apooo do Mlla
téno do lntanor, de OrgiUIIZIIÇão doa Estadoa Arnm
canos e do Governo de Gooáa. ...,. aquopa malta 
..uzou apmlundados BSI'ptna técncoa -mo alll
borar um pn1J111o de d a a Mllw11- do vala do rio 
Paraná. um pol8nCial de 250 mil lwctaras de -
pnlpr8s para a llqllanlação de progi'IIIIBB agoopa
cuános que sa aatalodem deada o Munocipoo de For
mosa até a dMsa do Estado de TCICIIm'IS • 

Aqu1, Sr"s. e Sra. Sanadonls, peomdo·ma uma 
pequena dog_.,: a lll8lóna de humanodada é pló
doga em exemplos de upeuêtiCIIIS benHUCadidall 
de CMIIzaçlles que vancaram llrnotaçilas 8 ddiculda· 
de&. awnçaram nos carrunhas da ew1uçio a allngi
rama sup...- e o apogeu. 

Observa-se que, em comum, todOI os que ftza.. 
rem a l'll8lória têm o espaço gaagréflco pnui!Bgwdo 
que ocupa-..: os valas '*- dos nos. As8im OCOI"· 
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re com os povos da Mesopotãm1a, dos nos Tigre e 
Eufrates. Assim fo1 com a esplendorosa CIVIlização 
egípc1a que, das margens do no Nilo, expandiu sua 
1nlluêne~a para o resto do mundo conhecido. apenas 
para Citar alguns casos 

Isso nos leva a compreender que a grandeza, 
a nqueza e o podeno dos povos é d1retamente pro
poR:IOnal a sua capacidade de produZir alimentos. 
Com fome, n1nguem é grande, bravo ou heróiCo. 

Decorre dessa pre1111SSB a lrnporlãnciB Vllal do 
estudo para V1ab1l1zaçio do pro)EIIo de 1mgação do 
vale do no Paranã, que postenormente fiCOu def1n1do 
como Pro)elo de lmgação Floras de Go1ás, que pre
vê um aproveitamento 1n1C1al de 26 mil hectares de 
terra com SIStema de 1mgação por graVIdade, que 
tanto pode ser por ln..-.dação, 1nh~ração por sulcos 
ou elevação de nível do lençol freatiCO. 

Todas essas formas de 1mgação. Sr"s. e Srs. 
Senadores, têm um custo zero de energia, po1s a 
água é retirada de um ponto llllllll alto do no e con
duzida ao longo da á.-.a 1mgável através de um ca
nal pnnc1pal, de t 06 qu1lômetros de extensão, apota· 
do por canBJS secundános que farão com que a 
água seJB manetada e dlstnbuída adequadamente 
com total aprovertamentQ. 

Os p1one1ros suliStas anegaçaram as mangas, 
comprometeram-se em a~os hnanc~amentos e equi
param suas lavouras. Semearam c1nco lnllhões de 
arroz irrigado, bomban:learam a água do no Paranã, 
através de moiDbombas movidas a óleO dllllll!l e co
lheram a um custo de produção de U$8,00 a saca. 

Embora o Brasil SeJB um País de tradiÇão agrí
cola, até porque tem terra e água demaiS, a pollbca 

governamental agría tem Sido um ven:ladelro de
sastre. Enquanto os a ncu~res de Flores de Goiás 
colhiam arroz a U$8, a saca, o Governo abna as 
1mportaç6es aos pai as1állcos e sul-arrancanos a 
U$8,00. Quatro safras tonsecutJVas neseas condo;õ
ee foram suficientes IN!ra an1qu1lar economcamente 
os produtoree e afastl!Hos de suas lavouras, alguns 
de mane1ra cornpuls6na, ISto é, com o Banco do Bra
Sil penhorando propnedades, arrestando equ~p~~m~~n
tos e até mesmo colhelas 1nte1ras. 

O que se vê ho]e é um Inste espetáculo: a ma
qu1nana cara JO!I&da à 1ntempéne, sucateada, toma
da pela ferrugem, mutdlzada. 

O que se pretende agora com o Pro)EIIo de lm
gação Flores de Go1álj é 1mgar o vele do Paranã a 
custo zero, através do$ métodos de asperslio, suloo 
e inundação por gi'IIVIdade. 

A parbr da cnação da CcoperatMI dos Produ
toree RUIBIS de Flores de Goiás Uda., a Cooperllo-

res, o projeto deve contemplar 85 propnedades tá 
Instaladas dentro da área Esses propnetános. em 
contrapartida ao empreendimento Instalado pelo Es
tado de Gmas e paio Governo Federal, doam à Coo
perllores 12% das áreas a serem 1mgadas, para que 
o Estado de Go1ás realize assentamentos de colo
nos, o que represente ceR:a de 212 famOIBS assen
tadas em glebas·de I 5 hectares. 

Afora a politiCB fund~ana, o pro)elo terá três 
modalidades de exploração Pnme1r0, o produtor que 
bver tradiÇão agrícola, equipamento 'ldequado e in
fra-estrutura lera condiÇÕes de explorar toda a sua 
area ~rngada com as cu~uras a serem determ1nadas 
peta Ccopertlores. 

Quem não se sentir em condições de lazer a 
exploração agncola da propnedade poderá colocar a 
área à diSposiÇão da cooparat1va, que 1rá modulá-la 
de acordo com os culbvares que al1 poderão ser de
senvolvidos e desbnar esses mõdulos aos arrenda
tános. A parbr desse momento, a Coopertlores esta
rá cnendo urna bolsa de paR:eria, com o cadastra
manto de pessoas capacitadas para a prátiCa agríco
la, Inclusive com d1spon1btlldade de caprtal. 

A lercecra modalidade de exploração será atra
vés de pequenos produtores assentados em módu
los de 25 hectares 1mgave1s 

Um estudo técniCO da áree 1rá promover um 
zoneamento agrícola para estabelecer quaiS cu~ras 
poderão ser exploradas dentro do PIOJ&Io de lmgação 
Flores de GOiás. De antemão, já se IISpelll a explora· 
ção de três a qua1r0 modalidades de c~ras petaneS 
voltadas basiCamente para a lrubcU~ra, empread
rrwllos com anlmiiiS, como gado ledelro, PISCICU~ra, 
cnação de OVIMOS, SUIMOS, aves, sendo que esses SIS

temas de produção serão coon:lenados pela coope
rativa VISando a postenor comei'CI8fização. 

Outro aspecto posdNO a consoderar-se no Pro
)EIIo de lmgação Flores de Goiás é a localiZação: en
tre rotas 1ntensas de comérciO, ao lado do grande 
centro consumidor que é Bras018 - a rnaiOI' renda 
per caplla do Pais. A1ncla mBJS, a BR-o20 leve IJs 
pr&las e pni1Cip&IS cidades da raglio Nonleste, um 
men:ado consumidor promssor e carente de produ
tos alimentfCIOS. 

Outro aspecto é a proXImidade de um aeropor
to InternaciOnal que pode levar o que for produzido 
pelas cooperabVaS do Vale do Paranã às capitais 
européi&S, a exemplo do que é prabcado hoJe pelos 
produtores de frutas em Petrol1na, no Estado de Per
nambuco, e em Juaze1ro, na Behia. 

O proJeto tem uma dotação de R$46 milhões, 
uma importànciB 1msóna d1ante do grande mlmero 
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de ..,__nlos desnecessanos começados e 
•nacabados que proliferam pelo Pais. O suceeeo 
desse projeto p~laiD permitirá a ampiiiiÇão do em· 
praendlmento e, consaqiientemente, o assentamen
to de centenas de famílias de m19rantes que alagam 
Brasna como ponto da chagada TodaVIB, hal aatu
dos comprovando que o dlnhe1ro Investido pelo Go
vernos Federal a Estadual terá retomo garanbdo, por 
me10 de ancargoa SOCIBIS e IISCIIIS, no prazo máximo 
de quatro anos, período mudO cuno para que se la
nha retomo linanclllro da um empreendimento que 
VISII à prospandade. 

Sr"s. e Srs. Sanallora, retomando a ldéiB bá
SICB de que a produção da allmeniOS é a mola pro
pulsora da evolução e da que os povos que se des
tacaram nos últimos três md anos da hllllona foram 
grandes ~ da alimentos, quero falar agora 
da 1111J1ão do Vale do Paraná, que, nt:a em"lalllffdada 
do solo, em disponibilidade da água é, porém, canm
te da quase tudo que diz respeitO a seMÇOS a equl
~ ~- Nio hal transporte, não"'-
giB elétnca, nAo hal ....,.agos, enmora esteJa a pou
cos quolõnwbCM da Capitel Federal. 

O Pmjelo de Irrigação Floras da Goiás daJá en
sep a grande rr :A haçlo do - da produção 
Um PfOIIIID deae êrrüiD niD produz ,._ IIÓCIO
ecaiÕIIICU6 a...- em sua ánla da ••iplalllaçãD, mas 
,_ • ...,... adJacei-. A nac r!ada da coman:oai
zação da -. de lfllra-eotrubn para coman:oai
zação da prodiiÇão, de lllfi1IIZ8il8ll vão gerar um 
II'OUne aiDI•ne de ~ ~ a oidaaiDB, ga-
111nbdo a .... _. dalinibva da ragilo do Noodaal& 
~. lll8lamabcamant esqii8Cido pelo piDgl o. 
~ prajiMo piloiD, cuao ••• u o P'iljiOICICIIIB a 

abertura da um 61Cbaonlnino campo de trabalho, ln

sere se ..-as praocnpaçé5as com a Capitel da Re
pública, niD eó pooque llllllllém o ~ uoal em sua 
piÓplla lllgiio, mas também porque larrna um dique 
para os m19illfll8e em trlnaito, a pode piapon:iaiiBf -.trabalho, também, para os millwas 
da dan , .. 8QIIdca que apoctam Brasil• aem lato, 
-lrablllho ...... pet8peCbvas. 

Muito obrigado. 
o SR. PF!B IEEMIE (AnlanD Clulos Mllgal I I 

-Cama pellma o Sawdor Pedro Simon. 
O SR. PEDRO 8M)N (PMDB- RS. Pronun

eta o seg~~~nte discurao. Sem I8VISão do orador.) -
Sr. P.-idanta, Sr"s a Srs. Senadoras, apnaaanto a 
ealil Case um i8qlillrinWito de constituiçlo da uma 
com a aio eepeo MI para dabetar a queatAo do de
-iprego. Expoi•'lo uma ampla (ll8lllicebW, com 
n.e de 30 páginas, na quaiii'IOiba que o 11 ••--

prego e mudo seno no B1liSII e nc mundo. São várias 
as causas e são vános as motiVOS. 

A modemidada das ITMIIOS da produção, 8S no
vas tecnologiBS são uma das causas. Lembro-me da 
que, quando e111 cnança em C8XI8S do Sul, um tear 
ocupava 30 trabalhalloiiiS; lqa, um lnlbalhador cu .. 
da da 200 teeiiiS. Lemb181110S Binda que, no CMipo, 
a modamidade tecnclógiC8 laz com que uma collel
tad8118 ou uma sameedatra, por exemplo, i1ldu2am 
uma lllfinldada de postoJ da trabalho, o que 6 uma 
veidade. Este, o assunto a ser dabebdo. 

No entanto, venlicamos que -em queet6ea 
-.s, efetiVBS e concilllas que contnbuam p11ra au
mentar o desemprego 

O I'IOIInt Sanador José SUd. que me -
deu MSte tnbuna, apiiiSentou um prqeto CUJ& expla
nação me levou a solicllar-lhe um aparle~:SBm que 
eu IMISSB, contudo, ojlorlumdada da me II'IBIIII'allllr. 
TodaVIB, goatana de saber da S. Ex" qual O pni9D 
dessa proJIIIO, de vaz que, se não me engano, Iene 
falado em 500 milhiles de ta:lan!S. 

O Sr. Jae6 SMd (PMDB- GO)- Senador Pe
diO Simon, se V. Ex" me pennlle, gostana de axplict
tar que se t111tam da 58 11111 hectarae, na p~imeioa elli
PII. com um nv t-..anto de R$48 lnllhõeli, de uma 
ánla total de 280 mil._._ 

O SR. PEDRO ...,.. (PMDB - RS) -a-
vem V. Ex"s que se bala de uma ánla toda pRiduliva, 
por odaçiio nabnl, sem ara ...,... de-va, 
iTiilliplicendo por dez a prom.ção daqi • éJae1 a.... 
ta uliiD-diMlbia r• n "'a i8faricla éiaa? 

Na veRtada, temos de debeliir com pro(undida
da a~- Nlo .,, Sr. Pr811idante, se V. Ex" tem 
notado o fato da que todlle as Jl"''q!Ma• que a gran
de ililjlie wa tem publiclldo I8Wiam a lfiiiUililli9Ao do 
povo com a falta de etiipiagD. supanor u-no ao 
medo dos aseaftoll, da VICIIInciL 0 ~BIIIIipNgD é O 
p1ublama número um, paill quem tem seu 11&tM1110 
rava1a sua p"IIOC'ipiliÇio em penll-lo e qi8R nlo o 
tem esté apawrado com as djljc:!+! .... de encon
tr6-lo. Isto ocorra em Ioda a t"edaraçio, ande qual
quer peaquiu coloca - 1wlilg"Ç., como prfta'
dwl, qual 111118= Qual é o p(oiCifwl problema que vac6 
enlianta'~ Como -~ata, temos o daaa , .. ego. su
perando as damBia. 

Sr. Praeidante, a p!UjXMta que faço nlo tem 
caréter eleitoral nan se pi8C1CUP8 em buscar 1 ~ CM .. 
sávals, tampoucO em lazer uma Con ão para ocu
par espaço. Pato amor da Deus. I8SD não 1r11 paeu 
peta cabeça o.a.o uma Con 11111 aéna e 11 ~ • .. 
sival, que analise com prolunclidada a q1....,., do 
111 IIIJI'IIIO no Brai, em C140 man:ado da......., 
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anualmente. e colocado um contingente de pessoas 
que eqUivale à população de mUitos pa1ses. Em con
trapartida, a oportunidade de ocupá-lo e praticamen
te 1ns1gnd1C811te 

Devemos debater essas propostas para equa
ciOnar essa questão 

É 1rnpress1onante, Sr Presidente. venflcar a di
ferença entre os Estados Un1dos e o mundo. En
quanto o problema do desemprego ex1ste nos países 
de Pnme1ro Mundo, os Estados Un1dos VIVem a epo
ca de ma1or eufona da sua h1stona Não so a taxa de 
desemprego pratiCBITII!nte não exiSte, mas as pes
soas aposentadas, de 70, de 80 anos, há mUlto tem
po estão sendo convocadas para trabalhar, porque a 
oferta de emprego é Intensa. Os Estados Unidos. 
que hã mudo v1nham controlando a entrada de Imi
grantes, agora, por falta de mão-de-cbra, aumenta
ram em cerca de 30% o número de permissões de 
entrada de 1m1grantes legaliZados e com oportunida
de de Ingressarem lmed18tamente no mercado de 
trabalho. Apresentam agora uma econom1a com dé
fiCit zero e o desemp4go prabcamente IneXIStente. 

Sr. Presidente, re10 que devemos aprofundar 
este essurdo. 

Apresento aqu1 uma séne de propostas e de 
Idéias que estão em debate riB SOGI8dede. Algumas 
até passaram peta Case, quando da votação do pro
Jeto do comrato de trabalho temporano. 

O Governo, de certa forma, Já está encarando 
a questão da agncultura farniiiBr, embora de mane1ra 
exageradamente tímida, porque é lnSigl>liiCBnle a 
quanua que está sendo colocada no proJeto Toda
via. é o melhor proJeto que há. Sou um eterno defen
sor da reforma agnlna. No AIO Grande do Sul, milha
res de agncultores eslão vendendo suas terras - 25 
ou 30 hectares, que VI ram desde a quarta geração, 
de pa1 para filho - po falta de estimulo para a agn
cullura farn~IBr, por I de uma politiCa agregalóna. 

O nobre Senado por Goiás disse que, lá, es
tão querendo, desde pnnclp10, Instalar a cooperati
va, exatamente para ue, no COIIJUnto, possam fa
zer, ra pequena e na médl8 propneclade, 8QU1Io que, 
mudas vazes, é mpossíVISI fazer isoladamente. 

No que se nlfere ao combate ao desemprego, 
a pnmeira tese está exatamente em olhar com pro
fundidade a questão da pequena propnadade e da 
agncultura farmhar. 

No GoVISrno passado, por ocasião das nego
ci8Ç6as colelivas, llvamos um exemplo Impressio
nante entre os melal\lrglcos de Sio Paulo. As Câ
maras conJuntas de Governo, empresános e traba
lhadores chagaram a um entendimento a a produção 

de automoveiS no Brasil quase que dupliCOU Criaram
se al1 as Câmaras de LIVre N!'goaação. no M1niSiéno 
da lndustna. do Come~e1o e do Tunsmo - o Senador 
Elc1o Alvares sabe d1sso, polque lo1 M1mstro. 

Por que não fazer uma tentatiVa, no aluai Go
verno, em setores como a pequena propnadade, 
corno a pequena agncultura? 

Os Governos de Brasll1a e AIO Grande do Sul 
têm exemplos d1sso Uma pequena produtora de do
ces familiares hoje e exportadora; está vendendo 
pala o extenor. polque recebeu um pequeno em
prestlmo do banco da c1dade, consegUindo, então, 
montar uma m•cromdústna. Com essa m~ero1ndústna 
e assesso~amenio que lhe fo1 ofareado, montou uma 
pequena 1ndústna e, hoje. os doces que labnca en
traiam na rede da globalização. polque Já estão sen
do vend1dos nas redes dos supermercados a estão 
sendo, 1nclusM!, exportados. Tlata-se de pessoas 
que estavam a margem da SOCiedade, ganhando 
mel8 dúZia de centavos, e que tiVelam uma olaria de 
oportumdade que lhes deu condiÇões realmente de 
avançar 

Considero lido o meu d1scurso, que aborda a 
questão, e entrego a proposta de cnação da comiS
são. Parece-me que não há nada IT1BIS Importante. 

É interessante sal1entar que estudo realizado 
por uma assessona de pnme1ra g~andeza do Sarado 
- a quem feiiCdo pelo trabalho - mostra a cflferença 
de número com relação ao desemprego entre a Eu
ropa a o 618511 Naquele Continente, a pessoa de
sempregada contmua sem emprego. Aqui, está-se 
aumentando dramabcamente o número de pessoas 
deSempregadas, que eram t~abalhadores da carta1ra 
ass1nada. dentro da soaedade normal, que estão 
1ndo para o mercadO informal, sem certara, sem ga
~antl8, sem absolulamente nada. São m&rgiii8IS que 
trabalham conforme a oportunidade. 

Sr. Presidenta, s.-a e Srs Senadoras, considero 
talvez essa a mssão IT18IS lfT1POrlante desta Caa nes
te piUIIBIIO semestre. 0 Senado deva ler IT1IIIB raciona
lidade e equllibno na c:oncM;ão dos tllllbalhos. Essa 
comssão pode busCar assessoramento do nas alto 
ql.llate JUnto a un1V8rsldades, I"'SS""'Çi'" da trabalha
doreS, ele empi8Sános. de leCi ...... - é claro, ao lado 
da eqUipe fantástica de -.amenlo técniCO do 
Senado FedeiBI - e entrar com profundidade nessa 
questão, não apenas para constatar que O dBSBmpnl

go vem aumentando não s6 em deconãiiCIB da alia 
ta210iogl8, mas também da poldiC8 8COII6o1- do Go
VISrno de ~rtações ao exagero. 

Sr. Presidente. maiS de uma vez, eu diSSe des
ta tnbuna qua Importações exageradas e desneces-
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sanas estão causando desemprego no Bras11 Sou a 
lavor das Importações e não há por que não ImpOr· 
tar Ha duas razões basiCBS. quando a 1mportaç1o e 
necessana. por exemplo. para nossas lndústnas, 
quando se trata de um produto que não temos ou 
quando o produtor bras11etro que se orgamzou em 
grupo fechado tem ol1gopoho da produção. eleva o 
preço aCima do normal e o Governo não tem como 
combatê-lo. Portanto, Importa-se para baixar o preço 
porque alguém está cruelmente usando a espoiiBÇ&o 
como arma por ser o umco fornecedor Mas não Im
portar para destruir a empresa naaonal e causar o 
oesemprego no BrasJI. 

Há quatro meses citei desta tnbuna um exem
plo do Mercado Comum Europeu, onde a Importação 
de autopeças do Japão e dos Estados Unidos esta
va sendo tão Intensa que não houve dÜVlda em se 
estabelecerem sobretaxas na Importação de autope
ças desses pai- para garant~r a SObnMVênca das 
lábncas de autopeças do Mercado Comum Europeu. 
GlobaiiZBÇio não ~~gr~lflca abnr as flonlatras. Vá ver 
se nosso calçado entra nos Estados Unidos aem ao
bralaxa. vá ver se o suco de faranJ& de Sio P~Uo en
Ira nos Estados Unidos nas horas de cnse doa laran
JBIS de Flónda .... sobllllaxa. Não pode entrar. Cada 
pais tem sua polillca ao pal'llclpar da globaliZaÇão. 

Por ISSO aprasento esta proposta, Sr. PAIIIIden
te, e, com Iode lllncendade, apelo à sua -.lbifld... 
de Este não é um IJ'OIIIID para buscar rnenchllbt num 
ano eledoral. Não é esse meu objeiNO. Esta é um pro
lfllo para que o Sanado busque efebvamenle trab8tlar 
com c1ectw açãn ns cauaas do da a e "'4Jiego. que. rep
lo, lldepandeon do Governo. AlgwMs, allis, alo de 
uma prolundldade inter.a poos fruto dasla lliCi ICIIogia 
f~ que.., aí; e oubBs são fruto da 1111 -'w'e 
da 8COIIOI'IIB que aatamos VIVendo. 

Sr. Pnlaldanta, agradeço a tolenlncla, 81f1181811-
do dar uma corâibuiÇiio para aquele que, NIJiiO, 
conforme ll'lfarmam as pasquiSIIS da que tamo to
mado ~manto. é o pooblema número um do 
povo brasileiro: o medo do dase"'"ago. 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. PI8Bidanla. 
o SR. PR 'ENTE IAr*no c.toa Mayal E ) 

-A Mesa ~ 11118diatamente o projaiD da V. 
Ex", dada sua mpoi'IAncla. 

Com a palavnl o Senador Waldack Omelaa. 
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA. Pro

nunclll o sagumte diSCUrso Sem I'8VISão do orador.) 
- Sr. Pr8Sidanla, Sr"s. a Srs. Sanadoras, os 6ltimos 
diBS foram man:ados por um forte debate. uma am
pla discussão --' solml a c,_ fiacaJ e do ddfi
CII públiCO, domnlda, determinada, pruvocada pela 

diVulgação dos numeros com que fo1 fechado o ano 
de 1997 Nesse contexto, d1scu11u-se murto e llllen· 
samente a presença e a pamclp&Ção das finanças 
dos Estados no desequllíbno das contas públicas. 
Ressaltou-se , em partiCUlar e murto especdiCIIIII8fl
te, o desbno dado aos recursos denvados das pnva
tlzações 

Ass1m. Sr Pras1dente, quero chamar a ablnÇão 
da Casa para o edrtonal de ontem de O EsWio da 
S.Paulo - que peço sefB considerado parte lnblgran
te do meu pronuncl8mento - sob o título "A BahiB dá 
o exemplo" 

DIZ expliCitamente 0 Elltlldo da S.P.ulo no 
seu edrtonal· 

"Há duvidas sobra a quase totalidade dali Esta
dos, mas nenhuma sobra aquele CUJBS finanças -
tão equilibradas há 1a um bom numero de anos, por
que ali prevalece a VISão de longo prazo, caJW:tena
tiCB dos verdadeiros estadistas, que anfelíal&il& 
vêm faltando à rna10na de nossos Governos". 

O eddonal reporta- especlflc:ament a um alo 
do Governo da BahiB: a recente criação do Fundo da 
Pnmdêncla dos Senndoras PllbiiCOS, por meoo do 
qual o Governo se diSPfla a enlrantar o Plcmfema 
que e ldenlllle&do pelo editorial como comum a ao
das as adrm11111traçiies públiCaS (da Uruão, doa Esta
dos e doa muniCípiOS), deconante do peso dali fun
CIOnános aposentados, ou S8JII, dos 1natntos IICibre a 
folha de pagamento, que vem desequdíbiW1do-M 
acentuadamente. O problema praciSB ser COI •Ode-

É falo que se está votando uma nalunne da 
prewlêi'ICIB que tende a onentar, que sinaliza no 
sentido de que devemos passar do rag1ma da rapar
liçiio para o ragme de cepitaiiZaÇAo. Mas ainda. •
sun há um piiiiiiiVO, há um estoque que praclaa ser 
equacionado a que rapruarrta uma díVida, um com
prol' •a ao para com aqual• que Jé ae apoaenl:ai'M\. 

A cnaçlo do fundo objetlva, BBsim, ..... o 
problema. Como bem enfatiza o ecliiDrial, a Bahia, 
em ceniler pioll8ilo, dá o exemplo, COII8Iill*ldo um 
COI1881ho que Já 101 1181afado com AIP.....,_ 
dali três Poderes do Eslado; o ~. o l.ag"lliidi
VO, o Judiciáno, e .... a Asa cHiçio dali Func:illni
nos Públicos. Podar-.á. assm, ao longo do~. 
equac1111111r o grave problema da apoeentaliolia doa 
sei'Vidoi88 públicos, que passario a ter, no 1:11110 da 
Bahia, a gBI8nlia de que no futuro •eceblrio 8UU 
apoaentadonu. 

Asalm, a Bahia, que é tanmém um doe poucos 
Estados - n'llilo poi ICOS, afi6s - que se - dariln) do 
lmle oonatiluCional da glllllo& com panal, dalaá tar 
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reduZido de 57% para 34% da renda arrecadada a 
partiCipação da folha de pessoal sobre a sua receda 

Isso, para mom que sou baoano e que tenho a 
honra de representar meu Estado nesta Casa da Fe
deração, não constduo nenhuma novodade. Os anos 90 
foram man:ados pela recuperação edmoiiiSIJabva. lo
nanc:eora e moral do Esledo. O eddonal enlabza osso ao 
chamar a atenção para o feio de que a Bahoa teve o 
beneliao da continuidade edrnnistrabva numa arquote
tura e numa conslrução que too feda a parbr da lideran
ça afirmabva de Antonoo Carlos Magalhães, Governa
dor do penedo 1991 a 1995, e do Governador Paulo 
Souto, que exerce o aluai quadnênoo. 

Feloz o Governante que pode, como é o caso 
de Paulu Souto. chegar ao tonal do seu período de 
Governo sendo nacoonalmente reconhecxlo peJo es
forço, pelo trabalho, pela senedacle, pela competên
coa e pela dedocação com que governou o seu Esta
do, dando seqúência a um trabalho que, como dosse, 
foi oniCiedo por Antonoo Carlos Magalhães, de CUJa 
equipe, aliás, eu e Paulo Souto parbcopamos. 

Quem, por conseguonte, cumpnmentar nesta 
hora o Governador Paulo Souto, cumpnmento que 
se estende também ao ex-Governador e hoJ8 Sena
dor Anlonoo Carlos Magalflães, que foi o arquoteto de 
todo esse processo ele recuperação da Bahoa, que 
hOJe se constdul num exemplo para todo o País, re
conhecido nacoonal~. como demonstra o eddo
nal da O Eamdo de slPaulo. 

Ao me congratUlar com o Governador Paulo 
SouiD, posso, contudo, também assegurar a esta 
Caaa e, desta tnbuna, à Nação que a continuidade 
edmonistraliva que o edotonal rallata, que o edllonal 
raconhece, que o eddDnal proclama como êxito des
se trabalho edmrustrativo na Bahia, terá, certamen
te, sem dúvoda algurna,1:Dnbnuldede pe1oe próxunas 
quatlo anos, porque essa é a vontade e o desejo do 
povo baiano, que se deu conta perfeitamente da im
portlncoa dessa dlreblz. deeses crllénos, desse tra
balho para o bem-estar do noeso povo e a conslru
çlo de uma · IIOCIOeCOrl6rnc mais JUSta e 
de oponullldades pa IDdos. 

Era o regiSIJo eu desejava lazer, Sr. PI'BSI-
clente. 

DOCin~n'OA QUE SE REFERE O 
SR. WALDS ORNELAS E11 SEU I'RO-
NUNCIAIIENrO: 

A 11AH1A DÁ O EXEMPLO 
Elll8ve am cljro=•c, duranta- .-nos das. a~ 

liiD da-- p-. ---de-.. -
-camponf ;._ ""'-de-.. p(·--_polo ___ .,._, _ _, __ 

d8ur8do de CUIIIJI'If 08 WhipiCII .... -.ndas ODm O perna 
dll Unllo, no que clz .......... IICI __ de --,__ 
... no ilballlaadD de.._ r r cr.,.. dividas, ellllnnml que .16 

o que restou depa& ae cumpndO o ccmpromsso fOI deSIInado a 
obras de aacance 5CIC&aJ Ha dUVIDaS sobre a quase rotalldade ao& 
Estaaos. mas nenhuma SObre aquele CUJo1S hnanças estao equda
bradas ha JB um DOm numero de anos porque ali prevalece a VI· 

são de kJngo prazo caractnsbca dos veniadenos estadistas que 
1nfaliZmente vem tatrando a 111a10na de nossos governos 

E.slamos - do governo da Bahoa e da governador 
Pauto Souto. de rnenfD a ser parDlhaaO com o sanador AntOniO 
cartos Magalhães que, ao preparar com argUCia a propna suces
&Ao. laz três 8l10S garantiU para O Estado O benefiCIO da canbnUI• 

dada admnlstrativa. Apostando nesta. e no Estado que permane
ce 80 longo do RXIIZIO de seus govamantes, Paula Soulo USOU 

agora de parte dos recursos proveni8FIIes da prtvatizaçAo da 

c:omp.lhoa de - da Bahla (Coelbal para capllabzar o oa 
cnado Fl.l'1do de Previdência dos SeMdOres Publicas do Estado 
da 8ahla (FWK~pr&YJ No mesmo d.a am que ~ os mern
bnls do conselho do ad111ruslração do Fundpnw, PaUo SouiD cle
tennmou o dapCsllD ae RS400 rmhões em sua canra. 

O Fundprev e IC&ili lia a solução do problema que e co
rrun a todas as acaiawsbações pul*cas do Pa1s- a federal, as 
sstad-. a as m&nclpBIS - e de Q48 solução dapllnda a fubn 
viabilidade financara do Estado brasllaro: o paeo dos ff..nc:lanénos 

-- nas - de _.- - adlow-aç6eo Para esta ano sa cak:ulam an R$43 bilhões as d r ns dessa; 
ac:lmnSIIaQ6as com o pagamento dos seus 11p0118111ados. cerca 
de 3 dM1as, que em ..., •mansa rn;uana )llmlus canlrtbu.ram --JUS 00--Essa ...,., pasavo com que todos os governas do Pais 
1naarn cada ano orçamanlãno - causa pnncipBI do fracasso do 
--om .... aofalçao paraOOI_'_ 
a 81111b11Z8Çio da moeda- 11 problema que V8l se repetir lndefin
damenle ou pelo manas até a adoção por todos a cada um deles 
do aa111rna de Cllplla,IIZaÇão, que é o lncD que poderia abrir oca· 
nwlllo peno uma SOiuÇik> -..... a longo ,....., Foo o - fez. 
em....-__.,, a llahoa. O governo Paulo&lulo-.a que, 
danlro da cerca da duas décadas. todos os atu1us SBr~ldores .... 
- a augo do Fundpnw E IS80 IIIPficani a -.çAQ. pano 
34% da randa &I r -- das gasiDS com- .....,ldoii_ contra 
08 57'S. gastas... r ........ talw. clll paiiiOIII em que os na
---23%-c:en:adeR$28,5--por ...... 

~em-------
10, o Fundpnlv- livnl de <JIIIIquer .._..da"""'*'-.. 

ro. - trw. ...... *·- cllicllmeiillli..., lavado8. tridleD dos 
............... ~do ftiDIIMdD. E o QOI1'8rnadal Paukt Sedo o_.oo ____ .... __ de 

Olllra--ao -dllpdwdzaiiã>da~ au- por 
---·-de--------
- da pr1va11zaç1o lllllpaoa -de omall6 ... o 13"-

---· NiDhlmaocwtlagiWUde_i*_ldo_ 
no prasen~e que - emprego dos rer:xnoe da pm ;"'l em 
dalope- Mj I& iii& CCW1&4&&. carrm o pnge aadu do 131' Pau
lo--pola Iom ;w ele 11111 pilbolllliM>, ili4i • ..,._ 

-·-do-·""' .... pa~~w~ao, ·.--.... na - e no Brasl de ......,.. E a lonna;lo do 
...-de adlowlloba;ã> do Fundpnlv--de..- 11111 aval 
pala .. tuua.ft&giaidJosprmaraaaB ' illlllrcom
IJÕOIIHIO ··-do_..-. da-. do 
LagrllaiNo. da... PC*? dos hn:iaMna5 p!iJhcos. 

o ....... ·-pode.---)18111"""'"' - Se--.. podanl,_ raclunclar em noplunl do wn
r- em que aa abldou a relorma da PrevkllliCia no conar-
ao., quMdo .aa aa decDu por p I' rwas ou rern6clioe de ordan 
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gwenaal que apenas empurram para I1'WIIS atWinte e agravam 
uma Cllsequo é da..__,. 

O SR. PRESIDENTI! (Antonoo Caltas Magalhãas) 
- V. Ex< será atendido na fonna regomental. 

Não ha meos oradores onscntos 
Soboe a mesa. prof810s de leo do Senado que 

serão lidos pelo Sr. 11 Secretáno em exercíciO Sena
dor José Fogaça 

São lodos os seguontes. 

PROJETO DE LS DO SENADO N.• &1, DE 1118 

Alllnl a 1'8da;ia do t 2.1 do art. &lida 
Col-1"1 ;h-.L..Ddo~-CLT. 

o Congtesso Nacional decn!la: 
Art 1.• O § 2. • do art. 59 da Consohdaçio das 

Leos do Trabalho - CL T. modificado pelo art. 6 1 da 
lei n.1 601. de 21 de f81111110 de 1998. passa a vigo
rar com a sagamte redaçlo: 

"§ 2.• Poderá ser dispensado o ac:Ns
como de saláno se. por força de acoldo ou 
convançio colabva de trabalho, o exc ano 
de horas em um dia for COfl'lp8lmado pela 
conaapondenle dirrlnuoçio em outro d-. de 
l'l1llllella que nio eliCIIda, no penodo llllixi
mo de doze ........, à soma daa .,...adas 
sernanaos de trabalho prevoatas. nem 118111 ul
trapas•ado o Imole máximo de dez horas 
dánas." 

Art. 2.1 Esta Leo entra em vogor na date de sua 
publicação. 

Art. 3.1 ~as ct;apoaç."ee em c:oniiWio. 

JUIIflc:a~a 

Raa .. dlil .. m"'llll""ni""'JB aprovada pelo Cong- Na
aonal. a lei n. • 9.801. de 21 de pullliro de 1998, ao 
modificar o § 2.1 do art. 59 da Consolidação daa Leis 
do Trabdlo, rnanhMt ainda demasiadamenla llllllri
to o perlodo para COIIIpiHIIIIIÇI do nc ao de ho
- traballadas pelo eqngado. Como 6 sabido. 
-·~ISIIÇID ~a oconar num pelfodo 

IIIUIIIIO de até quaiiO -· 
A rleepelbl da ••ij>lao;lo do perlodo da com-

pensaçlo para quaiJO -· propolaOR8do pela .. 
ferida lai. ao dai~ que a medida ainda nlo ldlln-
de ils..,. .-urxtades dos várioa seglllllrllos da 
orálatna. c:omélao e ll8fVIÇOII. 

Na vaidade, e a experiência v.n comprovan
do, a proc:U;lio. o cam6ICIO e or HMÇCIII são abVi
dades que nlio wllo ~ à IMRlê daa ..-.ii
dadas e nec 1 a"lkdea ~. em que o pelfodo 
de oompllfi8IIÇio de quatro - poderia at6 ... 
s r "alório. Todavia. na - da glol'efnçlo, em que 

a onterrelação e a onteodependêncoa dos mercados se 
apoesenta de lonna marcanle. estamos SUJIIIfas a 
mudanças que acontecem em todoa os cantos do 
mundo e a todo tempo Desse modo. toma-ee ne
cessano dar maoor llexobiiKiade ao Chamado "banco 
de horas". a hm de adequar esse mstrumento à reali
dade dos doas de ho1e 

Aliás. saloente-se que essa too. onclusJVe. a pro
posta ongonal do Executivo. no p10f81o que se 1ranS
fonnou na lei n.• 9.601. tendo uma emenda de pla
náno. na Cãmara dos Deputados. I"PdiiZido o prazo 
para quatro meses. que va10 atonai transforrnBMIII 
em nonna legal 

0comt que. antes mesmo da aprovação da Leo 
e sua sanção. 1a empregados e eqxegadoreB, pm
copalmerote no R10 e São Paulo. ondependenla de 
suas hloações sondocaos e partidárias. encontnuam no 
siStema de compensação de ho- um ...-.mo 
adequado para a preservação dos postos de traba
lho em face da retração da demanda. Aslllm. o "ban
co de horas" passou a ser um fesle)Bdo onlltnlnalto 
para negoaação trabalhiSta. 

Cabe pDIS. ao Congl88so Nacional. •llflh•ldar 
uma prabca que os lovres enlendlmentos entl8 palril
es e ei11JRI!IIIdos Já canaagraram como poailiva e •
lutar no nwcado de traballo, pemilildo a um 86 Wll
po - o que nessa ánNl é p8lllculanr.- dllc:il - cor
oasponder 1an1o a • 1181 e a e dos e!1"411agadcna (nos PI
cos de demanda). como dos empragados (nos mo
menlos de retração). tornandcHe aasm um inlllru
mento neutro do pontO de vista da pohbca laband. 

Proporol1o. asam. a cHataçlo de seu ~ gto. 
baJ de compensação pala doze ,_, certD de que 
a sua poábca eprasentará oa melhores 188'l1Pdor e 
contnbulrá para o bom andamento daa ~ de 
trabalho em nosso País. 

Sala daa Sessões, 9 de m&IÇO de 1998. - Se
nador Walt clt Ou •III•. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PElA 
SUBSECRETARIA DE ATA 

LEI N" 9.601. DE 21 DE JANEIRO DE 1998. 

Dllpãe8Gino-A&dl• , T•par 
,.._, 7 r "* 1 edl.-p;cuiA ' 

ooooooOOoooooooo oooooooooooooooooooooooOUoooonoooooooooOOooooo0777707° 0 000o .. o 

Art. 6" O an. 59 da Consohdaçlo das L8ill do 
Trabalho - CL T passa a vogorar com a seguinle ,... 
dação: 

"Art. 59 ................................................ . 
§ 2" Podenl ser dispensado o _._. 

mo de saléno se. por força de aooordo ou 
--IÇio C011J1n18 de trabeJho, O UCIIJD 
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de horas em um d1a for compensado pela 
correspondente d1m1nu1ção em outro d1a, de 
mane1ra que não exceda, no penodo mmo
mo de cento e v1nte doas, a soma das JOrna
das semana1s de trabalho prev1stas, nem 
SeJB uRrapassado o llmde maxomo de dez 
horas doanas 

§ 3° Na h1potese de rescosão do con
trato de trabalho, sem que tenha haVIdo a 
compensação Integral da Jornada extraordl
nána, na lonna do paragrafo antenor, tara o 
trabalhador JUS ao pagamento das horas ex
Iras não compensadas, calculadas sobre o 
valor da remuneraçao na data da 18SCISão • 

········ ......................................... ········ ········· 
(A Comtssão de Assuntos Socta/S -

deciSão te""'natlvil.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 52, DE 1998 

lloclifica o C6cligo Brasileiro de 
Trilnslto, n!Ciuzinclo pa111 16 anos o requi
sito de idade pan oblançio da Carteira 
Nacional de Habilitação e dlli outras provl
dlnclaL 

O Congresso Naooonal decoeta: 
Arl 1° O 1ncoso I do art. 140 da le1 nO 9 503197, 

que 1nstdu1 o Códogo de Tràns1to Braslletro, passa a 
v1gorar com a segu1nte redação 

; :·i;;·~·;;·d~~e~;;;·~;;;;;;· ......... . 
........ ········ ....................................... . 

Art. 2" Acrescentem-se os seguintes §§ 2", 3° e 
4° ao arbgo 140 da Le1 nO 9.503197, renumerando-se 
para § 1• o atual paoágralo úniCO: 

"§ 2" Os maoores de dezessets anos 
poderão habll1tar-se a conduzor velculos au
lomoi018S da categona B, mas só poderão 
d1rig1-los acompanhados dos paos ou respon
sáWIIS. 

§ 3" No veiculo eventualmente ut1lozado 
pelo menor de~18 anos, hab1ldado na lonna 
deste Código, eve ser, aturada, ao longo de 
sua carrocena à me1a aRura, taoxa branca 
ramovfvel, de O cm de largura, com a lns
l:nção "ADC a volante", onde a s1gla "ADC" 
sogrnloca adoiesloente 

§ 4° Os ol8s de dezodo anos so 
poderão d1ngor das se1s às v1nte horas. 

§ 5" A pnitoca. pelo menor de dezodo 
anos haboldado, dos atos t1pdoc:ados como 
cnme nos arts. 302 e 303 desta Cód1go 1m-

ploca piOIDIÇãO automat1ca e def1n111Va para 
d1ng1r ve1culo automotor. • 

Art 3° Acrescentem-se os seguintes §§ 5° e e• 
ao art 148 da Le1 n• 9 503197 

• 
§ s• A não obtenção da Carte1ra Nacio

nal de hablldação, tendo em VISta a Incapaci
dade de atendornento ao disposto no § 3", 
quando se tratar de condutor menor de de
zotto anos, 1mploca perda de seu dll8dD de 
reoniCISr o processo de haboldação ate com
pletar dezodo anos 

§ 6" A desobed1êncoa as restnções 
contidas nos §§ 19 e 3° do arl. 140 por parte 
do condutor menor hab1htado 1mportaoá na 
perda da Perrn1ssão para D1ngor ou da Car
taora Nacoonal de Hab1htação. cup poocesso 
de obtenção so se 181nocoaoá quando este 
completar dezodo anos. • 

Arl. 4° A CBJ1e1ra Nac1onal de Haboldação, obti
da na forma desta le1, deoxa de tar todas as 18Sinçõ
es nela previSta, ns data em que seu detentor menor 
completar dezodo anos. 

Aot 5° O Poder ExecutiVO regulamentaoá esta 
le1 em noventa doas. 

Arl. e• Esta le1 entra em VIgor na data de sua 
regulamentaçao 

Art 7" Revogam-se as dosposoções em contoá-
no. 

Justificação 

O Códogo de Trânsdo Bras1leoro recérn-apoova
do trouxe afterações profundamente posiiMIS em re
laçio ao Cód1go antenor, velho de três décadas e já 
sem Sllllonla com as exogãncoas da atualldade. 

O novo diploma legal houve por bem privolegoar 
a segurança no trãnsdo, aumentando o ngor das pe
nalidades aplocadas. &eJB no imbdo adrnnistratovo 
seja no campo penal. 

Além diSSO, a1nda em benefiCIO da segurança. 
aumentou as eXIgêncoas para obtenção da habllota
ção para conduzor. 

No entanto, hã um aspecto, ao nosso ver, aon
da em descompasso com a 18alodade sOCial sempre 
em 118Podantes e rápidas mudanças, a deSaloar a 
percepção até do maos atanto legoslador. 

Tratam-se dos requosrtos necessários à obten
ção da Carte1ra Nacoonal de Haboldação, os quaos 
condoc:oonam, entl8 outras co1sas. a que o p18tan
dente seta penalmente Imputável, o que sognofoca, em 
nosso sostema JUridoco de presunção boológiCB abso-
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luta da responsabilidade cnmrnar. que a pessoa te
nha completado dezono anos 

Ora, em pnn rro lugar, e altamente drscutivel 
e- lrmq 81brtrao pelo legiSlador penal de 1940 
para o 1ermo 1n1Coal de Idade consrderada ~· ' .:rente 
para dotar o agen1e ae entendrmeMo completo sobre 
as IIICiludes de conduta e comportar-se conforme lal 
eotend1mento 

O prcpno ORienamento legal bras1le11o adola 
deZ11111181S anos como Idade mínrrroa para o exarclcro 
do direno pollbco básrco· o de escolher repra
sentan1es para todos os cargos pubiiCOS elebvos 
exrstentes 

Aos dez:essas anos, pode lambém, liCitamen
te, o )OVem estabelecer-se no comercro, e a )OVem, 

casar-se. 
Aos doze anos, segundo a CLT, a cnança pode 

estipular, valrdamen1e, cláusula de um contrato de 
trabalho. 

Tio obsolela é, pois, a Idade mímrroa de dezoi
to anos para o lmoar da 1mputabrlrdade peral que 
exrs1em hoje C111C0 Propostas de Emenda à Conllb
tução em tramdaçio no Congresso Nacronal radu
zindo tal li.- para deZ8SS81S anos. 

Em mudos países e lugares conhecKios pelo 
seu grau de deaalvolvrrneMo e CMirzaçio, a maion
dade penal é m&JS baDCB como por exemplo. na Es
panha (dezesaeis anos), na ltâloa (quatorze anos), 
na Argentina (dezasseis anos) e na Califómoa (qua
torze anos). 

Ne mglatena, alé cnanças de dez anos podem 
aalntr sanções penars, se comprovada sua capacr
dade Individual para CD11preender a natureza llk:ila 
de seu ato, e, poltaniO, eapaadade para ter culpL 

A IJIÓIIrill tentaiMl, embora ~. do 
atuallegl•!sdor do Código de TrAnsoo ElraUeiro, de 
vincular um dos pnasnpoetoe para cAitençio da Cer
teira Necoonlll de l-let""açio à responaabilldad cri
minlll do intel rdo, nlo enoontra reapeJdo noe dl
pforMs lrgaís que acabamos de enumerar. 

Asam, se - c!n ..._ se niiiWI"""'"'"-..,. ao 
adl"'e a IIII um nMII dr w ~ ICI8 pallbce pleno, IWII 
por.., li::a ela 8l.flllo a CUII-cnmee elaloraia, ainda 
que pnlllqUe a CX1111Ülllicita llpificada em lar. 

Aos daa r 8IID8, pode a mulher conlnllr l'llp-
aaa, mas não podr ser prox ! s s tia por blgama, an1a 
que cor-• dr que o outro c6n)uge é casado. 

Da n-. forma, o menor, de 1'111118 de doze 
anos, sob C:OIItliiiU Véhdo e regular de ltabalhD não 
pode cometer crime contra a organrzaçio do Iniba
lho, por ser rnimputável 

O mesmo ocone com o menor de ""-IS 
anos, comercran1e regularmente rnscMo na Junta do 
Comercio, que. se. em função de sua atMdade pro
fiSSronal, fraudar o frsc:o. não pode ser apenado por 
tal motiVO. 

Assrm, no que conceme ao tninsllo, nada JU8b
IIC8 pnvar-se o 1ovem médro brasileiro, em pleno 
gozo de seu corroando motor. 1á consrderado, como 
VImos, apto para diVBISOS aspectos da VIda aocraJ, 
de hab1ln&r-se para conduzrr veículos automotores_ 

Especl8lmente quando se sabe ser quue im
posslvel para os pars e rasponsávers rroantê-los alas
lados da tentação de riUCIBr-se na direção dos auto
mover& sem sua autonzação e sem urroa conata for
I'I'IBÇio e ll8fnameMo para taMo. vedada sua inscn
ção regular nas auto-escolas, suJBn&ndo, Blnde 
rnars, seus nosponsavers aos ngores da pena pnMB
ta no art. 310 do Código de Tnlnsrto Brasileiro, de 
me um ano de detenção. 

O prasenta prof&IO concede aos que ~ 
Iam deZ811S81S anos o drreoo de habllúr-se, mas IÓ 
lhes pennte conduzrr acompanhados dos pais ou 
rasponeávers. 

ESia é. rnclusiVB, além de urna provldêncoa 
acauteladora, urroa forma de melhorar e 8fl1lliar o 
convívio tamdoar responsável entre pars e filhos-

Além drsso, para maror segurança de llleiiiiCa.MICM>O, 
o veículo condUZido pelo menor de dezoOO ._ exr
blrá, com total VISibrlrdade, tal rndiC&Çio em - crr
rocena da mesma forma que u auto escolas 

Não seni lanDim j)llinobdo aos habrlladoe me
nores dmgrr fora dos holáriaa previalos na lei, eullrlldo
ae o uao dos veic:ulos apenas para o a- nolumO, • 
não como condução para o trabatro e os eatudae-

Eeta .,!Ciabd legal, ae de um lado laallla um 
direito, de outro, é ITIIIIB ngoroer pare com oe jDNna 
conduiDre8 q,. para com os I'IIIIIOI8S de dezoilo 
anos, quanto-~ 188P8dJVCM-

Asam. ae o menor cometei as h1h&Qiie8 de 
trAnsitO prevrstas no arL 148 do CBT, não ~a dar.,, 
como os drmrls, 1111111Ciar 1l'l'llldilllame ..., pi'D
c:eao de hablllação, mas 16 poderiio lad-lo .a 
comp1e1ar 1ezono anos.. 

AdemaiS. se praticarem oa roos típrcoa dos rifei
toe ci'WNII8is elencados no CBT nos arts. 3012 e 303, 
IICBrAo definibvamente piOibldoe de voltrr a dirigir. 
É~ modo que ~-!demos a fran

quoas legais: a cada libeldade deve c:oneaponder, roa 
mesma medida, a reaponsabllidade raepectiVL 

Por ISSO, acredilamoe estar contnbulndo pare 
adaptar às normas vrgerllee na matmra a exlgln
cias SOCI8IS ~ em noseo 1111110, pare o que 
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contamos com o apo10 dos nossos Pares para a 
apreciação e aprovação deste proJ&to de le1 

Sala das Sessões, 9 de março de 1998. - Se· 
nador Gilvam Borges. 

LEGISLAÇÃO CITADA, PELA 
SUBSECRETARIA DE ATA 

LEI N° 9 503, DE 1997 

Que Institui o Código ele Trânsito Brasileiro 

Art. 140. A habilitação para conduz" ve1culo 
automotor e elélnco sera apurada por me10 de exa· 
mes que deverão ser realizados JUnto ao órgão ou 
enbdade executiVOS do Estado ou do D1stnto Fede
ral, do dom1en1o ou res1dênc1a do candidato. ou na 
sede estadual ou d1stntal do própno órgão, devendo 
o condutor praencher os segu1ntes requiSrtos 

I - ser penalmente Imputável; 
11 - saber ler e escrever: 
III - possulf Carte1ra de lderrt1dade ou equiva· 

lente. 
Panigrafo uniCO As Informações do candidato 

à habilitaÇão serão cadastrados no Renach 

Art. 148. Os exames de habditação, exceto os de 
dilação vetCUiar, poderio ser apbcedos por enhdades 
p,.Hicas ou pnvadas Cllldenaedas pelo órgão execub· 
vo de lrinsdD dos Estados e do Dlslnto Federal, de 
accxdD com as normas estabeleCidas pelo Conlr":n. 

§ 11 A formação de condutones deverá Incluir, 
obr'igatonameme, curso de d1reção delensiVB e de 
concems bésicos de ptUiação ao meoo amboet ote re
lacionados com o trtnslo. 

§ 2" Ao candidato aprovado s.á conferida Per· 
rT1IBBão para Dirigir, com validade ele um ano. 

§ 31' A Carte1ra Nacional de Habilitaçio será 
contenda ao condutor no té1mno de um ano, desde 
que o mesmo não tenha cometido nenhuma lnfração 
de naluraza grave ou graviss1ma ou seja ratriCidente 
em lnfração média. 

§ 4" A llio-Obtenção da Carteira Nacoonal de 
Habililaçio, lendo em VIsta a 1ncapeadade de aten· 
dirnento do disposto no panigrafo anterior obriga o 
candidalo a I8II1ICI8I' toctl o processo de habildação. 

SIEÇÃO 11 

Dos cr em JJ:iEBII!P:IIiÍICCieie 
Ali. 302. Praticar omK:ídiO culpoeo na diração 

de veiculo automotor. 
..._ - dela • , de doos a quatro anos, e 

suspensiO ou proibição de se obter a penniSsão ou 
a habililação para dirigir veiculo automotor. 

Paragrato un~eo. No hom1cidlo culposo Cometi· 
do na d1reção de ve1culo automotor, a pena e au· 
mentada de um terço a metade, se o agente 

I - não possulf PenniSSãO para 01ng" o Cartel· 
ra de Habllrtação: 

11- prat1ca·lo em laiXB de pedestnes ou na cal· 
çada, 

III - de1xar de prestar socorro. quando possível 
fazê-lo sem nsco pessoal. à v111ma do acidente: 

IV - no exerc1c10 de sua profissãO ou aiMdade, 
estnter conduz1ndo ve1culo de transporte de passa
geiros. 

(A ComtSSão de ConslduiÇão, Justrça 
e Ctdadama - decisão tennmalllla.} 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios Magalhães) 
- Os projetas serão publiCadOS e remetidos às Co
miSSões competentes. 

Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretano em exercíciO, Senador José Fogaça 

É lido O &egUinte: 

REQUERIMEHTO N.• 152. DE 1918 

Nos tennos do ali. 258 e do ali. 260, alínea b 
rtem 2 do Regmento Interno do Senado Federal, so· 
l1crto a Vossa E>ccelênciB submeter à deliberação do 
Plenáno o presente requenmento para penmbr a Ira· 
rrntação CORJUnta do Pro)elo de lei do Senado n.• 
293, de 1997, com o ProJeto de Le1 do Senado n. • 8, 
de 1998, que tratam de rnaténa análoga. 

Jusllflc:aPo 

Encomram-se, em trarnllaÇão no Senado, dOIS 
PIOJ&IO que diSpilem sobre as datas de concursos e 
vasbbulanes nas lnslilu!Çiles de En111no Supenor. O 
arl 258 do Regunento Interno do Senado Federal, 
estabelece que "havendo, em curso no Senado, doia 
ou rnBIII proJetos ll!gulando a mesma matéria, é llcilo 
promover sua tramllaÇão conjunta, mediante, a deli· 
beração do Plenáno, a requenmento de qualquer 
ComiSSão ou Senador" 

Sala das Seasiles, 9 de março de 1998. - Se
nador Walcleck Ouwlas. 

O SR. PRESIJENTE (AniDIIIo CaJios Magallães) 
- O requenmento será pubhcado e, poetenormente, 
Incluído na Ordem do OIB, confonne pracedua o Re
gmemo Interno da Casa. 

Sobre a mesa. requenmerrto que será Ido pelo 
Sr. 1° Secretáno em exacício, Senador José Fogaça. 

É hdo o segumte: 
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REQUERIMENTO No 153. DE 1998 

Requer a L~nação de l . ,m,"ào n1cumhuia 
de estudar a~ ..... au.las uo J-..•f.:Jnpr'-•go ..: .io 
subempr-ego no País 

ExcelentJssuno Senhor Presidente do Senado Federal. 
Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES. 

Com ftmdamento no disposto no art 58 da Consmmção Federal e no an 
74 do Regimento Interno do Senado FederaL requeuo a Vossa Excelência sub
meta à deliberação do Plenano ped1do de cnação de uma C om1ssão mcumb1da 
de, no prazo de I :!0 d1as. estudar as eausas do desemprego e do subemprego no 
Pais e de oferecer proposições VIsando o equacionamento e solução desse pro
blema. segundo os pnncipms conndos no art 170 da Constituição Federal . devendo 
ser constltulda de onze membros e 1gual nwnero de suplentes 

.ruSTIFICA(' ÁO 

A três anos do fim do milêmo. wna das mamres preocupações da popula
ção mundial e a falta de oporturudades de emprego Desde o IniCIO da decada de 
90. as taxas de desemprego nos pmses mdustnahzados vêm aumentando Tanto é 
ass1m que o desemprego 1em s1do wn dos nens pnon1anos da agenda da ma1ona 
das reuruões de chefes de Estado e de governo da Uruão Europe1a. tendo s1do, 
mclus1ve. tema exclusivo da reunião em Luxemburgo (Cúpula Soc1al da Umão 
Europé1a ), em fins de novembro de 1997 

Nos pmses em desenvolVImento, o problema também e grave Até os 
"Tigres As1áncos" já sentem as mazelas do desemprego Com efeito. a cnse mo
netana da As1a, que desencadeou falências, sustou gastos e desacelerou o cres
Cimento, tem redundado em aumento vemgmoso das demissões E. nesse ulnmo 
caso. a Situação e ma1s grave por não se contar com uma rede de segurança soc1al 
nos moldes europeus 

De acordo com dados do Banco Mund1al e do Programa das Nações Um
das para o DesenvolVImento - Pl'oi1JD, a força de trabalho mundial Situa-se em 
lemo de :!.5 b11hões. sendo que, somente nos :!9 pmses membros da Orgamzação 
para Cooperação e o DesenvolVImento- OCDE, o numero de desempregados e 
de ·'trabalhadores desencoraJados" (aqueles que desiStiram de procurar emprego 
porque perderam a esperança de encontrar colocação) annge cerca de 40 milhões. 
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Se a esse conngente somannos os demais trabalhadores desempregados e os su
bempregados, a cifra aumenta Sigmficallvamente. chegando perto de wn bilhão de 
pessoas em tdade adulta, de acordo com a Organtzação lntemactonal do Trabalho 
- O!T Isso representa quase um terço de toda a força mundtal de trabalho. 

Ao lado dos crescentes mdices de desemprego. os empregos dtspomveis 
são cada vez menos sansfatónos, com mcessante dtmmmção de sua segurança 
Nos pmses mdustnahzados. o empregO' é, cada vez mats. em tempo parctal ou por 
tarefa. e nos paises em desenvolVImento. no setor mformal do mercado de traba
lho. ou seja, no setor a margem da proteção legal Na Amenca Latma. trê~ quar
tos dos empregos cnados estão no setor mformal 

No Brasil. a Situação e bastante snmlar As mats recentes pesqmsas de 
optmão, a últuna empreendida em janetro do corrente ano. tambem colocam o 
desemprego no foco das atenções. ja que o revelam como a mator preocupação 
do brasileiro 

Os ptmctpais argumentos de anahse sobre o desemprego no brasil são os 
segumtes 

a) o desemprego no Brastl e ba1xo, estando multo proxtmo do patamar 
amencano. constderado, depOis do Japão, o menor mvel dentre os dos patses 
desenvolvtdos (e nessa dtscussão que entram as dtferenças entre as taxas de de
semprego ofictms mensuradas pelo IBGE e pelo SEADEIDIEESE). ou 

b) o desemprego brastletro tem carater estrutural. sendo fruto da adoçào de 
novas tecnologtas e formas de gestão empresanal requendas para mtegraçào do 
Brasil no mexoravel processo de globalização, ou 

c) o desemprego é fruto dos excesstvos encargos soctats mc1dentes sobre a 
folha de salânos. que encarecem sobremanetra o custo da mão-de-obra e ennje
cem o mercado de trabalho bras1letro: ou, ainda. 

d) o ~~oumento do desemprego é um problema localizado no Estado de São 
Paulo ! 

Dtante de tantos e diferenciados argumentos. mtctalmente cabe questionar 
o desemprego no Brastl e realmente elevado? Sera que tats arb•umentos são os 
mais verdadetros? Caso sejam. quais as suas Implicações no desenho de políticas 
publicas de emprego c qual vem sendo a amaçào do Governo na area? 

Algumas observações podem ser antectpadas, a luz das mformações dtspo
mvets O desemprego, no Brasil, vem crescendo desde o mtclo da década de 90, 
passando de 3.7% da população economtcamente auva, ou seja. do contmgente 
de trabalhadores brasiletro. em 1990, para, 6,95%. em 19Q6 e 7 .::!5%, em janeiro 
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ulnmo. de acordo com os dados qo IBGE. o melhor retrato do mercado de traba
lho brastleuo depo1s do censo populacional (Quadro I l Isso s1gmfica cerca de 5 
1mlhões de desempregados. numa força de trabalho de 73 •mlh3es de bras1lenos 
1Quadro ~~ 

QUADRO I 
TAXA DE DESOCUPAÇÃO lo/ol 

BRASlL- 1990/93195/91> 
~. -- A,-. ··"j l ~ 

u2 b 'J5 ,. '1198 ' 

Fon1c IBGE -PNAD 

QUADR02 
PESSOAS DE lO ANOS OU MAIS DE IDADE 

BRASIL- 1995/1996 

.. - - ut5 
TOTAL 120.9J6.4117 

ECONOMICAMENTE ATJ'"~S 74 1311--1•1 
OCUPADAS 69 628 611~ 
DESOCUPADAS ... SO'J s:n 

NÃO ECONOMIC.-\ME~TE -\TIVAS -'6 7o3 Z59 

TA."<A DE PARTICIPAC~O l%1' (tl.30 

Fome IBGE - PNAD 

UM 
123.623 557 

i3 1211 IUI 
b8 o..au 21Jo 

S07•JK':IS 
50 -1:.8 507 

;cqs 

• T.l'-1. de P::IM1C1p:u;o1o "" Proporc,..1o da Popul3ç:io Econom•amcntc A11va na Popul.aÇ.io .lCIIIW de lO anos de: 
•doldc 

Dados conjunrurats sobre o desemprego nas pnnctpa1s reg~ões metropoh
Janas do Pa1s (Rec1fe, Salvador. Belo Honzonte, Rto de Janetro. São- Paulo e 
Pono Alegre), fruto da Pesqwsa Mensal de Emprego- PME do IBGE. revelam 
Ja'Cas um pouco menores, mas que tambem apresentam sumlar componamento 
ascendem.: ao longo do penodo <Quadro 3 e Gratico I l Os 7 .:!5°•ó de Janetro ul
timo s1gmficam o ma1or percentual, desde agosro de 1994 Hav1a. segundo o 
IBGE. I ~70 810 pessoas procurando emprego. naquele mês. contra os 831 675 
de dezembro de 1997 
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QUADROJ 
TAXAS DE DESOCUPAÇÃO(%)- 1980/97 
(taxa anual me<ha de se1s reg1ões metropohranas) 

Ta.u de Desemprego Abeno • proporção da populaç:lo ea>nom1camerue auva 
CPEA) de 15 anos ou maas procurando uabalho na semana de referêncaa da pesqua
sa 

GRÁFICO I 

Taxa Méd1a de Desemprego Abeno nas Regrões 
Metropolitanas ·1995197 

7r---------------------------------. 
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Fon1c PME • I BGE 

Ocorre que. quando se compara essas taxas de desemprego com as apre
sentadas nos pa1ses mdustnahzados. reféns do agravante quadro de desocupação 
da mão-de-obra, pode parecer que não e elevado o patamar em que se Situam as 
taxas no Bras1I 
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A OIT revela que a taxa media de desemprego. na Umào Europeia. f01 de 
li ·•., em JUlho de 1997 e que. entre 1995 e Julho de 199f>. essa ta'l.a mante,e-se 
ac1ma de :2% na Espanha, de 14.5% na Bel!,'1Ca e em ma1s de 12° o pa França e 
ltáha 1 T ambem na Alemanha o desemprego supera os I 0° o .-\sstm, taxas em 
tomo de t>%. como e o caso brasileiro são comparave1s as apresentadas pelos 
EUA (em tomo de 5° o). constderado por munos como pats modelo em termos de 
emprego l pelo menos para os padrões octdentals. ja que no Japão apenas um 
pouco ma1s de 3°·o da força de trabalho esta desempregada) 

Para anahsar corretamente a snuação. e tmprescmdt\ el a\ enguar. melhor. 
as taxas de desemprego refendas Todas retratam o chamado desempre~Zo abeno, 
que mensura. apenas. os trabalhadores sem ocupação na semana de referencia e 
que. naquela semana. procuraram emprego Desse modo. não constdera dms ttpos 
nnportantes de desempregados aqueles que. expulsos do mercado de trabalho 
formal. foram procurar alguma forma de sobre,,vencta em ocupações precanas. 
enquanto esperam a chance de uma recolocação apropnada - desemprel!o oculto 
pelo trabalho precáno. e aqueles que, desencorajados pelas condtções do merca
do de trabalho ou por razões ctrcunstanc1a1s. mrerromperam a procura de empre
go. embora amda quetram trabalhar - desempreeo oculto pelo desalento 

A PesqUisa de Emprego e Desemprego - PED do DIEESEISEADE consi
dera os três t1pos mencionados de desemprego - desemprego aberto. oculto pelo 
trabalho precano e oculto pelo desalento - em sua taxa de desemprego Segundo 
essa pesqUisa. em novembro ult1mo, a taxa de desemprego rotai na Regtão Me
tropolitana de São Paulo correspondeu a 15.7° o da força de trabalho. enquanto a 
taxa do IBGE md1cava 6, I 0% Em termos quannrat1vos. a magmtude da d1ferença 
entre essas taxas, somente considerando São Paulo. representa um acrésc1mo de 
520 m1l (desemprego aberto do IBGE) para I 180 mil trabalhadores desemprega
dos tdesemprego total do DIEESE/SEADE) Dados amda ma•s recentes dão 
conta de que esse número já tangencta os I ,5 milhão 

Alem de elevada, a menc10nada taxa de desemprego rotai. da mesma forma 
que a de desemprego aberto do !BGE. tambem apresenta rendenc1a ascendente ao 
longo do tempo (Quadro 4 e Grafico 2) 

Vale menc10nar. amda, que a PED apontava. em julho de 1997, taxas de 
17 ,9%, 14.2%, 14.5% e 13.60% no D1stnro Federal. Para. Cunuba e Belo Hon-

RUMOS no :!.I - flf'~lllf""!':!'• I hm,ftn '/Uf! amrm;n •I mune/,, p.1~ :!-1- "•I dc.tclnbro de I'J'J7 
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zonte, respectt\'3mente AdemaiS. e mteressante notar que. mesmo a taxa de de
semprego aberto da PED para São Paulo, em função de dtferenças metodolog~
cas, tambem e supenor a calculada pelo lBGE 9,9°o da mão-de-obra em novem
bro de 19~7 

D1ante de tamanha d1ferença entre o desemprel!o abeno e o total, conclui
se que o pnme1ro não e o melhor md1cador da real Situação do mercado de tra
balho brasde1ro, onde ma1s da metade da força de trabalho total aloca-se no setor 
mfonnal. reduto de ocupações precanas e de batx.a remuneração A taxa de de
semprego aberto e, ass1m. uma expressão extremamente hmnada da snuação de 
desocupação em nossa soc1edade. onde o desempregado necessita resolver rapi
damente o problema de subs1stênc1a, lançando mão de oportumdades de trabalho 
ocas1onats e precártas que acobertam sua condtçào de desocupado 

QUADR04 
TAXA ANUAL MÉDIA DE DESEMPREGO. POR TIPO (~'•) 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PALILO 

I 
Desemprego To1~l 1nd1ca a proporço1o da PEA com lO anos e nws que se enconrl'3 na sanuç1o de dc:semprcgo 
abeno ou ocul1.o 
Dqcmprego A~o pessoas que procunuam 1rabalho nos 30 d1as anleS d.:J. cnll"e\'ISta e oiio e"':erccrn:m nenhum 
1rabalho nas 7 d s antcnora 
Dczmprego Oculro oelo Tmbalho PrtjÇ!no pessoas que szmultaneamenle a procura de lrnbalho n:ilh7..:n;:mz 
algum upo de auhd::~ele dcsc:onunua c 1rrcgular 
Desemprego Ocullo mio Dcs.1lenro pessoas que desencor:ljadi:J.s peLils .:ond1çOCS do •ncrc.1do de aro1b:Jiho ou por 
ra7.ÕCS c•rcunslanc•a•s m1enomperam a procura de 1rabalho cmbom a1nd:l quczrnm lmbalhar 
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GRAFI~C~0~2~-------

Taxas de Desemprego em São Paulo -IBGE (PME) e 01eese1Seade 
(PEDI - 1995197 
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caxu de desemprego C%1 

Fome IBGE c >EADE UIEESE 

Nos pa~ses desenvolVIdos. a snuação e muno d1stmta O mercado mfonnal 
de trabalho e muno pequeno. a estrutura de proteção soc1al e bem ma1s avançada 
que a nossa e. ass1m. o trabalhador dispensado fica, realmente. sem ocupação 
enquanto espera uma realocação no mercado de trabalho fonnal Desse modo. o 
desemprego abeno reflete bem essa snuação 

E mteressante agregar que, nos EUA. cuJa batxa taxa de desemprego 
abeno tem s1do aplaud1da pelos neohbera1s de todo o mundo. o s1stema de prote
ção soc1al é bastante precáno. resultado da chamada ''flex1b1hzação do mercado 
de trabalho" Ass1m. dados da OCDE md1cam que. em 1993, enquanto a taxa de 
desemprego abeno nos EUA era de 6,9%, a de desemprego total era de 10,2% 
No mesmo penado, na Alemanha.. pa1s conhecido pela eficiente cobertura soc1a1 
da população. o pnme1ro md1cador correspondia 7,7% da mão-de-obra e o se
gundo a 8,5"'• Na França, com consolidado modelo de bem-estar soc1al. a dife
rença entre as duas taxas também era reduzida I 1.4% e 14%2 

• 

DEDECC.4. Claudao S 1hae1.1n · Deotrmpn~" 1/ei~"'ftlttrtl!'ldatl~t ..- Ue~tulnçik• llrllft ..:m PROPOSTA n~ 
"'2 maTÇQim..no de 19'J"7 
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Confinna-se. ass1m. que os problemas de absorção de mão-de-obra no 
Brasil decorrem tanto do desemprego aberto como, pnnc1palmente. do aumento 
das ocupações precanas 

De fato. o que se tem venficado no Bras1l e que os trabalhadores demiti
dos. por não conseguirem realocação no segmento formalizado do mercado, têm 
engrossado o conugente de trabalhadores precanos e subocupados alocados no 
setor mformal do mercado de trabalho, oú seja. o composto por trabalhadores por 
conta-propna e sem carteira de trabalho assmada Ass1m. tal setor tem se consti
tuído verdade1ro "'colchão"' do desemprego gerado no mercado de g-abalho for
mal 

Os dados da PNAD para o conjunto do Pa1s. corroborados pelos da PME 
para o Brasd Metropolitano. comprovam essa assertiva (Quadros 5 e 6), pnncl
palmente esses últimos dados, pms permitem comparações de longo prazo 

QUADRO 5 
DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DE lO ANOS OU MAIS DE IDADE. OCUPADAS, 

SEGUNDO A POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 
BRASU..- 1!1!13/96 

Fome IBGE~ Pesqu1sa Nacaonal por Amoslra de Donncabo - PNAD 
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QUADR06 
EVOLUÇÃO DO NUMERO DE OCUPADOS 

ÍNDICES MÉDIOS ANUAIS- 1982/97 

1!.'151: mecha de 1985 = 100 
Idade Mm1ma 15 anos Pcnodo de Rererênc1a semana 

MARÇO DE 1998 

Entre 1993 e 1996. anos da PNAD o numero de empregados com carte1ra 
de rrabalho assmada (mercado formai). no conjunto do Pa1s. caJU. enquanto au
mentou a pamc1pação dos trabalhadores por conta propna 1 mercado mfonnal) 
No mesmo penodo. no conjunto das se1s regtões metropolitanas pesqmsadas pelo 
IBGE. o nwnero de ocupados com carte1ra de trabalho assmada d1mmu1u I%. 
enquanto o núme.ro de ocupados sem carte1ra de trabalho e por conta propna 
cresceu 16° ó e I 7° o. respectivamente 

Ao anahsar um penado de tempo mms longo. como por exemplo os ulll
mos dez anos. o movimento de mformahzação do mercado de trabalho bras1le1ro 
fica multo ma1s percepllvel Nesse penado. os ocupados do mercado formal re
duziram sua pamc1pação no mercado de trabalho em 15%. enquanto os emprega
dos sem .:arte1ra assmada e os por conta-propna aumentaram. respe.:llvameme_ 
em ~::! 0'o e 48",• ,uas pamc1pações 

.>, cxphcaç:io basu:a da .:resccmc mlonnahzaç:io do mercado de lrabalho 
no Bras1l tem relação d1re1a com o no' o padrüo de .:rcscunento cm "gor desde o 
tniCIO da dccada 
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lmciada com o Governo Collor e mtenstficada nos anos atuats, a política de 
abertura comerctal da econmma brastleua. com \1Stas a mtegrar o Pats no proces
so de globalização em curso no Planeta, teve como efeno d1reto o excepctonal 
cresctmento da concorrêncta externa. que vem dando curso a mtenso processo de 
reesmlluração produtiva no setor secundáno, por mtermedto de tecnologtas mten
sivas em capital e novas políncas de gestão de recursos humanos. redundando em 
sensível dtmmutção do emprego nesse setor 

Coroo consequéncta, o contmgente de mão-de-obra que vem sendo dtspen
sada tem encontrado abngo no setor mformal, verdadetro ··an10necedor"' do de
semprego abeno da economta 

As mformações do Quadro 7 também corroboram essa explicação Obser
va-se que a participação dos trabalhadores na mdúsma de transformação, reduto 
-típtco do emprego formal, no total de ocupados vem camdo desde 1990. Em 
contrapartida, expandiu o número de trabalhadores no comércto e, especialmente, 
no setor de prestação de servtços. allvtdades exercidas em grande parte por tra
balhadores mformats É óbvto que o aumento da pamctpação do setor terctáno na 
absorção de mão-de-obra e um movtmento esperado no atual estagto de desen
volvtmento do Brastl, acompanhando a tendêncta dos patses desenvolvtdos Mas 
tsso não mvahda a constatação de que e nesse setor onde se aloca o contmgente 
de trabalhadores por conta-propna e grande parcela dos empregados sem cartetra 
de trabalho assmada e onde os postos de trabalho são, em médta, mats precános 

QUADRO? 

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DE lO ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, 
SEGUNDO OS RAMOS DE ATIVIDADE 

NO TRABALHO PRINCIPAL 
BRASIL - 1990193195196 

DE TRANSFORMAÇÃO 
CONSTRUÇÃO 

IUUTIU<s ATI~I!D,IU)J;S INDUSTRIAIS 

Fome IBGE • PNAD 

% 
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Vale agret!ar que. embora fosse razoavel esperar que o mcremento SI!,'llifi· 
c ati\ o da quantidade de trabalhadores ocupados no setor mformal reduzisse as 
remunerJ ~ões pagas a seus mtegrantes. Isso não ocorreu Pelo contr\lno. a cate
gana de ocupados CUJO contmgente ma1s cresceu, os trabalhadores por conta
propna. também. fm aquela CUJO rendimento med1o mais expandiU desde a Im
plantação do Plano Real Entre I Q93 e I Q97. os rendimentos med10s anua1s des
ses ocupados aumentaram cerca de 53%, enquanto os dos ocupados sem carteira 
cresceram em tomo de 3:!0 o e os dos ocupados com carteira de trabalho assmada 
l5°o I Quadro Sl 

• QUADRqs . 
EVOLUC\0 DOS RENDIMENTOS MEDIOS REAIS DOS 

OCUPADOS- ÍNDICES MÉDJOS ANUAIS- 1!186/97 

Fonae Pesqwsa Mensal de Emprego 
Base ma10 ele 1986 = I 00 

de 

Ma1s uma vez. ral comportamento é exphcado. basicamente, pela esrrategJa 
de mtegração competitiva do País a econonua mundial Isso porque. nos setores 
que produzem bens comerciahzave1s mtemac1onalmente. como produtos mdustn
a•s. a concorrência externa segurou a expansão Interna dos preços, mclUSIYe da 
mão-de-obra neles alocada Ao contrano, nos setores CUJOS produtos não são 
submetidos a essa concorrência, como e o caso de seMços. a redução de preços 
fm menos efetiva, pelo menos nos pnme1ros anos do Plano Real Esses ultimas 
setores. por seu turno são JUStamente os que alocam. como Ja mencionado. gran
de parcela de trabalhadores por conta-propna e assalanados sem carteira de tra
balho assmada. que assim. nveram espaço para aumentar suas partiCipações re
lativas na renda onunda do trabalho. em detnmento da partiCipação dos ocupados 
no setor formal 
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E nnportanle destacar, comudo. que o sigmficati' o crescimento da renda 
no setor mforrnal não fm suficiente para aproximar o rendimento med10 de um 
empregado mforrnal e de um empregado formal em I CJCJ6. de acordo com dados 
da PNAD para o Bras1l, a renda med1a de um empregado mfonnal era de dms 
salános mímmos. representando a metade do que ganha\a um 1rabalhador com 
carteira assmada 

As considerações ate aqm menciOnadas perrnnem a segumtes conclusões 
bas1cas 

a) o desemprego aberto no Brasil, embora considerado bm'l.o para os pa
drões mtemac10na1s, vem amnemando ao longo do tempo. 

b) esse md1cador não reflete a real s11uação do mercado de trabalho brasi
leiro, po1s não cons1dera o chamado desemprego oculto. extremamente relevante 
em nosso País, 

c) o crescente exerc1c1o de ocupações precanas, e sem o amparo da legis
lação trabalhista, tem s1do a saída encontrada para subs1stênc1a de múmeros des
empregados ommdos do setor secundáno da econom1a, 

d) cpm 1sso. o setor mforrnal do mercado de trabalho, e com ele a deteno
ração dos postos de trabalho, tem cresc1do bastante. amda ma1s porque a con
JUntura econôm1ca favoreceu a elevação das remunerações aufendas no setor. 

e) o desemprego total. melhor md1cador da Situação bras1le1ra. md1ca um 
contmgente de desempregados sensivelmente supenor ao mensurado pelo desem
prego aberto, além de tambem apresentar elevação contuma ao longo dos ulr1mos 
anos 

Cabe, amda, anahsar a estrutura do desemprego braslle1ro. com base nas 
mforrnações relanvas ás se1s reg~ões metropolitanas pesqmsadas pelo IBGE T 315 

mforrnações constam do Quadro 9, que apresenta as taxas de desemprego aberto 
segundo alguns ambutos pessoais dos desempregados. bem como a conmbmção 
de cada atributo no total do desemprego aberto 

I 
De ~ardo com essas mforrnações. 6,41% das mulher~s economtcamente 

attvas enc ntravam-se desempregadas nos pnmerros nove meses de 1997, taxa 
supenor à dos homens TodaVIa, os homens contmuam a representar mmona en
tre os desempregados, Jà que a part1c1pação dos mesmos no conJunto da popula
ção economicamente at1va do Pms a1nda é supenor a das mulheres. 

A taxa de desemprego aberto e ba1xa entre os chefes de família. pnnc1pa1s 
responsáveis pelo aparte de renda para o donucilio. Contudo, esse grupo conm
butu, em méd1a, com 32% do numero total de desempregados 
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QUADR09 
raxas de Desemprego Abeno e ConlnbuJção para o Desemprego. segundo alguns atri

butos penoa•s 
PME!!BGE - Med1a das o Reg1ões Metropoluanas e do penodo 1an. sei de 1907 

' ~ 
I Cõnen> I 

15 38 s;~l 

16 41 I4HO 
Po .. elo no 

Chefe ) 76 1; :L• 
CODIUeo 19" u;n 

Filhos 106' 147 98 
Oulros 14 19 

Fa••• Ermo 
la 'anos 14.27 LJs,•• 
la: 1 ..... .36 []§SI 
; .. I anos I " I'' 
la lms 76 
la• ··- li ui 

50 a 59onas -'"" 
60a6h- lO .. 

6 ,., IOF 
Grau de i 

-~tchnosdc• • 56 ~l , • 
de 5 a Banas .7 84 _1_6 nó_ 

de • a I anos 1704 JZ 2u 

~anos de o 267 -5·' 
Fonrc Mcroa<ro de ""-""' -' 1 c Anahsc n" u ouu'J7 

Bastante elevada e a taxa de desemprego prevalecenre entre os filhos, que 
tambem conmbuem com a ma10r parcela do total de desempregados Agregando 
a rsso a constatação de que o desemprego concentra-se na fatxa etana de até 24 
anos de 1dade, conclUI-se que o desemprego e elevado e extenso entre os traba
lhadores JOvens. os qua1s, em sua grande ma~ona.., amda res1dem no dom1cího dos 
p31S 

Portanto, outra constatação Importante e a de que a taxa de desemprego é 
mversamente proporc1onal à fa~xa etana. ou seJa, o nsco de o mdividuo procurar 
emprego e não o enconrrar é tanto ma1or quanto menor sua 1dade 

A d1smbu1çâo do desemprego por grau de instrução e a umca que não 
apresenta comportamento esperado Ao mvés da taxa de desemprego decrescer 
Sistematicamente conforme aumenta a escolandade do trabalhador. como esperar
se-la numa econom1a com crescente mtrodução de novas tecnologras e formas de 
orgamzação da produção. que requerem trabalhadores mats qualificados e com 
ma1or escolandade bas1ca, não é tsso o que ocorre (com exceção da mão-de-obra 
que posstn, no mmtmo. o 2• grau completo 1 a taxa de desemprego e relattva
mente batxa entre os trabalhadores com menor escolandade, bem como a quanb
dade de anos de estudo entre o I • e o 2° graus pouco mflut na probabtlidade do 
trabalhador ficar sem emprego 
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Tal comportamento .. faz supor, IDICialmente, que a estrumra agregada da 
demanda no mercado de trabalho brasileiro - que engloba os segme!}tos formal e 
mformal - não fOI amda grandemente afetada por tecnologias demandantes de 
mão-de-obra qualificada Tendência diversa, contudo, pode estar se manifestando 
em setores específicos, como a mdúsma de transformação Fmalmente, a diferen
ça entre taxas de desemprego aberto dos mdiVIduos com ba1xa ou nenhuma es
colandade e aqueles com mve1s mêd10s de mstrução pode estar md1cando a exis
tência de -mercados mtemos··. ou seJa. grupos de ocupações pelas qua1s os tra
balhadores de um e outro gmpo não competem·-; 

Conclumdo o .. retrato·· do desemprego no Pa1s, e Imprescmdivel agregar a 
anahse referente ao tempo de duração dessa mdeseJavel situação laboral Ass1m, 
o Gráfico 3 apresenta a dJs!nbmção dos desempregados por duração do desem
prego entre os pnme1ros nove meses de 1996 e de 1997 De sua anahse, mfere-se 
que a duração do desemprego vem aumentando, o que agrava, ass1m, a situação 
de nosso mercado de trabalho. O contmgente de trabalhadores que permanece 
desempre!ll3do entre 1 e 6 meses amda e ma10na Contudo, d1mmu1u a parcela 
dos que fi~am desempregados por até um semestre, aumentando a daqueles que 
permanecejm maiOr tempo sem encontrar outra ocupação Em setembro de I 997, 
quase :!O"'o dos trabalhadores estava ha ma1s de um ano sem qualquer ocupação, 
o que e extremamente grave 

Cabe ressaltar, amda, que. da anahse da estrutura do desemprego em nosso 
Pa1s, uma conclusão é eVIdente o desenho de poht1cas pubhcas direc1onadas ao 
combate ao desemprego deve enfocar pelo menos dms grupos pnnc1pa1s os des
empregados JOvens e os de longa duração. 
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Compos•c;ão do Desemprego por meses de duração (%) 
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Alegar que o desemprego e uma especu~ de fator exogeno ao conrrole da 
polít1ca econôm1ca. uma tendência mund1al da qual não ha como escapar. pelo 
menos no curto e med1o prazos. tendo. ass1m. mudo carater estrutural. e uma po
SIÇão extremamente cômoda para qualquer go\'ernante Afinal. não sena sua a 
culpa por tão dramanca Situação na VIda do rrabalhador 

Toda,,a. tal alegação, embora embasada em pressupostos \'erdadeuos. não 
exphca sozmha a smmção an1al Além d1sso ta1s pressupostos podem ser parci
almente alterados de acordo com a esrrategl3 de pohuca de emprego adorada 

Ha mmto tempo. as noções cláss1cas no campo da econom1a do rrabalho 
preocupavam-se. apenas. com o desemprego conJuntural. decorrente de fatores 
reg10na1s ou locais. de cond1ções compenuvas m1ernac1ona1s e de recessões Clch
cas externas ou domesucas Ma1s recentemente. com o crescimento a\'assalador 
do desemprego estrutural. à conJuntura somou-se a estrutura. passando os con
ceitos a coexistirem Ass1111. nãt> e fácil dehmltar a parcela do desemprego de,,da 
a condiCionantes de ordem conjunmral e a onunda de cond1c1onantes estrunua1s 

Com efe1to. o desemprego no Bras1l tem. claramente. carater conJtmmral e 
estmn1ral. conquanto possa ser afinnado que. na an1ahdade. o carater esmmU"al 
predomma. VInculando-se aos resultados do processo de mte~'l"ação do Pa1s na 
econom1a mternac10nal e no moVImento de glollahzaçào 

Em tennos conJunturais. aponta-se a pohuca de estab1hzação econôm1ca. 
que, ao pnonzar o conrrole da mflação, mantem a àncora camb1al, política fiscal 
e monetána contracJOntsta. JUros altos, resmções de créd1to. abernua as Importa
ções, etc. Contudo. a economia brasileira vem crescendo durante o Plano Real. 
com exceção do fi"e1o Imposto pelas autondades econôm1cas enrre o segundo m
mestre de 1.995 e o pnmeJro de 1996 e, nws recentemente (fins de outubro de 
1997), do freio dnado pela cnse asiática, cuJa mtens1dade dos desdobramentos no 
mercado de trabalho amda não podem ser corretamente mensurados 

Nesse contexto. o que realmente preocupa e que, não obstante a relat1va 
prospendade econôm1ca dos últtmos anos. o desemprego tem aumentado Vol
tando aos dados do Quadro 2. venfica-se que o desemprego em 1997. ano de 
crescimento econôm1co, superou o venficado no penado 1990-92. quando. por 
força da recessão 1mposta pelo Plano Collor. o Produto Interno Bruto dumnmu 
s1gmficatJvamente 

Ate então, os md1ces de desemprego so aumentavam durante os CIClos re
cessivos, representando uma espec1e de ··efeno colateral" mdeseJado mas neces-
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sário para .. curar o doente"', no caso. nossa economia Agora. a correlação entre 
crescimento econõm1co e redução do desemprego. se não mudou o sentido, pelo 
menos teve sua mtens1dade bastante alterada. ex1gmdo ma10r cresclfllento eco
nõmico para geração de uma mesma quanodade de emprego Estima-se que, 
hoJe, seJam necessanos 7°ó de crescimento econõm1co para gerar 1° o de empre
go 

Nesse contexto, o que ma1s atl1ge os anahstas do mercado de traballto, atu
almente, não é o desemprego conJunturaL mas o esrruturaL decorrente das trans
formações desse fim de seculo Mas, o que vem a ser exalamente esse desempre
go esrrutural, fruto do processo de globalização' 

A opção de trocar o modelo de desenvolvtmento baseado em wna econo
mia fechada e setonalmente mtegrada pelo modelo de mserção competmva na 
~onomm mund1al (em que se explora as vantagens comparativas de cada pa1s em 
recursos naturais. tecnologta e força de trabalho. passando o setor exportador a 
desempenhar o papel de pólo dmàimco 1. conduzm o Brasil na rota de slgmficatt
vas mudanças esrrutura1s, espectalmente na mdústna de transformação. com re
percussõd d1retas e mdtretas no mercado de trabalho 

Nos dots anos e me10 que segutram a Implantação do Plano Real. houve 
uma queda de 755 mtl postos de trabalho com cartetra assmada. dos quais 56"·• 
no setor mdustna\ Entre Janetro e novembro de 1997. mats 55 mtl postos foram 
elimmados na mdústna, de acordo com mformações do Mmtsteno do Trabalho" 
Esnma-se que a mão-de-obra alocada na mdústna brastletra tenha redUZido em 
mats de 35%, desde o míc10 da decada. 

Tal processo de eliminação de mão-de-obra alocada no setor secundáno da 
economta tem dois componentes bás1cos. Em pruneii'O lugar, no caso dos seg
mentos mdustnats mefictentes que não res1sttram a competição externa, empregos 
foram desrruídos porque parte da produção brastle1ra fo1 substituída por bens tm
portados.1sm segundo, e mutto mats s1gmficat1vo, fot e contmua sendo o desem
prego gera o por mudanças substanctats nas formas de orgamzação da produção 
e do proc sso de trabalho - tercemzação. automação, produção eiLxuta. reenge
nhana, etc - que elevaram enormemente a produtlvtdade do trabalho, gerando, 
cada vez mats, trabalhadores dispensave1s. O gráfico 4 mostra esse movtmento de 
expresstvo aumento da produtlvtdade do trabalho na mdúsma de transformação, a 
partir do IniCIO da década atual, o qual, \ale acrescentar, fot acompanhado de 
contmuo aumento do saláno med10 pago 

• :\IINISTERIO DO TRABALHO ~ /oult .. a.lr~N' '~tU:Iu·l ..::•mmm~·" Sccrcmn.1 de Pohnc.IS de Emprego c 
S.llano DF J.IRCiro de I•J•JK 

407 



AJI, -\IS DO SENADO FEDERAL M'R(ODEI998 

Alem d1sso. lambem em ourros setores. como o de senlç.Js. a 1ecno.log~a 
mformac10naL a automação. a remode.lagem do !.:n ow or~amzam o .:spalham-se 
~s msnnnções iinance1ras vem se modemtza.ndo. com ênfase na mlormauzação e 
no enxugamento orgamzac1onaL desnumdo grande qua.nndade de postos de rra
balho 
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Ass1m, a globalização econõm1ca - tradUZida. no express1vo cresctmento do 
comércto mtemactona.l. 110ensa. mobthdade de capnats e raptda. dtfusão de novas 
tecnologias. fonnas de orgamzação do processo produnvo e praticas de mercado 
- tem prodUZido mudanças s1gmficattva.s no compona.mento de nosso mercado de 
trabalho 

A revolução tecnológtca tem feno com que mwtas tarefas., antes executa
das de forma parctal por trabalhadores manuats espectabzados, passem a ser rea
hzadas de forma mtegra.da por máqwnas-ferra.mentas automatizadas, cuja opera
ção é controlada. por menos trabalhadores, com perfil m111s elevado de quablica
ção, nmn processo em que a maquma substttw mão-de-obra, em espectai não 
qualificada Como resultado, mwtas ocupações tradtctonats estão sendo ehmma
das e parcialmente substmndas por outras. mms abrangentes e complexas, que 
extgem do trabalhador. além de hab1hda.de e destreza manuats. flextbtlida.de e 
capactda.de de adaptação 

Paralelamente. a revolução na forma de organtzação do procesSQ produuvo 
tem tomado obsoletas outras ocupações. além das exerctdas manualmente de 
forma repetitiva, como as profissões na area. admtrustratwa, nas munas gerêncw 
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mrennedtanas. de desenhtsra e ourras. alem de ampliar o numero de empregos 
prednos. consequência dtreta do aumento da tercemzaç:io e da subocupação 

Como resultado dessas transfonnações estmtura1s. passou-se a requerer 
s•gmficanva elevação da ta-...a de crescimento da produção para fazer reflu1r o de
semprego esm1tt1ral. representado pela destruiÇão de mwneros postos de trabalho 
de boa quahdade e amparados pela le!,'ISiação traballusra 

"'a medtda em que restnções de ordem econõ1mca 1mpedem uma SlgrJifica-
11\a aceleração da taxa de crescimento de nossa econmma. o desemprego gerado 
no põlo moderno da estrutura produtiva vem sendo absor\1d0. confonne VISto na 
seção antenor. pelo aumento de ocupações precanas. sem garanna dos d1re11os 
trabalhistas tão arduamente conquistados pelos rrabalhadores 

Ass1ste-se, ass1m, a um processo de m1brração de trabalhadores da mdústna 
para os setores de sernços e comerc1o e de substituição de empregos com cartei
ra por outros sem cane1ra assmada. o que s1gmfica wna detenoração da quahdade 
med1a do emprego no Brasil E o caso do mdustnano que va1 ser camelô ou 
.mesmo. do engenheiro que se toma motonsta de !3XI 

Favorece tal moVImento o fato de que. enquanto o novo modelo econõm1co 
requer ma1t qualificação da mão-de-obra, e JUStamente a desqualificação a ca
ractensllca ás1ca da 1mensa ma10na de nossos rrabalhadores Na med1da em que 
a alteração dessa Situação só é possível no longo prazo. pms depende, pelo me
nos, de elevado ind1ce de escolandade med1a, eXIste hoJe wn descompasso entre 
ofena e demanda, responsável pela cnação do desemprego estrutural. 

A alta rotatiVIdade da mão-de-obra no BrasiL, wna das maJores do mundo 
(cerca de metade dos rrabalhadores brasdeii'Os do setor mdustnal têm menos de 
dms anos de tempo de sernço nwna mesma empresa, proporção que sobe para 
cerca de 600/o e 80% no comerc1o e na consrrução CIVIl)5, é outro fator que con
mbuJ para a ba1xa qualificação da força de rrabalho. Isso portJue desmcennva o 
mvesumento em tremamento, resultando em perpetuação da ba1xa produtividade 
da mão-de-fbra, em geral. e na precanedade medl3 dos postos de trabalho 

Esse quadro desfavoravel em tennos de emprego, embora seja resultado de 
um processo IneVItável de mtegração do Brasil à econom1a mtemac10nal, não si-

~ CONZACA GUSiavo M · Empngr• "" Rrn"l Lm Prohl~mn d~ Barra Prnclum·"l.ulr Br:111l Rcscarch 
Banco de In,esmnenlos Ciannua abnl de 1997 (rnnneoJ 
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gmfica que so nos resta -·cruzar os braços · e esperar que. no ivngo prazo. depms 
do aJuste esmrtural do mercado mtemo ao no\o modelo economrco. tudo se re
solva 

A medrda que se ampham os fluxos comerciais e de capuars em escala 
mundral. e megavel que o Brasil perdeu alguns graus de liberdade na determma
.;ão dos rumos de sua economra Mas rsso não srgmlica que tenha derxado de ser 
o ""timoneno·· Assrm, contmua a deter autonorrua para determinar a forma e o 
ntmo de mserção no processo de globahzação, de forma a mrmmrzar as conse
quencras socrars do processo de aJUSte ao novo moaelo econõmrco 

Orgamsmos Mundrars. como OIT e Banco Mundral. deiendem que os par
ses msendos no proce~so de globahzação podem e devem estabelecer políticas 
nacronars que. mesmo sem perder de vrsta os obJenvos pnontanos de estabrhza
ção econõmrca e elevação da competmvrdade srstêmrca da economra. levem em 
consrderação a necessrdade de reduzrr os custos. para os trabalhadores. assocra
dos ao processo de hberaJrzação comercral 

O movrmento de mrgração de trabalhadores desempregados para o merca
do mformal de trabalho. substancial para manutenção de taxas de desemprego 
abeno relativamente barxas no Brastl. começou a apresentar smars de esgota
mento a pan1r do segundo mmestre de 1997 Isso porque começou a arrefecer o 
nrmo de crescrmento dos setores de sen1ços e de comerciO que Ja não ex1bem a 
mesma capacrdade de absorção de mão-de-obra que apresentaram ate fins de 
1996 Enquanto o setor servrços esta sendo mvadrdo por novas tecnologras e não 
ma1s consegue gerar empregos suficientes para rmpedtr o desemprego, o comer
CIO enfrenta a queda de vendas. 

Dados do IBGE mostram que o numero de trabalhadores no setor de servr
ços cresceu 4,2% em 1995 e 4,4% em 1996, enquanto que, de Janerro a outubro 
de 1997, aumentou somente 1,62% O comportamento do comerc1o segu1u quase 
o mesmo ntmo. com expansão de 3,9% em 1995, de 2,6% em 1996 e de apenas 
0,9% entre 1ane1ro e outubro de 1997 Ademars. esses setores, além de não gera
rem mais tantos empregos. começam a demrtrr. enquanto a rndústna connnua a 
desempregar 

Como consequência, nos úlhmos meses de 1997. as taxas de desemprego 
começaram a tnlhar escalada marcantemente ascendente Retomando ao Gráfico 
2, a fim de comparar o periodo Julho-novembro de 1995, 1996 e 1997, observa
se n1nda elevação do patamar da fluruação crchca tanto da taxa de desemprego 
aberto da PME quanto de desemprego total da PED em 1997 De acordo com 
dados da PED, a taxa de desemprego total na Grande São Paulo anngr.u nívers 
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recordes entre setembro e dezembro de 1997. JUStamente quando se esperava que 
o aquecimento cíclico da atiVIdade econõnuca. que sempre ocorre nesse periodo 
em função das vendas de final de ano. provocasse um mefectmento da struação 
de desocupação da mão-de-obra6 

Se, ao esgotamento da capac1dade do mercado miormal de absorver o flu
'1:0 mcessante de desempregados onwtdos do setor formal e de novos mtegrantes 
da força de trabalho. adiciOnarmos o peso recess1vo das med1das contrac10mstas 
Implementadas ao final de 1997. não há como VIslumbrar um quadro favoravel 
para o trabalhador bras1le1ro nos prox1mos meses Muuo pelo contrano, vanos 
anahstas projetam sensível expansão da ta'l:a de desemprego aberto no pnme1ro 
semestre de 1998. 

Essa projeção desfavoravel decorre do fato de que. ao agravamento do 
processo de desemprego estrun1ral que vem sendo expenmentado por nossa eco
nomia, ve1o somar-se o desemprego conJuntural provocado pela substanc1al ele
vação das taxas de JUros mtemas. necessana d1ante da ameaça de um '"ataque 
especulativo ·• a nossa moeda. 

Nesse contexto, as perspectivas do mercado de trabalho braslle1ro não são 
nada favorave1s, sendo facll entender porque todas as recentes pesqu1sas de opi
nião apontam o desemprego como a pnnc1pal preocupação da população 

O desemprego conJwttural que se afigura, embora drástico no atual con
texto, amda poderá arrefecer. dependendo de med1das de çurto prazo. O pnncl
pal problema é o que veJo para ficar a economia braslle1ra Já não gera ma1s em
pregos na indústna e começa a tambem não ma1s gera-los no comercio e nos ser-
viços. I 

Embora ddicll, a Situação não e msolúvel, pelo menos em prazo IIIlllS lon
go. De fato, prec1samos ter cautela ao projetar perspectivas nessa área, tendo em 
vista que o 1mpacto efeuvo da mtrodução de novos padrões tecnolog~cos e de di
VIsão do trabalho. em termos de seus efeitos para o conJunto da econonua. só 
pode ser avaliado no longo prazo "Um paralelo pode ser traçado com o iníc1o da 
Revolução Industnal, quando os artesãos propunham a destruição das maqumas 
de tear a vapor, tendo em VISta a enorme perda de ocupações geradas pela nova 
tecnolog~a obre o s1stema dé manufaturas À medida. porém, que o padrão tec-

• E anqucsnoa I que S:lo Paulo hdcra o processo de desemprego no Brasil Comudo nilo ha como argumentar 
que o alimento do descmpRgo e um problem.1 localu.ado nesse esaado como 1.-cm .1lcg.1ndo alguns m1cgrantcs 
do <iovemo Federal Os dados apresentados na segunda sc:ç:lo dcs.c;e csludo m:cl.mun que o problema cmbon1 
maas drnmanco na pnnc1pal reg1Ao cconomac.J de nmso P::ns c gcr.JI 
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nológtco gestado na Revolução lndustnal se espalhou por diversos setores e pos
SibJhtou a cnação de novos ramos de produção. a econom1a mund1al \Weu um 
Ciclo de cresc1mento que sustentou, por -.anas decadas. o 1deal do pleno empre
go'' 7 

Com efe1to. o agravamento do problema do desemprego no mundo tem 
llllpuls10nado o surgtmento de novas 1de1as. os governos estão sendo pressiona
dos a Implantar med1das de estimulo ao emprego. a hvre negoc1ação entre patrões 
e empregados tem conduz1do a acordos medllos de redução da jornada de traba
lho. o emprego em tempo parc1al avança na Europa. e outras transformações vão 
sendo mtroduz1das no mercado de trabalho mund1al 

Na França. como sempre a frente das grandes transformações de cunho 
soc1al. a redução da JOrnada de trabalho sem dlmmu1ção da remuneração ganha 
cada d1a ma1s força. bem como é m1c1ada uma estrategta de mcennvo ao chamado 
''trabalho soc1al" - contratação de trabalhadores para trabalhar como g111as de 
museus, cuidar de 1d0sos em casa ou de edJfic•os h1stoncos 

A Cúpula Soc1al Europe1a. reumda em fins de novembro exclusivamente 
para tratar da questão do desemprego. fixou metas de redução da desocupação 
para grupos espec1ficos de trabalhadores - Jovens. que representam quase 30% 
dos desempregados europeus. e desempregados de longo prazo ( ha ma1s de um 
ano), que represemam a metade desses desempregados_- alem do comprormsso 
de duplicar a percentagem de pessoas mscntas em cursos de formação profissiO
nal Tambem ficou acordada a elaboração de planos nac1ona1s de açào contra o 
desemprego, que deverão contemplar redução de Impostos sobre pequenas e 
méd1as empresas. dllllmu1ção dos encargos sobre folha de salános; redução e/ou. 
reo1 gamnção do tempo de tq.balho, estímulo ao emprego em tempo parcial e 
dimmu1ção das horas extras. cnação de mecan1smos que perm1tam ao trabalhador 
estudar durante toda a VIda. VIabilizando sua permanente reciclagem profissional 

Ademms, a Cúpula de1xou claro que a Europa amda aposta na preservação 
de seu modelo de bem-estar soc•al. mmto eficaz. embora cariss1mo, prefenndo 
cortar os excessos do que segu1r o ultraliberal modelo none-amencano, pela forte 
desigualdade que produz 

Com efe1to. a propalada flex1b1lldade do mercado de trabalho amencano, 
responsavel pelas reduzidas taxas de desemprego aberto apresentadas pelo paiS, 

tem s1do acompanhada pelo aumento expressivo de postos de trabalho precários 
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Sob um pnsma ma1s amplo, pode-se d1zer que. na etapa arual de hegemo
ma do capital especulativo no mundo e de mternac10nahzação de cap1ta1s sem wn 
mercado mund1al da força de trabalho. o crescunento da econorma amencana 
(concentrador de renda, que destrm postos de trabalho de qualidade e reura di
reitos da ma10na 1 e o t1po de crescimento poss1vel no marco da desregulamenta
ção econõm1ca, da especulação financeira e, espec1almeme. da fleXIb1hdade labo
ral Como consequência. os EUA, em pleno auge de expansão econôm1ca, cam 
do 2° para o 4° lugar no Índ1ce de DesenvolVImento Humano da ONU, sendo ul
trapassado pela França (em recessão. mas sem desre~l:!mentaçào econõnuca 
generalizada como a amencana) e pela Noruega 

Essas considerações acerca das diferentes esrrateg.as de combate ao de
semprego que vêm sendo adotadas pelos pmses comple1amente msendos no 
contexto da globalização são fundamentms para nonear a d1scussão acerca das 

·estrateg.as que começam a ser Implementadas no Bras1i. bem como para md1car 
novos cam1nhos para o equaciOnamento de um dos maJores problemas soc1a1s 
deste fim de seculo 

Soluções nasc1das da hvre negoc1ação coleuva entre empregadores e em
pregados começam a ser Implementadas em nosso Pa1s No final de J9Q7, alguns 
smd1catos e o setor de autopeças fecharam wn acordo coleuvo medito de redução 
da JOrnada de trabalho e dos salanos Tal acordo, ao reduz• r a JOrnada de trabalho 
em 25°·ó e o saláno por hora trabalhada em lO~ó. representou ganho no valor das 
horas trabalhadas 

Outra solução para redução do desemprego, surg~da pela VJa da negoc1ação 
direta, é a jornada de trabalho flex1vel ( msenda na le1 sobre contratos temporános 
de trabalho recentemente promulgada) nas épocas de p1que, os trabalhadores 
cumprem JOrnadas mmores que são compensadas com fénas colet1vas nos periQ
do§ mms fracos de produção Com 1sso, a folha de salários se toma un1forme ao 
longo do ano e o emprego é assegurado nos períodos em que ca1 o ntmo da atlvi
dade econ!' 1ca Ademms, as empresas não prec1sam arcar com o custo de dem•
tlr e depms ter de recontratar quando recuperam as encomendas. 

Amb s as propostas representam estrateg~as que buscam amenizar o pro
blema do desemprego, segumdo o cam1nho que vem sendo defend1do pelos pai
ses europeus. 

Alguns segmentos de trabalhadores e, pnncJpalmente, de mepresanos, com 
o apmo do M~n~sténo do Trabalho, têm defendido a redução dos encargos sobre a 
folha de salários como a melhor solução para redUZJT os índ1ces de desemprego 
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Para tanto. partem do pressuposto bas1co que taiS custos 1mbem a conrratac;ão de 
mão-de-obra. sendo fruto da ng~dez que configura o mercado de rrabalho brasilei
ro Ass1m. argumentam que a redução dos cus1os de conrra~ação e de demtssão 
da força de trabalho d1mmu1ra o ruvel de desemprego da econom1a ' 

Outra matena em d1scussão e a cnação de um programa de est1mulo ao 
pnmeu-o emprego. baseado em mcenm·os mbutanos para contratação de JOvens, 
que. conforme vtsto na seção :!. representam substancial parcela dos desempre
gados no Bras1l 

Em um pa1s emmentemente agncola, \ale enfauzar, lambem. o potenc1al 
deste setor na absorção de mão de obra e refletu- sobre med1das que possam cnar 
cond1ções para responder, posmvamente, as necess1dades de cnação de emprego, 
no Brasil E. todas as anahses remetem a 1mponãnc1a da agncultura fam1har en
quanto absorvedora de mão de obra E ela que ena ocupações a custo ma1s bai
xo. no Pa1s Segundo a FAO, essa categona produnva gera uma ocupação para 
cada nove hectares explorados, ex1gmdo um mvestunento de RS I O mil por famí
ha Além d1sso. ena a ocupação ma1s estavel das anvtdades econõm1cas Estu
dos reahzados pela Umvers1dade de Lavras IMG) mostram que a queda de 50% 
das receitas monetanas agncolas correspondem a uma d1mmu•c;ão de menos de 
5% da ocupação total em umdades fam1hares A anvtdade fam1har e ma1s flexl
vel, em termos da orgamzação produtiva. em tempos de cnse 

A 1mportânc1a da pan1c1paçào da agncultura famlhill", nas auvtdades agri
colas como um todo e na própna economta do pats. não e um fenõmeno que se 
restnnge ao Brasil Contranamente ao que ocorre em outros setores econõmtcos, 
a agncultura tem mostrado que, nos patSeS de economta avançada, o aumento da 
escala produtiva e, mesmo, da concentração econõiDica não conduz a uma ampli
açio do assalanamento, mas se fundamenta. basicamente, no esforço do trabalho 
familiar. É o caso do países capitalistas centrats, como os Estados Un1dos, oCa
nadá, a Europa Oc1dental, o Japão e, recentememe, os T1gres As1at1cos. que têm, 
como sustentaculo do desenvolvunento agnco!a, a wudade fam1har. Na Europa 
Oc1dental. por exemplo, segundo pesqwsa de 1987, Citada em relatõno da FAO, 
em 59% dos estabelecunentos rurats, o trabaUto f31Dlhar responde por 75% de 
todo o esforço produt1vo 

Para o caso brastle1ro, a FAO reelabora dados do Censo AgropecUarto de 
1985, do IBGE. e chega a numeras que atmgem 4,3 mtUtões de estabeleciDientos 
agropecUartos com caractensncas famlliares, responsave1s por 75% do total das 
explorações; mesmo que ocupando, apenas, :!2% da area total da agricultura. É o 
numero mats tmportante para os propõs1tos aqw delmeados a agncultura f31Dlhar 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ocupa 60% do total do pessoal ded1cado as auVIdades agropecuanas do Pa1s 
Isso, sem. ao menos. ter a correspondência do financ1amemo rural menos de 
11 o/o destes recursos são carreados para ag:ncultura fam1har E. mesmo ass1m. 
mostra-se responsavel por 87°o da produção de mand10ca. 7Q•,. do feiJão. 69% 
do m1lho. 66% do algodão, entre outros produtos Ou SeJa. o pequeno agncultor 
familiar produz. ahmenta. emprega e não ex1ge tantos recursos de tinanc1amenro 

Diante destas alternativas (e de outras que deverão surg~r 1. urge repensar 
wna poht1ca de emprego at1va, de cuno e med1o prazo. que reduza as consequên
cias soc1a1s do processo de ajuste da econom1a bras1le1ra ao novo paradigma de 
crescimento pautado pela ac1rrada concorrência mtemac10nal e celere desenvol
VImento tecnologtco, alem de amemzar os efeitos perversos do desemprego con
JUnrural que pers1ste em afligir nossa soc1edade 

Não ha como negar que o desemprego no Bras1l e seno Quer se VISlumbre 
a situação sob o enfoque do desemprego abeno. do desemprego total ou, amda, 
da crescente mfonnahzação das relações de trabalho. e e\~dente que. a cada d1a, 
e maJs d1ficd manter um "'bom" emprego 

A pnnc1pal diferença entre o caso europeu e o bras1le1ro refere-se a fonna 
como a hmltada geração de postos de trabalho de quahdade no mercado formal 
de trabalho, especialmente na mdústna, repercute no mercado laboral. La, o re
sultado tem sido taxas de desemprego abeno elevadas Aqu1, tem s1do a crescente 
acomodação no setor mformal ( espec1almente no setor de serVIços) do contm
gente de mão-de-obra não absorvida pelo mercado de trabalho fonnahzado As
sim, embora a taxa de desemprego abeno possa subU" pouco, no Brasil, caJ a 
qualidade do emprego, via aumento dos postos de trabalho precános e de baixa 
remuneração, mais trabalhadores ficam à margem dos drreitos e benefic1os da 
legislação trabalhista e reduzem tremendamente as contnbUJções para a Segun
dade Social, agravando sua crítica situação financeira. 

Ocorre que a perspectiva é que essa cl1ferença comece a dimmurr, nos pró
ximos anos, tendo em vista os recentes Sln&JS de que os serVIÇOS e o comérciO 
não mms conseguem absorver, no mesmo nttno, os migrantes do setor mdustnal. 
Assun, expande-se o desemprego abeno e, com ele, o desemprego de longa dura
ção face a um programa de seguro-desemprego que concede apenas entre 3 e 5 
parcelas~ensms do beneficio (que podem ser expandidas em até 2 parcelas em 
épocas d cnse) e apenas para os trabalhadores onundos do setor fonnal do mer
cado de balho. Ou seJa, nossa Situação toma-se sobremanell"3 dehcada, na me
dida em que não contamos com wn s1stema de proteção social ao desempregado 
nos moldes do modelo europeu 
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Ad1c1onando a essa perspectl\a a fragll suuação externa de nossa econo
mia. conforme v1Venc1ado em outubro ulnmo. constata-se o quão preocupante e a 
Sltllação do mercado de trabalho bras1le1ro Os nwneros dos ulnmos meses são o 
melhor retrato dessa Situação. o que coloca e\~dentes desafios Para e\1tar au
mento da taxa de desemprego aberto. faz-se 1mprescmd1vel a adoção de med1das 
efet1vas de geração de emprego. bem como sera prec1so encontrar novos setores 
capazes de hderar o processo de absorção de mão-de-obra 

Nesse contexto. cabe ao Estado e a soc1edade debruçarem-se sobre o pro
blema e se anteciparem a seu agravamento. por mtenned1o do debate em tomo 
das perspectivas da economia brastle1ra. no contexto das profundas transforma
ções deste final de seculo É da ampla d1scussão que surgtrào propostas eficazes 
para constrmr uma soc1edade ma1s JUSta. onde o fruto do progresso d1rec10ne-se 
ao bem-estar da população E o Senado Federal pode se constituir no espaço 
1deal para um amplo debate sobre o desemprego no Brasil. suas verdade1ras cau
sas. suas consequenc1as e. espec1almente. as pnnc1pa1s soluções para este que e. 
se~'llndo as pesqu1sas de op1mão. o problema que ma1s af11ge as populações de 
todos os Estados bras1le1ros Como representantes. em termos constltllclonals. de 
todas as umdades da Federação. os Senhores Senadores se revestem da deVIda 
legitimidade para promover debate de tamanha 1mportànc1a e estabelecer meca
msmos legatS eficazes para enfrentar os desafios deste final de seculo e de cons
trUir uma soc1edade ma1s JUSta e ma1s humana 

Sala das Sessões. 9 de março de 1998 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagalhAes) - O raquerimentD 
lido sará publicado e, pos18riorma 1te, lnclufdo na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhles) - Nada 
matS havendo a tratar. a Pres1dênc1a va1 encerrar os trabalhos, lembrando 
às Senhoras e Senhores Senadores a reaiiZBçào de sessão deliberanva 
ordinána, amanhã, às 14 horas e 30 mmutos, com a segwnte 
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ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATI\'0 N" 48, DE 1997 

Dtscussão, em turno umco. do Projeto de Decreto Leg.slattvo n• 48, de 1997 
(n" 353/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permiSsão ou
torgada à Rádm Soctedade Oeçte Cotartl)eme Ltda , para ..:xplorar, sem d1re1to de ex
du~tvtdade \er\'IÇO de radmd!fução çonora em frcquenua modulada na Cidade de 
Chapec:ó, E\tado de Santa Catarmo. tendo 

Parecer favoravel, sob n• 580, de 1997, da Comtssào de Educação, Relator 
Senador V1lson Klemubmg 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1997 

Dtscussão. em turno umco, do Projeto de Decreto Legtslattvo n• 49, de 1997 
(n" 354/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o alO que renova a permtssão ou
wrgada à Rádm l'ene::a LTDA para explorar, sem dtro!llo de exclustwdade, serv1ço de 
radwd1{u~ão ,\onora em frequencta modulada na ctdade de Rec1(e, Estado de Pernam
buco, tendo 

Parecer favoravel sob n• 638. de 1997. da Com1ssão de Educação, Relator 
Senador CarlosWJison 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legtslativo n• 50, de 1997 
(n" 355/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da 
RDdto D!fosora de Aqittdmuma Lida., pora explorar serv1ço de radtod!fosão sonora em 
OIIÓD médta na Ctdade de Aqutdauana, Estado do Mato Grosso do Sul. tendo 

Parecer favorável, sob n• 581, de 1997, da Comtssão de Educação, Relator 
Senador Ramez Tebet. 

4 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 8, DE 1998 

Disc~o, em turno úmco, do Projeto de Resolução n• 8, de 1998 
(a!"fCSCntado 1'4a Comtssão de Assuntos Econõmtcos como conclusão de seu Parecer n• 
51, de 1998, Relator. Senador Bem Veras), que autonza a República Federa11va do 
Bra."l a controlar operaçõo de créd11o externo JlltllO ao Banco lmeramertcano de Des
envol11tmento - BID. no 110/or equt11a/enze a cmquema e çete mtlhões de dó/are~ norre-
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amcncano\, de prmczpal. dcszmada ao fmtJnclamL'/110, parczal da Pr1mczra Etapa do 
Programa de Moderm;:ação do Poder ExeL"ll/11'0 ícdcral de mzcre<se do Afmzszérzo da 
Admml\lraçãn Federal e Reforma do E<zado 

SI io. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)· Está encenada a 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 11 miaut4M) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
Atn:QNIO CARLOS MAGALHÃES 

09101198 
Segunda-feira 

15:30 - Sessão não Dellberativa do Senado Federal 

17:00 - Sr. Silvano Valentino, Presidente da ANFAVEA, 
acompanhado do Presidente eleito da ANFAVEA, Sr. 
José Carlos da Silveira Pinheiro Neto 



Mo\RÇO DE 109~ A.'-AIS DO SEI\. -.oo fEDERAL 

Ata da 7• Sessão Deliberativa Ordinária 
em 1 O de março de 1998 

~ Sessão Legislativa Ordinária, da 5~ Legislatura 

Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise 
do Sr. Lucidio Portel/a e das Sras. Emitia Fernandes e Martuce Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM.SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES 

Abdias Nascimento - Adem1r Andlllde - Anto
nio Callos Magalhães - An16n10 Callos Valadares -
Artur da Tavola - Bello Parga - Benedrta da S1lva -
Ben1 VelaS - Bernanlo Cabral - Callos Bezerra -
Caslldo Maldaner- Cout1nho Jorge- Edualdo Suph· 
cy - Élclo Alvares - Emilla Femandes - Eprtác10 Ca· 
1ete1ra - Emandas Amonm - Espend1ão Am1n- Fer· 
nando Bezerra - FIIMano Melo - Francel1no Pere1ra 
- Freitas Neto - Geraldo Melo - GeiSOil Camata -
Gilberto Miranda - GHvam Borges - Guilhenne Pai· 
me1ra - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jeffer· 
son PIIRIS - João França - João Rocha - Jonas P1· 
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Alws - José BIIUICO - José Eduanlo - José Eduar· 
do Outra - José F~ - José Roberto Arruda -
José Saad -José ~~~ 

1
- Jlll1o Campos- Jllma Ma· 

nse - lauro Campos - Leonel Paiva - Lucid1o Por
tella - Lllcio Alcinlara - L.lldio Coelho - Manna Silva 
- Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jun10r -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar 0188 - Oto
n~el Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assulq!Ção - Roberto Requlão - Romero Jucá -
Romeu Tuma - SebaBIIio Rocha - SergiO Machado 
- Vllson Kleinul*lg - Waldeck Omelas 

A SRA. PRESIDENTE (Jiln18 Mansa) - A hsta 
da presença acusa o C01111BI'I!Cimento de 68 Srs. 
Senadores. Hawndo nllmero reg1merrtal, declaro 

aberta a .-são. ~ Sob a protação e Deus, IniCiamOS nossos tra· 
balhos. 

A SR• PRESID (Jiln18 Manse) - O tempo 
destinado aos orado da Hora do Expediente da 
presente .-são será dediCado a comemorar o 018 
InternaciOnal da Mulher, nos tennos do Requenmen· 
to n" 139, de 1998, do Senador Leorl81 Pa1va e ou· 
tros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leonsl 
Paiva. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronunc1a 
o aegulllle d1scurso.)- Sra. Presidente, Sr"s. Sena· 

doras e Srs. SenadoleS, o calendáno de datas co
memoratiVas reseiVa o dl8 8 de março como o Da 
lnternaaonal da Mulher. Não e nossa Intenção re
lembrar o ep1Sód1o tragiCo que marcou, no calendá· 
no 1nternaaonal, a crueldade perpetrada, no d1a 8 de 
março de 1857, contra 129 operánas têxteiS, que fo. 
ram queimadas durante a ocupação de urna fábnca 
em Nova Iorque, simplesmente porque reMndiCB· 
vam melhores condiÇões de trabalho. Esse epiSÓdiO, 
por certo, sera repudl&do e lamentado toda vez que 
VIer à nossa memona. 

Se1V1mo-nos do aniVBrsano dessa data, no en· 
tanto, para mandestar nossa contranedade e nosso 
repúdiO por todas as modalidades de precouoello 
nandestadas a1nda ho1e contra a mulher, ao mesmo 
tempo em qua reaflnnamos nosso apo10 e decfiCIIÇáo 
às lutas das mulheres para superar e d1scnm1nação 
que, por tão longo tempo, sustentou o mito da lnfe
nondade feminina. 

Enfrentando uma sed1menlada tradiÇão cultuiBI 
anldem1msta, as mulhei8S empreenderam uma ár
dua luta contra o SIStema de exclusão que as afasta· 
va da todos os setores da VIda públiCa. A batalha fo1 
1ntens1VS a prolongada. As mudanças não acontece· 
ram como dádivas ou doaçiies. Foram conquistas 
bravamente arrancadas de uma estrutuiB opressora 
e arcaiCa, que sempre tomou a aiiVIdade lemimfl8 
corno restnta ao plano fam1I1Br e privado. 

É alé difÍCil para IIÓS, homens às portas da VI
rada do m11in1o, que pal!llhamos com a mulher os 
espaços públicos e lnsiiiUCIOnBIS, 1mag1nar que há 
algumas décadas era vedado à mulher o d11aito búi· 
co e e1emerrtar à instrução. ou o direito da votar e 
ser votada, ou mnda o aoesso ao mercado de traba
lho, para não mencl0fl8r temas 1nboduzldos pelo 
movimento lem~msta das décadas de 60 e 70, como 
a sexualidade e o d11arto ao corpo. 

A partiCipação fem1n1na no mundo do trabalho 
e na VIda politiCa é hoJe fato Incontestável. Está as· 
segurada, inclusiVe, nas leis, nas constiiUições, nos 
códigos. A mulher b18Sile1ra, em partiCUlar, 1-. em 
muitos dispositivos da ConshluiÇáo FedeiBI, o coroa· 
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mento de um longo percurso de lutas em prol ela 
consagração dos darados feminanos no Pais. 

Centrando o vagor de seus pleitos na .-sa
elade de I1IIIISão dos concedas sobre a famnaa, aa 
mulheres brasllearas ampliaram suas conquastas em 
mudos diSpOSibvoB constduclo1181S no Capitulo ela 
Famnaa, ela Criança, do Adolescente e do Idoso. As
sam e que as uniÕeS estáveiS entre o homem e a mu
lher foram acolhidas no concedo de famnaa; os !ilhoa 
haVIdos foaa dos laços do casamento passaram a lar 
os mesmos daractos e qualrhcações daqueles provara
dos de relação conJUgal, a função sOCI81 ela rnalan"l
elade foi consagaade; o planetamento famalaar foi ad
mdldo como livre dec:asAo do casal; foram alribuldos 
agualmente ao homem e à mulher os mesmos dlnli
tos e deveras para com a socaedade co,..ugal, mclu
SMI diStribuindo agualmente as responsabilidades na 
educação dos ldhos e na execução das taralas do 
lar, atnbuiÇiles hiStoricamente amputadas exclusiva
mente u mulheres. 

Nesse rol de conquastas asseguradas pala 
Consbluiçio de 111118, deve-se ressaltar ainda o de
ver do Estado em prestar BSSIS!êncaa à famnaa, na 
pessoa de cada um dos que a antegram, com a cna
çio de mecaniSmos paaa coibir a VIOiêncaa no lntilo 
de suas ralações. É o que reza o disposto no Plri
gtalo ao do amgo 226. Mencaono tal dlsposi!MJ por
que ele asseguaa, pnncapalmente, à mulher o d11811o 
de m-&r proteção contaa atos de vlllllncla que -
nha a solrar. Nesse contexto, reconheço como de VI
tal mportAncia a in'1ll&ntação das delegaCias espe
Cializadas no atendimento à mulher, prapaaadas 
paaa nsoeber com rna10r respeito e atenção as de
ooncianles, inlundll~ confiança e c:oaagem 
paaa ss 1i1e11aram de op"8aalo aolnda em casa. 

Aqlaaada pala Constiluiçio, e comprovando, 
miiiB uma vaz, sua capacodade de luta por um trata
mento iguatirio e juBIO, inclusive no ambiente do
rnhtico, a nUher hoje eetá alteaando o quadro de 
egraasi!es do qual eempra foi a rna10r vitima e de
nuiiCIIIIIdo seu agnaasor com ma10r firmeza e cora
gem. 

O JOfll8l FaiM dia S.Paulo, de 12 de lew
lliiJmo, divulgou no1a em que anlonna ter aumentado 
em 47% o nllmero de bolabne de oconãncaa nas de
legacias ela mulher de Slo Paulo, de 11196 pa1a 
1 997. Foram denui'ICIBdos 217 mal casos de viOIII
rnascuhna, dos quaas 59 mil só na Gaande Slo Paulo 
e 158 mi no llllenbr. Lamentavelmente,- nllme
ro é eiCCBSIIIVIIII18nte alto, Sr" PI'8Sidente, e ssquer 
nallele a -!Idade do verdadearo quadro de agraa6-
es e VIOiêiiCIIIS - que se vem revelando em ritmo 

crescente -. porque aanda há malhares de oconêra
CIBS que pennanecem no anonamato de quatro pare
des, escondadas pela vergonha e pato medo ela de
núncia. 

O lnslduto Brasalearo de Geogaalia e EstatístK:a 
- IBGE apurou que, dos casos de olenee à antegn
dade da mulher, 51,1% ocomtm no .. 10 de pnlpna 
lamHia Brasnaa não escapa a - regra geral. Os 
arquiVOS de Delegacaa EspecaaiiZ&da no Ataldmera-
10 à Mulher ragastraram, em 1997, quatro nul casos 
de VIOlência domésbca. No antudo de llfOIIICMII' urna 
verdadeara cruzada contra a Yiollncia e incenbver a 
punição dos culpados, a Delegacia de Mulher do 
DISinto Federal lançou, por ocaSião de ssus dez 
anos de cnação. uma carblha dlllglda u mulhenlll, 
com dacas e onentaç6es de como se pravemr contra 
o assédiO sexual ou a tentativa de eetupro. 

A vaolincla contra a mulher chaga a ser conea
derada como um entrave ao desenvolvimento. Quem 
faz essa afannação é Júnaa Puglia, do Programa do 
Fundo de DesenvoMmento das Naç6aa Unidas paaa 
a Mulher Diz ela, em artigo publicado no Cornlo 
BrulllenR, datado de 7 de setembro de 1997: 

A Década das Nações Unidas para a 
Mulher (1975-1985) - que culminou com a 
cnação do Fundo de Dessnvolvlnwllo das 
Naç6es Urodas para a Mulher (UNIFEM) -
contnbuiu pala chamar a atançio IIObnl a 
arnportãncaa crtllca das atNidadea do dilo 
sem frágal no dessmrolvimento econOniCO e 
socral. No entanto, c:onbr.-n ss acunulan
do provas de que as mulhe- pouco ss be
nelic181'8m doa programas e projeloll. 

Apesar da lenlldlo das mudançall, foi 
posslvel Kfon llilicar problen• decisiYoll que 
antes n1o eram vistos como enbaV8S ao de
senvolVImento. Um deles é a viOIIIICIB con
tra a mulher - alé então conalllerada (quan
do nolada, por ssr lnlqoantlln- IIIVislvel) 
como assunto de natureza privada, l8ma 
cultural e larnller, ou, no melhor doa -. 
algo de que deviam se ocupar oalormuledo
- de pollllclls sociais. No AmbiiD da ONU, 
tem-as discutido o tema relacionando-o com 
a paz. Cada vez aio maJores oa eslarçoa 
para que SSJ8 I'ICiuldo na agenda de dinlilos 
humanoe. 

Estou de pleno aoordo com Jllnia Puglaa de 
que é ampenoao encontrarmos menearas de mpedar 
as agressões, para o que nlo basta clsnuncaar, mas 
dispormos de um tratamento adequado por parle do 
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aparato )UCIK:Iáno, com penas compative1s com as 
agressões. Nesse tocante, o Congresso NaCIOnal 
tem à frente um compromisso Inadiável, se realmen
te endossa a luta das mulheres por um mundo ma1s 
JUsto e maiS humano: deve se envolver com VIgor 
nos proJelos de le1 que definam, caibam e estabele
çam penas para que os casos de agressões contra a 
mulher sejam diiVIdamente punidos. Nesse sentido, 
mandesto, como Pa!Wnenlar, minha adesão a todos 
os projetos de le1 que venham a amparar as mulhe
res em ma1s uma frente de sua longa luta por direi
tos 1gua1s e contra qualquer lonna de discniTllnação 
de gênero. 

A par de lodo o exposta, considero realmente 
que o maiS nnpollante na luta das mulheres, hqe, 
deve transoander as questOes JUrfdicas e legais. que 
Já cnaram um suporte, senão perfe~o. pelo menos 
adequado à causa lemiruna, e se enquadrar numa 
esfera ITllllS ampla, que garanta uma definillllll mu
dança de mentalidade da sociedade que, apesar de 
todos os cfiSpOS~IVOS leg&Is - devo reconhecer - es
barre na formação exramamente machista do povo 
bi'IISIIetro. Esta é, a meu ver, a princiPSI e, talvez, a 
maiS ddicll luta a ser Incrementada pelas mulheres 
na atual1dade: banir o sentimento machiSta da SOCie
dade brasileira. 

Para encenar meu pronunciamento, Sr" Presi
dente. permda-me expressar a Iodas as mulheres 
brasileiras e, em palllcular, às mulheres braalhenses, 
CUJS partiCipeÇil.o no total da população economiCa
mente ativa no DISinla Federal apresentou cons1de· 
rável aumento no úlbmo ano, rnmha homenagem e 
meu compromisso de solldanedade e empenho em 
sua luta por uma IIOCIIIdacJe maiS desenvolVIda, maiS 
Iguafüria e maiS justa, na qual a mulher possa real
mente ser agente e benehc:léria do desenvolVImento. 

Às minhas filhas, à minha mulher e a todas as 
mulheres, o meu amort 

Era o que eu bnha a dizer, Sr". P1881dente. 

Mu® obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Mar!Se) - Con
cedo a palavra à nobral Senadora Emilia Fernandes. 

A SRA. Elll~· FERNANDES (BiocoiPDT
RS. Pronunc1a o segu1 diSCUrso. Sem reVIsão da 
oradora.) - Sr". Presld nte, Sr"s. e Sra. Senadores, 
autondades que nos utam neste momento, mu
lheres braslleiiBS, o D lntemac10nal da Mulher - 8 
de março-, que lembramos hoJt!, reveste-se de parti
cular importância em decorrência das novas con
q..-& da luta fermnma e, pnnapalmente, dos desa-

fiOS que a1nda estão colocados para as mulheres 
brasileiras. 

Em pnme1ro lugar, é Importante regiStrar os 
avanços das mulheres na sociedade, que, com de
terminação e competência, estão rompendo tabus, 
darrubarldo barreiras e 1ndo além dos espaços trad1· 
c10nal e h•stoncarnente a nos reservados 

A presença destacada das mulheres na SOCie
dade BVIdenaa-se em setores de ponte da produção 
e seMÇOS, na MediCina, na Adm1ruslração de Em
prasas, na Polícia Mll~r. no campo da pesquiBB e 
da ciência, da ComuniCBÇio. da Engenhana, da In
formática e no Poder JudiCiáno, para cer alguns 
exemplos. 

Esses espaços são fundamentaiS se VIstos 
além do aspectO da conquiSta IndiVIdual e tratados 
como ~s ou referênaas e, aama de tudo, 
como estímulo para a mobilização colebva das mu
lheres brasileiras, tanto na busca de sua valonzação 
profiSSional, quanto na luta geral por cldadanl&, JUSII· 
ça SOCial e democracl&. 

A peraondiCBÇão dessa s~ação podena se 
chamar - até corno uma lonna de homenagem -
Fernanda Montenegro, que. premiada como melhor 
atnz no Festival de Berlim. não deixou de lutar pelo 
conjunto dos artistas brasileiros e da cultura naciO
nal. quando da recente votaçio da Le1 dos Diretlos 
AutoraiS nesta Casa. 

Sr" Presidente, Sr"s. e Sra. Senadoras, Blnda 
no campo das avanços que obbvemos desde 8 de 
março do úlbrno ano , destaca-se a aprovaçio do 
novo Cód1go CIVil Brasileiro, no Senado Federal, que 
passou a reconhecer e a al1nnar formalmente, no 
texto da le1, o papel da mulher na sociedade moder
na. 

Ao subst~Ir as expressões todo homem por 
todo ser humano e pá1no poder por poder fBmiiiBr, o 
novo Código CMI Brasileiro dá ordem legal à condi· 
ç1o de Igualdade entra homens e mulheres, de for
ma especial na d1reção da SOCiedade conjugal e da 
família. 

Além diSSO, a el1mmação da expressão filhos 
Ilegítimos. que passam a ser tratados corratamente 
como filhos, avança na direção do fortalecimento do 
respe~. da coriSideração e da garanba de dlra
IIJUBIS daS cnanças e do assurmr responsável de de
veres de homens e mulheres. como responsáveis 
pelo seu comportamento sexual e reprodubVo e pela 
sua função SOCial e famlll&r. 



48:! ANAIS DO SENADO fED=ERAL==-------------MARÇO DE 1998 

Essas conquiStas, aliadas a outras, como a do 
Pla1'1Bjana11o Farnollar - agora de lovre decosio do 
casal ·, tRilado como questão de saúde públoc:a, por 
meoo de asaessonunento, ontormação e educação, e 
a cnrnon .. zaçio do assédiO sexual no Códogo Penal 
sognoficam o cumpnmento, aonde que paocoal, de uma 
das nàas apontadas pala IV Conferência Mundoal 
Sobre os Doreotos da Mulher, prornovoda pala ONU, 
em 1!1!15. 

TIIINJém não podemos deoxar de resgatar, ,_. 
ta reflexão sobra o Doa lntamacoonal da Mulher, a vo
lóna que obbvemos nas úlbmas eleoções muniCIPIUS 
de 1996, com o aumento da pai'IK:Ipaç4o das mulh&
res nos EJaacutovos e nas Câmaras Munoc1pa111, se
gundo dados do lnstrtuto Brasoleoro de Admonostraçio 
Munoapal - IBAM. 

O número de vereadoras em todo o Pais pas
sou de três moi e ootanta e conco (3.086) para seos moi 
e quoollentos e tnnta e - (6.536), ragostrando um 
ci88Cimento de 111,86%, enquanto o número de 
pra1eotas passou de 171 para 301, sognolocando um 
aumanlo de 76,61%. 

O Sr. RI!..- Tebet (PMDB - MS) - Pennote
me V. Ex' um aparta? 

A SRA. EIIILIA FERNANDES (BiocoiPDT -
RS)- Concedo o aparta a V. Ex" 

O Sr. "-Tebet (PMDB- MS) - Senedono 
Emiha Femandes, peço-lhe, pela grande estima que 
lhe tenho, que me permita entrar - ponto do JU
dicioso pronuncoamanto que V. Ex" faz deaaa 1ribu
na. para _._nlar que este Senado meamo é 
e....., de a_,.ooento da parbclpaçio da mulher 
- nabilllanlll aiMdade que é a pollbca. Bsata 
salianlar que, enquanto V. Ex' diSCUIIIIl, a Mesa do 
Senado ... -..ada pala Senadora Júnla Ma
nsa, na Prasodincoa. ladeada pala Sanadora Marluca 
Porto, que bem ~- o Estado de Rooanna. 
Ac-110 a esaa setatlsbca a que V. Ex" se relere, 
do cniiiCimento da palbeipaçio das multwr. na 
'l/Ida pública brasileira, que no meu Estado ostanta
mos um orgulho todo nosso, todo p assoai, todo de 
Mato Graaao do Sul: em anco dos n Mumclpoaa do 
meu Estado as prafeoturas são ocupadas por rnufhe. 
ras, e são Poaleduras unportantes, como as dos Mu
noclpos de Angéloca, Brasolãndoa. Mundo Novo, Pcxto 
Mur1mho e Rochedo. E maos: na cidade onde l'lll.cl, 
de onde tenho meu título elertoral, a monha quends 
Três Lagoas, no Estado do Mato GIOSSO do Sul, de· 
temos um reccrde no Brasol, que maos uma vez sa
loenta: temes a (lnocs Assembléoa legiSiatova onde o 
sexo ternonono pnadomona: osto é, das qumze cadaoras 

de Vereadores, ono são ocupadas por mulheres. 
Isso bem demonstra que tenho uma nalllral razAo 
para me sentor orgulhoso e para ontaofenr no doscutso 
de V. Ex" no exato momento em que lembra a esta
tístoca que está colocando as mulheoas no palamar 
que vêm alcançando a cada doa Pennoto-me ainda 
deixar ragostrado no pronuncoamento de V. Ex" uma 
alegna monha, Ioda pessoal. Quando fw Relator da 
Leo Elertoral, vo com que brawra V. Ex"s., Sanadoras 
desta Casa, ontelfenram para que rnx- uma 
emenda de plenano - naquela oportunodsde s6 po
dena ser proposta pelo Relator. Foo a emenda que 
pann~ou e gaoanbu a obngatonedade de que 20% 
das vagas paoa as Câmaras Munoc1pa111 fosllem ra
servadas às mulheres Portanto, é com essa llllll8fa. 
ção que homenageoo as mulheres do Brasil, e agra
deço murto a V Ex" 

A SRA. EIIIUA FERNANDES (BiocaiPDT- S)
Agoadeço o seu aperte, Senador Ramez Tebat. V. Ex" 
tem sido neste Casa, sem dúvida, um pan:eiro na 
luta pala ogualdade. 

Esses numeiOS que nós apnl88nlamOS, em ra
laçio as eleoções em 96. e os que V. Ex' apo-nta, 
sem dúVIda, embora aonda pequenos dianiB da po
tencialidade da mulher e da necessidade da partiCi
pação femonona no poder, tomam exprassovo o resul
tado da conquosta da aplocação da Cote de 20% nas 
listas dos partidos, e da campanha Mulheres Sem 
Medo do Poder. coordenada pela Bancada Femnona 
do Congreseo Nacional. 

A partir de agooa, com a ampliação da cota 
para 25%, lá neste ano, e de 30% para • futuras 
eleoções, a nossa rasponsabofidad asté nldoblada, 
não apenas quanto à psriiCipaçiD nas I 'çOes, 
mas, dsede Já. na lute para aaegurar jUnto - par
bdos o dlnarto legal edquindo com a nova leQil'"çlo 
eleitoral. 

É importante que se diga e ae regtllnl a ,.._ 
sença sogndicallva, qualdallvBmente. das 11'1111'*
no Senado Federal, embora em termos numéncos 
aonde precosemoa avançar. É omportanta que 18 ,... 
gostra que o Senado possuo, atualmanle, 11111 mllhe
rse na Mesa adrnmosii'IIIMI. enquanto que a Clmara. 
nesta L.egoslallloa, não possuo roanhuma. Porlllnto, é 
o exemplo de que nós aonds p.-amos trabalhar, e 
com detennonação e muito afinco. 

A VIda das mulheres brasdeoras, no enteroto, 
S,.. Prasodenta, Sr"s. e Sra. Senadoras, apsesr des
ses oncontastávsos avanços, não tem Sido _,. 
de Vllónas e de conqUistas, aonds tsmos grandes de
safios pala frente, presentas no doa-a-doa da educa· 
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ção, da moradia, da saúde, do trabalho ou dentro, ln
clusnte, dos própnos lares. 

Em murtos casos, a1nda, as mulheres conb
nuam sendo VIOientaGias, desrespertadas em seus 
d1rertos humanos maiS elementares, como demons
tra pesquiSa recente dando conta de que maiS de 
70% das agressões sofndas ocorrem dentro dos 
própnos lares, e, na ma10na dos casos, na presença 
dos filhos 

Mulheres são exploradas no trabalho, têm me
nor oportunidade de emprego, ganham menos que 
os homens, são assediadas pelos chefes, cu1dam da 
casa soz1nhas, são contaminadas pelos parceiros, 
humlhadas em hospiiBIS e conbnuam, a~nda, soldá
nas persiStentes nas filas que VISrtam presos e no 
cuidado aos fam1l1ares doentes. 

Atualmente, o País corMve com oeroa de sete 
mdhões de mulheres chefes de família, responsáVIIIS 
pelo sustento e pela aducaçãc dos f1lhos, e v1vendo 
com grandes ddiCUidades, de forma especiBI em re
lação à moradia, pl'illlcamente 1naoesslvel para a 
grande ma10na. 

Nesse sentidO, buscando apo~ar as mulheres 
chefes de famn~as, apresentamos um prqeto de le1, 
em ITIIliÇO de 1997, dasbnando 20% dos recursos do 
Sistema F.nance11o da Habitação àquelas mulheres 
que se encontram nessa srtuação de responsabilida
de ma10r, ou úniCa, pela sustentação da famn~a. 

Na ~MSma d1ração, nesta úH1ma sexta-feira, 
dia 6 de março, a Portana n°11, do Mimsténo do Pla
ne)8n1Snto, racon'-1do a giBVIdade da srtuaçAo, 

estabeleceu que o •5 às mulheres chefes 
de famiTu seja 1nclul entra as priondades de se-
leçAo para os emp ndlmsntos e flnanc11111111ntos 
habllacionaJs - o que esperamos 111118. de forma ur
gente, concreiJZado na prábca, por medidas elebvas. 

No campo da lal)de, as mulheres são allngldas 
com o aumento brulal da madênCia de AIDS; com a 
ausêiiCIII de acomparflamenlo pré-natal e, no caso 
das adolescentes, de onentaçio à prevenção da 
gr&VIdez; ou, PIO' a1ncB. com a perda de seus filhos 
em clínicas e matemidades despraperadas, lnescru
pulosas ou cnmnosas até. 

Mulheres a1rlda Sam filhos no saguão de 
hoSpitaiS, ou ainda, hadoras runus preciSBm 
deiXSr o campo pela idade para clamar por saúde, 
educação e cn!dHo, como aconteoeu nesse final de 
semana, em Porto Alegre, no Estado que represento 
neste Casa, o RIO Grande do Sul. 

A tragédia do desemprego crescente, que se 
abate d1ratamente sobre a propna mulher, seu man
do, ou filhos, é uma srtuação que dd1cuHa, 1mpede ou 
1nV1ab1llza completamente o pleno desenvolvimento 
fem1mno no campo pessoal, profissiOnal ou SOCial. 
D~ante diSSO, é fundamental que as mulheres brasi
leiras, a partir das conqu1stas obt1das, das expenên
Cias hiStóncas acumuladas e das suas característi
cas peculiares, assumam o desaliO h1stónco que a 
todas está colocado, a exemplo do que vem ocorren
do no mundo. 

As eleiÇões de 1998 se aprox1mam e é pi8Ciso 
que as mulheres bras1le1ras. candidatas em vános 
nive1s e alertaras, assumam a responsabilidade de 
dar a sua contribuiÇão para o necessáno e urgente 
processo de renovação da v1da pollbca naCIOnal, em 
todas as 1nstânc18.S do poder públiCO. 

Vamos, JUntas, lutar para ocupar o espaço de 
poder que nos e devidO, para, a partir dele, Imple
mentar um nova VIsão de adminiStração públiCa, e 
de ação parlamentar, não apenas em benefício das 
mulheres, ou contra os homens, mas, BCima de tudo, 
em favor da ma10na excluída da população. 

O Brasil e o mundo aluai prec1sam de novas 
relações de poder, que tenham o desenvolVImento 
do ser humano como objetiVD oentral, e não o lucro a 
qualquer custo, a competição desleal, a especulação 
pradatóna, o pnVIIégiO para os ncos, o desemprego 
crescente, a 1nad1mplê11C18 e a exclusão sociBI. 

A SOCiedade bra&~lelra clama, de fonna espe
Cial neste momento, por uma nova forma de fezer 
pollt1C8, que se paute pela solldanadade, pela mora
lidade pública, pela coerência pessoal e hiStórica, 
pelo espínto colelivo e, ac1ma de tudo, pela transpa
rência, pela democraciB e pela ébca. 

O Sr. Lllclio Coelho (PSDB - MS) - Pennrte
me V. Ex" um aparta? 

A SRA. EMIUA FERNANDES (131ocx*DT- RS) 
- Conoedo o aparte ao nobre Senador LúcfiO Coalho. 

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB - MS) -Senadora 
Emilla Fernandes, são murto oportunas as declara
çOes de V. Ex" sobra a 1mpor1A11C18 da mulher na 
vida públiCa. PartiCipo 1nte1ramente desse periSa

mento e tenho convocado as mulheres em meu Es
tado para que assumam as rasponsab1l1dedes que 
têm na VIda do País. A mulher sofre maiS as conse
qüênciaS dos desajustes SOCIBIS; é sobretudo no lar 
que elas se refletem Segundo dados de pesquu 
Internacional divulgados há pouco tempo, a mulher 
brasll81ra está entra as maiS honestas do mundo. As 
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mulheres. não se1 se por laha de oportunidade ou se 
pelo lato de ~~&rem realmente ma1s corretas, não es
tão contaminadas por Procedimento 1llcttos, tão co
muns na vida públiCa b13SIIena. Tenho a lmpl8ssio 
de que uma partiCipação ma10r da mulher na vida 
publiCa do nosso Pa1s, em todos os nive1s, prestana 
oontnbuiÇáo enorme para um novo rumo na adrnmtS
tração do nosso Pais FeiiCtto e apóiO V Ex" pelo 
que d1sse em seu pronunc1amento Mutto obngado. 

A SR. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS) 
- Agradeço a V Ex" pelo aparte 

O povo braSileiro esta farto, e Já está demons
trando ISSO, da politiCa, da vaidade, do abuso do po
der e de autondade, do tráfiCO de 1nlluênc1as, da co
rwêl'lCIB cmmnosa, do atropelo aos poderes COII811-
tuldos, da 1mpun1dade, do desrespetto ~'>s que pro
duzem e trabalham ou, ainda maiS grave, '- ~ despre· 
zo à ma dos seus semelhantes Daí a wnp.~"f411C1B 
de se buscar ocupar espaços no poder a !1m ck. '1ue 
sep~m resgatados os pnncípiOS, os valores ético... 
moraiS e até humanttános que correspondam às ex
pectaiiVBs. ao aMeiO do povo e, pnnapalmente, do 
espfnto colebvo. que o poder deve plettear 

1: nesse sentido que, na condiÇio de mulher, 
mie, avó. professora e Senadora da RepubliCa, con· 
clamo todas as mulheres braSileiras, de Iodas as 
profissões, de lodos os segmentos SOCiaiS, raças. 
1dades, cores partldánas e credos religiOSOS para 
constn.nnnos uma grande conente de sensibilidade, 
compromiSSO, ação e fé no presenta e no futuro. 

É um chamamento a Iodas que geram a vida, 
11ue, em grande parte, edm1n1Btram os seus lares 
praticamente SOZinhas, educam os filhos. VMKn a 
dupla JOmada, sohem com o mando desempiagado 
ou um f1lho aem poder estudar. mas que, acme de 
tudo, nunca esmorecem 

Nós, que somos a metade dos elettoNS deeta 
Pais, vamos nos mobdiZBr, de norte a sul do Bnasll, 
nas p1Ól111111U1 eleições e fazer valer a nossa capaci
dade de perllcipeção, de fortalecunento da cidadama 
e, pnnc1pelmente, de tomada de declsio na d1reçAo 
da autono111111 da mulher e, em parcena com os ho
mens, na melhOIIa da condição políbc:a. sociiiJ e eco
nllmca de todos. 

Vamos fazer do nosso voto um Instrumento de
mocrátiCO e poderoso de combate à atual polfbca 
econõmiCB e sOCIIII neoliberal, às relações de poder 
que Impedem que lodos tenham um emprego, uma 
"'da saudável e plena, e que destrói sonhos, fruetra 
perspeciiV8S de vida e espez1nha aniCBmBnta a con
.1.ção humana 

Além dos Interesses específicos das mulheres, 
a nossa luta e o nosso compromiSSO é com o 813SII, 
com o col1junto da população, com os excluídos, 
com os trabalhadores. com os professores, com os 
aposentados. com aqueles que produzem. com os 
portadores de defiCiênCia, com os JOV8n&. com os 
Idosos e com as cnanças 

Os nossos d1rettos e espaços avançarão tanto 
quanto ma1s nos ldenbiiCBnnos com a luta de todos 
os braslletros e part1C1pannos efebVamente do podar 
politiCO nac:tOnal. para transformá-lo, democtatJzá·lo 
e coleiMzá-lo. 

Essa é a nossa mensagem e a nossa tallexào 
neste dta dediCado às mulheres deste P;,is e do 
mundo lodo 

Muoo obngada. 

Durante o diSCurso da Sra. Emlha Fer
nandes, a Sra. Júma MaMe, 2" VICB-PteSI
dente, derxa a caderra da pteSrdfJnaa, que é 
ocupada pela Sra. Marluce Pinto, suplente 
de Secretano 

A SRA. PRESIDENTE (Martuce P1nto) - Con
cedo a palavra a nobre Senadora Junta Mansa. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT -MG. Pro
nut1CIB o seguinte diSCUrso. Sem revtsão da orado
ra.) - S,. Presidente, IniCialmente, saúdo mnhas co
legas Senadoras e, por que nio, nossos coleges Se
nadores, lembrando a expressão do Senador Ramez 
Tebel, que também amamentem o plenáno ,_ 
sessão especialmente dediCada à comemoração do 
Dta lntemaaonal da Mulher 

O D • lntemaaonal da 'Aulher, que hoJB esta
mos celet ando e que transc'>r .. ,u no u1t1mo domtn
go, nio é • ;>enas uma homenage•~ que se pniSia a 
essa parcela da humanidade. E, pnnctpalmente, 
uma data evocatnra da luta m1lenannente travada 
pela companheira do homem para desfrutar da tgual
dade de condtções e de direitos 

Ainda hoJe, no ltrmar d'> tarce1ro tmllnio, quan
do a humanidade alcança pn. :-ressoa nunca vtSIOS, 
em espantosa woloCidade, a mu11••• é relegada a um 
planO 1nfenor na cotiVNêllCIB cobclk. -.a com o ho
mem, como se ambos não se completl.- a não 
pertar;t:eSsem à mesma espécte. 

Essa di8Cnrmnação se revela clara- no 
campo prof~~~t~tOnal, onde as tarefas tniiiB mportan
tes a1nda são restHVadall aos homens, ...,.,., como 
a melhor ramuneraçAo, lllnda que as mulhanls -
cutem as mesmas tarefas: na representação politica, 
bastando lembrar que o dltedo ao voto lhM foi s
malleamente escamoteado por séculos a fio e que 
sua partiCtpiiÇão nos parlamentos, em suas dNBrsas 
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~nstãncas. e mu1to reduz1da, nos centros decrsoriOS, 
em geral, da Admrmstração Publrca do nosso Pais, 
constatamos hoJe a presença arnda timrda da mulher 
nos escalões supenores. E e lamentavel que neste 
Governo, do Presrdente Fernando Hennque Cardo
so. não haJa uma mulher ocupando o cargo de Mr
mstra E até mesmo no lar, onde frca confrnada, en
tregue aos trabalhos doméstrcos e à responsabrlrda
de de educar os frlhos, e onde. freqilenlemente, é vi
lima de maus tratos. de vrolêncra fisrca e de coação 
moral 

Esn srtuação tem mudado ao longo do tempo, 
nrnguém poderá negar. É verdade que a mulher, 
hoJe. e especralmente no mundo ocidental, goza de 
drrertos que senam absolutamente rnrmagrnãvers. 
não drgo mrlêmos ou séculos. mas. quem sabe. algu
mas décadas atrás No entanto, esse e o cerne da 
reflexão que ora fazemos 

O Ora lntemacrohal da Mulher, portanto, rnstr
turdo há !T7 anos, por ocasrão da 11 Conferêncra ln
temacronal das Mulheres Socrallstas. reveste-se de 
especral rmportâncra, não por eventuars festeJOS e 
homenagens, mas pelo srgnrlrcado que tem, de com
promrsso. de engaramento numa luta CUJBS conqurs
tas apenas começam a confrgurar ur.111 realidade 

A rnstrturção dessa data teve seus anteceden
tes. destacando-se o Wamen'a Day, que marcava a 
morte de 129 operánas de Nova Iorque, cnrmnosa
rnente quermadas no rntenor da fábnca de tacela
gem em que trabalhavam, por realrzarem uma greve 
com o obJetrvo de reduzrr a JOrnada drána. 

No Brasrl, a Constrturção Federal, em seu art. 
s•. rncrso I, estabeleet! que homens e mulheres são 
iguars em drrertos e qbngações, nos termos desta 
Constrturção. Essa equrparação resulta de um pas
sado de refregas para denubar antrgos preconcertos 
e costumes, sendo convenrente lembrar, para atiçar 
a mernóna dos mars VMdos e dar conheCimento do 
fato aos rnars JOV8ns, que so em 1932 as mulheres 
brasileiras exerceram, pela pnmeira vez, seu drrerto 
de votar. 

Representando nada menos que 52% da popu
lação mundral, a mulher, arnda assrm, enquadra-se 
no concerto de mrnona - no caso, ITllnona rdeológrca, 
como os negros, os ~!Cientes, os anaHabetos e ou
tros tantos excluídos cje uma socredade cura classe 
dornrnante rnsrste em Perpetuar um modelo espuno 
de relações de poder. E. conquanto os ordenamen
tos JUrídrcos das nll9Õ&s em geral consagrem a 
igualdade entre os sexos, as mulheres contrnuam 

sendo drscnmrnadas por uma socredade que não 
acerta drvrdrr os poderes 

Aqur mesmo, na Caprtal da Repúblrca, onde a 
população é mars polrtrzada e convrve mars de perto 
com o poder constrtuído, a mulher sofre forte drscn
m~nação no mercado de trabalho. Pesqursa de em
prego realrzada pela Codeplan. entre dezembro de 
1996 e setambro do ano passado. revelou que as 
mulheres de Brasília ganham 31,8% a menos do que 
os homens que exercem a mesma função. 

A mesma pesqursa demonstrou que a partrcr
pação da mulher é maror quando o assunto é de
semprego: dos 156 mrl e 600 desempregados de 
Brasílra, 84 mrl e 600 eram mulheres. contra 72 mrl 
homens. E mars que 19,9%- pratrcamente 20%
dos chefes de famílra eram mulheres e que, entre os 
chefes de famílra desempregados. 27% eram ho
mens e 73% mulheres. 

No serviÇO públrco, as mulheres são rgualmen
te vltrmas do preconcedo e da drscnmrnação, o que 
exptrca sua rara presença nos escalões mars aHos, 
nos meros decrsónos 

Na admrnrstração drreta do Governo Federal, 
embora as mulheres se1am marona. os cargos de dr
ração e assessoramento supenor. os famosos DAS, 
são reservados preferencralmente aos servrdores do 
sexo masculino Prova drsso é a drstnburção dos 
DAS no nível mars barxo, contemplam 45% daS mulhe
res servidoras. no nível mars elevado. apenas 14%. 

As estatístrcas nacronaiS apontam, por outru 
lado, duas contradrções As mulheres vão assumrn
do, aos poucos. funções mais qualrfrcadas no merca
do de trabalho, atuando como empl'llllilnas, peque
nas e microempresãnas e também gerenciadoras de 
méclras e grandes empresas. Ao mesmo tempo, 
constata-se arnda que não somos rgua1s no contra
cheque: as mulheres ganham 46% menos que os 
homens, exercendo as mesmas lunç6es. 

Esse é um dado rmportante, porque o modelo 
de lar, no Brasrl e no mundo, tem-se transfom~~~do 
srgnrlrcatrvamente. Embora drscnm1nadas, as mulhe
res assumem hoJe as responsabilrdades que até há 
pouco eram exclusrvas dos homens. Isso ficou de
monstrado, por exemplo, no programa Globo Repór
ter, da Rede Globo de Televrsão. levado ao ar na 
sexta-ferra 13 do mês passado. 

No programa foram apresentadas drversas re
portagens que documentaram o papel da mulher 
como provedora do lar. Sucessrvamente, foram 
apresentados os casos de uma avó que utrlrza sua 
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mnguada pensão para custear os estudos do nato; 
de mulheres que trabalham arduamente na quebra 
da coco. no Mato Grosso, para ganhar alguns mlae
ros raaJS, com o que sustentam nutr1810sa piOie, de 
conco ou m&IS filhos, e, ainda, de mulheres que se 
desdobram para dovid1r seu tempo entra o trabalho 
fora da casa a a educação dos f1lhos. 

A lula pela I!IUBidade de duados Intensificou-se 
nas lllbrnss três décadas. As mulheres pesaram a 
ocupar um espaço que, na verdade, Já o- cabia a, 
em mudos casos, passaram a diSputar cargos no 
s-.na piOdubvo oom os homans Seu campo de 
atuação, ponanto, ampliOU-se 

Das linhas de montagem, onde mostravam 
1118101' paciênCia e dest~&za. passaram para as álaas 
da garanaamanto e d1ração. Isso aconteceu, em 
mudos casos, porque os homens, dadas as dificulda
des Impostas pela cnse aconõmiC8, não conEgU~am 
rras, soz1nhos, sustentar o lar oom os seus salénos. 
Aos poucos, as mulheres tonun compatibiliZando o 
trabalho no lar e no marcado da trabalho. 

Em racente altlgo, no JOmal Folha da S. ..... lo, 
a SOCIÓloga e prolasora Eva Blay, que fo1, InClusive, 
,_,... colega no Sanado da Rap(ibiiCII. PCIIIIificcli.j: 

•o lem•n•mo desmascarou a falsa 
idaolol)lll da que a condição biológiCB do 
sexo lemnno t"1Junha a domesltc "'Ne. 
Mostrou que a condiÇio de gênero t oons
trulda pela própna sociedade, que datelllllnB 
os papéis que homens e mulheres dftam 
desempenhar.• 

A I'IIIIÇão aos R'IOVImenlos lemrustas tem pro
vocado um an.,to debate e mullas COIIbowélllla&. 
Nlo ee poda negar, contudo, a 8XIIIIInCia da blnlllb
vas vá..a da delcaractanzar suas JU111eB pft1111*88 
a da dasqualilicll-las. Na vardade, as mu._ bra
llllailas, ao longo dos anos, vêm bucenclo IWnwdar 
sua pa.1fo •e;lo na SOCiedade no de8e)O da llans
candar seus taras e contribuir para o~
to -.6mlco e social do Brasd. 

O famtnismo, hqe, astá sendo 18V1810. Nlo tan
to em suas propoatas, mas, pnnapalmente, em sua 
eettatágia, que busca valorizar as dila~&uças e BVI

denclar o fato da que as qualidades e carac18rillllcas 
da homens e ndleras, antes de se chocaram, 111111-
gram-se e ~ntem-se. 

A lula pela Igualdade. hoJ8, tem o raconhect
mento de sua dilal8nça sem hiBrarquiiiS. 

Nas UI'IIVBIStdades as mulheres rap...adam 
51% dos UI'IIVBrsitános- esses são dados axila• a
mente 11nportantes. Slo jOVens que se preparam 

para o futuro e certamente não vão aceitar dastgual
dades salanaiS nos seus postos de trabalho pelo fato 
de serem mulheres. 

No Bras1l - sttuado no penOH1mo lugar anile os 
pa1ses de conbngente populac10r1al mBIS pobre do 
mundo-, constata-se que 70% da populaçio pobl8 
são constduídos de mulheres 

O Governo não pode fechar os olhos a -
realidade. Faz-se necessáno mplanlar planos da 
morada que possam atender pnnapalmente as mu
lheres chefes de fam•'lla e tarnbtm curaos da qualifi
cação prof1SSIOI1BI 

Ao reg1strar o 018 lntei'NICIOnal da Mulher, 
transcomdo no donvngo, e que come~ por 
toda esta semana. quero de1xar uma mensagem da 
esperança e de luta para as mulhe18S do Bruil e de 
todo o mundo, propondo a un1ão da todos no eng&pl· 
mento desta luta. Luta que, longe de contrapor ho
mens e mulhei8S, aiiCBn;a-se em um novo modelo 
da coiMIIêriCia, no qual as mulheres, benellciadu 
com o reconheCimento da seus d1re11os e da sua ca
pacKiade, hão doo der rnstOr contnbuiÇ(io ê. conatru
ção da uma SOCiedade plurahsta. fraterna, at.tlva e 
democrática 

Conduo. S~. Pn.dente, Sm. ~. d~ 
zendo que nesse momanto e pnnCIPalmanta daacla 
domingo, quando as mulhei8S brasileiras lcnm às 
ruas comemorar o Dta lntemaaonal da Mulher, aCir
ra-se o debate sobre os dlradoa tnallen6vaill da cida· 
dana do nosso povo e das mulheres bl'llllllenaa. 

No meu Estado, M1nas GeraiS, llva a oportunt
dada da partiCipar da caminhadas, debates e ..mra
tudo da refiado que deu ongem ê. c:onsta11191o que 
fazemos hqe no noaso Pais; nio BXIII1nTI politicas 
pl)biiCBS IIOIIadas para a população, sob...WO a 
I'I1SI8 pobre, do ..-so Pais; nio se tem dado priori
dada às pollbcas ptlblicas socrais que vanlwn ao 
encontro das aapiiiiÇÕIIS, do daee)O e da -dada 
das mulheres brasileiras. 

Enquanto não se estabelecer pnondada ao 
atendimento ê. sallde Integral da mulher, ê. an... ;• 
do nOmeio de crac:t.. para seus filhos - .,...,_ e 
milhares a~nda não têm um banco da escola para -
tudar -, certamente atnda continuaremos nu praças 
pl)blicas, nos auddónos. nos parlamentos, exigindo, 
cobrando e pedindo que se faça JUStiça para cam 
52% da população daste Pais, rapresentadoa petas 
mulhe18S brasileiras do campo e da Cidade, IIIIIUdan
tes, )OV8n8 que se preparam para o futuro. 

Mutto obngada, S~ P18Sidente 
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Durante o d1scurso da Sra. Júma Man· 
se, a Sra. Marluce P1nto, suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presldfjnc/S, que e 
ocupada pela Sra. EITIIIIB Fernandes, su
plente de Sec~etáno 

A SRA. PRESIDENTE (Em1IIB Fernandes) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce P1nto. 

A SRA. MARWCE PINTO (PMOB - RR. Pro
nunaa o segu1nte d1swrso.) - Sr' Presidente, S~. 
e SlS. Senadores, mulheres, lunc1onárias desta 
Casa. definrt1vamente não restam maJS dúVIdas de 
que a mulher, nos úllimas tempos, vem ocupando 
s~gnlfiCBIIvos espaços d1ante da nova realidade bra
SIIella e sobre os novos rumas que toma a humani
dade. 

As homenago~ns que lazemas para comemorar 
o OIB Internacional da Mulher revestem-se, sem dú
VIda, de um rõlequívoao senbmento de JUstiÇa, po15 
servan pam destacar a IIJ1)0rlãnaa da presença leml
,_ nos mais dM!rsos setores da aiMdade humana 

Por outro lado, Sr". Presidente, tal comemora
ção também serve para eVIdenc1ar o erro em que In
cidem alguns povos que ltteralmente VK>Ientam a dig
nidade humana, conslcloorando a mulher em plano 
subaltemo, sem condii}ÕBS de 1nfluenc1ar nas deciSÕ
es ms10res que regem os desbnos da SOCiedade po-
1~. 

Até recentemente eSbgmallZadas como o sexo 
frágil, eram-nos nnpostas condiÇÕeS espec1a1s, limi
tadas e tlpicas para nossas realizações. Agora, cain
do por terra taiS d1scnrmnações. vemos a mulher, a 
cada dl8 e em pá de Igualdade, ocupar as mesmas 
funQães antes excluBNas do sexo masculino. 

Devagar, mas IrreversiVelmente, assumimos os 
maiS vanados cargos e funções. 

Em nosso País, leiiZm&nte, a marca da presen
ça femnlnB está se fazendo em todos e qua1squer 
MtOres de trabalho, com reflexos altamente posttl
- onde e:a se mcl•11. 

Recente levantamento promoVIdo pelo Mlnlslé
no do Trabalho nos d · conta de que a mulher brasi
leira avança sobre leu tradiCIOnalmente rnascull
,_ e, ombro a ombro compate com os homens no 
pnsench1mento de vag no mercado de trabalho 

Vale destacar, n a oportumdade, as palavras 
da soaóloga Cnst1na rusch1n1, da Fundação Carlos 
Chagas, que afirmou CJ!e a ampl1ação do conbngen
te de trabalhadoras b111S1Ie1ras fo1 uma das maJS Im
portantes transformações ocorndas no País nas uHI
mas décadas. 

Corret1ss1ma em sua aflnnação, os números 
captados pelo M1msteno do Trabalho em recente es
tudo não de1xam dúVIdas: entre outubro de 1996 e 
setembro de 1997, das 230 mil vagas geradas no 
País que ex1g1am o 2° grau completo para seu 
preenchimento, l'llBIS da metade fo1 conquiStada por 
mulheres Tambem as mulheres superaram os ho
mens nas vagas de nível supenor, onde 83% dos 
cargos de dentistas, médiCOS e veterinános foram 
por elas preenchidos. Neste caso, de cada dez va
gas, otto fiCaram para o outrora sexo frágil. 

E não param aí ..-sas conquistas, Sr". Presi
dente. 

Na verdade, não exiStem barreiras que Impe
çam a presença lem1n1na onde o trabalho se faça 
necessáno. Onde quer que ex1sta a necessidade de 
mão-de-obra, seja para o exercíc1o Intelectual, seJB 
para o trabalho braçal, lá está a mulher brasde1ra a 
diSputar, em 1guaklade de condiÇÕeS, seu lugar ao 
sol. Do corte de cana, passando por senngBJs, culb
vo ou colhetta da terra; em carrocenas de cemmh6es 
ou no táx1 da Cidade: no LegiSlativo ou no ExecutiVO; 
loi)Bndo o aço ou ensinando o aHabeto; manobrando 
o b1stun ou contabilizando sucesso; nos tnbunaiS ou 
nas fábncas; nas letras e nas artes; fardada, civil ou 
togada, por onde quer que olhemos lá es!Ao cornpe
temes e decididas bi8SIIe1ras 

Na economiB, nos grandes bancos de IIIV8Sb
mentos, maiS de um centena de mulheres d1ngem, 
hote. complexas operações que envolvem capota e 
renda. 

É maiS que salutar saber que 50% doS nossos 
advogadoS são do sexo fem1mno e que 30% da clas
se méd1ca bi'IISIIe1ra é composta por mulheres. No 
cargo de JuiZ, antes uma exclusnndade do homem, 
25% dos cargos em solo brasileiro pi são ocupados 
por advogadas. 

Outro fato 1nédtto, fruto doS dez úlbmos anos 
de nossa conquista, é o destaque da mulher nas 
Forças Armadas e mesmo no quadro de poliCiais fe
m1n1nas. Ano passado, nos colégiOS mdttarw exis
tentes no País, 101 constatado que 110'11. dos ~n
tes que alCançaram o título máximo de aluno-ooronet 
leram do sexo lem1n1no. 

Dados recentemente publiCados na rBVISia 
Veja nos dão conta do SignifiCatiVO desempenho das 
mulheres nos ú•1mos anos. Da acordo com suas es
tatiSIIcas, tendo por base o Estado de Sio Paulo, a 
partJclpaÇão da mulher na população econom~ea
mente at1va teve um aumemo de qu- 30% nos Iii
limos 4 anos As taxiStas aumentaram em 900% nos 
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últ~rnos 7 anos e as medrcas e dentrstas tnreram, res
pectNamente, creactmentos na ordem de 240 e 
190% em 27 anos. 

Na politiCa, à exceção do cargo de Preaodente 
da Repúblrca, as mulheres ocupam todos os demars 
cargos, com IIVIdêncla para as vereadoras que, nos 
últimos 4 anos, crasceram em 100% na conquiSta 
das cadetras Dlerectdas nos legoslaiNOS muniCiplliS. 

Vale arnda ressaltar que, recentemente, um 
lato da maJOr rmponãncta for publicado nas páginas 
de nossa omprensa e causou adrnrraçiio. a escolha. 
por unanmtdade, da escntora Néllda Ponõn para a 
Presldêncra da Academra Brasllerra de Letras, onde 
Jamars uma mulher ocupara o cargo num colegtlldo 
onde 90% são homens 

Por tudo ISSO, e multo maiS, conclurmos que a 
elebva partiCipação lemrmna nos desbnos de nosso 
País assumn~ caráter rneversivel. 

Todavra, Sr". Presidente, paralelo a esaas con
quiStas, números arnda apontam para uma Inste rea
lidade que rnsiSie permanecer, rnlelrzrnente, dentro e 
fora de nossas lrontetras 

A per deasas multas conquiStas que acabo de 
exaltar, multo amda eXJS!e de tabu no que drz respeo
to às aiMdades da mulher. 

lgu;us em nossa Carta Magna, emda sobnMVe 
uma conecrêncra machiSta que relega a mulher a um 
segundo plano e que rnslllle em lazer velar anbgD 
concerto de que mulher é para errar filhos e adminis
trar cozrnhe No máximo, que ocupe lui'IÇiles a ela 
rneranhls. 

A ONU, por examplo, afirma em relalóno re
cém-publrcado, que as mulheres rapraaentem 70% 
dos pabree do nu111o e, maiS graw anla, somam 
~ I8IÇDS do ........... de anallabetDs do---

Outra doiDnlaa --tação oflcl8l da Orgam
zação das Naçãel Umdas é a de que dos 11111111 de 
30 mlhiies de nllugl&dos, em vrrtude de con111taa ar
medos e.-- no mundo, 23 mdhiles são do aexo 
'-'ino. 

Nesee mesmo relatóno da ONU, rnletizuMIIIe, 
nosso Pais é colocado em qcitnquagésmo oitavo 
(58") lugar quanto à par!JCipaÇio da mulher em pos
tos de destaque na economra e na políllca. 

Também !limos outros dados, aqur mesmo co
lelados, que concluem que pouco maos de um hlrço 
das trabalhadoras bi'IUIIIerras possuem carblrra asst
nada; que no trabalho rnlonnal a presença lemlnona 
é supenor a 60% e que, no campo, onde mais de 
40% são trabalhadoras. os benellcros minmae ga-

ranlldos constrtucronalmente a qualquer cidadão são 
pratrcamente 100% desprezados. Com o agravante 
de que cnanças e adolescentes são exploradas em 
trabalho quase escravo. 

Outras estatrstrcas, elaboradas a partir de infor
mações colhidas em delegacras. presídios e centros 
de reabilitaÇão. mostram que em nosso Pais cerca 
de 450 mil mulheres, anualmente, sofrem algum trpo 
de agressão hSICB, dentro e fora do lar, com altlssr
mo percentual de leSões corpoi&IS. 

Pror aonde e a constatação de que 95% dos ca
sos de agressões a menores são prallcados contra 
cnanças do sexo lermnrno. 

J: rnacellável. meus nobres Pares, drante dae 
pnmerras estatrstrcas que aqur mencooneo, a consta
tação de que a medra salanal das tnsbalhedoraa bra
srlerras chega a ser 60% menor do que a dos ho
mens em seMÇOS conelatos. 

Murtas outras rnlonnações podena eu ....-trar, 
destacando as m)ustrças amda eXJSiel- contra a 
mulher. A exogiiodade de tempo, inlelrzmante, nio 
me permote. 

O lato é que, gradabvamente, conqul8lamos 
nossos espaços e com eles a consciência de que te
mos de anlrantar esaas e outras questões nlo me
nos graves. 

Encerro. Sr". Presidente, desta tnbuna. home
nageando e parabe111zando as mull:leres do mau 
País, espacralmante ae do meu Estado de Rorarma, 
e do resto do mundo, que, além do dasampeuho A
grado da maternidade, vem ompnrrvndo dn&biZ&S no
vas nos destmos da coteiMdade. cumpnndo com de
tennrnação um papal grandioso como perhllras da 
própna hiSlóna na addicaçio de um nwndo melhor. 

Era o que eu bnha a dizer 

A SRA. PRESIDENM (Emlra Femandee) -
Antes de conoader a palavra ao próximo orador n
crito. gostena de agradecer a todoe aqr 1111 que 
acompanham asse momento aspeaal declia.llo ao 
Dia lntel'niiCIOIIIll da Mutilar e r&gllllrar com Ullllla
ção a presença, neste Caea. da Dalel!llda de Policia 
CMI, Dr". Débora Me-. da t"elegaca de Mulhe
res do Dlstnlo Federal, que se tem ~ no 
combate à VIOlência contra as mulheres. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Solva 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- /IIC. Pro
nunca o segurnte diScurso. Sem revrsão da oradora.) -
Sr". Presidente, Sr"s. e Srs Senadores, rnntws 118-

nhoras e meus senhores, até porque COIIOCifdo, nlo 
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repelirei os pronunciamentos das Colegas que me 
antecada18111, em que tanto a Senadol8 Em~ha Fer
nandes quanto a Senadol8 Jún111 Manse e Malluce 
Pnto coloca~am vános dados referentas às lutas das 
mulheres, suas conquistas e seus desaf1os e, aama 
de tudo, àqueles bancle11as que a1nda preciSBm ser 
atandldas e reai"IZBdas, pa18 que possam ter as con
dções básiCBS nacessánas ao desenvolvimento de 
todas as suas capaadades com pfenttude, como me
recemos. 

Somos herdeiros de uma cuftul8 - e esta é a 
nossa tl8d1Çáo, a nosaa cuftul8 OCidental - de muttas 
datas comemo~atntas. Temos o D111 da Mulher, o D1a 
da Cnança, o Dia do Ílld10, o D111 da Terra, o D111 do 
Meio Amblame, o Dia da Consc1ênc1a Neg~a; são 
1núme18S as datas que comemo~amos. Qual sana a 
IBIZ da pulvenzação dq,s temas que fazem parte das
la todo que é o ser humano? Talvez a expliCaÇão 
psm o fato da a nossa cultura nacessttar ter um d111 
dediCado à mulher S&fB, exatamenta, o man:o da dl
farenciiiÇão amre aqulo que nos devena fazer lntal
ros a aquilo que nos faz sapa~ados, queb~ados, pela 
metade. 

Lamentavelmeme, a ma1ona da humanidade 
no planeta seguiu um caminho em que a sua out1a 
matada - o seu lado fam1nino - fiCOu axcluida nas 
posSibilidades da HISióna. Se pagarmos a tustóna da 
arte, por 111818 que BXIStam comnbuições fantásbcas 
das mulheres criadoi8S e cnaiMis, da VIda a de be
leza, Blnda é o fonnato patriarcal que prevalece. Se 
pagarmos a históna daa religiÕeS, por IT18I8 que te
nhamos santas a pa1attas mulheres, que deram 
suas oontnbuiÇiies à elevação da espintualldade e 
da humarvdade, ~ é o fonnato patnaiCIII que 
prevalece. Se exarTIIrldssemos todos oe aspectos da 
dunansão humana, !arfamos a resposta do porquê 
praasamoe da tantas datas pa1a noe lemb~ar que 
- um núcleo co~n.~m: a humanidade. Esee nú
cleo foi dMCIIdo, quebrado, partido, subtraido, parbn
do, pnrneiro, da dile1811C18Çio psm buscar a igualda
de e, depoiS, dessa dderenaaçêo - que é justa, cor
rata, porque somos gêneros d~arentes, somos dlfe
remas na essêllCIB - pa18 a unificação corno um 
todo. 

Portamo, todas as datas comemo~aiiVas, alusi
vas a todos os desaJIOS que precisamos lavar a 
cabo. fazem parte de U'F! processo que praasa ser dis
cutido a enlal Klido nas suas ~aizes IT18I8 profundas 

O Sr. R- Tuma (PFL - SP) - Pelmlte-me 
V. Ex" um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA (Biocc>IPT - AC) -
Panntto um aparte ao Sanador Romeu Tuma; ahás, 
não panntto, concedo o aparte com mutto prazer 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- Penntta-me, 
Sanado~&, fazer urna 1merrupção à asp1muahdade e 
à profundeza do seu diSCUISO. Desejo, na pessoa de 
V. Ex", homenagear as Senadoras desta Case: Eml-
1111 Fernandes. Jún1a Manse, Malluce P1nto, Benedtta 
da S1lva e Reg1na Assumpção, que BJudam a escre
ver a hiSióna da nossa Pátna neela perfodo comem
porãneo. Mas V. Ex' tem uma hlstóna 1mportame 
que saiVB como exemplo à mulher braslleil8. V. Ex' 
ve1o ao Pallamemo representando um segmento se
Indo da socl8dade bi8Silel18, os senngue1ros; pas
sou por um periodo d~ic11 em sua 1nflnaa, conse
guindo, amratanto. estudar, formar-se a, com multa 
esp1muahdade, v1r a esta Casa. Sofnda - perdoe-me 
a ndebcadeza -. envenenada pelo mercúno, muttas 
vezes 1ncepacttada de permanecer em pé para pro
nunclllr os seus diSCuiSOs, sempre mportames nas
ta Casa, anfrema, com VIgor e com vontade, o dese
JO de melho18r a srtuação da m1fhOes de brasileiros e 
brasileiras Pamutam-me, Sr"s. Sanadocas, que na 
paasoa da nobre Sanado~& Manna Silva, eu possa 
homenagear todas as mulheres que, corno S. Ex', 
lutam pelo angl8ndeclmanto da nossa Pétna a por 
uma SOCiedade IT18I8 JUsta, mars coneta e IT18I8 volta
da pa18 essa campo asp1ntual da reahmçio paasoal 
da cada um. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC) -
Nobre Sanador, Incorporo a agradeço amoaonada a 
homenagem que v. Ex' noe faz, por imennédio da 
monha pessoa. O 11nportanta é que, nesta Case, no 
Congresso NBCIOnal, no espaço que ocupamos na 
poffllca, estamos oferecendo uma contriluiçio dife
renciada. Slo as mulheres que trazem psm damro 
da polftlcs um novo formato, que é o da construção 
do consenso. Nós, mulheres, somos capazes de ho
managaanno-nos umas às outras, all8vés do traba
lho que reahzamos. 

O exemplo mBIS concreto fo1 o Projeto da no
bre Deputada Marta SupiiCY, releranta às cotas nos 
processos da diSpUtas elattoreiS, que, lnde
perldemememe de partidos a dilUindo o velho con
ceito da busca 1nsana pala autona, assurrnmos a 
responsabilidade da aprová-lo, 1J818rttlndo melhona 
das condiÇÕeS de diSputa pala as mulheres. Então, 
aqu1, também homanaiJBIO todo assa trabalho das 
mulheres braslle118S, que têm II8ZKio psm a politica 
um novo formato, comnbu1ndo com sua selllllblllda
da nas diSPutas. Muttas vazas pralenmos o consa11-
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so à disputa da deaquallhcação. pretenmos a cons
trução de KIBIIIS que possam ser pal11lhadas àquelas 
que possam VIr a ser entendidas como exclUSIVas, 
por ITl8IS que nos possam render alguns pontos per
centulliS na pnsferãi1CI8 1nd1VIdual Nos aqu1 estamos 
buscando, talvez, um outro cam1nho 

Dando continuidade ao meu pronuiiCiamento, 
todas essas datas comemoratiVIlS têm uma I8IZ pro
funda, como que para nos lembrar que pr8C18111110S 
dar conta de detann1nedos temas que nos gaiBJ'IIem 
a condiÇão de saras humanos. E exatamente por 
termoa penlldo a d1mensio do fem~mno na afmna
çio da cultura é que temos uma ação pulvenzada 
daqUilo que fonna o nosso todo Por ISSO é preaso 
um Dia do lnd10, um D1a da Consc1ê001a Negra, um 
DIB do MeiO Ambiente, porque perdemos a noção do 
que e a totalidade. 

Comparo esse epiSOd10 da cultura e da H1slóna 
da Humanidade, pelo menos de boa pane da popu
lação do planeta, a um pássaro que, ao voar com 
medo do giMio, Iam que entrar em uma caaa para 
se proteger do pengo; mas, passado o pengo, quer 
voar para conbnuar conquiStando os honzontes, por
que é da natureza do pássaro conbnuar voando As
Sim sio as mulheres mesmo apnsiOfiBdas dentro de 
um espaço cultural, econ&mco, soaal. é da sua na
tureza voar para conqu1star honzontes. É da nossa 
natureza ter Indagado. quesbonado, expenmentado 
a verdade do fTuto proobtdo. 

Há um estudioso da mllologiB, chamado Joaé 
Campbell, que faz a seguinte avaiiBÇio: la-
mente, nós, mulheres, fornos pnvedas das .-a 
duas d11nens6as, a sensualidade, 1811p0N ... vel peta 
c1iaçio da VIda, e a po1181bi1Kiede de un1nno-nos ao 
sagrado. AI:J .._ expulaas do paraíso fcx como 
se ll>llnemoa trazido a condenaçAo por tennoe de
sabecllhoido, como se IJvéssemos trazido para 08 
confina da 1'1816ria a condenação por tennoe Indaga
do diante do fTuto da verdade. 

No entanto, a pnme1ra pergunta, o pnnaro 
Q~M&bonamentO fo1 nosso. É asse mériiD que ~ 
ser resgatado, sem culpa, sem medo e, aama de 
tudo, na busca da construção de uma cultura que 
SIIIB Inteira, verdadeira, que 1ncorpore as duas dl
mens6as do ser humano: a luz a a sombra, o bem e 
o mal. 

Por asse mobilO. talvez SS!Bm os textos l'llllgi0-
808 das cuHuras onentaiS os que ma11 e~m 
essa possiblldade da 88 mulheres nio serem -
com uma docilidade mdlhcada, daspoasuídas do seu 
conteúdo humano, porque são apresentadas com 

assas duas dimensões. As mulheres sofreram IDdaB 
88 1mpDS1Ções fedas seculannente na cultura. obe
decendo a um codiQO pervarso de palfelçio que só 
é possível as santas. AI:Js seres humanos nio sana 
poesível Temos que ser balas, temos que manter 
sempre o controle. temos que ser altruístas, capazes 
da renúiiCia O fo1T11810 do amor é aquele que é 81VB

do da sofnmento e renullCIB. Isso é o100f110181do na 
f1gura da mulher Quanto ITliiiS sof-. maill so
mos capazes de amar. Essa é uma lógica p8IWnla 
do amor. Quanto maiS sorrunos, quanto maiS ~ 
felizes, maiS somos capazes da amar. Quanto maiS 
alegres. ma1s somos capazes de criar a quaniD mais 
VIVBS, ma1s somos capazes da conbtbulr 00'11 o con
JUnto de uma socl8dade, de um pais, da uma nação 
que tem que se fazer presente na sue forma lnlaira, 
com os homens e com as mulheres, ceda um na sua 
fonna, cada um com o raspello pela diferença. Como 
diZ o nosso balo Caetano Veloso, temos que parar 
de achar fBID aqu1lo que não é espelho. Os hanens 
podem olhar no espelho a não varam a SI ,_.., 

mas 1rão encontrar a beleza da d"-ça que é a 
mulher com sua sanslbdldade, com sue capecidade 
da questiOnar e 1noagar o mundo a, mu- -· 
desde a ongem, desde o paraíso, da não ae -.for
mar com as prooblções das VIKdades IIISiiluldaa. 

O Sr. Eduardo SUplicy (BiocoiPT- SP) - Per
rnrte v Ex" um apane? 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC) -
Ouço V. Ex", Sanador Eduardo Supbcy. 

O Sr. Edullnlo Suplicy (Bioca/PT- SP)- Pnt
zeda Senadora Mama Silva, qiMIQ CUir4JIÍIMIIá-la 
pela extraord1néna rellexlo que faz e solidarfzaMne 
com v Ex" no 018 lntamacionBl da Mut.r. Penlila
me aqu1 regiSirar minha estranheza em ~ a 
algo que loi dito pelo Senhor P.-idenla F-.clo 
Hennqua Cardoeo. na homenagem que fez 11 na~
lhar, na última saxta-leil8. Sue Elacallncia c*- que 
chegará um dia em que as mulhafas podeilo *
mm1stras 018, o Senhor PIIISidenbt Famando Henri
que Cardoso, quando VIII 11 Inglaterra, fez "....., 
da diZtll' que é mudo parecido com Tony at.lr. E 
sabe-se que p~ a matada do COI I Ilho de 
mn1stros na Inglaterra é consbtuido de ~. 
Por que será, enfio, que dentie 08 ITllniatnll de Es
tado do p"8SSH1le Governo bi8Silei10 nio IIIi. urna mu
lher sequer? Estara o Senhor PI8Sidenle F-.clo 
Hennque esperando que as mulhai88 se prwpmam? 
Tem Sue Ela:elêncla. agora, a OpDIIUnKlade de
var e nsfonnar prallcaliiente um leiÇO de seu n• 11' 
no, uma vez que mudDS m1ni81ros estao se .......,_ 
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do com a finalidade de se candidatarem às eleiÇões. 
pi que a lei obnga a desoncompatlbllozação. Nova
mente é de se estranhar que o Senhor Presidente 
aonde coloque para o futuro a possibilidade de as 
mulheres vorem a ser nvnostras. Quando as Srls Se
nadoras- acredito que Iodas aquo presentes-, Jun
tamente com as deputadas, esbveram com o Senhor 
Poesodente Fernando Hennque Caldoeo conversan
do a respeito da desognaçio de urna mulher para o 
Supremo Tnbunal Federal, Sua Excelêncoa dosse 
que J8 estava compromelldo com o nome do Momstro 
Nelson Jobnn. MaiS um homem, então. Não havia na 
sua mente a posSibilidade de urna vaga para as mu
lheres, em que pese haver hoJe um número Ião des
tacado de juizas e desembargadoras. Por que será, 
então, que para o Presidente da Repúbloca aonda 
não é hora de designar uma mulher para o seu Mo
nosléno? ~ onteressarfte quando sabemos que, em 
certas áreas do conhecomento humano, áreas técno
cas, as mulheres estio ocupando rnaos vagas nas 
ul'llveosodades e onstrt11oções de ensono supenor do 
que os própnos homeiiS. Se fonnos obseovar as ons
biUIÇ6es de saúde, há murtas mulheoes ocupando 
postos de grande responsabolldade O que falta para 
Sua ExceléiiCia entender que as mulheres pi estão 
prontas para compor o seu Monosléno? 

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC) -
Agradeço a V. Ex' o aparte, Senador Eduardo Suph
cy. Com ceotaza, a promessa de que um doa podere
mos ser até mmstraa revela um desconhecomento 
sobre a realidade das mulheres brasileiras Pode
mos ser nviiiBiras aquo e agora ou a qualquer mo
mento, considerando o COIIJUnto de mulheres prepa-
oadas, capazes e co ntes que BlCIStem em to-
dos os Partidos e em as ldeologoas politicas do 
Pais. Nlo há por qu ad~aomos a PDSIIIbolídade de 
termos um rnmistério mnono, corno se aonde bvés
semos que nos p rar para d-mpenhar essa 
funçAo' Creio que essa VISão não tem nada a ver 
com a raalidade brasilaora, com os avanços alcança
dos pelaa mulheres bi'IISIIeoras. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex' me 
parmote um aparte? 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC) -
Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Ouço, com 
multa emoçio, o dosc~rso de V Ex". E V8JO, com 
multo respeito, as qUatro Senadoras olustras que 
coqXiem a Mesa neste momento ali, mclumdo a rm
nha contenfonea. Nunca me esqueço que a Deputa
da Marta Suplicy nos procurou e apresentou urna 

emenda propondo que 25% das vagas de candoda· 
tos nas chapas eledoraos fossem obngatonamente 
ocupadas por mulheres. O nosso quando Senador 
Bernardo Cabral - todos conh9Cemos a sua sompa
ba, a sua capacidade JUrídiCa e os seus senbmentos 
elevados de resperto ao mundo femomno - dosse en
tão: Esse piOJBIO é onoonsblucoonal, porque se na 
Constduoção todos são ogueos perante a leo, como vo
taremos maténa propondo que 25% das vagas se
J&m ocupadas pelo sexo temonono? Apresentet uma 
outra emenda - que o Senador Cabral dosse ser sá
boa - que em vez de estabelecer que 25% das vagas 
sanam destinadas ao sexo fenvnono, estabelecia 
que, obngatonamente, devena haver 25% de cada 
sexo Oossemm. Ah' F01 urna saída sábia pam ago
ra' Não' Não estou pensando em agora Estou pen
sando em fazermos osso agora para que, daquo a 30 
anos, não tenhamos de apresentar emendas com a 
fonalodade de garantor esse dorerto aos homens, por
que, na verdade, se repararmos, é o que vao aconte
cer. Quando sai da Faculdade de Oooedo, quando me 
formei, havoa quatro mulheres na tuoma: hoJe, o nor
mal é haver 60% de mulheres nas Faculdades de Oo
oeilo. Nos últimos concursos para JUIZ de Dorelto no 
R"oo Grande do Sul, os seos pnmeoros lugares fomm 
ocupados por mulheres, no último concurso para 
promotor de Justoça no meu Estado, os sete pnme~ 
ros lugares fo!Bm ocupadoS por mulheoes. Se me 
perguntarem qual é o fato de grande sognHocado do 
final deste mdênio, eu dona que, finalmente, o mundo 
está contando com a psrbeipação to1a1 das mulhe
rea, que as mulheres estão ocupando o seu lUgar. 
Do fundo do meu coração, creoo que as mulheres 
têm maos competêncoa, II1IIIS sensibilidade, maos es
pírito público e rnaos dedicação. Pior do que nós ho
mens r.-nos, nem querendo elas conseguiriam fa
zer! Portanto, está na hora de o Sr. Fernando Henn
que Cardoso ter pelo menos uma mulher no seu Mo
rustério, caso contrário ficará mal para o Governo de 
um sociólogo, que se diz internacoonal e globaliZado, 
como bem diSSe o Senador Eduardo Suplicy. Está 
na hom das mulheres ocuparem um lugar que ainda 
não ocuparam - e é o último que falta: o de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. Otgo ISto, com multo 
camho, a V. Ex', Senadora Manna Solva. que sabe 
do respadO e da admooação que tenho pela sua pes
-· V. Ex" é competente, culta e tem urna senslbolo
dade que me emocoor~a permanentemente. V. Ex' 
traz para este Congresso a alma sentida do nosso 
povo; representa as pessoas que voemm do lado 
mBJS ddlcol, que abngomm o apogeu, mas conseiYa
ram a pureza, a somploadade. Isto é o que V. Ex" 
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representa. Tenho o ma1or cannho por V Ex" e C1810 
que esse dlaCUrso, peta beleza com que fOI pronun
coado, tem conteúdo, embora - perdoe-me, mas f01 
V Ex" quem o dulse -, não fora a mulher, com a -
vBidade e ambção de conhecer, ter comido a maçi., 
estarfamos lodos no paraíso. Multo obrigado. 

A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AC) -
Agradeço a V. Ex" o aperte e o Incorporo ao meu 
pronunciamanto. EI'IIOCIOnada, recebo também as 
suas palavras carinhosas. 

Vou concluir meu pronuncamento, S,.. Pr&BI· 
dente, dado o adiBnlado da hora. 

S:!, daqui a alguns anos, tiVermos que estabe
lecer quotas para que os homens parbelpem da VIda 
pública, nós, mulheres, no nosso p10J810 de unifica· 
ção da cultura e de recuperação do IUpelto à dife
rença, taramos fracassado' Nosso grande desafio é 
maiChar por 1nteoro, sem exclusão, como -u 
conoeco. 

Concordo com V. Ex", as mulheres ealio se 
preparando 

Dizem que quando uma estrela momt - e 1880 
é verdade -, o seu brilho a1nda permanece por multo 
tempo na ilusão dos nossos olhos. Quando uma es
tnsla nasce, ta1wtz por multo tempo, na duslo dos 
nossos olhos, n1o seJ&mos carazes de enurgi-la. 
As mulherae ta1wtz S8JBnl esse bnlho na cultura da 
raça humana Ele Jé 8XISie na sua esslnaa, enquan
to potei'ICIIII, enquanto capacKiade. Manifesta- e 
raal1za--se a~ amda multo curtos, em que pese 
todos os avenvos- Quatro por cenlo de mulhensa no 
Congi8S8o Nllclonal é multo pouco para o muito que 
somos em força de lnlbsllo, capaadade mteleclual 
8 fol\)8. produtiva psra ..-imenter a 8COIIOIIIB, a po
lfbce e a cultura dellte Pais. ~ muito pouco, mas é o 
brilho que llllilllll na ..eiiCia, uma força latente que 
ae traneforme e trane1orma opiniões com a torça do 
género feminino, que llldage e que nio tem medo de 
fazer que os -. projetos, os seus psnaamenii:IB e 
as suas Hn •laçiiee possam ser testados pelo COOfun
to da socllldade da homens e da mulheres. 

Multo obngeda. 

Dunlnte o discurso da Sr.a. Ala111111 Sll-
1111, a Sr- Ernflla Fernandes, suplenM da Se
creMrio, deiJfa a cadeira da prasldéncla, que 
~ ocupada pela Sra. Jlinia Mansa, 2" Vica
PtNidanle. 

A SRA. PRESIDENTE (Júna Ma..a) - A 
Mesa Informe ao ~~m~nente Senador Cerlos Bezerra 
que S Ex" estA 1nacn1o no lugar da Senadora Marlu-

ce P1nto. porque nouve pennuta entre a Senadora e 
S. Ex" 

Concedo a palavra à Senadora Benedlla da 
S1lva, por pennuta com o Senador Eduardo Suphcy 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncia o segu1nte diSCUrso.) - Sr. PnsBidenle, 
S,.s, e Srs. SenadOI&S, como mulher, negra e onun
da das classes maiS humldes, tenho um comprorns
so, que procuro reafirmer cotidianamente no -.:i· 
c10 do meu mandato, de luta contra as irnpDSIÇOes 
das classes domlll&nles, de Incessante oposçio a 
toda e qualquer forme de d1scnmln&Ção SOCial. 

Fef1zmeme. pudemos venfar, no transcurso 
do D1a lntemaaonal da Mulher, um forte &n!f8111R18"· 
to na luta pela I!JU&Idade dos direitos e das oportuni
dades entre os sexos Infelizmente, pudemoe con
cluir que, se mudo conquiStamos até o~ mo
mento, multo rna•s temos a conquistar até que a 
•gualdade que reMndiC8mos se tome uma realidade 
efetiV&. 

No Brasil, e em todo o mundo, houve numero
sas manifestações em favor da mulher, altemando 
homenagens e protestos contia sua dl8cnlr*lllção. 
Aqu1, na Capital da RepúbiiC8, o DIB lnte..-.1 da 
Mulher f01 festeJado com uma pesaeata miCIIda no 
Parque lnfllnlll Ana Lfd1a nome que homenageia a 
garota brutalmente IISIIBSBinada 30 anos atrás. num 
crime a1nda anpune que comoveu a Cidade e encer
rada na Tona de TV 

No Estado do RIO de Jane~ro, que tenho e hon
ra da rap18S8ntar neste colando Plenáno, houve, en
Ire outiU comemoraçiles, uma carmnhada de quatro 
qu11õmetros palas praiaS do Leme e de CopacabaM, 
com as presenças do Mlfliatro da Saúde, C.Sr Al
buquerque, e de ROIIISka Darçy de Oliveira, Pns&l
dente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 
MandestaçOes d- natunsza deram clemor.rraçlo 
mequiii'OCII de que a socilldede braalelfll, hoje, lllllá 
~ e englll8de na luta pelo lllllabalacia•llo 
de um novo modelo de ralaçijes SOCIIIIS, maill demo
crático e ~guahláno 

No plano 1nterneaonal, o deslaque foram as 
manifestaçiies em favor das mulhai8S afegb, s.m
melldas a um ll!glnl8 que, por suposta obedilar:ia a 
dogmas 1811!110808, AS opnme de fonnB contundente. 
A nspressio às mu"*- no raglll'l8 de Cabul é tio 
forte que os protestos econteceram em Pana, em 
Madn, am Roma e em prai1C8mente todas as C8pl· 
laiB ou cidades Importantes da Europa, f.-ao eco 
no Vabcano, onda o Pape João Paulo 11 defendeu as 
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mulheres que têm seus drrertos fundamentars nega
dos pelos regrmes poliiiCOs de seus países. 

O Ora InternaciOnal da Mulher fOI instrtuido não 
apenas para homenagear as mulheres, mas. pnncr
palmente, para maR:ar a luta em favor do reconhecr
mento dos seus drrertDs. A humanidade conscrenll
zou-se dessa necessidade sobretudo após a morte 
de 129 tecelãs amencanas, rncendl&das cnm~nosa
mente na fábrica em que trabalhavam por reMndrca
rem JOrnada dlána de 1 O horas de trabalho 

Desde então, a luta daquelas mulheres tomou 
nova proporção, com o eng&Jamento dos setores 
mars avançados da sociedade no 1110111mento para 
elr1111nar os preconceitos e promover a rgualdade en
tre os sexos. A rnstrtuiÇão do Ora InternaciOnal da 
Mulher vrna a UniversaliZar essa luta, que, longe arn
da de acabar, tem registrado resultados animadores 

Nas úHrmas decadas, as mulheres abandona
ram sua posiÇão de espectadoras dos acorrteciTTMin
tos para assumr o papel de pa11Jc1pantes da históna, 
11818 na polltrca, nas alies, na econo111111, ou no papel 
anõnrmo de operárias, mães, chefes de famiiiB A 
mulher cansou-se das promPssas do mundo mascu
lino, de que sua vez estava para chegar. Assrm, ar-
111Q890U as mangas e for à luta, nas lábncas, nos es
cntórios, nas escolas, nas repartiÇÕes públiCaS. 

Entre suas conqurstas mars rmportantes, pode
se crtar o drrerto ao voto. Era pouco para seu poten
CIBI, para sua capacidade de trabalho e seu talento 
Assrm, aos poucos, for alçando vãos maiOres, até 
assumrr cargos da maror rmportãncl&, como as che
Iras da governo. Num relance. poderíamos citar. en
tre as mulheres que hegaram à rnstãncra mãxrma 
do podar, Isabel Perón lndrra Gandhr, Goleia Merr, Be-
n&Zir Bhuto, VIOleta , Margaret Thalcher 

Nos Estados U dos, a nação mars poderosa 
do planeta, a polilrca xtema está enbegue à Secre
tária de Estado Madelerne Albright. Também naque
le pais, uma brasrlerra. Jacquehne Lrra, faz parte de 
um seleto grupo que opera o laboratório de propul
são a J&to da Nasa. Sena cansatrvo crtar exemplos 
de mulheres que ocupam funções de rmportãllCIB 
basrlar nos negócios, na polílrca e em lodos os seg
mentos da sociedade. 

De qualquer forma, sena desnecessano, por
que comprovar a competãnciB e o talento da mulher 
não nos basta. O que !nos rnteressa, efebvamerrte, e 
damocratrzar essas oportunidades, uma vez que as 
mulheres, na VIda colidrana, são vitrmas de odrosa 
drscnmrnação que se revela no meR:ado de trabalho. 
nas escolas, nos lares 

Nesse aspecto. a socredade brasrlerra arnda 
tem que apnmorar-se murto Hrl. uma nibda aparta
ção da mulher no que tange às oportunidades de tra
balho, e, arnda quando empregada, a mulher recebe 
salános bem mfenores aos dos homens para a exe
cução da tarefas rdêntrcas 

Na antevespera do tercerro mrlênio, vrvemos 
uma verdadeira revolução frnancerra e industnal. 
Suas conseqOênci&S se expresaam na &nguagem, 
no mundo do trabalho, mudando radrcalmente o 
modo de vrver do povo bra&llerro. 

A palavra globaiiZBção tem se revel11do presen
ça constante no repertóno não só dos polítiCOS, em
presános e rntelectuars mas também na esfera po
pular, através da mrdia em geral. Sabemos que o 
processo de globaliZação está em marcha no Brasil. 
Neste sentido, há que se pensar e compreender me
lhor as perspectrvas dos próxrmos anos, bem como 
suas rmplrcações socrars, tendo em VISta a doutnna 
adotada por nossos governantes trazer nsco e rmph
cações drretas nas politiCaS SOCIBIS que refletem as 
condrções de VIda das mulheres 

- Aumento de mulheres no meR:ado de traballo; 

-Aumento da taxa dedBSBLLijliego das rTI.IIhara&; 

-Aumento da taxa de mulheres como clreres 
da famni&S. 

Dentro do quadro alarmante da atualldade, se 
nós mulheres não tomannos medrrSas rápi<!:::~ e 
drástiCas, continuaremos fora dos nívers de at~ersão 
sobre a reorganrzação do mundo em que vrvemos. 
com graves reflexos nas questões de base como o 
desemprego, baixo nível educaaonal, caos riB saúde 
e o aumento da vrolêncl&, bem como tantos outros 
exemplos. 

A globaliZação é o paradrgma da atuahdade 
que vem demarcar pontualmente as drversas estru
turas em nosso Pais e que gera a exclusão socral 
como fenômeno maR:ante deste frm da século. SeJB 
ela de gênero, de classe socral, racral, étnrca e reh
grosa. 

O Brasrl é reconhecido como Pais de regrme 
democrátrco. Para além de outras definções e pnn
cípro, democracia srgnilica que todas as pessoas 
que são afetadas por decrsões devem poder partK:r
par e rnteMr nos processos que as defrnem. Nesse 
sentrdo, a democrac~& de fato é um valor e um Ideal 
drnãmrco arnda em construção. por rsso um Ideal a 
ser perseguido em nossa realidade 

Em todo o mundo, as consbluiÇÕes democráti
cas modernas colocam corno pnncíPJO a 1g..a:.;.~ 
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entre homens e mulheres Isso, porem, não tem tido 
reflexo dueto na partiCipação elet1va das mulheres 
nas 1nstãnctas de poder deciSono em mvel IdêntiCO 
ao dos homeriS. Ass1m como não se cons1dera de· 
rnocrátoco um regome que não aceita o sulrágoo uno
versai ou a separação dos poderes, não é possovel 
contonuannos a aceitar como nonnal e paciloco, 
numa redutora VISão dos doredos humanos, como 
democrátoco, um país onde ha exclusão da metade 
do povo de suas decisões 

Para que entendamos melhor a precanedade 
de nossa democracoa, e bom atentannos para as 
coriSoderaçães acerca desse delocd democrábco acu
mulado e chamarmos a atenção para o lato de que 
em grande parte de nossas onstãncoas de poder pollb· 
co a quota de partiCipaÇão masculina chega a 100% 

No Brasol, com raríssomas exceções, como no 
caso da Aserrmláoa legoslatova de São Paulo, a 
quota masculme chega a 89%, locando 11% r>ara as 
mulheres Para além do délocrt quantltatNO, ha o dé
locd qualltatovo, reflelldo em urna orgB111ZBÇão socoal 
e polítiCa tradiCICHIIII que dospensa a contnbuoção .. 
mnroa para a gesiAo da socoedade Isso sognlfoca uma 
péssima gestlo de nocursos e polenclaiS humanos 

Daí apontarrms para a contradoçilo da poliiiCa 
lberel, que aponta para o Ideal de ogualdade, quan
do o que 8S811111mos é a elomonação das dderenças 
nas prátocas governamentaiS. 

Nós, mulheres, somos diferentes dos homens 
por natureza e hiStória Nesse sentido, podemos 
contnbuor de modo diferente para o bem comum, 
com o mesmo direito de acesso aos bens, recursos 
e gestão da sociedade. 

Nossa experilt ICIB h1Stónca, gestão do colidia· 
no, expenlncoa dovarailocada, mobilidade e prábcas 
apontam para o papel socoal que davemos assurnr. 
o de elemantos portadclrw de uma Vlllo e de uma 
sansobilldade que poderio melhorar nossa socoada· 
de no que conceme à orgamzação e à delomção de 
pn~pnedede e obJBIIVOS 

Bom seria se houvesse a preocupação com a 
onconstotucionalldade d- dospandede nos cen!los 
de poder e ela fosse tratada como JUrldocs e sOCial
mente 1n1usta e onconata, exogondo-se mecaniSmos 
especllocos para superá-la. 

Há, portanto, de se desenvolver um novo odeá· 
no para a democracoa, construído a partor da cons
coêncoa renovada dos doredos das mulheres e do re
cont.comento da própna dualidade do gênero huma
no. Até agora a teona democratoca não tem dado om-

portãncoa a questão de gênero, rnatnz da altendede 
do ser humano 

No entanto, essa exclusão sostemáiiCa e hostó
nca das mulheres persiSte e e tolerada apesar das 
mudanças que se operaram com a cnação e Vlllbolo· 
zação das quotas 

O que queremos é a ogualdede entre os MXOS 
roas esferas de deciSão como elemento central da 
democracoa Cabe aonde lembrar a preocupaçlo de 
não generalozarrms a mera fonnalodade da rgualda
de e a dostorção percebida quando se confunde 
ogualdade com a anulação de dderenças. 

Assom o omportante é não anular as diferen
ças em nome da ogualdade. tendo como parãmatro 
unoversal um só modelo. Ao contráno, as ddaren· 
ças tanto ssxuaos. como de gênero e tantas outras 
devem ser reconhecidas e rntegradas, o que lllgm· 
loca refazer tudo o que se fez até aqui, racnar um 
novo paradogma e uma nova concepçlo de damo· 
cracoa panlároa, o que acredotamos trará repercus
sões posrtovas em todas as ons!Ancoas QOWHIIS· 
mentaiS, com reflexo na vida cotrdiaroa. Isso quer 
dozer que devemos alorrnar a dolerença ao omMII de 
excluí-la 

Assom, e precoso, sem maos delongas e ate
pas, que os movomentos socoaos de mulha._, os 
partodos, as lideranças polítocas e cada um de nós 
reconheça a pandade como valor a pehlaguir e de
senvolver oncorporando-a como um dos objallvos 
de nossa atuação. para mudar a base darnocr6ttca 
neste País, através de aç6es alonnatiVU ~na
das a estabelecer a ogualdade de oportunrcledas, 
por meoo de madodas qua compensem ou corripun 
as doscnmonaçõas, para atander a IIII' e ftda da 
novos camonhos para a instalação de uma vent.deo
ra democracoa no Brasil. 

Nós, mulhares, reprasentamos, hqa, mâ de 
50% da população mundial e fazemos a outra -
de. Neste sanbdo cabe alartar para qua não t.pl o 
cancelamento da possiJdodade de haver futuro para 
a humanidade. 

Não reMndocamos um tratamanto pnvilagilldo. 
Exogomos apenas igualdeda de oportunodlldaa a de 
doreitos e pleno racont.comento de nossa caprtda
de, o que há séculos nos vem Mf1do negado 

Em artogo publiCado no Jomlll do Braall, no 
doa 13 do mês passado, a PreSidente do eor.elho 
Estadual dos Dorertos da Mulher do Roo de J-ro. 
Anna Mana Rattes, saloentou 
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De todas as bande1ras que a mulher 
carregou neste f1nal de século, a busca da 
Identidade permar .ece como uma das ma1s 
Importantes. Para se ter uma Ideia, dentro 
do pressuposto da sOCiedade ant1ga, a mu
lher feliz era a que fazia felizes seu mando e 
seus filhos, esquecendo-se de SI mesma O 
fermmsmo foi capaz de perceber quão pou
co Idealizado era o conceito de feliCidade e 
quão pouco, na ma1ona das vezes, a mulher 
que linha alCançado o Ideal de casar e ter fi
lhos pod1a-se diZf!r totalmente realizada. 

O homem brasileiro, talvez um tanto assusta
do com a postura assum1da pelas mulheres nestas 
ú~1mas décadas, procurou distorcer o 1deal e as 
feminiStas. O mov1mento fo1 enormemente pre)Udl· 
cado, dada a falsa noção de que as mulheres pre
tendiam ser 1gua1s aos homens. Na verdade, nos 
pleiteamos apenas respeito, d1re1tos 1gua1s, ooortu
nldades Klênllcas e reconhecimento de nossas po
tencialidades. 

No transcurso do D1a lntemac1onal da Mulher, 
Sr"s. e Srs Senadores, é Importante que a SOCieda
de brasileira se coi'ISCI8nt1ze de que as mulheres não 
se querem defrontar com os homens e nem com 
eles compellr. Querem, pelo contráno, partiCipar de 
forma aiMl, JUntamente com eles, da reformulação 
do modelo de relações SOCiaiS, não com Interesses 
CDrpOnltivDS, mas com a comncção de que esse 
pacto resubrá em benelic1os gera1s para toda a so
CIIIdade. 

Muito obngada. 

A SRA. PRESIDENTE (Jún1a Mansa) - As co
rMmDraçiies do DIB lntemac10nal da Mulher prosse
gurrão após a Ordem do Dia. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP)
S,., PresKiente, peço a palavra como Líder do Parti
do dos Trabalhadores do Bloco de OposiÇão. 

A SRA. PRESID NTE (Jún1a Mansa) - Conce
do a palavra, como U r, ao nobre Senador Eduar
do Suplicy, para uma muniCSÇiio de Interesse par
tldério, nos termos do 14, 11. a, do Regimento ln
temo. S. Ex" diSpõe d 5 m1nutos. 

O SR. EDUARDp SUPUCY (Bioco/PT - SP 
Como Llder. Sem revlsão do orador.) - S,., Presi
dente, S"'- e Srs. Senadores, assiStimos anteontem 
a um relevante fato politiCO do processo eleitoral: a 
vitória governiSta na Convenção NBCIOnal do PMDB 
Os convenaonais do Partido dec1d1ram, por 389 vo-

tos contra 303, apo1ar Fernando Hennque Cardoso 
nas eleições de outubro próximo 

EVIdentemente trata-se de dec1são de um Par
lido pollllco, mas que 1nteressa a toda a Nação. E o 
que aconteceu, obVIamente, se reflete no conJunto 
dos partidos pobllcos. Portanto, é de nossa respon
sabilidade, representando o PT e o Blooo de Opos1· 
ção, analiSarmos o ocomdo para que possamos to
mar prov1dênc1as a esse respeitO. 

S,.. Pres1dente. se o Pres1dente da República 
está resptrando aiiVIBdo com a deciSão do PMDB de 
não lançar candidato propno, por outro lado, o pro
cesso que levou a esse resubdo poderá ser extre
mamente desgastante para os vencedores 

Há VItórias ignom1n10SBs. Vllónas que envergo
nham o vencedor Essa e certamente uma delas. A 
Convenção mostrou um PMDB diVIdido e seduzido 
por promessas do conhecido JOgo do toma lá dá cá. 
A Bancada de Santa Catanna votou em bloco no 
apo1o a Fernando Hennque Cardoso em troca da 
poss1b1l1dade de o BNDES liberar 120 milhões de 
reaiS ao Estado, como ar11ec1pação de receita das 
privalizações, segundo o nobeiado pela imprensa. 
Na balança estavam 86 cargos ocupados por pee
medeblstas e toda a gama de priVilégioS decomsntes 
da l1gação umbilical com o poder. Ninguém quer ficar 
mal com a Governa, espeaalmente com um governa 
que age de acordo com o ditada: Aos am~gos, tudo. 
Aos 1n1m1gos, a lei. 

Não é a pnme1ra vez que o Governa Feffl!lndO 
Hennque Cardoso protege seus aliados e aliCia 1nde· 
CISOs. Fetos recentes desmascararam um governo 
capaz de ratJsar cargos e fazer toda sorte de nega
ciiiÇão nuúda para alcançar seus objelivos. A vota· 
ção da quebra dos monopóliOS, em agosto de 1995, 
a Proposta de Emenda à Constituição da ReeleiÇão 
e o escândalo da compra de votos, em JUnho de 
1997, a votação das Reformas AdministratiVa e Pre
VIdei1Ciána e a própria Le1 EleitOral, moldada para 
satJstazer as neceSSidades de quem Já está na po
der, explicitaram a vergonhosa barganha pollbca 
desse Governo. Uma prábca tantas vezes cnticada 
pelo erllãa Parlamentar Fernando Hennque Cardo
so, que, hoje, como que a se esquecer do que ensi
nou à Nação, usa e abusa do que antes tanto can· 
denara 

O JOgo do "é dando que se recebe" acaba de 
llllplodlr, pela segunda vez. a ma10r Partido polillca 
brasileiro. O esfacelamemo do PMDB fiCa notóno 
pelo desentendimento erllre alguns Integrantes e seu 
Presidente, por conte de depo~merllos veiCulados na 
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televtsão e por meto do resultado da Convenção, em 
que 43.8% dos convencionaiS votaram a favor da 
candtdatura própna lrontearnente, um resultado mut
to parecido com o da votação dos ctnco anos de 
mandato em 1988, que resu~ou no surgunento do 
P SOB Naqwela época, 42.3% dos Pa~amentares se 
pOSICIOnaram a favor de um mandato prestdenctal de 
quatro anos A fonna como ocorreram Inúmeras mu
danças de posição as vesperas da Convenção fo1 
semelhante à ocornda ha dez anos. Naquela oca
SiãO, um Senador do PDS. ent!'evlstado a node por 
um Jornal da GlObo, mudou de optmão pela manhã 
no Bom D•a Brasil. Cotnctdenternente, d1as depoiS, 
um aftltado pol1t1co seu fo1 empossado como dtrelor 
f1nance1ro de uma Importante estatal O que atnda 
-.ra peta !rente? 

É oponuno que o Prestdente Fernando Henn
que Cardoso se lembre do que d1sse em seu diSCUr
so de desligamento do PMDB, quando detxou a L•· 
derança do PMDB, em 22 de 1unho de 1988, ao re
flettr sobre a 1nd1gnação daqueles que, como ele, 
Franco Montoro, Jose R~eha, Máno Covas e tantos 
outros, não qu.eram aceitar a mane1ra de como o 
Palaao do PlenaRo presstonara os Pa~mentares do 
PMDB para delintrem c•nco anos de mandato para o 
então Presidente José Semey Fo1 aqu1 mesmo, nes
te plenano, que o Senador Fernando Hennque pro
nunciOU as segu•ntes palavras 

"0 PMDB não fo1 capaz de retazer 
seus obje!IVOS. Por moltvos que não cabe 
diSCUbr hoJ&, neete processo lento de demo
crabZBÇAo, o Moloc estatal tragou o Panldo. 
Os 1nta-.es edmtntslra!IVOS, as conexões 
ec:onOmlcas e os tntei8SSI!S ele11ora1s ~r~na
ram o PMDB. tomando-o, ceda vez ITIIIIII, o 
grande cartório CUIO canmbo é condiÇão ln· 
drspenúval para o exercíciO do poder. • 

Lembramos que mo1oc s~gndiCB estado que se 
alimenta de anulação das llbeldades lndMdUBis 

O Senador Fernando Hennque mesmo d._, 
no dl8 8 de novambro de 1991, também em pronun
CIBnwnto no Senado Federal. sobre a sua pos!Çio e 
a do PSDB quando da denota da Emenda Rteha, re
coldando os epiSÓdiO de 1988 

"NAo entendo os homens, quando es
tão no poder, que não percebem, às vezes. 
que a grandeza e melhor para eles propnos 
do que aferrar-se mesquinhamente a um dta 
a maiS de mandato • 

O Senador Fernando Hennque Ubllzou-se des
sas palavras com o 1ntutto de convencer o entio 

Prestdente Jose Sarney que era o momento de as· 
sum1r a tarefa h·s~"Jnca de promover a trans1ção de 
um s1stema de ~-: 1emo para o outro e que o povo 
tosse ouv1do com 3 ele•ção quatro anos depots de 
sua posse 

Sr"s e Srs Senadores, tenho a mt1da 1mpn!s· 
são de que houve na verdade. uma Vllóna de Ptrro 
dos govem•stas na Convenção do PMDB. FICOU cle
ro como o Governo FHC usou e abusou de rnliqunl 
admmiSira!IVa para obl&-la A desmoraliZação decoon!ri
te dos metodos utJIIzados acabará por enfraquecer os 
que deseJBm pennanecer no poder a qualquer CU8Io 

Em novemoro de 1996, quando da tramitação 
da emenda da ~eeleJção, chame• a atenção para o 
que Alex•s de Tocquev•lle, em A DemoctaCIB ns 
Amenca. de 1835 atsse 

"Quando um stmples candidato quer 
vencer ( ), as suas manobras não podem 
exercer-se senão sobre um espaço Clrcuns
cnto Quando, pelo contráno, o chefe doEs
tado mesmo se põe em luta, toma empresta
da para seu propno uso a lo1Ç8 do gCMimo • 

Ou se1a. de um lado esta um homem com seus 
trágets metos, e do outro esta o governante uaando 
toda a torça da maqUina estatal palll permanecer no 
poder 

Conclutndo. Sr" Prestdente, quero ahrmar que 
o meu alena pode estar se cont~gurando agora 

Coerente e mei8C8dor do nosso cumprimento 
esta sendo o Governador Máno Covas, que alenou, 
em •numeras oponunldades. palll o lato de que nio 
devena haver o dt~etto de reeleiÇão. Ja pi'8Windo, 
como tez Tocquevllle, os abusos que lnevttavlllmen· 
te acabanam por ser comelldos. Amda ontam, reile
rou que dese1a que a sua palavra se(ll aceita como 
veldade•ra 

Sr. P1881dente, estou encaminhando, ho(e, à 
Corregedona-Geral do Tnbunal Supenor El8itonll, 
representação pedtndo a apuração das a'egaç6es 
de que tena havrdo cnme elettoral na Corwençio do 
PMDB. Os JOrnaiS de ontem e de hoJ& trazem repor
tagens. 1ncluswe entrevrsta do ex-Presidenta Itamar 
Franco, que denunciBm a concessão de cargas e a 
liberação de velbas em troca de votos que beneli· 
ctam a ~eeletção do Pn!Sidente Fernando Hennque 
Caldoso. que preasam ser apurados pelo Conage
dor e pelo Tnbunal Supenor Elettoral 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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(Documemv a que se r~fere v Senador Eduardo SupiiC} em seu d1scurso I 

EXCELENTÍSSil\IÚ 
CORREGEDOR-GERAL 
ELEITOR-\L. 

SENHOR DOl'TOR 
DO EGRÉGIO TRIBl":\AL 

\UNISTRO 
SUPERIOR 

EDli .... RDO :'llATARRAZO SUPLICY. brasdetro casado economtsta 

Senauor - PT IRJI SEBASTL~O ROCHA. ~rasde~ro casado Senador . PDT IAP), 

ponador do mulo de eleuo n' 03370::5/SS e ... NTÕNIO CARLOS \'ALAPARES. 

brasueuo. c:!Sado Sena1.1or- PSB tSE) . ponador do mulo de e!enor n' 37020121/70 

donucdiados no SEX-'.00 FEDERAL o pnme~ro no Gabmete I I. -\la Ale'<andre Costa. o 

segundo no Gabmete 20 -\la T eotõruo Vilela. Gabmete 20 e o terceiro no Gabmete I::. Ala 

Teotoruo Vtlela e o PARTIDO DOS TRABALHADORES. oamdo pohnco devtdamente 

regtstrado no TSE. com sed~ a Rua Stlve~ra Mamns n' 13: Centro São Poulo-SP. por sua 

ad"o~aaa ao fma1 assmaaa e auahficada na Procuração em ane"':o \em a presença de Vossa 

Excelencta. com suoeaãneo no que lhes assegura ,, an 3 -; do C\:-dtgo Elenoral e no an 

::: da Let Complemenllr n' o4/00. propor a presente 

REPRESE~TAÇ.\0 

contra o E'<celennsstmo Senhor Prestdente da Reoubhca FEltNANDO 

HE'IRIQl'E C.-\RDOSO e os Senhores Mmtstro da JusnçaJRIS RESF.NDE c da 

Comuntcação SÉRGIO 1\IOTT A. a rim de que este Egregto Tnbunal •traves da sua 

c ·arregedon;J.·Üt:ral proceda a aouração de cnmes deuora1s conforme se observar o~~. 

DOS FATOS 

I 

- PI\IDB -

*recederam a Convenção do Pantdo do Movtmento Democrauco Brasileiro 

realtzada no dta 8 do mes de Março de 1998. em que fot dectduola. por 389 

contra e 303 a favor pela re,e1ção de candtdatura propna para o cargo de Prestdente da 

Republica e apoto a reele1çào de Fernando Hennque Cardoso. votação esta que recebeu 

~97 
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bastante mfluênc1a de manobras pohucas do Chefe do Governo Federal e de alguns de seus 

Mnustros. auaves da negoc1ação de favores pubhcos nouc1ados nos ma1ores Jorruus de 

C~rculação do Pats 

Para se ter desde logo uma noção das ocorrenc1as. o Jornal O GLOBO, em 

sua edu;ão de 3 de março de 1998, pa!!lna 3. mformou 

"A cmco d1as da convenção que decldtra pela candiclantra 
propna ou pelo apoto a reele1ção de F emando Hennque 
Cardoso. começou a temporada da barganha ab PMDB Os 
d1retonos estadums do parttdo deram lntCIO ontem a uma 
maratona de reuruões nos estados e estão fazendo chegar ao 
Planalto as suas condições para apo1ar a reeleição Uma das 
retvmdicações dos que amda estão mdectsos e a neutralidade do 
prestdente Fernando Hennque nas eletções em estados onde 
PMDB. PFl. PPB e PSDB esttveretn em lados opostos 
Também estio sendo fettas re1vtnd1cações por obras ou verbas 
para o& estados O governador de Santa Catanna. Paulo Aft'onso. 
por e'<emplo. quer a rolagem da d1vtda estadual. autonzação para 
negoc1ar os tttulos bloqueados durante a CPI dos Precatonos e a 
antecipação de receita das pnvauzações no setor eletnco-
. O governador esta msausfeno com o tratamento recebido do 
Governo Federal; que so atende aos senadores Espendlào Amln · 
(PPB l e \. uson KJemub1n!! (PFL 1 e ao prefeito de Jomvllle. Luiz 
Hennque CPMDBl - reclama o deputado Valdtr Colatto que se 
reumu ontem com P:lUlo Afonso · 

'l:ão bastassem tms fatos. ~ue foram le\'ados ao conhecimento ·dessa 
C orregedona atraves da Representação proposta no d1a 5 3 98 pelo P '1. RTI DO DOS 
TRABALHADORES e pelos Deputados FERNANDO MAINARDI e MILTON 
\IE:'IIDES DE OLIVEIRA. sob o Protocolo n• 1 023/98. 1b1 ""tlc1ado no Jornal O 
GLOBO de 9 de março de 1908 que ·o Governo hbera recursos Pltra garannr votos de 
Santa Catanna pro-cohyação · consoante se observa da leitura do te"<to a seyutr transcnto 

O Go~emo acenou o preço do apo1o do P.._,DB de Santa 
Catanna a reeleição <lo prestdente Fernando 1-lennque Cardoso 
O governador Paulo Afonso Vuoaa espera. para os proXJmos 
dw. a liberação de RS :oo rrulhões do BNDES - fi.mdantenqJs 
para o acordo da d1vtda do estado. de RS 1,9 bilhão - e mais 
recursos para a construção de uma \1a expressa em 
Flonanopohs. a restauração da BR-:82 e programu 
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habnactOna.Js Segundo o deputado Edmno Bez - COQrdenador da 
bancada de Santa Catanna - o acordo ia• fechado na semana 
passada. graças a mtenned1ação ao ~res1dente da Câmara. 
Mtchel Temer ISPl. e do llder do pamao na Cãmara. Geddel 
V1e.!ra Lima IBAl Alem das verbas. segundo o prefeno de 
Jomvtlle. LUL?.•Hennque. Fernando Hennque prometeu ma.Jor 
espaço para o parudo no futuro Mtrusteno se for reeleno 

- Fale• com o prestdente na sexta.-fe~ra Ele prometeu que o 
PMDB va.J ter espaço no Governo proporc•onou ao numero de 
governadores. sepadores e deputados que eleger Seremos 
miUJontanos na composição do Mtnisteno do futuro Governo -
anunctou LuiZ Hennque aos convenctOna.Js do estado · 

Govemo dá mats dinheiro do que o estado quena 

Embora o PMDB de Santa Catanna rei\ md1casse RS I 50 
nulhões. o BNDES va1 hberar RS 200 rruihões cQ.mo antecipação 
das pnvatazações que o estado seouer fez O dmhe~ro seiVIra 
como garantia para o acordo da d!Vlda de Santa Catanna Pelo 
acordo o estado tena que oferecer ::!0°ó do valor ne!!OCiado para 
que a Uruão assum1sse a divtda ·• 

Nesta esteira. visJVel e o cometimento de praucas 1lega.Js praucadas pelo 

Chefe do Governo Federal e alguns de seus ~hmsrros que merecem apuração pelo Tnbunal 

Supenor Eleitoral 

-\ uuhzação da maquma pubhca como metO de manobra dos votos na Citada 

Convenção Pan~dana tambem fo• nouctada pela Folha de São Paulo de 9 de março de 

I qqg_ que trou'<e a tona a pan•c•pação do !lustre \1mtstro da Jusuça I RIS REZENDDE

observada da lenura do 5e!,'l.Unte trecho daquele nouc•arlo 

··o governo dec1d1u a convenção na ultnna ~emana. com 

promessas de hberação de \erbas e mCitcação de parlamentare• 

aue ameaç:1vam \Otar a ràvor da candidatura oropna par:1 cargos 

no governo 

'lo tina! da tarde ,te .abade o mm1stro lns Rezcnde tlusuçal 

fechou acordo com o governador Paulo ->.tonsu V•e~ra I SCl. 
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garanundo mass :s votos no Estaao Paulo Afonso teve a 

promessa de aJuda do governo para i1berar RS :oo milhões do 

BNDES para pnva11zar estatass • 

A part1c1pação do :1-IJniSiro das Comumcacões na .::aça de \Otos a favor da 

reele.ção do presidente Fernando Hennque Cardoso JUnto aos convenc•onados do PMDB. 

atraves da uuhzação da maouma pubhca foi nouctada no Joma.l Corre10 Bras1hense. de 8 de 

março de 1998 pag I 1. que mionnou 

· CON\'ENCIOSAL DO PI\IDB GANHA RÁDIOS 

A caneta. dessa 'ez.. esta nas mãos do m1mstro das 

Comumcações Sergto Mona. que entrou finne na caça de votos 

a favor da reele.ção do presidente Fernando Hennque Cardoso 

JUnto aos convencionados do PMDB 

o\ moeda de troca. no M1msteno das Comurucações. e a mesma 

utilizada durante o governo Samev. na gestão do hoJe Senador 

Antõldo Carlos Magalhães a concessão de enussoras de rad1o e 

telev~são O masor beneficiado. ate agora. e o grupo empresanal 

do senador G1lvan Borges (P:\1DB-AP). o BeiJa-Flor RadiO

difusão Ltda 

De uma so canetada Motta hab1btou a fanuha Borges a genr 

cmco novas em1ssoras de rad1o Em ed1tonal. Mona assegurou 

rad1os para a fam1ha do senador nos munic1p1os de Macapa. 

Santana <duas em1ssoras1. 01apoque e Mazagão o\tualmeme os 

Borges Ja slo donos de uma rad1o a Antena I uma Jas ma1s 

ouv1das no -\.mapa 

-'1 1roca de favores tem stdo J retonca obser.a tanto no penodo ore 

(\'m\.cnc•ona' c..omn no pos Con\.enctonal a tim d~ aue o então Presidente da Rcouhhca :.t=Ja 

•nanudo no c.:srgu e oar.:~. tanto não mube.1.ram os Represenrame c:m usar de '"-u podr..'f 
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poiiuco para marupUI~. ) de votos na pluncnada Convenção do P\ IDB desv1ando os atos 

admm1strauvos por esses praticados dos pnncip1os da moralidade e finalidade, preVIstos no 

an 37. ctJput, da Cana Magna 

Confirmando-se os fatos denunctados na rnatena JOrnaiisllca não se pode 

negar a u11hzação 1legal da admuustração publica por pane das autondades que dingem o 

Estado 

O processo eleitoral mcorpora os atos realizados pelos pamdos polmcos, 

como as convenções penod1cas. estas ulumas devern. p01s segutr os ng1dos cntenos legaas. 

e os ma1s valiosos pnnc1p1os mora1s Úma convenção par11dana que se envolve em 

negoctações de mteresses pubiicos. atraves de ações ou onussões do Governo Federal. 

ofende d~retamente a legtslação 

Sobre taiS manobras poliucos mantfestou-•e o JUnsta e ht~t~mador Raamundo 

Faoro na revtsta Cana Capttal 

"( ) Aqut, vale tudo. desde a erva VIVa, o vd metal. que 
circJlou no momento da emenda da reeletção. com o valor 
de RS 200 mil por cabeça. cuja ongem não fot atnbutda a 
nenhum mecenas. num tnquento que o governo e o 
Congresso ficaram devendo ao Pa~s. ate a que~ma de 
fevere~ro. com a liberação de verbas de RS 61 I mdhões 
(fora a extra-orçamentana dadiva de RS 14.5 bdhões para a 
agncultura, que a propna pohuca do governo endtVIdou e 
arrumou) 

Houve ma~s cotsas nomeações. loteamentos de areas 
adrrurustrauvas. e. ao que se diz, magtcas que envolvem 
bancos oficws e tmurudades a fiscalizações Os grupos 
representados no Congresso mamaram ao seu modo. 
renegoc1aram a rolagem de diVIdas ( ) Dos qJllltro 
grandes panuiós. o ma~s aqutnhoado f01 o PMDB na sábta 
prevtsão de que candtdato propno e um mau negocto - por 
que trocar o ceno pelo duvtdoso? ( l 
Houve um tempo. no lmpeno e na) Republica. no nosso 
~IIC.II!II Reg1me em que a represen~io era uma farsa e 
urna menur:t. a eletção Era o tempo em que se d1Z1a -\ 
razio esta em que não havendo no eleitorado. no povo 
nenhuma 1deta ou ponto de vtsta a ser representado. >O •e 
representa de tluo o que e"<ISte. e o que e"<lste no• Estados 
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I! o governo dos Estado~ '.Ja l_ mão o '1Ut: c"ste: ~ o 
governo Ja l r mão t G1lbeno \madu //c:u,âu l! 

Representat;ão. /93 I) Agora a eleição esta praticamente 
Isenta de fraude. mas a representação fals1fica a vontade 
das umas Entre a fals1dade e a falstficação. o que 
escolher" Sera que a eletção e um mero ntual para 
JUStdicar a barganha. o toma-la-da-ca dos repr~tantes 
do povo"'' (Revista Carta ,~apual 4 de março "de 1998, 
ano lll. n• 68, pagtna 34) 

DO DIREITO 

OS DISPOSITIVOS LEGAIS I:SFRJ:'11GIDOS 

MARÇO DE i998 

As condutas narradas nesta 1ruc1al mthngem frontalmente o Art 377 do 

C odtgo Eleitoral. que dispõe 

"An 3 77 - O ServiÇO de qualquer repartição federal estadual 

muructpal, autarquta. fundação do Estado, soaedade de 

econonua nusta. enttdade manttda ou subvenctonada pelo pode."!' 

publico, ou que realiza contrato com este. mclustve o respecuvo 

predio e suas dependênctas. não podera ser uttltzado para 

benetictar parttdo ou orgamzação de carater poht1co 

Paragrafo unteo - O dtsposto neste antgo sera tomado efeuvo ~ 

qualquer tempo pelo orgão competente da Jusuça Eleitoral. 

conforme o àmbtto nac1onal reg10nal ou muruc1pal do orgão.> 

mfrator. mediante representação fundamentada de autondadc 

publtca. de representante parttdano ou de qualquer ··leitor · 

A v1olação de tal d1sposm'o c apenada na forma do art j41l <lO Cod1yu 

Eleitoral que estabelece a pena de detenção de ate se1s meses e pagamento .te ;o a 1>0 dta~-
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multa O Paragrato umco daoue1e :1rt1go esclarece aue mcorre""âo na ~ena .1lem d.1 

Jutond.ade responsavel os serv1dores que crestarem sen IÇiJS ~ os cand1dato' membros nu 

.J~rctore> de pantdos que derem causa J tntração 

A Lei Complementar n• 64. de 18 OS 1990. em seu antgo I" h. tambem 

prevé a pena de melegtbilidade, para qualquer cargo, contra aqueles que darem enseJo as 

condutas aqut tndicadas. senão VeJamos, verbis 

"os detentores de cargo na Adnumstração Pubhca Dtrcta. 
lttdlreta ou Fundactonal, que benefictarem a st ou a tercetros 
pelo abrt.<n dn pnder econõm1co 011 pallllco apurado em 
processo. com sentença transttada em JUlgado para as eletções 
que se realizlll'em nos 3 (três) anos segutmes •" temuno do seu 
mandato ou do penodo de sua pennanêncta no cargo " 
Grtfamos 

No caso concreto, o abuso do poder econõnuco ou polmco do agente 

político Pres&dente da República., deve ser apurado. em ruvel de JUStiça elestoral. a fim de 

que. constatados os fmos ora denunctados - pressão a pohucos u11hzando-se do poder 

pohttco e acimlntstrauvo -, seja declarada a melegtbtlidade do Senhor Fernando Hennque 

Cardoso e dos demats Representados 

Há Blnda que se ressaltar que a Let n• 8 429/92. esclarece stgmficaclo do 

abuso do podef econõmtco e políuco em tela. definmdo. em seu antgo 11 a figura do ato 

de tmprobtdacld adnumstra!IW. ve.~amos 

"Art I I Consmut ato de tmprobtdade adnumstrauva que atenta 
contra os pnnctotos da admmtstração pubhca qualquer ação ••u 
omtssào que 'tole os deveres de honesndacle. tmparctaltdadc 
legahdacle. e lealdade as mstltutções. e notadamente 
I - praucar ato \lsanoo fim protbtdo em let ou tt!,'lllamento uu 
dtverso daquele pre' tsto na regra de competencta. 
II - retardar ou detxar de prancar. tndevtdamente. ato de oticu• 
( )" 

Ponanto 'enficando que o Chefe do Poder E"<ecuuvo Federal vem 

uultzando-se do caryo para cotbtr outros :!gentes pohucos a adotarem determmada' poSiç:in 
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esquecendo-se mteresse pubhco subsutumdo-o ~elo rn[eresse :oropno p3tenrc c pranc.a. .uc, 

de 1mprob1dade admm1s1rauva 

.>,. Le1 C omp1emen1ar traça •• a~remzes .:te pr"ced1mento para os casos .I c 

JtuaJ 1hcna. do Pres1deme da Repubhca •1uc ...,ohouL~m em Jt'luso do pndcr cconómu.n 

'~,.•rht' 

Arr.l !1. As transgressões penmentes a on!!em de valores 
pec:umanos. abuso do poder econõm1co ou polilico, em 
detnmento da liberdade de voto. serão apuradas mediante 
mvesugações JunsdlclonaJs reai1Z8das pelo Corregedor-Geral " 
Corregedores Regtona1s Ele1torms 
Paragrafo umco A apuração e a punição das transgressões 
mencionadas no "caput" deste artigo terão o objeuvo de 
proteger a normalidade e legitimidade das eleicões contra a 
influência do poder econõmico ou do abuso do ellercicio de 
fuacio, c:arqpu emprego na Admmistração Direta. ladireta 
e Fundacio-.1 da Un1ão. dos Estados. do D1stnto Federal e 
dos Mwuc:1p1os 

Art.21. As transgressões a que se refere o An 19 desta Lei 
Complementar serão apuradas mediante procedimento 
sumanu1mo dt investigação judicial. realizada pelo 
Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleltol"lls. nos 
termosdasl.elsnumeros 1579, de IS de março de 1952.4410. 
de 24 de se~embro de 1964, com as modificações desta La 
Complemenw (Grifos intwadosJ 

O ex Pres1dente da Republica Itamar Franco tambern denunciOu 
tiiiS Irregularidades na Folha de Sio Paulo. pag 1-4. de 1 o de março cie 1998. COPIB em 
anexo. deucando clara os fatos denunaados 

DO PEDIDO 

Face ao exposto. reques 

a 1 a Citação do Pres.dente da Republica. para. querendo 1mpugnar a 
presente Representação. sob pena de confissio ficta quanto a marena 
de fato. bem como a mumação da douta Procuradona-Geral Ele.toral. 
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b) a declaração de meleg1bdidade do Senhor Fernando Hennque Cardoso 
pela pranca do dieno eleitoral denunciado. conforme o an :::: da Le1 
Complementar n• 64190 

c J a declaração de meleg:obdidade do Senhores lns Rezende c: Sér!!JO 
Motta. Mimsuos da Jusuca e das Comumcações. e dema1s autandades 
e serv1dores publicas que tenham parllctpadb. anva ou pass1vamente. 
da pratica do dieno eleitoral denunciado. cÍinforme o an :: da Le1 
Complementar n• 64/'lO 

dl a juntada aos autos dos recortes de JOrtWS menc1onados nesta 
Representação e de demms provas licitas. 

e) a pena de delenção de se1s meses dos denunciados e pagamentO de 60 
dias-multa. na forma do art 346 do Cód1go Eleuoral 

Nesses termos, 
Pede Defenmemo 

Brasíüa(DF). 11 demarqaode 1998 

EDU~ SUPLw
or-PT(RJ) . ,. 

--'--""'........,..."' 0:-~ 
MARCELO DEDA 

~w~ 
PDT(AP) 

_//Aa:_ 1 

ANT~RLoSVALADARES 
PSB(SE) 

I~ 
ADRIA'NA MOURÃO ROM 

OABIDF N" 11..798 

I 
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Durante o tbscurso dQ Sr. Eduardo SupltC). a Sra. Juma Martse, :!" Vtce
Preszdeme, delJCil a cadezra da presuienc1a. que e ocupada pelo Sr. 
Antonio Carlos Magalhães, Preszdente. 

SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magalhães}_\" Ex" sera atendido na fonna 
regimental 

Aviso aos Srs Parlamentares que teremos trc!s votações nominais 
Sobre a Mesa, mensagens que seria l11ias pela Sra 1" Secretaria em 

exercício, Seuadora Emília Fernandes 
São lidas as seguintes 

A 1" Secretaria em exercicio, Sra Senadora Ellllha Fernandes. procedera a 
leitura do expediente 

É bdo o segwnte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 110, de 1998 (n" 302/98, na origem), de 6 do corrente, submetendo à apreciaçio 
do Senado o nome d9 Senhor Luiz Felipe de Macedo Soares Guimarães. Mirustro de Primeira 
Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata. para exercer a fimçlo de 
FmMixador do Brasil junto ao Remo da Noruega e, cumulativamente, junto à República da 
waMie, e 

N" 111, de 1998 (n" 303/98, na origem), de 6 do corrente, submetendo à aprec:ilçio 
do s-do o nome do Senhor Sérgio Henrique Nabuco de Castro, Millistro de Primeira 
Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a funçlo de Embamdor 
do Brasil julllo ao Rrãuo Hadlemita da JordiDia. 

MENSAGEM N" 110, DE 1998 
(a" 3021911., aa origem) 

SeDhores Membros do Senado Fedeml, 

De COIIformidade com o art. 84, iDciso VII, da CODSiitmçlo Federal, e c:am. o 

diiPOI"' ao art. 18, illl:iso I, e DOS ans. 56 e SI, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
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apn,vado pel<• i.lecrew ~ 93.325, de 12 de outubro de 1986, no art. 54, UICISO I, alínea "a", e no art. 

SS, do Anexo I ao Decreto n2 2.246. de 6 de junho de 1997, submeta à aprec:iaçlo de V assas 

Excelências a escolha, que desejo fazer, do Seuhor LUIZ Fll.IPE DE MACEDO §OARES 

QlJIMARÃES, Miuistro de Primeira Classe, do Quadro Pennaneute, da Carreira de Diplomata, 

para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega. 

Caso mereça a aprovação do Seuado Federal, o Senhor Luiz Filipe de Macedo 
Soares Guimarics, desde que obtidos os beneplácitos solicitados, poderá ser nomeado, também, 

para exercer o cargo de Embaixador do Brasil, cumulativamente. Junto à República da Islândia. 

Os mmtos do Embaiut!of Luiz Filipe de Macedo Soares Guimarles, que me 
iDduzinun a escolbMo para o desempeDho dessa elevada funçio, constam da anexa iDfmmaçlo do 

Ministério das Relaç6es Exteriores. 

Brasília, 6 de março de 1998 - Feraando Henrique Cardoso. 

EM N" 75/DP/ARC/G-MREIAPES 
Brasilia, 4 de março de 1998 

Excelentissimo Senhor Presidente da Repübl~ca, 

De acordo.cod o art. 84, inciso VXX, da Constituição, e 
com o disposto no art. lB, inciso X , e nos arts. 56 e 58 , do 
Regul-ento da Pessoal do serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso X, al1nea 
•a•, e no art. 55, do Anexo X ao Decreto n• 2.246, de 6 de junbO de 
1997, sumaeto à apreciação de Vossa Excelência a 'Ulexa minuta da 
Mensaqem ao senado Federal destinada &. indicação do Senhor 
Llliz Filipe \de Macedo Soares Qni••r6-, IUnistrro :.:.. !?rimaira 
Classe, do ~dro Permanente, da carreira de L;.;;!.::::...ta, para 
exercer o carvo de Embaixador do Brasil )unto ao Reino da Norueqa. 

2. cab mareça a aprovação do senado Federal, o senhor Llliz 
P:l.l.ipe de ~ soares Gubar6es, desde que obtidos os 
benepl4citos solicitados, poderá ser nomeado, t-hém, para exerces: 
o carqo de Emba~xador do Bras11, cumulativa.ante, junto à Re~lica 
da Xslindia. 
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J. Encam1nho, 1qualmanta em anexo, 1nfcrmação sObre os 
paises e Cm:riculma Vltaa do Embaixador LUiz Filipe d8 JIIU:e'UI 
SOares Glliaarãea, que,, Juntamente com a Mensagem ora sw.atida à 
aprec1ação de Vossa Excelênc1a, serão apresentados ao Senado 
Federal para exame por parte da seus ilustres membros. 

Raspe1tosamente, 

LAMPREIA 
Hin1stro Relações Exter1ores 

IHFORHAÇAO 

Curr1culma Vitae 

Ministro LUIZ FILJ:PE DE MACEDO s.».:'ES GUT'"'-qi_v'!' 

Rio de Jane1r -:./RJ, 15 de agosto ·le 1941-:' 
Filho de Fllb1o de Macedo soares Gu1marães e Har1.1a Ribeiro 
Cor1mbaba Gu1marães. 

CPCD, IRBr. "Ecole de Hautes Etudes en Sc1ences SOC1alas", 
Soc1oloq1a Polit1ca, Par1s. 
Curso de Tre1namento e Aparfe1çoamento para Chefes de Setores 
de Promoção comercial, HRE. 
Instituto Un1versitãrio de PeAquisas do Rio de Jane1ro 
Ciênc1as Politicas. 
CAE, IRBr. 
Professor, subat1tuto, ào IRBr, 1969. 
Curso àe Preparação àe Oficiais da Reserva da Har1nha, 1961. 

Terce1ro Secretãrio, 07 àe novembro de 1963. 
Segundo Secretario, merec1 .. nto, Jl àe dezembro da 1966. 
Pr1ma1ro secretãr1o, merec1mento, 30 de março àe 1973. 
conselheiro, merecimento, 23 da janeiro àe 1980. 
Min1stro àe Segunda Classe, merecimento, 17 da àeze.bro àe 
1986. 
::in1str" :" "L.i.me1ra Classe, JRerecimento, 21 àa junho àe 199J. 

Assistente do Chefe da Div1sio da América Central, 1964. 
Auxiliar do Chefe da Divisão da América Meridional, 1965. 
Auxiliar do Secretario-Geral-Adjunto para Assuntos Aaericanos, 
1966/69. 
luls1stente do Chefe da Divisão àa orqan1zação dos Estados 
~r1canos, 1967. 
:hefe, interino, àa Divisão da Orqan1zação dOS Estados 
U!er1canos, 1968. 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SEi' ADO FEDERAL 

Aux111ar de Gabinete do secretár1o-Geral, 1969. 
Chefe do Setor de Adm1n1stração, Erer1o, 1978/79. 
Subchefe da D1visão das Nações Unidas, 1979/85. 
Chefe da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço, 1985/87. 
Chefe, Subst1tuto, do Departamento de Coordenação e 
Planejamento, 1986/87. 
Chefe Adjunto do Departamento de orqan1smos Internacionais, 
1989/90. 
Chefe, SUbst1tuto, do Departamento de Orqanismos 
Internac1ona1s, 1989/91. 
Chefe da Div1são do Me1o Amb1ente, 1990/92. 
Chefe do Departamento das Amér1cas, 1992/95. 

p(i1s, UNESCO, Sequndo secretário, 1969/72. 
~ia, Encarregado de Negócios, a.i., 1971. 
~ev1déu, Segundo secretár1o, 197~/73. 
Montev1déu, Prime1ro Secretár10, 1973/74. 
Copenhague, Prime1ro secretár1o, 1974/77. 
Cop~nha~P ~ncPrregado de Negóc1os, a.1., 1974/7€. 
Par1s, UHE!.CO, M1n1stro-conselh.:2ro, 191!7 /89. 
Nova DelL~ Emba1xador, 1995/98. 
Assessor para vestibular ao IRBr, Salvador, 1964. 
À dispos1ção do Vice-Prime1ro Min1stro e Min1stro do Exter1or 
de Tr1nidad-Tobago, em sua v1sita ao Brasil, 1964. 
Seção Bras1le1ra da com1ssão Mista Permanente do convênio 
Comercial Brasil-Bol1v1a, 1965 (secretár1o). 
Negoc1ações para compra de trigo no uruquai, Kontev1déu, 1965. 
Negociações para a compra de trigo na Argentina, Rio de 
Janeiro, 19165. ' 
Negociações! para a elaboração do Acordo sobre Transportes 
Terrestres, Buenos Aires, 1965. 
Neqoc1ações para o Acordo Bras11-ParaqUai para ut1lização da 
Ponte da ADnzade sobre o Rio Paraná, Rio de Jane1ro, 1965. 
II conferênc1a Interamer1cana Extraordinária, Rio de Janeiro, 
1965. 
Negociações pa:ta a construção da Ponte Quara1-Artigas, Rio de 
Jane1ro, 1965. 
Grupo de Preparação da Participação do Brasil na III 
Conferência Interamericana Extraordinária, 1966. 
À disposição do P:teLidenta ~ &oll~ia, em sua v1sita ao Brasil, 
1966. 
Comitiva ao encontro dos Chanceleres do Brasil e do Paraguai, 
Foz do Iquaçu, e Puerto Presidente Stroessner, 1966. 
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores ea visita a 
Santiago, La Paz, Buenos Aires e Montevidéu, 1966. 
À disposiçio do cerimonial durante a vis i ta dos Principes do 
Japão, 1967. 
Assessor ~a vest1bular ao IRBr, Belo Hor1zonte, 1967. 
Reun1ão dos Emba1Xadores do Brasil nos paises aaazõnicos, 
Manaus, 1967. 
III Conferênc1a Interamer1cana Extraordinária, Buenos Aires, 
1967. 
XI Reunião de consulta dos Mira1stros daE Relações Extar1oras, 
Buenos aires, 1967. 

soo 
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Reun1.ão dos Chanceleres dos paises da BacJ.a do Prata, Buenos 
A1.res, 1967. 
Encontro dos Presidentes do BrasJ.l e do Paraguai, tJberaba, 
1967. 
XV Reunião do comJ.tê Interamer1.cano da Aliança para o Progresso 
- CIAP, WashJ.ngton, 1967. 
Re 1.âo de EspecJ.alistas Encarregados de elaborar o Prograaa 

ramericano de Ciêncl.a e Tecnologl.a, WashJ.ngton, 1967. 
1.spos1.ção do secretárl.o-Geral da OEA ea sua visita ao 

Sl.l, 1968. 
Reun1.ão do CIAP sobre o Brasil "Country revJ.e-", Washington, 

A9'1>'8. 

Reun~ão Extraordinarl.a do CIAP, WashJ.ngton, 1968. 
ReunJ.ão do Parlamento Lat1no-Amer1cano, BrasJ.lia, 1968. 

À d1spos1,ão do r.~~,~n";~J ~urante a visJ.ta ao Brasl.l do 
PresJ.~er.~e do Urugua1, 1969. 

V Reuniao do conselho IntLramerl.cano CUltural, 
Venezuela, 1969. 

Maracay, 

I Reun1.âo Extraord1.nar1a e III ReunJ.ão Ordl.nária 
Chanceleres dos Paises da Bac1.a do Prata, Brasilia, 1969. 
VI sessão da COI, Par1.s, 1969. 

dos 

conferênc1a sobre os resultados prát1cos e cientifico• do 
Decén1o Hidrol6g1co Internac1onal em matér1a de hl.drologia 
(ConferãncJ.a do Meio-decênio), Paris, 1969. 
I Reunião do Grupo de especJ.alistas J.ntergovernamentais para 
elaborar um proJeto de regJ.mento J.nterno da coaissão 
oceanográfica Intergoverna .. ntal (COI), Par~s. 1970. 
Reun1.ão do Grupo "ad hoc" para a preparação de um plano a longo 
prazo ea hl.drologia, Paris, 1970. 
XVI Sess~o da conferãncJ.a Geral da UNESCO, Paris, 1970. 
Conferênc1.a Intergoverna.ental sobre os aspectos 
instituc1.onais, adJIIinJ.strativos e financeiros dali politicas 
culturais, Veneza, 1970. 
Reunião do Grupo de Per1.tos sobre Aspectos Leqa1.s dos Sistemas 
de Aquisição de Dados OCeânicos, Londres, 1970. 
I Reunião do Grupo de Espec1.alistas so .. re o • ~ .... o ~liado a 
Longo Prazo sobre Pesquisa OCeânica do COI, M&r ..... w. l970. 
Reunião do Bureau da COI, Malta, 1970. 
II Sessão do Grupo de Trabalho da COI sobre formação e ensino 
ea matéria de Ciência do Mar, Malta, 1971. 
III s-são do Grupo de Trabalho da COI sobre Ass1.stãncia Mlltua, 
Malta, 1971. 
X, XI e XII Reunião do Bureau e Conselho Consultivo da COI, 
ParJ.s, 1969 e 1970, Bordeaux, 1971. 
conferência Intergoverna .. ntal para o estabelecimento de ua 
Sistema MUndial de Infor.ação Cientifica (UMISIST), Paris, 
1971. 
conferêncJ.a de Revl.são da convenção Un1.versal sabre Direitos do 
Autor, Par1.s, 1971. 
I Reunião do conselho de Coordenação do Programa "O Ha.ea e a 
Biosferan, Paris, 1971. 
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Conferência para o estabelecimento do Programa Internacional de 
Correlação Geológica, Par1s, 1971. 
I e Il: Encontro Internac1onal "Pacem in Maribus", Malta, 
1970/71. 
II Reuniio do Grupo de especialistas qovernamentais para 
elaborar um proJeto de req1mento interno da COI, Par1s, 1971. 
LXXXV a LXXXVIII Reun1ões do Conselho Executivo da UNESCO, 

, 1970 e 1971. \ 
V~l Sessões do conselho de Coordenaç&o do Decênio 

lógico Internac1onal, Genebra, 1970 e Par1s, 1971. 
rência ae especialistas qovernamentais para formular um 

projeto de convenção sobre s1stemas de dados oceãn1cos, Par1s, 
1972 (relator-qeral). 
X Conferênc1a Hidrográfica Internac1onal da Orqanização 
Hidroqráf 1ca Internac1onal , )!ónac..o, 1 !1"> 2 • 
Conferênc1il das N11ções r•n1:.lss sobre q. Me1o Ambi !nte Humano, 
Estocolmo, 1~72. 
VII sessão do Conselho Executivo da COl:, Berqen, 1~76. 
Reun1ão de Planejamento sobre a utilização de navios destinados 
à obServação de ventos tropicais no hemisfér1o sul OHH, 
Leninqrado, 1976. 
VI, VII, IX e X Assembléias da COI, Par1s, 1969, 1971, 1975 e 
1977. 
Conferência sobre Pro1bição ou Restrição ao uso de Certas Armas 
Convenc1onais, Genebra, 1979. 
XXXIV sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova York, 
1979. 
III confe~ãnc1a das Nações Unidas sobre o Direi to do Mar, IX 
Sessão, G nebra, 1980. 
XXXV Sess o da Assembléia Geral das Nações Un1das, Nova York, 
1980. 
III conferência das Nações Unidas sobre o Direi to do Mar, X 
Sessão, Nova York e Genebra, 1981. 
Grupo de Espec1alistas da COI sobre Direito do Mar, Tenerife, 
1981. 
Il:l: Seminário Internacional sobre Discr1minação Racial, 
Haná.q _.,., ... ~i .L. 

Reuniãu ~w•• tradução da Convenção sobre Direito do Mar, Rio de 
Jane1ro, 1982. 
VI, XV, XVJ: e XVII Reuniões do conselho Executivo da COI, 
Par1s, 1975 e 1982, Tenerife, 1989 •• 
IIl: Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, Xl: 
Sessão, Nta York, 1982. 
XVII Reun ão do Comitê Cientifico sobre Pesquisa Ant4rtica, 
Leninqrad , 1982. 
II Reun1ã do Grupo de Especialistas da COI sobre Direito do 
Mar, Nova York, 1982. 
I Seminário sobre Assuntos Antárticos, Sio Paulo, 1982. 
XII AsSembléia da COI, Paris, 1982. 
III conferência das Nações Uni~as sobre Dire1to do Mar, sessão 
de Encerramento, Monteqo Bay, J..aica, 1982. 
Comissão lnterministerial para os Recursos do Mar, Subcomissão 
encarreqada de elaborar o Proqra.. Antártico Brasileiro 
PRDAHTAR -, 1981. 
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Com1tê c1entifico de Pesquisa Antártica SCAR (de}eqado a~terno 
do Bras1l): XVI Reun1ão, Laninqrado, 1982; XVIII Reunião, 
Bremerhaven, 1984; XIX Reunião, San Diego, 1986. 
Expedição à Antártica, nav1o oceanográfico "Barão de Teffé", 
1983. 
<;diaissão tnter1111nisterial para a Guarda Costeira, 
I( suplente) • 

1983 

Com1ssão Interm1n1ster1al para os Recursos do Mar, Subcaa1ssão 
~arreqada de adm1n1strar o PROANTAR, 1983 (suplente). 

I Reun1ào da Com:;_ssão Preparatór1a da autor1dade Internac1ona1 
dos Fundos Marinhos e do Tr1buna1 tnternac1onal de Dire1to do 
Mar, K1ngston, Jama:;_ca, 1983. 
!l_;_.,ár•., intrrnacional sobre Politica antartu:::a, Kiel, I:FA, 
1983. -
II Reun~.:.o do com1tê de Espec~al1stas Governamentais de Alto 
N1vel- C~AN (CEPAL), Havana, 1983. 
Cca1ssão Preparatória da Autoridade Internacional dos Fundos 
Mar1nhos e do Tr1bunal Internacional de Direito do Mar, I 
sessão, Kingston, 1983; II sessão, Kingston e Genebra, 1984 
(chefe); III Sessão, Kinqston e Genebra, 1985 (chefe); IV 
Sessão, Kingston, 1986 (chefe). 
Operação Antárt1ca I, Navio de Apoio Oceanográfico, "Barão de 
Teffé•, 1983, 
Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (CORANTAR), 
Secretário-Adjunto e Representante suplente do Min1stério das 
Relações Exter1ores, 1983/87. 
Conferenc1sta no centre D'etudes de Polit1que Etrang•re, Paris, 
1972. 
conferenc1sta na Escola de Guerra Naval, 1979, 1980 e 
1983/84/85/87. 
Conferenc:;.sta na Escola Nacional de Informac;:c:;es, 1979, 1982 e-
1983. 
II s .. inãrio sobre o Proqra .. Antãrtico Brasileiro, São Paulo, 
1984. 
Si~sio sobre Rec-rsos d- ft~l, Rio de Jane1ro, 1984. 
Coait• Nacional de Pe-.w.:.;;o .. s Antárt1cas (CRPA), 1984/87 
(-.tiro). 
Conferencista na Escola de comando e Estado-Maior da 
Aeronáutica (BCEMAR), 1984/86. 
Reuni&o dos pa1ses de Linqua portuguesa para tradução de 
Convenç6o sobre o Direito do Mar, Rio de .!aneiro, 1982 e 
Maputo, 1984. 
s-inãrio sobre Dire1to do Mar, CEPAL, Montevidéu, 1984. 
Comitiva do Presidente da coa1ssão Brasile1ra de Atividades 
bpaciais - viag .. à China, 1984. 
XIII Reunião consultiva do Tratado da Antãrtica, Bruxelas, 
1985. 
s-inãrio Internacional "Antartic Challenge•, Kiel, ~lica 
Federal da Aleaanha, 1985. 
Seainãrio na geleira de Beardmore, Antãrtica (patroc1nado pelo 
Nstional Research Board, doa EUA), 1985. 
rv Reunião Consultiva Especial do Tratado da Ant4rtica 
(negociaç6o de Ull raqi- para exploração e aproveit-to de 
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recursos 111nerais antárticos) , VI Reun1ão, Rio de Jane1ro , 
1985: VII Reun1ão, Par1s, 1985 (chefe): VIII Reun1ão, Hobart, 
1986 (chefe): IX Reun1ão, TOquio, 1986 (chefe): reuniões de 
~pos restritos, Nova York, 1985, Nova Zelãnd1a, 1986. 
Comissão Brasileira de Atividades Espacia1s CcbBAE), suplente, 

..J,985/87. .. 
Seminár1o sobre cooperação c1entif1ca Antart~ca (patroc~nado 
pelo Internat1onal Insti tute for Env~roment and Development) , 
Rac1ne, Estados Unidos, 1986. 
Consel~~ DPliberativo da suoer1ntendência do Desenvo1v1mento da 
Pesca ( .:IUDEPE) , 1986/8í · ( ~apresentante do M. n Lstér1o das 
Relações fXter1ores). -
Convenc;.õ.J sobre a Proteção io t'atr1mõn1o Cul tura.l e Natural, 
XIII Reunião da Mesa (Relator), Par1s, 1987: Assembléla das 
Partes, Par1s, 1987: XIII Reunião do Com1tê, Paris, 1987. 
Conselho Executivo da UNESCO, suplente do Prof. Jose I. vargas, 
CXXVI Reunião, Paris, 1987: CXXVIII Reun~ão, Paris, 1987: 
CXXVIII Reunião, Par~s. 1987. 
Um Brasil ~gnorado: o espaço mar1nho nacional, Revista 
Bras~leira de Tecnolog1a, Vol. 17, n. 1, Jan;Fev. 
The Antarctlc Treaty System from the Perspective of New 
Consultative Party, 1n Antartic Treaty system, an assessment, 
National Academy press, Washington o.c. 
Segundo Tenente, FN, (reserva não remunerada) . Produtor de 
Programas na rádio MEC, 1963/66. 

ordem de Rio Branco, Grande Ofic1al, Bras11. 
Ordem do Mér1to Naval, Bras11. 
Ordem do Mér1to Tamandare, Bras1l. 
"Ordem de Mayo", Argentina. 
"Ordem al M.trito", Chile. 
Ordem do Dannebrog, Dinamarca. 

- =v~~e 9 
....-'( o Mar~ Amaran~l ""'= 

Diretor-Geral do Departamento do serviço Exter1or 
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1\•INISTÉRIO DAS r.ELAÇÕES E.\.li::RlOM.!:.~· 
Subsecretaria-GerrJI :Je Assuntos7>oluicos 

Depanamenro da Europa 
Divisiio da Europa - I 

mFORMAÇÃOSOBREANORVEGA 

jaMiro de 1998 

A\' ALIA CÃO DAS RELACÕES BRASik:'<'ORUEGA 

MARÇO DE 1998 

• .\s n:l;:.cões po!lttco-dtplomattcas entre o Brastl e a Norueg:a tran .corre.n em c::m::. 
de alto mvel de entencbmento. nio h.- .·nd«> "lUe•·'i~ ou FOb!~1.1a:. pendentes de 
qualque: -=~"~~-. Nos ulttmos anos. a No uega tem buscado. com c· Prastl. c1111a1s de 
aproximação e maJores contatos polit1co-cbplomancos e de natureza econõnuca e 
comerc1al pnnc1palmente nas areas energeuca.. de telecomunu:ações. pesca e 
navegaçio O Governo norueguà demonstrou dessa manetra que vê no BI'ISII um 
parce1ro confiavel e um Interlocutor de envergadura nos contexto J'e!!lonal e 
mundial -\sslm, IniciOU-se recentemente uma nova e promtssora rue do 
relactonamento b1latera1 que deveta conduztr os do1s patses a um patamar de maior 
proxtmulade nas esferas politica e econõmtca 

• No plano comerc1al, o BriiSII Constitue o pnnc1pal mercado para as exponac;Qes de 
biU:alhau norueguês e a Noruega, por sua vez. tmpona quamtdades relevantes de 
café do BriiSII. sendo um dos paiaes de nwor consumo de cafe per cap11a do IIUIIdo 
A Noruega esta presatte no BriiSII nos setores de n&vegaçio e de explonçlo 
peaohfera. onde extste um relactonamestto consolidado entre as tmM~Us Petrobris e 
S.-ati O Senhor Erting Lorentan. clwmwn e pnnc1pal ac1onano da Anu:ruz 
Celulose, casado com a 1nnl do Rei Harald V, a Princesa Ragruld. e a figura de proa 
da c:omumdade empresanal norueguesa no pais 

• A exemplo do que se observa com n•:ação aos demats patses escandtnavos, e da 
Europa de modo genl. a Amenca Latina e o Brastl. em particular. é alvo de 
res10vado interesse comercial f~~~:e as oponumdades que se ofet:ecem com a 
eabili.zaçio econõmtca e a 6berali.zaçio de mercados A recente VISita da Miaistra 
nDrUegUeSB do Comen:to e lndústna ao BntSil teve como obJetiVO pria&:ipal 
apreseatar o novo Pf•o GoNm-tlll ptU'A a A.mirica Llllilla que VIU o 
fonalecimento dos laços eccmõmtcos entre Noruega e Amenca Latina. com o Bnsd 
como pnnctpal parcetro nesse contexto 

VISITAS DE ALTO NÍVEL 

• Em 1991, o Presadente Femaudo Collor realiZOU v1stta a Noruega e, em dezembro 
de 1996, o Prestdeme Itamar fi'IIII:O representou o Seahor Prestdeme da R.epúbbca 
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• 

na cerunônia de emrega do Prêm1o Nobel da Paz. em Oslo Em 1997. a Doutora I 
Ruth Cardoso pan1c1pou. em Oslo, da Conferencia I ntemac1onal sobre a Crjança, 
como Pres1dente do Programa Comurudade Sohdana Esta programada para março 
prox1mo a v1slla ofic1al do Vice-Pres1den1e Marco Mac1el aquele pa1s Na ocasliio, o 
V1ce-Pres1dente devera ser receb1do pelo Re1 Harald V, pelo PnmeU"O-MmlstrO, 
Kjell Magne Bondev1k. e pelo Mimstro dos Negoc1os Estrangell'o'&. Kmn Vollebaek 
Acompanhado de delegação empresanal. mantera encontms com vartos 
representantes do setor pnvado. em espec1al hgadas ao se1or energettco 

Pela Noruega, v1s1tou o Brasil. em abnl de 1997, a M1rustra do Comerc1o e 
lndustna. Grete Knudsen. acompanhada de delegação composta por represemantes 
do Conselho Norueguês de Comerc1o Extenor e de empresanos dos setores de 
navegação. pesca. energ1a e 1elecomumcações em m1ssào desunada a promover uma I 
ma1or pan1c1pação do empresanado norueguês no processo de desenvolvimento e I 
modenuzaçio nac1onal Em Brasli1a. a Senhora Knudsen f01 receb1da pelos ., 
Min1st1os da Fazenda. das Mmas e Energ1a e da lndustna, Comerc1o e Tunsmo 
Manle>e, Jurante ~~~~ ~~·PiiP ro !Jn••l. P.ncortros em São Paulo e no Rio de Jane1ro I 
com membros da comumdade • mpresar1al nacJPnal Propà•. na oca.••io, 
poss1h•l1dades de cooperação e JOIIJI·Yrrn•r•Ps nas areas de adm1mstn ;ão portuana, 
telecorbumcações (telefoma celular e s1stema IMARSAT), gestão pesqueira, 
saneamento e controle da polUição mar1uma. energia h1drelemca e exploração de 

1 petroleo 

I· Governo norueguês tambem estana estudando a possibilidade de se agendar uma 
VIStta do Primetro Mimstro KJell Magne Bondev1k, nos prox1mos meses, asSim 
como uma v1s11a do Re1 Harald e da Ramha Soma. em 1999 

RELAC0ES ECONÕMICAS E COMERCIAIS BILA TEBAIS 

FORTALECIMENTO DA PRESENÇA EMPRESARIAL DA NORUEGA NO 
BRASIL 

• coast~ão naval e transporte marítimo 

• entendi entos emre a Petrobns e a Statod lace a at-enura ~., mercado de 
aplo ção e produ~o de petróleo e gás a pamr da nova regulamentação do setor 
de exploraçio de hidrocarboretos que esta em tranutaçio no Congresso. 

• Setor hidroelétrico 

• IDdástria pesqueira 

DADOS DE BASE SQBBE A NORUEGA 
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PRJNÇJPAIS INDICADORES ECONÔMICOS 
1996-cm uss 

I SISTEMA POLÍTICO 
I 

I· -\ Noruega e uma monarqu1a constitucional com um Parlamento b1cameral O Poder 
Executivo e exerc:1do. conJuntamente, pelo Re1 e o Conselho de M1n1stros. esse 
prestd1do pelo PnmetrO-Minlstro O "Stonmg" (Parlamento) tem 165 cadetras As 
eleições ocorrem a cada quatro anos. por sufrag1o ur versai O Parlamec!o não pode 
ser d1uolv1do durante esse penodo 

POLÍTICA EXTERNA 

• A politica externa da Noruega é cond1c1onada por tres preocupações fundamentus 
a) a sua segurança. cuja vulnerabilidade. dada sua locabzaçio !!• ~tp"afica. e 
evtdente. b l sua vulnerab1bdade econõnuca face a Europa wuda sob a egJd.. -ta UE. 
e c) os problemas humannanos. que falam tão alto a vocação evangelica do pai~ 

• Em 1972, o paiS sobcnou a adesio a CEE O Trlllado de Adesão. entretanto, nio fo1 
11111ficado dev1do ao resultado de um referendo. no qual a muona da população 
YOIOu comra o mgresso Em 24 03 93; entretanto, Bruxelas aprovou a pellçà'l 
nonaeguesa da abertura de negoaiiÇi!es para o seu mgresso na UE Entretanto. em 
referendo realiZado em novembro de 1994. os noruegueses rqe1wam o 1ngresso na 
Uniio Europeia d1ante do conjunto de desvantagens cenas em cuno e médios 
prazos, representado pela perda de autonomia na area de politica externa e no 
m&neJO dos estoques pesqueirOs, abertura dos bancos de pesca e do mercado 
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agncola, ma1s pro1e,g1do do que o comumlano.,aos produtores da .UE. perda de I 
au1onom1a na polmca energeuca e supressão dos pnvileg1os de que goza a Stato1i. 
1ransferênc1as hqu1das de recursos para os cofres de Bruxelas. cqspênd1os hqu1dos I 
ad1c1ona1s para compensar os r-nc.tulores agncolas afetados pela mvelação dos 
preços miemos aos comun11ar1os. perda de controle sobre os recur';os petrolíferos e. '1 

amda. legislação de Segundade Soc1al Sendo ass1m. o governo norueguês 
estabelece. com os pa1ses da l'E. acordos de cooperação económ1ca baseados no I 
-\cordo constnuuvo do Espaço Económico Europeu 1 EEA 1 1 

I 4. ECONOMIA NORl"EGl'ES4. 

! A Noruega benetic10u-se do longo penado de cresc1men1o económteo que conheceram ! 
' • '"~'"''P rios pa1s~s europeus no pos-guerra De 1949 a I '"'89. o Prod..tll• N;;c1onal '3"1.''" • 
I norueguês cresceu anualmente em med1 . taxa de ~.9"g. ou se1::.. mnlllphcou-se 4.6 

I 
nesse penedo l'l'l)e a Norueya e o arquenp :o pa1s da abundànc1a. ondt- as fonunas e as 
rendas foram ma1s equamauvamenle d1s1nbutdas do que na ma10na dos dema1s pa1ses 
europeus A Noruega encontra-se hoje, segundo relatono da ONl:. entre os pa1ses que 
compõem o pelotão de frente dos pa1ses do planeta em lermos de afluência. afluênc1a 
essa que so póde ser conqutstada ao preço de elevadas despesas pubhcas e de um 
Sistema d~ unpostos dtretos e mdtretos bastante pesado 
As bases da soc1edade de abundância norueguesa encontram-se nas nquezas naturais do 
pa1s. ou melhor. no bom gerenc1amen1o daquelas nquezas. no elevado mvel de 
escolandade de uma população homogênea. numa slluação poht1ca eslavel e de 

I organ•smos patronats e smd1ca1s responsave1s 
A Noruega d1spõe de 1mponan1es fontes energe11cas h1dro-ele1nc1dade e petroleo off
shore. de abundan.es recunos florestaiS e pesquetros A geografia do pats e a 
abundânc1a c!e recunos pesquetros determmaram urna caraetertstlca essenc1al do povo 
norueguês. a saber sua vocação marmma Desde a an11gu1dade. os moradores das costas ' 
non.:eguesas nutnram um 1r111mo contato com o mar Isso exphca. em pane. o fato da 
Noruega d1spor hoje de urna das ma1ores frotas de nav1os comercuus do mundo 
Uma ~on~M~~ia abena e vulnerável 
Com apenas 4.3 mtlhi!e· :!e hab!tt"'•• ~ lVc:".Jega depende em gtande medida de seu 
1rllercàmb1o com o extenor. po1s ;:.. :::~~.tações representam cerca de 40 ~11 do PNB 
Essa snuação consutu1 um fator de mc:rtltude na v1da econõm1ca do pats. que tem se 
agravado apos o petroleo ler s1do elevado ao principal elemento da economia nac1onal 
Da mesma forma que as oscilações do preço mtemac1onal do petroleo podem 
mfluenc1ar a vida econõm1ca do pats. constitue tambem uma preocupação nos setores 
1ndustna1s ttadic1ona•s a manutenção de altas taxas de compemiv•dade externa e a busca 
de n1chos d. mercado no extenor 

COMÉRClO EXTERIOR DA NORUEGA 

• Durante os anos noventa, a Noruega tem acumulado 1mponar11es saldos pos111vos de 
exponação. graças. sobretudo. ac. petroleo O pats saldou sua dív1da externa em 
1995 e ocupa hote papel de credor •memac•onal No rol das exportações 
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noaw:guesas tem espectai ~levo. apos o pe!roleo e o gas na~_~~ral. pescado~ pape!. 
alummto. feiTo furubdo e em hgas. e o ntquel -\s pnnctca•s tmponações são de 
matertas-pnmas mdustnats. altmemos. 1tens de >estuano. P{Odutos qwllllcos. 
maqutnas e equtpamentos dtversos e automo• ets 

, COMERCIO BRASIL-NORUEGA 
' ! O comerciO btlateraltem se manttdo pouco e'<presstvo e deficttano para o Brasil nos 
' ulttmo• a.tos O pnn~tt'•l •tl'l'l rl• ''"''!'"nação d' pauta brastletra e o bacalhau enquanto 
I t::Je r caft oermanece como o mats tmpuname ttem de expg_nação para a -loruega 
' 

PAL1TA DE PRODUTOS DO COMÉRCIO BILATEBAL 

l'r1111 tp:lt.., prod111o' t•\ p11r1 td<J" 11 l I PriiHIJLll" prodll!n\ 11nportLd11\ 

·'\IHIH_I d ,I '\I' I !I t'~' I 

c:afi bacalhau 
saia em mos navtos usados 
511&:0 e liutu melm não ferrosos 

maautnas ~ara mdústnas esoectflcas 
-..sniofwrosos eQUI.-IUIIelllOS ,.~, ..Jo::s .:,. força 

fiot e tecidos IIUiqWDaS e eQUI~ICI&&US tndustrws 
filmo 

fenoeiiÇO 
mamúldurldos de lllldeora 

anigos de vestuário e IICUS -•imos 

INVESTIMENTOS NQBUEGUESES NO BBASIL 

• Segundo dados do Banco Cenual. os tnveattmemos e resnvesumentos norueau
no Brasil, sornaram, em 1996, USS 62,6 "mdhões. eqwvalentes a 0.11% elo IOial elos 
1nvest1memos e reinvesttmemos estrangeiros no Brull Os rec:ursos aplicados no 
81'1511 são, ponamo, relattvameme moclesros Os tnvesttmemos ~ no 
81'1511 concentram-a no seror de semços (89,8%) e no da inclústna de 
ti'MSformaçio (6,9"/o) 
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PRINCIPAIS MECANISMOS INSTITUCIONAIS BIL.\ TEBAIS 

• ACOl<DO ~OP.RE CCMt.RClO E COOPF,l\AC . .\0 ECONÔMICA. 
INDUS""RRAL E TÉCNICA. BRI\ •ÍLIA. 05.04.1981 

• PROTOCOLO SUPLEMENTAR À CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR 
A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA 
DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA E O CAPITAL. DE 12.07.1994. 

• ACORDO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE INVESTIMENTOS (Em 
negoc1açilo A pnme1ra Rodada de d1scussões sobre o Acordo nilo fo1 conclus1va 
Esperam-se novas negociações) 

CALENDÁRIO pE VISITAS DE .\LTO NIVEL 

AUTORIDADES E PERSONALIDADES DE DESTAQUE BRASILEIRAS 

Jllllba de 
1991 

Dezembro 
de 1996 
Dezembro 
de 1997 

Março de 
1998 

Femaado Collor, 
Prnidente da 
República 
Itamar Fraaco. ex
Prnldeate do Bras1l 
Doutora Ruth 
Cardoso 

Vice-Presidente 
Marco Maciel 

Represelllaltte do Governo brasileiro na Cenmõaia 
de entrega do Prênuo Nobel da Paz 
V1sita oficial 

Visita oficial 

AUTORIDADES E PERSONALIDADES DE DESTAQUE NORUEGUESAS 

d 1t:1 wtOnJt:fdt• ~ 

Jlltlbocle Gro Harlem hrtu:lpaçlo ela EC0-92 
1992 Eadtlaad, 

Jaeira Ministra 
Abril de rene Kaadaea. VISita de trabalho 
1997 lainra da 

adústria e Comércio 
1998 ameia ;e11 Magae Visda oficial 
nlo definida ndevik. Primeiro-

Miaistro 
1999• IIIRd& Rei Rarald V e Vill1la ofiCial 
alo definida Raiaha Soaia 

519 
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\U:-o;ISTÉRIO 1.' \4) RELAÇÕES E'!\:TERIOI!.ES 
S11bsec:retaria-Gera1 de Ass11ntos Polttic:os 

Departamento tia E11ropa 
DMsiio da E11ropa- I 

INFORMA(' ÃO 
SOBRE OS 

PRINCIPAIS ASPECTOS DAS REL\ÇÕES 
BRASIL-ISLÂNDIA 

Fevereiro de IIJIJB 

MARÇO DE 1998 

..\ \".ALI.AÇ.\0 GJ:R.AL DO RELACIONAM E:\ TO BR.-\SIL-ISLÁNDIA 

REL.\ÇÓl:S BR.-\SIL-ISLÁNDIA 

A despe1to do chma de cordmhdade que marca o relacionamento bilateral, Brasil e 
Islândia são separados por grande d1stãnc1a geografica e pouco contato politico, 
l:COnômJco, comerc1al e cultural 

Fonel'lente dommada por aspectos sub-reg~on&s e reg1onaJs, a polít1ca externa 
Islandesa limita-se a acompanhar os acontecimentos da cena mundial por me1o de 
suas poucas emba1xadas e missões d1plomat1cas Junto a organiSmos mtemaciOIIlliS 
oude está representada Não ha regJstro de quadro bilateral de VISita de alto nível 
nos anos ma1s recentes e tampouco não se VIslumbra movimento de um ou de oulro 
Governo nesse sentido Sena de todo proveitoso e estimulante para as relações 
polit1co-diplomát1cas com aquele pais. mclu1r. no âmbito de uma viqem à 
Escand;nav1a. VISita oficial ou de trabalho de autondade brasdeua a Reyk;jaVIk. 
CC!"" cirnl:>olo do deseJO do Brasil em manter o d!àlogo aberto e fluido com :: 
111lUOr nível de parce1ros poss1vel no âmb1to europeu e internacional. Os iatercsses 
brasileiros na lslâmda são representados pela Embaixada em Oslo com ewntuaiS 
deslocamentos do Chefe do Posto para cumpnr agente de cunho basK!amen~e 
protocolar 

Nos âmbnos econõm1co e comercl81. os contatos também são poucos. Os ruveis de 
comércio e mvestlmento são praticamente mexpress1vos. Com o objebvo de 
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divers1ficar sua pauta .:conõmtca e expand1r contatos c.omerctats, trussão 
empresanal VISitou Argentma e Onle no. final de J9Q7 ~ão ha planos concretos 
para uma outra mtssão que possa v1r a mclutr o Brasil no futuro pro:onmo. Poder-se
ta. no entanto. venficar as posstbthdades de fomento de comercto e cooperação. 
sobretudo nas areas de pesca. onde a Islândia tem notavel vantagem comparattva 

Por fim. no âmbito cultural. a mex1stênc1a de comumdade de ongem 1slandesa no 
Brasil nunca fez suscnar nenhum npo de prox1m1dade nessa area. 

1:'\IFORI\IAÇÕES GERAIS SOBRE .\ ISL\~01.-\ 

Dados i )ásicos 
• Nom!: Cf.'-1al Repubhca da Islâlldla 
• Capital ReykJa' ti' 
• Nac10nahdade Islandesa 
• Idioma Islandês 
• Independência 17 de JUnho de 1944 (Anl!ga Metropole Dmamarca) 
• Data Nactonal Antversano do estabelectmento da Repubhca ( 17 de Junho 1 
• Consmutção 16 de Junho de 1944, em v{gor desde 17 de junho de 1944 
• S1stema LegaL S1stema de Direno Civli baseado no Dlretto Dmamarquês 
• Sufrágto umversal a parllr dos 18 anos de tdade 

Dados Populacionais 
• População :!70 29:! 
• Cresctmento PopulacionaL O 83°ó 
• Monahdade InfantiL 4,3 oor I l.OO nasctmentos 
• Expectal:tva de VIda: 80 anos (média da população) 

Homem· 78 anos 
Mulher. 82 anos 

• Taxa de Fernlidade: 2,24 cnanças por mulher 
• Compostção Étmca mtstura de descendentes de noruegueses e celtas 

• Rehgt~-s 
Lu nos Evangehcos 96°-ó 
Outr s Protestantes e Catohcos Romanos 3°-ó 
Ateus l 0 'o 

• Índtce de Alfabeuzação I 00% 

5~1 
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l)ados Ec-onômtcos 
• PIB. USO 5 bilhões 11996) 
• Taxa de Crescimento do PIB 3 .::! 0~ 11996. em relação a 1995) 
• PIB per caplta USO $18 800,00 ( 19961 
• Composição do PIB por setor 

Agncultura 9 6'!-o 
Industna .::!.::! I 0 ó 
Serv1ços 68 3 ° o 

• Taxa de lnflaçao 2 5° o 1 19961 
• Fr·rça ae trab::.:ltv l :::~ nor. D.v1dos por setor 

C omerc1o. transpone e Sl'l'\ tços 60 0° o 

tvlanufatureiO I::: 5° D 

Pesque1ro t: denvados I I 8° o. 
Construção I O 8° o 

Agncultura -l 0° o 
Outros O QO o 119901 

• Taxa de Desemprego 3 9"ocl995) 

• Orçamento 
Arrecadação USO SI 9 bilhão 
Gastos USO .::! I b1lhões, 

MARÇODEI'I98 

• lndustnas processamento de produtos denvados de pe1xe. benetic1amento de 
alumm10, S1hc1o de ferro. energ:1al geotermal 

• Agricultura batatas. gado. ovelhas 
• Exponações USO $1 6 bilhão 

Produtos pe1xe e seus denvados. produtos amma1s. alumm10 
Oestmo 

UE 68°'<> (Remo Umdo 25°~. Alen:anha t:~í./ 
EUA 11% 
Japão 8°ó 

• Imponações USO I 5 bilhão 
Produtos maqumana e equipamento de transpone. petroleo e seus 

derivados. produtos ahmentiCIOS. texte1s 
Fornecedores 

UE 53°ó !Alemanha 14%. Omamarca 100/a, Remo Umdo 9%) 
Norway 14% 
EUA9% 

• Oívtda Externa USO 2 5 bilhões 
• Moeda. coroa Islandesa 1 I 00 aurar 1 
• Cimb10. I USO = 65 970 lKr 
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GO\'ER-NO E POLÍTICA;INTF:RNA 

• Tipo de Governo Republica Pres1denc1ahsta 
• Reg1ões Admmstratl\as 23 condados e 14 c1dades mdependentes 

Poder Executh o 
• Chere de Estado Pres1den•: • )lafur GR:.!.!S~O~~ 
• Ch.:t: de Go' ~mo Pnme1;:o- •hmstro Dav1d OD~SQ"' 
• Mtmsrro dos Negoc1os Esrrange1ros Halldor ASGRII\-I..iSON 

Poder Lqislati,·o 
• Parlamento umcameral I Althmg) 

Composição do 'Parlamento 
(Aitbing) 

Partidos Governistas Votos 

Pan1do Independente (G) 37,1 °'c. 
~ ol.'"tido Proboress1sta! G) 23,3% 

Maioria Governista 60,4"/o 

Partidos de Oposição 

, PupuloqO) 14,3% 
Parttdo Soe l-Democrata (0> 11,4% 

Aliança Mulheres (0) '1,9"/o 
MoVImento Popular (O) 7,2% 

Minoria Oposicionista 37,8°/o 

TOTAL 

Assentos 

25 
13 

40 

9 
7 
3 
4 

l3 

63 
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ECO~O:\IIA 

A ecc num1d Islandesa. llptcamell(e .:scandma\ a . .e. de .uodo geral cap1tahsta. 
mas com sohda esmnura de amparo soctal. batxo desemprego e dlstnbutção de 
renda relauvamente eqmhbrada Base1a-se fonemente na mdustna pesquetra. que 
representa cerca de 75"·ó do total das exponações e emprega peno de 12"~ da 
força de trabalho 

Na ausêncaa de outros recursos naturais. eJCceto talvez energta. a economta da 
lslãndta e. portanto. multo vulneravel às \'llnações do preço do petxe no 
mercado mtemac10nal Tendo enfrentado wna recessão entre 1988 e 1993, os 
índices econõmtcos vêm apresentando melhoras desde então O Governo plancja 
contmuar com a política de redução do déficu publico. hmnando os 
empresnmos externos. revtsando as politicas agncola e pesquetra. procurando. 
asstm, hmltar a mflação Há esforços no senudo de se chverstficar a economia e 
se pnvattzar empresas estatats Governo e população estão dtvtdtdos quanto aos 
possíveis ganhos advindes da l"ventual admtssão do pats na Umão Européia. A 
111111or preocupação e de -<~e :! !slãandca 'enha a perder controle sobre seus 
recursos pesquetros 

POLÍTICA EXTERNA 

País pequeno e de pouca expressão no cenano mtemactonal, o objetlvo bàs1co da 
politica externa tslandesa é o de promgver os mteresses do pats nas areas de 
politica, segurança comerc10 e cultura. concentrando suas atenções num limitado 
número de assuntos 

• Cooperação Nórdtca, área de lDlediata pnondade, 
• Assuntos Europeus. área expandida de mtcresses de seu siStema regional, 
• Segurança e Defesa regJ.onats, 
• Nações Umdas, pnnc1pal palco de ação de sua política extqa multdateral 
• Recursos e o Direito do Mar. assuntos que acompanha de peilo e com mwto 
mtcresse, em razão da ampla dependência de sua economia no setor pesque1r0: 
• Desenvolvimento e, 
• Desarmamento 

(À Comrssão de Re/aç{Jes Exterrores e Defesa Nacroi'IQ/.) 
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MENSAGEM N"lll, DE 1998 
(n" 303198, na origem) 

Seahores Membros do Senado Federal. 

De cODfomudade com o an 84. 1nciso vn. da Consutwçio Federal. e com o 

disposto no art 18. maso I. e nos ans 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 

,provado pelo Det".reto ri' 93 325. de 11 de outubro de 1986. no an 54, ;n,...., I. aiiw- •· ~· • : ..., an. 
55, do Anexo I ao Decreto ri' 2 246, de 6 de junho de 1997. submeto a apl'eCUlçio de Vossas 

Excelências a escolha, que desejo fazer. do Senhor SÉRGIO HENRIQUE !\ABUCO DE CASTRO. 

Mimstro de PIÍJIICira Classe, do Quadro Especuü. da Carreua de Diplomata. para exercer o cargo de 

Embaixador do Brasil jumo ao Reino Hachemita da Jordãnia. 

Os meritos do EmbllXlldor Sérgio Henrique Nabuco de Castro. que me mdumam a 

escolh6-lo para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa mformaçio do Miaisterio 

das Relações Extenores 

Brasíba. 6 de março de 1998 - Fernando Henrique Cardoso. 

EM N" 77/DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasíha. 4 de março de 1998 

Excelent1ssimo senhor Presidente da Republica, 

' . De'acordo com o art. 84, 1nciso vrr, da const1tu1ção, e 
coa o disaolsto no art. 18, inc1so I, e nos arts. 56 e 58, do 
Requlament~ ide Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, 4e 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, al1nea 
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.246, ãe 6 de junho de 
1997, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de 
Kensaqem ao senado Federal dest1naãa à indicação do senhor 
S6Eqia llaDrique lfabaco de c:aatra, Ministro de Prime1ra Classe, do 
Qusclro Especial, da carre1ra à10 Diplc:•meta, para exercer o carqo de 
Eabaixador do Brasil junto ao Reino Haeheaita da Jordânia. 
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2. Encam1nho, igualmente em anexo, ~nformação sobre o pais 
e curr1~ua Vitae do Min1stro de Pr1me1ra classe Sêrqio BaRclque 
Hllhuco de castro, que, Junta~~~ente com a Mensagem ora submE.tida à 
aprec1ação de Vossa Excelênc1a, será apresen~ado ao Senado Federal 
para exame por parte de seus ilustres membros. 

Respe1tosamente, 

f2___~:z.. 
LUIZ FELIPJ LAMPREIA 

Ministro de Estado das Relações Exter1ores 

I N F O R M A Ç Ã O 

Currl.culum \"~tae 

Ellba1xador SF3GIO HENRIQUE NABUCO DI! CASTRO -
Rio de Jane~r~,aJ. 06 de marco de :~36. 
F1lho de H1lton Nabuco de cas~ro e Olga Nabuco de cas~ro. 

Bacharel em C~ênc~as Jur1d1cas e Soc~al.s. FD/PUC/RJ. 
CPCD, IRBr. 
CAD, IRBr. 
curso de Econom1a Cafee~ra, IBC. 
curso de Anal1se Macroeconõm1ca, IRBr. 
Curso de Mes~rado em Ciãnc1as ~olit1cas, The Loyola University 
of Chicago. 

Terce1ro Secretár1o, JO de dezembro de 1959. 
Segundo secretár1o, merec1men~o. :1 de dezembro de 1963. 
Pr1me1ro Secre~ar1o, merec1men~o. 13 de ou~ubro de 1969. 
Conselhe1ro, merec1men~o. 01 de Janel.ro de 1973. 
Kin1s~ro de Sequnda Classe, merec1men~o. 21 de Junho de 1979. 
Kin1stro de Pr1me1ra Classe, :a de Junho de 1994. 

Ass1stente do Secretário-Geral-AdJunto para Assun~os da Europa 
Orien~al e Asia, 1962/63. 
Assistente do secretár1o-Geral de Po11tl.ca Exter1or, ~=:j/64. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1966/67. 
Assistente do Chefe da Div1são do 0r1ente Próx1mo, 1967. 
Chefe, substituto, da Div1s6o do 0r1en~e Próx1mo, 1967. 
Assistente do Chefe da Div1são das Nações Unidas, 1967/70. 
Chefe, substl.tuto, da Div1são das Nações un1das, 1968/70. 
Assessor da secretar1a de Assuntos Leq1slat1vos, 1976/77. 
Chefe da Div1são Juridica, 1977/81. 
Chefe, sUbs~1tuto, do Depa~amento Consular e Jur1dico, 
1980/81. 
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Par1s, Segundo Secratár1o, 1964/66. 
Hova York, OHU., Prime1ro secretár1o, 1971/73. 
Hova York, ONU, conselhe1ro, 1973/74. 
&oqotá, Conselheiro, 1974/76. 
Baqotá, EncarreqadO-de-Neqócios, a.i., 1974/76. 
Cbicaqo, COnsul-Geral, 1981/84. 
copenhaque, Min1stro conselhe1ro, 1985/87. 
copenbaque, Encarregado de Negócios, a.i., 1985/87. 

Reunião Interqovernamental sobre o Tráfico Ilicito de Coca1na, 
Rio àe Jane1ro, 1960 (..abro). 
Vl::t conferénc1a Req1onal dos Estados da Alllll'rica, ~s da 
O:tT, Buenos A~res, 1961 (conselhe1ro-Têcn1co qpvernamental). 
Com1ssão Permanente àe Dire1 to soc1al do Kinistér1o ào 
Trabalho, 1961/62 (representante, sUbst1tuto do MREl· 
Banca EXam1nadora das Provas Prelim1nares do concurso ao Carqo 
In1c1al da carre1ra de D1p!omata, 3elo Hor1:cnte, 1962 
(mellll:Jro 1. 
Naqoc:~.acão do l.c'lrdo da comerc10 e Paaamentos com a Ui SS, Rio 
de Jane1ro, 1963 (membr~). -
Missão Especl.al as solenl.dades ae posse do Pres1dente da 
Venezuela, Caracas, 1964 (memcrol. 
Raun:~.ões Técn1cas da Pr1mavera, Boraéus, 1965 (membro). 
conferénc1a Intergovernamental sobre os Dire1tos ào Homem, 
Teerã, 1968 (membro!. 
Reun1ão do com1te do Fundo do Mar, Rio de Jane1ro, 1968 
(membro). 
Reun1ão do com1tê do Fundo do Mar, Nova York, 1970 (membro). 
XLVIII Selsão ào ECOSOC, Nova Ybrk, 1970 (membro). 
XXVI, XXV I e XXVIII Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova 
York, 197 /73 (membro). 
Sassão Extraordinaria da OACI, Nova York, 1973 (delegado). 
Confarência Especl.alizada Interamer1cana sobre Extradição, 
Caracas, Venezuela, 1981 (delegado). 
I Encontro Sobre Adm1n1stração Democrática do Trabalho diante 
da crise, Srasilia, 1987 (representante). 
Rauniio da Alto N1vel da o.I.T., Sobre Empreqo e Ajustes 
Estruturais, Genebra, 1987 (delegado). 
LXXV Sessão da conferênc1a Internac1onal do Trabalho, Genebra, 
1988 (conselh•:ro-Têcn1CO governamental). 
A&aassor cara Assuntos Internacionais ào Ministério da 
Trabalho, 1987/88. 
Inlltitutc de Pasquisa àe Relações Internacionais (:ti'RI}, 

1992/9!5. t Chefe de sessor1a, Hin1stério da Just1ça, 1995/98. 

Ordem de io Branco, Grande Ofic1al, Bras11. 
Ordem do êr:~.to Naval, Comendador, Bras1l. 
Medalha H r1to Tamandare, Bras11. 
Ordem de São Carlos comendador, colõmb1a. 

/ 

5:!.7 
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Ministério das Relaçõe:; EMertores -'iuhsecretaria-Geral de .4ss•mtos Pol11icos 
Departamento de ..i.Jrica e Orieme Próxzmo 

Divisdo do Oriente Próximo 

Informação Geral sobre a Jordânia 

Brasília. 18 de fevereiro de 199" 

1. Dados Bási~os 

• Some oli~ial: :t~mo Hachemlta da Jordãma 
• Cap111li: Am2 
• irea: 97 7 40 .<m 
• Populaeio: 5.4 milhões. dos qwus aprox1maaamente óO" o de on~em palestina ( 199Sl 
• Sac•oaalidade: JOrdamana 
• Priac•pais Cidades: Amã. Zarqa. lrtnd 
• Priac:~pais Llaguas: arabe 1 oficial), mglês 
• Data Nac:ioaal: 25 de nwo llndepettdênclal 
• Moeda: diDar Jordamano 

- Goverao 

• SDtern ele Goverao: Mcmarqu1& Parlamentar 
• Cbele de Estado: Rea Husse~n lbn Talai 
• Cbele de Goverao: Pn111e1ro Mim11ro Abdul Saiam MaJal• 
• Mlailtro das Nepc:ioa Enraaptros: fayez Tarawneh 
• Prillc:ip!lis Pamdas: Ciemma Independente, freme de Açio lslinuca. Islamitas 

ladependemes 
• •-.· lalivo: Bicameral (Senado, com 40 imegrames md1cados pelo Goven!". e a-a 

a Repr 1 s "ares. com 80 mregnares. escolhidos pelo voto dareto) 

• Coa lltaiçio em Vlpr: 1952 

lwlkadores Soc:iais 

• Jlel'aiães: JSianusmo (suaitas, 93%, XIIIU) (oficial) e cnstwlismo (4,9%) 
• DeasMiad:e Demqriftca: 55,2 hablkm2 (1995) 
• C_,.~ Demop"IÍik:a: araiJa (99,2%. palestmoS, 50"/o), Cli'CaSlaDOI (0,5%), 

armemos (0,1%), turcos (0,1%) e c:urdos IO,Wo) 

• c. ·=·-10 Demop"á&o: 4,1% ( 1991) 
• ~ da Vida: homens., 70 anos. mulheres.. 73 anos ( 1991) 
• ~Waaa1:3BporiOOO(lf91) 
• A,..,.bedsaao: 19,9% (1990) 
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- IDdicadora Ecoaômicos: 

• PIB: USS 6, 7 bilhões ( 1995) 
• Tua de Crescimento Real do Pm (média): 6,5% (1990-1996) 
• PIB JH!r capitll: USS I 595 (1995) 
• Dlllribaiçio do Pm: Primano(28%), S=mdino ( 15%) e Terdano (57".4) 
• Divida uteraa: USS 8.4 bilhões (1993) 
• Tua de iaflaçio aaual: 6,5% ( 1996) 
• iadice de Desemprego: 14% (1997) 

I 
1181 I 
1182 

11113 

1 ... 

1815 

1 .. 

1fln 1-, .. 
1180 .,.., 
1182 1 

1113 1 

,_. I 
r-,...! .. , 

, .. 
1117 

TOMI 

ComerciO 
Sras•I-Joraãnra 
1em m11hões USS\ 

&pomn:aa I lmponRào I 
50 50 I 

43 "'"I I . 
32.10 I I 
34110 I 220 I 
24 70 86o I 
960 ,, 50 

4670 8.00 

7800 0.30 

3460 

1900 , 70 

2560 260 

6390 860 

7560 830 

5330 630 

98.60 840 

9310 1240 

76.92 983 

U1,02 88,93 

(Exp. + lmp.J I (&p.- lmp.J 

so ;I) I 5o;o 

43so I 43&.1 

3210 I 3210 

37 oo I 3260 

3330 1610 

21 10 _, 90 

54 70 3870 

78.30 7770 

3460 34.60 

2070 17.30 

2860 23.00 

n5o I 55.30 

8390 6730 

5960 4700 

10700 90.20 

10550 8070 

8875 6709 

941,95 772.119 
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Comercto Eztenor 

• Esponacõa:-
Toclll: IJSS I 047 milhões 11995) 
l'rillapais l"n-dUlOI: fOSI&tO I I :!.6% ). polllloMO ( I !_ 7"'o \ altmeii";)S .. anti'IBIS VIVOS 

( 11.5%) e medtcamemo~ 111.9"'o) 
PriRipais Parcesros: Incita (1:!.7"11). Sinal6.8o/o) e lndones•a I 5.6%) (1994) 
Brud: o. 7% (1994) 

• blponaçla: 
T-.J: USS 3 238111lihi!es ( 1995) 
Prlacipais ProdlllOII: maquiDu e eqwpamemos de ll'BilSpOrte (25,4%), "

IIIUIIItàturados (18,3%), produtos qwmtcos (11,11%) e 
peaoleo c:ru (9,1\%) 

Priacipais Parceiros: A1emaDha (10,0"/o), Estados Umdos (9,11%) e ldlia (7,1%) 
(1994) 

llnlil: 2,1% (1994) 

l 

Alllip c:ol6aia bridDu:a. a Jonliaia tomou-se efetiVUIIellle llldependeale em 1946, 
cam a prud•m!JÇID de Ahdnlah fi•••clor da diDastta ltasbemna. çomo rei A lullona 
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pos1enor elo pau é fonememe mfluen::1"!.d:! pel! c:-.ação do Estaco de IsraeL teaclo a 
Jordima pamcipado. em 1948 e 1967, elos ~.-mb;.;..:s emre arabes e •sraelenses Em 1967, 
Jlllrle elo território elo pus. SIIUada a margem ocidental do Rio Jordão - •m:lumelo Jausalém 
OriearaJ - foi ocupada por tropas Israelenses 

Como c:onsequênc:ia dos embates entre arabes e israeleDSeS. a JordâDia recebeu 
nw:u;o afluxo de refugtados palemnos. que chegaram a pôr em nsco a base de llpOIO à 
IIIDIIIII'qUJa hashem11a., base COIISiiluida pnllcipalmeme por egressos das mbos beduinas. 
im:orporaclos ao semço publico e as forças umadas A lnsubdidade politica IUIIIelllou 
com a '""çi'O de orpmzaçlo guemlheiras palestUIIIS nos campos de refugiados. que se 
tomanm verd!ldeuos enclaves dentro elo Estado Em 1970. o Ra Hussein reagm e o 
l"''lllt•do foi um massacre e a expulsio para o Líbano de grande numero de müitames 
palesunos 

No iDicio da década de 80, as refações entre o Rei Hussem e o lider palestino, 
Yuser Ara1'a1, acalmaram-se e foram miCiadas negociações para a cnaçio de Esrado 
palesbno coafilderado à Jordânia. Em 1988, o Rei Hussezn reDUDCIOU a sobcnuia sobre a 
Cisjordillia cam a finabdade de facilitar a cnaçio de um Estado Palestino nos tamórios 
-.pado~ por lsnd. 

A Guelra elo Gollb de 1990 10111011 teusss as relações da Jordàma com os Erectos 
UDiclos e os pflses do Golfo Pérsico por coma da oposiçio do Ra Husleln a coalizlo que 
llralillaria ~ o Iraque. Ao fiDal da guerra. o s..ro none-americano apravou 
c!Kisio Slllpllldeuclo a apula eecmõmic:a elos EUA à JordiDia. Co~ iaício do prll c r o de 
pu, a pu1ir da CoaflriDcla de Madri de 1991, COIIllldo, as rdt5ões emte os Erados 
Umdos e aJonlinia ca1111nlwam para a norm•lizaçio progres5M1 

Foi cam o dec:Wvo apoio IICIIIe-alllenC que a Janlãma firmou. em 1994, o 
trilado de pu: com Israel que, emre OUII"U dispoSições. prevta o es!abelecl-o de 
relações d1plomancas plenas e a ass1narura de acorao sobre trantetras. d•stnbuu;ão de agua. 
cooperação ecanónuca e prevenção do terronsmo A aproxnnação entre os dois "pmses 
Vlaha prosseflunclo em ntmo mtenso. mas se desacelerou diante do 1mpasse nas 
negoc:tações d•. ,•az entre 1<raelenses r pale.<tmos. aros a eleição do Pnlllelro-Milllstro 
BenJamin Nerany.·hu 

3. Coujuumra Politica 

Em março ultimo. tomou posse o novo Gabmae Jonlamano. cbefiado pelo 
Primeuo-Millislro Abdul Saiam Ma)ali. etn substnwçio ao antenor, preSidido por Abclul 
Kanm Kabaritl Em setembro, decrela elo Rel dissolveu o 12" Padamealo do pa11 -
relpOIISàvel emre ouuas medidas pela a~ do Tratado de Paz com lsnel, de 1994, 
pela impletnemação do novo sistema eleitoral, que instituiu a prática de um votO por 
pessoa, e pelas alterações na lei de 1mprensa. que, na pratica. cercearam a liberdade de 
apresslo DO paiS 

Abriu-se, assim. o caminho para a reabzaçio de novas eleições legaübvas em 
novembro. que, bmcotadas pela opoStçio •slaatlsta C o índice de abstençio. o III8IS alto da 
hiltóna da I~ alcançou 65%), beneficiaram os represenrames mbllls Em nowmbro. 
o Rei Hussem lcieSJgnou os 40 membros elo Senado do pm 

E11es ultimos acomec:tmentos no plano da politlca imana- pan~ o 
bOicote as eleições leg~slatJvas - tomaram patentes as cuaes entre as lbrças filiia a Hussem 
e a oposiçlo lBiumstas. Os oposlciomstas •n1sam o ~ de pm:r.t'i~ •CJ11lllmar uma 
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deDIOc:r8cla apenas de fachada sem liberdade de 1mpreasa. sem ele.~~== :!.:.-=ua para o 
CII'ID de Primeuo-Mirusuo. e com surema elmloral que prmle@JM~a os •+ r•ma 
tnbus, tndicionalmeme subarvleates 10 Governo, prejud11:ando a ct'DOiidiiÇin de 
pmudos políticos SUSICI1Iados em programu de sovemo e 1deolop propna 

O Governo responde as '"IHÇCies reReraudo sua jiOilÇio de que as eleiçi!es 
- o úaico c:amillho para ptiiiiiÜ a ~ definmva de um resu- üeno e 
clemoc:rilk:o no pais Parece., emmaaro. ter '"lUdo o golpe do amplo boicote ii eleiçilet 
de acnoembro O novo Primeuo-MillillrD, por exemplo, reconbec:e a aecea11dade de CXIIIIer· 

se o -\00 tnbalasmo da c:omp~IIÇiles pU'IICiárias da lordiaia. por •ülelwídio da 
1mpl•-çlo de aavo 1111ema eleiunlno pus 

A figura cansmatu:o elo Rei, sua habalidade politica, os dividendos ec:onilmicos e o 
11p010 ocidemal advindo& da ··-n 'ila paz c:om lsnc1, con111do, slo &lares que 
Clllllnbuem pua COIIII'8balulça e muaer em IÚVels toleraveas o ~ de 
illlpllft&mS setDreS da soaecfwle jonlaaiuaa. Na vadade, as criticas 10 ao- ... D 

1 c • "•·se sempre que o processo de pu eatre palesunos e sneleues VIvem IIID • !'01 
de imp•••, precisamente O CIIO 110 DID'IIeii!O 

Os últimos- pi DIIIICIII'UII O esiii'C'meato elo proces1= reg-· em que 
~ os esfo-;os de medi•çio de Wubiagtoa. ~ mesmo as e5nl Jonllaia e 
laMI, lllé .alo apme111emnne ~ sofienm sério reves em fiiiiÇio de doil 
.._dos tararisw, oaxridos em Aml em s«em1no último o primaro, Cllllra doil 
lellUIDÇas da Embaix•d• de IIIUl, reivirldicaulo pelo grupo "R=irlJ Í'l JsMmull 

lordamana··. o ~nclo. perpearado em represaha d1as depo1s pelo Mosud.. o servaço 
secreto 1sraelense. contra o h der do grupo Hamas na Jordãrua. Khaled Misha ·ai O Rei 
HIISSeln chegou a ameaçar Israel com o rompimento de relações d1ploiDIIIIC&S e. UDda que 
1110 não tenha ocomdo. o relac1onameato bdat.:r.:.l a:nda se re<ceN«! o1mo prnf!IP.maS cnNios 
pelos dOIS 111c1dentes 

No que daz respe110 a atual cnse no Iraque. a Jordãma tem envtaico tndt'S os 
esforços para evttar a eclosio de hosuhdades. cuJas consequllDCIU telldenam a -
plnlculll'ltlellle desasuosas para o pus Obngada. por um lado. a mamer wa m"çio 
coeaeme c:om sua recente polnaca de boa vazmhança com Israel. e. por outro, a r:espeaur a 
t.ança cultural e reli!POM que a aproxima do Iraque - elo qual depellde, IUIIda. 
-u:ameme. para supnr suas -.dade de pearoleo. a preços aJt-. IUbilidi•dos 
-, a lanlinia nio tem boje c:omo llllorar JIOIIUI'II pró-lraque. çomo a , • .,...,. em 
1990/1991, liiiS tampouc:o pode hostilizar ~- Em evemuaJ ecloslo do c:oallito. a 
JCIIdiaia, além de euwp;wer seu suprimealo de peuóleo blruo, perderia o priD&:ipll 
--m pua suas exportações e unaialna recebeDdo grmde at1uxo de refi1gildos ele 
gama. 

... CHjUDt111'11 Ec:oiiÕmia 

AI autondade ec:onõttuc:as Jonlmuulas procuram segwr a cbretnz de ~ u 
politicas e açilet ec:onõaucas. sempre que po111ve1. à COIIIIderaçio prevaa c:om a iaiaaâva 
priwda e ceaaw de pesqniu .... d"'nca, proeedimemo mdispenuvel pua a otfeaçl?, pela 
-do rw•. de nívetl a 1 -de c:ompelttivadade. 
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l)esclp 1 <111<1 u sucesSJvas admuuSU'BÇ6es vem 1mplemedWIC!o mpdo pro8flllllll de 
ajuste e reformas -:entrados no uadic:•oaal rec:enuano do FMI. com Vistas a embüizaçio da 
eGOIIOIIlla pcll" mao • .4os--HIJIIinrcs expediemes (a) ma•ttenc;iio de c:ãmbio fixo e 
solwevalonzMcl em relaçio ao dólar; (b) comeação das taxas de 1nftaçio, (c) reduçiD das 
IIIMdades ec:onõmicas a cargo do Esrado e inc:eauvo a maior participaçio do serar privado, 
e (d) pnonzaçio, na orientaçio dos UIVeltlmentos, dos setores voltaAios para exponaçiD 

Os resultados, Uti o preseme, dessas politicas têm SJdo 111111t0 Slllisfatórios: IDiidia de 
cresc1memo do PIB de 6,5% emre 1990 e 1996, redução do deficit orçament1n0 para 4% 
do Pm em 1996; reduçio da divida extema de 190% do Pm em 1919 para 100% em 1996, 
aumenro das~ lntenw:IOIIliiS de USS 650 mlihlles em 1996 para USS 1,5 bilhlo em 
1997, anmeato da taxa de poupança interna para 14,1 o/o do Pm em 1996, taa de 
iDvesumemo de 33% do PIB. com o seror Privado respoudeado por 80% do total iDvemdo, 
e~ das taxas de infllçio de25,6'Yo em 1989 para6,S% em 1996 e do des jUego de 
25% em 1995 para 14% em 1997 

No que se refere ao comércio exacnor, reaUtrou-se, no pimeu'O _,. ue de 1997, 
crescunemo das exportações da ordem de 9,5% com relaçlo a igual penodo de 1996 Os 
seiOI'eS que IIIUs c:rescenm foram os de proclutas químicos e miDénos. 

5. Relaçies BDaterais 

AI relaçi!es diplomuica• eatre Brud 1. JonliDia fonm rom.Iizadas em 1959, com 
o estabeieCJIHittO de lepçio do Brail em Ami, elevada, em 1964, à C8lllllllria de 
EmbiiiXIIda, mmpliatjva com a EmbNxada do Brasil em Beirute Em 1984, o BIUil abnu 
Embuxada propna na capital 1ordaruana A Emba1xada da Jordàma em Br&SJha 1mCIOU 
suas at1vidadas tambem em 1964 

Durame a Guerra do Golfo. a Jordân1a desempenhou papel pobnco 1mpon1111te para 
o Br&SJI. ao 1merceder Jumo ao Govemo de Buda em favor da autonzação :~a.'& r. suda doR 
cerca de I SfJ llras&le1ros que se encontravun no-lra-1ue e no Kuute oaopado 

Slo. pc.oo.ãllto. corretas e cord11us as relaçc -:s eJtÜe os dots pases. que II'Ocalll. com 
&equCnciL apmo para suas respecnvas cancbduuras nas Nações Urudas 

- Aat~OI m Vigor 

• de Transpones Aéreos (em VIgor desde 1976) 
• Acon1 Comen:1al (em VIgor desde 1991) 

- V'llitu ~proas 

• Outubro de 1994 VISita do ex-Cbameler Celso Amorim 
• Outubro de 1995 Visita da ex-Ministra da lndústna. Comercio e TuriSDID, Dcrothéa 

Wemack (para part'Cipar da n Coafeninc:la para o Desenvolvimento Ecxmõmico do 
Orieate Médio e None da Afhca- MENA Summlt) 

- Comércio Bilateral 

Veja quadros nas pagin-:s segw:tt": 
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Comercio Btasii..Jonlãnia 
(Pauta ae &IIClftlii;IO e lmrxmação cem os 

15 QnnCJDaiS DI1XIIIIDS em - caiii!JOI'a em mullões oe USS FOBJ 
1 .... 1817 

.11,..~1111 

Pra•• .a ~ P-artM ,_DI nnanml' 15.111 ZI<M Clanna de IICIIiiUID 

,_ ~~~~- 171 11.37 

c:.No "' tarr "' ....,.lallll 1.211 15.31 
rwr decalllllll'l:l 1 a 3.17 741 

a..- Cl ---
2.17 ~.flT 

c.me- -n/-. 1G 2.W 

r:l- 1 11 2.21 "---- 1111 1. 

--- .a.D1 -· ~~~~~-· 
ref ---

i 1:1.15 13.:MICIIIMD CM--

-DI- 1171 11.~ 

, ___ 
Ouls. 1.11'1 1.12 

~---- .... ~ ..... 
c.l6 n/ """ . nl....,.lallll 3.8 3.11 
a-cJ_DI_ 3.11 3.211 
Fladoo_ .... ._ 1.71 1.111 

c....--1'11- Ull 1411 Cl- 1,15 1 17 

C1'181111.- .......... 52.11 -CIDI-.CM __ •_ 

,., --- i. 14.W 1II.DII 

771 1.3111 Cl-111- a. :s• 
c.l6 1'11 11111' nl :s.a 1M ·- 1.21 1 •• 

~--"'-
o.a a.lll Cl- 0.1'1 D.IIZ - o.a 0.71 

IFIDCM_nlo_ o• 0.71 

MARÇO DF 

\a ~ 

1.111 1-

7.411 &10 

C.71 1.11 

UI 2.111 

12AD 1DD.DDI 
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Comercio Brasii-Jordãnia 
(Plota de Elcoonaç4o e Imoortação cem os 

1 S pnf!Cioats orooutos em caaa careqona em m11n6es ae u S5 FOBJ 
f994-f997 

lOuis. .,.,..,_ 55.08 71 58 Outros danKOS de DOIBSS 

IC...P- 7.24 941 CloretO de DOtaSSID 

CaM nllarr n/-'"'*' 3.04 395 5als aetfUmaclas DI t1an110 

DlmatarD/-. 2.09 2.72 Maa- Dllnlll mat tem ,.,._....,..,_ 
112 211 Outros nlllfi...,cns --- 124 1 61 Outras ae~~e~s aam•aos .,_ 0.70 091 o- fonlesuana '""" -"'-- 0.87 087 

~.-.-- 0.12 011 

lf!" ... ~- niD- 042 055 
/'n ..... 1e ,..,.. em brUta 0.37 0411 

= -- 0.31 040 

= :::;: ---- 0.11 0.23 .... 0.15 0.20 
;-;: ... 014 o 11 ___ .. 1 _ ___ •. , .. 

IT---EIC &;I ---~- .... ·---·---53.30 T--- ___ ....__ -·---· -11.10 TIIII--EIC ., ................ ~ .. , ... _____ 93.10 

~t---EIC ••• ---~ -·-·----711.92 
rr-a...-t i .,. ---~ -·---8.30 IT-a..~-lluW ;I ---..--.-·- 11,40 
l'r•--tawa:r ---~ -~-----12.40 IT--- 0111 - •IJSI.FCIII. em 1187 -· ·-·--- 9.12 

(À Comrssifo de RelaçiJes E:ctenores e Defesa Naczonal) 
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013 842 

0.04 0.38 

0.01 0.08 

0.01 007 
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O SR. PRESIDENTE {AniDrwl Carlos Magalliias) 
- 0 Expedoente lodo VBI à publiCaÇão. 

Sobre a ~. npquenmanto-que sent rldQ pala 
Sr.•1• Sacratána em exerclao, Sr.• Sanadora Erndia 
Famandas. 

~ lido O segUinte 

REQUEAIIIENTO N.0 154, DE 1111111 

Sanhor Praaidante, 
Nos 1annoa f8111manlals raqua1ro a 18bl8da do 

Raquanmanto n.• 587196, de m1nha autona, de ao
biBSiamanto do tlllludo do PLS n.• 216195. 

Sala das S11aiies, 10 de maiÇO de 1998. - Se
nador Romero .Juc6. 

O SR. Pli WIENTE (AniDnoo Carlos Magalhllaa) 
- O requanmaniD que se pratande ratlrar VISII suscar 
a trarmtaç1o do Prqato de La! do Senado n" 216, de 
1995, de autona do nobre Sanador João FfiiiiYB, que 
diSPÕB sobre a rronaraçio am terras 1ndlgenaa, lan· 
do sido apreaentado palo nobre Sanador Romero 
Jucá, em 17 da junho de 1996, e submatido, nos ter· 
~ n~gunantaia, à Cor aaão de Assuntos Socas. 

Em I'ICMifflblo daqllllle ano, o Sanador JoAo 
França, autor do Prqato, soliCitou a sua 1nc:lulio em 
ORiem do Ola, por astar asgolado o prazo daquela 
Comissão, atnwáa do Raquanmanto n" 1.061, da 
1996, que foi r8j8dado palo Planéno. 

A Cormasio de Allauntoa Socas, como _,_ 
ctulio de aau Parecer n" 775, de 1997, manlfaatou· 
se contra- ao IIObniBtamaniO da prnpo8!Çin. 

Esta P-ldtncla. com ~apaldo no art. 215, 11, 
c, do RagaMniD Interno, defere a 18bl8da do raque
rimanto. 

Hé., anlnllllnla, IObr8 a ~. outro raquan
manlo, da autoria, lllrnb6rn, do Sanador Romero 
Juci, que vai -lido, pa1111• Saciel6rta em -.:i
CIO, Sr" Sanadora. Ernllia Famandes. 

~ Ido o seguinte: 

REQUERIMENTO NR 155, DE 1111111 

Senhor Presidente. 
Raqu81ro 1111J11 declarada a prejlldicialllleda do 

Prajato da Lei do Sanado n" 216195, que 'diapiia so
bre a rmnaraçio em !arras 1ndfg&MB a di OUiraS 
PMdii1CIBS", nos lannoa da lalra b, do art. 334, do 

_Rtgnnaale-IAMmo do Sanado Fadarei. 

J~oatlllcaçio 

o Reg~mento Interno do Sanado Fadarei em 
seu art 334, letra b, reza· 

"Art 334 O Presidenta, de oficio, ou 
ed1Bnts consulta de qualquer Sanador, de-

clarara pre,udiCada maléna dapandanla da 
deliberação do Senado: ., ........... --·····-....... ···--············ ... . 

b) em VIrtude de seu pr&Julgamento 
pato Plenano em outra oportunidade' 

Esta Casa 1á exam1nou e aprovou o Projeto da 
lei do Sanado n• 121195, que "dispõe sobre a explo
ração e o aproveitamento da recunaos rn1nan1iB em 
!arras 1ndígenaa, de que tratam os arts. 176, Par6-
gnlfo pnm81ro, e 231, Panlgnllo r-ro da Consti
tuiÇão Federal'. que estudou com profundidade o as
sunto ora submetido novamente a nossa ~..,;ação. 

O refendo Pf0]81o da le1 procurou engkAia• em 
seus 23 arts e 30 parágrafos toda a mal6ria ,.,.,.,_ 
te a exploração e aprovammento da recu.- mme
r&IB em !arras 1nd1genas, enquanto o PI'OIBio da La! 
do Sanado n" 216195, 11'8111 de tão momantoao as
sunto em 6 artigos e 5 parágrafos. 

Aprovado pelo Sanado Federal o Prqato da La! 
n• 121195. 101 envl&do à Clmara dos Deputados em 
8-3-96 onde se acha tramitando sob o n" 1.6101116. 

Em 26-3-96 !01 encaminhado às Con allea da 
Mtnas e EnetgtB (CME), Defesa do Conaumldor, 
Melo Ambiente e MIIOn&ll (CDCMAM) e Constitui
ção e Justça e Redação (CCJR). 

Em 29-4-97, a Con 1 'o da Amaz6nia a De
senvolVImento Rag10nal solicitou, através do NqUeri
mento n• 2S9197 (aprovado), que asta ecrr· ,, file
se Incluída na apiiiCI•ção do ménto do ~ IIPÓ8 
a Corrussão de Minaa e EnargiL 

Na Con -o de Mlflllll e Elwgla tal 1 1: ido 
ao Nobre Depdado EIIDn Rohnel- PSC, pa111 pnJiallr 
parecer sobre o prqeto e as ernendaa.., a llllllaL 

Em 11-&-87, a Comi&SIO da M..a a El ...... 
aprovou, por unanunidada, o paraM~' lawiot0'81 do 
Relator ao projeto e CICiniiWto às -ldaa. 

Em 1o-9-97, a Conseão da Amaz6nia a de 
Desenvolvimento R&giOIIIII aprovou o~ do Re
lator; Deputado Salomão Cruz, favorável ao pnlj8lo 
e contráno às emendaS~-

Por 1a1s raz<les, e ameia por e~nomia proces
sual, é que soliCitamos a claclaniÇIIO da IJNI!Idlcall
dade do Prqato de La1 do Sanado 21111'115. uma
que a rnatena nela contida fo1 amplarnanllllnllllda 
naeta Casa. 1nclusMt, com a aprovação, palll Cornilt
são de Assuntos Soci•IS. do p.-... 42196 de .... 
tona do nobl8 Sanador Leomar Qultanllha, •· lllnl
vés de duas emendas eaco1mou o PfDIIIID da Lei do 
Sanado n" 1211'95 (n" 1610/96 na CAmBra c:Jae Depu
tados) de possfveiS fallws. 

Sala das SessOea, 10 de maiÇO da 1111111. -Se
nador R-., .JIIOL 
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·(A Comissão de ConstitUição, JusllçB 

e Cidadlnia.} 

O SR. PRESEIENTE (AntDmo Carlos Magalhães) 
- Anas de declanlr a PA1J1 Jdiaalr!ade do proJ111D. solicdo 
..... da doula Cal' "o de Ccnsblulçiio, JusbÇa e 
Cdadania sobra o ~Bq~Erimento que acaba de ser Ido. 

Sobra a -. ptqetos de lei que serão lido& 
pelo 1• Sacratáno, em exeJCicJO, Sna. Senado1a Emi
lla Fernandes. 

Sio lidos os segu1ntas: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" &3, DE 1998 

Allllnl o Dsctllto-Lel rt' 1188, d8 21 d8 
outubro ... 11611, lnlraduzlnclo o -lto 
d8 all....ro funcional • cM CIUinlll provl
dlnclll 

O Congraaso NacJOnBI decreta: 
Art. 1° o art. 2" do Decreto-Lei n" 986, de 21 

de outubro de 11169, passa a VlgDI8.r com a seguonte 
radaçin: 

"Ait. 2" ................................................. . 
§ 1° Foca IICniiiCIHIIado à IIS!agem es

opececfllbcoca,:a onde COID!r, a segu1nte delimçio: 

XXI - Alimento Funcional: é o "'1118· 
diante consumido como alimento ou suple
mento aimenlar que, dada a presença de 
constituintes salutares em sua COI11JOSIÇão 
qulrnca, pode contribuor, ~. 

para a p~enlannidades ~ 
edaoulrall àsaúde." 

Art. 2" O Poder regulamentará asta 
Lei no prazo de c:aniO vinte dias. 

Art. 3" Esla lei -.a em VJgOr na dela de sua 
putAAjin. 

Art. 4" ~as ctsposÇões em -*~~no. 
Jlallfle 9ID 

ExiBia um i18HJIIoclival hiato na ragulamenlaçio 
da V"lgilincia Sarllllirla braalleira no que diz raspai1o 
- almeniDS dotados de certas caraclllriSbcas qul
maas, espectaiiiWIIe banélic:as na pravençio de 
dalerminades patologias crOnicas. Tais aimentos, 
Wll!pOStos por éleraal~-~licerol do tipo Omega-3; 
por filns de origem •r.=· como a qudlna e a qUI
tosana; por con!plems vdamínicos e mnerais do bpo 
g.-.g; por fontes nalui'IIIS de piperina e de aiiCina; 
e por fontes naturais da ollgcs -rrd- como a glo
~ e o sullato de condroitina, entre outros, 

são fatoras benéficos numa séne de moléllloas As
Sim, alimentos especoaos como a carblagem da tuba· 
rão encontram-se no limbo da oneiaslênaa de uma 
definição que os diferancoe, claramente, por um lado, 
dos alomentos ordonános e, de outro, dos medica
menlos. O Decreto-La• n.• 986, de 21 de outubro de 
1969, não classifica Iaos produtos como alimentos. 
Assim como é amossa a Leo n.• 6.360, de 23-9-76, 
que dispõe sobra regiSbo de medocamenlos. 

Existe nos Estados Unidos, na Unoão Européia, 
no JapAo e nos palses denomonados Tigraa Asiáti
cos legislaçio pertmeme contemplando essa nova 
categona de alimentos - os alimentos funaonaos. 

A eclosão de um meJCBdo CIBIICIII'Ibl no imbilo 
do Men:osul é uma rsaloclade IIISCfisrnival. O Brasd 
nio pode ser p18Judocado em seu polelocial de comer
asllzaçio de almentos funcionais nesse pnxnssor 
IIIBICBdo, pela ausênCia de uma ragulamsràçio nacio
nal ~tal aspecto 'la V19i1Ancoa ssnilária. 

Desla118, JUlgamos oportuno o preenchimento 
do hiato na caractenzaçio de ahmentos funcionais 
nessa regulamentação. Por outro lado, por lralaHe 
de alomentos que tangencoam as caracterfsticas de 
flirmacos, deVIIm ser lnllados com um rigor aupenor 
ao empragado com os alimentos ordlnénos, uma vaz 
que podem induzir l88pDBiaB farmacológicas. Não 
-.anamente as fislologocamente dasejlivea, 
como o fazem, usualmente, os aUmentos onlroários. 
Podem, evanlualmsnte, BU!ICIIar a ec:losio de raaç6-
es adversas. Porlllnto, tal assunto deve _.mr com 
a regulamentação especifica do Poder Execullvo. 

Sala das Sassiles, 10 de março de 1998.- Se
nador Lllclo Alclnlara. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PElA 
SUBSECRETARIA DE ATA 

LEI N"6.360- DE 23 DE SETEMBRO DE 1976 

Dlep6e sobrll • vlglllnclll ......... 
que~....- OS n IIIC&J_..., • 

dragu, os nu- famlaaluiiDos • -
l"'llatae; ca 1m611aos, .... an1111 • oulros 
proclutoll, a clli outras pnlllldl1 claa. 

DECRETO-LEI N" 986 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

lnslltul - bllalcas ........ 
mno18118111ntas-

Art. 2" Para os efeotos deste Decreto-Lei consi
dera-se: 
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I - Almento. toda substâi1CIII ou m1stura de 
subs!AIICIIIS, no eslado sólido, líquido, pastOSO ou 
qualquer outra forma adequada, desbnadas a forne
cer ao o~ganiSfiiO humano os elementos normaiS à 
sua formação, rnanutençio e deeenvolvlmento; 

11 - Matária-pnrna alimentar: toda substlncla 
de origem vegetal ou ammal, em estado bruto, que 
para - Ulilzada corno alimento precsse sofrar lnl
tamenlo e/ou translormaçAo de natureza IISICil, qui
~ ou biológica; 

III - Alimento ln Mbua. todo almento de on
gem vegetal ou animal, para CUJO consumo 1rned181o 
exiJa apenas a n11noção da parte não comestí.., e 
os tratamentos mciiCIIdoe para a sua perlalla h'!I18-
NZação e coMarvaçio 

IV - Alimento ennquecldo - todo almento que 
tenha sido adicionado de subs!Ancl8 nutnenta com a 
linaiKiade de rafolçar o seu valor nutnbvo. 

V - Alimento d1816bco: todo alimento elabora
do para ragmes alimentares esp8CI81B destmado a 
ser 1ngando por paaeoas sis; 

VI-Aimanlo de'-- ou llllilicial: todo alrram 
pn11 ado IXJm o obJaljllo de llrilar alrram nalllllll e em 
CU111 tui4J Jllitl" ercra. paepa;Dirai .. iade. sublllln
canlo •-•adanoalilaiiDa-nalo; 

VIl - Alirnenlo Irradiado: todo alimento que b
nha sido l'ltariCIOnalrnenta submetido à ação de ra
dillç6es lonlzanleB, com a finalidade de p~ 
ou para outn1a fina obedecidas aa nonnaa que -
rem a - alaborlldas pelo órgão competente do Mt
niBNrio dl Sallda: 

VIII - Adllvu 11tancional: toda substância ou 
nwtura de IIIDtlnclas, dotadas, ou não de valor 
nubltlvo, junlada ao al ... nto com a finalidade de m
plldlr ..... .....,.., manter, conlanr ou lntanadicar _. 
-. cor e sabor, modllicllr ou rnan1er seu ...e.c1o 
flíllao geral ou -rcar qualquer aç1o 8lCigida para 
un-. boa IK!IIIiogla de labncaçiD do alimento; 

IX - Adlllvo i ICidMtal: toda IIUbldncl8 nlllldual 
ou migrada, prlllnta no aUmaniO em cleconilncia 
dos ~ ,.._ a que lenham sido aubrnell
dal a iiiiidfNta-pili• *'-'dar e o alia .no ln lllllura 
a ao canlaiD do d1a11D com os artigos e 1111111..,.. 
&14hegados ... - d-- fases de fabnco, nwn
pllllçln, am'a ' gB'II, adDcegem, tranapxta ou VWida; 

X - Pracluto ..--feio· todo alimento derivado 
de rnatéda-pmw. almentar ou de almento ln nlllura, 
adicionado, ou nlo, de outras subatinclaa pennlb
dea obtido por P'OCBSSO tecnológiCO adequado; 

XI - Padrio de Identidade e qualidade: o aata
balacldo pelo 6lgio competente do Ml'lillléno da 
Sallde dllpofldo sobre a denornlnaçlo, dellnçlo e 

composição de alimentos, matéf18811nmas. alimen
tares, alímentos in natura e adlbvos·1~, fi
xando requisitos de h1g18ne, nonnas.de enbasallal
to e rotulagem métodos de amostragem e ânillla; 

XII - Rótulo: qualquer identdicaçio Dl4H assa 
ou lllografada com os diZe- pintados ou graVIIdoe 
a fogo, por pressão ou decalcar;An apiiCIIdos eobre o 
reapltinle, vasdhame emooltóno, cartucho ou qual
quer outro t1po de embalagem do alimento ou aobre 
o que acompanha o continente; 

XIII - Embalagem: qualquer forma pela qual o 
alimento tenha sido acondiCIOnado, guardado, anpa
colado ou envasado, 

XIV - Propaganda: a difusão, por quaiaquer 
meiOS, de 1ndiCBÇ6es e a diSinbuiÇAo de almentos 
relacionados com a venda, a o emprego de maléna
pnma alimentar, alimento ln natuna, rnatana. utili
zados no seu labnco ou p18Stin111Çio, objaiMindo 
promover ou Incrementar o seu consumo; 

XV- Órgio ccnupela118: o órgão VlcriDD eapecl
fiCO do Mlflllláno da Sallda, bem corno os~ fiadlt-
11118, esladuaiS, ~. dos Ternlónas e do DllllriiD 
Federal. congãl-. devidamente iii8da IC&Io; 

XVI - Laboratóno ofiCial: o órgio técniCO eape
cHICO do MiniSténo da Sallde, bem corno os órglos 
congilneres fedéiiiiS, ealaduals, ITIIIIII:Ipall, dos Tarn
tónoa e do DISinto Federal, diMclemenlll iiiedalciadal; 

XVII - Autondade fiscalizadora conljllll&i11&; o 
luriCIOnáno do órgão compatenta do Mlnllllllno ela 
Sallde ou dos demais órgiolliacallzadores '-cleraia, 
estaduais, rnuRICipllll, dos Temtórioa e do DiBIIIIo 
Federal; 

XVIII - An611S8 de controla: aquela que é afe. 
tuada lrnediatarnenta epóa o registro do allnal!D, 
quando ela sua amage ao consumo, e que aeMlá 
para comprovar a sua c:onluaalktade com o &...,acti
vo padlio da ldenlldade e qualldede; 

XIX - An6bse fiscal: a ..... Ulde IObre o alinwi
to apreendido pala autoridade ,.,...üadn .. 1111111»' 
tanta e que MMni para verificar a sua culoi;alidadlt 
com os diSpoSibVos desta Decrato-1.81 e de - Re
gulamentos; 

XX - ESiabelecllllento: o local onde 18 fabri
que, produza, marwpule, beneficia, •:onclicb•. con
serve. transporta, armazene, depolita para wncla, 
diStribua ou wnda, aUmento, malária-prima allnlln
tar, alimento ln natura, aclitNIIS llli&IICIIIIU, ,..._ 
nais, artigos e equ~ dastlnados a enlrar em 
cor11ato com os mesmos. 
.................................................................................. 

(À Comlssio de AssunfD8 Sor:ial8 -
decisão l8lmlnaiMI.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 54, DE 1998 

Dupõe sobre a Área de Proreção Ambiental 
(AP A) de Jencoar:oam lor:ail::ada nos 
mumcípios de Jyor:a de Jencoacoara e Cruz, no 
Estatflj do Ceará e dá oull't1S proVldêncras 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica transferida para o Poder Executivo do Estado do Ceará a 
responsabilidade pela administração e fiscalização da Área de Proteção 
Ambiental - APA de Jericoacoara. looalizada nos municípios de Jijoca de 
Jericoacoara e Cruz, no Estado do Ceará, criada pelo Decreto no 90.379, de 29 
de outubro de 1984. 

Art. :zoA presente Lei altera os artigos 4°, 9° e 18 do Decreto D0 90.379, 
de 29 de outubro de 1984, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° No funczonamento da APA de Jerrcoacoara, serão 
adotadm1 as segumtes medulas przorztárras: 

I - zoneamento a ser- efetivado pelo 6rgõo responsável pela 
admzmstração da APA, em artzculação com o lnstztuto Braszleira do Meio 
Ambrente e dos Recursos Naturazs Renováveis - IBAMA, mdicando-se as 
atrvldades a serem mcentrvadas, em cada zona. bem como as que deverão 
ser licencradas ou proibidas, de acordo com a /egrslação ap/rcável; 

II - utllrzaçifo dos mstrumentos legats e dos mcentivos fmonce1ros 
governamentaiS, para assegurar a proteção de Za,a de Vida Silvestre, 
uso rac1bnal do solo e apl1cação de outras m.dldas referentes à 
salvaguarda dos recursos ambientaiS, sempre que consrderadas 
necessáriOS; 

539 
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III - ap/1cação. quando cabívets, das meduias e sanções legats 
destmadas a 1mped1r ou a eVItar o exercíciO de atn·,dodes causadoras de 
degrac/Qção ambiental de qualquer nature::a; 

IV - divulgação das medidas previstas na leg1slaçdo pertznente à 
APA de Jertcoacoara, objetlvando o esclarecimento das comunidades 
locats sobre as poss1b1lidades de desenvolvzmento sustentável e sobre as 
fznaltc/Qdes c/Q APA. 

V- aqutszção de áreas que t1verem espec1al interesse b1ót1co. 

Art. 9° - A compra e venda de 1móvets dentro da APA de 
Jer1coacoarajicará adstrtta à prévw anuênc1a do órgão responsável pela 
admmzstraçiJo c/Q APA e c/Q Prefeitura de Jyoca de Jencoacoara, e, 
quando se tratar de terreno de marmha e acresc1dos, ccmforme 
conceztuados nos artzgos ] 0 e 3° do Decreto-Lei n~ 9. 760, de 5 de 
setembro de 1946, deverá ser consultada previamente a Secretaria do 
Patrtmômo da UmiJo no Estada do Ceará. 

Parágrafo ún1co. Nos terrenos de marznha e acresc1dos, conforme 
descr1to no caput desta cl6usula, niio serão admitidas construçlJes de 
qualquer natureza, com exceçiJo de embarcadouros . 

......... .... .. ... .. ......... ··············································· ............................ . 

Art. 18. A mobservãnc10 das d1spos1ções cont1c/Qs neste Decreto 
suJeitará os mfratores às segumtes penalidades: 

I - advertêncza; 

II - multa Simples ou dlár1a; 

III - embargo, 

IV- mterd1ção definmva ou temporárta; 

V- perda ou restrzção de mcent1vos e benejíc1os jisca1s conced1dos 
pelo Poder Públtco; 
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VI- perda ou suspensão ue partiCipação de lmhas de financiamento 
em estabelecimentos estaduais e federais de crédito. 

§ l 0 As penalidades previStas nos inc1sos III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas sem prejuí:o das md1cadas nos mc1sos I e II do 
mesmo art1go. 

§ 2° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste art1go, 
é o poluidor obngado, Independente da ex1stênc1a de culpa. a mdemzar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terce1ros, afetados 
par sua otlwdade. 

§ 3° No aplicação das multas de que trota o mciso II deste artigo, 
serão observados os segumtes limites: 

I- de 50 (cmqfienta) a 3.000 (três m11) vezes o valor nommol da 
Umdade Fiscal de Referência - UFIR nas mfrações leves: 

II - de 3.001 (três m1l e um) a 10.000 (de;: m1/) vezes o valor 
nommal da UFIR nas 1njrações graves; 

III- de 10.001 (dez m1l e um) a 15.000 (qumze m1/) vezes o valor 
nommal da UFIR nos mfrações gravíssimas. 

§ 4° Nas mfrações às dzspaszções deste Decreto serão considerados 
as czrcunstãnczos atenuantes e agravantes: 

I - constituem czrcunstãncios atenuantes: 

o) ter bons antecedentes no cumpnmento das dzspaszções legozs 
relotzvas à defeso do mezo ombzenre: 

b) ter procurado, de modo efellvo e comprovado, evitar ou atenuar 
as consequr·nczos danosos do foto. ato ou omzssão: 

c) t r comumcodo tmedtatomente ao órif}o responsável pela 
admtmstração do APA a ocorrêncta de foto, ato ou omzssão que coloque 
ou possa colocar em nsco o meto ombtente, 
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d) ter colaborado com os agentes encarregados da jiscallzaçdo e 
do controle ambzental; 

e) ser o uifrator przmárzo e a falta comenda pouco significativa 
para o mezo ambzente. 

II- constituem czrcunstãncUlS agravantes: 

a) ter cometuJo antenormente mfração à Jegzs/ação ambiental; 

b) prestar mformações mveridzcas, alterar dados técnu:as 011 

documentos; 

c) pracrastmar o atendtmento dos agentes credencwdos pelo órgdo 
responsável pela adrmnutraçao do AP A, por ocasião de 1nspeçiJo à fonte 
de poluição 011 de degradação ambtental; 

d) deixar de comuntcar de tmediato ao órgão responsável pe/Q 
admmutraç4o do APA a ocorréncta de fato, ato ou omtssdo que coloque 
011 possa colocar em ruco o meio amb1ente; 

e) tel' a mfroção conseqtlências graves paro o mei'l ambiente ou 
cause l'lSCO 011 dano à smíde públ1ca; 

./) tenm os efeitos do Uifração atmgzdo áreas tk unulade de 
conservação ambtental ou comprometido a tntegrtdo-le dos recun:os 
húlricos, ou, amdo, dos recursos naturau de ecossutemas litor-ãneos; 

r 
g) deiXDI' de atender de forma retterada as ex1gênc1DS do órgiJo 

responsável pela admmistração do APA. 

§ 5° Nos casos de remctdblcta, poderá ser apl1cada multa, s1111ples 
011 diál'ia, tk valor col'respondente ao dobro do anteriormente zmposta. 

§ 6° Caractertza-se remc1dêncta quondo o mfrator cometei' nova 
mfração, polumdo ou degradando o mesmo recursl, ambiental, água, ar, 
solo 011 subsolo poluído ou degradado pela mfraçJA anter1or 011, amda, 
quando néio tiver sanado a zrregulandode constatado após o decurso do 
prazo conceduJo ou prol'rogado para suo correção. 
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§ 7° Nos casos em que a rnfração for conttnuada poderá a 
autoridade competente rmpor multa diária nos mesmos valores 
estabelecrdos no parágrtifo qumto deste artrgo. 

§ 8° A multa duína cessará quando corngrda a Irregularidade e 
não ultrapassará o período de 30 (trinta) d10s comdos, contados do data 
de SUO ImpoSIÇãO. 

§ 9° A multa drár10 poderá ser transformada em multa simples 
quando o infrator, por termo de c;ompramiSso aprovado pela autoridade 
ambiental que aplicou a penalrdade, obrigar-se à adoção de medulas 
espec(ficos para cessar e corrigir a poluição ou degradação ambiental. 

§ 10. As penalióades de mterdrção, temporáriO ou defmitiva, serão 
aplicadas nos casos de perigo immente à saúck pública e à conservaçao 
do APA e, a cntério do órgão responsável pela sua admmistração, nos 
casos de infração contrnuada, rmplicando, quando for o caso, a cassação 
ou a suspensão dos autonzaçlJes ou das licenças de que trata o parágrafo 
único do art. 5" deste Decreto. 

§ 1}. A penalidade de embargo será aplicada no caso de 
ativrdades, obras ou empreendrmentos executados sem a licença 
ambiental ou em desacordo com a licença concedltla quando sua 
permanincia contrariar as diSposrçlJes desta Lei, do seu regulamento e 
dos normas dela decorrentes. 

§ 12. Nos casos previStos nos InCISOS V e VI deste artigo, o ato 
declaratório da perda, rest'"lção ou siiSpensão será atribuição da 
autoridade adminiStrativa ou jinancerra que concedeu os benejlcios, 
incentivos 1 ou fmancramento, conforme solrcrtação da autoridade 
ambzental, ~mprmdo resolução do CONAMA. 

I 

§ 13j Os recursos admrmstratrvos mterpostos contra a zmposrção 
de multas terão prazo de /0 (dez) dras contados da lavratura do auto, 
atendulo o requisito legal de garantia de mstdnc10, e serão encammhados 
ao órgão responsável pela admmrstração da APA 

§ 14. Cumprido a obngação assumida pelo rnfrator, a multa 
poderá ser reduzida em até 900A> (noventa por cento). " 
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Art. 3° Ao artigo 5° do Decreto no 90.379. ae 29 10.84, ficam acrescidos 
os inciSOs VI, Vll, vm, IX. X, XI, e parágrafo único, com o teor abaixo: 

"VI- as at1v1dades de recreação cuJa Implantação venha a causar 
degradação ambiental ou modificação da paiSagem local; 

VII - a mstalaçlio, ampl1açlio ou reforma de préd1os de qualquer 
ordem, equipamentos hoteleiros e dema1s at1v1dades comerczazs; 

VIII - a retirada de qualquer tipo de mater1al ou sed1mentas (are1a, 
barro, pedras ou conchas marmhas) dentro da área da AP A e nas 
te"enos de marmha e acrescuios; 

IX- o uso de qualquer t1po de veículo automotor; 

X- as atlVIdades ligadas à agrtcultura e à pecuária; 

XI - demaiS ati'VIdades degradadoras, na forma da legiSlação 
amb1ental v1gente. 

Parágrafo ún1co. As ativ1dades restrmg1das dependerão, conforme 
o caso, de autorização, de licença ou de Estudo de Impacto Amb~e~~tal e 
do respectivo Relat6r1o de Impacto Amb1ental, de acordo com· 
regulamento a ser expedido pelo órgão responsável pela admmutração 
daAPA." 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Criada pelo Decreto Federal no 90.379, de 29 de outubro de 1984, a 

Áiea de Proteção Ambiental- APA de Jericoacoara, situada integralmente nos 

municipios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, ambos no Estado do Ceará, fui 
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inicialmente admimstrada pela então SEMA (Secretana Especiai do. Meto 

Ambiente) e, no período de 1989/90, pela SEMACE (Supenntendência Estadual 

de Meio Ambiente do Ceará), por meio de convênio, datando desse período toda 

a infra-estrutura existente na atualidade. Desde 1991, a APA tem sido gerenciada 

com base em instrumentos legais (Instruções Normativas), as quais centralizam 

no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

mAMA poderes que, se não IIDpedem, dificultam em demasia a ação 

governamental em temtório cearense. 

Um dos principais problemas hoje venficados na área decorre do 

fato de o mAMA não possuir os recursos e a estrutura mstttucional necessárias 

para dotar a Vila de Jericoacoara, inserida na APA, das condições mínimas de 

habitabilidade! tais como energia, água, comunicações, saúde, educação, 

segurança e transporte, entre outras, o que vem dificultando o acesso da 

comunidade ali residente aos fundamentos básicos da ctdadarua. 

Além disso, as Superintendências Estaduais do mAMA não 

possuem autononua administrativa necessária para licenctar obras ou atividades 

de mfra-estru~ nas Unidade de Conservação, o que faz com que sejam 

encaminhadas la Brasília todas essas solicitações. 

Tlal fato demanda um tempo demas\adamente longo no processo de 

licencaamento. recaindo. sobre a administração estadual, a acusação de ouússão 

ou descaso em relação à popwação ali residente. 
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O Governo do Estado do Ceará entende que a finalidade precípua da 

APA de Jericoacoara é, basicamente, assegurar o bem-estar da comunidade local, 

além de propiciar a conservação e a melhoria das condições ambientais locais e 

regionais. Dessa maneira, Dio se pode pensar a APA de Jericoacoara como um 

local refratário à ação do Estado, ou seja, um verdadeiro quisto administrativo e 

social. 

Jericoacoara, pelas suas reconhecidas belezas cênicas, tem se 

tomado o mais importante centro de atração turist1ca do Estado do Ceará, embora 

ainda deixe muito a desejar em termos de infra-estrutura. Essa lacuna somente 

pode ser sanada por meio da aç1o governamental do Estado, a qual vem sendo 

dificultada ao longo do tempo, prejudicada pela postura do mAMA de ''nio fazer 

e nem deixar fazer" 

Ainda assun o Governo do Estado tem buscado tirar do abandono 

aquela área, seja por me~o da inclusão da mesma em programas governamentais 

como o PR.OURB e o PR.ODETUR ou, ainda, pela instalação de rede de energia 

elétnca subterrânea, a despeito da incompreensão de alguns segmentos 

responsàveis pelo gerenc:wnento da APA. 

Entendemos que, ao mAMA, caberia a administração de unidades 

de conservação apenas quando estas ;abrangessem, em sua delimitação, mais de 

uma Unidade da Federação, caso, por exemplo, das APAs de lbiapaba. da 

Chapada do Araripe e do Delta do P811181ba. 
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Baseados no exposto, e que apresentáihos- a presente proposta de 

transferir o controle administrativo sobre a APA de Jericoacara da União para o 

Estado do Ceará, o que por certo asseguraria àquela porção do tenitório ceareuse 

as benfeitorias da ação forte e decidida do seu Governo, seja no controle 

ambiental, seja na implantação da infra-estrutma necessária ao resgate da 

dignidade e da cidadania daquela comunidade. 

Sala das Sessões. I O de março de 1998 r 
1 

1.1. ~....,. .cU_CN'<-,,...----.... 

~~~~k.rARA 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SUBSECRETARIA GERAL DA ATA 

DECRETe) N" 90.379, DF. 29 DF: Oll'I'UBilO DI~ 19!\·1 

IJiJCpilr solnf" D rrnrJianlnrdo dr• DIPI d" 
prOifl("dn amlnentnl nn Aiur·u 1111r1 de Aca· 
ra&J. no F.~tado dn Crnra ,. rl.r r.utra111 
JITOVIdln("IIIR 

··········-·························································································· 
ArC. 4! Na lmplantaeilo e funcionamento da APA Jerieoaeuara, 

HrAn adotadaa •• ••auintes,medidaa priorit.4riaa· 
" I - zoneemento a eer efatlvado através de portaria da 

1Seerataria Eopeelal do Meio Ambiente - SEMA, do Miniot6rio 
do Interior, em eatrelta artieulaçllo eom a Prefeitura Manieipal 
de Aearall, •• Univeraidadeo do Eo,ado da Ceara, o 01]110 Eota· 
dual de Melo Ambiente e a Sneiedade Cearenoe de CuiLura e 
Meio Ambiente - SOCEMA, indieando·•• as atividades a oe· 
rem incentivadas. em cada zona. bem como as que deverao ser 
relltrlnKidao ou proibidas, de aeordo eom a leldolacso aplielive!: 

11 - ut.ilizaclo dos in~trumento'l lepis e dus mcent1vos 
financeiros pvernamenta11, para asaeRurar o prot.ecdo da Zona 
de Vida JilveoLre, o uoo raeional do oolo e a aphcaç6o de ou· 
tras medidas referentes à salvaguarda doa recursos amlnentala, 
sempre que consideradas necessárias. 
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JJI - aplic:aelo. qgando cab1ve1s de medadas lep;a1s deaLi 
.nadaa 11 1n1pedir ou evitar (I ex.erC'ICIO de aLI" 1dade" C"rtnoeadoraR 
de .. ens1vel de.:radaçM'o da quahdadc amb•enLal 

IV - di\l'ulgac:to das n1ed1dafi prevastas niPSLe del rPtn, ob
Jelivando o esclarecimento da comunadadE" local sobrf' ,, APA e 
sun~~~; finalidades. 

V - aquasiçlo, pela SEMA de area" que tiverem '"''Pec•al 
mLcressr biótico 

··········································································-·························· - -
ArL 9• Nos terrenos de marinha. e acreacldos. conforme concei

tuadn• i1os arti&"os 2- r 3•. do Decreto-lei n• 9 760. de 5 de setembro de 
1846. nlo ser' permitida a ret.lrada de are1a. ou de mater1al rochoso. 
nem ndmitidas eonatruçefea de qualquer nature7a, com ezc:ecllo de em· 
barc.allnuros ....................................................................................................... 

Art l8 As pen11.1idadea prev1atas nas Le1s n•s 6 902. de 27 de 
abril de 1981. e 6.938, de 11 de apoLo de 1981. aerlo apheadas, pela Se
c:retaria Especial do Meio .ft.mbiente - SEMA, do Magiat.er1o do lnte· 
rior. aos transiP'esHres da• ·t.iapos•c;6ea deste decreto. com vistas ao 
cumprimento das medidas pre, .. .ativas e c:orret1vas necessarie!l â pre
oervaçAo da qualidade ambiental 

ParáKI'nfo unic:o Dos atos e decisões da SEMA. referente .. i• APA 
Jericoacoara. E•ber' recurso ao Conaelhn Noe:ional dn Meio l\mb1ente 
-·CONAMA 

···········································-························································· 

DECRETO-LEI N.0 9.760 
DI 5 DI SETEMBRO DE 19.6 

DISPOE SOBRII OS BENS IMOVEIS DA 
UNIAO E DA OIJTilAS PROVIDIN· 

CIAS. (I) 

O Prcoldenle da lhpllbllea, usaado da 
auibul~io<• que lhe c:onlero o aralp 110 da 
COMiliUiç.ao, decrcla: 

TITULO-I 
DOII JIIU'IS IM6VEJS DA UNJlLO 

CAPITULO I 
J)A IIBCLARACAO DOS BBNS 

SI!ÇAO I 
DA I!.NUNCIACAO 

Arl. J " lnclue111 enlre 01 bens lm6ftll 
da Unlin: 

(1) Nio •e apln:• ao1 llft6~as rural& 
D diiPDIIO 1101 ..... 19 a 31, I 1 • IJJ, 
llt, 140 e I 5t a 114, <llllform an. :12, 
da Lei n o 6.313, de 7-12-1!116, que dia
pie aobre o PI'D<CHD dlocrlmlno&6rlo de 
serru devolu111 da Uallo. 

M) os terrcnUII de ••r•nha e seu" a~.rea. 
c•dos; 

b) os terrenos maraiaa.. do• r1oa nave. 
pve•s. em Tlrru6nos Federal!!., se, por 
qualquc titulo lealllmo, nlo p.::r&encercrn 
a partac.. alar; 

cl .as lcrrcnOii marainaaa d' 1101 e 111 
1111 .. """'"' 111uadoo, na falaa · • rronlclra 
do 1arrl16rlo naclllnal a au &una~ onde u 
laça 1enllr • lnRIIIncla du marta; 

d) u llbal 1l1Uadu - m1,.. lerrllo
rlall ou alo, •• por qualquer &ilulo lepti· 
mo nlo parlaiiCenm aoe lllladoo, Munlcl
pla ou panlcal-; 

e) a PD!'IiO ... lernl o. •olllllll que fDI 
lndll,...6ftl par .. a defeoa da- fronlclra, 
forllflc•cla, -raclla mlll&ao.• e eoua
du de feno federais; 

n •• tcrru deYolUIU llluadal nos Ter
rh6rloo FederabJ 

11 as eslndu de larro, lllllal;oçlie• por
tu6rlu, lcl'-'ala., telefona, IAbrlcas. of"' 
clnu e f..-u nacicmllu; 

h) DI &o..- doo ealialol aldeamOIIIol 
de lndloo e dao c:oiOnial mlll&ares, quo nlo 
lc1d11wn paliado, leaallllentc, para o doml· 
nio dos Elladoo, M1111lclploo 011 paraleuia
re~; 

I) os anenals com todo o material de 
morlllba, ea6rcllo e avlaçio, •• fonalcz~, 
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forullcaçõcs e coristruçõr::s md•lares, bern 
como os \err~:nos ad)acentcs, reservados 
por alo l~nperlal; 

ll os que lora1n do domhnu •I• Cnroa; 
k) os bens perdidos peJo crnulnosQ con

denado por sentença proferida em proces-
so Judiclirlo federal; • 

11 01 que tenham slolo a al1nm dlulo, 
ou cm virtude de lei, incorporados ao seu 
palrlmOnlo. 

SEÇÃO 11 
DA CONCEITUAÇ,\11 

Art. z.o Slo terrenos de marinha, cm 
uma profundidade de 33 Urlnla e uts; me· 
trot, medidos bOI'IZDntalmente, para a par· 
te da terra, da paalçio da llllllll da prea· 
mar m~•• de 1131: 

a) os snuados no cont1nc111 c. n=- costa 
marhuna e nas maracns dos r1o .. e la1oas, 
alrt onde se faça sendr a mrluênc1a das 
mará; 

b) os que contornam as IIII.•" Situadas 
em zona onde se façam scnnr 11 mflulncla 
das mara. 

Par61ralo único. Para os ch·ilns dcslc 
arli10 a Influencia d"" mart• (: caracterl· 
zada pela oscllaçlo periódica de 5 (cmco) 
ccnthncuos pelo menos do nlv~l Lias Aauas, 
que ocorra cm qualquer 4!po~R do ano. 

Art. 3.0 Slo lerrcnol acrcs(ldos de ma
rinha os Qtlc se uvcren1 forn1.1dn, na&ural 
ou arUfacialmenle. para o ladC' do mar 
ou d01 r10. e laaoas, em seau1men1o aos 
uorreaoo de marinha. 

...••••..•..........••.......................••........•••. 

(Às Comrssões de Consntutção, Jumça e Ctdadama e de 
Assuntos Soctats, cabendo a esta ulnma a decrsão termmanva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 55, DE 1998 

O CoiiJII'CSSO Nacional decceta: 

Drspüc sabre as tran.•ferencru.• 
rntergovernamentats de rec11r.w .. 
jinancetros para u área de saúde 
Jú outras prowdencras. 

Art. t• Os recursos do Fundo Nac1onal de Saúde, destmados às ações e 
serv1ços do SIStema Úmco de Saúde, a serem execuwlos pelos estados. pelos 
mumcíp1os e pelE D1stnto Federal, serio transfendos d1retamente e de fonna regular e 
automática. em confonn1dade com cotaS previstas em programação e cronograma 
aprovados pelo (j:onselho Nacional de Saúde. 

§ 1° Dos Jecursos destmados a estados, ao D1stnto Federal e a mumcip1os 75% 
(setenta e cmco por cento) serio distribuídos segundo o quoc1ente de sua diVisão pelo 
número de habitantes, Independentemente da programação mencionada no caput 
deste artigo. 
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§ 2" As transferências de recursos previstas nesta le1 dispensam a celebração de 
convêmos ou outros mstrumentos jurídiCOS 

§ 3" A União poderá exigir contrapartida dos recursos destmados a aplicaçlo 
na área da saúde que transfenr a estados, ao Distnto Federal e a mumcíp1os. em 
percentuais que serão estabelecidos, anualmente, na Lei de D1re1nZeS Orçamentárias. 

Art. r A parcela dos recursos a que se refere o§ I" do art. 1", a ser distribuída 
a municip1os. será de. no mínimo. 59% (cmquenta por cento) do total 

Art. J- Constituem condições para o recebimento dos repasses automát1cos a 
que se refere o art I" as estabelecidas no art1go 4" da Le1 n" 8 142, de 28 de dezembro 
de 1990. 

§ O nio atendimento dos requiSitoS estabelecidos no caput deste art1go 
resultará na administração de recursos pela Umio. no caso de estados e do D1slnto 
Federal, e pelos estados, no caso dos miDiicíp•os 

§ 2" F1ca o Mimsténo da Saúde autonzado a estabelecer. mechante portaria do 
M1mstro de Estado. as condições para aplicação desta Le1 

Art. 4" A Umio, os estados. o D1stnto Federal e os mumcíp1os destmarlo pelo 
menos 30% (tnnta por cento) dos recursos que apliquem em saúde para &çaes de 
atenção b8s1ca 

Parágrafu Úmco - Os estados, o Distnto Federal e os mun•c•p•os que estejam 
aplicando recursos em pezcentual infenor ao disposto neste artigo mcrementarlo seus 
gastos com atençlo bãsica em saúde na razio de Cinco pontos percentuais ao ano, até 
alcançá-lo. 

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 

Art. s• Revogam-se as disposiçaes em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O ptucesso de descenbalizeçlo da saúde - um dispositivo constitucional- eslá 
se fazendo de forma lenta em nosso pais e depende do equacionamento do problema 
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de financiamento, uma vez que o setor ampara-se. fundamentalmente, em 
transferências federa1s 

A Slstemattca atualmente adotada levou à situação denunc1ada recentemente, 
segundo a qual as transferênc185 federa1s per caprta para ações de saude reproduzem 
o desequilíbrio já existente entre as unidades federadas. favorecendo aquelas com 
rede de saúde matores e possuidoras de tecnologias médtcas ma1s sofisticadas., em 
detnmento - novamente - daqueles mumcípios e estados com redes menos 
desenvolvidas e. cumulativamente, com ma1or mc1dênc1a de população ma1s carente_ 

Com valores menores que R$ 30.00 de transferências federais per caprta. em 
19%, estados como Rora1ma. Amapa, Para, Amazonas e Acre, receb1am a metade do 
que receberam Paraná.. São Paulo. R1o Grande do SuL Oistnto Federal e Rio de 
Jane1ro, enquanto a méd1a nac1onal era de RS 50.24 

Isso decorre do ststema de pagamento por procedimento como os recursos são 
transfendos com bal;e na quantidade e no upo de ass1stenc1a prestada. as umdades 
federadas com maior rede e. pnnc1palmente, com mator ca,.c1dade mstalada para 
realizar procedimentos mats complexos tecnologicamente - éJponanto ma1s caros -
ficam com a maJor parte do dmhe1ro 

As cnttcas a essa stste"TiaUca são anugas e constam. mclus1ve. do Relatono da 
CPI do lnamps. reahzada em 1993 

Todas as tentativas de equac1onar esse problema tem s1do mfrutíteras e o 
avanço muito lento Nessa hnha.. a recente cnação do P1so da Atenção Básica - PAB. 
embora indispensáveL e msutic1ente para comg1r as distorções_ 

Por outro lado. tace ao arcabouço mst1tuc1onal estabelecido. o própno Poder 
Execut1vo, e nele a figura do Mtmstro da Saúde. fica sempre na dependenc1a dos 
múltiplos conselhos existentes - que tendem a defender e preservar os interesses 
cnstalizados - para comg1r as distorções e tnJUStlças 1dent1ficadas.Cabe pois, ao Poder 
Legtslat1vo estabelecer o balizamento mdispensavel para as dec1sões do ExecutiVO e 
seus conselhos, em beneficio da população 

Nesse sen;o não há o que discuttr: em políticas soc1a1s o cnténo básico é o 
populacional O mem - e nesse caso a sua própna v1da - e a med1da mais adequada 
para a alocação d recursos pubhcos. 

O presente projeto de lei pretende ser também uma contnbu:ção para 
vencer rruus essa manifestação do aue tenho chamado de 'desequilíbrio 
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1nsntuc1onahzado , 1mp1edosamente v1genre no pa1s Ele pretende re1nst1tu1r alguns 
dos dispositivos da Le1 Orgãmca da· Saúde 1 Le1 n 8 080. de 1990) aprovados no 
Congresso e então vetados pela Pres1dênc1a da Republica Trata-se. espectficamente. 
de resgatar: 

-o § 2° do an 33. segundo o qual os recursos do Fundo Nactonal de Saúde 
destinados à cobenura das ações e servtços de saúde a serem tmplementados pelos 
mumciptos, estados e Dtstnto Federal, que senam transfendos dtretamente e de fonna 
regular e automáttca. em conformidade com coras prevtsras em programação e 
cronograma aprovados pelo Conselho Nactonal de Saude. 

- o § 3° do an 33, que estabelecia que 50% dos recursos antenormente 
menctonados senam repassados segundo cntenos demograficos. mdependentemente 
de programação do Conselho ou de qualquer outro procedimento prévio Eslamos 
ampliando essa proporção para :Y. do montante. 

- o § 5° do an. 35 que dispensava a celebração de convêmos ou outros 
instrumentos Jurídicos para que se fiZeSSelll as refendas transferências. 

- o an 48 que determmava a destmação de uma cota de 45% dos recursos. 
refendos no pnmetro nem. para os mumctptos. embora aqut se proponha a elcvaçio 
do patamar para cmquenta por centn 

Por outro lado. a s1mples transterênc1a de recursos sem o correspondente 
desenvolVImento mstttucJonal e técmco das ~ecreranas estaduais e muntctpats de 
saúde e - pnnc1palmente - sem a vontade polmca dos dmgentes nesses mvets da 
adnnmstração em assumtr seus respectiVOS pape1s e responsabilidades no pu<:esso 
pode ser, stmplesmente. uma tõrmula de ptorar a sttuação da otena de servtços e da 
saúde da população Dai ser necessáno manter requtsttos e condtções estabelecidos 
pela legJslaçio em v1gor para que municípios, estados e o Distnto Federal po m 
receber os recursos. 

Os requiSitos a serem mantidos são: a extstênc18 de um fundo de saúde, de um 
conselho de saúde, de um plano de saúde, de relatórios de gestJo: a apresentaçio de 
contrapartida de recursos no respectivo orçamento e plano de carretra, cargas e 
salários tmplantados ou, pelo menos, a nomeação de UR18 comissão para elabom-lo. 

As conthções de operactonalizaçilo senam estabelectdas - como tem sido feito 
aré agora - pelo Mtntsténo da Saúde, mediante Ponana e Normas OperaciOIIIIis 
Bástcas. 
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Do mesmo modo.· es1amos mtroduzmdo dJspo!ltuva relauvo à pi.Uttctpação dos 
estados. Dtstrtto Federal e mumcíptos nos gastos em saude. a serem defimdos. 
anualmente. na Le1 de Dtretnzes Orçamentarias. ouvtdo portanto o Congresso 
Nactonal 

Estamos tratanto. nesse ProJeto de Le1. do subststema público de saúde, 
representado pelo SUS Nesse âmbtto e onde se tem que fazer JUSTICA SOCIAL! 

Sala das Sessões. I O de março de 1998 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SUBSECRETARIA DE ATA 

LEI Nl 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. 

Dlapla sllln 1 padlclpaçia da naaddadl R lllliD da Sistema Única de 
Sád...SUS llllln 11 ~llllacllllnlllgDV-Rntlls di IICUIIIII 

llalaCIInll • ._ IIIIIIIÍIIII di IIIIIRI pmfdlaclls. 

·····················································'······················································· 
ArL 49 Para receberem os recursos, de que nata o ar11g0 :11 desta lei. os 1TU11Ci'plos, 

os estado& e o Oislnlo Federal deverlo contar com: 
I - Fundo de SaOde; 
11 - Conselho de SaOde. com c:amposiÇio parilâna de IJCOldO com o OecreiD nl 

99.438, de 7 de agosta de 1990; 
III • plano de saOde; 
IV - relal6nos de geSiio que perrntam o ccntrole de que trata o § 41 do arllgo 33 da 

Lcoo nl B.D60, de 19 de setambro de 1990; 
v- conuaparllda de recursos para a saolde no respectovo orçarnBf'llcX 

Ecarusslo de elaboniÇio do Plano de Carreara. Cargos e SaiAnos - PCCS. prii'IISIO 
o prazo 2 (dois) anos para -lmplanlaçlr• 

lo Onoco. O "*"-ndnmanao PE"los ITUIICipOOS. OU pelos estados. C!l ~os-
trila F raJ. doa reqo•si'CII estabelecidos noos111 arllgo. or:oplocarê em que os recursos con:-"""*- sapm ~,_._,_,pelos e-ou pela Urdo. 

············································································································ 



ANAIS DO SENADO FEDERAL 

LEI N' 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

Dlapiie allln •• clllllllgia ..... • pramaçiD. Plllle!iiD • .. cup ... çlo 
da IIIÚIII, I CIIPIIIDçiD I I ... ,. I Mato IIDIIIIVIÇOI CDiriiPDDdenlll 

I 1M 111111 pnNidlncill, 

·•·············•••·····•······••·•····•··········•························•····•····••··· 
(Às Comzssões t:k Consllhllçiio Jushça e C.dodoma e t:k Assuntos 
Econmmcos, cabendo o esta última a t:kczsdo tennmatlva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 56, DE 1998 

MARÇO DE 1998 

Estabelece hmztações ao fimcumamento de 
coiJUIS autnmátzco.r no rede bancárm apó« ar 
18 horas e dQ outras provzdênczas. 

O Congresso NIICional decreta 

.\rt. t• Fica proibida os saques de dinheiro .. m caixas automáticO:! 
da rede bancária fora do horário de expedir.nte destas. 

Parágrafo únrco. O disposto nesta Lei aplica-se tanto às máquiaas 
!ü.:::lizlldas nas própnas msutulções bancárias, como às loc:alizadas fora das 
1nsntuiçõcs bancárias. 

Art. 2• O Conselho Monetário Nacional poderá, mediante rcsoluçio, 
autonzar excepcionalmente que instituições bancárias possam permitir saques em 
norano ci1verso do disposto no artigo antenor 

Parágrafo L'mco. Somente pode:!o ser autonzados horános 
espectats caso se obedeçant os setzUintes cntérios· 

- o 
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al os horlinos de saques somente senam liberados para os bancos 
~ue mstalassem seus caixas eletrõmcos dentro de edJfic10s. 

b) todos os catxas eletrõmcos devem apresentar sistema de registro 
de !magem dos chentes que os uuhzem . 

. \rt. J• -~s mstltutcões bancanas que não cumpnrem o disposto 
.lC!>la ! . .:1 . ..1po~ ..1 ~ua entrada em '1gor tic3lll ~u1e11~ '"' multa Je RS 2.000.00 
'um-, mtl reat~l oor dm por maqmna ~m >ltuaç;io Irregular 

§ I o - A multa prevtsta no capw deste arttgo deverá ser 
sucesstvamente muluphcada por dez. no caso de remcJdêncJa. 

§ 2°- A msutuição tinanceua que atmgtr mats de 10 (dez) máqumas 
em situação irregular poderá ter sua permissão para aruação em atlVidades 
ti.nancetras suspensa até a completa adequação as normas desta Let. 

Art. 4° A não-observância do disposto nesta let ~ujettará os 
responsaveis às sanções civets e adjlltmstratlvas cabivets. bem como ao 
ressarctmento do valor em dinhetro que o cliente da instmnção tinancetra vier _a 
ter como prejutzo resultante de ação criminosa. 

Aft: s• O Poder Execuuvo regulamentara esta Let no prazo de 
noventa dias. contados do mício de sua v1gência. 

Art. 6° Esta Let entra em vigor na data de sua pubhcaçào. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em ..:ontrario. 

JUSTIFICAÇÃO 

A ~inalidade crescente tem sido um dos maiores problemas que a 
sociedade brastldira tem enfrentado nas últimas décadas De fato, um dos fatores 
que constituem-se em motivadQr da cnminalidade é a condescendência que todos 
temos com pequenos delitos. 

5<5 
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- Nesse contexto, registra-se. arualmente. um número crescente de 
dehtos assoc1ados ao saque automábco em cwxas eletrõrucos de bancos Assim, a 
faclluiade. derivada das inovações tecnológicas. fez com que os clientes de 
:nsutwções fmancerras ficassem suje1tos à ··sequestros de resgate unediato'", de 
d1ficll combate preventivo pela polícia, mas que pode ser sujeito ao maior 
controle das mesmas msutwções. 

O objetlvo do projeto de le1 ora apresentado e· garantir mstrumentos 
que regulem efeuvamente o funcionamento dos calXas eletrômcos, a fun de 
reprurur a ocorrência do delito anteriormente descnto. 

Além do mais, cabe ressaltar que a proliferação de catxas eletrônicos 
em v1as públicas não tem nenhmn sentido de ser. ao mesmo tempo em que 
facilita a extorsão pJllllcada a partir do saque efetuado nestes catxas 

Portanto. busca-se efettvamente que o cltente das mstttuições 
fmancetras possam ter garanttas quapto a sua segurança no sistema de saques 

• r 
automaticos. restringindo-se a possibilidade de que ocorram seqüestros para 
extorsão 

Sala das Sessões, I O de nwço de 1998 

p- Q 
Senador:~ SÉ SERRA -

(À CnmtssiJo de Consnturção. JIIStlça e CuJadtmta - deciSõo ter.mlltatlWI.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhies) _Os proJetos serio pubücados 
e remetidos às CollllSIÕes competentes 

Sobre a Mesa. oficios que serio lidos pela I" Secretaria em exercíeto, Sra Senadora 
Emília Fernandes 

Slo üdos os seguintes 
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"'Ofic10 n• O 18/98 - GLDPT 
Bras1ha-DF . 12 de fevereiro de 1998 

Senhor Pres10ente. 

Nos tennos do artigo 65. parágrafo 6°, do Regune+- Interno 
do Senado Federal. a Baacada do I"T decl(hu md1car os senadores· Eduardo 
Suplicy (PT/SP) e o Senador José Eduanto Dutra (PT/SE), como Líder e vtce
líder. respecttvamente. para a Sessão Legislativa que se llllCia em 16 de fevere1ro 
próx1mo 

' ...... --·-;, -
Senadora Be~iedita da ~ 1lva 

PT-RJ 

;;-r~' ~daf .Jósé-'Ed~o Outra 
- PT-SE 

A Sua Excelenc1a o Senhor 
Senador Aataaio Carlos Magalhães 
Presidente do Senado Federal 
NESTA 

:/~~- ~ ~ 
- // ) / / /"'> / / -:'"// /-t-

'- -Senador Eduardo ~phcv . 
--PT-SP .. / 

) / -
,:. t•- -• C. -~D 

Senador Lauro Campos 
PT-DF 



Otic1u ;; n"IQI! • GLlJ.I:'T 
Brn:>fh~l·DF (13 de fevt:re1ro ue 1 ll98 

Senhor Prcs&dcntc. 

Os hderes do Pamcic Democrauco fraballusta • PD"I. do 
Partido SocJalista Bras!letro - PSB e do Pr.rttdo Popula• Soc1alista - PPS. com 
repn:sentaç.'\o no Senado Federal, por dcteu;ão de suas bancadas. decad1u, nos 
termos rcgunentats. indicar o senhor Senador Eduardo SupUcy como Llcler do 
Bloco r~;iameut~tr dP. Opo:~19i\o c o senhor Senador José Eduardo Datra, 
para cOml'f'r o c..;!~~~"' -~c \rice-lfdercs 

c. tlr--.!l. 11.-,_e_,{~ 
Senaàor~ ~PDT .. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Os expedientes 
lidos vão à publicação. 

Sobre a Mesa proposta de emenda à Constituição que sera hda pela I' Secretária em 
exercício Sra Senadora Emília Fernandes 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 7, DE 1998 

Altera o an ::::s da Cr»l.ttltmc:àt• 
Federal. a're>ctmtando-lhe o.t §§ /"e 2': 
para e\tahelecef" a 1mpmah111Jaúe prmul 
da.t pe>.WKLt emre de::esse1s e de::cnro UJHAY 

de 1riad1!. q11a11úo. medlaJIIt! exame 
meúlco-p.ucolog~co. for arestmlt.1 ""' 
capac:1dade Je diScermmemo. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos 

tennos do § 3° do an. 60 da Consnnução FederaL promulgam a segumte 

Emenda ao texto constJrucJOnal 

Artigo único. O art :!:!8 da ConsnruJção Federal passa a vigorar 

com a segumte redação 

·· .. t~rt ~~8 Seio penalmente mtmplltá\'1!1\ O\ menores de de::e.\.~et.~ 
Cllltl\. \llfC!/10\ ci ~C!_!!'t\fa<-tiO 1!\f'C!Ct~/ 

§ /"As pe.HOCJ\ emre de::e.,·.tet.t e de::ouo ano., de tdade '!!.llllf!llte 
\erão tmpzuá\'1!1\ quando Lomprrwada tua capactdade de dtscemtmenlfl. 
medtame exame médtto-pucolágtco. na forma da let 

.~ 2" (h ""'twre' de de::rmo umH lllio ettão '"feltot ci pena de 
rec.l u.,cio 
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JUSTIFIC.-\Ç.-\0 

Muno se tem d1scundo. no Brastl. a respeitO da lmputabtltdade 

penal dos menores de 18 anos. hoJe sup:nos as normas estabelectdas no 

Estatuto da Cnança e do Adolescente Em nossa cmmão. a maténa tem 

mott\ado pos1ções extremadas. sunplesmente favora\els ou desfavorave1s à 

1mpmab1hdade desses menores Parece-nos necessano. entretanto. a afirmação 

de uma pos1ção mtermed1ana. equll.lbrada. de modo a oermmr a eficácia da 

ação punmva do Estado. em beneficiO da soctedade. sem sacnficar os dtrenos 

espectats que devem ser confendos aos JO\ens 

A amphaçào do acesso a mformaçào. asstm .:orno a substanctal 

mudança da quahdade das mformações a que pode ter acesso atualmente um 

JOVem de 16 anos faz com que. a nosso JUIZO. ele possa apresentar. na tmensa 

matona dos casos. uma matundade e um conhectmentõ do mundo m3lores do 

que aqueles de que dtspunha o JOVem de 18 anos em 1940. ano em que o então 

Prestdente Geruho Vargas expedtu o Decreto-Lei ~ 8-t8. o Códtgo Penal 

amalmente em \lgor -\ reforma da pane geral da h~1 substanttva penal, 

promo'-lda em 1984. não alterou a sttuação. mantendo a lmputabthdade penal 

a pantr dos 18 anos de 1dade 

Ora. o processo htstónco \1'-ldo pela soctedade brastletra. desde 

então. espectalmente o \lgoroso processo de urbamzação e. malgrado todos os 

percalços. a evolução do SIStema educactonal fizeram com que os JOvens de 

hoJe. aos 16 anos. possam contar com melhor mstruçào e com quanttdade de 

mformações maJOr do que aquelas de que um JOvem de 18 anos da pnmetra 
\ 

metade deste século podta dtspor Tudo tsso favore~. e\1dentemente. um 

mator amadurecimento desses JOVens 

De fato com a redução do analfabensmo. a amphaç:io do acesso 

.1 mtormaçào. med~ante o~ modernos me1os de comumcaç:io de massa. como o 
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radiO e a telev1são. sem falar nos me1os de comumcaçào cJbemeucos. ha no 

Bras1L como ~m todo o mundo. mawres possibilidades de levar ao 

conhecimento dos JOYens. cada vez ma1s cedo. os esclarecunentos necessános 

ao d1scermmento a respeito do carater cnmmoso de ceno componamento 

ass1m como das penas a que esta suJeito quem o pratica 

O aumento da cnmmalidade JUVeml ha de ser combatido 

mediante d1versas polmcas. no cámpo educaciOnaL soc1aL culturaL etc 

Sabemos que a Simples mudança da legislação penal não Implicara a redução 

do numero de 1llcuos pena1s comeudos por JOVens Entendemos. por outro 

lado. que também nessa area devem ser promoVIdas mudanças. que adaptem a 

nosso legislação a realidade brasileira atual e a tomem apta a enfrentar os 

desafios do futuro 

No debate em que a sociedade bras1le1ra se acha envoh1da. 

destacamos a manifestação de JUizes. dentre eles M1msrros do Supremo 

Tnbunal FederaL como o Mmtstro Marco Aurého Mello, no senudo de que os 

JOVens de 16 anos não podem mats ser \1Stos como mcapazes de discernir 

entre a conduta delltuosa e o comportamento conforme as le1s 

Urge. entretanto. que a mudança se faça de manerra cautelosa. de 

modo a possJb!luar que o Poder Jud1C1ano. ao aphcar a nova le1, possa ter um 

certo grau de liberdade para. d1ante do caso concreto. observar o nível de 

manmdade alcançado pelo JOVem que tem ma1s de 16 e menos de 18 anos de 

1dade Propomos. por 1sso. que. nessa fa1xa etana. o JOvem somente seJa 

1mputavel qu~do exame médJco-psicológ~co reahzado por Junta oficial 
- ~ 

compro\ar 1 sua matundade Abre-se. asstm. o C3!Pmho para que casos 

excepc1ona1s seJaJn tratados de forma apropnada 

Por outro lado. a mesma caute!a .: moderação se .e'lagem para a 

commaçào das penas que podem ser aplicadas a esses JOVens É forçoso 

561 
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1mped1r que eles SeJam condenados a pena de reclusão. pnvanva de .liberdade 

e cumpnda sob reg~me fechado. po1s tal não se compadecena com a politica 

de recuperação do JO"em delinquente 

Quanto ao exame médico-psicológico que comprove a 

matundade do menor para ter consc1ênc1a da natureza cnmmosa do 

comportamento. sugenmos que tal exame seJa regulamentado por le1 ordmána. 

que disciplinara cntenosamente a matena 

Ped1mos aos nobres pares. pelas razões expostas, o apo1o 

indispensável à aprovação da presente proposta de emenda à Constituição 

Sala das Sessões. em 10 dt ~ dib jqg E 

'. 

Senador OÓACIR-SOAR.ES 

-' •·f t<-.. -r-·_, __ ~---~ 
,.. I 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

' 
--#-~~IJAMC:!.hJ~f!/JJ~!!l!Y~I/1~ L.; O.:.~ I ... 1,.~ {I 

( 

~~I --
I 

I f \ -. 
'- - --::J.. ~ --· ,_ 

., 
l. C-=crve. ;_.,_, 1 .+ 

\.tA. ~,, ......_,,\ .:> ~'8'"' .;"\ 
E:(IA::~I~y TVt:A-

J 

t_\. ...... .1\l '""''~~ t.l 
' ., 

\-.._ ... ~: I ;-;.I 1 1 / <t_, 1-l-l 

563 



.:;,....~. 

-'----------- '1..'1/AIS DO SENADO FEDERAL MARÇO DE 1998 

-/ 

~- .,-:-E . .,.--;:, 
=-=-

' 

r&lltv~eLIN.; ~""""'~ 

ls.f ~ ~'-' 
I 

Ht-.'--_.7 

,WCU) &Le.-A,~ 

Lu .i) r oJ C DE {_ 1'1 O 



Mo\RÇO DE 1998 -\."AIS DO SEI'iADO FEDERAL 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SUBSECRETARIA DE ATA 

CQNSTIT\JIÇÃO OA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃOII 
Da Emenda III ConstHuição 

Art. 60. A Consblulção poderá ser emendada 
med1ante proposta: 

§ 3" A emenda à ConsbtuiÇão será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respeobvo numero de ordem 

Art. 228. São penalmente 1rnmputáve1S os me
nores de dezoito anos, su1ertos às normas da legisla
ção espec1al. 
...................... ................ l ............. ········· ........ . 

DECRETO-LEI N.• 2 848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940(") 

C6digo Penal 

(A Cormssão de Consllllltção, JustJça. 
e Cidadania } 

O SR. PRESIDENTE (Anlon10 Carlos Magalhães) 
- A maléna V8l a pubiiCIIÇio e selá despachada à Co
mssão de ConstrtuiÇão. Just1ça e C1dadan1a. 

Sob1e a mesa, requenmento que sera l1do pelo 
Sr • 1° Secretána em exerclc10, Sr.• Senadora Emil1a 
Fernandes 

t: lido O BegUirrte: 

REQUERIMENTO N" 15&, DE 1998 

Solicita ao !Exm.• Sr. Ministro clll Fa
-.cla, Dr. Pecl,.. Malan, lnforma96H ao
ln o cumprimento doa .,._ legala 

para a -• daa cleclarac;6aa de nandl
"*'toa doa HrYidoraa plibllcoa fedanlia 
e a apllcavio dee multas previ'llaa para o 
caso de omlado. 

Senhor PR!Sidenle, 
Reque1ro, nos termos e prazos regmente1s, se

)8111 soliCitadas eo Exm. • Sr M1mstro da Fazenda as 
seguintes Informações: 

1) Oual o valor das multas apliCadas, nos três 
últimos exerciCIOS f1nancehls. pelo não-cumpnmento 
doS prazos de entrega~ declarações de ~endl-
mentos dos assalanados, ra fins de declaração do 
1mposto de renda, pnMs na legislação em v1gor? 

2) Se a Secratena da Recerta Fedsral tem fis
caliZado o cumpnmento dessa eJOgêllCI& por parte dos 
órgãos públiCOS fedei&IS e, em caso afinnaiiVO, qual o 

valor das ~especiiVBS multas. nos casos venfiCados 
de descumpnmento, nos três últ1mos exercícios. 

-3) Tel1llo eM VIsta que atll esta dilta a quase 
totalidade dos órgãos. entidades e raparbções fede
I"IUS a~nda não entregou a seus seMdores a declara
ção de 1end1mentos relatiVa ao exerci Cio de 1 997, 
que medidas foram tomadas para a fiSCalização da 
apliCação das multas a que eslão su)ertas? 

Sela das Sessões, 1 o de março de 1 998 -
Guii!*Jne Palmeira. Senador 

Justificação 

Os contnbUintes do Imposto de renda estão su
Jertos a multas pelo não-cumpnmento dos prazos ,.,. 
entrega das declaraçéies de lenda a que estão obn
gados. A falta de entrega das declarações de ~endl· 
mento por parte dos empregados, públiCOS ou pnva
dos, no prazo legal de 28 de feve1e1ro, SUJI!rta os ln· 
fratOiee às mesmas sanções . 

No conente exerc1c10, corno nos antenores, es
ses prazos não vêm sendo cumpndos pela ma10na 
dos órgãos pubiiCOS federaiS, estaduaiS e mUniCipaiS 
e não temos conhecimento das piOVIdênciBS adola
das para apliCaÇão de ta1s soluções, por parte das 
autondades IISC&IS 

A Seclelana da Recerta Federal tem demons
trado, nesses úH1mos anos, uma efiCiente atuação 
no que diZ respeito aos trabalhos de arrecadação de 
Impostos, resultado do empenho 1ncansável de seus 
d1ngentes. Sob o comando aluai do Secfeláno Eve
rardo Mac~el, o Governo Federal tem expenmentado, 
InclUSIVe, Incrementos posttiVOS no que diZ resperto 
ao CI8SCimento das recertas da Umão. 

Assim, o prasente Requenmento da Informaçõ
es, longe de refletir qualquer critiCa eo desempenho 
da Secratena da Recerta Federal, órgão cuja credi
bilidade perarrte 8 opiniãO públiCa bi'8Silell8 tem SidO 
crescente, tem corno propósrto ma10r procurar contn
bulr para que o seiVKior públiCO possa melhor cum
pnr suas obngavões com o fisco. 

Sela das Sessões. 1 o de maiÇO de 1 998. -
Gull...._ Palmeira, Senador. 

(A M.a pata dectsllo.J 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhies) 

- O n!qUIIml8niD ido vai à Mesa pan1 declsilo, nos ter
ma& do Regai I& IIII '-· 

O SR. PRESIDENTE (AniDniO Carias Magalhães) 
- A Pn!sldência IBCIIbeu a Mensagem n" 1 12. de 1998 
(n" 307198, na ongem), pela qual o P185111e118 da Repu
blica. nos teiTIIOS do arbgo 52, .,_, V, da Constrtul
ção Federal, soliCita S8IB autonzada a contratação de 
operação de cn!cilo axterno, com gaiBniiB da Repúbli
ca Federativa do Sllllli, no valor em -. equMIIenta a 
US$ 611,740,000.00 (SBI I lia e oiiD milh!les, selecel rtos 
e cpuen1a mil dólanla noriiHirnencanos), de pnnc~pal, 
entra o Governo do Esllldo de Tocanbns e o Export 
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Impor! Bank ol Japan - JEXIM, dest1nada ao flnancoa
meniO do PRlg1811'111 de EletniiCBÇão Rural- PERTINS 

A rniaia, aiBIGida ao Pu> _., do Ofoao rl' 
S/110. de 1997, ..., à Con 1 o de Asaunlcs EmutlniOCS-

0 SR. PRESIDENT1! (Antonio Cartas Magalhies) 
- ES{I !lado o~ desbnado ao Expedia de 

Passa-à 

ORDEM DO DIA 

-nem 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 48, DE 1997 

Olacussão, em turno uniCO, do PIOj&tO 
de Daorato leglslallvo n• 48, de 1997 (n• 
3531116, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a perrmssão outor
gada à Réd1o Soc~edade Oeste Catannense 
Lida-, para explorar, sem dorello de exclusiVI
dade, unriço de radiOdifusão sonora em tre
qillncla modulada na Codade de Chapeco, 
Estado de Santa Catanna, tendo 

P818C&r fawrável, sob n• 580, de 
1997, da ComiSSão de Educação, Relator 
Senador Vllson Kleinubong. 

Abstenções dos Senadores Lau10 
Campos e Banadda da Silva-

Em diS" ossão o prqato, em turno únco- (PauaL) 

Não havendo quem peça a palavra, ancano a 
doscussão. 

Em votação. 

Os Sls. SenadOII!S já podem IIO!ar. (P--.) 
Convoco os Srs. Sanadores qua estio em ou-

tras dependêncoas do Senado para vlnlm ao planério 
votar. Trata-se de votação nomnal com alaiiD adml
mstrattvo 

A Presldêncoa esclarece ao Plenéno que, da 
acordo com o art 288, IV, do RaglmaniO lnlllmO, a 
matéroa depende, para sua aprovação, do vem Iavo
ravei de doiS qutntos da COfT1POSIÇio da ca.a, ele
vando a votação ser feita pelo P'll c a sao elab6i IICO. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT- SP)
Sr Presidente, o Partido dos Trabalhadorea aa aba
tem nesta votação, ficando •banido o IIOio do Bloco 
de 0po51Ção 

o SR. PAESIDENrE (Anlmll CadciB Magll I ) 

- lnlonno aos Sls. Sat llldolaa que anla -·•
votações norrunaiS 

(Procede-se à votação.) 
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VOT NOMINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1997 

RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE - CHAPECO- SC 

N'-·1 
DOIII- 1111113111118 

N'Vo1. 1 

v--= • v-Nio: 1 v-- a 

Dabllnocao 101031111911 
08111 Fim 10111311981 

Hora lnlcao 16 27.58 
HonoFom1&-:12.22 
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O SR. PRESIDENTE (Anlanoo Callcs Magalhies) 
- Volalam SIM 49 Srs sãnadores e NÃO 01. 

Houve B abstenções 
Total:58110!08. 
Aprovado. 
O proJeto VBI à Com1ssão Doretora para a recla

ção final 

O SR. PRESIDENTE (Anlanlo Caltas Magalhães) 
- Sobla a ._ ..,_. ofaoecado a l8daçio final da 
ma1éna, que 1181é Ido pelo 11 Sa:oetáno, em BIIBI"Cfao, 
Soa. Senadora Emia Fernandes. 

É lodo o seguonte 

PARECER N.1 9B, DE 1997 
(Da ComiSSão Doretooa) 

Radaçlo final elo Prajlto ele o.cr.to 
Leglllllllvo n.• 48, de 1997 (n.• 3li3, de 
111118, RI can.... doll o.putado8). 

A Comosslo Doretooa apoasenta a redaçio tonal 
do PIOJelo de Decreto Legoslatovo n. • 48, de 1997 
(n.• 353, da 1998, na Clrnara dos Deputadol), que 
aprova o ato que renova a pet n silo outorgada à 
Rédoo Socledecle Oeste Catannense Lida. paoa ex
plorar, sem diredD da excluaMdede, aervoço da ra
doodifuaAo sonora em foeqliêncoa modulada na CICie
de da Chapllcó, Eatado ele Santa Catama 

Sele da Reunli!ea de ComiSSão, 1° de rnaJÇO 
da 1998. - AniDnlo ClrfM .......... Poeeidente 
- Llidfo C a 11110, Relalor- Jdn• Merf8e- ..__ 
Plnlo.. 

ANEXO AO PARECER N" 98, DE 1998 

FII(XI llllber que o Congoasao Nacoonlll apro
vou, e eu, Preaodenle do Senado 
Federal, nos lernKM do art. 48, ilem 28, do Regimen
to lnlemo, promulgo o segumte 

DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 1998 

Aprova o mo que renov~~ • ,. ....... 
do -a•• à R6dlo Saalallada o.tB 
cat.rinen8e Lida., paoa lllqiCIIBI,- di
reito ele ftl:luafvlclada, - riço da radlocll
twlo sanora em fnlqillnala modulada RI 

cidade de Chapecó, E8tado de Sanlll Ca
tllrlna. 

'ongresso Nacxmal decreta: 

Art. 1° E aprovado o alo a q~e se refere a Por
rana n• 599, de 1 5 de agosto de 1994,,que --. a 
partor de 22 de agosto de 1993, a perm nlo, outor
gada a Rádoo Socoedade Oeste Cataronerwe Lida. 
para explorar. sem doratto de exclusiVIdade, aervoço 
de radooddusão sonooa em foeqúêncoa modulada na 
cidade de Chapeco. Estado de Santa Calanna. 

Art. 2" Este Decreto Legoslellvo entra em vogar 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESDENTE (AntoniO Caltas Magal"! ) 
- Em diSC' ·ssão a oadação final. (PBIIIIIL) 

Nilo havendo quem peça a palavra, 81 ocerro a 
diSCUssãO 

Em votação 

Os Sos. Senadores que a aprovam queoram 
permanecer sentados. (Pauaa.) 

Aprovada 

A melena vBJ a promulgação. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioca/PT - DF) -
Pela ordem, Sr. Presodenle. Gostaria de l8gl8llar mi
nha abstenção 

o SR. PRESIDENTE (AnDnKI Carlos Magal - I 
- Selá '""'""wla em Ala a r 1 IÇio de V. &a. 

o SR. PRESIDENTE (AnDnKI Cario& Magal D I 
-11111112: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nl48, DE 11187 

DtscusaAo, em turno único, do PIUjlllo 
de Decreto Legislativo rf' 49, de 11187 (rf' 
354198. na Clmara dali Depu•c!ne), que 
aprove o ato que IWIIMI a pe.m · ' OUIDr· 
gada à RádiO v- LTDA. pana811Pknr. 
sem dorelfD de exclusNiclede, ..virp de ra
doodiluaio sonora em freqillncla rnnc!e..., 
na Cidade de Recife, &lado de "-"bu
co,lendo 

Parecerfavooávelsab rf' 838, da 11187, 
da Comonilo de Ednceçio, R1h&tao. Senl
dor Cerlos Wlson. 

Em (lwa ·,o prqalo, em a.mo únirlo. ,..__I 
Não havendo quem peça e palavra, •11111110 a 

diSCUSsão. 
Em votação. 
Os Sno. Senadores Já podam varar. (Pawa.) 

{P1DC8ds 118 á IIOIIIÇillo.) 
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N" Sessllo 1 

ANAIS DO Sl:NADO FEDERAL 

VOT 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"49, DE 1997 

RÁDIO VENEZA L TOA - RECIFE - PE 

N" \101 2 

NOMINAL 

Dala sesslo 101U3/11118 

Cala IniCIO 10103111198 
Cata F1m 10103/1898 

Hora lmao 16 32 58 
Hora F1m 16 35 58 

VOIOsSim: 10 

V-Nia:- O 

VotosAIIst: 10 

Tatol. 10 

560 
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O SR. EDUARDO SUPUCY (BlocoJPT -SP) -
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores aguarda 
a constrtuiÇão do Conselho d11 ComuniCBÇão SOCial, 
previSto na ConstrtUição, e, por esta razão, temos to· 
mado a posiÇão de abstenção com resperto a con· 
cessão e a permiSSão a empresas de rad1o. A pos1· 
ção do PT e de absteriÇão, llcando liberado o voto 
para o Bloco da OposiÇão. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cal1os Magalhães) 
- Peço aos Senadores que a1nda não votaram para 
fazê-lo. 

Esta encenada a votação. 
O SR. PRESIDENIC (AntoniO Callos Magalhlies) 

- VoCa~am SIM 50 Srs Senadores; não houve votos 
contlânos 

Houve 10 abstenções. 
Total: 60 votos 
Aptovado. 
o proJSIO va1 a Comissão Dlreton~ para a rada

çãoflnal. 
O SR. PRESIDENTE (Anlono Cal1os Magalh'n) 

- Sobre a mesa, pa.-r Oferecendo a l8dação final 
da maténa, que será lido pelo 1° Secretáno, em 
exereic10, Sra. Senador.~ E1111l18 Fernandes. 

É lido o segu1nte 

PARECER N.• 99, DE 1118 
(Da Comissão Dnaton~) 

"-d.pG ftnal do Pralafo de DeCJeiO 
L agi laltvo n.• 411, de 1117 (n.• 354, de 
1118, na Cllnara da. Dep~Mc~os). 

A eo- selo Diratora apresenta a radação final 
do Prqe!D de Decrato l.eglslabvo n.• 49, de 1997 (n.• 
354, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que lanDVII a permssão outorgada à Rédlo 
v-za Lida., para explorar, sem d1r&llo de exclusM
dade, seMÇO de radiOdifusão sonora em lraqillncla 
modulada na Cidade de Recde, Estado de Pernam
buco. 

Sela de ReuniÕeS da CoiiiiSBáo, 1 O de março 
de 1998. - -'-'lo Celloe M ... i I , P188111ante 
- Lucfcllo Porllll, Relator- Emll .. ~
u.tuc:ePiniD. 

ANEXO AO PARECER N.0 18, DE 1118 

Faço saber que o· Congresso NacKlnal apro
vou, e eu, , PI8Sidente do Senado Federal, ,_ ter
mos do ali. 48, item 28, do Reg1mento Interno, pro· 
mulgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO N.•, DE 1118 

Aprova o ato que I1IIIOVII a permis
são outorgada à Rádio Vena;ra Lida. !*r& 
explorar, sem direito de exclualvldada, 
..viço da radiodifusão _,. - fra.. 
qllincia modu~ na cidade de Recife, 
Estado da Pernambuco. 

o Congresso Nac1onal decreta 
Ali. 1 • E aprovado o ato a que se relera a Por

tana n. • 823. de 7 da novembro de 1994, que reno
va, por dez anos a parbr de 22 de outubro da 1991, 
a perm1ssão outorgada à Rád10 Veneza Uda. par.~ 
explorar, sem d1reno de exclusiVIdade, seMÇO da ra
diOdifusão sonon~ em freqilêncl8 modulada na Clda· 
de de Recife, Estado de Pernambuco. 

Ali. 2. • Este Decreto LegiSlativo entra em VIQOI" 
na data de sua pubiiCBÇão. 

O SR. PRESIDENTE (ArCono Cados ....... - I 
- Em diSCUssão a l8dação final. (Pausa.) 

Nio havendo quem peça a palavra, enceno a 
diSCUssão 

Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada 
A matena v& à promulgação. 
É o segu~nte o Proreto aprovado: 
O SR. PRESIDENTE (Antaruo Cados "'oJg#' ) 

-11Mn3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 50, DE 11187 

DISC"&s'o, am tumo único. do Pro;ato 
da Decreto legiSlatiVO "" 50, da 11197 (n" 
355196, na CAmara doe Depuladoll), que 
aprova o ato que renova a COI" 11 lo da 
Réd10 Difusora de Aquldauana Uda., para 
explorar sei'VIÇO de radiodifusão _,. em 
onda médl8 na Cidade de Aquidauana, Es
tado do Mato Grosso do Sul, tendo 

Pa.-r favorável, sob rf' 581, da 
1997, da Com ssio de Ed1JC8Çio, Relldor: 
Senador Ramez Tebert, com alllll w,ões de 
Laura Campos e Bel llldda da Silva. 

Em ctsn - • o proJliiD, em turno únco. {Pala.) 
Não havendo quem peça a palavra, anceno a 

diSCUssão. 
Em votação. 
Os Srs Senadores J8 podem votar. (Pausa.) 

(Procede- à IIOIBção.) 
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N"5esslo·1 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

VOT 1\"0MINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1997 

RÁDIO DIFUSORA AQUIDAUNA LTDA- AQUIDAUANA- MS 

N"Vol 3 
Dlda Sesslo 10103/1998 

Cala IOICICI 10/0311998 

Data F•m 10/03/1998 

Hora lmao 16 36 52 
Hora F•m 16 39 30 

··- . ...... ,. .. -..... -
votos sun: 51 

Votos Nlo: 2 

VotosAbst 9 

571 
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O SR. PRESIDENTE (Antor11o Carlos Magalhães) 

-Votaram SIM 51 Srs. Senadores e NÃO 02. 
Houve 09 abstenções 
Total. 62 votos 
Aprovado 
O pi'OJ8Io va1 à Com1ssão D11etora para a reda

ção f1nal. 
O SR. PRESIDEtfM (Antonio Carlos MagaNas) 

- Sobre a mesa. pan!CIIr oferecendo a redação final 
da matena. que selá hdo pelo 19 Sec181ano, em 
exfJICiciO, Sra. Senadora Ermlla Femandes 

E lido o segu1nte: 

PARECER N" 100, DE 1988 
(Da Co1111ssão D1181ora) 

Radação f"llllll do Projeto da DICNio 
Leglalltlvo ... 50, de 11187 (n" 356, de 
11116, .. Clllllll'll dos Depuadol). 

A ComiSSão D1retora apresenta a redaçio final 
do Pro)elo de Dec:Teto LegiSlatiVO n• 50, de 1997 (n" 
355, de 1996, na Cãmara dos Deputados), que apro
va o alo que renova a concessão da Rádio Difusora 
de Aquldauana Lida. para explorar seMÇO de radio
difusão sonora em onda medi& na Cidade de Aqul
dauana, Eslado de Mato Grosso do Sul. 

Sala de Raur11ões da C11m1ssão, 10 de março 
de 1998.- Anlilnlo c.tos ......... P18111dente 
- Lucídlo Parlllllll, Relator - Jünill MllriM - ...,.u
cePinto. 

ANEXO AO PARECER N.• 100, DE 1998 

Faço saber que o Cong)1ISSO NIICIOI1al aprovou 
e eu, • Praaldente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, !Iam 28, do Reg11nento lntemo, pro
~n~lgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1988 

Apravll O ato que - 8 COIIDII 
elo da R6dlo DlfuiCIIII da Aquldauana 
Lida., ..,. a•piOI'IIr - •iço da radladilu
elo-. am onda média, M cldada da 
AqulclauMa, hlado da Maio Q- do 
Sul. 

O Congrasso Nacional decrata: 
Art. 1 • É aprovado o ato a que se releAt o De

c181o s/n. •. de 16 de 1'11810 de 1996, que renova, por 
dez anos. a pa111r de 1 • de rna10 de 1994, a conces
são da RádiO Ddusora de Aquldauana Lida., para 
explorar. sem d1rerto de exclUSIVIdade, &eMÇO de ra
diOddusão sonora em onda media, na Cidade de 
Aquldauana. Estado de Mato Grosso do Sul. 

Art. 2 • Este Dec181o leg1slatnl0 entra em VIgor 
na data de sua publiCIIÇão 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Mapalhãea) 
- Em diSCUssão a redação 11!181 (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a 
diSCUSsãO 

Em votação 
- Os Srs Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentadOS (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa va1 a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Wagalll

-ltem4: 
PROJETO DE RESOLIJÇAO 

N"B,DE1 .. 

Dlsculllio, am turno único, do Pro
jeto de RMDiuçio n" 8, da 1988 (&fi I I lili
lado pela Com"srio de A•u ·- a-16-
micoa como concluaio da aau ..._ n" 
51, de 1998, Relalor: Sal•dor Bani V• 
1'111), que aillortza a Rapúlillca FI J iidlwa 
do Brasil a co;abatar apera;io ele cridlo 
externo junto .a Banco halaian•lc w 
de Daaenvoht.n•do- BID, no valor equ~ 
walanla a cll'lqÜeiD e l8le ~BIS da 116-
laraa norte--~ deprinc:ll*. .. 
tlnada ao tli .. c·amanlo, ....-..da Prl
maira Etapa do Progo .. de llad Ir 
iDçio do Podar Exacutlwo F1dnal, da llr 
••- do Mio 11 .. lo da Admll I I ;h 
Federal e Raram. do e.tado. 

Ao prtlf81o nio foram oferecidas emendai. 
Passa-se il diSCussão do pi'OJ8IO, em tumo üno

co. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, enceno a 

diSCUssão 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam llt*Rim pemiiiiiiiC8I" sentados. (Pa..a.) 
Aprovado. 
0 pfOI8Io VBI B Comissão Olralora, pani reda

ção !11181. 
É o seguna o prqa~o apiOVIIdo: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.• 8, DE 1-

,._._ • Repúllllc Fld .... do 
Braail a contraiW ap1r1;-a da CII6IIIID a
temo junto ao Banco ••1B1•••taa110 de 
D11 nvotw1mado- BID, no Vlllar ...... 
lenlll a USI&7 DOO 1100,00 (cln tD 1118 a 

- mllli6aa da d6laraa ncMtl -
noa), de ptlnclp&l, deatlnada ao tlo..,cla 
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mento, parcial, da "Prlmeil'll Etapa do 
Progl'llma de Modemiza9ão do Poder 
Executivo Fede111l", da interesse do MI
nistério da Administração Fedel'lll e Re
forma do Estado. 

Arl 1. • A RepúbliCa Federativa do Bras1l f1ca 
autonzada a contratar operação de crédito extemo 
junto ao Banco lnterarnenceno de DesenvolVImento 
- BID. no valor equNBiente a US$57 .000.000.00 
(c1nqüenta e sete m1lhões de dolares norte-amenca
nos). 

Parágrafo úniCO. Os recursos. de que trata o 
caput deste arllgo. serão desbnados ao flnancJB
mento parc1al da Pnme1ra Etapa do Programa de 
ModerniZaÇão do Poder ExecutiVO Federal, de Inte
resse do M1n1sténo da AdminiStração Federal e Re
forma do Estado. 

Arl. 2 • A operação de clédllo externo terá as 
seguintes características: 

e) devedor República Federativa do BrasiiiMI
nl&téno da Adrrnn1stração Federal e Reforma do Es
tado: 

b) ctedor: Banco lnteramencano de Desenvol
vimento- BID: 

c) valor da ope~ação· US$57 .000.000,00 {Cin
qiienta e sete IT'IIIhões de dólanss norte-amencanos); 

d) desiJnação dos recursos· flneiiCiamento par
Cial da Pn11191ra Etapa do Programe de Modem
JZaçâo do Poder Executwo Federal, 

e) prazo pan1 desembolso dos recursos· 3 
anos contados da V1génc1a do COIItlato; 

f) vrg8ncla elo conttato: a partir de sua asslna
tul'(l; 

g) condiÇões de pagamento: 
- elo pllllCipSI: amoriJZBÇão do emprés11mo em 

34 prestações SBmeslraiS, COnsecuiiVSS e tanto 
quanto possível '9UBIS, vencendo-se a pnmeira par
cela seiS ,_ após a data p18V1Sta para o desem
bolso final do empréstimo. e a úlbma, o ma&s tardar 

em até 20 anos após$1natura do contrato; 
- elos juros: lmente vencidos, em 15 

de março e 15 de sete de cada ano, a parllr de 
15 de março de 1998, ulados com base no custo 
de captação do BID Empréstimos Unlmonetá-
nos OualdiCBdOS tomados pelo BID dul'llnle os seiS 
meses antenoras aos respectiVOS venamentos, 
acrascKios de uma rne.gem razoável, expressa em 
termos de uma porcentagem anual, que o BID fiXBrá 
penodiCIIITIBnte de acordo com sue polibca de JUIOS; 

- da COOIISSão de Ctédtto: sen-lmente 
V8f1Cida, nas IMSITIBS datas do pagamento dos JUIOS 
e calculada com base na taxa de 0,75% a.a. sobre o 

saldo não desembolsado do emprest1mo, entrando 
em v1gor 60 (sessenta) d1as após a ass1natura do 
contrato; 

- das despesas de mspeção e superwsã.o: 
1.0% do valor do emprest1mo. em prestações tnmes
traiS, tanto quanto poSSIVellgUaiS 

Parágrafo un~co As datas estipuladas pala re
pagamento poderão ser prorrogadas para manter 
correlação com a eletiVa data de ass1natura do con
trato 

Art. 4" O prazo para o exercic10 da presente 
autonzação é de qu~nnentos e quarenta dJBs, conta
dos a partir da VIgência desta Resolução. 

Art 5° Esta Resolução ent.a em VIgor na data 
da sua publicação 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP)- Sr. Presi
dente. peço a palav.a pela ordem. 

O SR. PRESIDENI'E (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Pela ordem. tem a palavra o Senador José Sena 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente. quero apenas registrar o meu voto 
favoravel aos Pro,etos de DeciBio Legllllabvo n"s 48, 
49 e 50. de 1997. Encont18va-me na Casa. mas não 
19g1stre1 o meu voto. 

O SR. PRESI)ENI'E {AntoniO Carlos Magalhães) 
-A Ata 1991strará a declaração de V. Ex". 

Esgotada a melena constante da Ordem do 
018. 

Continuando as comemorações do DIB Interne· 
ClOnai da Mulher. concedo a palaV18 ao Senador Se
bastiãO Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP. 
Pronuncia o seguinte d1scurso. Sem I8VISão do ora
dor.) - Sr. Presidente. S~. e SIS. Senadores, há 88 
anos se comemora o 018 lntemacional da Mulher. A 
escolha da data - 08 de março - tem S'llnlflcado 
rne1s de homenagem que de marco ne luta pela 
'9UBidade de d1re11os. Assim foi que no dl8 08 de 
março de 1957 ato de grande VIOIInaa revoltou o 
mundo cMIIZBdo. Em Nova Iorque, 139 opelánas de 
uma fábnca têxt1l, não suportando maiS o sufoco. de
ram o gnto de revolta. saindo às ruas em passeata. 
reMndiC8ndo a redução da jornada de tlilbalho e sa
láao 19ual ao dos homens. Após a passeata. quando 
voltaram à fábnca para fazer uma avaliação polillca 
do ato. os patr6es t.ancaram as rebeldes no prédio e 
o incendiiUBIT1. Todas morreram. 

Em homenagem a essas mulheiiiS sofndas e 
batalhadoras. durante a ConferêiiCIB lnternaaonal 
das Mulhe18S SoCialiStas, raaiJZBda em Copenha
gue, em 1910, por proposta de Clara Zellan. 101 cne
do o 018 lntemBCIOnel da Mulher, 8 de março. 
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O ITIOVlmanto organozado pela defesa e ampl~a
çio dos d11""os CIVIS da mulher hallla começado 
quase conqiienta anos- antes daquele eposodoo SllliS

tro No onícoo do século 19. onglesas e amencanas se 
mobiliZaram na luta pelo d11ello ao voto, até então 
um pnvlleg10 masculono. Ao tennono da Pnmeora 
Guerra Mundoal (1914-18), todos os paoses euro
peus. com a exclusão da França e da SUiça,llnham 
adotado o voto lermmno. Em 1920, 101 a vez dos Es
tados Umdos Tmze anos depoos, too a vez do Bnuul. 

O despertar e a lula das mulheres definem a 
sua hostona Tanto osso é verdade que, ho,.., em todo 
o mundo, os ITIOVImentos de mulheres J8 ocupam vá
nos espaços. No Brasd, a luta das mulheres por 
seus dorellos concretiZOU-se em 1985, com a cnação 
do Conselho Nacional dos Doraotos da Mulher 
rCNDM). que representa a artiCUlação do ITIOVImento 
SOCial de mulhenls com o Poder ExecubYo e o Podar 
Legllllabvo. O Conselho NaciOnal dos Doraotos da 
Mulher e formado por comiSSÕeS de tl&balho que 
atuam nas árus de saiide, educação, YIOiêncl8, era
a-. legiSlação, cuRura e trabalho. 

EquNOCadamente, costumam diZer que o Bra
sil é um País esbgmatiZBdo como machiSia que afo
ga a mulher, '"'**ndo seu acesso a posçile8 so
CIBIS omportantes e pagando-lhe menos no mercado 
de trabalho. É uma VISão antoga, enraiZada no pen
samento das pessoas corno uma dessas Y8fdades 
que não mudam. F01 o tempo em que a situação das 
mulheres só era analisada com delalhes uma vez 
por ano, em ocasiÕeS como essa, em que se come
ITIOIII o 018 lntemaaonal da Mulher, e quando enun 
reesaltados os fatores que Klenbhcavam as mulheres 
como eternas penledoras no pleno IICOIIÕmiCO, so
CI&I e polftioo_ Ê certo que o nosso Paos está longe 
de ser um peralso de '!lualdade, mas o lato é que 
C8ll1ltlha largamente para uma SituaÇão de equolfbno 

A ediÇAo de 18V1B1a Vejll de 25 de fewnliru de 
1998 traz malária lllblulada Os homens que se cw
dem, que demol181ra com consiS!êllCIB a evKIIncla 
de que as mulheres brasoleiras estão 8pllniCaldo 
ma• e 1'118111 e vão, 11881111, mudando a pesagem so
CI&I do Bras~ e ,_rtendo aquele lnlPAIBSio de que 
estavam sempre presentes, votando, mas não sen
do nem canckdalas nem elellas; advogando, mas 
sem ter acesso lls maiS altas Cones de Justça; cflm
cando, mas nio donglfldo hosprtals Em suma, liber
tando-se da condiÇão de somples figurantes em um 
mundo de homens 

Nos úlbmos anos, acelerou-se o p•c c e no de 
mudança e su~g~ram sintomas claoos de uma grave 
onsubordonaçio. As mulheres não so IIIIMfllllcam 

postos. quoras e reconhecomento no mundo dos ho
mens, mas o fazem como mulheres e, orgulhando
se dosso. não se obngam maos à omdação dos ho
mens Dá sentença com a toga do JUIZ; comanda 
empmsas, mane1a o bosturo, constroo predoos, coman
da boeings, competem ombro a ombro com o ho
mem na captura de novas vagas 

A revosta Veja dowlga estudo do MoniSiéno do 
Trabalho segundo o qual dos 228 moi postos de tra
balho gerados no país para candidatos com pelo 
menos o 2" grau completo entre outubro de 1996 e 
setembro de 1997 maiS da metade foram conquiS!e
dos por trabalhadoras. O mesmo estudo mostn1 que 
as mulheres tambam derrotaram os homens riS& va
gas para dentosta. vetennano e médiCO. Dos contra
tados, 83% eram mulhen!S 

De maneora geral, o saleno da mulher aonda é 
maiS baiXO que o do homem. Mas, nos ~ 
maiS anos. a remuneração se equollbra e, muitas ve
zes. a mulher e maiS bam paga. Segundo o IBGE, 
entre 1985 e 1995, dobrou o nojmero de mulheres 
que ganham antA! doiS e toils salános monomos. Nes
sa !anca. o número de traballlaclola homens CI8S
ceu apenas 50% No mesmo penodo, também au
mentou em 100% o grupo feiTIImoo com ganhos en
tre conco e dez salános mínmos. O conbngenta mas
culino cresceu bam menos, cerca de 40% Em 1985, 
haYIB menos de cem mi mulhenes que gant-.n 
maos de vonte &alenos monmos. Em 1995, jé. eram 
422 moi. Os homens não conseguoram &eqiMr dobrar 
seu contongente nessa !anca 

Há, portanto, uma transformação llldeculíwl 
em andamento. Ele não too fruto de lutas politicas, 
ou por concessão dos patoõe&, ou pooque a SOCieda
de tenha tomado a defesa dos opnmodos. Houve, rl8 

realodede, ontensa ulbaniZBÇAo do Pais nos úlbmos 
anos, lato que mudou comportamentos, geRIU ne
cessidades e também oportunidades. A ..., odw'e 
de oefolçar o cxçarnento doméslx:o !Irou a mulher de 
suas aiMdades da case e a levou para a f6brica ou 
para o escntóno. Além di&BO, a economa ae tomou 
maos eXIgente e o fator MXD passou a penler o aeu 
peSÔ rataiiYo 

Na área da pesquiBB, q.- a nàade dos pes
quosadooes com bolsa do Conselho NIICIONII de De
senvolvmento Coenblico e Tecnológico - o CNPq -
e de mulhe18S. A sua pneeença e lllfluêncla em politi
ca e economoa é crescente. Mas todas _,.. con
quiStas devem ser encaradas apenas como começo. 
Este dia é um momento de comemoração e lllmbém 
de oellexão sotxe a &duaÇio das mulheres. O Doa da 
Mulher não é só o di& 8 de maoço. É p- que a 
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classe polítoca promova as alterações nas leos, para 
que se alcance a ogualdade entre homens e mulhe
res E, nesse senbdo, ressalto a atuação do PDT 
que tem obtodo sogndocatovas. conquostas nesse cam
po. Portanto, um dos grandes desafoos do proxomo 
molênoo sera o amadurearmento das socoedades em 
que doos sexos dderentes, herdeiros !le"hostonas e 
culturas doferentes, mas oguaos em dorettos e deve
res, venham enfom a pensar o mundo e agor sobre 
ele em ogualdade de condoções. 

Que sena da hurnanodade se por toás de cada 
famíha ou de qualquer onstttuoção socoal não houves
se a presença constante do ser fermrnno a tomar 
provodênctas, a dar exemplos e a cuidar das tarefas 
maos anõnomas? A hipótese ê IIWiável. Os regostros 
hostóricos demonstram que nenhuma obra sogndocato
va ou duradoura ·foo construída e perpetuada sem a 
colaboração da ontehgênaoa e das ágeos mãos femono-
nas. 

As mulheres são a metade do céu, dosse um 
doa Mao-Tsé-Tung, e talvez SeJB este um dos pensa
mentos que poucos co:€tam As mulheres são olu-
monadas e foram, ao lo de todos esses anos, a 
fonte de onsporação da manodade. São femononas 
algumas das coosas que s amamos, aquelas que 
dão sentido às nossas wdas: a liberdade, a demo
cracoa e a JUSbça 

Viva a mulher brasdeora' Vova também a mulher 
amapaense' Ao partoapar dessa comemoração, ma
mfesto rmnha solodanedede com as mulheres do 
meu EstadO. o Amapá, e do nosso omenso Brasofl 

Mutto obngado. 

Durante o rltscurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Antonoo Carlos Magalhães, 
PMSKJente, derxa a cadeJta da plfiSidlncla, 
que é ocupada pelO Sr. Lucidto Potte/la, 4° 
Sectetáno. 

O SR. PRESIDE=Lucídoo Portella) - Tem 
a palavra o Senador Ca Bezena. 

O SR. CARLOS B RA (PMDB-MT Pro-
nuncia o seguonte discursD. Sem revosio do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Sra. Senadores, há 141 
anos, nos Estados Unidos, 1 'Z7 operárias foram 
queomadas vovas em uma fábnca por ordem de 
seus patrões, que as manbveram pnsooneoras den
tro do estabelecomento e depoos mandaram atear 
fogo. Essas mulheres eram protagonoslas de uma 
greve, vosando ã domonuiÇio da JOrnada de 14 ho
ras doánas e protestando contra as peasomas con
diÇÕeS de trabalho. Em homenagem a essas márto
res, foo cnado o Doa lnternacoonal da Mulher, que 
hOJe comemoramos nesta Casa. 

Lembremo-nos, tambem, das valorosas mulhe· 
res brasoleoras que, tunto com o PMDB, lutaram du
rante 20 anos em prol da. democracoa paoa o Boasol e 
&fUdaram a escrever a noslona da resostêncoa do Par
todo ao albotno da dttadura mohtar. muotas delas fo
ram torturadas e apnsoonadas por tempo ondetenno
nado. 

Na Constotuoção Federal de 1988, a mulher bra
soleora obteve conquostas onovadoras. embora multas 
aonde não tenham sodo Implementadas devido a en
traves de nossa legoslação. As constttuontes lutaoam 
com denodo e conseguoram assegurar as mulheres 
novos doreotos que ate então lhes eram negados. A 
representação femonona aluai na Congresso Nacoonal 
e sogndocaiJVa. 33Deputadas Federaos e 6 Senadoras. 

Com tudo osso. entretanto, a partocopação da 
mulher no processo decosóno do Pais é msogmlocan
te. Poucas mulheres ocupam cargos de segundo es
calão nos Mornstenos. Não temos nenhuma ministra. 

Sr. Presidente. tendo em vosta as d~oculdades 
enfrentadas pela mulher, especoalmente nas relaçõ
es laboraos, quando ocupeo o Governo de Mato Gros
so. no período de 1987 a 1990, omplanteo um progra
ma de proteção a mulher, vosando à adoção de me
didas que fortalecessem a partoc:opação atova da mu
lher nas dec:osões de ceráter estadual; à conscoento
zação sobre o doretto a pensão; à exogêncoa de aten
domento JUridoco as votomas de qualquer bpo de voo
lêncoa; à onstalação de um departamento assostencoal 
para mulheres prostttutas e vocoadas em tóxico, pnn
apalmente adolescentes; à cnação de postos de 
saúde com ontra-estoutura para atendimento goneco
lógoco, prevenção de câncer, pré-natal, onentação 
ahmentar, acompanhamento pós-parto, extensiVo ao 
recém-nascido; à foscaiiZBÇão sobre a doscrmnação 
da mulhar em sotuac;ões de falO e de doretto; à garan
toa de asoensão da mulher a cargos e fui'IÇijes de 
marido; à promoção de estudos e debates para des
pertar a conscoêncoa da ogualdade entre homem e 
mulher; ao trabalhO JUnto às encarceradas, para que 
pudessem desenvolver a!Mdades ontelecluals. artis
tocas, ocupacoonaos e de formação poulisslonal ade
quada; ao empenho da construção de creches em 
baonos; e ao controle de agro!ÓXICOS e substAncias 
que pudessem ser danosos para as mulheres e seus 
descendentes. 

Embora a presença da mulher tenha cresado 
no meocado de trabalho, como demoo ostram dados 
da Fundação Sostema Estadual de Análose de Dados 
- SEADE - de São Paulo, a desvantagem conbnua 
quando se trata de rendimento médio real. A eleva
ção da taxa de partocopação leminona no mercedo de 
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trabalho e uma realidade, as mulheres estão ocu
pando ate lugares antes destinados apenas aos ho
mens Mas, lambem, é uma realidade que as mulhe
res têm ma1s ddoculdade de serem contratadas. Não 
'São poucas as empresas que ex1gem testes de gra
ildez Algumas, ate, recusam-se a contratar mulhe
res férteis Os homens lambem recebem um saláno 
melhor pelo mesmo seNIÇO. em munos lugares, In
cluSIVe no ABC, onde o salano masculino e quase 
sempre o dobro do tem1n1no. 

Por todas as razões expostas, o Governo Fe
deral, os EstaduaiS e os Munoc1pa1s prec1sam adotar 
programas espec1aos de preparação e apnmoramen
to da rnão-diH!bra fem1nona, a f1m de que seta cum
pndo o preceno consbiUCIOnal de Igualdade da mu
lher perante o homem e a le1. 

Sr Presidente, não podena encerrar este meu 
pronunciBmento sem lazer uma homenagem as mu
lheres brasileiras .. 

O Sr. Júlio Campos (PFL-MT)- Concede-me 
V Ex" um aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) -
Ouço V Ex" com prazer 

O Sr. Júlio Campos (PFL-MT) - CO<ISidero Im
portante o pronunciamento em que V Ex" presta ho
menagem às mulheres braslletras por ocaSiio do 
018 lntemaCIOMI da Mulher Realmante, nesta opor
turudade. goatena de realçar o destaque da mulher 
mato-g~ riB VIda publoca. Tenho a honra de 
ver como ~ do povo do meu Estado a 
Deputada Teté Bezerra, esposa de V. Ex", que cum
pre, bnlhantemente, rr~&ndlato na Câmara dos Depu
tados. Na ~ Leg1slativa de nosao Estado. 
contamoa com a presença de duas mulheres· Se.ys 
S._..,ko, Uder do PT, e Zilda Leite, Llder do 
PDT. No Judiciário mato-grossense, destacam- a 
desembelgadora Shelman Lombardi de Kato e vá
,_ JUÍDS que comp6em aquele EgrégiO TnbuMI de 
JUSbçll. Há mulheres também no M1rusténo Pllblico, 
,... Procuradorias do Estado, riB lnletectualidade. 
Milito Grosso tem o pmnlegio de ter urr~& mulher 
como slmbolo da cultura mato-gloSsanse, Dona Ma
ri& de Arruela Milller, ptodassora emérita que comple
tarã, em dezembro, cem anos de VIda, lúada, aonda 
escrevendo a produZindo latos, enfim, um vardade1· 
ro destaque fiB AcadamiB Mato-grossense de Le
tras. Portanto, foco muno fel1z em apartear V. Ex' e, 
curnpnmantendo-o pelo seu pronunciamento, apro
WIIIO para fazer das suas rranhas palavras, assm 
com as do Senador Jonas P1nhelro, nessa homena
gem que a Bancada de Mato Grosso, por llllelméd10 

de V Ex•, presta a mulher mato-grossense e à mu
lher brasileira 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - V 
EX" tem razão. Senador Júho Campos O nosso Es
tado. graças a Deus, possui uma grande estratifiCa
ção soc1al, tenao dado ao Bras11 grandes figuras, 
grandes estadistas e '"telectuaiS, corno o General 
Eunco Gaspar Dutra, o Marechal Cindido Rondon e 
como todas essas mulheres que V Ex" nom1nou 
Isto e fruto do amadurec1mento cultural e sociBI do 
Mato Grosso. o que não se taz de uma hora para 
outra. não se faz em uma soc1edade noviÇa Só uma 
sociBdade bem estratlfocada como a nossa produz 
frutos dessa na tu. eza Agradeço seu aparte. 

Não podena encerrar meu pronunc~&merno, Sr. 
Presidente, sem fazer uma homenagem às mulheres 
brasileiras, especialmente as Parlamentares, CUJO 
núrr~&ro espero seta bem ma10r por ocasião das pró
XImas eletções Dentre elas. as mlnantes e Parla
mentares do PMDB, fiB pessoa da m1nha eeposa, a 
pnrriBira Deputada Federal a ser etena pelo Estado 
do Mato Grosso. Tete Bezerra, que luta Incansavel
mente pelas conquiStas tem1n1nas, quer em ..-l
mantos no nosso Estado, onde me ajudou a desen
volver um programa especial de valonzação da mu
lher, quer no ãmbno federal, onde, entre outras con
quistas, sa1u vnonosa com a 1nclusão, riB Lei Eleito
ral, das cotas que agora garantem 30% das vagas 
de cada Parbdo ou coligação para as mulheres can
didatas. Teté Bezerra tem s1do uma das lideranças 
naCIOilalS no trabalho de mplementaçiio das politi
cas del1nldas na IV ComerênciB MundiBI sobre a Mu
lher, realiZada em Pequ1m, em 1995 

Além de batalhar para que o Governo n:orpo
re à legislação niiCICH1al as deCiaões das conferên
cias mundiBIS da OrganiZ&Çio das Nações Unidas -
ONU, os pactos, as convenções 1nternaaonaos e os 
protocolos 1ntemos, a ela e a todas as mulheres bra
sileiras, especialmente as mllnantes, meus votos de 
que tenham um sucesso cada vez maoor riB lula que 
empreendem pela conquiSte de novoa d1reiloa para a 
população femnor~&. 

Muito otmgado, Sr. Pre&ldente 
O SR. PRESIDENTE (Lucid10 Portela) - Tem 

a palavra o nobre Serl&dor Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Biaca/PT-6P. 

Pronui>CIB o seguinte diSCurso Sem I8VItlão do ora
dor.)- Sr. Presidente, quero mamfestar mnha solt
danedade às mulheres neste momento em que co
memoramos o Da JntemacKmal da Mulher, transc:or
ndo em 8 de março úlbmo, e, sobnstuclo, r&giSbar ri
CIBimente um ploblema grava que WIITI allngmdo as 
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mulheres, notadamente as negras. Reforo-me à taxa 
de desemprego, que, sendo, segundo o IBGE, em 
J8neoro úHomo, de 7,25%, tem atongido, coril taxas siJ
penores a 8%, mudo meos as mulheres do que os 
homens, para os quaos a taxa é da ordem de pouco 
maosde6% 

Gostana, também, de mandestar a monha soh
danedade às Senadoras Manna Solva, Benedda da 
Solva, Emoha Fernandes, Marluce Pomo e Júnoa Man
sa, que, hoJe, aquo, extemaram seu senhmemo a 
raspado das oportunidades que faHam às mulheres, 
reiterando a monha estranheza, afonnada Já em apar
te a Senadora Manna Slva, sobre o fato de o Preso
dente Fernando Hennque Caldoso, deiiOIS de haver 
designado apenas uma mulher. a Sr". Dorothéa 
Werneck, que permaneoeu, duoante o pn111111ro ano, 
à freme do Momsténo do Trabalho, depois da sua 
substrtuoção, pennanecer, já passados mas de triis 
anos, com um Momsteno exclusovamerde masculino. 
Seria omportante que, por OC8Sião da renovação do 
Ministéno, uma vez que pratocamente um terço dos 
MiniStros serão substduldos, que o Presodente Fer
nando Hennque levasse em corda a importincoa de 
ter mulheres no seu MiniStério e não apenas estar 
dozendo que, quem sabe, um doa, rnaos talde, pode
rão as mulheres ocupar em igualdade de condoções 
os postos de MIIIIS!ro. 

Gostana aonda, na pninha conclusão, Sr. Preso
dame, de expressar soloi:lanedade a duas mulheree 
omportames na hiStóna <las Améncas, da Aménca 
Latina e da humanidade. Refiro-me a um acorrteco
mento onsóldo que tem lugar hOJe no Chile. Dori)o mo
nha solidariedade, sobretudo, à So". Hortêncra Allero
de, 111úva do ex-Presidente chileno, Salvador Allero
de, bem como à sua filha. So". Isabel Allende, Depu
tada Federal, que, há pouco maiS de um mês, este
ve visitando o Bras~. quando, aquo em Braslloa, o Go
vemador Cnstovarn Bua1que teve a oportullldade de 
homenagear Salvador Allenda com a instalação de 
um busto em freme ao Paléclo do Bunli. 

Contudo, qual o~orneniO onsóldo, Sr. 
Presidente? t: a onstau - , no Senado Federal chi-
leno, da figura do Se r llllalício. Ocona que o 
único Senador vitalÍCIO, e ali está gozando dessa 
prarrogabva, em sendo ex-PresKieme - inclusove 
com um procedimento e$tranho, já que somerde po
dem ser Senadores votalicios os ex-Presidentes da 
Repúbloca que, no Chile, estoveram à frante do Poder 
por 111818 de ._ anos -, o General Augusto Pono
chet. Então, não é à toa que, nos llhimos três doas, o 
povo do Chile tenha saído às ruas a fim de manifes
tar seu desagrado com tal anonnahdade. 

Exp<essamos, poos, nossa solodanedade às 
So"s. HortênCJI-AI~ e Isabel A..Uende. ~~~gostrando 
a ompdrtãncoa de as democi&CIIIs nas Améncas aca
barem, o quardo ames, com a fogura de Senadores 
vrtalícoos. 

Aonde maos, Sr Presodente, como tramrtam 
aqui no Congresso Nacoonal proJetas que visam ons
totuor o cargo de Senador votelícoo, a Iom de que ex
Presodemes da Repúbloca venham a ocupar cadeiras 
nesta Casa, quero, ao ellSBJO desta mandeatação, 
expressar a mnha doscoldãncoa com respeito a essa 
logura, que não ajudará a democracoa, assom como 
não esta BJUdando e democracoa no Chola o fato de o 
General Augusto Ponochet hOJB estar oniCiando sua 
ai\Vodade como Senador vrtahao. 

Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucodoo Portella) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Smon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun

Cia o seguonte discurso. Sem revosão do orador.) -
Sr. Presldeme, So"s. e Srs. Senadores, em nome do 
Roo Grande do Sul, já falou desta tnbuna a Senadora 
Emilia Fernandes, que honra e dignifica a mulher 
brasileira e, em especoal, a mulher do Rio Grande do 
Sul neste Partamerdo. Mas os homens querem se 
umr a esta homenagem que hoJB se presta às mu
lheres. 

Eu bve a felocodade de ~~~ver a transiÇão erdre a 
época em que não ha\118 partamerda._., mulhenss no 
Senado e o tampo alUai. Chegue~ a esta Casa, em 
1978; e, até então na históna do Senado, nenhuma 
mulher tinha sido eleita senadora. A primeira foi uma 
dustra Senadora suplente, EuiiiCe Michiles, que as
sumiu com a morte do titular Fébio u-na. Hoje te
rnos setS Senadoras nssta Casa LegiSlativa. 

No Dia Internacional da Mulher, temos de ana
losar com profundidade e IIISpOfiSIII.'IIIdade o signifi
cado da prasença da mulher na SOCiedade brasileira. 
Nio tenho qualquer dllvida de que o mais Importante 
no fonal desta século e o quo vai - a primeira ca
racterlstica do p!6xirno mlênio é a abraçlo da so
ciedade como um todo, com a presença daa ""'!he
ras em todos os lugares de relevo da SOCiedade. 

Os homens machistas do passado impediam a 
prasença daa mulheres nas artes, na cultura, ne po
lítica, na JUstiça; enfim, no conJUrdo da vida da -
dada. Podemos imaginar o que representou essa 
ausênCia em tanrx. de prograsso. EII'IOCIOno-ma 
quando trato desse - pcxque partJCtpeo dessa 
transiÇão. 

Na Faculdade de Dirado da Pontifícia Universo
dada CatóliCa de Porto Alegre, onde eu estudava, 
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hav1a três mulhei8S. Atualmente. observamos que a 
média da presença de mulheres nas tunnas de CUJ8S 
f'>nnalurall tenho partlapedo. ou nos conv1tes de for
mandos que tenho recebido. ou entre· os jOVens que 
passa~am no vestibular esta entre 60% a 65% Essa 
e uma 18811dade Importante, porque saem das facul
dades mediCOS, advogados. engenheiros, panamen
tares, executNos, Juízes, promotoniS etc •.. 

Em termos de JUizes, ate pouco tempo atrás e 
PI'BCISO que se ass1'1Bie , a MllgiSIIatura não adllllba 
mulheres; hoJe, 35% de sua cornpoBIÇiio e ocupada 
por mulheres. No R10 Grande do Sul, nos úlbmos 
concursos para promotor e JUIZ, os sete pnme1ros lu
gares toram ocupados por mulheniS Essa é a 18811-
dade. 

Sr Presidente, eiS alguns problemas que com
põem o drama e as dificuldades cobd18118S das mu
lheres: dupla jOiflllda de trabalho e ausênclll do 
COit1JBI"Ihelro que dasapaJece e as deiXa como che
fes de famDia. É impress10118111e observar pelas pes
CIUISBB como vem aumentando a cada ar10 o número 
de ......_ mantenedoras da tarnnia. CI"BIO que es
tamos VMKido o momento da grande organzaçAo 
do setor das mulleres. Falta mudo para chegarmos 
a algo concralo. Que bom que possamos. Senadora 
Ell"llla Fernandes, aluar JUnto com V. Ex" e com tan
tas outras mulhels como colaboradoras - lnl
balho de vanguarda com que as mulheres eatão 
buscando conqUIStar seu espaço. 

Sr. Preadenloa, com a ITI8IS profunda slncenda
de, devo diZIII" que tenho um peM811111ntD próprio a 
respeito das mulhenls. Nas mlllhas andanças, aem
pre 111 naa unedade, mais dlgllldade, I11IUS caráter, 
....,. diopnslçlo para e lula, 1'11818 -ade, ,_ vi
bração ,... rnu....._ Não sõ no .- parlldo, mas 
em IDdoe os pallldos do RIO Grande do Sul, é im
pMSIIionanla - a wonlade, a dlsp11811Çio com que 
elu -.m na palka. quase sempre por ideal. 

Quando vwnoa cnanças abanclonadas na rua, 
pesando fome, fora das salas de aula, .., geral
manta 8CIIIIIaee porque o pai ~. ou nio 
reco~._ o Ilho, ou SBIU com outra rnulhar, ou 
buscou outro dallbno. 

Nonnas lllll6o -.to estabalacK'as Jllll1l dar 
I11IUS segurança às mulhai8S e aos seus filhos. Uma 
delaa com a qual sou lolalmente 80IIdéno é que, na 
reforma agr6na, a tena diStnbuída 18J11 co'ocec!e no 
nome da mulher. É I11IUS garantido para a tarnllta. 

Hé aatudoa no IMSmo sanbdo no qua tange a 
casa própria No caso de f1111111C1811111n de casas 
populares, o normal é que o 1móvel fique no nome 
da mulher, que é urna garantia muiiD maiS sólida de 

que os f1I'K>s terão a casa. Estando fiO nome do 
companheiro, este pode vendá-la no boteco ou ate 
colocar para tora a companheira e seus f1lhos. 

Penso, Sr Presidente, que estamos-v1V81111o 
um momento em que não se deve apenas falar. Du
rante mui!D tempo talou-se mUltO As mulhei8S estão 
conqUIStando o seu espaço. Não entendo ocmo o 
Presidente FernandO Hennque não nomel8 uma mu
lher para a proxlfiiB vaga no Supremo T nbunal Fede
ral. Sara um grande gesto do seu Governo. Sua Ex· 
celêi'ICI8 maroara um gol de placa pessoal se fiZer 
1sso porque ha munas mulheres JUnstas de pnme1ra 
grandeza 1nclusNe no nosso R10 Grande do Sul e 
pelo Bras11 afora. Então. não se JUSbiK:a que no Su
premo Tribunal Federal llll1da não ha)a uma mulher. 

Hote é um dl8 de conhatemiZliÇio; é um dia de 
raspado profundo 

O meu colega de Bancada Senador Joeé Fo
gaça pode conflnnar o que d1g0: corno melhorOu 
esta Cass com a presença das mulheres! Prabca
mante, todos os di8S, sobe à tnbuna uma mulher lnl
zendo à rallaxão um tema SOCIBI sob um ângulo que 
ela conhece e sente melhor do que nós. 

Nlo hã dúwla alguma de que, no mundo, não 
hã rrnssão maJor para o ser humano do que a de aar 
mie. Nio há amor mBIS profundo que o amor de 
mãe; não ha dediCBÇio 11181s Intensa do qi.IB a dedi
cação de mãe. A matell"ldade dá à mulher condiçõ
es de ver o mundo sob um ãngulo, sob urna óbca 
toda propna. Ser mie é como aer Deus, é dar pre
-.ça a urna lrlda humana. RepilO: esta Case melho
rou mullo com as mulheres. 

Nas reuniÕeS do meu Parbdo, no R10 Grande 
do Sul, tenho recomendado o sagwnte: ponham mu
lhai8S na chapa. Não tenho dúvida alguma da que o 
número de muttw. no Congi8S80 Nal:lciMI vai do
brar de eleiÇão para efalc;ão. E essa I1IUdanl;a. para 
nwn, S'llndica que o Congresso Nacional - melho
rar de eleição para elelçlo. 

Ainda falia muito a fazer? Sim, falta rruto. Se 
obeervarmos o marcado de trabalho J111111 a gente 
humilde, verificaremos que o salário da mulher é 
smnpre lllferior ao do homem que presta o ~ 
seiViço; se observarmos aquele trabalho que lllnda é 
de escravalllra, varamos a rnuher la praaaiE. Falta 
muito? Sim, falta rruto, mas acrediiD, Sr. Preaiden
te, que-no CBII"Inho CIKIO. 

O Congresso NaCional nem sempre ae tdanbll
ca 1881manta com a sua miSSAo de debater as ques
tões do COOJUnto da sonedade. Ainda ontMI entrei 
com o pedido de IIIStalação de uma comnlio aspe
aal para d1SCUbr o desemprego no seu especto glo-
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bal - para usar um termo moderno Não se trata 
apenas de urna questão con1untural, ou sal8, a de 
que ho1e há menos empregos do que ontem A Infor
mática e a tecnologra eKtrngu1ram vános postos de 
trabalho Se olharmos para o campo, observaremos 
que urna rnaqu1na de semear ou urna máqu1na de 
colher substitUI urna 1ni11Wdade de pessoas; nas Cida
des. vánas lábncas fecharam. Essa e urna questão 
que devemos d1scut1r. 

Falta. no Congresso, encontrarmos tempo para 
debater as grandes questões da sociedade brasilei
ra; falta, no Senado Federal, compenetrarmo-nos do 
lato de que somos representantes dos nossos Esta
dos nesta Casa para termos capacrdade de " ~;~lem 
daCãrnara. 

A h1stóna do Senado e a h1stóna dos polítiCOS 
que 18 adqu1nram expenêncra durante toda sua VIda 
públrca e chegaram aqu1 com competênaa para usá
la e, ass1m, colaborarem para a melhona da condi
ção geral da sociedade. E o debate sobre os proble
mas da mulher, e a atualização pannanente e cons
tante das questões relaciOnadas à mulher e uma 
grande m1ssão do Senado Federal. 

Sr. PreSidente, que bom olhar e ver como mu
dou a sduação da mulha" no Pais Até 1934, no Go
verno Get(Jho Vergas, mulher não votava, mulher 
não linha dlredOS, mulher não tinha voz, mulher não 
hnha vez, mulher não existia. A ela não cabram nem 
d1redOS, nem pno'3ox 

Acreddo que, no · imo século, no próxnno 
mdênio, veremos homens e rnetede mulhe-
res marcando presença na socredade. Por que ape
nas os grandes escntores como Dostoievsky, os 
grandes músiCOS como Mozart e os grandes llllelec
tU8111 apareceram no mundo? Onde estavam as mu
lheres? Elas não podiam aparecer. Estavam proibi
das. Não exrstia a mlnima chance de elas se desta
caram. 

No próxmo milênio, teremos muitas mulheres 
CHHIIislas, 11111drcas, JUristas, politicas a chefes de es
tado. ASSim, o mundo ficará verdadeiramente globa
lizado e, sem qualquer • as mulheres estarão 
com a pralerênaa e o 

Mudo obngsdo. 
O SR. PRESIDE (Lucídro Portela) - Sobre 

será lido pelo Sr. 1° Se
cretário, em exerclcio, só.l~lor Ney Suassuna. 

É lido o segu1nte: 

REQUERIMENTO IP157, DE 11198 

Senhor Presidlente, requeremos urgêncra, nos 
termos do art. 336, alínea "r", do Regrmento Interno, 

para a Mensagem n' 112. de 1998 (n" 307198, na 
ongem). pela qual o Presidente da Republrca sohcl
ta seja autonzada a contratação de operação de cre
ddo externo, com garantia da Republica Federatrva 
do Brasil, no valor em 1enes. equivalente a USS 
68,740.000.00 (sessenta e odo milhões, setecentos 
e quarenta m11l dólares norte-amencanos), de pnncl
pal, entre o Governo do Estado de T ocant1ns e o 
Expor! Impor! Bank of Japan - JEXIM, desbnada 
ao f1nanc1amento do Programa de Eletnhcação Ru
ral - PERTINS (Anexada ao OfiCIO n° 8111 O, de 
1997. 

Sala das Sessões. 1 O de março de 1998. -
Ney Suassuna- Júlio Campos- Coutinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Luc1dl0 Portella) - A 
Pres1dênc1a esclarece ao Plenano que os avulsos do 
requenmento e da mensagem encontram-se nas 
bancadas dos Srs. Senadores 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam querram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado 
A matéria a que se relere f1gurani na Ordem do 

Ora da sessão do segundo d1a útd subsequente, nos 
termos do art. 345, 1ncrso 11, do RegimentO Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução rf' 37195. 

Sobre a mesa, requenmento que será hdo pelo 
Sr. 1• Secretáno, em exercíCIO, Senador Ney Suas
suna. 

É hdo o seguinte: 

REQUERIMENTO IP158, DE 1918 

Senhor Preslllente, 
Requeiro, nos termos do art. 336, alínea b, do 

Regmento Interno do Senado Federal, urgência 
para vo1aç1o do Oficio •s• n. • 15, de 1998, do Banco 
Central do Brasrl, solicitando a 1eUrrcação de Resolu
çla n.• 8, de 1998, que autonzou o Estado do Rio de 
Janerro a contraiBr operação de c:nidito externo, com 
garantra da Uniio, runto ao Banco lntemacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
de US$250,000,000.00 (duzentos e crnqQente mdhil
ee de dólares norte-ernericanos), equivalentes a 
R$259.750.000,00 (duzentos e cinqilenta e nove 11'11-
lhiles, setecentos e cinqQenta mil 1'81118), em 31 de 
dezembro de 1996, deebnados ao li1'11111C181118nto do 
Programe de Ralonna do Estado. 

Sala das Seesões, 10 de março de 1998. -
N8y Suaaauna. Coutinho Jorge, R- Tuma, 
Artur da T6vola. 

O SR. PRESIDENTE (LucldiO Portella) - A 
PresKiêncra esclarece ao Plenáno que os avulsos do 
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requenmento e do oloc10 encontram-se nas banca
das dos Srs. Senadores 

Em votação o requenmento 
Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 

pennanecer sentados (Pausa 1 
Aprovado 
A maténa a que se relere loguraré na Ordem do 

Doa da sessão do segundo doa utol subsequente, nos 
tennos do art. 345, onCISO 11. do Regornento Interno. 
combonado com o art. 4° da Resolução n• 37195. 

O SR. PRESIDENTE (lucodiO Portella) - Reto
rnamos a homenagem do Doa InternaciOnal da Mu
lher 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
coa o seguonta doscurso Sem raviSio do orador.)
Sr. Prasodente, S .... e Srs. Senadores, pra~ 
1a sP dosse tudo nesta homenagem lls mulhataa. En
lratanto, Sr. Presldanta, quena apresentar maiS algu
mas nuances 

Segundo a Bibloa, Adão too posto em sono pro
fundo e dele Deue retorou uma costela para !azar a 
companhoa que lhe faltava. Tahlaz por estar adorme
cido e nAo ter VISfo a lonnetaçio da pnmeora muller, 
os homens, por tanto tempo, cercearam os dnltos 
das mulherea. Do ponto de VISta rahgioso, talvez 
BetB essa a explicação. 

Os hornene sampra consideraram a rnu1t.r 
uma eapécoe lristanoea, que parace lrégil maa é ex
tramamenta forte; que é pequena- pooa é de-
ra menor que o homem, como ragra geral -, maa tem 
mms resiBiêncla l dor, l doença e ao CBIIIIIIÇO. 

A verdade é que, l medida que a CIVIIizllçAo 1oo 
evoündo e • ll'lllhef8s bVaram oportul'lidadll de 
mostrar o -.. potencial, pudemos constatar que, em 
cerkls sspw -· elas alo multo aup11noras 11Q111 .. 
tau '-'do 1111111 coloceçl':l que nio é aquela com 
que CIIMrO lirldar 111811 PfUIIU'ICiamlln. 

Nlo 811 lnda. Sr. PIIISidente, de 811 dlmr supe
rior ou onferior, porque o próprio texto da Blblla diz 
que Deue 111011 uma costela de ~ para '- a 
mulher .. Se Deue qu- que a mulher r- infe.. 
r10r ao hocN.n, a teria cnado a partir do pé; 11 ae 
Deus qu.._ que a mulher losae superiOr ao ho
mem, a - cnado a partJr da cabaça Deus lllau a 
costela para que a mullar losae companheira 11 par
ceira, e é exatamenta BSSim que delleniOS conside
rá-la. 

São tante8 as revelações dease aer n III r1aeo 
e RKieciloéval que, a cada hora 11 a cada ..-ma. 
nós, homens, riOS aspantamos. Hé. poucos rninutiOB. 

o Senador Pedro Somon dosse-noa que, na área JUrf
doca. as mulheres JUizas e promotoras Já são em nú
mero de 35%. Ea acrascentana qua, riOS ollbmos 
concursos, as mulheras uftrapassam 60% daa ,apro
vações, o qua nos leva a crer que, l medida que for 
havendo renovação nesse métler, as rnulheras se
rão ma)Ontanamente JUizas, promotoras e encama
gar-se-ão da JUSIIÇB em nosso Pais. Não tem 8ldo do
ferente no restante do mundo 

Elas são persostentes, metgas. duras, frégels, 
fortes, enfim. as mulheras lérr• tantas laceies que 
nos espantamos com todas essas potenclllhclades 
que, a cada hora. descobnmos nesse ser maravilho
so e dMno que e a mulher 

Se eu pudesse, hoJB, congratular-me com o 
passado ramoto, eu me congratulana com Adio por 
ter cedodo essa costela. Se pudease hoJe, depooa do 
que se diSse tanto, emdlr alguma frase ncwa a ras
pelto, dona, Sr Prasodente, qua atrás de cada ho
mem- como se diZia no pase•do- 8X8Iia _.,iple 
uma mulher que o Bludeva; atréa de ceda gmnde ho
mem eXISte sempra uma mulher que o faz ocupar 
asse espaço. Também substdulna asa '-· Sr. 
P1'8111dente, diZendo qua atrás de cada grande ho
mem. não; ao lado de cada grande l.onan IIXIItll 
sempre uma mulher exausta. que ee mata de traba
lhar e de anumar condoçiies para qua asae homem 
ocupe o aeu 88piiÇO. 

Em homenagem às mulheras no dia de lqe, 
quena dlur, Sr. Pnadema, que Deus que tudo 
sabe, que é onopre-. 0111SC181118, teve um dia de 
onsp11•ação aama do nonnal e - dia Ela criou a 
mulher. 

PIUBbéns a todas as mUheras; parabéns, Sr. 
PrBSidenta, a todos nóe que pudemoa ser pmaeime 
das maravilhosu mulheras. 

Muilo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (L.ucld10 Portella) - Tem 

a palavra o naln Senador Joaé Fogaça. 
O SR. JOÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pnlnun

ca o seguinte dillcuiSO. Sem nMsão do cndor.)
Sr. P1811111ente, Sra. Sanadoras, na _.., de hoje, 
c!edicade ao Dia lnte~ da Mullw, evldslllll 
que meracem de todos nóe, r10 mfnirno, a -
atençAo c:ril8hOsa, o noaso l'8llpeiiO sincllnl, maa, 
sobnstudo, algumas oellexêles. 

Neeta lléculo, houve trls grandes IIMIIIIÇIIea 
omporlanteB -lr!adas pelo aer humano na '- da 
Terra. Uma delas foi uma mudança profunde naa ra
lações do aer humano com a natureza. com o cos
mos, com os planeies, com a - énle de vida, com 
o 811U hUIIIIt. Mudanças tanmém oconwem r10 pia-
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no do conhecimento, no deserwolvunento das Ciên
Cias lecnologoa, crbernéloca, 1nformatoca , mudanças 
profundas que revoluc10naram.o homem e as mulhe
res em SI mesmos. 

A segunda grande revolução deste século é 
aquela que, segundo o hiStor.ador Inglês ·Enck Hobs
bawn, oconeu a part1r de outubro de 1917, na Rús
soa, cnando a Umão ScMétiCa, e encerrou-se no ano 
de 1989, com a queda do Muro de Berl1m, a Revolu
ção Soc1al1sta a que o Enck Hobsbawn chamou de o 
bA!Ve século XX. Essa fOI urna revolução do ser hu
mano no seu relaciOnamento com outros seres hu
manos Portanto, neste século, o homem mudou, pn· 
metro, as suas relações com a natureza; segundo, 
as suas relações COIISigo mesmo. Mas a tercemt e 
maiS 1111p0rtante revolução que o ser humano reali
zou fo1 aquela que ele estabeleceu entre os gêneros 
n-.scul1no e lemimno. 

Entre os saldos, débitos e cn!drtos do século 
XX, não há nenhuma dllvlda de que a revolução 
RIBIS Importante e maiS profunda do ponto de V1Sia 
de sua dmensão humana f01 a das mulheres. Pri
metramente porque fOI uma profunda revolução con
ceituai, que conseguiu abstnur a questão das dite
ranças de sexo para emender, ISto Blm, as igualda
des entre os gêneros. E essa revolução genensta é, 
sem dúVIda, a maiS Importante do século XX. É a 
11111101" de todas elas e é possNelmente aquela que 
daurará uma herança de cresarnento, de evolução 
da humanidade daqui PIF<I o futuro com mudo II1IIIS 
loiça, com multo I1IBIB enargia. 

Quando se faz hoje um levantamento a respei
to do papel da mulher na socMidade modema, amda 
se llllgiElra muda diSCIIITII!IBÇiio, um nllmero conslde
nivel da práticas nssllibv8s à mulher. Ainda é profun
damente mjusta a SOCIIIdade humana, do ponto de 
Vl8la da mulher como gênero, isto é lnegávat, mas 
também, como disse o Sanador Pedro S1mon, dos 
espaçoe e nos espaçoe que a mulher conquiStou, ela 
consegu1u demonsiJar, fazer valer a afirmação da 
sua preMnça, da sua qullfilicaçio, da sua capacida
de, prinCipalmente da sua Igualdade como gênero. E 
é uma lição importante -. ume hçlo de humanida
de que a mulher dá quando demonstra a capaCidade 
que tem, a luta que empll!8tlde, a guerra que é ca-
paz da travar pare ga o seu espaço e o seu dl-
nstto. É uma lição de hu · porque, nesta re-
volução da mulher no m , não hé 1111ento de su-
pramacia, niO hé hegemõniCOS. Os objati-
vos aio profundamente humanizadoras, para asta
belaC81 plenamente a lgU&Idade entre os gêneros 
rrasculmo e temni110. 

Talllez &e18 poss1vel que, depoiS desta leVOIU· 
ção empnsenãlda pelas mulheres, hal& uma outra 
grande revolução, subproduto desta, que se dá na 
cabeça e na consaênCia dos homens as mulheres 
livres estão produZindo homens livres. Em outras pa
la.,ras, o fato de as mulheres terem-se emanCipado 
e conqUistado espaço transfonnou cerebros mesqui
nhos. autontanos, apequenados por urna VISão des
póbca das relações humanas em homens que sa
bem respe1tar. que sabem reconhecer d1rertos da 
sua parceira, da sua companheira, e que sabem tra
tá-la como 1gual, como absoluta e Inequivocamente 
1gual. É por ISSO que d1go. a consclênaa 6bertána 
das mulheres esta produZindo também homens com 
consclêncoa kbertana. Homens foram capazes da 
evolUir e, polque evoluilam, tomaram-se mBIS com
pletos e maiS fel1zes. E esse talvez sara s pnmetra e 
mais 1mportante conseqiiiillCIB da 1e110lução das mu· 
lheres no século XX. 

No entanto, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
dores, neste d1a em que as palavras são de home
nagem, de exaltação e sobretudo de JUSbça às mu
lheres do Brasil e de todo o mundo, considero mpor
tante tsmbém fazer uma reflexão, que não é nenhu
ma tentabVa pedagógiCa de llldiCIU" camnhos, mas é 
possNelmente uma busca SOCIBIIZBda de pensamen
to comum, uma tentabva de socoal~zar problemas, re· 
llexlles e dificuldades. Cre1o que o papsl maiS Impor
tante que as mulheres podem cumpnr nesta etapa 
de avanço dos gêneros masculino e temmno é o da 
ocuparem um papel dirigente na IIOCI8dade. E aqu1 
não cons1go lwrar-me do J8fllão manusta e diZer que 
é multo Importante que algumas mulheres coto
quem-se no lugar de defensoras das classes SOCI8is 
das quais emanam. Hé mulheres emsnapadas que 
se vêem como defensoras da classe dominada, e, 
como tal, sio mulheres reivlndicantes; - é um 
papel ltlllraoldlnério, feito também por alguns ho
mens, mas que as mulheres têm desampera'lado 
com natával talento e -rgia. Há outras mulheres 
que, igualmente insendss numa classe dominante, 
são -mplos de atuação, de liderança, de COII1JII
tilncia e de capacidade emanapatória dos - atos 
e gestos no lmblto da classe dominante em que se 
1nserem. Mas essas não são, para mim, as mulheres 
maiS surp1'11111~. aquelas q~o-e se vêem como 
repn!&enlantes dos donunados ou aquelas que se 
vêem como lidares 1nsendaS no contexto dos domi
nantes. Na milha opinião, a mulher maiS nsvofUCIO· 
néna deste finllf da século é aquela que mpõe para 
si um papel gramscoano. Perdoem-me o jargão, que 
não é manosta. mas é gramscano no sentido de que 
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Gramsa quena que os trabalhadores 108SI!Jn capa
zes de se emallalpar de sua conctoção e da sua Wlio 
de classe ciomtneda, e que i1ãa fizessem uma opção 
por classe dominante, mas que escolhessem o ter
ceiro camonho como classe d1ngente, porque c1ease 
d1ngente é aquela capaz de estabelecer um co.-n
so democrábCO entre dNBrsos 1nteresses em JOIIO, 
capaz de produZI!' equlllbno do conllllo, capaz de 
produz" resultados do 1rnpasse. capaz de avançar 
em pontos em que há atraso. 

O homem ou mulher dingente atuam no cená
no polítiCo como representantes de um delenniFIBdo 
setor, de urna detemvnada classe, mas, quando 
aruam no plano do poder, sabem que têm raaponsa
billdades globllls. rasponsabilllfedes abrangentes, 
que não se rasb""""" a uma V1Sio pR>~.ana. ccxpo
rabVa ou dlacnmiNitóna. Eu d1na que o h• '118m ou a 
mulher que se vê como dirigente quando ab. .. no ce
néno pollbco é capaz de tomar deCis6ea em fa, nr do 
corqunto, em defesa dos que ITI8f8 pi'8CISIInl, n~ • 
aam a VISAo - do corporatMSmo, sem as Imi
tações da mera postura reMndiCBnle, ou SIIJII, o din
genta se reaporwabiliza paios resultados e assume. 
como na étiCa de Max Weber, a étiCa daa conse
qOtnaas, não ficando apenas na éiJca doe princí
IJIOII- Penso que este é o passo mais delirilivo, IIIBIS 

eXIraot'dlnário que algunws n'llllheras no mundo e no 
Brasil têm Sido capazes de dar: o de abandonarem 
as IIIT"'açõea da sua condiÇão de claue dorrinada 
ou de clasee dominante, para assurriram seu pepel 
e sua lunçio cflrigenle numa IIOCI8dade delnoc:ndJca. 
Acr8dilo que este seja a pleniiUde da IIII'IIIFlCipll. 
E tenho VI8ID e nlgiSirado belos e ""'*""IS exarnploa 
dessa forma supanor de prabCBr a pof!bca, a arte 
das relaçiieB inlersoclaiS, 1ntergrupa1S, enfim, a arte 
das relaçlles humanas. 

Nlo lenho nenhuma dúvida de que a prdllca da diecri.....,.., JIOSIIMl é o camonho mBIB rápodo e afi
CIBIIIa para - proo c de emanapaçliD. Vi es
- axamplos em OUinl8 pai- e hoje lllllaU con-
-ICido de que essa lrillca. enmora parwça em um 
pnrneoro momento uma anomaba, LmB forme forçada 
e artificial de construçio SOCIIII, é um ntrumento 
muito eficaz para a formação de uma cla8M dirigen
te COI1IpOIIIIl por '-na e n1111heras. 

É por 18110 que votemos a lei que esllltalaoeu a 
,_Idade de os patlldos poflbcos abrilam um •
paço Obngat6no em suas nornma1as para Oeputedo 
Esladual e Federal, porque enteudernos que e for
mação dessa COIISCiltiCIB dinganta raprll lta O 
paaso mBI8 aóiKio, sem dÚVIda alguma, a l6nnula 
11181ÜSCUia de lazer com que o gênero lanlnlno S8fB, 

neste final de secuo. aquele que se I1ISpCnS8biliza pela 
maiS exlraordlnana mudança CCII11ICIFiamen VIVida 
pela humarvdade Não lanho nenhuma dúwla dBJ. 

É claro que a luta das mulheres não é só -
luta macrolísiCa da busca do seu espaço e de sua 
consc1êRC1a como classe d1ngente. Estou falando 
aqu1 apanas de uma parcela. de um pnsma, talvez 
de uma nuance ao processo. porque a luta de hber
tação das mulheres é tembem miCrolísiCB, ela se dá 
no unNBrso da lamiiiB, no unNBrso restnto do lar, na 
defesa ate de sua 1nlegndade físiCa con1n1 a VIOiãn
ciB, na Igualdade de d1natlos CMS, na Igualdade que 
ela tem nas relações estaVBIS que hofe subsbluem o 
casamento CIVIl. 

Nio tenho nenhuma dÚVIda de que ,_ fau
na unensa que é a humanidade, nos, os homeus, es
tamos sando empunados para uma conscílo ICIB li
bertára pela revolução kberlára que as rnulheras 
empreenderam neste século. 

Posso, com a tranqíi1lldade de quem wm de 
um Estado de base agréna e, portanto, de longas 
tradições culturBIS mac~. dizer que a nMIIuçio 
daS mulhe- esta produzmdo homens 1Mihol8s, 
homens mBIS feliZes e ma1s completos, hon
ma• íntegros. 

A noasa translonnaçlo e o nosso destino são 
comuns. É um destino comum de gêneros, nlo hé 
nenhuma dúVIda Mas, neste etapa da htstória, a nós 
homens mBIS do que respedar, maJ& do que apenas 
pannllir, cabe engapumo-nos neste procBJao de 
conqUISta. de lutas e de alirTNçio que o gAnem !aml
ninO wm I 12endo. Aasnn, apo. " es dlsciiiM III9IMs po
sitivas lllgl' fica, de alguma fon'1< • eng8jiiiiJICHIO nes
te p~ clenbo daqUilo que I1C'. cabe ._ • do 
QU'! nos é poselwl luar, além ela VMIInaa dD cfle-e. 
da, além das Q1 t!lea naiOIBS VIVIdas no rncmuno
-de ceda lanúla, de ceda ralação DaiJ III 11111. 

É por ISSO, Sr. Praeidenle, que laço um Ngiatro 
e uma homanagem neste 0• lnleo118C101IBI da..._, 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE fLucidiC "orlelle) - Tem 
a palavra o nobre Senador Artur da Táwla. 

O SR. ARTUR DA T~VOLA (PSDB - RJ. Pro
nuncia o segulllle discurso. Sem I'8VISão do orador.) 
- Sr. PIBSidenle, Sr"s. e Sra. Senadoras, Imaginem 
o dilema de um 0/ador, ao IJm de uma hc.meuagem 
que o Senado da Rep)bka pr.- à ndw, por .x:a
llllo do dia 8 de naço. IIOf8 _.,,..ncxado em .-lo 
paiiWI .. IIe, digamos-. do Senado Fedaral, Jé 
que ll'taiOmP&iliiOS as homanagaiB • .a--=••••· 
para a votação daa rnalánas da Ordem do OIL 
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lmag1nem o drame de um orador depo1s de 
tantas e tão JudiCIOSaS palavras, tantos e tão profun
dos conceitos em1t1dos a esse respeitO", como, por 
exemplo, agora, na fala do Senador Jose Fogaça. 
que abordou o problema da mulher na contempora
neidade atraves de urna ollca política, relativa ao 
seu engaJamento nas lutas da soc1edade. 

Ao ass•st1r ao Senador, ao ouv1r o d1scurso an
tes do Senador Pedro S•mon. em que pudemos 
constatar a presença do Pedro S1mon poeta, e não 
apenas do guerreiro, ao ouVIr o diSCurso belo da Se
nadora Manna Silva, com a sua doçura encantadora, 
que JamaiS a 1mpede de ocuhar as suas verdades 
profundas, eu me •maQIInava na ddiCuldade de ser 
um dos úh1mos oradoras neste diB, Já que pratiCa
mente o assunto fo1 abordado de modo amplo, gene
roso e fraternal 

FICO a pensar nos desaf1os da mulher contem
porânea, tanto o da mulher trabalhadora - tão bem 
aludidos pelo Senadorii.Fogaça- como o da mu
lher de qualquer outra na SOCial, até porque am
bas VIvem d1lernas e difi uldades semelhantes. 

FICO a pensar no COnJunto de funções que a so
cM!dade contemporânea engendra para a f1gura da 
mulher, e como e heróiCa a forma pela qual a mulher 
vem entrentando esse conJunto de lnJunc;ões! J: a 
mulher do trabalho, e a mulher da llber'.ação de suas 
peculiandades eXIstenciBIS e é a mulher portadora 
do pnncipiO fem~n•no. 0111, como é ddicll conc•llar, no 
mundo contemporãneo, esse aspecto tnpertite' 

A mulher elo trabalho, evKientemente, possui 
IdêntiCas condiÇÕeS ao homem, que até então domi
nava a soc:aedade, pelo menos até a metade deste 
século. Ela possui •=::tel1 inciB da mesma natureza, 
energ~& da mesma lo , as mesmas condoções O 
que eXIstia era um nto, por parte do poder 
dormnante, no qual o homem era o protegon-. 
dessas qualidades •nlrinsecas da mulher. E exala
mente as socllldades petnarcaJS abafavam na mu
lher as suas pecuiiBndades. Como compensação 
desse abafamento, engam a mulher musa, a mulher 
Intocável e até - por que não diZer - a mulher asse
xuada, como as formas IIIIUS elevadas e respelláve1s 
elo pnncip10 fem1n1no, porque essa era uma mane1ra 
de abalar a potencialidade fem1n1na mediante uma 
exahação compensatóna. 

A mulher da segu'lda metade do século XX , 
portanto, rompe essa estrutura, responsável por 
comportamentos cnstallzados do homem, por opres
são dentro e fora do lar e na soaedade. Ela rompe com 
uma coragem de que só as mulheres são capazes. 

O outro aspecto e o ex•stenc•al-ccmportamen
tal. A mulher assume a parbr da~ década de 50 tam
benl alguns aspectos até então nela repnm1dos, 
como a plenitude do seu corpo, da sua sensualidade 
e também a coragem de publicamente entrentar to
das as barreiras a ela Impostas para 1mped1r essa 
assunção 

A mulher sensual, por exemplo. sempre fo1 
anatemat1zada na SOCiedade A sensualidade fem•m
na sempre pareceu as gerações antigas como um 
nsco, até porque a sensualidade fem1n1na - podero
sa como é - quantas vezes ameaça a tola 1dé1a 
masculina de supenondade na sensual•dade. A mu
lher prec1sa, então, ao lado de já haver buscado a 
luta pelo trabalhe, pela afirmação !JrohssiOflal, bus
car essa libertação. Ah, quanto sofnmento para tal' 
Quantas dores, quantas lutas, quantas difiCuldades! 

Há urna lenda. na mftolog•a. segundo a qual 
urna mulher e transformada em serpente. E essa 
transformação so desaparecerá no d1a em que ela 
puder efellvamente se realizar na plendude amoro
sa. Sena longo entrar na hiStóna dessa lenda. Mas, 
ala engloba na s•mbologiB exatamente esse tema 
que, m•lêniOS depoiS, ve10 a ser compreendido pela 
SOCiedade, quando a mulher assume a plenitude de 
seu corpo e de sua sensualidade. Isso aparece, de 
um modo SimbóliCO, até quando ala traz o seu corpo 
ao pnme1ro plano por 1ntermed10 da roupa. Pelo bl
qufnl, na década de 50, o corpo da mulher passa a 
ser o seu rnobvo de afirmação e não apenas um mo
tiVO de desejo velado ou a busca de despertá-lo A 
mulher assume o seu corpo e a sua sensuahdade. 

Entra na socM!dade, nesse momento, um dado 
tecnológiCO decisivo· a pílula antlccncepc:KIII8l. A pi
lula, pela pnmeira vez na hiStóna da humanidade, 
trouxe para a mulher a possibilidade do relactona
mento sensual sem o nsco da maternidade - diQO 
risco no sentido da maternidade como aadente, por
que maternidade nio é nsco. é privilégiO. A perbr da 
pOula, fica estabeleCida para a mulher uma adjunbva 
dramátiCa: ela clé o seu corpo e só ela oferece o ns
co para a sua saOde no sentido de 1mpedrr uma pro
cnação e proclamar a possllilldade de uma relaçAo 
sexual fora da Idéia cnsti predominante, a da rela
ção sexual para a procnação. 

Nesse momento, ela assume uma sensualida
de própna, e a assume no seu corpo. Nilo foi no cor
po do homem que se fizeram as expenênc188 lniCIBIS 
nessa maténa, fOI no corpo de mulher As expenên
CIBS no corpo do homem vêm clepoos, com a vasec
tomia em alguns casos e, postenormente, na era da 
AIOS, com outros preservatiVOS, por razões diVBr-
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sas. porque eté então, eté para se ~berlar, era o oor
po ela mulher o objeto do expenmento. E ela enhwl
ta a posalbollelaele ela suR ema~ como aer, 
ainda que com o nsco ela propna aaúcle e com a 
olel'la do propno corpo, nesse senllllo sombóiiCO ele 
que é no corpo ela mulher que se eslabeiiiCIIITI os 
pnmeoros elementos ela poss•b•I•Ciaele ela ralação se
.cual sem os nacos ela matemtelacle não elaseplda. 

Pol'lanto, no terreno exostenciBI, a tfBIIIIóna ela 
mulher no século XX é ele uma natureza funda e ele 
uma coragem exemplares. Quantos e quantos labus 
foram quebrados, a1nda ho1e e nos últimos anqilenta 
anos, a par!Jr desse ato cota!OSO ela mulher? E como 
c:onctiiBr eaaa emersão na VICia pmiiSSIOnlll e na 
quatão ..-ncud? Como conciliar essat1 11018 pla
nos com aquele outro, que também é onegével na 
mulher. embora., por momentos, ele SIIIB oculto em 
cel'las causas feminiStas, o do pnncipo feminmo ou 
o elo eterno lel'llll'lino? 

Pana se falar elo pmcipofena a10, hé que se_._, 
O Sr. Pedra Slman (PMDB - RS) - V. Ex" me 

permite um aperte? 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)

Com p18Z81', Senador. 
O Sr. Pedra S._ (PMDB-RS) - Penso que 

hé cei'IOS pronuncoamentos ele V. Ex", como -· tá 
que a TV Senado está gravando, que a clnç6o ela 
caaa clevena BrMBr a todas as esc:olas bra*inls. 
porque é uma aula fantéstlca ele COIIIpatêiiCIB, ele 
gabanto, ela culluta e ele altruísmo. Estou &niOCIUIIB
do com o pronui"'CCIIIII88II ele v. Ex". 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Mul
to obngado, Senador. Isso não só me honta, oorno 
ma pertulba, porque .., a SlllCBnclada ela V. Ex" a eu 
8IIIIIVB certo ela ...., faz8nCio um COIIIUnto 1116 nio 
muiiD Cll'glllliza*l ele llléias. Mas, enfim, .. -· 
quando c •mos o aliCiado com as coiaaa, alas 
&piU8C8In ela modo rMihor. Agraclaço a V. Ex". 

O principio r.ri'ino foi clalinlelo multo bem por 
alguns psic ~p. como Cllll Glllllllv Jung. Jung cltlll
cabre aorilllr na humarlcltlcle, oorno uma ""*• ela ar· 
qu6lipo elo iiiXIIIIICillllla c:oleiNo ela tu••icllda, clol8 
giWicles ..... que 11111 chamou ele ......... ela ..... .... o......_ sena o pmclpo n-=u1no a a...._ 
o pmcipo fa•••10- inllrB n1e que a paiiMa ..... 
.... quer cliZIIr tanlbo!m ama; IUWillll' _,. ele ...... 

o princlpo lemnno .. .., por naluniZII, cloa· 
dor, lunar, procnaclor, tana, ~. nutrlçio, 
cloaçio ela VICia. O pmcípo masculino 8llria, por na· 
tuntza, solar, niD-tena, polém Mmanla, VigC)I', _. 
luta, busca. 1~ E88118 cloos pnnclpios. 
venhca Jung, estão presentas em toCie8 as lllncles, 

em todas as mttologoas, ao longo elos tempos. Eles 
aparecem em toclos os povos, 1nclepenclentemente 
ele cuftura. ele desenvolvimento, como uma rnan:a, 
por ISSO ele chamou ele arquébpo, 1sto e, •noclelos 
ancestraos, modelos pnme~ros, dentro elos quaiS a 
humamclaele pensa E é notável a clescobel'la elo psi

cólogo- sobra. a presença ei-s arquébpos aos 
quaiS ele chamou de arquéttpos do mc:oi'ISCIIII'Ite co
leliVO; aquelas maroas ela humaniclacle, ao longo elo 
seu desenvolvimento, cnaram como que uma espé
cM! ele memona anceslial ela humanlllacle. Esaa me
móna são os atquébpos. Ele notou, ns sua análiSe 
ClentiiiCB, que pratx:amente todas as cMiizapões. rn
clepenclentamente ele tempo, ele cuftuta e ele tudo o 
ln&IS, repeliam esses arquétipos. Essa foi o malivo 
ele ele uaar a expi8SIIio arquébpo. que lllgl1llica 16r
ma, rnoelalo, mokle: arquétipos elo 1nconscoen111 c:ole
tNO. Seja o mc:o11SC18111e ele uma tnbo vilcing, ela um 
tribo ns Alnca, SIIIB no mundo moderno, - ar
québpos estão presentes. 

AI• estavam o~ e a anima. A..._ é o 
pnncipio lemnmo. E era justamente ela JUn;Ao elos 
cloos pnnciPf08 que se lonnaria a plenitude ele ,... 
peiiiOnallclacle. Jung chegava a ciiZIII' que J111118iB a 
paraonsliclacle ele um ser humano elo S8IIO n.a:ulino 
seria completa se ele n1o assuii'ISS8 a - ......... 
ISto é, o seu princípoo femiilliiO; a ,_..,..., urna 
mulher chegans ao méxmo ela - matunclacla ao 
asaumr o seu pnncípo rnasculno JU- com a 
clomtnante ele seu pmcfpo lamn1110. 

Ota. é fécd IIIIBglnsr como foi pouco •llllllcliclo 
e ciiSiorCICio o fato ele o homem assulllll' o sau princi
piO feminino. A~. - linguagem é comum 
na socoaclacle, mas lavou multo tempo e foi•• 11 t · 
ns muU ~ap~enlo pata que ela puclse8e vir à lona 
com a faciliclada com que hoje é tndacla.. Hoje, 011 
homens leiam no sau princfpo feminino - nanhu
ma clúvicla ela que se IM8 vá conlunclir a ,_.,.. 
claela. AD conbério, - hona• com iMincfplo ie
"*'ino atJVo, sem parda ela - 111118ÇUU..._., lllo 
all6 .-.....nte aliaenlles na IIOOIIICiaM conliim
podML laao se pocle YBI' com peifeição ao sa ,..... 
car como muclatam as Vi8Õ8II elo pn!pno hetól na iftt. 
tologa elo anema conlempoilnao. EnquaniD o hetól 
antigo ... pJ8Iamente aquele ela satilli&- bruloa, 
cligamos, pe111 sintallzar, um John Wayne, o hetól ela 
c:ooilemporanetclacle pode sar pe.........,. um Dus
bn Hollman. Nio é necaaséria a beleza. nlo é ne
caaáno ser nl6mllo. O pnncíplo IIIIIIICI*to Cloml
narlle, com a ~ ela eapancleCia de iliiXIIjiOIIl
ção elo pnnclplo lemii'IIIIO, iSio é, elas ............ 
nUb181de8, c:ompreensNBS,Iunanas, hannOnlcas. 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO Si:NADO FEDERAL 585 

Isso também fo1 pouco compreendido até pelos 
movunentos feministas em certo momento, porque 
podena ser usado pelo machismo como forma de 
compelir a mulher a uma posiÇão de suballemldade 
Ora, se ela é compreensiVa, se e nutnz, ela tem que 
assum1r o papel em plenrtude na sociedade. Em 
nome dessa lógiCa, o mech1smo ocultava e repnm1a 
um dos aspectos ma1s bonrtos do pnnciplo fem1n1no, 
rnped1ndo-o que VIesse a tona E a mulher enfrenta, 
neste final de século XX, esta luta pela realização 
das tarefas como trabalhadora, profissional; como 
mulher que enfrenta essas lutas tendo que trazer o 
pmcípoo fem111100 como um dos elementos de sua na
tureza. Não maiS o pnncípoo leiTIIIIIno como úroco, mas 
a pmcípio lenWina que, dosado- aspectos do pnn
cipoo masculno no trabalha, na constâi"ICIB, na com
pebçãa, geram a possibilidade de um novo ser. 

Par isso acredito que esteJamos na aurora des
se tempo dos novos seres; seJ8 pela VISão esaténca, 
pi estamos na Era de Aquário e um nova tipo de VI
são da vida e do mundo va1 surg1r, seja porque se 
isso não lar verdade a IIOCI&dade Ja é hoJe um lugar 
ande a homem e a ITI.IIher trocam, às vezes de 
moda 1ncompraenslvel, incompreendido e até dolo
rasa, experiências. 

Cama disse murto !bem a Senador José Foga
ça, a mulher para» muda ma1s bem preparada para 
essa tarefa do que o homem. É evKienle que não 
vamos generalizar. mas a homem hoJI! se comporta 
por I'IIIIÇAa, enquanto a mulher se comporta por 
açAa, e quem age é hv~e, quem reage é condiCIIIna
da. Na medida em que a homem- a1nda na tema do 
SeiiBdar José Fogaça - lar capaz de compreender 
em profundidade essa ~~Eensia, ele seni. um com
panheiro dessa ascensia e se beneficiará não maiS 

cama oprassar, pon!m cama companheiro E ser 
canpanhelro siQIIIfica aprofundar a entendimento da 
vida, saber-ee llllaliva, nder-ee como não anipO
tente, conhecer-ee na rnildade. Talvez S8J8 esta a 
grande llçio que a co mpoiiUlllidade llliZ a nós 
homens: na humildade. Oxalá seja-
moa capazes de nas hecennas coma tal. 

Muito abrigada, S . Praaldente, Sra. Senado
ras, pela llleriÇão. 

O SR. PRESIDENTE (lucid"IO Partella) - Os 
Sra. Senadoras Lúcia Alt:ãnlara, Mauro Miranda e a 
SenadaiB Regma Asswnpçãa emiaiBII'I discursas 
de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, para 
saram poAIIicados na fonna do diSposto na art. 203 
da Regin 181 rto lntema. 

S. Ex"s. serão atendidas. 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE) - Sr 
Presidente, Sr"s e Sra. Senadores, como habitual
mente faça, por ocaSião do DIB lntemac1anal da Mu
lher. ocupo a Tnbuna desta Casa. para lazer urna re
flexão que considero oportuna e de Interesse de to· 
dos os segmentos da SOCiedade 

Gostana de 1mpnm1r um d1rec1onamenta dife
renCiada a este pronunciBmento Em outras oportu
nidades, reporte1-me a part1c1pação crescente da 
mulher em todas as 1nstãnc1as organizaciOnaiS da 
saaedade e às desigualdades a1nda eXIStentes em 
relação a ela, particularmente no ãmb1to legal 

Em que pese a 1mportãnc1a dessas queslões 
abrangentes, fonte 1nesgotavel de 1númeras posslbl· 
hddes de abordagem, pretendo, neste diSCUISO, ado
ter um enfoque d1ng1da a um dos aspectos que ma1s 
nas dizem respeito, em nossa atMdade parlamentar 
a partiCipação polibca das mulheres. 

Naturalmente, um tema de tal ampldude reque
rida, para uma abordagem exaustiva, tempo supenor 
ao que diSponha pai& este pronunciamento. Assim, 
não fug1ra1 ao esquernabsmo, embora com expectati
va de trazer ao debate as pontos pnnciPBIS paiB sua 
progressão. 

Sem falar nas exemplos hiStóncos em que as 
mulheres taram conduzidas ao poder por uma espe
Cial conjuntura de fatoras, é possível estabelecer um 
man:o duiBnte a Revolução Francesa, quando Olym
ple de Gouges lançou. em 1791, a pnme11B Declara
ção dos Daratos da Mulher, que perdura, até nossos 
dias, nas países nórdiCOS da Europa. Na Inglaterra, 
na primetra metade da séc. XIX, houve movimentos 
em defesa da mulher e seus d1reilos. Nas Estados 
Urudos o lenun1smo como movmento sOCial, eclodiu 
nas décadas de 1840 e 1850, lldel&da por mulheres 
da porte de Lucy Stane Blackwel e Elizabeth Cady 
Slentan. 

A piane1ra do II'IOVImento de el'l'lai1CipaÇão poli
tica da nwlher, na Brasd, fOI Dr.• Bertha Lutz, bn
lhante advogada paulista. Em 1926, conseguiU, com 
sua luta constante, dela !der e conquistar o dnilo ao 
vota da mulher brasileira. Postenarmente, partiCipou 
da elaboração da ConstituiÇão de 1934 e apresentou 
um prqeto, em 1937, refenlnle aos dlrados da mu
lher e às obrigaçiles econõrnicas equrtalivas paiB a 
subsiSiêiiCIB do lar. Nessa eleição de 1934, paiB a 
Assembléia Consbtu1nle, a prvne11a em que as mu
lheres valaiBII'I e fa1811'1 votadas, a úniCa alerta toa a 
própna Berthe Lutz, representando 1% do total de 
parlamentares. 

De lá para cé, mulheres passaram a repre
sentar 40% da faiÇB de trabalha formal e maiS da 
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metade da população estudantil. Se computarmos o 
trabalho Informal e os·serv1ços de Infra-estrutura do· 
mest1ca, as mulheres são responsave1s por 213 das 
horas trabalhadas, cumpnndo sua parte na constru
ção da soc1edade. 

Entretanto, apesar do peso crescente da mu
lher na aiiVIdade produtiva, a sua parbclpação nos 
centros de deciSão não acompanhou essa evolução· 
por exemplo, 94% dos parlamentares federa1s são 
lh.Jmens 

A pnme1ra tentat1va de reversão desse quadro 
o-:orreu nas eleiÇães de 1996, quando, pela pnme1ra 
v-ez, apliCaram-se os diSposiiiVOS da le1 n • 9.100, 
aprovada em 1995, que estabelece a cota de 20% 
de candidaturas de mulheres nas chapas eleitoraos. 

A exemplo de •rnaalivas congêneres de outros 
países, a le1 baseou-se no pnncípJO da "politica 
compensatóna" ou "ação afirmativa", estnltégJa das· 
l1nada a esta~r a 19Ualdade de oportumdades. 
por IntermédiO de medKias que comjarn a Bl'd&JSão 
de determinados grupos SOCJals. De 8COido com 
essa estrateg1a, no que se relere às ações maiS dire
tamente ligadas à partiCipação politica nas Instân
Cias do poder lonnal, recomenda-se estabelecer 
uma polítiCa de cotas que assegure detenninado 
percentual de c:anchdaluras para cada aexo. 

Não acredito que o s1stema de cOlaS (bem 
como outros llpOII de aç6es afirmatNBS), por si só, 
sara a solução hnal ou mágica que garanta a pnaaen
ça das mulheres nas esferas de daciSão. EI'Niora 
efiCaZ (e os reaullados da llllima eleiÇio comprovam 
1sso), é um U1SIIUmenlo transrtóno, utilizado somente 
para abnr canmhos, para começar a quebrar resis
lênaa dos dois lados, ou seJ&, é um passo. I!: ._. 
sána, porém, uma translorrnaçAo maior na condlçAo 
femnina e nas •atações de gênero para que paua
mos chegar a uma democracia l88lmente JgU&IitiJJria. 

Embola .. ql ........ de nalllntza quanlllaliva 
S11J11111 imprllllciudf".lllll para daanc:adear u modili
caçõea, é p,_ superá-las e lazer &VIUIÇ&J", llimul
taneamente, a diac:IJaelo a respedo dos aspectos 
qualdatlvos, os llnicoe realmente capazee de conso
lidar a pallleipaçlo 1emmina no~ da pollllca. 

A inctuelo - taneno exige-nos uma refle
xão a que pouco se recorre na &JgUnl8l1laçAo pollb
ca, em IBZAo do receiO Infundado de que a - lin
guagem, alguma vezee hennébca, 8IIJil ..-ível 
ao entendimento da ma10na. Trata-se, nalllralmente, 
de um preconcado em relação à rallexão filosófica, 
destmnda de dados e estatísllcall pei'BUIIIIIVIIII, mas 
delelrtora 1neg6vel do algl1lhcado, mullae - sub
merso. do comportamerrto humano. 

Ass1m. quando se fala e se relllVIndiCB Igual
mente entre "omens e mulheres, no campo polítiCO, 
trata-i~&, I!VIdentemente, de 1gualdade de d1rertos e de 
condiÇÕeS de acesso, uma vez que a Igualdade entre 
os sexos e não so 1mprabcavel, como 1ndeseiável. 

Este e um fato estabelecido as mulheres são 
forçosamente dderentes E o são por razões •rre
veJSIVBis de ordem biOiogiCB. h1stonca e SÓCIO-Qittural 

A menor foJÇB fís1ca, a matem1dade e outros 
fatores. que aqu1 não cabe analisar, f1zeram com que 
o homem tomasse o poder Foi a part1r desse poder 
que se cnaram os valores a que chamamos rnascufl· 
nos, e fo1 com esse poder que o homem escreveu a 
hJStona e expliCOU o mundo· da1 que a mulher tenha 
sido excluída do poder e da H1stóna Ficou a VM!r os 
valores case1ros. 

Sera que, em todos estes séculos em que cu•
dou da lavoura, aguartlou nas cavernas a VOlta dos 
caçadores. sufocou em espamlhos as rnanlfe!!ações 
do corpo, rezou pelos homens envolvidos nos com
bates e mesmo agora, quando diVIde e acumula a 
conqUISta do poder com os afazeres domeelicos, a 
mulher v1u e entendeu o mundo como os homens o 
VJam e expliCavam? 

À custa de ter sido retnada da h1stóna e penna
necldo à espera nos salÕeS famtl1ares e domésticos, 
não terá a mulher uma dJVeJS& peJSpectJva da exis
tência? 0 mundo é O mesmo VIStO pelos conqUISta· 
dores do atto das cot•nas e da Janela" do lar? 

E porque estava desobngada dos BIICalgOII de 
prover a sobreVNêncla, não teve a mulher condiÇÕ
es de desenvolver um relaaonamento com o mundo 
que. ao contráno do modelo masaJbno, nlo se ca
ractenza 11$11811C111Irr.ente, pela posse, mas, ao con
lráno, pela tolelincla e pela concdiBÇão? 

Se COfiSiderannos - hipóteses. devemos, 
por coerãnaa. admitir que a IIUher tem .... contn
buiçAo dderanciacla a dar ao diélogo politico, ume 
vez que podará ennquec6-lo com as eapec:ilicizledes 
de sua hiSiólia e de sua visão de mundo. 

· Isso não SIQI"Idica, naturalmente, conllná-la nas 
chamadas éresa sociaiS, com destaque pma a edu
cação. a cuttura, a assietêi"ICI8 soaaJ. Significa adml
br que as mulhetas ~ntam um procecln•nto di
verao de seus companheiros homens. Ao que pere
ce, em política, as mulheres preterem soluçi!es 
pragmabcas e 1med181aS; sabem guardar dlslânclas, 
quando necesséno; são maiS escrupulosas no trato 
com o d1nhello e menos cafcullslas acen:a de vmda· 
gana propnas. Elas sanam, para usar uma exp1 ão 
de Edgar Monn, os agentes SBCI8fos da rnodemlda-
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de. Talvez ISSO explique a desconfoança que certos 
países oslãm1cos têm em relação ãs mulheres .•• 

Se, por um lado, se dek!nde a especdiadade do 
fem1nmo. por outro, é pi'IICiso reconhecer a Identifica
ção das mulheres com o masculino. Por exemplo, na 
luta pela conquosta do poder polítiCO, as mulhe18S são 
tão combativas quanto os homens. Uma vez chega
das ao poder, a um alto nível de 18Sponsabdldade, elas 
são, mudas vezes, I1IBIS duras que os homens As 
mulheres também adotam, quando necessáno, e 
quando é a fala domnante, uma l1nguagem tecnK:a. 

Para não delongar excessivamente esse laCIO

címo, pode-se 1n1Coar o encaminhamento de algu
mas questões que passem conduzir a conclusões. 
mesmo que prDVISÓrias. Femmzado, o mundo politi
co sena diferente? A pAISença lem1n1na conduZina a 
uma gestão politica diferenciada? 

A diferença é uma noção relativa. Ela não pode 
ser analiSada em SI, mas em relação a outro. Nas 
cullu18S ocidentais, fundadas sobre o patemalosmo, 
a matemldade BSSOCia a mulher à natureza. Em 
certas culturas afncanas, por cutro lado, a função 
reprodutora aparece llgBda ao exercíc1o do poder. 

A história das mulheres lhes confere uma es
pecifiCidade que pode vanar segundo o país e a cul
tura. Elas são, portanto, fundamentalmente e •ntnn
secamente diferentes? Sem dúv1da, as mulheres 
têm, entre SI, afinr as aproXImam. Mas es-
sas afinidades devem, anamente, ser analisa-
das como diferenças pel qums se reMndiCBna a 
ongínalidade? 

Não nos esqueçamos de que a democracia e 
essencl81mente fundada sobre a uniVersalidade. Por 
outro lado, em razAo mesmo do respeito às liberda
des fundamentais, uma IOCiedade democrátiCa não 
pode ser intransigente com as diferenças. Deve não 
somente admdlr mas a1nda 1nsenr, profundamente, 
as espeaficKiades fem11unas que, a despeito de se
rem 1nlnnsícamante pnlpnas, são portadoras de 
uma mensagem que a hllllória 1'- confiou, e que a 
todos se dastma. 

Muito obngado pellt atenção. 

O SR. IIAURªIII NDA (PMDB- GO}- Sr. 
PI8Sidente, Sr"s e Srs. nadoAIS, semanas atrás, a 
nMSia Veja abnu generosos de Ioda uma 
ediçlo para mostrar que mulher está assumndo es
paços aa.alles no corn8ndo das lln1Jr8II8S braslet
ras. Elas são ITIIIIS organEIBdas, maiS sensiv81s e I1IBIS 

estudiosas para entender o mundo ~ dos ne
gócios e liderar grupos humanos, e por ISSO estão 
sublllilundo os homens no espaço de deciSões que 
por muiiOs séculos foi Clln1IO IM& para a IDICIUSMdade 

e o preconceito Nada maiS oportuno para retratar as 
realidades ncontestave~s dos di&S aluaiS. 

Para m1m, a mulher não está tomando espaço 
dos homens. O que está ocorrendo é que ela está 
constru1ndo uma le• não escnta contra a d•scnmma
ção, num mov1mento pacífico de conqu1sta de muitos 
d1re1tos que lhe subtra1mos por toda a h1stona de cul
turas mllenares. Nesse sentido, o que é mms impor
tante é que os homens não se sentem marg~naliZB
dos ou dmmuidos. nesse processo wreoersivel de 
1gualdade. A verdade é que nós, homens, somos 
também s1gnatanos desse conjunto de leiS SOCIBIS, 

lorma1s ou ulformaos, que estão coloc~.ndo f•m na 
longa t1'81816na da escraVIZação da mulher. Somos, 
afmal, parllcipantes at1vt.-s de um mownento em que 
não cedemos, mas adenmos espontaneamente. 

Em nome da 1gualdade dos d1re1tos, das con
quostas e da partiCipação, cabe à SOCiedade espan
tar o fem1n1smo, que fo1 importante e cumpriu o seu 
papel, corno deve também condenar o machiSmo, 
que e outra fonna de 1ntolerãnaa. O essencoal é que 
o respeito aos d1rertos de c1dadama e de afirmação 
social não terá o s1gnd•cado de s1nal a menos nas 
m1ssões natura1s do homem e da mulher, como se
res humanos que reproduzem a vida. 

Neste tempo que a nossa P18Sidênaa rese:-• ..u 
para homenagear a mulher no seu diB llllemaaoo ..li, 
eu quero falar de m'"has esperanças num pai& que 
culbva valores cnstãos unutáveiS de N!Spl!ilo ã mur.r, 
como mãe, como companheira ou como Cldadii E 
para desejar, lambem. que o cresamento dos 8SP"QQS 
da mulher nas compeiiÇÕ8S da VIda modema, não sir
va para reduZir a sua 1111J01Tànaa como símbolo mBIOI" 
da bsleza ou como fonte essenaal para a ~r~~p~ração 
das dNenlas lonnas de 8118, na prosa, na poesl8, na 
música, na prllura ou na esculura. Essa natureza de 
musa para os sonhos, as alegnas e as tnstezas, não é 
a brutalidade CUIIjli!liblla que V8l brar da muhlr. 

Mnhas homenagens especiais às ilustres e 
queridas C01111Bl1heiras cuja presença legllima a rap
r~ SOCial deste Senado. Slo mulheres que 
chegaram a eata Casa, rompendo bana1ras parbdé
rias ou vencendo vãnos bpos de dificuldades, para 
1mpor sensoras de senslbibdade soc111l que mais nos 
aprmamem do povo. Manna Silva, Emitia Femandes, 
Júnia Mansa, Reg1na Assunção, Malfuce Pinto e Be
nedila da Silva são -mplos de mulheres que hon
ram a politiCa e dignificam o Congresso. E é no meu 
orgulho de lê-las como companheiras que quero ex
pressar as minhas homenagens à mulher brasdalra, 
por esta data que estamos comemorando. 

Muito obrigado, Sr. Presidente 
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A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB - MG) -
Sr. PreSidente. Sr 15 e Srs Senadores. não podana 
locar em S!llinc.O nesta com_emoo:ação do Doa lnter· 
nacoonal da Mulher Doa sogmlocatovo por sua pró
pna exostêncoa. uma vez que não ha um Doa lnter
nacoonal ou o Doa Nacoonal do Homem, que tãm 
lodo o ano onleoro. ou melhor dozendo. seculos da 
pnvolégoos dacorrenles do gênero. A olocoalozação 
desta data reflete tão somente a luta das mulheres 
por um tratamenlo panténo. contra a doscromonação 
que sofreram a sofrem. embora hoJe em menor 
grau, graças às conquostas que estamos obtendo 
nos úHomos doos séculos e, com maoor ontensodade, 
nas úllomas décadas 

Mas COnlonuamos falando como monona nos 
centros dacosónos do paos. Aquo mesmo no Sana· 
do Federal, aonde somos 6,2% dos votos a, na CA· 
mera dos Deputados, apenas 6,8% de seus mem
bros. Desproporção onacertável doanla de um elrto· 
rado composto em rnaos de 50% por mulheres. 
Mas, em homenagem ao meu partido. o PTB a ao 
maoor de seus próceres, Getúlio Vergas, estamos 
também obngadas a aquo regostrar uma sexaganá
na vrtóna do trabalhosmo: em 1932, pelo Decreto 
n• 21 076, Gatúloo Vergas promulgava o novo Có· 
dogo Eleiloral, garanlindo de forma delornlnla o do
reoto do voto às mulheres braslleoras. O fato, por 
maiS importanla que tenha sodo, não Influiu de for
ma marcante nas eleições do ano seguonle. Nas 
eleições de 1933 para a Assambléoa Constotuonle, 
uma (moca mulher, a paulosta Carlota Pereora de 
Queiroz, f01 ,_ em um contunlo de 214 deputa
dos. Foi sogndicatiVO, som, no cenáno onlemacoonal, 
uma vez que o sufrágio lamonono na França, ltéloa 
e Jap&o só sana conquostado em 1945, corose
qil6ncoa, em grande parta, das profundas modlfoca
çliea cultunus, econ6mocas e polltocas decorrentes 
do final da 11 Grande Guerra. 

T- a guerra, por Sinal, grande omportAncia na 
IIVCllução da UUIIÇAo femlruna. Com os l'lofl*ls sub
traídos para os cempoa de batalha, a elas aobnlu a 
rniaão de, COn1ra todos os tabus, mas premdas 
pela .-Idade mpenosa de supnr de b111QC18 o 
setor prodUbvO, orem para as lábncas. Subslltulnun o 
trabalho então liplcarnenle masculino e, com o ad
vento da paz, multas nlo vollaram para as funções e 
hábitos trad1C10118111. 

Voltemos, no erotanto, à quesliio da pandade 
na rapnosenlaÇio pollbca da mulheo. Na década de 
30, o pais teve apenas duas deputadas ledera•. En
tre 1950 e 1970, apenas qualro deputadas ledenus e 

uma suplenle ao Senado. Dos cerca de 5 mil muno· 
copoos brasoleoros, menos de 200 sio governados 
por mulheres e somente um Estado, o Maranhão, 
Iam uma governadora. Roseana Semey, a pnmet
ra mulher brasoleora a chegar ao cargo. Isto depots 
de 45 anos de uma mulher assumor, pela primeora 
vez, a cheha de um estado nacoonal: S1rirnavo 
Bandaransoke. nascoda em 1916 e que tomou pos
se, em 1960 do governo do anlogo Ceolão, hoje Sn 
Lank E precoso regostrar, a1nda, que a prime11a 
mulher a assumir urna cadeora neste Senado, Eu
mce M1cholles. so o fez em 1979, em dacom!oncoa 
da morta do lolular. A promeora mulher alada para 
esta casa. somenla em 1990, 101 nossa coellladua
na Junoa Mansa, que merece nossa homenagem 
pelo pooneonsmo. po1s foo também senão a pnmao
ra, uma das pnma1ras voce-govem&doras de esta
do, no Brasil 

Esses numeros JUStificam a II'IICIBtiva, por maio
res e lundamenladas criticas que possa lliCIIbar, do 
estabeleamenlo de quotas da parbCipação femnlna 
na elaboração das lostas da candidatos dos pertidoa 
para eleoçõas no legoslabvo. Inegável, no entanto que 
este doeumenlo legal onduz1rá o ClfiSCimanlo da per
bclpeção lemmona que, a depanoer da evolução na
tural, no n1mo que vínhamos observando (de 1% 
peno 6% em saos anos) só sena alcançedo dMIJO da 
200 anos Na Argentina, a adoção do 8ISIIIIna da 
quotas, em 1993, fez com que a pelticipaçio ae ele
vasse, em lrãs anos, de 4% para 13% o número de 
representantes lem1nonos. 

Enlendemos, Sr. Presidente, que a pollbca, 
como na grande rnaoona dos ramos da allvidada hu
mana, 118J8 também, no caso, porota de lança para a 
conquiSta do ITI8IOI' aqwlibno erva os gêiiBRlS em 
outras areas. Nos deiiiBIS ~. a rqhr vem 
conquiStando seus llllfi89"S enl-..lo algumu cli
foculdadas que não se~- seus_,_ 
rentes do sexo rnascubno. 

Basta a vanfocação de que, hoje, as brasilei
ras Já representem 40,4% da Populaç&o Ecoroomo
camenle AbV& do peia. Palticlpeçlo que dobnlu 
nos úH1mos 30 anos. Penoevera., no entaniiD, o tra
tamento 1nlquo de lhes ser oferecido menor sal6rio 
do que aquele atribuído aos homens nas -
funções, salvo uma omportanta novidade, quando 
se trata de cargos de doreção. Mesmo tendo, na 
mécloa, maJs anos de eetudos que os ~. • 
trabalhadoras continuam ganhando manos. Paa
quosa realizada no Estado de Sio Paulo • cujo ra
suRado não ditare em excesso se aplicado às ._ 
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rna1s regoões, indoca que, naquele estado 15% 
das mulheres ocupadas profossoonalmente pos
suem o terceoro grau completo, contra 11% dos 
homens nas me!lmas condoções. Isso, no entan
to, não se tem refletodo em melhor remuneração, 
ou mu1to menos em remuneração semelhante A 
mulher contonua recebendo menos, como aponta 
o IBGE: enquanto o rendomento médoo dos ho
mens é de 4,4 saláno mímmos, o das mulheres 
foca em 2.4 salános. A sotuação foca um pouco 
melhor, ou menos ruom, quando se analisa o 
mesmo cenáno. mas em empresas multlnac•o
naos que aluam no país 

Além de ter, sempre, de "provar" que e tão 
ou ma1s ef1c1ente que o homem em uma mesma 
função, ter de sobrepujar o preconceoto, a mu
lher tem que enfrentar a extenuante dupla JOrna
da de trabalho. Com as mesmas quallfocações e 
nos mesmos cargos, a mulher e dona de casa 
Cl)m nível supenor entra no marcado de trabalho 
com saláno onicoal equivalente a 66% do homem. 
Com osso, explorando a condoção femonona- e a 
crescente concorrêncoa por vagas, as empresas 
conseguoram aumentar em 57% seus quadros da 
profossoonaos com nível supenor, pagando só 
35% a maos por 1sso. A conta locou para os demo
todos, substituídos por mulheres ogualmente qua
llfocadas, mas que se SUJ&otaram a ganhar me
nos. E maos: niio resta dúvoda que concollar croa
ção dos filhos e as tJarefas doméstocas com o 
axarcícoo profossoonal ê desgastante e desvanta
JOSO frente a concorrêncoa. 

A noVIdade auspoaiosa no campo do trabalho 
lemnono, aonde que sem urna explocaçiio coantlfoca 
e que, por sua vez, pode também VIr a representar 
doscnminação, é o lato da que, mesmo ganhando 
manos no marcado de trabalho. de urna forma ge
ral, a mulher, quando chega a cargos de doretona, 
em funções executivas da empresas de grande 
porta, chegam a ganhar 45% rnaos que os homens. 
Também é vaidade que as mulheres executivas al
cançam altos cargos com Idade menor que os ho
mens, embora tenham manos estabolidade no em
prego que os executNOB. 

Siio dados am~ras e ondocatNOS de um 
novo tempo. Mudo ao temos de camonhar no 
rumo da panelada, do uolibno, do resperto mútuo. 
Vemos progressos velbgonosos nos vastobularas, 
onde aumenta cada vez maos o numero de mulheres 
conconanclo e ultrapassando banaoras, fruto da rea
lidade constatada da que as mulheres têm melhor 

desempenho que os homens no 1° grau e concluem 
os estudos basocos em maoor numero que eles. As 
mulheres ~U"am 42% dos alunas, em 1 5170. Dez anos 
deJÍoos, essa proporção 1a era de 49%. No oníeto dos 
Anos 90, as matnculas nos c~rsos supenores Já 
eram preenchodas em 52% por mulheres. numa pro
porção que contonua crescendo, talvez de forma 
preocupante 

Como se vê no Relatóno sobre o Desenvolvo
manto Humano do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvomento, em parcena com o IPEA, 
as mulheres representam 17% dos membros dos co
mrtês assessores e gestores da polítoca de coêncoa e 
tecnologoa: têm 31% das bolsas de pasquosa; são 
32% dos recursos humanos em coêncoa e en&~no; pu
blocam 32% dos artogos coentífiCOS em reVIstas naciO
naos a 27% nas ontemacoonaos, são autOras de 32% 
das teses delandodas, representam 37% dos mestra
dos e 34% dos doutorados no extenor. Com o au
mento desproporciOnal da presença femomna na uno
veosodade, a tandêncoa e de que, em mudo pouco 
tempo, o equllibno sara atingido e, mufto possovel
mente, a posiÇão das mulheres deverá superar a 
dos homens. 

Na carre1ra JUrid•ca. o mesmo está ocorren
do, com afluxo cada vez maoor de mulheres, 
proncopalmente na pnmeora onstãncoa. É de se de
duzor que, em breve espaço de tampo, também 
estarão chagando aos tnbunaos de JUStoça e de 
alçada e aos trobunaos superoores. E, maos cedo 
do que sena a tendêncoa natural, também ao Su
premo Trobunal Federal, em que, até hoje, não 
consta uma só monostra. Isso quase 100 anos de
poos de Myrthes de Campos ter s1do admotoda, 
em 1899, pala pnmeora vez, no Trobunal de Justi
ça Brasdeoro, para defender um cliente. Nesse 
sentodo, vemos com simpatia a Proposta de 
Emenda Constitucional CUJB relatona ma coube e 
que prevê a escolha alternada, pelo Presidente 
da Repúbhca, de homens a mulheres para a su
prema corta. 

Se este é o lado bom das pesquosas, hé o lado 
negro. Talvez o maos preocupante S8JB o fato de que 
nos segmentos rna1s carentes, nas favelas e bolsões 
de pobreza, Já chega a 25% no número da lares co
mandados a sustentados por mulheres. Mulheres 
sozonhas, abandonadas, retratando a crescente or
responsabolldade paterna, ompui&IOnada pela falta de 
trabalho, pela dissolução dos laços famllares em 
grande parte devido à moséna a aos deslocamentos 
mogratónos forçados pela fome. 
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Temos, a1nda, as terr1veis estat1S11cas da VIO· 
lênc1a no BI'IISII, onde es mulheres representam 66% 
das vil1mas de agressões contra parentes, quando 
quase sempre o agressor é o homem, quase. sem
pre o ~r~ando Há a ~r~ancha da v1olênc1a sexual, 
que quase nunca chegam aos reg1stros ofiCiaiS, 
em que 70% dos agressores são pa1s b1ológ1cos e 
30% padrastos. Só 7% das vítiiTiaS sexua1s são 
memnos e nenhu~r~a mulher aparece como agres
sora sexual. As delegacias da mulher têm dado 
lliiiiOr VISibilidade a esse aspecto grotesco da vtO· 

lênc~a no Brasil, pnnc1palmente em relação a VIO
lência doméstiCa. 

E nosso s1stema JUrídico não tem se mos
trado o ma1s adequado para co1b1r ou pumr tal 
VIOlência. É prec1so urgente e drástiCas mudan
ças nesse sent1do, dando a soc1edade e ao Ml· 
msléno Público ma1or ra1o de autondade e ação 
nesse sent1do 

Temos, aJnda, a questão da mulher em sua 
função reprodutiVa, hOJB cada vez maiS ameaçada 
pelas doenças sexualrnenta transmiSSIVtiiB e em par
tiCUlar pela AIOS, que vem V1limando crescenternen· 
te mulheres comuns, das classes menos pnvdaglll
das e menos mormadas, que não se preservam 
adequadamenta em suas relações com o compa
nheno, mesmo diante da I!VIdêncoa de que- são 
promiscuas, seJIIrr1 em relações homo ou hetarosae
xUBIS. 

Vemos a pouco caso com a salide da mulher 
submetida sem consulta ou escolha, cada vaz II'BIS, 
ao parto por c:esanana. Dos 15% de partos Cllllllria· 
,_em 1970, chegamos a perto de 40% atualmente. 
Em alguns nlallos, a proporçio gn em tomo de 
apenas um laiÇO de partos natui'BIB contia dooa tar
çoe de partos cirúrgiCOS. E- realidade corraepoude 
a um IWII'IIIriiD de custos pala o sistama e a um pari
III*' aumento de naco de morte rr-.1• que,
slluação, é 2,9 vazes ITIBIOr que nos partos sarn ci-
1Urgl8. 

Também falta uma politica de planeJs· 
manto familiar adequada, como nos 1nd1ca re
cente pesqu1sa em Sio Paulo, onde 80% das 
laqueaduras de trompas foram realizadas du
rante cesar~anas lnd1scnm1nadamente o que 
se ver1f1ca, hOJe, é a 1mpos1ção de raz6es de 
contenção da matermdade sobre a melhor for· 
ma de parto, em detrimento da saúde da mu
lher. O mesmo relatório do PNUD. já c1tado. 
IndiCa uma taxa de mortalidade materna de 
124 por cada grupo de 1 00 mil mulheres no 

Brasil, chegando a 458 no Pará, contra apenas 60 
no R1oGrande do Sul. Entre 1980e 1987,apartiCI· 
pação de mães de menos de 25 anos na taxa de 
mortalldadematernapaSiiPU de 31%.pala 35%. 
Números que estão tomando contornos drarnáti· 
cos com o crescimento da maternidade lnlanto
JUveml. que vem agravar a Situação 

A ma1or causa das mortes tem s1do a toxem1a 
g1av1d1ca (30% das mortes). mostrando a má qua· 
hdade dos seMÇOs de saúde, a ausênc1a de exa
mes pre-nata1s Hemorragias na gestação, parto e 
puerpeno respondem por 18% das mortes, apon
tando não so o excesso de cesananas, como a 
precanedade dos serviÇOS de atendimento à saúde 
da mulher 

Por trás dessa reahdade, está um nlimero 
preocupante de abortos Induzidos, como se pode 
deduz" do lato de que as 1nta1T1aç6es ot.l6tricas 
responderam por 16% das Internações hospdala
res no Bras1l, em 1994. Os partos, inclusive case
nanas, no entanto, responderam por apenas 10% 
do valor dos atendimentos hospdalarea. E- é 
u~r~a reahdade a ser d1scutlda e alterada por ações 
efetiVaS. 

Gostana de encenar este pronuiiCIIImento 
manifestando uma homenagem, o reconheci· 
manto e um alerta voltado às ge~ações ma1s Ido
sas de mulheres bras1le1ras. A tendêncl8 demo
gréflca esté a Identificar aumento conatenta da 
população de terce1ra 1dade no Bl'1lllll, onde a 
proporção de mulheres é mu1to ma1or que a de 
homens. Comprovado está que os cuidados com 
a saúde da mulher, particularmente em tomo do 
climaténo e suas conaeqQênclas, me,_ atendi· 
manto especializado e especifico. Minha home
nagem é para todas as mulheres que se deste· 
caram na longa cam1nhada para o estllglo que jé 
at1nglmos e que, hoje, estio em idade avançada. 
A elas, o nosso respeito e nossa g~atidao, pois 
que enfrentaram condlç6es multo maia adversas 
que as nossas. E a todos os dema1s, em espe
Cial às autoridades e a re1V1ndicaçio para que 
atentem para a queatlo da aalide das mulheraa 
que in1e1am a fase de cessaçlo do parlado pro
dutivo, com graves repercuss6es em suas condi· 
ç6es de ng1dez e que estio esquecidas do pla
neJamento tanto quanto estio abandonadas as 
quase cnanças que estio se tomando mies por 
absoluta Jalta de educação, forrnaçAo e condiç6· 
es d1gnas de sobrev1vênc1a. 

Mudo obngada. 
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O SR. PRESIDENTE (Luc1d10 Portella) - Tem 
a palavra o Senador Caslldo Maldaner por 15 m1nu· 
tos. tempo que resta para o térm1no da sessão. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMOB - SC. 
Pronuncia o segUinte d1scurso ) - Sr. Presidente. no· 
bras colegas, depois de ouv1rmos vános oradores 
homenageando o 018. InternaCional da Mulher, d1a 8 
de março - a1nde agora, dando-nos uma aula, tive
mos o Senador Artur da Távola ·,o tema que trago 
pratiCamente nem deveria ser abordado. Mas como 
ele diZ respeito tanmem às mulheres, entendi, preza· 
dos colegas, que não diM& de1xar de lazer o reg1stro 
de que. amanhã, será aberto, em Fortaleza, o III En· 
contra Nac1onal de Vereadores, Prelellos, VK:e-Pre· 
fettos, Deputados, enfim, homens públicos Por cer· 
to, pnnc1palmente entre os ed•s brasileiros, cemenas 
são mulheres, e neste reg•slro eu não podena deucar 
de também tnnenagear as vereadoras deste Brasil 
e, com ISSO, todas as mulheres. 

A partir de amanhi, d1a 11, até o d1a 13, na 
c1dade de Fortaleza, Ceará, lideranças politicas 
de todo o Pais estarão reumdas para d1scut1r te· 
mas como me10 ambiente, desenvolvimemo sus· 
tentável, processo legislativo Trata-se de Impor
tante encontro promov1do pela Umão Nac1onal 
de Vereadores. A rodada de debates sobre de
senvolvimento muniCipal que sara aberta ama
nhã surge JUStamente em um momento mutto 
preocupante da v1da econ6mica nac1onal. Os úl
timos dados sobre os desequilíbrios contábe1s e 
sobre o cresc1mento do desemprego de1xam per
plex•dade e 1ncerteza em relação ao futuro e 
grande preocupação em relação ao comporta
mento do Estado =~UI para frente, pnnclpal
menle em maténa de ontenção de gastos e de 
organ1zaçil.o da poli· de estabilização. 

Os péssimos mlmeros sobre o d6llclt público, 
diVUlgados na virada do ano, e o aumerllo da divide 
públiCa acenam para uma desorganiZação fiSCIII 
que, m&JS adiante. se medidas muitO sénas não lo
rem Implementadas des:le agora, poderá derrubar 
os poi818S de sustenteçiO da economa. Os números 
estão ai, e não podemos ignorá-tos. Em mmha apl
mão, os debates devem prMieglar, em todos os pet
néis que serão formados, o d6llclt público e o futuro 
do Plano Real inclusive. ~ PreciSO abnr as diSCUSSÕ
es sabendo que o ano djl 97 tennnou com um rom
bo de R$52 bilhões nas comas públicas. ou seJB, 11'11. 
do Produto lntemo Bruto. Por ISSO eu não poderia 
deDCar de fazer o regiStro deste grande encontro que 
será aberto amanhã. 

Sohctto, Sr. Presldeme, para cumpnr o tempo 
que nos é reservado. que esses dados seJam trens· 
crllos nos Ana1s da Casa 

Com a abertura co encontro promov•do pela 
Umão dos Vereadores. serão homenageadas cante· 
nas e centenas de Vereadoras que la se encontram 
e também aquelas que não puderem comparecer 
mas que, mesmo a diStânc•a. estarão partiCipando 
dos debates. Ass1m. estaremos homenageando. 
como d1sseram os Senadores Artur da Tavola, José 
Fogaça e Pedro S11non, emre tantos, as mulheres 
em todos os sent•dos. 

Além do aconteCimento que lera 1nic1o amanhã 
em Fortaleza. em meu Estado, Senta Catanna. com 
Antta dos Três lllundos. em que sara destacada a fi
gura de Antta Ganbald1, a grande, a forte mulher que 
lá VIveU, homenagearemos todas as mulheres. Para 
nossa honra, em Sarna Catanna, uma mulher ocupa 
o .cargo de Secretána de Segurança PúbliCa. Ela é 
úniCa atualmertle a exercer essa função no Pais. 

Por 11m, gostana de lembrar que meu Estado 
lambem leva um nome fem1mno Sarna Catanna. Em 
tudo 1sso exiSte algo que se complemema. 

Por 1sso, gostana de deucar aqu1 esse regiStro, 
Sr. Presidente, a fim de que seja transcnto nos Ana1s 
da casa. Por certo muttas e muttas mulheres do Bra· 
.. ~ 1nte1ro pariiCiperil.o do Encomro. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - V. EJcl 
será atendido na forma regimentei. 

O SR. PRESIDENTE (Lucíd1o Portella) - A 
PresKiêi"'CCa comunica ao Plenáno que, uma vez fm· 
do o prazo lixado no parágrafo úmco do art. 254 do 
Regimento Interno, sem InterposiÇão do nscurso ai• 
previSto, delarminou o arqu~VB~r~ento definitivo do 
Projeto de Le• do Senado n" 29, de 1995, de autona 
do Senador Eduardo Suplicy e outros Srs. Senado
res, que instilul eleições dlrates para suplentes de 
canãldatos ao Senado Federal; e do ProJIIIo de lei 
da Clmara n" 65, de 1997 (n" 4.123193, na Casa de 
origem), que altera o art. 1" de Lei n" 7 474, de 8 de 
1111110 de 1986, que cfiS(IÕII sobra medidas de segu
,!Bnça aos ex-Presidentes da República e dá outras 
providências. 

Com relerilncia ao Proreto de lei da Câmara n• 
65, de 1997, será 1etta a deVIda comuniCIIÇil.o àquela 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldlo Portella) - Os 
Srs. Senadoras Gullhanne Palme1ra, Emendes Amo· 
nm, .. oão França e Júlio Cempos enVIaram discursos 
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a Mesa para serem publicados na forma do dosposto 
no art 203 do Regomenta lntemo 

S Ex"s serão atendodos 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) -
Sr. Presidente. Sr"s e Srs Senadores. vence no 
proxomo doa 30 de abnl. sem prorrogações. como J8 
se tomou praxe nos três últomos anos. o prazo para 
a entrega da declaração do omposto de renda de 
pessoas fosocas É uma onocoatova salutar. na medoda 
em que toma foxo o calendano das obngações liso· 
cas Venceu no ultomo dia 28 de fevereoro, o prazo 
para que os empregadores dos 8 molhões de decla· 
rantes SUJeoiOS ao tnbulo, e que são assalanados, re
cebam as respectovas declarações de rendimer-.os. 
sob pena de multe aplocada na proporção do número 
de funcoonános de cada empresa ou onstduoçlo. En
lretanto, a quase totalodade dos órgãos do Execultvo 
e lambem o Judlclãno não cumpnrem a sua parte, 
não sendo penalozados apesar de estarem clescurn
pnndo a let. Trata-se, onfelwnente, de l'rtiiiS uma das 
leis que, segundo a sabetdona popular, nilo pegou O 
lamentava! é que seJBf'l as onstrtuoções púbhcas as 
pnmeoras a descumpnr suas obngações foscaos. Nio 
posso assegurar, mas tenho a mpressio de que 
nem mesmo o Monostãno da Fauncla cumpnu -
elementar dever Das duas uma, Senhor Pr881dente, 
ou a leo é onócua, onefocaz e portanto dispensável, de
vendo ser revogada, ou se deve adaptar os prazos 
legais as contmgênaas matenaos, fazendo com que 
o prazo de entrega das declarações seja contado a 
partir da data da entrega elebva das declaraçõas de 
rendmento. 

Neaae senbdo, - apresentando requen
..- de 1 tlanuaç6as, para saber do Monialário da 
Fuancla quanllls mullall forem aplinMias. qual o seu 
valor, e que madldas Miá tomando a lldrrinlstnlçio 
para ftscahzar o c:un.,nmauto dos prazos de at tbega 
dali daclaraçilae de ratldtlta11D dos ~tdonla lede
.... Quero Cl8l" que ae trata de omaosio do poder 
público, am ralação à norma legal que ela meamo 
onstltulu. É onadmtsslvel que, sendo as folltea de pa
gamento informab••dea, e que haJB mciWIIV8 um ca
daalro CMIIallzado com o pomposo nome de Siste
ma lnforma!mtdo de Adminostraçio de P-', es
sas declaraç6RR não possam ser entregues no prazo 
legal. Neate me.no aenbdo, faço um apelo à Camts
slo Doretora do Senado e à Meea da Cimara, para 
que conbnuem c:umprondo as normas legatS que vo
tamos e que devemos ser os pnmatros a cumprir. 

A Sec:ratana da Receita Federal tem demons
trado, nessas úlbmos anos, uma efic:lente abiiiÇio 

no que doz resperto aos trabalhos de amscadaçlo de 
ompostos, resuhado do empenho oncansável de seus 
dongentes. Sob o comando atual do Sderetãno Eve
rardo Macoel, o Govemo Federal tem expenmentado, 
onclusove, oncrementos posrtovos no que doz respetiO 
ao creSCimento das receatas da Umão 

Assom, o Requenmento de Informações apre
sentado, longe de reflelor qualquer critoca ao dasam
penho da Secretana da Receita Federal, orgia CUJB 
credobolldade perante a opomão públoca brasileira Iam 
sido crescente, tem como propósitO 11111101" procurar 
contnbuor para que o seMdor públiCO possa melhor 
cumpnr suas obngações com o fosc:o. 

Era o que eu tmha a dizer 

Murto obngado. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, quando ouço os 
economiStas do Governo, me vem a mente o IIBIIdo
so Stanoslau Ponte Preta, com o seu samba do 
cnoulo doido. 

Conhecendo como eu a realidade brallilatra, 
andando nas ruas, vosltando as feiras, os IMIC8dos 
munoc:.,_os e falando com quem sofre o aleito patWH"
so da drtadura dos economostas, o Povo, fico com a 
nitJda ompreesão, que esses doutores, ao _, la
vados para as Unoverstdades amencanas e euro
petaS, sofrem um processo de lavagarn cerebral. 

Ralomam para nosso País, e não COIW8gU8I1I 
se lovrar de uma paranóia que lhes tomem a mania, 
de pensar como amencanos ou europeus. 

Usam longuageros, creoo que Pl"llJI osllal, para 
confundonsm a nossa população, usando Jllrgilee 
com nomes oncompnsa osíveis para os não laltlildos 
na Unguagem C!a tentabve de disfarçar o c:aaa que é 
a econoi"IIIB brasileira. 

Eu, como a meoona da populaçio do noaao 
paiS, quando das explocações dos IIQDIIOII ..... do 
governa, temos a SBilllliÇão de que llllbiiiiCI8 VWido 
um filnie de ficção c:ielotflic:a ou um rob6 tm.ndo da 
realidade de um OUiiO país. 

Tudo é cr.~obaditóno, am nossa pollllca -.ii
moca corno entender uma polllic:a voltada pei1l os 
banqueoros. que nada pnxtuzem, a nilo - junlll-
corchantes, mnando cada doa a IICOfiOiiK dos pe
q- e médiOS en.,resãnos. 

E, o que é mais IJIBWI, os benqueiiDs, nio tem 
o menor comproi1118110 com a c:lasRe pnxtuliva. e em 
eapecoal com a nossa agncultura e pec:uéria. 
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Como entender uma politiCa econõm1ca que 
não prMiegoe a agncultura e a pecuána 

Há poucos doas, o einonente Senador Jonas Po
nheoro, pronuncoou um dramátiCO doscurso em deleH 
da pecuána brasoleora, que eu. me. penndo acolher 
em toda a sua ontegndade. 

Todos sabemos que o Brasol, hOje é detentor 
de um rebanho bovino de 170 molhões de cabeças. 
gerando em tomo de 8 molhões de empregos diretos, 
tendo exportado em 1996, 3 bilhões de dólares. 

E todo esse expressiVO cantogente da nossa 
economoa se forlalece e se defende dos economos
tas, graças a garra, força e coragem do nosso ho
mem do campo, que apesar de tudo, aonde conse
gue sobrevover. 

Como enteolder a insensibilidade dos nossos 
tributanstas, quando comprometem de forma aguda 
e letal uma cadela produtiva, pela guerra fiscal emre 
os Estados e pela cobrança do ICMS, PIS, Confins e 
do Funrural. 

Fato este que Já gelou o afastamento de 111110r
tantes grupos onduslrial$, como a Sedoa, Ceval E 
Cargill, da aiMdade de proceasameniO de came bo
vina, que produZiu enonMS pooblemas socoais, onse
gurança e oncalculável preJUIZOS aos pecuaristas e 
c:omeR:IIIflles, agravados mudo meos pela onda de 
molhanls de desempoagados no setor. 

Desta tliluna lal;o um apelo ao elevado espln
to ptlblico do nosso colega. o ermnente Senador Ar
lindo Porto, dogno e COfl1l8tenle MiniStro da Agricul
tura, que com os seus oolegas da área ecoo oOmoca. 
rewjam os crilénos de cobranças do ICMS, PIS E 
Confins. 

O BraSil preasa~ de ser um pala do futuro, 
as nossas poteoiCIIII" , não nos pennllem, vover 
a UIDpia, da manpu e mequiagem dos nossos 
lndaa ecanl'lmicos e eslallstocas. 

Podemos, e ai ~ depende de nõs, ser
mos a maoor poltncia mundial em pro.-fução de ali
mentos, poos a alimantação é a mais nobre e lnaubs
lltulvel IIKifliçlo, capaz de arrasar a humanidade 
pela sua falia. 

Os brasdeil08, pecHicos que são, não querem 
porta aVIiies, subrnarinoa nucleaoas, ml888is e ogo
- nucleares, queramas sim urna Emboapa, com 
um orçamento digno, pepmento de um salério jusiD 
aos aeus pesquisadores, extensovos aos SISIBmas 
~r dos Estados. 

Preasamos de ume politica de i~. 
apoio lécnoco e ....,_,ro aos pequenos produtores 

rural, que nada tem, e que represema um expressiVO 
contogente produtiVO, precosamos manter o nosso 
agncultor no campo, eVItando com ISSb autnemar a 
nossa Inste eslatostJCa de maogonahzação do homem 
do campo e seus famoloares. 

É precoso que os economostas do governo, 
acordem. desçam do seu pedeslal de Doutor, e ve
J&m a nossa realidade, somam a verdadeora necesso
dade do nosso povo, que não querem ser alomenta
dos com cesta básoca da Comunodade Solodána, e 
som com o produto do seu trabalho. 

É ontoleoável, manter um povo, com a bamga 
vazoa, onde sua únoca expectabVa de VIda é urna 
cesta básica, doada pelo poderoso de plantão, que 
lhes bram a dognodade, não lhes dando oportunidade 
de trabalho, para se suprir e aos seus famloares. 

Que pais é este? Como bem mdagou o nosso 
Bl'l'lnente Senador Francelina Pereora, que bra do 
trabalhador o que lhe é maos sagrado, o trabalho e a 
dignidade. 

Era o que eu bnha dizer. 

O SR. JOAO FRANÇA (PPB - RR) - Sr. Pre
sidente, Sola. e Srs. Senadores, no rastro de destrui
ção deixado pela oc:onlncia do fenõmeno climático 
conhecido como El Nlfto, IKibciBm os pnncopais pe
nõdicos do Pala a ircdêl oaa, na região Sudeste, de 
onundações. onterdoção de estradas, desBbarneniOS 
de encostas e desmoronamento de moradias. 

Ventos lortlssomos danificaram a rede elélrica, 
lllhtnompendo o forroecmenlo de energoa. deslelhen
do as cases e derrubando as érvoras. Os nos e as 
rap• a e• transbordalam. e. por cauaa da força m
conbda das éguas, ~" o alagamaniO e o en
ganafarneniD do trinsllo nas ruas, poaças e aveno
das das Cidades. nas qulll8 ruíram pomes e cederam 
~-

Grande parte dos Municlpios da énoa atingida 
ficaram isolados, neles ~ eslado de 
eme<VIo ICia ou mesmo de calamidade públca, en
quanto as suas populaçiies coniBVBm os pnljulms 
mabsriaos e lamenlavam suas deZisl- de mortos e 
molhares de feridos e de desabrigados. 

IIIWIISBIIIIIIII, como é característico de um fe
n&neno que leva a exnauos tanto a eso ez corno 
a Ioda e prolongada pracipilaçlo das chuvas; na re
gilo Norte boaslleira, de modo especial no nosso Es
tado, as vitimas e as perdas ecouilmlcas, mudas or-
18CUperáveis, são corweqQentes de duradoura e ri
gorosa estoagem. 
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Localizando-se no herrnsleno Norte, Rmaima 
recebe m&IS Intensamente as 1nlluêncoas de E/ Nmo. 
no caso a estoagem demorilda que alcança. por 
ogual, a parte supanor do Amazonas. As pracopotaçõ
es de chuvas nessa area, que acontece normalmen
te de abnl a setembro, desde o ano passado man
têm-se em niveos aquém elos comumente ostenta
dos 

Há menos ele um mês. O Estado de S.Paulo 
anu~~Ç~Bva que a ·~ provocaela por E/ Núio 
caueou pn~~uizas ele 13 milhões ele rea1s com a per
ela ele grãos" De lato, Aor&lma sofreu perda de 50% 
de suas sal- de l'llllho e ele SOIB, além ele lncalculá
V81S PIBJUÍZOB no setor ~no, lavando o Governa
dor NeuCio Campos a ctecrerar eslaelo ele calamodaCie 
pt)bloca por tempo lnelelermlnaelo, em conseqilêncoa 
da longa duração da seca. 

Na realielade, esta é a 1'1111101' esbagam ele toCia 
a hilllóna ele Rorama. Desde o ano passado, a Nu
IICiante PfK!pdaçio de chuvas secou os prii1Ciplll8 
rios que abasblosm a Capnal. Em São João ela Bali
za, a pouco menos ele 400 qu11ômebos da Boa V-. 
não há égua no reaervslório para fomeoer aos seus 
4 mil habitantes, mantendo-se o pracáno abutec:o
manto IMCiiante a utilização ele 2 CBI'Illnh6es, que 
via buscar o liquido no no Caroebe, ~nta 30 qul-
16mebos. 

Com isso, a Companhoa ele Água e Esgotoa de 
Ronuma tem~ raCIOnar a água necess'ria ao 
abaatecmalno da Capital, mudo embora alguns de 
.... bunlll aaham oortes siSten álicos ele fomeci
I'IWIID, em pelo manos 5 oo- ele cads ela. No gemi, 
- quamo abllgau o Govwnador a Cfallllgoar uma sé
ne d8 pwvidlnciw, abjallvanelo, ao manos, rnnor.- as 
OIIIIBIIqillnci dll ssca que IIS80ia o Ealado. 

Com o ....... de estado ele calamidade públi
ca, a alndlll mingua de socono federal, o ~
dor Naudo Campos dlllllrminou a utlizaçiio ~~i8Ciiala 
de 6 li ..... de-. piUV'eliel-de~ 
ID de - -. Secnllouias de Obras e de 5ai)Cfa. 
o-a toma. objllva w .. atar aa;pa 1 e~. em ca-
....,da ---. nllllizam a perfuração da 110901 
e a~ de soo IIÇUdes no onlanor. 

Assim, conquaniD O Estado CBIIIÇII da ocndiÇÕ

- PIIJil n~~~arter o pfllllllzo na agropscuána, eapera 
o Govamedor conbnuar lutanelo PIIJil manter o gado 
VIVO e a c:ultura da ai111W11os, pooa, não havanelo pre
VI8iio de chuvas- nos próxmos 60 Cloas, - é 
a !orna de garanbr, pelo menos, a sobi'IMViiiCIB da 
populaçAo, em lavor ela qual, há pouco, requereu 
Wllbém a 8IUda do Governo Federal. 

Quer o Govemaelor, actemaos, "a umão dos po
h!ICOS elo Estado e ele e-n1a, alem elas hderanças 
empresana1s". porque todos pi'IICIIIIliTI "evotar o caos 
emRoraoma". 

A seca. Sennores Senadores, é tecnocamenta 
1Cientdocada como um acontecimento llsiCO e nalural, 
que ocorre com certa regulandade e deteiii'WIIIda 
lneqiiênc1a. Entretanto, no caso parbcular de Rorai
ma, não se podena Pf8VIIr, e c:onseqiienlarn 
aelotar provodêncoas que reeluz1ssern o seu unpaciD, 
que a 1nlluê11C111 do E/ NliiD provocasse tantos prejul
zos à econ01111a e tão dolorosos sotnmentos ao seu 
povo. ass1m como acontece no Sucteste brasileiro, 
ogualmente Vlbmado pelo lenõmeno. 

Nessas CIICUnstlncoas, se a aç6es do Governo 
Feeleral VIS8III o desenvolvimento reg101181 e o bem
estar socoal do povo, em caráter permanenla, nada 
obsta que, na ausência ele solução al8liva PIIJil o 
problema da seca. venha em socorro Cl•queles que 
com ela sofnem, sem a quem mais recorrer em Ião 
grave emergência 

Por ISSO, o pleoto do Governador Neudo CaJn. 
pos, de a1uda federal ao nosso Estado, há de mere
cer o pronto e Integrai acolh11nento do P1881de1118 
Fernando Hennque Caldoso. 

Nesse senbdo, JUntamos o nosso apelo i PIO
cedente reMnelocação de Rorama, a que niD fslla
rão o ampa10 lonatiCBIIO ele que ca.- PIIJil __. 
seus gravas tonneutos nem, tampoucO, a lllllidaria
Ciade ele todos os brasileiros, no ....,.... -no em 
que as suas autolidaeles e a sua sofrida pnp!laqln 
VMim as afiiÇÕBB que -.oll'lldamante ~ 
na Ata da Sessão ele hoje. 

Em o que tlnhanx. a dizer. 

O SR. JOUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pnt
slelente, s.-.. e Sra. Senadoras, o novo cen6lfo 
muneloaf 8 O aluai PI'CCIISO de globa&zaçlo da eco-
11011118 são man:edos por uma 8Cinllda ~ 
centrada no COih._.., .. llO Cl8lllllico e taa1016~ 
Vai longe o tempo em que ss dlatinguiam ~de
senwhndos dos subdellerMIIvid lavando em aan
ta, tao-somente, a nenda per caplla dos - ...... 
tantes. No 6rmar do te1a1no millnio, as nec1 · '> 
dea cotidianas do homem adqunam tal o::wr4+- ·-te.. 
ela que se toma ~~. hoje, o desai'MIMII•r
to ssm a ubllzaçio - da tacuologia. Por ou
tro lado. IOdo o apaJBio tea ooklogicD que 11 mundo 
moderno nos olereos não dew - VIBID como um 
fim em si I'MSIIIO, mas oomo um 11'1810 PIIJil melhcwar 
a qualldaCie ele VIda. 
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As cllcunstincias em que oconeu o progresso 
c.mlflco e tecnológoco, .110 Bra$il, eiiS8J8181Tl a exlll

lànciB, no mesmo espaço geográfJcc, de processos 
produtivos cem utllizaçio de alta tecnologia lado a 
lado cem prábcas rudunentaras em que o uso de Ins
trumentos precános impede o melhor rend1mento do 
trabalho. Pode-. mesmo, af1rmar que comnvem oo 
mesrno 8$118Ç0 dderentas eras da evolução c~entiiK:a 
e tecriOiógiCB. Quanto ao panorama mundiBI, não so 
prodUZimos pouco, mas proporciDriBimenta repre
sentamos cada vez menos. Apesar do grande pctan
CIBI da oossa Nação, das enormes nquezas naturaiS 
e da extensão de terntóno, como país de Importân
Cia c~entílica e tecnológiCa, 1me~zmente. &~gnlfica
mos cada vez menos, no Ambllo mtamaaonal. Toda 
a nossa produção de pesquiSa representa 0,5% da 
ciência oo mundo. 

Num quadro caractenzado, até pouco tempo 
atrés, pelo desccntrole inflaCionáno e pela desoldem 
ecoolllmiCB, nós, os políbcos, pramidos pelas ar
cunstincias, tamos maMestado preocupações, na 
grande maiOria, 1rnedl&blltas. Poucos, nulo poucos, 
dentre nós, têm apreselmmo soluções que, apesar 
de 1'11818 demoradas, são, na realidade, fundamentaiS 
para alavancar o País e brá-lo do atraso cr6nlcc, 
perrndlndo-nos alrneJBr uma posiÇão mais favorável 
oo contexto mundiBI e um acesso mais equênime 
aos beneflciOS que a alncia e a tacnologl8 trouxe
ram ao mundo ccntampolâneo. 

Em que pesem os avanços raprasentados pelo 
processo conslltuinta, com destaque para o capitulo 
da Carta Magna, que delerrnna o tratamento pnon
tário à Cllnaa e TeaiOiogia, é ri&Cesséno 18C011he
cer que os resultados de ação politica foram Imita
dos. 

-:~:;~questão= sobnt o prograsso lfi · beneficiar dulllamenta 
da participação do lativo: a indiCIIÇão de priori-
dades entre as grandes énlas de pesquisa que me-
18C8111 financiamento Poder Pllblíco; a 1'1111101' 
CDriSCIIHIIizaç da população e, em especial, 
da juventude, quanto • valorizaçlo de peaquisa 
corno fator de rralhoria da qualidade de vida; o 
maior envolwnento de ~~q~~asas de portes médio e 
pequeno na incorporaçillo de tecnologias modernas. 
a 1111110r c:olabonlçio inlilrnaaonal na bu8ca de no
vos camnhce para o enriqueamento colativo e para 
a ampi"I&Ção da oferta de empregos bem ramur~era
dos; a dinamizaçio da eccnorrua local corno corn
pensaçio para aventuais peldaS de postos de traba
lho em~ de lriOV8Ç6es tecnol6gícas. 

Pala que a ação do legiSlatiVO pudesse tomar
se maiS .siS!e~ sena necessána uma contra
partida áe esforço ldiintiCO por parte do ExecutiVO. 
Mesrno dl&nla da pnondade govemarnental diSpen
sada ao plano eccnómico, mesmo sem 1n1110res re
cuiSOS 1med1atos, ha necessidade urgente de d1scut1r 
e planifiCBr uma pclíbca de c1ência e tecnologia a 
curto e a longo pi&ZOS, pala que as dJSpombilldades 
existentes ou que venham a surgir possam ser ade
quadamente apiiCidas. É 1nadlável o rnomento de 
Iniciar uma análise (no senbdo macro) da srtuação 
do fomento à pesquiSB na éJeB de CiênCia e tecnolo
gia oo BraSil! 

O fator pnmordiBI que refoiÇB a -sidade 
de ser repensada uma politica de pesquisas em 
CiênCia e Tecnologia no Pais é o notório esgotamen
to das polftiCBS industriaiS Slltonais, onentadas para 
a substituição de Importações e tendo a presença do 
Estado, nas ativldades produtNBS diretes, corno pon
to de apo10. Por outro lado, as pollbcas de Ciência e 
Tea 10iog1a não são TII8IS def1111das exclusivamente 
pelos governos cem a participação da cornuTIIdade 
c.mifiCB, mas a socl8dade eXIgll, cada vez maiS, o 
diredo de palbcJIIBI' duetarnente da definição das 
grandes opções aentiflcas e das soluções técnicas 
dadas aos problemas IIOCiaiS. 

Novas politicas devem ser definidaS para reno
vação da base produtiva e ampliação da capaadede 
tecnológiCB. A modenuzação mdusfnal depende de 
um SISblma produtivo com capeadede de intnxluz1r, 
nas suas abVIdades, nu:fans:as de r~&tureza ttcníco
cientlhca e organiZIICICXIIII. E preciso definir políticas 
que Criem condJ91iea para um p•c casso de acumula
ção e de II1COipoi'IIÇio de recursos tecnológicos e 
que dêem apoio à formulação de ast1atégias de lno
vaçio por parte dss empresas. As pressões para a 
1nevitéwtl llbertura da economia bl&lllleira à concor
rtncia inlemaaonal e as ltXIgências de competitivi
dade colocedes pelo PI C C UIO de globalimçio dos 
mercados e pela inl8nsilicsçlo dos !luxos inlernaCio
IIBB de bla IOiogia deverão ser mcorporadss cerno 
fatores fundarnanlaiS de deh.mo1....., de uma oova 
politica bla IOiógice. 

As reflexões teóricas TII8IS recenl88 a respeito 
da formulação de politicas de Ciinaa e Tea IOiogia 
colocam, de mane1ra quase consensual, pontos par
ticularmente problemélicos que caractenzam essas 
políticas: a definição de ob)IIIMI&; a ri&CBSSidade 
crascente de avallllção das a!Mdades de pesquisa 
pela sociedade (legítmidade); a capacidade de apro
pnação pela sociedade dos ccnhecmantoe aentífi
cos e tea i016giCOS produzidos; novas soluçilas de f1-
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nanc1811111nlo; e rallexão ébca sobre os beneficies e 
os custos. SOCiaiS dos avanços científicos. A an6hae 
desses pontos nos leva a constataçip de que pes
quiSa c.ent1hca e mudança tecnologlca são p~
sos diferentes, que não são submetidos aos mas
mos cntenos de el~eoénaa nem a mesma dlllimiCB 
SOCI08COOOmiC8, emboia esteJIIITliUndamenlalmente 
lnter-relaaonados. Numa polí11C8 de coénaa, são ele
mentos essenc-. a autonomia dos PfiSCIUISBdoteS 
e dos C18nllatas, o acesso IMe ao saber produzido, o 
caráter públiCO dos conheCimentos, a formação de 
recul'liOS humanos de alta compatêncla, a não-exi
gência de um retomo 1mad1Bto dos Investimentos. A 
politica tecnológiCa, por outro lado, tem por finalida
de a d~usão do progresso tácmco, a modemiZIIÇão 
1nclustnal e o apooo ã movação. 

Lavando em conta a madequação do presente 
pronu.-.:l8mllnlo para a anüse exa.- dos aapac
toa ta6ncos a técnicos COIIC8m& 1188 à fonnulaçlo 
de UFIB poUiica de Clênaa a TecnologiB, quero ape
nas destacar m&IS doiS pontos que considero luncla
manllus para o eqii8CIOnllnlanlo da questão. o papel 
do Estado a de UniVBrsldade. 

A pnr!IIIIB 8 m&IS Importante questão da rala
ção entra ciência, tecnologia a Estado diZ ~ à 
dunansio púbhca e IIOCIIII do conhecanento Ci11r1111ico 
e tecuológoco, - em relação às pollbcas e concll
çõea lundamantllls de sua produçio, quanto às suas 
1nteraç&la cot11 as demandas e neceaaldadell da ao
nadade. Nas "C!Ciadaa moclamaa capitallllllla, a 
U'llarWIIÇio do Estado tem assumido um papallun
demantal no campo da Clênaa e TacnoiO~II. como 
,_.,., as ...,.,..._ bem si'CBdidas dos mode
loe 8lamlo, italieno, JIII)Onls. dos bgl88 aeHticas e 
doa EUA. Em d11contncia deslles pr1111•1poa1aa, taz
ae - flrio qua o Ellllldo -ma de lato o com
pau o de g&IW1br as cotllllç6as para fonallo, 
pnxnaçiiD 11 ~ da Cilncla a Taallllo
gia, .ando à -"zaçln do bem CXIIaiWo. Solntudo 
no campo social, lnrnllm-w pnorltflnaa .,.. contn
bnç6es para 11 aolnçlo de problemaa emllfglluciais 
e relavanlaa qua afalam 11 grande maaaa da popula
ção. Nesaa -*lo, plaltaia-se um lli8lama qua forta
leça 11 açio fomanladola do Estado, 11 .artnNçlo 
horiZontal e-compatlbillzaçã com as demaia po
Ubcas a obfalivw do Gowmo. Um aiSblma qua au
pera as duplicaçõea e superposições de funções. 
Sobretudo, &miiiSiema em que as dmaiiiÕIIa ptlblca, 
social e deniOQflbca do desanvalvmenlo cial...., e 
IIICIIOiógico 88JIUIIIIICOIIha:idas e prapo~ldelw--

Palo CC111110111K1le funclamantal que envo1w es
- ~6ae, o Congresso Nacional constdUI o Jo. 

cus prnnlegl&do para analise e del1mção da pollbca 
de Clênc1a e T ecnolog~a. Isso requer capacdação e 
Instrumentação dO Puder LegiSlativo para avaliar os 
Impactos dessa polítiCa na SOCI8dada, bem COI1IO o 
estabelecmento da uma nova relação entre o Parla
manto e o plane1amento governamental. 

Quanto ao papal que cabe a Umversldada de
sempenhar. sabemos que, mesmo nos palses ma1s 
1nclustnallzados, as uniV&rsldades são centras, por 
excellincla, de 1FMIBbgaçlo Inovadora. Eae papel 
cresce de 1mportãncla em países como o BIW, que 
não diSpõem, ainda, de poderosas empreaas que m
VISiam 1rnenaos recursos no setor da peeqwsa. A 
questão que se levanta á a segu1nte: nosaaa uniV&r
Sidaa possuem capaadade pr6pra para pmduzir 
c:ompeliiMdade, conheCimento aenlílico e .-ação 
tecnológiCB? UniVBrsldades dessa natureza. nacaa
sanamante, praciSanl dispor de uma ampla ftnH&
trutura: laboralónos, 111S1alaç6es e 8QIIIPIIRIIH1II de 
acordo com o estado da arte, bibiiDiacas ricas e 
atualizadas, redes Informatizadas e c:ornpuladores 
da alto desempenho, ofiCinas de saMÇO e deMnvoi
VImanto Instrumental, BeMÇOS tácniCO-adrrinistra 
vos de padrão prol-.88ional, carteira de projelw orga
mzados para caplação de recursos extra-orçamen16-
nos. o grasso dessas 1natituções, mesmo que po
tencBIB, estfl figado à urweiSidade pública que, 11 
despallo de suas lraglkladas, cornaça a diSCUtir 
saus problemas. CO!pOiaiMSmo, falta de •-.a
aos mais prodUIMIS, aposentadoria precoce a au
sàncla de retomo de banefíaos à ............ Um 
aprov8llamanto malhar das verbas ~ às 
urwan~ldades - de um planaJamanlo que la
nha em Vl8la aquilo que pniCIS8 sar peequa.lo, em 
detarmnado nananto, tendo em Vl8la os nllraaaaa 
do Pais. 

Por fim, Sr. Plllllklanla, .-ra rnnha ·~ ~. 
-sucinta a 1a1:unoa. sobniii-
Sidade de deliniçio de uma politica de Cilnclll e 
T11cuologia para o Pala, eaja-ma permitido abordar, 
IIKida, um Ultimo aspecto. Embora iiCOII.,._, e lnl
gll, o Sllterna nBCIOIIBI de P"""• é o ree•t 1o de 
importantas 11'1\iwtia• doa acurrUadoa nos últimos 
Wlla anos. No Ambito opaniCIOrllll, cli8porr.- de uma 
grande dMIISidade da IFI8IIIuiOS 11 6rgiaa da pesqui
sa, C0111142 inlltlluÇiies laderaia de enaino 8Upllrior, 
alflm de uma estrublra de lormaçlo de recursos hu
manos em nível de p6a-graduaçio que já supera um 
total de 1651 cursos de ..-.ado e elelu!D.-cln. Van-
11C8-811 a am&llnc18 da can:a de 5.000 grupos de 
pesqu-..., reunindo 1111118 da 20 mil pescp=ad._ 
nas vénas liraes do cot~ Ainda que -
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capacKiade técmco-e~entílica esteJa aquém daquela 
d1sponíwJ nos palses desenvolvidos, é sJgnillcabVa 
em tennos regiOflllls e comparatiVOS com a Aménca 
L.at1na.. Além da Jnsbluc:lonaJ•zação da pós-gradua
ção, contamos com .., processo razoawlmente 
competente de d1stnbu!Çio de recursos peJas agãn
CI8S de fomento, basado na avaliação de ménto .. 
Não é rnwto, mas é sullcoente, se tivennos uma nova 
perspectNa politica, comprometida com a llansfor
mação soaoecon6mJCO-culturaJ que caractenzani o 
Brasil como país desenwJvido .. 

Mas não se rasume, Sr.. PresKiente, ao domí
noo do saber a coroos~uação aqu1 atnbuída a país de
senvolvido.. Desenvohndo é, também, e pnncrpal
mente, aquele pais C11J8S classes dirigentes, como 
reflexo da própna cultura nacoonal, são capazes de 
cnar e operar um SIStema de produção de conheci
mento e de bens que atenda à comunidade em ter
mos de quaiKiade de vida e ao ndadão nas suas as
puações por uma plena utilização das possibilidades 
históncas do seu tempo .. 

Multo obngado .. 
O SR .. PRESIDENtE (Lucídoo Portella) - Nada 

mais hawndo a tratar, 11 P1881dé11C18 vai ancenar os 
llabalhOS, lembrando às Sero'loras e Senhoras Se
nadoras que constaria da MSsão deliberatrva ordlné.
na de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUiçAO N" 41, DE 1997 

Votação, em segwJdo turno, da P~ de 
Emenda à Con&titulçio ri' 41, de 1997 (ri' 173185, 
na CAmara doa ), de inicialiva do Pn18i
dente da Reptlblica, q modifica o ragime e dispõe 
sobra pnnclpoos e no da AdiiMIIIIIraçio Pllbllca, 
senndoras e agentea .. , COilbole de despesas 
e finanças pllbllces, e steio de alivldades e cargo 
do Distrito Federal, e dá pruvldlncias, tendo 

Parecer sob ri' 81, de 1998, da Co<ni lo de 
ConstituiÇio, Justiça e Cdadania, Relator: Senador 
Romero Jucá, ofelaaldo a radação para o J18!1Undo 
turno .. 

O SR .. PRESIDENTE (lucídio Portella) - Está 
encerrada a sa&ão .. 

(Uwanla-se a sessio 8 18 hotas e 22 
mmutos..) 

ATA DA 271 SESSÃO DEUBERA11VA 
ORDINÁRIA, EM 11 DE FEVEREIRO DE 19118 
(Publicada roo DSF, de 12 de fevereiro de 1998) 

RETIFICAÇÕES 

No sumano da Ata, 2' coluna, no ~em 2 2 .. 3 -
Le~ura de proJetes, na ementa do Projeto de lei do 
Senado n .. • 42 de 1998 .. 

Oncleaelê: 
.... UbiiZilção de cãmara ...... 

......._: 
...... UbiiZilção de câmara ...... 

Na pág1na 2 .. 845, 11 coluna, na composiÇão da 
ComiSSão MISia d-nada a aprecllll' a Medida Pro
VIIÓIIB ri' 1..5113-4, da 1998, no Bloco (PMJBIPSOIPRCNA, 
8Uplentes de Deputados .. 

Onde•li: 
Edison Fanas 

Leia• 
Edison Andnno 

llla página 2 .. 848, 2' coluna, na COI11lCISIÇio da 
Cornssio Mista deabnada a apniCIBr a Medida Pro
wória ri' 1..609-10, da 1998, no Bloco (FMlBIPSD'PRO
NA), suplel Us de Deputados .. 

Onde•li: 
Amando Ablloo 
Luciano Castro 

I T'E 88 
Amando AbOio 
Noal de Oliveira 

·····················································•······························ 
···················································································· 

Na pégll18 2..848, 'ii!' coluna, na wrlijl *Ãii• da 
Coi1 .. E Miata destll ... a Cljliec:a a Medida PlwiiÓ
na ri' 1..80&-10, de 111911, no pedido do PSDB, .__ 
da 0ap 'edos, i'lciLa-ae, por CAi fO. O 88fll*1l8: 

Luciano Castro 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGAI.HlES 

1N411 
Terpfelra 

1111- Despacho interno 
151130rnk1- Saaslo DeliberabVB Ordinária do 

Sanado Federal .. 
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Ata da ~ Sessão Deliberativa Ordinária 
em 11 de março de 1998 

61 Sessão Legislativa Extraordmána da 501 Legislatura 
Presldiinc:UJ dos Srs. Anton1o Carlos Magalhães 

Geraldo Melo, Ronafdo Cunha L1ma e Carlos Patrocímo 
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE pos - Jún1a Manse - L.auro Campos - Laomar Quin· 

PRESENTES OS SRS. SENADORES: tan1lha - Leonel PIIIVa- L..avy Dias- Lucídio Portela 
Abdi8S NBSCimento - LÚCIO Alcântala - Lúd10 Coelho - Manna Silva -

Adem1r And1ade - Anton1o Carlos Magalhães -
A.ntõn1o Carlos Valadares- Artur da Tavola- Bailo 
Parga - Benedlla da Silva - Ben1 Venos - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezer~a - Carlos Patroc1n1o - Carlos 
Wilson - Caslldo Maldaner - Coutinho Jorge - Edl· 
son Lobão - Eduardo Suphcy - Élc1o Alvares - Em1· 
IIB Fernandes - Epllac10 Cafeteira - Emendes Amo
nm - EspendiAo Am1n - Fernando Bezer~a - RaVIa· 
oo Melo - F.--boo Pere11a - Fre1tas Neto - Geral· 
do Melo - Gerson Camata - G1lberto Mtlanda - Gtl· 
vam Borges -Guilherme Palmetra - Hugo Napoleio 
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João F~anÇa -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Ptnhelro -
Josaphat Mannho - José Agnptoo - José Alves -
José BIBnco - José Eduardo - Jose Eduardo Outra 
- José Fogaça - Joaé lgnac10 Fenetra - José Ro
berto Arruda - José Saad - José Serra - JuliO Cam· 

Marluce P1nto - Mauro M11anda - Nabor JunK>r- Ney 
Suassuna - Odaclr Soares - Osmer DIIIS - Ollnel 
Machado - Pedro Sunon - Ramez T ebel- Regina As
su~ - Renan Calhelros - Roberto RequiiD- Rc
mero Jucá- Romeu Tuma- Roneldo Cunha Lma
SebaSbio Rcclla - SergiO Machade - Teotãno Vilela 
Filho - Vllson Kle~nublng - Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Genddo Melo) - A lalla 
de presença acusa o compai8Cimento de 78 S... 
Senadores Havendo número reg11nental, declaro 
aberta a sessão. 

Scb a p'*"';á::: de Dlll.8, IK&IWI'IOIIIIOIIINbatlcs. 

O Sr 1• Secll!lano em exetcíCIO, Senador Ney 
Suassuna, procedeni à leitUra do Expedll!nte. 

É lido o segu1nte· 

EXPEDIENTE 

PARECKK N!! 101, DE 1998 
Do Com1ssão de -t.ssunros Eummmc.o\ \tJftre o O!icw 
~,. ntl I J O Je J 997 ,lu Gou•1 nudor ,lo E \lado ti&! 
Tocanrms solrcuamiu ... mtm r:u,ütJ ,/o SelltldtJ 
Federal para ~..ontratar Of'C'"'iiu ele ,reJuu tt:&terntl 
JIDUO ao The E.tpor~-lmpm 1 Bunk o/ J<Jpun.JE."(JM nu 
valor de USS 68 7-10 000 00 ''""emu e mto mtlhW• 
.setecentos ~ quarentu mrl ,/ulure" u,_rrcanosJ 
equn-alentes a RS -s .J.J9 (1-11/lll/ 1\etenw e "'""" 
milhdes rre=entos e rrrnta ,. nu1 e m1l , quarenta 
TWIUJ em 30 09 9i deurnado\ ucJ lmtmuumenltl tlu 
PI"')eto de De.senvol1·rmenw Rural dtrm-é!i tio 
PI'Ograma de Eletrrjicaçcio R11rcti 

Re.lator: Senador Romero Jucá 

O Governador do Estado de T ocanuns. por mtennedto do O fie: to -s·· 
n• 11 O, de 1997. sohcna auumzaçlo do Senado Federal. para contratar operação de 
crédato externo junto ao The Export-lmpon Bank of Japan - JEXIM. no valor de 
USS 68 740.000,00 (sessenta e oato milhões. setecentos e quarenta mtl dólares 
amcnc:anos), equavalentes a RS 75.339.040.00 I setenta e cmco milhões. trezentos e 
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trinta e nove mil e quarenta reais). em 30.09 97. destmados ao financiamento do 
Projeto de Desenvolvimento Rural. atraves do Programa de Eletnficação Rural. 

O refendo programa objenva dotar nove m1l cropnedades rura1s no 
estado com mfra-estrutura min1ma necessaria em termos de energ1a elemca Devera. 
dessa forma. proporcionar expressivos benefictos advmaos do aumento das 
atividades apicolas e agropastons. da produção agro-mdusmal. com repercussões 
em termos de aumento da arrecadação tnbutána pelo estado 

De acordo com mformações dtspomveis. o custo total do programa 
está esttmado em USS 100 mtlhões. a serem desembolsados num prazo de 03 anos. 
sendo que, ab:m desses recursos do JEXIM. havera contrapartida por pane do estado 
em montante equtvalente a USS 31.260 000.00 

Desta forma. a operação de credito ell.lemo pre!<nd1da ,era realizada 
nas segumtes cond1ções· 

a) credor: lhe Expon-1mport Bank. of Japan-JE:\lM. 

b) garantidor: Repúbhca Federauva do Brasil 
c) valor: US$ 68 740.000.00 1 sessenta e oito r:ulhões. setecentos e 

quarenta m1l dólares amertcanos). eqUI\alentes a R$ 75 339 u~u.oo I setenta e cmco 
mtlhões. trezentos e trinta e nove mtl e quarenta rea1s 1. em 30 •.19 97. 

d) prazo total: 1:! anos. 

e) caréocta: 3 anos. 
I) juros: a serem determmados pelo EXIMBA::-lK na data de cada 

desembolso. ao nível de 0.2°~ a.a. ac1ma da menor taxa entre 
(I) ''Japanese Long-Term Pnme Lendmg Rate'.< 

lh) "F1scallnvestment and Loans Program Rate .. 
g) comissão de compromisso: até 0.:!5°'o ao ano sobre a parcela não 

ut1hzada do emprésttmo. contada a partir da data de assmatura do contrato. 

empréstimo: 
h) despesas gerais: as razoávets. hm1tadas a 0.1 • o do 'alor do 

i) juros de mora: I% acima da taxa operaciOnal. 
J) coodiçiies de pagameoto: 

~ 
do pnnctpal: em dezenove parcelas semestrais e I!!UBIS. 'encendo-se 

a pnmetra em 10.12.2000 e a última em 10 12.2009: 
dos JUros. semestralmente venctdos. em 10 06 c 10.12 de cada ano. 

- da comissão de compromtsso: semestralmente ''enc1da. em I O 06 e 
I 0.12 de cada ano. sendo a pnmetra parcela apos a em1ssão do C erttficado de 
Autorização; 

- das despesas gera1s apos a em1ssão do C cruticado de Reg1stro. 
mediante comprovação. devendo ser pagas em Rea1s. e'ccto aquelas mcomdas no 
extenor que so possam ser pagas em moeda estrangeira 
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II - VOTO DO RELATOR 

Ao oficiO acima Citado. fm anexada a Mensagem n" I 12 de 1998. com 
a qual o Presidente da Republica solicna a autonzação destJ C asa para que possa a 
Umão conceder garanua ao Estado de Tocantms naquela operacão de credito 

Essa modalidade de operação de credito esta su1e11a a observãncia e 
ao cumpnmento da~ condições e ex1gências esupuladas peiJs Resoluções de n•s. 
96/89 e 69/95. do Senado Federal. que disc1phnam. respeCU\ amente. as operações 
de crédito mtemo e externo da Umão. dos estados. do D1strno Federal e dos 
mumcip1os. às qua1s cabem os seguintes esclarecimentos 

a l os limnes de endividamento da Untão. estipulados nos artigos :!". 3" 
e 4" da refenda resolução são atend1dos. conforme mformado no Parecer 
STN/COREF/DIREF N" 62. de 1:! de fevereiro de 1998 

Ressalte-se. amda. que esse parecer da Secretana do Tesouro 
NaciOnal. anexo ao processo em exame. contém os dados comprobatonos do 
cumpnmento dos limnes de endividamento da União. contorme ex1g1do pela 
Resolução 96/89 

b) o Parecer da Procuradona-Geral da Fazenda Nacional: 
PGN/COFIN" 0:!81/98. encaminhado ao Senado Federal. no exame das clausulas da 
minuta contratual. conclui que as mesmas são adm1ssiveis e estão de acordo com a 
legislaçio brasileira aplicável a espécie. tendo s1do obsen ado o disposto no art. s• 
da Resolução n• 96/89. que veda disposição contratual de natureza politica ou 
atentatória à soberama nacional e à ordem pública 

c l relativamente à exigência constitucional de que programas ou 
projetas constem do plano pluriaraual e da le1 orçamentaria anual. e informado que 
os investimentos prev1stos no programa menciOnado encontram-se amparados na 
Lei estadual n• 880, de 06 de dezembro de 1996. que apro\ ou o Plano Plunanual do 
Estado de Tocantins para o periodo de 1996-1999. 

Ainda. as Leis estadua1s n• 889. de 28 12.96 e n• 27. de 21.11.97. que 
dispõem sobre o orçamento geral do estado para os anos de 1997 e 1998. preveem 
dotações especificas para aparte de contraparuda e mgresso de recursos externos. 
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os quats. no entendtmento da Secretana Jo Tesouro Nacwnal :1o >Uli~lente> Estão 
prevtstos. tambem. recursos para pagamento de encargos. e~:· •omame .. ,,mpan' el 
com a operação pretendtda 

d) o Parecer do Banco Central do Brastl - DED1P DIARE-97 020. de 
'27 de novembro Je 1997. anexo ao oficio encammhado .10 St:nado Federal. 
demonstra que o Estado de Toc;ontms observa os hmtte> de endt\ tdamento 
constantes nos ans. 3° e 4° da Resolução n• 69. de I Q95. do Se::ado Federal. 

e) a concessão de garantta da Limão. como prete:Jdtda nessa operação 
de credito. depende. entre outras condições. do oferectmer:o de .:ontragarannas 
suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que a L" mão possa' tr a lazer. 
caso seja necessárto honrar a garantta prestada 1parágrc.·0 o• do arr 3• da 
Resolução n• 96. de I 989) 

Assim sendo. em consonàncta com proced1memos que se 'êm 
adorando em operações de credito realizadas com garanna da Limão. e em 
confonmdade ao estabelecido pela própna Let Estadual n" 01:. de lb de JUnho de 
1997. sugerimols a vmculação das transferênctas federats a .jue faz jus o estado. 
assim como de ~uas receitas tributánas próprias. como comragaranuas a garanua a 
ser prestada pela Umão. 

f) não constam dos documentos enviados ao Senado Federal os 
eJugidos pela Resolução n° 117. de 1997 Dessa forma. não são centficadas as 
informações referentes às privatizações no estado. Entretanto 'ale ressaltar que o 
Supremo Tribunal federal. por votação unânime. em 11.12.9·. defertu o pedido de 
medida cautelar. impetrada pelo Estado da Paraíba. para suspender. com etic:acta ex 
auae. até dectsio final da ação, a execução e aplicabilidade dos inctsos X e XI do 
an. 13 da Resolução 69/95. na redação que lhe foi dada pela Resolução n° I 17. de 
21.11.97. (ADIN n° 1728-8). 

I 

Nho é demais enfatizar que essa operação de credito foi credenctada 
pelo Banco C~tral do Brasil, nos termos do expedtente FIRCEIDIAUT/SUCRE-
97/536. de 31.10.97. evidenciando, ponanto. que ela atende a pol;tica de captação 
de recursos externos do País. 

Ressalte-se ainda que. de acordo com cálculos esnmativos realizados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, a operação de crédito pretendida deverá 
implicar um custo efetivo equivalente a 2.89% ao ano. 'alor esse bastante favorável 
quando comparado ao custo médio efetivo de 4.63% a.a. verificado para 
financiamentos contratados junto a agências governamentais no período de 1996 a 
outubro de 1997. Essa estimativa de custo é indicativa das .:ondições financeiras 
favoráveis da operação de crédtto pretendtda. 

lj()l 
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Tendo em \ l~ta pronunCiamento da ~ecrerar.a -·' r C:>0llr<' ~a.- lOna!. o 
Senhor Mimstro da Fazenda autonzou o prossegUimenw _J anail>e Ju pleno no 
ãmbtto daquela secretana. a despeito do Estado de T ,,,Jnllns njo apresentar 
capac1dade de pagamento para assum1r os compromissos dec0rrente> da operação de 
credito pretendida. segundo os parâmetros estabelecidos pe·~ Ponana :'\!F n 89. de 
1997. A relevànc1a econõm1ca e soctal do Programa. o oterec1memo de 
contragarantias suficientes e 1dôneas e a e"1stênc1a de pre' r são orç:unentana para o 
aparte de contrapartida. constituíram a JUStificação para o .Jespacho 1.1\ora,el do 
Mmistro da Fuenda quanto ao prossegu1memo do pleno 

E. ma1s amda. med1ante a Portaria lnterrnmiS!erlal n' I de 7 de 1ane1ro 
de 1998, fot autonzada a concessão de garantia ao Estado de T c>cantms nessa 
operação de credtto externo. '"cepcionalizando-a relaU\'ameme a suspensão de ta1s 
concessões de aval da União de,:rmmada pelo Decreto no: :68. de I QQ7 

Ressalte-se. todav1a, cumo Ja mencionado antenormente. que a 
operação de credito sob exame enquadra-se nos hmnes de end1v1damento 
estipulados pela Resolução n• 69. de 1995. do Senado Federal. em particular no 
definido no inc1so 11 de seu art 4•, que trata especificamente da atenção da 
capac1dade de pagamento do estado. 

As demais condições e ex1gênc1as estipuladas pelas Resoluções n•s 
96/89 e 69/95 são atendidas pelo Estado de Tocantins. comorme e\ 1denc1ado pelos 
documentos que acompanham o ofic10 em questão. Em pamcular. 101 apresentada· 
Certidão do Tribunal de Contas do Estado de Tocant•ns atestando· 

1) o cumprimento, no exerc1cio de I '..'l6. do d1sposto n<>s :Írts :!.7 e 
212 da Constituição Federal, para efeito de comprovação dos gastos com a 
remuneração dos membros do Poder Leg1slauvo local e com a manutenção e 
desenvolvimento do ensino: 

2) o cumprimento. no exerc1c1o de 1996. dos hmnes u. gastos com 
pessoal, conforme determina a Lei Complementar n• 82!95. bem como "~o pleno 
exercício da sua competência tributária. 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado de Tocantms 
encontra-se de acordo com o que preceituam a ConstitUIÇão Federal e as Resolucões 
n•s. 96/89 e 69/95, do Senado Federal. devendo ser concedida a autonzação para a 
contratação da operação de crédito externo pretendida. nos termos do segumte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N! 17, DE 1998 

AzdorJ:a o Estaau d~ :-. ,, wum' ., c. mw ww 
operação de '-redu . ., 1.. tiL'' ll•J '-om -..:,,c.~ nua ,fL, 
Gmà.o. JWllO ao Tllt;.' E, pcut-lmCJvt t Ban./... ilf 

Japan-JEXI.\1 no • ,l!m d, t '>S '' ~ - .m noo w J 

fSeSSen/Q r . .' 1.)1/0 lllllh1il:"\ c.fc.!LL 17111\ c. 'fllarc?nfc.l 

m1l dó/alê.S umellc.,mu'J c.tfW\,tf.:,ue:' "' R~ 

-5 339 0-10 OOtsetenht t c. :Jh..t' nu/h, i~.,' tre:tnto' 
e rrznta e no\ e mtl '-' 'lu"'' ... ma 1 '-'"'' 1 c. m .3(} 09 9-
destmados ao financlammu> Ju Projeto J. 
Desen\'Oil'tmenro Rw ai .ma' c' dn T'rn~, tlmu .Jr.• 
Eletr!licar;ào Rural 

O SENADO FEDERAL resolve· 

Art. 1" É o Estado de Tocantins autorizado a contratar operação de 
crédito externo junto ao The Expon-Impon Bank of Japan - JEXIM. no valor de 
US$ 68.740.000.00 (sessenta e oito mtlhões. setecentos e quarenta Iml dólares 
americanos), equivalentes a R$ 75.339.040.00 1 setenta e cmco mtlhões. trezentos e 
trinta e nove mil e quarenta reais). em 30 09.97. 

Parágrafo únzco. Os recursos advindos da operação de credno externo 
refenda no caput destinam-se ao financiamento do ProJeto de Desenvolvimento 
Rural. através do Programa de Eletnficação Rural do Estado de Tocantins 

Art· l" A operação de crédito refenda no an. I" deverá ser realizada 
nas segumtes condições: 

a) credor: The Expon-Impon Bank of Japan- JEXIM: 

b) garantidor: República Federativa do Brasil. 

c) valor: US$ 68.740.000.00 (sessenta e ono milhões. setecentos e 
quarenta mil dólares amencanos). equivalentes a R$ 75.339.040.00 (setenta e cmco 
milhões, trezentos e tnnta e nove mll e quarenta rea1s). em 30.09 97. 

d) prazo total: 12 anos: 

603 
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e) carência: 3 anos: 

f) juros: a serem detenmnados pelo EXIMB -.:-..K na data de cada 
desembolso. ao nt\el de 0.:!% a.a. actma da menor ta"\.a entre 

(I) ··Japanese Long-Term Pnme Lending Rate < 

1 :!) ··Fiscal lnvesunent and Loans Program Rate 

g) comissão de compromisso: ate 0.:!5° o ao Jr:c' soore a parcela não 
utilizada do empresumo. contada a pantr da data de assmatura do contrato. 

empresttmo: 
h) despesas gerais: as razoave1s. hmuadas J 0.1° o do 'alor do 

o, o-r 
i) juros de mora: I %"ac1ma da taxa operac10na1. 

j) coodições de pagameotÕ: 

- do pnnctpal: em dezenove parcelas semestrais .: 1guats. vencendo-se 
a primeira em 10.12.2000 e a última em 10.12.2009: 

- dos juros: semestralmente venc1dos. em I O 06 e I O I::! de cada ano: 

- da comissão de compromisso: semestralmente venc1da. em I O 06 e 
10.12 de cada ano. sendo a primeira parcela após a emissão do Certt{icado de 
Autorização: 

- das despesas gerais: após a emissão do C.:mficado de Registro. 
mediante comprovação, devendo ser pagas em Reais. exceto aquelas mcomdas no 
extenor que só possam ser pagas em moeda estrangeira 

Art. 3" Fica a Unilo autorizada a conceder garantia ao Estado de 
Tocantins na operação de crédito externo referida no anigo 1• desta Resolução. 

Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condictonada a 
que o Estado de Tocantins vmcule como contragarantta â l:nião. as transferências 
federats a que faz JUS. complementadas por suas rec:e1tas própnas. mediante 
formalização de contrato de coniragarantia com mecanismo de débito automatico 
em conta corrente. 
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Art. 4" O prazo max1mo para o exerclCIO da presen1e au1onzacào .: de 
540 (qumhentos c quarenta) d1as. contados a partir de sua puo1 .. aca,, 

Art. s• Esta Resolução entra em \ 1gor na data ae sua publicação 

) 

(!) / 

I 
01- BELLO PRAGA: Presidente t VeNI fvf I 
02- ROMERO JUCÃ: Relator 08 - JOSÉ FOGAÇA 

03- ELCIO ALVARES 
04 - LÚDIO COELHO 
05 - ROBERTO REQUIÃO 
06 - ESPERIDIÃO AMIN 
07 - EDUARDO SUPLICY 

09- FREITAS NETO 
10- PEDRO SIMON 
11 - JOSÉ EDUARDO OUTRA (VENCIDO) 
12 -CARLOS BEZERRA 
13 -JOÃO ROCHA 
14- JONAS PINHEIRO 
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PARECER N! 102, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSlfl'.IOS ECONÕMICOS. 
.•ohre o Ojiczn "S" n" 10. <1.: 19911. rOjicw PRES/-
911 01170, de 13 de J<.~nelm d,· . 9Y8, nu ur~gemt. do 
Presidente do Banco ( t!ntrw Ju Hrus1/ refereme à 
\Uiu:uaçiiu du l'rcjeuuru .\lum.1pul d.: !<unho nu 
r.studu do E.fpÍrlln '\um" nhje/1\•ando Si!JO 

.zutor~:ada contrata~-au de uperaçãu de cré.Juo 
enrre aquele mumcip1o e "' C'avca Económica 
Federal. no •'Olor de RS 39~ ·oo.oo ftre:entos e 
noventa e mto m1/ e •etecenru• reu1s1. Jestmando-se 
os recurso< .i cmutrução d,· c1nquenta uni(Jat/e.< 
hoblloclonuu no 801"0 JurJ1111 landtra 

Relator: Senador Gerson Camata 

I. RELATÓRIO 

O Prestdente do Banco Central do Brasil. por mtermédio do 

Oficto "S'' n° 10, de 1998 (Oficio PRESI-98/0070, de 13 de janejro de 

1998, na origernl. encammha à Presidência do Senado Federal o Parecer 

DEDIP/DIARE-97/1040, de 26 de dezembro de 1997, do Depanamento da 

Divida Pública daquele Banco, referente à soliataçio da Prefeitura 

Municipal de 1conha, no Estado do Espírito Santo. objettvando seja 

autonzada a contratação de operação de crédito entre aquele município e a 

Caixa Econômtca Federal, com as seguintes caracterisucas: 

a) valor pretendido: RS 398.700,00 (trezentos e noventa e oito 

mtl e setecentos reais), a preços de 30 de agosto de 1997. 
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b) vencimento da operação: 30 de dezembro de 2013, 

c) taxa de ;uros· 5.00% (cmco por cento) ao ano. 

d) mde.'tador: Fundo de Garanua do Tempo de Serv1ço- FGTS, 

e) garanua: quotas-panes do Fundo de Pan1c1pação dos 

Mun1cíp1os - FPM: 

./) deszmação dos recursos. construção de cmquenta unidades 

habitacionais no Bauro Jardim Jandira. 

g) cond1ções de pagamento: 

-do prmc1pal: em 180 (cento e mtenta) prestações 

mensais, após! carência de onze meses; 

- dos ;uros· exigíveis mensalmente, inclusive no período 

de carêncut; 
h) taxa de riSco de crédllo: I% (um por cento) ao ano; 

i) taxa de admmlSlração: l% (um por cento) ao ano, cujo valor 

é fJXado por um prazo de doze meses, ou por outro que vier a ser estipulado 

pelo Conselho Curador do FGTS, e 0,12% (doze décimos por cento) durante 

o período de carência. 

9 pleito encontra-se instruído com a documentação exigida 

pelo art. 13 d8 Resolução n° 69, de 1995, que "Dispõe sobre as operações 

de crédito mterno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias, mclusive concessão de 

garantias, seus ilmlles e cond1ções de autor~:ação, e dá outras 

prowdincias. ", exceto no que diz respeito ao inciso VI, já que o município 

não apresentou o Plano Plurianual. 

I_ 

b(l7 
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O Parecer DEDIP/DIARE-97/1 040, supra menc10natlo, 

mfonna que a operação de credno se enquadra nos lnmtes pre\-tStos nos 

arts 3° e 4° da Resolução n° 69, de 1995, do Senado Federal 

O parecer ressalta que, ·· .para efeito de compro,·ação ·dos 

gastos com a remuneração dos membros do Poder Leg1siat1Vo local, com a 

manutenção e desenvolvimento do ensmo t! com pessoal. conforme 

estabelecem os arts. :!9 e :!/2 da Consl/tu1ção Federal e a Le1 

Complementar n• 8:!/95. bem como do pleno exercíciO da competenc1a 

trtbutárta, a Prefeuura Mumctpal de lconha apresentou declaração do 

Trtbunal de Contas. em que atesta o cumprimento dos dispositiVOS lega1s 

retromenctonados, relatiVamente ao exercieto de /996 " 

É o relatóno 

11. VOTO 

Compete a esta ComiSsão a tmctattva de projeto de resoluçlo 

que implique o exercício da competência privativa do Senado Federal de 

autorizar operações de crédito de mteresse dos mwucip1os, ftxada no art. 52, 

V e VD, da Constituição Federal. 

O Parecer DEDIP/DIARE-97/1040, supra citado, mamfesta-se 

conbáaio à realização da operação de crédito pela razão de o pleito deixar de 

cwnprir o reqwsito de que trata o art. 13, VI, da resolução n° 69, de 1995, 

embora tenha atendido a todas as derruus exigências da resoluçio. 
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Considero, contudo, que esse não seJa um mot1vo sufic1ent~: 

para que se negue a autonzação pleiteada, tendo em yista o porte do 

mumcipio, a aprovação da operação pelo Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Urbano do Espínto Santo e o fato de que a at1v1dade de 

construção de unidades hab1tac1ona1s em áreas carentes reveste-se de grande 

alcance soc1aL 

Em razão do exposto. man1festo-me favoravelmente a que se 

autorize o Mumc1p1o de lconha a real1zar a operação de crédito pretendida, 

na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! IS. DE 1998 

Autort=a a Prefeltlli'O Mun1c1pal de lconlul, no 
Estado do Espírito Santo, a contratar operação de 
crédito no valor de RS 398. 700,00 (tre-..entos e 
nDIIenta e oito m1l e setecentos reau), JIIIIIO à 
CaiXQ Econõm1ca Federal, dest111Dndo-se os 
recursos à construçilo de cmqiienta un«<odu 
habltaCIOfiQIS no Ba1rro Jard1m Jand1ra. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. t• É autorizada a Prefeitura Municipal de lconha, no 

Estado do Espirita Santo, a contratar, junto à Caixa Econômica Federal, 

operaçlo de crédito com as seguintes características: 
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a) valor pretendido: RS 398.700,00 (trezentos e noventa e oito 

mil e setec:entos rems 1. a preços de 30 de agosto de 1997. 

b) venctmento do operação: 30 de dezembro de 2013. 

c) taxa de Juros: S,OOOA. ( cmco por cento l ao ano; 

d) indexador: Fundo de Garanuado Tempo de Serviço - FGTS; 

e) garalltta. quotas-panes do Fundo de Part1c1pação dos 

Municípios - FPM. 

j) destmação dos recursos: construção de cmquenta unidades 

habitacionais no Ba1rro Jardim Jãndira, 

g) condtções de pagamento. 

-do prmctpal: em 180 (cento e onental prestações 

mensais, após carência de onze meses. 

- dos Juros: exigíveis mensalmente. mclus1ve no período 

de carência; 

h) taxa de naco de créd1to: 1% (um por cento l ao ano, 

i) taxa de admmtstração: I% (um por cento) ao ano, cujo valor 

é fiXBdo por um prazo de doze meses, ou por outro que vier a ser estipulado 

pelo Conselho Curador do FGTS, e 0,12% (doze décimos por cento) durante 

o periodo de c:arênc:1a. 

An. 2" A contrataçio da operação de crédito a que se refere o 

artigo anterior deverá efetivar-se no prazo máxuno de duzentos e setenta 

dias contados da data da publicação desta Resolução. 
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01- BELLO PRAGA: Presidente Eventual 
02- GERSON CAMA TA : Relator 

03 - VILSON KLEINÜBING 
04 -JOÃO ROCHA 
05 - CASILDO MALDANER 
06 -ROBERTO REQUIÃO 
07 - ESP!RIDIÃO AMIN 
08 -JONAS PINHEIRO 
09 - ROMERO JUCÁ 
10- ELCIO ALVARES 
11 - NEY SUASSUNA 
12 - CARLOS BEZERRA 
13- JOSÉ EDUARDO OUTRA (VENCIDO) 
14- JÚLI~ CAMPOS 
15- GILB RTO MIRANDA 
16- PED O SIMON 
17 -SÉRGIO MACHADO 
18 - FREITAS ENTO 
19 -JOSÉ FOGAÇA 
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PARECER N! 103, DE 1998 

/Ja n 1\lf.'i'\ . .ft J I l/. ~.'i.'i/ \70S J:."CONÕMICOS. 
"'hrr.· " 1 J{i"" '\" u" 11. ,,~ I 'J98, Jo f're~1dente 
.lo Ham o 1 entrai .lo Hra~rl. 'uhmeU!ndu à 
apreua,·ão do Senado /·~dera/ " <Ontralo de 
umfl\\iio. 11\,\/ln~·ãa <! repnanc1amento de div1das. 
~.:e/(!hrado LOm u ll1uão ctm :: c.l.: novembro de 
/99i com ha\e nu prow<olu de acordo firmado 
entre a limão e o I ""'erno Jo E \lado de Serg1pe, 
no ,,mbu" Jo l'wgrama de Apuw à 
R.ee\11711/lraçào e ao -l111\l~ l·i,cal du' /:.~~cada.\ 

RELATOR Senador LÚCIO ALCÁNT ARA 

I - RELA TO RIO 

Vem a esta C om1ssão de Assuntos Econõnucos o OficiO "S" 11° 11, 

de 1998 ( Ofic1o PRESI-98/0::?.27. de ::!9 01 98). do Presidente do Banco Central 

do Bras1l. encammhando u Parecer DEDIP/DIARE-98/1'01::!. sobre o contrato de 

confissão. assunção. consohda~.io c n:tinancmmento de d1v1das tinnado entre o 

Governo Federal e o Governo do Estado de Serg1pe. cm 27 de novembro de 

1997 

O Governo do Estado Je Serg1pe, por •ntenned•o do Ofic1o n• 

1949!97. sohcrra autonzaçau do Senado Federal par a a ..:onclusão da operação de 

credrto ..:onstante tk~s-: ..:umrato. nos r.:nnos Jas Resoluções nus 69/95. 70/95 e 

12/'l7. no <imhrh> du Programa de· ·\P"'" .1 Rc-c~,rruru.1~.io..: ao /\ruste F1scal dos 

Estados 
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A operação de credito em tela tem as segumtes caractensucas 

a) valor da divida a ser adq11irida pela U11ião: RS 389.065 547,10 
(trezentos e ottenta e nove milhões, sessenta e cmco mtl, 

qumhentos e quarenta e sete reais e dez centavos), 
relat1vos ao valor da díVIda mob1hána e os saldos 

devedores dos contratos firmados com o BNDES e a 
Caixa Econôm1ca Federal. Deste valor sera deduz1da a 
parcela correspondente ao subsídio concedido pela Umão 
ao Estado de Serg1pe, nos tennos dos §§ 2° a 4°, do art. 
3°, da Lei 11° 9 496/97, sendo refinanciada apenas RS 

355.163 152,56 (trezentos e cmquenta e cmco milhões, 

cento e sessenta e três mil. cento e cmquenta e dms reats 
e cmqüenta e se1s centavos), 

b) encargos: 

. ·6~ - Juros o a.a .. 

- atualização do saldo devedor: mensalmente pelo IGP-01. 

c) prtiZD: 360 (trezentos e sessenta) prestações mensa1s e consecun"as. 

d) garantias: 

I 

recettas .propnas do Estado de Serg1pe, as 

constnuc1ona1s e os créditos de que 
Complementar n"' 87/96. 

e) condições de pagamellto: 

transferências 
trata a Le1 

- amortização e.'Ctraordilrária: para eteito de pagamento extraordmáno 

de pnncipal e encargos do refinanciamento. o Estado de Sergipe 
promoverá amortização equiValente a 20% (vmte por cento) do 
valor da dívida mobihána estadual. no valor de R$ 41 :!:!6 877.3 7 
(quarenta e um milhões. duzentos e vmte e seis mil. oitocentos e 
seterlta e sete reais e tnnta e sete centavos), produto da ahenação 
de ações da Empresa Energética de Sergipe S.A. - ENERGIPE; 

amortização: em parcelas mensa1s, pela tabela Price. lunitadas a 

-'---
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I '12 tum doze .:l\OSI de I~· .. dJ RecenJ L:1wda ReJI do Estado de 

'-erg1pe 

I - Do c11mprimemo tle exigê11cias co11stitfll'i01rais e legais 

Nos tennos da Resolução n· ~0''>5 e ao amparo da Resolução no 

I 081<l6. ,, Estado de Serg1pe .lSSin<'ll .:nm .1 l 1mào proto.:olo de acordo. que fixou 

as d1remzes bas1cas que nortearam . • c.:omraw Je .:onlissão. assunção e 

retinanc1amento c.:elebrado entre ,, ~stadn e a llm;k' ,,ra submet1do a aprec1ação 

do Senado Federal 

E'\1gem essas resoluçõe~ que ,,~ estado~ obserYem •>s segumtes 

d1sposl11\0~ da Resolução n• h9. de I QCJ5. do Senado FederaL .:omo condições 

pre\ 1as a contr:llaç.io do relinanu.unc.:nl'' 

11 auwnzaçào kg1si.JII\.1 p..1r.1 .1 ll'Jiizaçj,, J,, rerinan.:~amento. 

21 .:ertldões neganva~ de qmtaçà,, de mbutos federais e de 

regulandade de snuação do FGTS e declaração de adunplêncl3 JUnto ao S1:;tema 

Fmance1ro Nacl,,nal e aos credores e'\temos. 

3) compro' ação de cumpnmento do d1sposto nos artigos 27 e 212 da 

Constnmçâo Fcdetal. e na Le1 Cumpll:mentar 11° 82. de 1995. ass1m como do 

pleno exerc1c10 da competêncw mbutana .. onfcnda pel:! C onsntmção Federal 

Atendendo a essas cond1ções e ex1gênc1as. o Estado de Sergipe 

anexou ao ped1do as certidões de adnnplênc1a e de re~:-•ulandade do Estado junto 

ao fNSS. FGTS. Tnbutos FederaiS e ao S1stema Fmance1ro Nac10nal A Certidão 

Negativa da Secretana da Recena Federal. no entanto, encontra-se com a 
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vahdade venc1da AdemaiS, a Cerndão exped1da pelo Tnbunal de Contas de 

Serg~pe atestando o cumpnmento do d1sposto nos arts ~- e ~I~ da Consntwção 

Federal, bem como do pleno exerc•c•o da competénc•a tnbutana. mforma que a 

despesa com Pessoal e Encargos. no exerc•c•o de I 996. representou 73,10~o do 

total das Receitas Correntes o que contrana o disposto no art ~7 ac1ma refendo 

A autonzaçào le~:nslat•,·a para o tinanc1amento fo1 conced1da pela Le1 n' 3.785, 

de I '2 de novembro de I Q96 

Cabe amda destacar que. de acordo com 0 Parecer do Banco 

Central, o Estado de Serg•pe encontra-se adnnplente com as msntutções do 

Sistema Fmancc1ro Nac1onal O fnbun:~l de Contas mfonnou. alem d1sso, que ate 

I 0 de dezembrf de 1997, o estado uào lia' •a pn' anzado nenhuma empresa 

estadual. não en~uadrando-se. ponanro. nas d1sposu;:ões da Resolução n" 117/97. 

do Senado Federal. que detenmna a unliz.ação de percentual mm uno de 50° o dos 

recursos pro"enientes da pnvau.z:ação Je empresas estaduais para abatimento da 

div1da publica 

:Z - Dos limites de e11db·idamemo 

Nos tennos do para~'T .li O UI li CO Jo an I,. da Resolução n° 70, de 

1995, do Senadp Federal. a Jeahzao;;kl Ja relenda operação de cred1to encontra

se d1spensada lcto cumprnnemo Je uma ,enc Je e\.Jg.ênc•as e cond1ções 

estipuladas pela Resolução n• 69, de 1995. do Senado Federal. notadamente do 

cwnpnmento dos lnmtes de endividamento previstos em seu art 4°, mc1sos I e II. 

Prevê, essa resolução, que o montante e o seMço das operações de créd1to 

realizadas ao amparo do Prob'Tama de Apmo a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 

de Estados não serão computados. no exerc1c1o finance1ro em que forem 

celebrados, nos hmnes de end1v1damemo refendas 

615 
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Embora as operações de crédito realizadas ao amparo daquele 

programa encontrem-se dispensadas do cumpnmento das ex•gênctas e condições 

acima refendas, não estão elas d1spensadas da observànc1a do lim1te definido no 

capu1 do seu art 3°. verbis 

"Art 3" 4s operaçíie• de erédtto realt::ado~ pelas E:sltldos, 

Dt.rmtu Federal, peitA~ M11mcípm~ c par .\lta re~pecltva:r autarquta:r, e111 

um exerduo. nãu poúcriJu exceder ao muntallle tlm. despe.fa:s de capital 

fixada• 11a let 01'r;amentarta ...!nua/ cort"r!•pondente, res:sa/vadas m· 

aliiOrl;:ada! meútame crédtlm \llplementare~ ou e.rpec1ats <'0111 

/ino/uiad'· pre''l.la. <1prm-ada pelo l'oder Legtsiallvo. por 1110101'111 

Llhlaluta, ohsen·ado o Úl.\ptJ\Io ne11a Re.1oluçãu" 

De acordo com a apuração contida no parecer do Banco Central. já 

refendo antenonnente. a operação de retinanc1amento pretendida pelo estado não 

se enquadra nesse lnmte consutuc1onal 

J- Dos impactos e reperc11ssões nasji11a~rças públicas. 

De acordo com os termos do contrato celebrado entre o Estado de 

Sergtpe e a Umào " dívida total ohjcto de retinancmmento c que totaliza RS 

389.065.547,10, compõe-se das seguintes partes: 

i) dívida mobd1ána eXIstente em 31 de março de 1996, amda nio 

paga correspondendo a RS 235.694 918,52 (duzentos e tnnta e ClllCO milh6es, 

seiscentos e noventa e quatro md, novecentos e dezotto rea1s e cinquenta e dois 

ceutavos), 
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n) saldos devedores dos contratos com o BNDES e"tstentes até 3\ 

de março de 1996, correspondendo a R$ 26.194 426.30 1 \~nte e se1s m1Utões, 

cento e noventa e quatro m1l. quatrocentos e vmte e se1s rea1s e tnnta centavos), 

1111 saldos devedores dos contratos firmados com a CEF ao amparo 

dos Votos CMN 162/95. 175.'95 e I :!2/9o e ~uas alterações, an1ahzados até a 

presente data e correspondendo a R$ I :!7 176 :!02.28 1 cento e vmte e sete 

milhões. cento e setenta e se1s 1m L duzentos e dms rea1s e 'mte mto centavos). 

As duas ult1mas parcelas acnna detalhadas serão asswmdas pela 

Umão med1ante a celebração de mstnunentos propnos que farão parte mtegrante 

do contrato ora Ib c'o.ame Mas. como se depreende das mtonnações relatl\-as as 

cond1ções finan 1ras da operação. acnna de sentas. a d1ferença entre o 'alor da 

dív1da assum1da pela Umào e ll \alor da d1\1da rclinanc1ada pelo Estado de: 

Serg1pe alcança R$ 33 QO:! 394.54 Isso decorre das d1ferenças de suas apurações 

e nnphca um subs1d1o exphcuo conced1do pela IJmào ao estado E nnportante 

fnsar que esse subs1d1o e provememe da modahdade de apuração do 'alor a ser 

retinanc1ado relall\o a d1\1da mobthana do Estado de Sergtpe. nos tennos do art 

3". para!:-'Talos ."!" .1 4". da Lc:1 u·· •J 4'l!J. de I I de setembro de 1997 

I 
Por I outro lado, presume-se que o subs1d1o ac1ma refendo seJa 

amphado ao longo do tempo. urna vez que a Umão receberá JUros reats de 6% 

a.a nos refinanCiamentos firmados no ãmbllo do PrO!,'Tama de AJUSte Fiscal de 

Estados. enquanto o custo financetro real de sua dív1da mobiliána tem s1do 

relativamente ma10r 

Amda de acordo com os termos contratuais, parte do total apurado 

para efeitos de refinanciamento sera objeto de amortização extraordmária no 

617 



ANAJS 00 SENADO FEDERAL MARÇO DE 1998 

valor de R$ 41 2::!6 877.3 7 (quarenta e um milhões. duzentos e vmte e sets mtl. 

mtocentos e setenta e sete reats e tnnta e sete centa~osl a ser paga com a 

ahenação de ações da Empresa Energenca de Ser!,\'lpe S A - ENERGIPE. a ser 

promovtda ate 30 de novembro de 1998. na Bolsa de Valores do Rto de Janeiro

BVRJ 

E o relatóno 

li-VOTO 

O P..letto do Governo do Estado de Serg:tpe enquadra-se nos termos 

do Programa de Apmo a Reestruturação e ao AJUste F1scal de Estados. ora em 

execução pelo Go\emo Federal. Como se sabe. o prof,.'Tama tem como objettvo 

pnnc1pal o saneamento tinance1ro. patnmomal e admmlstrattvo das umdades da 

federação. no contexto de uma reestruturação global das finanças pubhcas no 

Pa1s Nesse sentido. não apenas os refinanciamentos das divtdas mob1hánas e 

contratuaiS dos estados estão amparadas no programa. mas tambem um conjunto 

de mtctallvas e med1das estruturats que penmtam a recuperação da capac1dade de 

mvesttmento da esfera publica C.tanamos. para Ilustrar. os casos das 

pnvatizações de empresas e da exploração de serviços publtcos. bem como a 

execução de programas de demtssão voluntana e de modemtzação adrmrustrabva 

e tnbutána. 

A concessão de garantias por pane do estado. embasada em suas 

quotas-partes do FPE. em sua arrecadação própna e nos créditos de que trata a 

Let Complementar n° 87196. conjugada à defimçàQ do hmtte de 13% de 

comprometimento de sua recetta líqutda real para com as despesas de Juros e 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

amort1zações de sua díVIda, const1111em fatores que rendem a redUZir a 

necessidade de futuras renegoc1ações. 

Ainda que a atual situação do endiVIdamento do Estado de Serg~pe 

esteja, conforme assmalado pelo Banco Central, em desacordo com os lumtes da 

Resolução 69, comentados no relatono, e exatamente a realização da presente 

operação de refinanciamento que poss1b1htará o equacionamento daquele 

desequdíbno Haverá um alongamento do prazo de amortização da díVIda e a 

redução dos seus encargos adaptando-os as condições do estado e mduzmdo ao 

ajuste fiscal. Tanto é que o propno Banco Central cúnclm em seu parecer pela 

oportumdade da realização da operação 

No que tange ao aspecto da extrapolação do hmlte de 60% das 

receitas correntes para gastos com pessoal e encargos. é de se fazer notar que. 
~'Cn"\(.f\tQ.f! 

segundo a Le1 \(i~ 82195. as umdades da Federação terão prazo ate o final do 

corrente exerc1c1o para adaptar-se aquele hmtte Assnn. o aJUSte que o contrato 

de refinanciamento das dív1das do c~rado promo ... crá .:m suas contas penmura o 

controle daqueles gastos e o enquadramento aos percentuais fixados em le1 para 

gastos com pessloal. 

Ressalte-se, amda, que por tratar-se de operação de refinanciamento 

de dívidas, não ocorrerá aumento no montante de endiVIdamento do estado. O 

impacto sobre o défic1t público será pos1tivo, po1s haverá, por um lado, redução 

da dívida pública global. em função da venda de ahvos do estado. Por outro lado, 

quanto aos encargos fmance1ros, haverá um deslocamento de custos do Governo 

Estadual para ~ Governo Federal, correspondente à diferença entre a taxa de 

juros de 6% a.a. a ser paga pelo estado e a taxa de Juros paga pela esfera federal 

no mercado financeiro. Todav1a, havera um ganho financeu-o global para o setor 
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pubhco do Pats. porquanto o custo tinance1ro da Umão tem stdo SIStematicamente 

mfenor ao venficado para os estados e mumctptos 

O estado se compromete. amda. assnn como as dema1s umdades da 

Federação que adenrem ao pro~:.rrama. a manter uma trajetona declinante na 

relação díVIdalrecena líqmda Confonne estabelece a clausula dec1ma-qumta do 

contrato em tela. o Estado de Ser~:,'lpe se compromete a cumpnr ngorosamente as 

metas e compr01mssos fixados no Pro~:,'l"ama de Reesrmmração e de Ajuste Ftscal 

a ser finnado entre o estado c a Umào ate '!.7 de feveretro de 1998. o qual fará 

parte mteb'l"ante do contrato de refrnanctamenro 

Se o estado não cumpnr as meras tiscats e tinancetras. acordadas no 

prOb'TllllJa acnna refendo. o retinancmmento detxara de ser substdtado, passando 

o Estado de Sergtpe a pagar. durante o penado eventual de descumpnmento das 

metas. o custo de colocação da dJvtda mobthana lederal. mats Juros de mora de 

I% a a e a elevação do dtspendto ma,nno co111 serv1ços de dtvtdas JUnto a Untào 

para I 7% da recena IJqmda real do estado 

Por fim. vale observar que as negoctações em curso entre a Umão e 

os estados. a consequente federahzação de díVIdas, o seu comprometimento com 

aJUStes estruturais nas areas financeira, adrmrustrat1va e patrimonial slo 

pressupostos mdtspensávets à manutenção da estabilidade e à retomada das 

condições necessanas ao crescunento econôm1co sustentado. 

Entendemos, portanto, que o pleito satisfaz as nonnas estabelecidas 

por esta Casa e que. quanto ao ménto, contnbut para o saneamento das finanças 
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púbhcas do estado e do setor pubhco em geral Somos. ponanto pela aprovação 

do presente refmancmmento. nos termos do segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 19, DE 1998 

A11Wr1=a o l:'staJo .i~ \ergtpe a odevar 
tenrporartamt!ntl! o '"'" lmllle Je endtvtdamento 
para ,·umratar opl!raç·ão de retinanctamento de 
Jtwda muhtltár~a do c\laJo LIJnSIIbstanctada no 
contra tu de Lllll/tl ,Jo ass11nt;àu c! 

rc:tinanclametuo df! di\ 1da!:> ~.. elcftradu com a 
f ln1ào en1 :""' Je novemh1n de /9fJ7. t.Um ba\t! no 
prlllocolu de! a'urdo ftrmado cmre a Umàu e o 
< iuverno do I!.\ lado d.: \agtpt!, nu Jnrbllu do 
l'n•grama de! 4.pmo ,, Uee\INIIIlraç·ãu e ao 
.4.]11\11! Ft.\cal Ju., 1:\tado' 

O SENADO FEDERAL resolve 

Art. I" E o Estado de Serg1pe autonzado a ele\ ar temporanamente o 

seu hmne de end1v1damento para contratar operação de refinanciamento de d1v1da 

mobiliária do estado, consubstanctada no contrato de confissão, assunção e 

refinanctamentó de dívidas, celebrado com a Umão em 27 de novembro de 1997, 

com base no p~tocolo de acordo finnado entre a Umào e o Governo do Estado 

de Sergipe, no imbito do Programa de Apo1o à Reesm1tt1ração e ao Ajuste Fiscal 

dos Estados. 

Art. 2• A operação de credito refenda no arugo antenor tera as 

seguintes condições financeiras. 

h~ I 
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a) \•alor da dívida a ser adquirida pela l'nião: RS 389 065.547,10 

(trezentos e oitenta e nove milhões. sessenta e cmco m1l. 
qumhemos e quarenta c sete rea1s e- dez centavos), 

relat1vos ao valor da d1v1da moblliana e os saldos 

devedores dos contratos firmados com o BNDES e a 

Ca1xa Econõm1ca Federal Deste \alor sera dedUZida a 

parcela correspondente ao subs1d1o concedido pela Umào 
ao Estado de Serg1pe. nos tennos dos §§ ~o a 4°, do art. 

3°, da Le1 no 9 496/97. sendo refinanciada apenas 
R$ 355 163 152.56 1 trezentos e cmquenta e cmco 

rmlhões. cento e sessenta e três rnrl. cento e cmquenta e 

dms rea1s e crnquenta e sers centa\ os 1. 

b) enca'71os: 

- juros 6% a a . 

·· atualização do saldo Jc\'t:dor rnensalmeme pelo I GP-DI. 

c) pra:o: 360 (trezentos~· ~cs~c:nta) prestações mensars e consecutivas, 

d) garantias: receitas propnas Jo Estado de Sergrpe. as transferências 

consutuc10nars e os creduos de que trata a Le1 
Complementar n' 87/96. 

e) condições de pagallll!nto: 

tlllltJrtiz.tlçílo extrtiDrdinária: para efeito de pagamento extraordináno 

de pnnc1pal e encargos do refinanciamento, o Estado de Serg~.pe 

promoverá amortização eqmvalente a 20% (VInte por cento) do valor 

da diVIda mob1liána estadual, no valor de RS 41.226.877,37 (quarenta 

e um milhões. duzentos e vmte e se1s m1l. mtocentos e setenta e sete 

reais e tnnta e sete centavos). produto da abenação de ações da 

Empresa Energét1ca de Serg~pe S A - ENERGIPE; 
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amortização: em parcPlas mensats-. pela tabela Pnce. limitadas a l/1:! 

lum doze avos) de I J0 'o da Recena Ltqmda Real do Estado de Serg~pe 

Art. 3" Esta resolução entra em vtgor na data de sua publicação. 

Art. 4• F1cam revogadas as disposições em contrano. 

01· BELLO PARGA: Presidente Eventual 
02· LOCIO ALCANTARA : Rlllator 

03 ·FREITAS NETO 
04 ·SeRGIO MACHADO 
OS • JoAo ROCHA 
O&· LODIO COELHO 
07 • VILSON KLEINÜBING (ABSTENÇÃO) 
08 • ESPERIDIÃO AMIN (ABSTENÇAOJ 
09 ·GILBERTO MIRANDA 
10 ·JOSÉ EDUARDO OUTRA 
11 ·GERSON CAMA TA 
12 • ELCIO fARES 
13 • NEY S SUNA 
14. ROMER JUcA 
15-CARLOSBEZERRA 
16 • ROBERTO REQUIAO 
17 • CASILDO MALDANER 
18 ·JOSÉ FOGAÇA 
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PARECER N!! 104,_DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, 
sobre o Oficzo "S" n° 15, de 1998, do Preszdente 
do Banco Central do Brasz/_ encammhando o 
Parecer DEDIP D1ARE-981091, de 03_02-98. que 
trata de alterações nas .::aracterísucas da 
operação de crédzto objeto da Resolução n° 8, de 
29 0/_98, do do Senado Federal 

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA 

1- RELATÓRIO 

Vem a esta Conussão de Assuntos Econõrmcos o Ofic10 "S" n° 15/98 
(Ofic10 PRESI-98/0323, de 06 de fevereu-o de 1998) que encaminha o 
Parecer DEDIP/DIARE-981091, de 03 02_98, que trata de alterações na 
opecação de crédito objeto da Resolução n° 08/98, do Senado Federal, a ser 
firmada entre o Estado do Rio de Janeu-o e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, VIsando ao financiamento do 
Programa de Reforma do Estado-

Segundo o parecer acima refmdo, em decorrência das negociações 
para a mmuta final do contrato de financiamento foram efetuadas alterações 
nas características da operação de crédito menc1onada, pamcularmeDte no 
que tange aos juros, que estanam assl11l definidos-

juros_ 

a) a parnr da data de cada desembolso até a-data de determmação da 
taxa, mcidlrão Juros com base na LIBOR semestral acrescida de: 
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- O.S~o a a e, 

- menos (ou mais) a margem médta ponderada para cada penodo de 
Juros. abatxo (ou acuna) das taxas mterbancmas ofenadas em 
Londres ou de outras taxas de referêncta para deposnos de 6 (sets) 
meses, relativas a empréstimos pendentes do BIRD. ou as parcelas 
dos mesmos alocadas pelo BIRD para proporciOnar recursos a 
emprestnnos em moeda úruca ou parçelas dos mesmos por ele 
concedtdos e que mcluarn a quantia desembolsada para o refendo 
periodo de Juros. expressa como uma percentagem anual. 

b) a panu da data de deternunação da taxa. ate a arnomzação final do 
pnncipal. mctdirão Juros para cada quantia desembolsada a uma taxa fixa 
baseada na LffiOR semestral, acresctda de 

-0.5% a a, 

- menos (ou mms) a margem de custo aphcavel à data de 

deternunação da taxa para o referido valor desembolsado, abmxo (ou 

acuna) das taxas mterbancànas ofertadas em Londres ou de outras 

taxas de referência para depósitos de 6 ( sets) meses. relattvas aos 

empréstnnos pendentes do BIRD, ou às parcelas dos mesmos 

alocadas pelo banco para proporcionar recursos a empréstimos em 

moeda úruca ou a parcelas dos mesmos por ele concedidos e que 

mcluarn a quantia desembolsada para o refendo periodo de Juros, e 

- margem de nsco do BIRD aplicável na data de fixação da taxa para 

tal quantia desembolsada, expressa como uma percentagem anual, 

Além disso, o parecer assmala a necessidade de excluu a expressão 

"Comnubnent Charge", subsntwndo-a por: 

.. Comissio de compromisso: 0,75% a a 
desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) 
assinatura do contrato," 

sobre o saldo não 
dtas após a data de 
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e mclmr as seg:umtes mfonnações complementares 

"Data de determinação da taxa: sJgmfica para cada valor 
desembolsado, o pnmeiro dia do penodo de Juros subsequente ao período 
de Juros no qual o refendo valor foi desembolsado. 

Prazo de Desembolso até 31 12 98 ·· 

E o relatóno 

11- VOTO 

As alterações efetuadas nas conchções da operação de crédito 
pretenchda pelo Governo do Estado do Rio de Jane~ro 1mplicam 
modificações na resolução autonzanva desta Casa 

Entendemos que as alterações propostas, na verdade, além de 
deixarem mms claras as conchções em que se realizarão a operação, tomam 
ta.Js características em rudo semelhantes a outras que estão sendo realizadas 
com o BIRD em outros estados da federação 

Isso posto, somos de parecer favoravel à introdução das alterações 
apontadas no parecer do Banco Central do Brasd, para serem introdUZidas 
nas caracterisncas da operação de crédito obJetO da Resolução n° 8, de 
1998, do Senado Federal, nos tennos do segwnte· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! lO, DE 1998 

Altera a Resolução n° 8, de 29.01 98, do 
Senado Federal • 

O SENADO FEDERAL resolve 

Art. 1° O art r. da Resolução no 8, de 29.01.98, do Senado Federal, 
passa a VIgorar com a segumte redação· 
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"Art. 2° A operação de crédito refenda no art 1° devera ser realizada 
nas segumtes condições 

a) credor Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvunento-BIR.D. 

b) garanlla Repubhca Federativa do Brasil; 

c) valor US$ 250.000 000,00 (duzentos e cmquenta nulhões 
de dólares amencanos), eqmvalentes a R$ 
259 750 000,00 (duzentos e cmquenta e nove nulhões, 
setecentos e cmquenta nul rea1s), a preços de 31 12.96; 

d)Juros 

a) a partir da data de cada desemboiso até a data de 
detenrunação da taxa, mc1duão JurOs com base na LIBOR semestral 
acrescida de 

- 0,5% a.a. e, 

- menos (ou ma.ts) a margem méd1a ponderada para cada período de 
Juros, aba.txo (ou actma) das taxas mterbancánas ofertadas em 
Londres ou de outras taxas de referênc1a para depós1tos de 6 (seiS) 
meses, relativas a empréstunos pendentes do BIR.D, ou às parcelas 
dos mesmos alocadas pelo BIR.D para proporctonar recursos a 
emprésf:imos em moeda única ou parcelas dos mesmos por ele 
concedidos e que incluam a quantia desembolsada para o referido 
período de juros, expressa como uma percentagem anual; 

b) a partlr da data de determinação da taxa, até a amortmção final do 
pnnc1pal, mc1dirão Juros para cada quantia desembolsada a uma taxa fixa 
baseada na LIBOR semestral, acresc1da de: 

-0,5% ~-a, 

- menos (ou mais) a margem de custo aphcável à data de 

determinação da taxa para o referido valor desembolsado, aba.J.Xo (ou 
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aciDla l das taxas mterbancánas ofenadas em Londres ou de outras 

taxas de referência para depositas de 6 (seis) meses, relativas aos 

emprestunos pendentes do BIRD. ou às parcelas dos mesmos 

alocadas pelo banco para proporcmnar recursos a empréstimos em 

moeda úruca ou a parcelas dos mesmos por ele concedidos e que 

mcluam a quantia desembolsada para o refendo periodo de juros; e 

- margem de nsco do BIRD aplicável na data de fixação da taxa para 

tal quanna desembolsada, expressa como uma percentagem anual, 

e)com1ssão de comprom1sso 0,75% a a. sobre o saldo não 
desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias apos a data de 
assmatura do contrato. 

})dota de determmação da taxa s1grufica para cada valor 
desembolsado, o primeirO dm do periodo de Juros subsequente ao periodo 
de juros no qual o refendo valor foi desembolsado. 

g)pra;:o de desembolso· até 31 12.98 

h) desnnação dos recursos financiamento do Programa de 
Reforma do Estado do Rio de 
Janeiro. 

1) cond1ções de pagamento: 

- do prmcipal: em dezoito prestações semestrais e 
consecutivas, em 15.04 e 15.10 de cada ano, 
vencendo-se a pnmeu-a na 7" "lnterest Payment 
Date " segumte ·a "Rate Fvnng Date" para 
cada quantia desembolsada e a última na 24" 
"Jnterest Payment Date" seguinte a "Rate 
Fvcmg Date". 

- dos JUros semestralmente vcnc1dos, em 15.04 e 15.10 de 
cada ano· • 

-do com1ssão de créd1to. semestralmente venclCia, em 15.04 e 
IS 10 de cada ano. 
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Parágrafo úmco. As datas esnpuladas para repagamento 
podemo ser prorrogadas para manter correlação com a efetwa data de 
assmatura do contrato ·• 

Art. 2° Esta Resolução entra em VIgor na data da sua publicação 

Sala das Conussões. em /{} C[ Ll/:!:f' t,'f. /' 

01- BELLO PARGA~ Presidente Eventual 
02- NEY SUASSUNA : Relator 

03- JOÃO ROCHA i 
04- GILBERTO MIRANDA 
05 ·JOSÉ EDUARDO OUTRA 
06- LÚCIO ALCÃNTARA 
07 -PEDRO SIMON 

08 - LÚDIO COELHO 
09 - CASILDO MALDANER 
10- JOSÉ FOGAÇA 
11 - JÚLIO CAMPOS 
12 -EDUARDO SUPUCY 
13 • VILSON KLEINOBING 
14 - GILBERTO MIRANDA 
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PARECER N! 105, DE 1998 

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMJCOS. 
sobre o Ojicto ··s·· n• 16, de 1998, do Presidente 
do Banco Cemral do Brasil. encammhando 
soltcllação do Governador do EslDdo de Gmas, 
para ad11ar o conrraro de opertJ#io de crédito 
firmado c:om a Catxa Econõmtca Federal. 
relattvo ao Programa de Apoto a Reesm11uração 
e ao Ajuste Ftscal dos EslDdos. nos termos das 
Resoluções n•s 70'95 e I :!197, do Senado Federal. 
a fim de dor prossegutmemo ao ProgrartUl de 
Demts.siio l'olumana. 

RELATOR. Senador NEY SUASSUNA 

I - RELA TÓRIO 

O Governador do Estado de Gmas submete a aprec1açào do Senado 

Federal o Terce1ro Termo Acht1vo de Rerrauficação ao Contrato de Abertura de 

Créd1to celebrado com a Cruxa Econõm1ca Federal. com garantia da Uruão . em 

21 de Janeuo de 1997. e rerrat1ficado em 2 5 de abril de 1997 e 29 de agosto de 

1997 

Pretende-se com esse ad1uvo contratual. acordado em 28 de 

novembro de 1997, alterar o valor do credito que a CIIIXll Econõrruca Federal 

abnu ao Estado de Gmas no Contrato de Abertura de Créd1to celebrado entre as 

partes em 21 de Janeiro de 1997. com os mencionados achtJvos, de RS 

67 900 000.00 (sessenta e sete m11hões e novecentos rrul .rea.Js), para RS 

79 900 000.00 (setenta e nove milhões e novecentos md reais) Com ISSo. yV~a-sç, 
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a dar prossegwmento ao Programa de Denussão Voluntana levado a efeito pelo 

estado no âmbrto do Programa de Apoto à Reesouturação e ao AJuste Ftscal dos 

Estados. nos termos do Voto do Consellio Monetano Nactonal n• 162/95 

11- VOTO DO RELATOR 

Operações financetras msendas no âmbtto do Programa de Apmo a 

Reestruturação e ao Ajuste Ftscal dos Estados. como essa pretendtda pelo Estado 

de Gotás, estão subordmadas às Resoluções n•s 70, de 1995 e 12. de 1997, do 

Senado Federal. 
Nos termos do art 1" da refenda Resolução n• 70/95. o contrato de 

abertura de crédito firmado entre a Cmxa Econõnuca Federal e o Estado de Gmás 

em 21 de janetro de 1997 não apenas estava preVIamente autonzado pelo Senado 

Federal. como também, em consequência, haVIa stdo dtspensado do cumpnmento 

de uma sene de eXJgênctas e condtções esttpuladas pela Resolução n• 69, de 

1995. do Senado Federal, notadamente do cumpnmento dos Imutes de 

endiVIdamento preVIstos em seu art 4 •. mctsos I e 11 
Por seu turno, com a Resolução n• I~. de 30 de janetro de 1997. que 

alterou a Resolução 70/9~. foi detemunado que as operações de credito de 

mteresse dos estados, levadas a efetto no âmbtto do Programa de Apolo a 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. sejam submetidas a aprectaçào do 

Senado Federal. ao mesmo tempo, essa resolução manteve malterado o nto 

processual pró~no e específico estabelectdo para essas operações de credno pela 

refenda- Resolução n• 70/95 
E."'\ge a refenda Resolução 70, de 1995, que os estados observem os 

segumtes dispos1nvos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal. por 

ocas1ão da assmantra de contratos de financiamento ou emprésnmos: 
1) autonzação legislanva para a realização da operação de 

crédito, 
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2) cen1dões neganvas de quitação de tnbutos federms e de 
regulandade de s1tuação do FGTS e declaração de adunplêncm junto 
ao S1stema Financeii"o Nac1onal e aos credores externos; 

3) Comprovação de cumpnmento do d1sposto nos artigos 27 e 
212 da Constltwção Federal, e na Le1 Complementar n° 82, de 1995, 
assun como do pleno exercíCIO da competência tnbutária conferida 
pela Constituição Federal 

EXIge-se amda o cwnpnmento do hmne de endiVIdamento esnpulado 

no an 3o da Resolução 69/95, qual seja, que o montante de operações de crédito 

reahzadas pelo estado em um exerc1c1o não exceda ao montante das despesas de 

capital fixadas na le1 orçamentána anual correspondente. 
Note-se. ponanto, que a realização da refenda operação de credito 

encontra-se dispensada do cumpnmento de uma sene de eXIgências e condições 

estipuladas pela Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, notadamente do 

cumpnmento dos hmnes de endiVIdamento pre'l.1stos em seu an 4°, inciSOs I e II. 

Nesse sent1do, o montante e o sernço das operações de créd1to realizadas ao 

amparo do Programa de Apolo à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados 

não serão computados. no exercic1o finance1ro em que forem celebrados, nos 

lumtes de endiVIdamento refendas 
Ademais. atendendo àquelas condições e eXIgências, o Estado de 

Go1ás anexou ao ped1do as cerndões de ad!mplêncta e de regulandade do estado 

junto ao INSS, FGTS e de Tributos Fedenus. De acordo com mformações do 

Banco Central do Brasil, conndas em seu parecer enVIado ao Senado Federal, .. o 

Estado encontra-se cadastrado como 1nad1mplente Junto a mstrtu1çélo mtegrante 

do Sistema Financeiro Nac1onal, conforme mformaçiio constante do CADIP, 

.çendo que a dlwda em quesriJo niJo está mcluída na renegoc1açiJo previSta na 

Lei 11° 9 496, de li 09.97. 
Por outro lado, o Governo do Estado de Goiás apresentou Certidlo 

do Tribunal de Contas do Estado de Goiás atestando o cumprimento, no exercic:io 
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de 1996. do d1sposto nos arts '17 e 212 da Constltuu;ão Federal. o pleno 

exercíciO da sua competência tnbutana. bem como a observância do hrmte 

máximo de dispêndio com pessoal, deternunado pela Le1 Complementar n• 82, de 

1995 
Atendendo a exigência estipulada pela Resolução n• 117, de 1997, 

fo1 apresentada Certidão do Tribunal de Contas do Estado de Gmás. atestando a 

não ex1stênc1a de rece1tas decorrentes de pnvauzações de q11a1squer entidades da 

admwstração mdireta do estado, a pan1r do advento da resolução acuna refenda 
Como ressaltado. nos termos do art I" da Resolução n• 70/95, as 

operações de cred1to realizadas ao amparo daquele programa encontram-se 

dispensadas do cumprunento de uma séne de e'<1gênc1as e cond1ções da 

Resolução 69/~5. mclus1ve dos Imutes de endiVIdamento acuna menciOnados 

Entretanto. não 'estão elas dispensadas da observànc1a do lurute defirudo no caput 

do seu art. 3°, verbis 

''Arr. 3" As operações de créduo reali=adas pelos Estados 
D1s1r11o Federal. pelos Mumc1p10s e por lua respecm·as autarqr11as, em 
um exercício. não poderão exceder ao mumante da{ de~pesas de capual 
fixadas na !.e1 Orçamemárta Anual correspondente. ressal••adas as 
au10r1zadas mediante créduos suplementares uu espec1a1s L'Om 
ji11QluJade prec1sa, aprovada pelo Poder Leg1sla11vo. por matona 
absoluta, observado o d1sposto nessa resolução" 

' 
Re~Vàm~te a esse Imute de endlvJ(iamentu, conforme apuração 

contida no par4er do Banco Central do Brasil, a operação pleiteada se enquadra 

no limite acuna. 
De uma perspectiva financen e de finanças públicas. a operação de 

crédito pretendida incorpora especdic1dades que a justificam plenamente, uma 

vez que a contratação da refenda operação de crédito contnbuU'á para o 

necessáno aJuste do quadro de pessoal e das contas públicas do estado, condição 

inchspensavel à manutenção do processo de estabilização econôiDlca 
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Ressalte-se amda que a operação de crédito em exame trata:" na 

verdade, de um aditivo a um contrato de abertura de crédito ao estado Jã defendo 

pelo Governo Federal e pela Cll!Xa Econônuca Federal, e que mcorpora 

condições de prazos de amornzações e de encargos financeuos amplamente 

favoráveis relanvamente aos prevalecentes no mercado. amortizações em até 21 

meses, apos carênc1a de um mês. e encargos hmnados ao custo de captação 

med1o da CEF. repacruados tnmestralmente, acresctdo de 0.5% ao mês 
Nesse conrexto. dtante da narureza estratég:tca que a operação de 

credito sob exame represet.•a para a sustentação do programa de estabilização em 

curso. e para o ordenamen.. das finanças pubhcas estadual. somos pela 

autonzação deste Senado Federlll a celebração da operação de crédtto em tela, 

nos termos do segumte Projeto de Resolução 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 11, DE 1998 

Auron:a o Estado de Goras a conrraiDr 
operação de credllo sob a forma do 
Terceiro Termo Admvo de &rratificação 
ao C onrrato de . t berrura de Credllo 
c.1.·brado em 21 d.:: ,anerro de 1997, 
rerratificado em ::!5 0-1 '17 e ::!9 08.9í, 
JUnto a Caaa Econõmrca Federal. 

O SENADO FEDERAL resolve 

Art. 1" É o Estado de Go1ãs autonzado a cono.:'l.tar operação de 

credito sob a forma do Terceuo Termo Adttlvo de Rerratdicação au ':'ontrato de 

Abertura de Crédtto celebrado em 21 de Janeuo de 1997. e rerrauficado em 

25.04 97 e 29 08 97, com a Caixa Econônuca Federal - CEF, ao amparo do 

Programa de Apoto à Reestruturação e ao Ajuste Ftscal dos Estados 

Parágrajà úntco A operação de créditO de que trata o caput 

corresponde a aditamento no valor de R$ 12 000 000.00 tdoze milhões de reats), 



MARÇO DE JQ\l8 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

alterando o valor do cre-.to que a Catxa Econõnuca Federal abnu ao Estado de 

Gmas no Contrato de AbertUra de Crédito celebrado entre as partes em 21 de 

Janerro de 1997, com os menciOnados adttlvos. de R$ 6i 900 000.00 c sessenta e 

sete ITU!hões e novecentos mil reaJs). para R$ 79 900 000.00 c setenta e nove 

mtlhões e novecentos mtl reats) 

Art. 2° A operação de crédtto refenda no arttgo antenor observara 

as segumtes condtções financerras 
a) valor pretendido· R$ 12 OCO.OOO,OO ~doze mtlhões de reaJs), 
b) encargos financerros 

- sobre os saldos devedores mctdrrão, a parttr da ·dai:a de 
disporubihzação dos recursos ao benefictano, encargos financerros 
de 2,1352% ao mês. correspondentes, em 21 01.97, ao custo de 
captação médio da CEF, acresctdo de Juros de 0,5% ao mês, 
calculados sobre o saldo devedor atuahzado e capttaltzado 
mensalmente, 

- os encargos serão repactuados tnmestralmente, com base no 
ulttmo balancete da CEF. 

- a CEF fará JUS a conussão de abertura de credito 
correspondente a 1 ,5% sobre o valor do crédito aberto, mctdente no 
ato da hberação de cada parcela. 
Art. 3° Os recursos de que trata esta Resolução serão ubl.izados 

mtegral e obngatonamente para fmanctar programa de aJuste do quadro de 

pessoal do estado. 

.. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vtgor na data de sua pubhcação 

SaladaComtssão.em 10 r.: ,Utl\(~ fi! J~1J 

f), 
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Pres1dcnte [ ~,,.f:.f\. . _()' 
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RelalOI'I ~ 

Jl. Á. -ii < Í/' - 'r 
;,-( -\.- .:1 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OFS N ° 016 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, EM 10 DE MARÇO DE 199!, OS 
SENHORES SENADORES: 

01- BELLO PARGA: Presidente Eventual 
02- NEY SUASSUNA : Relator 

03 -JOSÉ EDUARDO OUTRA 
04- EDUARDO SUPLICY 
05 - VILSON KLEINOBING 
06 - JOÃO ROCHA 
07 - LÚDIO COELHO 
08 - WALDECK ORNELAS 
09- CALRLOS BEZERRA 
10 -JÚLIO CAMPOS 
11 - GILBERTO MIRANDA 
12 - LÚCIO ALCÂNTARA 
13 -JOSÉ FOGAÇA 
14 - JONAS PINHEIRO 
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PARECER N!! 106, DE 1998 

Da COMISSÃO DE .4SSC\'TOS ECONÓMICOS 
sobre a Mensagem Pre.fuiencral n• 089. dr: 19911 
c Mensagem n" IIJI Je :6 01 98, na Orl!!f'ml. 
sollc11ando awon=açiio Jo Senado Federal pura 
contratação de opt!rac;ão de c. red110 externo 
com a garantia da Repúbllcu Federatn•u do 
Brasil no \-olor ,·qun·ulenu: a au.> 
USS307 000 000.00 rtre=emos e sere mllhõe• de 
dó/ares1. de prmcrpul l!l'llre a Cemrars Elt!rrrcas 
Brasrlerrus SIA - ELETROBRAS e o Banc11 
lnteramerrcano de Desenvol\'imenro - BID 
destinada ao jinancramemo. parcral. do ProJelO 
de lnterlrgação Elétrrca Norte-Sul. " 

RELATOR: Senador ESPERIDIÃO AMIN 

1- RELATÓRIO 

I. Com a Mensagem n• 89, de 1998. o Pres1dente da República 
solicita a autorização do Senado Federal para contratação de operação de 
crédito externo. com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
equivalente a até US$307.000.000,00 (trezentos e sete milhões de dólares). de 
principal. entre a Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID . 

., Os recursos provenientes da operação destmar-se-ão ao 
financiamento. parcial. do Projeto de Interligação Elétrica Norte-Sul. sob 
coordenação e execução da ELETROBRÀS. tendo como co-executores 
FURNAS- Centrais Elétricas S/ A e ELETRONORTE- Centrais Elétricas do 
None do Brasil S/ A. 

~37 
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3 Contorme consta do processo !fls 2 e 3). o emprésumo ~era 
realizado nas segumtes condições: 

,\futucmo CENTRAIS ELÉTRJCA.S BRASILEIRAS SIA -
ELETROBR.-i.S. 

Garan11dor República Federativa do Brasil; 

Mutuante Banco lnteramencano de Desenvolvimento: 

Valor equivalente a até US$307.000.000.00 \trezentos e 
sete milhões de dólares norte-americanos); 

Juros exigidos semestralmente. calculados com base no 
custo de captação do BlD para empréstimos 
unimonetários em dólares tomados durante o 
semestre anterior, acresc1do de uma margem 
razoável, expressa em tennos de uma porcentagem 
anual. de acordo com sua política sobre taxa de 
juros; 

Comissão de Crédito: 0,75% a.a .• exigida semestralmente 
\nas mesmas datas do pagamento 
dos juros) sobre os saldos devedores 
não desembolsados, entrando em 
vigor sessenta dias após a data da 
assinatura do contrato: • 

Condições de Pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amonizado pelo 

mutuário mediante o pagamento de 
prestações semestrais. consecutivas e tanto 
quanto possível iguais. A primeira 
prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de 
juros, após transcorridos seis meses 
contados da data prevista para o 
desembolso final do empréstimo e, a última. 
o mais tardar. em 05 de dezembro de 20 17; 
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Observações 

a) do 'alor do financiamento desunar-se-á a quantia de 
US$3.070.000.00 (três milhões e setenta m1l dólares norte-americanos) para 
atender despesas de inspeção e supervisão geral do credor. Essa quantia sera 
desembolsada em prestações tnmestrais, tanto quanto possível igua1s. 
ingressando nas contas do credor mdependentemente de solicitação do 
mutuário: 

bl as datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas 
para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.". 

11- SOBRE O MÉRITO 

I. O Senado Federal, no exercício de sua competência privativa. 
conforme determinam os incisos V e VII do art. 52 da Constituição Federal, 
estabeleceu os limites. as condições e a instrução processual dos pedidós de 
autorização para operações de crédito internas e externas da União, conforme 
Resolução n° 96/89. restabelecida pela Resolução n° 17/92. 

:!. A presente operação de crédito externa. sob responsabilidade da 
estatal ELETROBRÁS. com aval da União, tem por finalidade a obtenção de 
recursos necessários ao financiamento parcial do Projeto de Intçrligação 
Elétrica Norte-Sul. nos próximos três anos. O custo total do projeto (fls 13, do 
proces!oO) foi e:.timado em US$938 milhões, a ser implementado com recursos 
provenientes do BID (US$307 milhões). do EXIMBANK do Japão (US$300 
milhões) e da própria ELETROBRÁS (US$329 milhões). 

3. A operação foi credenciada pelo Banco Central do Brasil. 
Conforme pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. anexos ao processado, o projeto consta do Plano 
Plurianual da União para 1996-99, associado ao item Objetivos e Metas de 
Ação Governamental - Infra-Estrutura Econômica/Energia e do Programa de 
Dispêndios Globais (PDG) da ELETROBRÁS. As demais condições 
contratuais atendem às normas estabelecidas pelo Senado Federal, e à luz das 
informações ~restadas pelos pleiteantes, há obse~ância dos limites de 
endividamentq da União e da estatal ELETROBRAS. A STN informou. 
também. que 1 a Diretoria Executiva da empresa deliberou, m~diante as 
Resoluções n° 149, de 4 de abril de 1997, e n° 730 de 29 de setembro de 1997, 
pela contratação do empréstimo. 
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-l Com a Ponana lntemunisterial n• 66. de 23 de dezembro de 
I 99 7

• os Mm1stros de Estado do Planejamento e Orçamento e da Fazenda, 
autonzaram. em carater excepcional e para fins do disposto no parágrafo único 
do an. I 0 do Decreto n• ~ 368/97. a presente concessão de garantia pela União. 

5 Conforme mformações contidas no processo sob exame. e em 
cumpnmento às citadas normas do Senado. a ELETROBRÁS vinculará 
receitas propnas como contragarantia à garantia da União. consubstanciadas 
em créditos daquela empresa junto à Cia Elétrica do São Francisco- CHESF, 
que totalizavam. em 30.09.97. o montante de R$3,6 bilhões. Como o dispêndio 
total com o presente empréstimo está estimado em R$528.1 milhões, 
computados o prmc1pal e todos os encargos decorrentes. a STN considerou 
aceitáveis as referidas contragarantias. No entanto. como os créditos estendem
se até 2009 e a ELETROBRAS não dispõe em sua carteira atual de créditos 
com maturação ma1s longa. a empresa obriga-se a oferecer. antes do ténnino do 
contrato com a CHESF. ·• ... um outro contrato. de natureza equivalente, de 
modo a dar a devida cobenura no periodo em que vigorar a garantia da 
Uniào."lfls. I 6 do processo). 

6. A taxa de JUros e demais condições de empréstimo oferecidas 
pelo BID - a exemplo de outras mstituições multilaterais de crédito, como o 
Banco Mund1al - são competitivas, tanto em termos internacionais co.mo em 
termos de Brasil. <\ Secretana do Tesouro Nacional estimou- Pllf!l efeito dos 
cálculos dos limnes- uma taxa nominal de juros, para esta operação. de 6,9% 
a.a. e. considerando-se a comissão de crédito de 0,75% a.a. mais a taxa de 
inspeção e VIgilância de I .00% sobre o principal cobradas pelo 810, uma taxa 
eteuva de 7.37% a.a. 

Comparando-se o custo da captaÇão de recursos no País, a partir 
das taxas de juros rea1s vigentes. tomam-se evidentes as vantagens financeiras 
do presente empréstimo. Além do mais, trata-se de ingresso de poupança 
externa para financiar projeto estrutural em nosso País. 

7. Com relação ao empreendimento, registre-se que a viabilidade 
econõmica do projeto foi determinada a partir de metodologia adotada pelo 
BID. testando-se a hipotese dé atendimento da demanda prevista de energia no 
honzonte 1997-~006. considerando-se a existência ou não da Interligação 
None-Sul. O estudo conclui que. sem a mterligação. os riscos de déficits nas 
regiões None e Nordeste seriam altos. principalmente a pan1r de 2002. Além 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

disso. as taxas mtemas de retomo uo projeto, ~stimaJas a parur dos beneficios 
anuais esperados até :!023. Situam-se entre 58.4 e 6:!,9%, refletindo as 
características do empreendimento: tempo curto de constmção e elevado 
beneficio económico de curto prazo ( 453 milhões de dólares no ,.rimeiro ano 
de operação. qual seja, 1998). De fato, a interligação. que faz parte do Plano 
Decenal de Expansão. está prevista para dezembro deste ano. 

Conforme informações do Ministerio de Mmas e Energia. contidas 
no processo (fls. 38 e seguintes), "o sistema elétrico brasileiro é atualmente 
constituído pelos Sistemas de Transmissão Norte/Nordeste e Sul/Sudeste que 
operam separadamente e concentram cerca de 95% do consumo de energia 
elétrica do País. Estudos ... têm demonstrado que a interconexão dos dois 
sistemas proporcionará ganhos energéticos decorrentes da diversidade 
hidrolog1ca que ex1ste entre eles. Esta ligação estava prevista como resultado 
da expansão do sistema e da construção dos aproveitamentos hidrelétricos· ao 
longo do Rio Tocantins.". Com base nos estudos técnicos e económicos, 
''concluiu-se que a construção de um elo de ligação entre os dois sistemas com 
capacidade de I 000 MW permitiria a obtenção de um ganho energético de 
cerca de 600 MW médios anuais com um custo em tomo de US$ 15 para cada 
MWh adicional produzido.". Por outro lado. o cresc1mento acelerado do 
mercado de energ1a elétrica no Brasil, sobretudo em decorrência da 
estabilização da economia. levou o governo federal a atribuir alta prioridade a 
este projeto. incluindo-o no Programa "Brasil em Ação". 

Do ponto de vista técnico, a interligação do sistema e tétrico tem as 
seguintes características: construção de cinco trechos ( I :!76 km) de linha de 
transmissão em 500 kV, iniciando-se em Samambaia (DF) e concluindo-se em 
Imperatriz (MA), seguindo, em sua maior parte, a diretriz da Rodovia Federal 
BR-153 (Belém-Brasília); três novas subestações (Colinas, Miracema e 
Gurupi, no Esllado do Tocantins), além das ampliações nas subestações 
Imperatriz (Mal:hão), Presidente Outra (Maranhão), Marabá (Pará). Serra da 
Mesa (Goiás) e amambaia (DF). 

O d umento informa, ainda, que o traçado escolhido permitirá. de 
imediato. o suprimento á capital do Estado de Tocantins, assim como a 
integração das usinas a serem construídas no rio Tocantins. 

III-VOTO 

O exame do presente pedido de autorização leva-nos a conclusão 
de que as exigênc1as estabelecidas pelo Senado Federal. á luz da Resolução n• 
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96/89, estão satls~itas. e que, quanto ao merno., a execução do projeto 
contribuirá para assegurar a oferta interreg1onal de energia elétr1ca em 
condições de atendimento à crescente demanda energética no País. Dessa 
forma, concluímos o nosso parecer pela aprovação do pleito, nos termos do 
seguinte 

PROJETO DE RFSOLUÇÃO N! 22, DE 1998 

Autortza a Repub/rca Federam•a do Brasil a 
conceder garan/la à operação de crédito externo 
enlre <> Centrats Elétrtcas Brastleiraç S'A -
ELETROBRAS e o Banco Interamertcano de 
Desenvolvtmento - BID. no valar de alé 
US$307 000 000.00 (trezentos e sete mrlbões tis 
dólares norte-amerrcanosJ, de prrnctpal, 
dss11nmia ao jinanctamento parctal do ProJeto 
de Interligação Elémca Norte-Sul. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. lo É a República Federativa do Brasil autonzada, nos termos da 
Resolução n° 96, de 1.989, restabelecida pela Resolução n• 17, de 1.992, do 
Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo entre a 
Centrais Elétricas Brasileiras S/ A- ELETROBRÁS e o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento- BID. no valor de até US$307.000.000,00 (trezentos e 
sete milhões de dólares nane-americanos), de principal. 

§ I 0 Os recursos provenientes da operação de crédito referida no 
caput deste anigo destinar-se-io ao financiamento parcial do Projeto de 
Interligação Elétrica None-Sul, sob coordenação e execução da citada empresa 
ELETROBRÁS. 

§ 2° A autorização concedida no caput fica condicionada a que 
ELETROBRÁS celebre contrato com a União. no qual vmcular:a receitas 
próprias como contragar:anua à garantia da União, consubstanciadas em 
créditos d:1quel:1 empresa JUnto à Cia Elétrica do São Francisco - CHESF e 
outras de natureza equavalente, antes do término do contrato com a CHESF, de 
modo a dar a devida cobenura no periodo em que vigorar a garantia da União. 
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Art. 2" As cond1ções financeiras básicas da operação referida no 
anigo anterior são as seguintes: 

""Mutuárw. CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
ELETRDBR.AS. 

Garanttdor: Republica Federativa do Brasil; 

Mutuante· Banco lnteramericano de Desenvolvimento: 

l'a/or equivalente a até US$307.000.000,00 (trezentos e sete 
milhões de dólares none-americanos), 

Juros· exigidos semestralmente, calculados com base no 
custo de captação do BID para emprest1mos 
unimonetários em dólares tomados durante o semestre 
anterior. acrescido de uma margem razoavel, expressa 
em termos de uma porcentagem anual. de acordo com 
sua política sobre taxa de juros: ' 

Comissão de Crédito· 0.75% a.a .. exigida semestralmente 
(nas mesmas datas do pagamento 
dos juros) sobre os saldos devedores 
não desembolsados, entrando em 
vigor sessenta dias após a data da 
assinatura do contrato; 

Condições de Pagamento· 
do prmcipal: o empréstimo deverá ser amenizado pelo 

mutuáno mediante o pagamento de 
prestações semestrais, consecutivas e tanto 
quanto possível iguais. A primeira 
prestação deverá ser paga na pnmeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de 
juros, após transcorridos se1s meses 
contados da data prevista para o 
desembolso final do empréstimo e, a última. 
o mais tardar, em 05 de dezembro de 20 I 7 
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~ I • Do 'alor J,, tinanciamento destmar-se-3 3 quantia de 
llS$3 070 000.00 1 tre~ mllhõe~ e setenta mil dotares none-amencanos l para 
atender despesas de mspeçiio e supervisão geral do credor Essa quantia sera 
desembolsada em prestações tnmestrats. tanto quanto poss1vel tguats, 
mgressando nas contas do credor mdependentememe de sohcnação do 
mutuario 

1:1 :• As datas esupuladas para repagamento poderão ser prorrogadas 
para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 3° A autonzação concedida por esta Resolução devera ser 
exercida no prazo maxtmo de quinhentos e quarenta dias. contado a pantr da 
data de sua publtcação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em v1gor na data de sua publicação 

01- JOSÉ SERRA: Presidente 
02- ESPERIDIÃO AMIN : Relator 
03- BELLO PARGA 
04- EDUARDO SUPLICY 
05 - LÚCIO COELHO 
06 ·JOSÉ FOGAÇA 
07 - JÚLIO CAMPOS 
08 - VILSON KLEINOBING 

09 -JOSÉ EDUARDO OUTRA 
10 - CASILDO MALDANER 
11 - ROMERO .JUCÁ 
12 -JOÃO ROCHA 
13 - NEY SUASSUNA 
14 • GILBERTO MIRANDA 
15 - CARLOS BEZERRA 
16- FREITAS NETO 
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PARECER N! 107, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS. 
sobre a Mensagem Prestdenctal n"U8, de 1997 
(Mensagem n• I 500. de 08 1::97. no ongem). 
soiiCIIOiuio autortzação do Senado Federal para a 
limão contratar operação de cred11o externo. 110 

valor equ1valeme a ate USS3 7 134 777.90 (trmta 
e ~-ete m1lhões. cemo e rrmta e quatro m1l, 
wtecemos " setema ~ sete dókzres norte
americanos e noventa centavos). }llntO a 
Consorcio de bancos formado pelo Battque 
Par1bas, Barclay~ Bank Pie e Ismuto BatlCOTIO 
San Paolo d1 Tormo S P.A.. destmada ao 
financiamento, parc1al, da tmpartação de bens e 
serv1ços necessános ao ProJeto de Modemtzação 
dos Fragatas Classe Nllerot, no dmbllo do 
Programa de Reaparelhamento da Marmha. 

RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ 

1- RELATÓRIO 

1. Com a Mensagem n° 218, de 1997, o Presidente da 
República solicita a competente autorização do Senado Federal para que a Umão 
possa contratar operação de crédito externo, no valor equ1valente a até 
US$37.134.777,90 (tnnta e sete nulhões. cento e trinta e quatro nul, setecentos e 
setenta e sete dólares norte-amencanos e noventa centavos), Junto a consórcio 
de bancos formado pelo Banque Pari~ Barclays Bank Pie e lshtuto BancarJo 
San Paolo di Torlno S.P.A., com segóÍ'o da $eZione Spec1ale per I"AssJcurazJone 
dei Credito all'EsportaZione (SACE). i'\ I 
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, Os recursos prm ementes da ,,oeracão serão destmados ao 
financiamento. parciaL da 1mponação de bens e sen1ços necessanos ao ProJeto 
de Modernização das Fragatas Classe ~Jterm no ãmouo do Programa de 
Reaparelhamemo da Mannha 

3 Conforme consta do processo. ,, emprestJmo sera realizado 
nas segumtes cond1ções 

Dn·edor Republica Federatl\ a do Brasii·Mmisteno da 
Mannha. 

Credores Banque Panbas 1 Pans - França I. Barclays Bank 
Pie (Londres - Inglaterra 1. lsUtuto Bancano San Paolo d1 T onno S P A . 
( Dubhn - Irlanda 1 

I a/or US$ 43 687974.00 

I alor Fmanc1ado USS 3 7 134 --:-;--; 90 ( 85° o 1 

I alo r a 1·ma US$ 6 5 53 )'I() I O 1 15° o 1 

Juro' ate 0.75°1o ao ano ac1ma da LIBOR para deposites em 
dólares amencanos. mctdente sobre o saldo de' edor a partir de cada 
desembolso. 

Prênuo ele Seguro ate 4° o sobre o v? 1or linanc1ado. 

Cum1não ele Admml\trat,.àu até O 5° o do valor fmanctado. 

Despe sal Gera1s as razoavets. hmnadas a 0.1° ó do valor da 
operação. 

Juro~ de Afora até l 0 o ao ano actma da taxa operacionaL 

Cund1çõe' de Pagamenw 

Do I alor ii l·ma apos a...aprovação da operação no ROF 
C Regtstro de Operações F manceiras L ' 
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Dn Prmural em lD 1dez1 parcelas semestrats. 1gua1s e 
consecutl\ as. em .30 06 e 31 12 de cada ano. sendo a pnme1ra na data segumte 
ao desembolso Caso o desembolso ocorra após o 15" d1a antenor a 30 06 e 
31 12. a pnme1ra parcela \encera no semestre subsequerte. 

Do\ .Juro\ semestralmente venctdos em 30/06 e 31/12 de cada 
ano. 

Da ( om1çção de ~dmmHtraçJo pagavel -15 d1as após a 
aprovação da operação no ROF. 

Do l'n'mw ,w '\<!gurn 30°o a \lSta apos a aprovação da 
operação no ROF e 70° o de acordo com os desembolsos efetuados. drretamentl! 
à SACE medtante compro\ ação. 

Daç D.::.\peças (ierG/s apos a aprovação da operação no ROF, 
med1ante comprovação. devendo ser pagas em rea1s. exceto aquelas mcomdas 
no extenor que so possam ser pagas em moedas estrangeiras ·· 

II - SOBRE O MÉRITO 

O Senado Federal. no exerc1c1o de sua competência 
pnvanva, conforme determma os mc1sos V e VII do art 52 da Consntutção 
Federal. estabeleceu os hmttes. as condtções e a mstrução processual dos 
ped1dos de autonzação para operações de credtto mternas e externas da Uruão, 
conforme Resolução n" 96/89. restabelectda pela Resolução no 19/92 

2 A presente operação de cred1to externa tem por finalidade a 
obtenção de recursos para o financtamento. parc1al. da Importação de bens e 
servtços necessanos ao ProJeto de Modernização das Fragatas Classe NiterOI, 
no âmbito do P,ograma de Reaparelhamento da Mannha Os bens e servtços. de 
ongem Italiana, serão fornecidos pela Alema D1fesa un'aztenda Fmmeccaruca 
S.P A. DIVISio,,e S1stemrNaval conforme Mmuta Fmal do Contrato (fls 40 do 
processo I 

t>-17 
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3 A operação fo1 credenc1ada pelo Banco Central do Brasil, 
conforme documento FIRCEIDIAUT/SUCRE 97/558, de 18.11.97. as fls 13 do 
processo. A Secretana do Tesouro Nac1onal e a Procuradona Geral da Fazenda 
Nac10nal marufestaram-se favoravelmente ao financiamento pretendido, 
conforme respectivos pareceres (STN/COREF/DIREF n° 504, de 27 11 97 e 
PGFN/COF n° 2002/97, de 02.12.97) anexos a presente mensagem. Aquela 
secretana mforma. amda. que a operação de credito esta dentro dos lilmtes de 
endiVIdamento da Uruão e que o ProJetO de Modernização das Fragatas consta 
do Plano Plunanual da Uruão para 1996-99 e da Le1 Orçamentána. As demais 
condições contraturus atendem às normas estabelecidas pelo Senado Federal. 

4 Cabe sal1entar que o valor total das Importações de bens e 
serVJços nessa operação está est1mado em US$43,6 milhões, sendo que US$6,1 
rrulhões (15% do total) corresponderão ao ··smal" (down payment) a ser 
financ1ado com dotações do Fundo Naval, que é consntuído com recursos 
propnos do Mirusténo da Mannha e US$43,6 rrulhões ao financiamento pelo 
consórc1o de bancos hderados pelo Paribas (Pans - França) e Barclays Bank Pie 
(Londres- Inglaterra) e IstJtuto Bancano San Paolo d1 Tonno S.P.A. (Dublin
Irlanda), com seguro da Sez~one Spec1ale per I' Asslcuraz~one dei Credito aU' 
Esportaz10ne (SACE) Os recursos deverão ser unhzados entre 1998 e 2002. 

S. De acordo com o Citado parecer da STN (fls. 29), o custo 
efet1vo dessa operação está esnmado em 7.60% a.a., "constituiddo-se um 
md.Jcanvo favoravel no tocante às condições financeiJ"85 da operaçio em tela, 
especialmente em se considerando que o custo efenvo mécho vmficado em 1996 
e 1997 para contratações com bancos pnvados foi da ordem de 9,82%." 

III-VOTO 

O exame do presente pedido de autonzação leva-nos à 
conclusão de que estão sansfeitas as ex1gêncJas estabelecidas pelo Senado 
Federal. à luz da Resolução n° 96/89 Dessa forma, concluímos o nosso parecer 
pela aprovação do pleito, nos termos do seguaste. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 23, DE 199b 

Amon::a a Repuh/i.:a Fedt!ram·a do Brastl a 
conrratar operacào d.· creduo erterno no mlor 
de att! L'SS3- 134 ---.90 llnma t! sete mtlhüe<. 
~ento t! tnnza e quatro nu/. ~t!tecenros e letenta rt 
t;ete Jolarett norre-amencanns I! noventa 
centin'O!,J )111110 a consorcto d~ ltancos formadn 
pelo Banque Panl'as Bardav• Bank Pie ~ 

l>tmtw Ban<arw ~an Paolu dt Turmo SPA 
dt!stmada ,ro pnallctamt!lltO, parctal. dc1 
tmportacão dt! bt?ns c St!n:tços necessanos uo 
Projeto d~ Afoderm::ação das Fragatas Classe 
Nuerot 110 <imbuo du Programa de 
Reaparelhamemo da Afarmha 

O SENADO FEDERAL resolve 

Art. 1" E a Republica Federauva do Bras1l autonzada, nos 
termos da Resolução n• 96. de I 989. restabelecida pela Resolução n° 17. de 
1.992, do Senado Federal. a contratar operação de credito externo, no valor de 
até US$37 134 777.90 (tnnta e sete milhões. cento e tnnta e quatro m1I. 
setecentos e setenta e sete dólares none-amencanos e noventa centavos), Junto a 
Consórcio de bancos formado pelo Banque Panbas. Barclays Bank Pie e lstltuto 
Bancano San Paolo di Tonno SPA 

Parágrafo úmco Os recursos provementes da operação de 
crédito refenda no caput deste an1go serão destmados ao financiamento, parc1al. 
da 1mponação de bens e seiV!ços necessános ao Projeto de Modernização das 
Fragatas Classe N1teró1. no âmb1to do Programa de Reaparelhamento da 

I 
Mannha 1 

~ 

Art. 2" As condlçõ~ fi1ance1ras bás1cas da operação refenda 
no artigo anterior são as segumtes. · 

6-19 
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De1·eJor Republica Federauva do BrasriiMrrusteno da 
Mannha. 

( ·rednreç Banque Panbas 1 Pans França). Barclays Bank Pie 
(Londres- Inglaterra L lstltuto Bancano San Paolo dr Tonno CDubhn- Irlanda) 

I 'alor US$ -13 687 97-1.00. 

l'alor FmanLiado US$ 3 'i 134 777.90 ( 85°'o 1 

I alor à \'/Sia US$ 6 553 196.10 ( l5°,o) 

Juro' ate 0,75% ao ano acrma da LIBOR para depositas em 
dólares amencanos. mcrdente sobre o saldo devedor a partir de cada 
desembolso. 

Prémw de Seguro ate 4°ó sobre o valor financrado, 

C 'omrççàn de Admmmração ate 0.5% do valor financrado; 

De.1peças Gerazs· as razoávers. hmuadas a 0.1% do valor da 
operação . 

.Juros de Afora· até 1 °1o ao ano acrma da taxa operacional, 

Condzçõeç de Pagamenco 

Do I alo r à Vma· apos a aprovação da operação no ROF 
(Regtstro de Operações Financetras). 

Do Prmctpal· em 10 (dez) parcelas semestraJs, IguaiS e 
consecutivas, em 30 06 e 31 12 de cada ano, sendo a prunetra na data seguinte 
ao desembolso Caso o desembolso ocorra após o !5° dia antenor a 30 06 e 
31 12, a pnmerra parcela vencerá no semestre subsequente. 

ano. 

_,.. . 
Dos Jumç. semcstrarente venctdos em 30106 e 31/12 de cada 

I ' 
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Da ( 'onunão de A.dmmrçrração pagavel -tS d1as apos a 
aprovação da operação no ROF. 

Do Prêmw do Seguro 30% a VISta apos a apro'!ação da 
operação no ROF e 70% de acordo com os desembolsos eferuados. drretamente 
a SACE med1ante comprovação. 

Dal De\pe.1a1 Gera1.1 apos a aprovação da operação no ROF, 
mediante comprovação. devendo ser pagas em rea1s. exceto aquelas mcomdas 
no extenor que so possam ser pagas em moedas estrangeiras." 

Art. 3° A autonzação concedida por esta Resolução deverá 
ser exerc1da no prazo max1mo de qumhentos e quarenta dias, contados a partJr 
da data de sua pubhcação 

Art. 4" Esta Resolução entra em VIgor na data de sua 
pubhcação 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

MSF No 218 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, 
SENHORES SENADORES: 

EM 10 DE MARÇO DE 1998, OS 

01- JOSÉ SERRA: Presidente 
02- ROMERO JUCÁ : Relator 

03 - BELLO PARGA 
04- JOÃO ROCHA 
05- JOSÉ EDUARDO OUTRA 
06 -EDUARDO SUPLICY 
07 - LÚDIO COELHO 
08 • JÚLIO CAMPOS 
09 -JOSÉ FOGAÇA 
10 - VILSON KLEINÜBING 
11- FREITAS NETO 
12 • CASILDO MALDANER 
13- NEY SUASSUNA 
14- ESPERIDIÃO AMIN 
15- CARLOS BEZERRA 
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PARECER N!! 108. DE 1998 

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÕMICOS. sobre a !\tensagem n• 219, de 
1997, do Presidente da Republica. (n• 150:!/97, na 
ongem ) Encanunhando ao Senado Federal 
proposta para que seja autonzada a Republica 
Federativa do Brasd a contratar operação de credito 
externo no valor equivalente a .E:! I 092 912 20 
(vinte e um nulhões. noventa e d01s nu!. novecentos 
e doze libras, esterlinas e '1nte centavos l. JUnto á 
um consórc1o integrado pelo Banque Paribas e o 
Barclays Bank PLC 

RELATOR Senador ROMERO JllCÁ 

1- RELA TÓRIO 

O Prestdente da República encammha para exame do ~enado 
Federal proposta para que seJa autonzada a República Federam·a do Brasil a 
contratar operação de créd.to e";temo no valor equtYalente a f 21.09::! 912.::!0 
(vmte e um milhões. noventa e dots mil, novecentos e doze hbras esterlinas e 
vmte centavos)j JUnto a um consórcio mtegrado pelo Banque Par1ba~ <! o 
Barclays Bank 1LC 

Os recursos advmdos da operação de crechto destmam-se ao 
Proi!J1III1a de Reaparelhamento da Marmha. para financ1amemo de 80% do 'alor 
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da unponação de Sistemas e eqwpamentos junto a vanas empresas. necessanos 

ao Projeto de Moderruzação das Fragatas Cl~e ''NnerOJ ... bem como de 80% 
do seguro de créd1to do Export Credits âkr ee Depanment-ECGD 

• • 

De acordo com mformações da Secretana do Tesouro NaciOnal, o 
custo total do projeto foi estimado em f. :!6 066 807 :I. sendo que os Já 
mencionados f. 21 092 912,20 serão financ1ados pelo -:onsorc10 de Bancos 
Partbas e Barclay~ Bank PLC. e os restantes f 4 973 895.0:! serão pagos como 
smal (down payment), pelo Fundo Naval. o qual e conslltutdo por recursos 
própnos do Mimsténo da Mannha. 

Do total dos recursos contratados Junto ao consorc1o de bancos. f. 
19.895 580,12 desunam-se a financiar 80°-'o do valor dos bens e serv~ços 

refendes e f. 197 J32.08 correspondem a 80% do seguro Et 'GD 

Este empresnmo externo apresentara as segumtes caractenst1cas 
financeuas 

Devedor· Repúbhca Federat1va do Bras111Mm1steno da Mannha. 

Credores Banque Na11onale de Parts et des Pays Bas- PARIBAS 
(Londres- Inglaterra) e Barc/ays Bank PLC (Londres - Inglaterra). 

Valor Total: f. 26.066 807,21 ld1v1chdo em 8 trancheslcontratos 
conforme relacionados a seguir), 

.. Dawa Pa)'llleat"· f. 4 973 895,01. 

Valor Fiaaaeiado: 

Separo de Crédito: f. 1 496 665,03, paga,e1s ao Barclays Bank 
Pie . Structured Fmance Operatlon, sendo. 

- f 299 332,95 (20% na asstnatura do acordo, sendo f. IO.OOO.OO a 
titulo cfe COIDlSsào de adnumstraçào ), 

-fI 197 332,08 (80% financiados). 
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Juros ate O 75% I setenta e cmco centésunos por cento) ao ano 
acuna da LIBOR para depósitos em hbrBS-fsterfnas mc1dente sobre o saldo 
devedor a part!.r de cada desembolso, cotada 4a fotPm a segurr 

1) méd1a antmétlca (arredondada para as quarro casas dec1ma1s 
ma1s próx1mas) de todas as taxas para o montante em questão e para esse 
penodo que constar da respectiva pagtna para· h};ras esterlmas na ··Reuters 
screen.. às, ou por 'olta das. li 00 horas de Londres. no pnmetro d1a desse 
penodo,ou 

i1) taxa para o montante em questão e para esse penodo que 
constar da respecttva pagma em libras esterlinas na ""Telerate screen ··, as. ou por 
volta das, II 00 horas em Londres. no pnmetro d1a desse penodo. ou 

iij) a taxa oferecida ao banquetro por bancos de prunetra hnha no 
rdercado 1nterbancáno de Londres para depÓSitos do montante em questão e 
para esse período, às ll :00 horas de Londres. no pnme1ro ma desse período; ou 
a LIBOR para o período em questão deverá ser o custo real ao banquetrO para 
manter o valor devtdo procedente da fonte mais barata que o banquetro puder 
consegwr; 

Comissão de Administração: até 0,5% (cmco décimos por cento) 
"flaf". calculada sobre a stmia·total de f. 21 092.912.20. 

qespesas Gerais as razoávets, limitadas ao máxuno de 0,1% (wn 

décimo por ~to) calculada sobre o valor financiado, 

Juros de Mora: até I% (wn por cento) ao ano acuna da LIBOR 
semestral para libras esterlinas; 

Prazo para Desembolso até lO 11.2000 

Traoche/Cootrato 01- ROF n• S97Z3Z9Z· 

Valor: f. 9.390.526,37, sendo. 

65" 
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f. 8 970 202.00. referente a 80°'o dos bens. 

f. 420 324.37. relauvo ao se~: 5 :::ro. 

"Down Paymenf' f. I 794 O~ 

Valor Financiado: f. 7 596 485 9- IJa mclu1do o seguro de 

Prazo 78 meses. 

Carência: 24 meses. 

Tranche/Contrato 02 - ROF n" 59729450 

Valor f. 2 753 002,62, sendo 
f. 2 647 529.06. referente a 80°o dos bens. 
f. 105 473.56. relat1vo ao seguro de credno 

''Down Paymenf' f. 529 5'15.81 120°'o). 

Valor Financiado f. 2 223 496.81 (Já mcluído o seguro de 

Prazo 69 meses. 

Carência· I 5 meses. 

Tranche/ContraJo 03- ROF n• S9729453: 

Valor f. 1.680 089.56, sendo 
f. 1.623 253,84, referente a 80% dos bens. 
f. 56.835,72. relanvo ao seguro de cred1to. 
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~Down Payment'' i 324 650.77 (20%). 

Valor Financiado i 1 355 438,79 (Já mcluído o segmo de 

Prazo· 66 meses; ,~.' I 
Carência 12 meses. .) X 
Tranche/Contrato 04- ROF n• 59729456 

Valor f -104.301.33, sendo 
f 389 000.00, referente a 80% dos bens . 
.t! 15 301.33. relativo ao seguro de crédno. 

"Down Payment" f 77.800.00 (20%). 

Valor Financiado: i 326.501,33 (já incluJdo o seguro de crechto). 

Prazo 7~ meses; 

Carência: 18 meses; 

]rancbe/Contrato 05- ROF n" 59729457 

Jalor f 8 371.932.16, sendo 
i 7 938.000,00, referente a 80% dos bens. 
i 433.932.16. relauvo ao seguro de crédito: 

"Dcnrn Paymeat"· .f 1.587 600,00 (20%). 

Valor Financiado· .f 6.784.332,16 (Já mcluído o seguro de 

Prazo. 81 meses· 
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Carência 27 meses. 

Tranche/Contrato 06- ROF n• S9729461: 

Valor f ~54 072.43. sendo 
f 438 75::!.14, referente a 80J'\ dos bens. 
f 15 320 29. relativo ao se~ de clredlto 

~oown Payment" f 87 750.42 !20°ol. 

MARÇO DE 1998 

Valor Financiado f 366 322.01 (Ja tnclUido o seguro de crédito). 
Prazo b4 meses. 

Carência I O meses. 

Tranche/Contrato 07- ROF n• S9729465: 

Valor !560 192.28. sendo 
f532 ::!75.5::!. referente a 80% dos bens. 
f27 916.76. relativo ao seguro de cred1to. 

"Down Payment" f106 455.10 (20%), 

Valor Financiado !453.737,18 úá UICiuído o seguro de crédito). 

Prazo: 84 meses. 

Carência: 30 meses. 

Tranche/Contrato 08- ROF n• S9729470: 

Valor· f2 452 690.46, sendo. 
f2 330 462.56. referente a 80% dos bens. 
f122 227.90. relatiVO ao seguro de credito. 

"Down Payment" f466.092.5 1 (20%), 
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Valor Financiado: fl.986 597.95 (Já mcluído o seguro de 

Prazo 78 meses, 

Carência: 24 meses:\ 

Condições de Pagamento: 

- do Princ:i pai: 
ROF n• S9n3292 em 10 (dez) parcelas semestrais, 1gt~a1s e 

consecutivas. em 15 O I e 15 07 de cada ano. vencendQ
se a pnme1ra 2~ meses após a data da assmarura do 
contrato. 

ROF n° S9729450. em 10 (dez) parcelas semestrais. 1gt1a1s e 
consecutivas. em 15 O I e 15 07 de cada ano. vencendo
se a pnme1ra 15 meses após a data da assmarura do 
contrato. 

ROF n• S9729453. em 10 (dez) parcelas semestrais, 1gua1s e 
consecutivas. em 15.01 e 15 07 de cada ano, vencendo
se a pnme1ra 12 meses após a data da assmarura do 
contrato. 

ROF n• S9729456· em 10 (dez) parcelas semestrais, igwus e 
consecutivas, em 15 01 e 15.07 de cada ano, vencendo
se a pnme1ra 18 meses após a data da assmarura do 
contrato, 

I ROF n• S9729457· em lO (dez) parcelas semestrllls, 1guais e 
consecutiVas, em 15.01 e 15.07 de cada ano. veJÍcendo
se a pnmeira 27 meses após a data da assinarura do 
contrato. 

ROF n• S972946J· em 10 (dez) parcelas semestrais. 1gwus e 
consecutivas, em 15.01 e 15.07 de cada ano, vencendo
se a prune1ra I O meses após a data da assmarura do 
contrato, 

659 
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ROF"n° 59729465: em ro (de%) parcelas semestrals, I~S e 
consecunvas, em 15.01 e 15 07 de cada ano. vencendo
se a pru;r{eita 3Q meses após a data da assmatura do 
contrato, I 1 ,. 

ROF n° 59729470. em 10 ldezl parcelas semestrais. Iguais e 
consecutivas. em 15 O I e 15 07 de cada ano. 'encendo
se a pnme1ra 24 meses apos a data da assmarura do 
contrato. 

- dos Juros: semestralmente 'enc1dos. em 15 O I e 15 07 de cada 

- da Comissão de Administração: pagavel 45 d1as apos a 
aprovação da operação no Reg~stro de Operações Fmance1ras- ROF. 

-do Seguro de Crédito· semestralmente. paga,el Juntamente com 
o pnnc1pal financ1ado. 

-das Despesas Gerais· após a aprovação da operação no Reg~stro 
de Operações Financeiras- ROF, mechante comprovação, devendo ser pagas em 
rea1s. exceto aquelas mcomdas no extenor que so possam ser efetuadas em 
moeda estrangeu-a. 

II- VOTO DO RELATOR 

Essas operações de c:réchto externo estão SUJeitas às condições e 
eXIgências defimdas na ConstitUição Federal e na Resolução n° 96, de 1989, do 
Senado Federal, às qua~s cabem os seguintes esclarecunentos 

a) os 1urutes de endiv1elamento da Umào. esnpulados nos arngos 2°, 
3° e 4° da refenda resolução são atendidos, conforme é mfonnado no Parecer 
STN/COREF/DIREF N" 502. de 27 de novembro de 1997 

.. 
Ressalte-se. ainda. que esse parecer da Secretana do Teso~ 

Nac1onal, anexo ao processo -'--m e"Fe, contém os dados comprobatórios fio 
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cumpnmento dos hm1tes de-/ erfdl\'l(lamento da Umão. conforme ex1gido pela 
Resolução 96/89 1-... ...._(. 

b) o Parecer da Procuradona-Geral da Fazenda Nac1onal. 
PGN/COFIN° 2001/97. encammhado ao Senado FederaL no e'l:ame das clausulas 
da mmuta contratual. conclu1 que as mesmas são admJSSI\ ets e estão de acordo 
com a leg~slação braslle1ra aphcavel à espéc1e. tendo s1do observado o d1sposto 
no art. 5° da Resolução n• 96/89. que veda dispos1ção contratual de natureza 
politica ou atentatóna a soberama nac1onal e à ordem pubhca 

c) relanvamente à ex1gênc1a constttuctonal de que programas ou 
proJeiOS constem do Plano Plunanual e da Le1 Orçamentana Anual. é 
mformado pela Secretana de Planejamento e Avahação que os mvestlmentos 
prev!Stos no programa menc1onado encontram-se amparados na Le1 n° 9 276. de 
09 de ma1o de 1996. que trata do Plano Plunanual 1996-1999. na diretnz 
Maderm::açiio da Ju.mça e doç Sntema.ç de Segurança da Dt!(e.ça NaciOnal 

Ainda. de acordo com a Secretana de Orçamento Federal. as 
dotações previstas no Orçamento da Umào n° 9 438. de 26.02.97. são 
suficientes para a cobertura do fluxo financell"O estunado para 1997 
relativamente à operação de crédito pretendida. Hà amda pi"CVlsão orçamentária 
para 1998, tanto para o mgresso de operações de crédito, quanto para o 
pagamento de JUros, encargos e amon1zações. 

' 

!Não é demais enfatizar que essa operação de crédito fo1 
credenciada ' pelo Banco Central do Brasil, nos termos do exgedaente 
'FIRCEIDIAUT/SUCRE-97/559, de 18 de novembro de 1997 

Ressalte-se por fim que, de acordo com càlculos estunanvos 
realizados pela Secretana do Tesouro Nac1onal, a operação de crédito 
pretendida deverá 1mplicar um custo efetivo eqwvalente a 7,56% ao ano, valor 
esse bastantt favoràvel quando comparado ao custo médio efenvo de 9.82% 
verificado p*- financiamentos contratados Junto a bancos pnvados nos anos de 
•t996 e 1997 Essa estimativa de custo é ind•cat1va das condições financeiras 
"-favoràveJs da operação de crédito pretendida. 

MI 
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Somos 3.SSim. pelnutorçào pleiteada pela Mensagem n° 219, 
nos termos do segumt~ f ' 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! 24, DE 1998 

4uwn:a .J Ri•puhh ... u Ft:Jt•Jatna tio Bras1l a 
~..onrrarar operação J~.~ ~..rcJuo t.•rrerno no \-alor 
.?qun·ale.:•nlc '17 t :I OCJ: ')I~ :o '' mte c um mrlhões 
no1cnta "" JU/s 1111/ mJh"ü•ntos "' Jo:c ltbras 
,_,terlm..z, .. \lniL '-I..'IJILI\cJ\1 JllntcJ a unl ... Un\O"to 
mtel!.ra.Jo relo Banqu,· Ponbos .- o Barclays Bank 
PLC 

O SENADO FEDERAL resol,·e: 

Art. I" E a Repubhca Federama do Brasil autonzada a contratar 
operação de crédno externo no valor equivalente a a f :::! I 092 912.20(vmte e um 

mdhões, noventa e d01s nul. novecentos e doze hbras esterlmas e vmte 
centavos). JUnto a um consorcio mtegrado pelo Banque Panbas e o Barclays 
BankPLC 

Parágrafo úmco Os recursos advmdos da operação de crédito 
refenda no Caput destmam-se ao Programa de Reaparelhamento da ~annha, 
para financiamento de 80% do valor da 1mponação de Sistemas e eqwpamentos 
Junto a vánas empresas, necessános ao Projeto de Modermzação das Fragatas 
Classe "Niteró1", bem como de 80% do seguro de credito do Expon Credils 
Guarantee Department-ECGD 

Art. 2" As condições financeU'liS bás1cas da operação de crédito 
são as segumtes 

Devedor Repubhca Federativa do Brasd/Ministeno da Mannha. 

Credores Banque Na119fale de PariS et des Pays Bas- PARIBAS 
(Londres- Inglaterra) e Barclayr B_6nk PL~ (Londres - Inglaterra). 
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Valor Total: í ~6 066 807.21 !diVIdido em S tranches contratos 
conforme relacionados a seg1nr 1. 

''Down Payment" f 4 973 895.01. 

Valor Financiado: 

Seguro de Crédito: í I 496 ó65.03. paga\ eiS ao Barclay• Bank 
Pie. Strucrured Fmance Operauon. sendo 

- f :!99 33~.95 C20°'o na assmatura do acordo. sendo f lO 000.00 a 
titulo de com1ssão de admm1straçào l. 

- f I 197 332.08 (80°o financiados). 

Juros ate O 75% (setenta e cmco centes1mos por cento) ao ano 
ac1ma da LJBOR para depósitos em hbras esterlinas mc1dente sobre o saldo 
devedor a partir de cada desembolso, cotada da forma a segurr 

i) med1a antmét1ca (ar-edondada para as quatro casas decunaJs 
ma1s prox1mas 1 de todas as taxas para o montante em questão e para esse 
penod~ que constar da respectiva pag~na para libras esterlinas na "Reuters 
screen" às. -m1 por volta das. li 00 horas de Londres. no pnmerro d1a desse · 
penodo. ou - - • 

-----=--
11) taxa para o molitimte em qliestão e para esse período que 

constar da respectiva págma em hbras esterhnas na "Telerate screen'', às. ou por 
volta das. II 00 horas em Londres. no primeiro d1a desse período; ou 

ui) a taxa oferec1da ao banqueirO por bancos de pnme1I1l linha no 
mercado 1nterbancáno de Londres para depósitos do montante em questão e 
para esse período. às II 00 horas de Londres. no primeiro d1a desse período, ou 
a LIBOR paral o período em questão deverá ser o custo real ao banqueirO para 
manter o valoÍ deVIdo procedente da fonte lll8.1S barata que o banqueiro puder 
conseguir, 

Comissão de Adminis~ãoJ~té 0,5% (cmco décunos por cento) 
··flat", calculada sobre a soma total de~ 2l.q<J2 912.20, 

'--

663 
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Despesas Gerais as razoa\'els. hmnadas ao ma'l:lmo de O.l 0 •o (um 
décimo por cento) calculada sobre o valor financiado. 

Juros de Mora ate l0 'c. (um por cento) ao ano ac1ma da LIBOR 
semestral para hbras esterlinas. 

crédito); 

crédito); 

Prazo para Desembolso até 10 11 2000 

Tranche/Contrato 01 - ROF n" 59723292 

Valor f 9 390 526.37. sendo 
f 8 970 202.00. referente a 80% dos bens. 
f 420 324.37. relativo ao seguro de credno . 

.. Down Payment": f 1.794 040.40 (20%). 

Valor Financiado: f 7 596 485.97 (Ja mclu1do o seguro de 

PriiZO 78 meses. 

Carência: 24 meses. 

T[!llcbe/Coatratp 01- ROF n" 59729450 

Valor: f 2.753.002,62, sendo· 
f 2.647 529,06, referente a 80% dos bens. 
f 105.473.56, relativo ao seguro de crédito. 

"DOWD Paymeat" f 529.505,81 (20~). 

Valor Financiãdo f 2.223.496.81 (Ja mcluido o seguro de 

Prazo· 69 meses./'/ .1 
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Carência 15 meses. 

Tranche/Contrato 03- ROF n• S9729~53 

Valor f I 680 089,56. sendo 
f 1.623 253.84, referente a 80~o dos bens. 
f. 56 835.72. relativo ao seguro de crédito. 

"Down Payment" f 324 650,77 (20'l'ol. 

Valor Financiado f. I 355 438.79 (Ja mclwdo o seguro de 

Prazo 66 meses; 

Carência 12 meses; 

Tranche/Contrato 04 - ROF n• S9729456 

Valor f 404 301.33, sendo 
f 389 000.00, referente a 80% dos bens. 
f. I 5 30 1.33, relativo ao seguro de crédtto; 

"Down Payment"· f 77.800,00 (20%), 

Valor Financiado f. 326 501,33 úá mcluido o seguro de crédito), 

Prazo· 72 meses; 

- Carência: 18 meses. 

Tqnche/Contrato 05 - ROF n• S9729457 

Valor f. 8 371 932.16. sendo. 
f. 7 938 000.00, referente a 80% dos bens; 

/"\ 
f. 433 932.16, relattv.o ao sdfJW"O de credito; 
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"Down Payment" f. I 587 600.00 120%) 
\'alor Financiado f. 6 784 332.16 (Ja ''1du1do o seguro de 

Prazo 81 meses. 

Carência 27 meses. 

Tranche/Contrato 06 ROF n" S9729461: 

Valor f 454 072.43. sendo 
f 438 752.14. re~"!fente a 80% dos bens. 
f. 15 320 29. relatl\,> ao seguro de crédito. 

"Down Payment" f 87 750,42 !20%). 

Valor Financiado. f. 366 322.01 (Já mclu1do o seguro de crédito); 
Prazo 64 meses. 

Carência lO meses, 

Tranche/Contrato 07- ROF n" S9729465: 

Valor f560 192,28, sendo 
f.532 275.52. referente a 80% dos bens. 
f.27 916.76. relativo ao seguro de crédito, 

"Down Payment"· f.l06 455,10 (20%), 

Valor Financiado f.453 737.18 úá Incluído o seguro de c1.•bto), 

Prazo: 84 meses. 

Carência: 30 meses; 

Tranche/Contrato 08- ROF n• S9729470: 
Valor. f2 452.690.46. sendo: 

!2.330 462.56, re~ a ~%dos bens. 
' ' . 
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f 122 227.90. relativo ao seguro de credno . 
.. Down Payment" f466 092.~ I ( 20°'o l. 

Valor Financiado: fi 986 597.95 (Ja mclu1do o seguro de 

Prazo 78 meses. 

Carência: 24 meses. 

Condições de Pagamento: 

do Principal: 
ROF n° 59723292 em I O (dez) parcelas semestrais. 1gua1s e 

consecutivas. em 15 O I e 15 07 de cada ano. vencendo
se a pnme1ra 24 meses apos a data da assmatura do 
contrato. 

ROF n° 59729450 em 10 (dez) parcelas semestrais. 1guats e 
consecutivas. em 15 01 e 15 07 de cada ano. vencendo
se a pnme1ra 15 meses apos a data da assmatura do 
contrato. 

ROF n° S9729453 em 10 (dez) parcelas semestrais. IguaiS e 
consecunvas, em 15 O I e 15 07 de cada ano. vencendo
se a prime1ra 12 meses após a data da assmatura do 
contrato, 

ROF n° 59729456· em 10 (dez) parcelas semestrais. IguaiS e 
consecunvas. em 15 01 e 15.07 de cada ano. vencendo
se a pnmeU"a 18 meses após a data da assmatura do 
contrato. 

R~F n° 59729457 em 10 (dez) parcelas semestrats. IguaiS e 
consecutivas. em 15 01 e 15 07 de cada ano. vencendo
se a pnmeU"a 27 meses após a data da assmatura do 
contrato. 

ROF n° 59729461. em 10 (dez) parcelas semestrais. IguaiS e 
consecutivas. e,l:ft15j01 e 15 07 de cada ano. vencendo-

067 
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se a pnme1ra 10 meses apos a data da assmatura do 
contrato. 

ROF n° 59729465 em 10 (dezJ parcelas semestrais. 1gua.1s e 
consecutivas. em 15 O I e 15 07 de cada ano, venc;endo
se a pnme1ra 30 meses após a data da assmatura do 
conrraro. 

ROF n° 597294 70 em I O I dez J parcelas semestraiS, 1gua1s e 
consecutivas. em 15 O I e 5 07 de cada ano. vencendo
se a pnme1ra :!4 meses após a dara da assmatura do 
contrato, 

- dos Juros: semestralmente venc1dos. em 15 O I e 15 07 de cada 

- da Comissão de Administração: pagável 45 d1as após a 
aprovação da operação no Regtstro de Operações Fmance1ras- ROF, 

- do Seguro de Crédito· semestralmente. pagável Juntamente com 
o pnnc1pal financ1ado. 

- das Despeus Gerais após a aprovação da operação no Regtstro 
de Operações Financeuas- ROF, mediante comprovação. devendo ser pagas em 
rems, exceto aquelas mcorridas no extenor que só possam ser efetuadas em 
moeda estrangeua. 

Art. J• A autorizaçio concedida por esta Resolução deverá ser 
exerctda num prazo de 540 (qwnhentos e quarenta) dias, contados da data de 
sua publicação. •· 

Art-4" 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

MSF No 219 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER, EM 10 DE MARÇO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES: 

01- JOSÉ SERRA: Presidente 
02- ROMERO JUCÁ : Relator 

03 -CARLOS BEZERRA 
04 - EDUARDO SUPLICY 
05 - JÚLIO CAMPOS 
06 - BELLO P~RGA 
07 - CASILDO MALDANER 
08 -JOSÉ ED ARDO OUTRA 
09 - VILSON LINÜBING 
10 - JOAO ROCHA 
11 - FREITAS NETO 
12- LÚDIO COELHO 
13 - NEY SUASSUNA 
14- JOSÉ FOGAÇA 
15 - ESPERIDIAO AMIN 
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PARECER N~ 109, DE 1998 

1- RELATÓRIO 

Da COMISSÃO DE ASSSUNTOS 
ECONÕMICOS sobR: o Projeto de Lei da 
Cimua dos Deputados n! 44, de 1997. (n! 
2.381196, oa Casa de ongem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dUpiie MJbre G 

Ült:lluijo no riro proar•811Gl dG Lei rt! 8.029, 
• 12. tlbriltk 1990, da6liquidaçõu do 
Bmu:o tk Rort~llffll S.A.- BANRORAIMA e dtJ 
Comptmhill U•intu NaciOIIIIU- CUN, e dd 
Olllrru providiru:üu. 

RELATOR Senador WALDECK ORNELAS 

O ProjetO de Le1 da Câmara dos Deputados n• 044, de 1997, é, 

de fato, o projeto de le1 do Poder Execunvo. encammhado pela Mensagem 

n• 883, de 17 de setembro de 1996. que d1spõe sobre a mclusão no nto 

processual da Le1 n• 8.029 (a qual nonnatlza sobre a exnnção e dissolução 

de entidades da Adrmmstração Púbhca Federal). de 12 de abril de 1990, 

das hqu1dações do Banco de Rorauna S A-- BANRORAIMA e da 

Companhia Usmas Nac1oruus- CUN 
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O obJetlvo pnmord1al do proJeto ora em anál1se é VIabilizar a 

conclusão do longo processo de encerramento das anVIdades que VISam a 

liqu1dação defimt1va das operações do Banco de Rora1ma S A e da 

Companhia Usmas Nac1onms 

Na verdade. a Le1 n• 8 029. de 1990. consntuJU-se no pnmeiro 

grande mstrumento de redução do Estado na década de 90, delimitando 

uma séne de órgãos a serem extmtos. bem como os procedunentos que 

garantmam a sua exnnção. a fim de eVItar que os processos de exnnção 

pudessem VIr a se prolongar em demas1a por problemas de ordeín 

admm1strat1va VInculados a gestão 

As~m. a refenda le1 estabelece em seu art. 20 que a Umão 

sucedera a entidade que venha a ser extmta ou dissolVIda nos seus direttos 

e obrigações decorrentes de norma legal, ato adm1mstrat1vo ou contrato, 

bem como em relação as dema1s obngações pecuruánas J?estarte, 

estabelece também que. med1ante decreto. poderá a Umão regulanzar as 

refendas Situações Ora. tal flex1b1hdade gerenc1al e bás1ca para se 

conseguir obter capac1dade mstrumental de acelerar o processo de 

extinção de uma ent1dade púbhca 
I 

Além desse d1sposlt1vo. a Le1 n• 8 029/90 estabelece uma séne 

de outros procedimento!> para que se cons1ga superar d1scussões que 

inVIabliizanam o processo de extmção para após a conclusão do referido 

processo 

A sttuação de vánas ent1dades estatms. submetidas a vános anos 

de adm1mstrações que geram uma séne de pass1vos e distorções contábe1s, 

multas das vezes mV1abd1za que se cons1ga segu1r o nto processual da Le1 

~71 
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das Sociedades Anõnunas. Surge dai a premênc1a de se adotar 

mstmmentos compauve1s com a Adnumsrração Púbhca como a Le1 n• 

8 0:!9/90 

Quanto a s1tuação especifica do BANRORAIMA. este teve a 

sua hquuiação estabelecida pelo Decreto n• 96 583. de 24 de agosto de 

1988. sob o nto da Le1 n• 6 404176. que não se mostrou capaz de VIabilizar 

a hqwdação dadas as cond1ções espec1ficas daquela mst1tu1ção Em 29 de 

agosto de 1989. o Decreto n• 98 095. suspendeu a hqu1dação deVIdo ao 

fato de o Estado de Rormma comprometer-se a assumrr os encargos do 

banco JUnto ao Tesouro Nac10nal 

Tal fato não se consumou, levando o Banco Central do Brasil a 

suspender o supnmento de recursos da reserva monetária do 

BANRORAIMA. uma vez que à época não haVIa certeza quanto a eficac1a 

Jurídica da suspensão da mtervenção Com 1sto. caractenzou-se a sua 

mcapac1dade econÕmlco-financêlra 

Quanto a Companhia Usmas Nac10nms. empresa que não maiS 

condiZ com o perfil do novo Estado brasileiro. por ser uma sociedade 

anômma,devena ter sua hqwdaçào efetlvada de acordo com os trâmites 

preVIstos na Le1 :t" 6 404. de 1976 Contudo. por tal dispositivo legal, não 

pode ocorrer o encerramento total da empresa enquanto exJ.shrem 

pendências JUdiCiais 

Portanto. ao se buscar submeter ambas as liqwdações ao nto 

preVIsto na Le1 n• 8 029. de 1990, mtenc1ona-se obter ampla margem de 

negociação das obngações das empresas a serem liquidadas; 
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I ......_ 

\ 

economizando-se recursos para o Tesouro Nac10nal. ass1m como perm1t1r 

a aceleração do encerramento dos refendos processos 

E Importante destacar que o proJetO encontra-se perfeitamente 

compatibilizado com o ordenamento jurídico pátno. não ex1stmdo óbices 

constituCionais ou leg&s para sua aprovação. não tendo ocomdo nenhuma 

emenda no âmb1to nem desta Casa. nem da Câmara dos Deputados 

É o relatóno 

II-VOTO 

. 
O Projeto de Le1 da Câmara dos Deputados n• 044. de 

; 1997, não só trará economia para os cofres públicos. como também 
/, 

/ '~antlrá a superação de enrraves burocráticos nos refendo processos de 

liqu1dação Diante do exposto, voto pela aprovação da matena nos termos 

~ caminhados pela c~ dos Deputados. 

':\ ' ~ . " w ~ ': (J"'._. c~.-)~~ 
~ ' /) I • (8) \ '' 

~.v / . "l[D. ' ~/ j f"i· .. [ i ~~ ' v . .-:_;c~Relator 
" t\..\.. . r .. \fv•c 

\ . I -- \- .~ 
- ) . . -'"'l-?j --' / ' I I ~~-:! - / 

/ :.:l · ~ . ...~c .c..::~-- , 
_/@ ~~ ~ c.~ -._:_, .. c.v.. . ......... .• , 
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01- JOSÉ SERRA: Presidente 
02- WALDECK ORNELAS : Relator 

03 - CASILDO MALDANER 
04 - JÚLIO CAMPOS 
05- LÚCIO ALCÂNTARA 
06 - CARLOS BEZERA 
07 - VILSON KLEINOBING 
08 - NEY SUASSUNA 
09 -JOÃO ROCHA 
10 - BELLO PARGA 
11 - EDUARDO SUPLICY 
12 - LODIO COELHO 
13 - PEDRO SIMON 
14- GILBERTO MIRANDA 
15 -JOSÉ FOGAÇA 
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

LEI N. 6ACM. - DE 15 DE oe:n:MBRO DE 19'16 

:m.poe ..... - llacle' ......... ~ 
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8WJ; 11 a ~ do a.aoo de Roraima S/~ «"" I& ao ~:~~Cada M 
Ronlma 011 poclarM que iDdlc&. e d6 autzu piOt"", d••. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Expe· 
d1ente lido Vai à pUbJJCBj:ãO 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Pro· 
JeiOS de Resolução n's. 17 a 24. de 1998. CUJOS pa· 
receres loJ&m l1dos antenormente, l1carão peJ&nte a 
Mesa duJ&nle c1nco elas úlels, a 11m de .-ber 
emendas, nos termos do art 235, 11, I, do Reg1mento 
lntemo, combinado com o art. 4° da Resolução n• 
37, de 1995, do Senado FedeJ&I. 

O SR. PRESIDENTE (GeJ&Ido Melo) - O Pro
J810 de Le1 da CãmaJ& n• 44, de 1997 (n' 2.381196, 

na Casa de ongem), de 1nJC1at1va do Presidente da 
RepúbliCa, CUJO parecer 101 lido antenormente, IJCaJá 
peJ&nte a Mesa duJ&nte Cinco d1as úte1s, a 11m de re
ceber emendas, nos termos do art 235, 11, d, do Re
gimento lntemo, comb1nado com o art. 4• da Resolu
ção n• 37, de 1995, do Senado FedeJ&I. 

O SR. PRESIDENTE (GeJ&Ido Melo) -Sobre a 
mesa, propostas de emenda à ConsbluiÇio que se
rão lidas pelo Sr 11 Secreté.no em exerclclo, Sena
dor Ney Suassuna 

São lidas as segu1ntes: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 8, DE 1998 

ltcrescenkl paragrqfo ao art. 228 da 
Constituição Federal 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
tennos do art. 60, § 3", da Constituição Federal, promulgam a segwnte Emenda 
ao texto constitucional: 

Art. t• O art. 228 da Constituição Federal passa a VIgorar 
acrescido do seguinte parágrafo: 

'Art. 
228 ..................... .......................... . 

Parágrcifo úmco Nos atos mfraczonaiS contra a. vtda. 
cometzdos por menores de dezottos anos, o agente, atmgzda a 
sua mazorzdade, será denunczado pelo MmiStérzo Públtco, e, 
ocorrendo pronúncta, submeudo a julgamento por trtbunal do 

JÚrt espectai, com a orgamzaçiio que lhe der a let, assegurados 
a plenitude de defesa, o stgtlo das votações e a soberama dos 
vereditos " 

Art. 1• Esta Emenda entra em vigot na data de sua publicação 

JUSTIFICAÇÃO 

O nosso sistema jurídico adota princípios e conceitos definidos 
pela Declaração Universal dos Direitos da Criança e pelas "Regras de Beijing" 
(Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de 
Menores). 

As "Regras de Beijing" propõem que, em cada jurisdição 
nacional, sejam promulgadas normas aplicáveis especificamente aos menores 
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mfratores, VISando .. a) sausfazer as chversas necesstdades dos menores 
mfratores, e, ao mesmo tempo. proteger seus direitos bástcos. b) sansfazer as 
necesstdades da soctedade •· 

AsSliD, por força do mctso IV do § 3• do an 227 da Consntwçiio 
Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. n• 8 069, de 13 de Julho de 
1990) fot exarado com caráter mudamente tutelar. estando respaldado pelo 
prmcípio do respeitO a conchçiio peculiar da pessoa em desenvolvimento, 
confenndo du-ettos de ctdadama a cnanças e adolescentes, assegurando, entre 
outros, a aplicação da mtemação aos JOVens mmores de 12 anos, qüando 
praticarem atos mfrac1onms de natureza gra\-e 

É de notar que o JuiZ da Inf"ancta e da Juventude não Julga o 
mfrator, mas define a Situação 1rregular preVIamente detectada, enquanto que o 

MIIUsteno Púbhco não promove nenhwna acusação. velando pelo respeitO à le1 
tutelar, protegendo, ao lado do defensor. os mteresses do menor (em Direito do 
Menor na Nova Constituição, W1lson Barreira e outro) 

~~ • As transgressões dos menores não mduzem lide penal, não há 

confronto entre o d1re1to de pumr do Estado e o drreuo de hberdade do menor 

Cumpre, entretanto, que a sociedade seJa resguardada dos JOvens 
que cometem atos mfrac1on31s graves contra a VIda, que se valem da sua 
inimputab1hdade para transmitir msegurança a comumdade 

Esse é o senndo de nossa proposta,que vtsa detenmnar a 
denunc1a pelo Mmtsténo Público do agente de ato mfracJOnal contta a VIda, 
quando abDg:ula a sua ID81ondade. O oferectme~~to da denúncia passará pelo 
cnvo do juizo de adunssíbilidade da pronúncm para, então, ser Julgado por 
tnbuoal do júri espectai. 

Fala-se mwto em dimmUt.r a unputab1hdade penal, para que a 
punibilidade estatal alcance JUStamente esses menores que cometem cnmes 
graves contra a vtda 
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Porém, devemos CODSlderar que o nosso Sistema perutenc1áno 
está falido, Dio coosegwndo espaço para acolher os presos maiores de Idade, 
que se IIDlOiaoaD1 oas prisões como lixo humano. 

Nlo podemos penuitir que os nossos adolescentes, pessoas amda 
em formaçio, sejam massificados como delinquentes pengosos para a 
sociedade. 

AD propor que somente o agente de ato mfrac1onal contra a VIda, 
ao complelar a maioridade, seja denunciado pelo Mm1sténo Público, 
pretendemos salvar muitos adolescentes da mfluênc1a pem•c•osa das nossp 
penitenciárias, que estio dommadas pela organização do crune. 

Assun, conclamamos os Ilustres pares para apro"ação desta 
emenda, que cmfrenta o tema das iDfrações peruus cometidas por JOvens, 
coosiderando os atos graves de relevância penal e o direito mdiscuttvel de toda a 
sociedade à segurança pública e indiVIdual 

~ 

--~-

Sala das Sessi!es, om 
õ 1\ocha 

_L/·./~~- -~ ~~~ 1\abor Júnior 

#, ,/ 
,/ ~~ ~) Lauro Ciii\II)OS 

//; I (/ " 
jl' fi"f}!f \.. ~"'' ,.,.u,. 
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Jose Edua~ráo :.tra 

José Fogaca 

Bello Parga 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA 

República Federativa do Bras1l 

Constituição 
_________________________ j~~~---------------------------· 

An. 218. São penalmente immputá\eis os menores de dczo•to anos, suJeitos 
as nonnas da legiSlação espec:ml. 

······································································ .................................. . 
r A Com1ssão dB Constrtu1ção, Jus11ça e Cuiadama.J 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 9, DE 1998 

Altera o arngo 53 da 

Consntwção Federal. que dispõe 

sobre a lllJurudade parlamentar. 

A Mesa da Càmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do 

paragrafo terceJro do an 60 da Consntwcão Federal, promulga a segwnte emenda 

ao texto constitucional 
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Art l" O an. 53 passa a ,,gorar com a segumte redação 

"Arr 53 Os Depurados e Senadores são tn\'1oláve1s CIVIl ., 

penalmente, no exerciL"IO do mandato por mas npm1õe~ paial'raç e •·nrn~ 

.$ r- Deçde a exped1çàn do d1plnma ,,ç memhrn~ do Congreç<o 

.Vacznnal não poderão <e r presoç çafvn em crrme mafiança\'el 

§ ::• - Instaurada ação penal. o Supremo Trzbunal Federal dará 

c1ênc1a ã Casa respecm·a que. por ma1or.a absoiura de •·oros. poderá a qualquer 

tempo por mlctall\'a da .\lesa ou de parrtdo po/iuco com assemo na Casa, sustar o 

proces~o 

§ 3" - .4 sus1ação do processo suspende a prescrzç_ão enquanto 

durar o mandato. 

§ ~·- atual § 3" / 

§ 5"- alua/ § -1° 

§ 6"- alua/§ 5" 

' § 7"- aluai § 6° 

§ 8"- arua/ § ;-• 

Art .,. Esta Emenda enaa em vtgor na data de sua publicação. 

679 
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JUSTIFICATIVA 

Durante a reVIsão ConstitUCional de 1993/1994, foram apresentadas cerca 

de 143 Propostas ReVJs1onms, exclusivamente. ao an. 53, que trata do lllStltuto da 

IIIlurudade parlamentar 

Dentre essas. 30 sugenam a supressão 26 refenam-se (umcamente ou 

não) ao§ 2°, 2. ao§ 3°, I. a todos os parágrafos e, também uma, a todo o dispositiw. 

Em tomo de 45 Propostas pretendiam manter a iJIVIolabilidade 

parlamentar por op~n~ões. palavras e votos, retirando totalmente a previslo da 

necessidade de préVIa hcença relativa à pnsão e ao processamento c:rimiDal. 

De um modo geral, taJS Propostas tendiam a manter o foro privilegiado do 

STF. a não obngatonedade de testemUDbar sobre mformações recebidas ou prestadaS 

em razão do exercícto do mandato, a necessidade de prêvia licença para mc:orporaçlo 

às Forças AnDadas e, finalmente, a manutenção, durante o estado de sítio, da 

IDVIOlabJ!idades. 

Entre essas. houve mwtas referênc1as à preVIsão de sustação, pela Casa 

respecnva, da pnsão ou do processo cnmmal. tructado sem a prévia lic:eaça. 

Menc1onavam. algumas, o fim do s1gtlo bancáno dos membros do Congresso 

Nac1onal, a subsntu1ção da votação secreta e nom1nal. a suspensão do mandato do 

parlamentar processado ou preso, bem como a necessidade de se mformar à Casa 

respectiva sobre a pnsão do parlamentar. ou mesmo sobre a abertura de processo. 

O o 
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Tnnta e quatro propostas tendiam a restnngrr a unurudade parlamentar, 

sem contudo. elinuna-la do texto constituciOnal A resmção. na maJOr pane das 

vezes, era temporaL Imutando a necessidade de pre\1a hcença apenas no tocante a 

fatos ou atos ocomdos postenormente à d1plomação e ate o fim do mandato Mas 

apareceu também. por outro lado. a resmção matenal, que Imutava a ~murudade a 

atas compatíveis com o exerciCIO do mandato. merentes a representação popular e. 

até mesmo, praticado no recmto do Congresso Nac10nal Algumas Propostas 

menciOnavam a exclusão da unurudade quanto aos Cflmes contra o erar~o, aos 

referentes a tráfico de mfluência, aos crunes mafiançave1s. unprescntíveis e 

hediondos, ·aos cnmes contra a vida, o patrunôruo público. lesões corporais, 

corrupção, malversação do dmhe1r0 público e aqueles que envolvem a formação e 

orgamzação de quadrilha, entre outros 

De outra parte, mwtas Propostas retii'Bvam a pane final do § I o do arttgo 

para acabar com a necessidade de pré\1a licença para o processamento _crurunal, 

mantendo-a, contudo, em relação à pnsão 

Por fim, cerca de 20 Propostas refenam-se a prazos ~a ma~ona das 

vezes, unpunham período fatal para a Casa respecnva apreciar o pechdo de licença 

previa, consuierando-o concecbdo em caso de decurso do prazo 

I 

•.·. Istojosto. e de se ressaltar que a grande ma10na das Propostas 

Re\1Sionais, refi rentes ao art 53. tinham como escopo manter o mstttuto da 

Imurudade pari entar apenas no tocante as Jn\10iabihdades ( Imumdade matenan 

DeseJava-se. portanto, respeitadas as diferenças observadas. modificar a Imumdade 
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processual para resmng~-la. ou mesmo, eluruna-la. Obsel"\e-se que em nenhum 

momento formam encontradas Propostas sugenndo sua ampilação 

Em relação as Emendas apresentadas às Propostas ReV!slonms referentes 

ao art 53, foram em número de 30, especificamente ao an. 53 

Dessas. "27 eram 1dênncas e pretendiam alterar as d1versas. Propos1çêles 

para acrescentar ao final do caput a expressão "desde que profendos em conexões, 

expüc1ta ou wplíclta, com o exercício do mandato" e mclwr parágrafo dispondo que 

os Deputados e Senadores licencllldos ~o mandato perdem a mumdade parlamentar. 

Duas outras, também IguaiS, acrescentavam paragrafo ao texto, facultaDdo 

ao Deputado ou Senador abdicar das mumdades. no ato da posse ou em qualquer 

momento durante o mandato. 

Fmalmente. houve llffi8 Emenda que modificava a Proposta p~ retomar 

ao texto da Consntmção atual 

Passemos agora ao exame do tema relanvo as mVlolabihdades. suas 

implicações e a evolução no D1re1to Consntuc10nal Brasile1ro 

Informa AFONSO ARINOS que o IDSbbito das 1mwudades parlamentares 

remonta às denommadas BASES DA CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA, votada 

pelas Cones Const1bimtes. a 10 de março de 1821. e que ve1o a ser jurada pelo 

Pnnc1pe Regente em OS de junho. antes. ponanto, de nossa mdependênCH!l (m 

Prerrogativas do Poder Leg~slat!vo, Rev de Ciênc1a Politica. 3/118) 
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"An 28. "Os deputados das Cortes são, como representantes da 

Nação, tnVJolávets nas suas pessoas e nunca responsavets pelas suas opiDiões " 

Com a Independêncta, sobreveto o an 26 da Consntmção de 1824, m 

verbts 

"Art. 26. Os membros de cada wna das Câmaras são 

inVJolávets pelas opiDlões que PROFERIREM NO EXERCÍCIO DE SUAS 

FUNÇÕES." 

O texto impenal prossegwu na hnha das Bases Portuguesas, tendo 

substituído o "c:omo representantes da Nação" por uma esc:larec:edora cláusula 

restnttva:" .. que profenrem no exercícto de suas funções" 

A Consnnução lmpenal não acolheu a fórmula que tmha como núcleo o 

local da mamfmtaçio das op1D1ões e que se continha no ProJeto da ÇoiDJSsilo 

Espectai da Coasntumte de 1823, onde fora relator o Deputado Antôruo Carlos de 

Andrada. m verbts 

"Art. 72. Os deputados e senadores são tnVJolávets pelas 

suas opmiões PROFERIDAS NA ASSEMBLÉIA " 

Estiveram os Constttumtes de 1893 com o BILL OF RIGHTS de \688 e 

com a SPEECH OR DEBATE CLAUSE da Consntutção Amencana de 1787, 

respectivamente: 

" 11 9. The freedom of speech or debates or proceedings lN 

P ARLIAMENT ought not be tmpeached or questtones m any comt or place out of 

Parliament. 
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The Senator and Representattves. shall. m ali cases except 

treason, felony, and breach of the peace. be pnvtleged from arrest,. dunng thelr 

attendance at the sess1on of theu- respecnve houses. and m gomg to and returumg 

from the same; and for any speech or debate lN EITHER HOUSE they shall not be 

quesnoned m any other place " 

O texto unpenal adenu à fórmula da Constituição Francesa de 1791. 

"Les représentants de la Nanon sont invtolables: ds ue 

pourront être recherchés, accusés ru jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, 

écnt ou tiu.t DANS L 'EXERCISE DE LEURS FONCTIO~S DE 

REPRÉSENTANTS" (Art 7, Secnon V, Chap1tre L Titre lll) 

Esta fónnula dP. ·1791 nio fora adotada pelo Terceu-o Estado, UlStlgado 

por MIRABEAU, quando editou o Decreto de 23 de JunhO de 1789, após ter, no dia 

17 do mesmo mês, se autoproclamado de Assembléia Nac10nal 

"L'Assemblée nationale déclare que la personne de chacun 

de députés est mvtolable, que tout parncuher, toute corporanon, tribunal. cour ou 

cormss1on que osera~ent, pendant ou apres la presente session, pounuivre, 

rechercher, ar-reter ou fiu.re ar-reter, détemr ou fiure détemr un dépuÍé pour nÜion 

d'aucune proposinon, avis, opinion ou discours par lw FAIT AUX ÉÍATS 

GENERAUX ..• sont uúãmes et trai'tres envers la nanon et coupables de Ciime 
Capital. " 

Mas, a França osc1lou de uma solução para outra. 



MARÇO DE 1908 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

A) O Ato ConstituciOnal de :!4 de JunhO de 1973. retoma à 

solução de 1789 

"Art. 43 Les députes ne peuvent être recherches. accusés 

ni jugés en aucun temps, pour les opuuons qu'1ls ont enoncees DANS LE SEIN DU 

CORPS LÉGISLATIF." 

B) A Consntwção do 5 do Frundor dn :ono III (22 de 

outubro de 1795) volta à fórmula de 1791. 

"Art 110. Les c1toyens qw sont ou ont ete membres du 

corps lég~slatú', ne peuvent être recherchés, accusés. ru JUges en aucun temps. pour ce 

qu'ils ont dJ.t ou écnt DANS L 'EXERCI CE DE LEURS FONCTIONS " 

E ~mponante coRstatar que essas osc1lações do dJ.reno francês. que 

prossegwram após 1791, consoante -veremos. não são meras modificações esnlísttcas 

de enunciados. São, ISto sun.· alterações de proposições Jund1cas. dando-lhes 

conteúdo SlgmficatiVO diVerSO. 

Uma ~oisa é disciplinar o msntuto da ~mwudade para aduuti-lo nos casos 

e lnpóteses de o~iniões emmct.adas "no se1o do parlamento ou no 'speech or debate' 

no' parlamento" !outra, bem dJ.versa, quando somente se adltute a mc1dênC1a do 

~tuto para as op!Dlões enunciadas "quando do exercíc1o das funções 

parlamentares". 

A pnme~ra solução só adnute a ~mumdade para as opiruões pronunciadas 

no ãmbito da Casa Leg~slattva ou, aiDda nuus resmnvamente, nos debates I!Bvados 
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na mesma Casa Já a segunda solução. tem como cnteno. para o gozo da 

prerrogatJva, a prática do ato "quando do exerclCIO das funções parlamentares", o que 

admite a incidência do msntuto para atos praticado fora do âmbito do Parlamento 

O Impéno, portanto, esteve com a segunda solução. que podemos chamar 

de mais liberal 

A Const1hllção de I 891 alterou o enunc1ado unpenal subslltWlldo o 

vocábulo "funções" por "mandato" e acrescendo "palavras e votos" 

"Art 19 Os Deputados e Senadores são mv101áve1s por 

suas opiniões, palavras e votos no exerc1clo do mandato " 

O novo texto propiCIOU exegese diversa da autonzada pela Cana Imperial. 

Estabeleceu a I" Consnnnção Republicana o exerclCIO do mandato. e não o exercíc1o 

das funções parlamentares, como fonte da prerrogativa 

Já a ConstlhllÇão de 1934 volta. com enunc1ado diferente. ao modelo 'da 

proposição 1mpenal, quando remtroduz a expressão "funcões" 

"Art. 31 Os Deputados são mYloláveis por suas opllllÕCS, 

palavras e votos no exercício DAS FUNÇÕES do mandato." 

Em 1946, suprime-se a expressão "das funções" e altera-se o enunciado 

para: 

"Art. 44 Os Deputados e os Senadores são mYlolávels no 

ercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos." 
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Este texto de 1946 é reprodUZido pelo an 34 da Cana de 196 7 

A Emenda n• 1 de 1969 manteve a prunen parte do dispositivo de 1946 

e acrescentou restnções célebres: " .. , salvo nos casos de m]úria, rnf,.mação, ou 

calúrua. ou nos previstos na Le1 de Segurança Nacional" (art. 32). 

A Emenda Constttuctonal n• 11. de 1978 suprumu a referência aos casos 

de mJúria, difamação e calúrua e manteve a restnção quanto a "cnmes contra a 

segurança nactonal" 

Por ~ua vez. a Emenda Constitucional n• 22, de 1982, suprumu a 

referência aos crimes contra a Segurança Nacional e remtrodUZIU a resmção quanto 

aos "cnmes contra a honra" 

Chegamos. finalmente. em 1988 

A Coastttu!ção, no caput do art. 53, retua todas as restnções que o direito 

constitucional brasileiro conheceu como, por exemplo, "exercício do mandato" e 

"exercício de s, funções"· 

I 
\ 

"Art. 53. Os Deputados e Senadores são mvtoláveis por 

suas opiniões, palavras e votos 

Os textos acima reprodUZidos certificam variações redaciODaiS que 

anunclliiD decisões distintas quanto ao âmbito de vahdez, no sentido Kelseruano, do 

instituto. 
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"- própna osc1lação encontrada nos textos franceses até 1795 prossegwu. 

A Constltwção de 04 de novembro de 1848 volta ao Sistema de 1789 e 

1793 quando cU"Cunscreve a mVIolabilidade matenal "pour les opuuons qu'Jls auront 

enuses DANS LE SEINS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE" 

Apos, a Lc:~. Const:tuc1onal de 16 de Julho de 1875 (art. 13) e as 

Consntwções de 1946 (art :! l) e de 1958 1 art :!6), repetiram a fónnula "dans 

l'exerc1ce de ses foncnons" 

A exegese desses d1sposi"uvos consntuc1ona1s. como. de resto. qualquer 

mterpretação de texto legal não pode se funar a regra f de CARLOS 

MAXIMiLIANO 

"f) Presume-se que a le1 não contenha palavras SJJPérfluas, 

devem todas ser entendidas como escntas adrede para mflwr no senndo da frase 

respectiva" (m Hermenêutica e Aplicação do Direito, pág 110, Forense, lla. ed.) 

É eVIdente que as ConstitUições lustóncas tiveram um conchc1on•memo 

político que se tradUZiu em textos com senndo Juridico diverso, consoante foi 

examiDado aciiJia 

De um lado, o alcance do mstttuto linutado pela fórmula "exercicio de 

suas funções de representantes", encont:r:achça nos textos franceses de 1791, 1795, 

1848, 1946 e 1958 e, ameia, nos brasileiros de 1824 e 1934, como, também, nos 

textos de 1891 e 1946 
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De outro lado, a extensão do msntuto relatlVlzada por cnteno espac1al 

consistente na fónnula "profenda na Assemblé1a" do Bill of R.!.ghts, da Copsntwção 

Amencana e das Caitas francesas de 1789, 1793 e 1848 

D1ga-se, desde logo, que a "SPEECH OR DEBATE CLAUSE" da 

Consntwção amencana prodUZiu exegese restnnva tendo Imutado o msntuto aos 

debates na Casa de Representantes. No entanto. tal postura sofreu bbelo do CHIEF 

JUSTICE PARSONS, que acabou aproxnnando a cláusula com a outra pos1ção 

" I therefore thmks that the art1cle ought not be construed 

smctly. but hberallv. that the full desum of it mav be answeres I wdl not confiae lt to - - -
delivenng an op1mon. uttenng a speech or harangumg m debate. but WILL EXTEND 

IT TO THE GIVING OF A VOTE. TO THE MAKING OF A WRITTEN REPORT, 

ANO TO EVERY OTHER ACT RESULTING FROM THE NATURE. ANO IN 

lHE EXECUTION, OF THE OFFICE. 

I do not confine the member to lus place in the 

House; and I am satisfied that there are cases m which he 1s entitled to this privilege, 

when not Wlthm the walls ofthe representatives chamber." (DAVID K WATSON, 

The Consntunon ofthe United States, V 1, págs 326/327, Chicago 1910. 

No entanto, a Consntwção brasileira de 1988 afasta-se de ambas as 

tradições oc1dentals e suprime as restrições funcional e espac1al. 

A res~e~to do assunto, são palavras de PONTES DE MIRANDA, ao 

comentar a Imunidade nos diplomas de 1946, 1967 e 1969 
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''Mas é prectso ~aber-se onde pnnc1p1a .: até onde vm Só 

se refere ao que se profere. ou escreve. no exerctcto da função - discursos 1\P recmto. 

pareceres e votos profendos no edltic1o do corpo leg~slanvo ou nas sessões 

conJuntas. op1ruões enut1das no desempenho de conussões da sua cãmara. discursos 

fenos das sacadas. ou. a porra do edúic1o da càmara.. ou em qualquer lugar por 

mcwnbêncta dela E puruvel o que o deputado ou senador disse ou escreveu fora 

da câmara e da função. e.g., em banquetes para que não f01 por ela des1gnado. êm 

meenng:s. JOrnais. ou hvros "(Comts à Consunução de 1946. tomo II. pags 407/408, 

Borso1. 1963 l 

Em vota prolatado no lnquento n• SI0-01143. o MINISTRO CELSO 

MELO. do STF, afirmou que. "ao contrariO do que ocoma no reg~.me constituciOnal 

antenor (RDA ISl/141), em que haVIa cláusula subtramdo ao ámbtto da mctdêncta 

da tmurudade matenal os delitos contra a honra. restabeleceu-se. agora. em sua 

plerutude, essa prerroganva da mst1twçoo parlamentar" 

Isso, no entanto,- prossegue o Mtmstro- "não stgmfica que a unumdade 

matenal, hoJe, em face do texto constltuctonal VIgente, tenha se elastec1do a tal ponto 

que abranja e proteja o congressiSta na pránca de atos quaisquer, amda que 

desvinculados do exercício do oticto congressual. E eVIdente que somente serão 

passíveiS dessa tutela mstttuc10nal, dessa espectai proteção Juridico-constttuclonal, os 

atos cuJa prática seja, em verdade, IIDPutável ao exercício do mandato legislatlvo, 

havendo. po1s, de se tdentúicar a uecessána exiStência de um nexo de causalidade 

entre a prática do ato e o exercício da atlVIdade leg~slaàva" 

Observe-se a pers1Stêuc1a do pensamento tradicional, contidas na 

passagem do grande penahsta DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS. também 

reprodUZlda no menctonado voto. 
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.. o an. 32, caput. da CF de 1969. ao d1SC1p!mar a 

unurudade parlamentar matenal dos deputados e senadores, eXlgJa que o fato nvesse 

sldo cometido 'no exercíc1o do mandato' A arual CF não repenu a locução no an 53. 

caput. NÃO OBSTANTE CREMOS QUE A EXIGÊNCIA DEVE SER MANTIDA. 

a prerrogativa alcançando somente as marufestações escntas ou ora1s. as expos1ções 

em com1ssões, etc • desde que guardem relação com o exercJCJO da função (fora ou 

dentro do recmto da casa). NÃO COMPREENDENDO AS MANIFESTAÇÕES 

PARTICULARES (PRIVADAS), DESLIGADAS DA ATlVIDADE OFICIAL DE 

LEGISLADOR" (CPP Anotado. p 57 1989. Sara1va) 

Dentro dessa mesma linha de rac10círuo, encontramos o entendimento do 

MINISTRO PAULO BROSSARD que, discorrendo sobre o an. 53, afirma que "não 

prec1sava dizer que era no exerc1CJO do mandato, porque a 1murudade é exatamente 

para proteger o mandato parlamentar " (lnquento 396-4 DF) 

O MINISTRO SEPÚL VEDA PERTENCE, em voto no mesmo lnquénto, 

acompanhando o MINISTRO OCTÁVIO GALLOTTI que afirmara que o "silencio 

(do art. 53) não tem, todaVla, o efelto de tomar extensível, para além do exercíc1o do 

mandato, a proteção da imunidade matenal, pois esta não pode ser entendida como 

wn privilégio pessoal do deputado ou senador, mas como verdadeira garanna da 

independênc1a do exercício do poder legtslatívo", conclw. 

''Não cre1o, por exemplo, que o tratar-se de 'exteriorização 

da opuuão politica' seja bastante para, em qualquer lupótese, expungtr a 

crurunalídade da ofensa à honra alhe1a perpetrada por membros do Congresso 

Nac1onal. do contráno, estana consagrado em seu favor e em detl"lmento de seus 
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adversanos um IDJUStdicavel pnvdég1o. por exemplo. nas campanhas ele1tora1s em 

que disputassem a reeleição ou outro cargo elet1vo .. 

E de se notar que - apesar do entendunento Junsprudenc1al pacifico 

relanvo à unun1dade parlamentar abranger apenas os fatos praticados no exerc1c1o do 

mandato - por diversas vezes. a questão fo1 d1scut1da JUdiCialmente 

Nesse sentido. com o mtu1to de garantir uma reoresentação fiel e coraJosa 

dos mteresses do povo esta Proposta de Emenda a ConstitUIÇão mantem o msntuto 

das UMolabilidadcs parlamentares - unurudadc matenal - ao sugenr a mclusào ao 

caput da expressão "no exercicto do mandato'". bem como a referêncm expressa ao 

seu ãmb1to c1vil e penal 

Com relação às alterações propostas nos parágrafos do arttgo 53. 

lembramos que a denommada 1murudadc processual vem sendo tratada de IDlii1CU'll 

diversa no decorrer da lustóna constitucional brastletra 

A ConstitUição do lmpéno detenrunava., verb1s: 

"An. 27 Nenhum Senador ou Deputado, durante a sua 

dcpuraçio, pode ser preso por autondadc alguma. salvo por ordem da sua respectiYa 

Câmara, menos em flagrante de dehto de pena Capital. 

An. 28. Se algum Senador ou Deputado for pronllllCI8do, o 

Jwz. suspendendo todo o ultenor procedimento. dará conta à sua respectiva Câmara, 

a qual dec1dtrá se o processo deve continuar, e o membro ser ou nio s~ do 

exercic1o de suas furições ... 
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A unurudade àquela epoca protegta o parlamentar da prisão, salvo em 

flagrante delito de pena capnal, ass1m como detenrunava a sustação do procedimento 

relabvo à pronúncia, até que a Câmara respectiva dec1disse quanto a sua 

continuidade 

Com o advento da Repúbhca. a Constituição de 1891 passou a d1spor 

que. 

"Art. 20 Os Deputados e Senadores, desde que tiverem 

receb1do diploma até a nova ele1ção. não poderão ser presos nem processados 

-criminalmeD.te, sem prévia licença de sua Câmara, salvo caso de flagrânc1a em cnme 

illafiançável. N~e caso, levado o processo até pronúnc1a exclusiva, a autondade 

processante remetterá os autos à Câmara respectiva para resolver sobre a procedência 

da acusação. se o acusado não optar pelo JUlgamento Imediato." 

Adotou, a Constitwção Republicana. a necessidade de prévia licença para 

o processamento criminal. 

A Carta de 1934 tratou acerca do tema em seu artigo 32, verbis: 

I "Art. 32. Os Deputados, desde que nverem recebido 

diploma até à exfemção dos diplomas para a Legislatu."'3 subsequente, não poderio 

ser processados cnminalmente, nem presos, sem licença da Câmara, salva caso de 

flagrância em cnme 1uafiançável. Esta 1munidade é extensiva ao suplente mediato do 

Deputado em exercíc1o. 

§ 1 o - A pnsão em flagrante de crime inafiançável será logo 

COIIIUDlCada ao Presidente da Câmara dos Deputados, com remessa do auto e dos 
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depounentos tomados. para que ela resolva sobre a sua legnliiUdade e converuênc1a e 

autonze. ou não. a formação de culpa 

§ 2" - Em tempo Je guerra. os Deputados. CIVIS ou 

m1htares. mcorporados as forças armadas por hcença da Câmara dos Deputados. 

ficarão SUJeitos as le1s e obngações militares .. 

Estando msntwdo o SIStema urucameral. o d.isposmvo relanvo as 

DDurudades parlamentares só fez referência aos Deputados Fedems Além de prever 

as mvtolabihdades no art 31, estabeleceu a necessidade de hcença da Câmara para o 

processamento crurunal e pnsão, salvo em flagrante de cnme mafiançavel, de 

Deputado 

A Le1 Constttuc10nal, promulgada à 10 de novembro de 1937, 

estabeleceu: 

"Art 42. Durante o prazo em que esttver funciOnando o 

Parlamento, nenhum dos seus membros podera ser preso ou proces~ 

cnmmalmente. sem prevta hcença da respectiva Câmara. salvo caso de flagrante de 

cnme mafiançàvel " 

Já a Constttwção de 1946, dipõs: 

"Art. 45. Desde a expedição do diploma até a mauguração 

da LegiSlatura segwnte, os membros do Congresso Nac1onal não poderão ser presos. 

salvo em flagrante de cs:~me mafiançá,vel, nem processados cnmmalmente, sem prévia 

hcença de sua Câmara. 

§ I" - No caso de flagrante de cnme mafiançavel. os autos 

serão remendos, dentro de quarenta e o1to horas a Casa respecnva. para que resolva 

- sobre a prisão e autonze, ou não, a formação da culpa. 
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§ 2• - A Câmara mteressada deliberara sempre pelo "oto da 

ma10na dos seus membros" !Determma o an -B. ser o voto secreto) 

A Emenda Constitucional 9/64 fez acréscimo 

"§ 3• Em se tratando de cr~me comwn. se a hcença para o 

processo cnnunal não esttver resolvtda em 1:!0 (cento e 'mtel d.tas. contados da 

apresentação do pedtdo. este sera mduído em ordem do cha. para ser chscundo e 

votado. mdependentemente de parecer " 

Assim. adotou-se o Sistema da prevta hcença. mas estabeleceu-se prazo 

para a deliberação do pedido. Na verdade. para sua mclusão na ordem do cha 

A Carta de 196 7 chsciplinou, verbts 

"Art 45 

---==-- - § 1 • Desde a expechção do diploma até a mauguração da 

· ~egumte, os membros do Congresso Nactonal não poderão Sc:J" presos, 

-salvo..flagraote -de crJme mafiançavel, nem processados crurunalmente, sem préVIa 

licença de sua Câptara 

I § 2° Se no prazo de noventa chas. a contar do recebJmento, 

a respecttva cãubra não deliberar sobre o pechdo de licença. sera este mcluído 

automancamente em ordem do cha e nesta permanecera durante qwnze sessões 

ordmánas consecutivas, tendo-se como concechda a hcença se. neste prazo. não 

ocorrer deliberação 

§ 3° No caso de flagrante de cnme mafiançavel. os autos 

serão remettdos. dentro de quarenta e mto horas. a Câmara respecttva. para que. por 

voto secreto. resolva sobre a onsão e autonze. ou não. a formação da culpa ·· 
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Note-se qUI!" a norma constitucional de 1967 segwu as diretnzes de "1946, 

mas estabeleceu a concessão de hcença por decurso de prazo 

A Emenda Consntuc1onal n• 1 de 1969 fez alterações ao texto, que ficou: 

"Art. 32. 

§ 1" Durante as sessões, e quando para elas se dirigmm ou 

delas regressarem, os Deputados e Senadores não poderão ser presos, salvo em 

flagrante de cnme comum ou perturbação da ordem pública. 

§ 2" Nos cnmes comWls, os Deputados e Senadores serlo 

submetidos a Julgamento perante o Supremo Tribuual Federal." 

O dispositivo recebeu nova redação por ocasião da Emcmcla 

Constitucional n• 11n8 e 22182. confira. 

• § 1" Desde a expedição do diploma até a 1nauguraçio da 

LegiSlatura segumte, os membros do Congresso Nac1onal não poderão ser presos, 

salvo em flagrante de CRDie mafiiiDÇável, nem processados cnmmalmente, sem prévia 

IJCença de sua Câmara. (EMC lln8) 

§ 1" Desde a expedição do dJ.ploma até a maupraçio da 

Leg~slatura seguinte, os membros do Congresso Nac1onal não poderão ser presos. 

salvo flagrante de cnme mafiançável. (EMC 22/82) 

§ 2" Se a Cãmara respeCtiva não se proniiDCiar sobre o 

pedido, dentro de 40 (quarenta) dias a contar de seu recebimento, ter-se-á como 

concedida a licença • (EMC 11n8) 
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A Emenda Consntuclonal 22178 supruruu o texto do § :!" e acrescentou o 

segwnte § 3". verb1s: 

"§ 3" Nos cnmes comuns unputaveJS a Deputados e 

Senadores, a Câmara respecnva, por ma;ona absoluta, padera a qualquer momento, 

por JDJcianva da Mesa, sustar o processo " 

A ~peito da hipótese de flagrante de cnme mafiançável, disciplinavam 

respecnvamente as Emendas ConstihleiODaJs de 78 e de 82 

"§ 3" No caso de flagrante de cnme mafiançavel, os autos 

serão remetidos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, á Casa respectiva... para que 

resolva sobre a pnsãÕ e autonze ou não a formação da culpa 

§ 2" No caso de flagrante de crune mafiançável. os autos 

serão remetidos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas. à Câmara respecnva, para que 

resolva sobre a pnsio." 

Percebe-se, pela análise dos textos acuna reprodUZidos, que JDJcJalmente 

nada se falou quanto à 1mumdade para processamento crunmal. em um segundo 

momento, previu-se a necessidade de hcença prévia, com a hipótese de sua 

concessão por decurso de prazo, e, finalmente, detenmnou-se a mversão do 

procedimento relabvo à imunidade processual, acabando com a necessidade de 

prévia licença, riJas estabelecendo a possibilidade de sustação do processo pela Casa 

respecnva. 
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A VIgente Consunução tratou de forma diversa a matena Voltou a prever 

a necessidade de hcença preVIa para o processamento cnmmal de Deputados e 

Senadores Contudo. não lumtou qualquer prazo para a deliberação do pedido 

encammhado pelo Supremo Tnbunal Federal 

Nesse momento, parece-nos unportante recorrer ao Drrelto Comparado 

A atual Consbtuiçlio Alemã determma 

"'Art 46 L •.• cleputado nunca podera. em tempo algum. ser 

persegwdo por VIa judicial ou d!scipbnar. nem responsabilizado de outra forma., fora 

do Parlamento Federal. em VIrtUde de voto dado ou opuuão eiD!bda no Parlamento ou 

numa das suas COIDissões. Esta disposição não terá aplicação no caso de mjúna 

difamante. 

Por causa de atos sujeitos a sanção penal. um deputado so 

podera ser responsabilizado ou dendo com assentimento do Parla111ento Federal. a 

não ser que seja dendo em flagrante delito ou no dec.rrso do dia segum • .;: 

O assentimento do Parlamento Federal sera Igualmente 

necessáno para qualquer outra restnção da liberdade pessoal de um deputado ou para 

mstauração de um processo contra um deputado, de acordo com o art1go 18 

Toda ação penal e todo o mquénto de acordo co~o. o arngo 

18, mstaurados contra um deputado, bem como qualquer outra restnção da sua 

liberdade pessoal, têm de ser suspensos por sohc1tação do Parlamento Federal" 

A smtet1ca Constituição Amencana d1spõe. 
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"An. I, Seção 6 

I. Os Senadores e Representantes receberão, por seus 

sernços. remuneração estabeleciCia por le1 e paga pelo Tesouro dos Estados Umdos 

Durante as sessões, e na 1da ou regresso delas. não poderão ser presos. a não ser por 

traição, cnme comum ou pertubação da ordem pubhca. Fora do recmdo das Câmaras, 

não terão obngação de responder a mterpelações acerca de seus discursos ou 

debates." 

Este le o texto da Consntuição espanhola. 

"An. 71 

I Os Deputados e Senadores gozarão de mv10lab1hdade 

por suas opiruões manifestadas no exerc1cio de suas funções 

2. Durante o período de seu mandato os Deputados e 

Senadores gozarão de unurudade só poderão ser dendo em caso de flagrante debto. 

Não poderão ser processados sem a prévia autonzação da Câmara respecnva. 

3. Nas causas contra Deputados e Senadores será 

competente a Sala Penal do Tnbunal Supremo 

4 ...... . 

A VIgente Constl.twção francesa disciplina a maténa em seu art 26, 

vejamos. 

"An. 26. Os membros do Parlamento são mvtoláve1s pelas 

opliilões e votos que em1tirem no exercício das suas funções. 

Durante o período das sessões, nenhum 9eputado ou 

Senador pode sofrer procedimento cnmmal ou correc1onal ou ser detido sem 

autonzação da respectiva Câmara, exceto em flagrante delito. 
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Fora do periodo das sessões. nenhum Deputado ou Senador 

pode ser dettdo sem autonzação da Mesa da Câmara a que penence, salvo em 

flagrante delito, em caso de procedimento autonzado ou em vutude de condenação 

defirunva. 

Serão suspensos a detenção ou o procedimento movido 

contra qualquer membro do Parlamento, se a sua Câmara assiiil o sohc1tar " 

É no famoso documento consntucJOnal mglês. denommado "BILL OF 

RIGHTS", de 13/02/1689, que a Gri-Bretanha se msp1ra para decuhr acerca da 

1murudade parlamentar -Diz o texto. 

"I, 9" Que a liberdade de palavra e os debates ou 

processos parlamentares não devem ser submetido a acusação ou a apreciação em 

nenhum tribunal ou em qualquer lugar que não seJa o parlamento " 

A Constttwção da Itália, de I o de Janetro de 1948, com as alterações até a 

Emenda de 22 de novembro de 196 7, dtsc1phna o msntuto da IIIluntdade parlamentar 

da seguinte forma. 

"Art. 68 Os membros do Parlamento não podem receber 

sanções pelas opuui!es expressas e pelos votos errundos no exerc1c1o de suas 

funções. 

Sem autorizaçlo das Câmaras a qual penence. membro 

algum do Parlamento pode ser submetido a processo penal; nem pode ser preso, ou 

de qualquer forma pnvado da liberdade pessoal, ou SUJeito a persegmção pessoal ou 

domtciliar, salvo se surpreendido no ato de cometer um cnme pelo qual é obrigatório 

o mandato ou a ordem de pnslo. 
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lgua, autonzação é prectsa para levar preso ou manter em 

detenção um membro do Parlamento em execução de ums sentença mesmo 

llTeVOgável. 

Artigo 69 Os membros do Parlamento têm I!Uurudades 

estabelectdas pela let." 

Finalmente • .faz-se necessana a referência ao texto constttuctonal de nossa 

nação trmã Portugal 

"An 160 

Os Deputados não respondem ctvd. cnmmal ou 

disctphnannente pelos votos e opmtões que emitirem no exerctcto das suas funções. 

2. Nenhum Deputado pode ser dendo ou preso sem 

autonzação da Assembléia, salvo por cnme punível com pena de pnsão superior a 

três anos e em flagrante delito 

3. Movtdo procedimento cnmmal contra algum Deputado e 

acusado este defuuttvamente, salvo no caso de cnme punivel com a pena refenda no 

número antenor, a Assembléia decuhrá se o Deputado deve ou não ser suspenso, 

para efeito de segwmento do processo " 

Visto o tratamento que é dado ao msntuto pelos diversos países do 

mundo, é precillo agora tecer algumas considerações doutrmánas acerca do tema. 

Pedimos licençEo Ilustre Deputado Adylson Motta para transcrever parte de seu 

bnlhante parec , apresentado na Cotrussão de Consntuição e Jusnça, por ocastão da 

deliberação do do de licença para processar e JWgar o então Deputado Jabec 

Rabelo. Diz o parecer· 
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.. Ao elaborar a Conslltu1çiio de 1988. a Assembléia 

Nac10na/ Consmuznte teve presente a preocupação .:Je resrabelecer. na S'IID 

plenzrude, as prerrõganvas do Poder Leg1slallvo. como forma de assegurar a 

mdependênc1a e o harmõmco equ1líbr1o dos Três Poderes 

Fo1 por 1sso cu1dadoso o legislador ao assegurar um 

mecanismo de proreção ao exercício da atlvtdade parlamemar. remslllutndo. na S'IID 

mtegral1dade, as Imumdades, conforme o art 53 da nossa le1 ma1or 

Não se rrata, po1s. de movação. até porque mstlluto de 

msp1raçiJo m1lenar. CUJOS pr1me1ros vestíg1os siJo encontrados no D1re11o Romano e 

que sed1menra a sua or1gem constitucional no costume mglés e na Revolução 

Frances. sendo hdje acolh1do por praticamente rodas a.• conslllulções do "'undo. 

mclus1ve de paí.<es com regzme autorltárm 

No Braszl, a Constztuzção lmpenal e todas as 

Constituições Republzcanas consagraram o mstztuto -da 1mun1dade parlamentar, 

evidentemente que com as compf!!!nsÍvBIS-'Vartãções determmadás na dzvers1dads 

-' /' r ...... ,~ ·' · ~ aos momentos po ltlco.< ~ aqu1, ~toso e uesnecessarzo enumerar. 

' . Embora se~ uma~dads te~tca e~ m6~. -um consenso conceztual, vzsível e CfHI(on~onSíatação de um pon!!!.J!!V'versal 

de convergénc1a: trata-se de uma das ma1ores coríquJStas c/,emocrátlc~. sem a qrk1 
a exiStência do parlamento e da própna 

-~-
democracta rena apen~ expTBfC'ó 

' I 

franquiDS. i 1m~+. 
mv1olab1lzdades, 1rresponsabtl1dades, mdemdac/,e, etc., siJo vanaçiJfs de termos 

stmbólzca. 
, 

Prerrogativas, ---pr~vtlég1os, 

adorados de autor para autor ou de um país para ourro. ,.-,. • 

No Bras1l, consagrou-se chamar tk IMUNIDADE 
\ 

P ARLIIMENT AR essas garantiDS asseguradoras ao Poder LegislatiVO e aos\ seus 
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membros. e a d1wsão que lhe dá a ma1ona dos consmuctOnallstas bras1le1ros e de 

IMUNIDADE MATERiAL OU IN110L4BILIDADE e IMG7\'/DADE PROCESSUAL 

OU FORA1AL. d1v1siio esta 1mponante para a exara compreensão do trabalho desce 

Relaror 

l'e]amos do que traram e o que as dcsrmgue. 

A IMUNIDADE A1ATERJAL OU IN~10LABILIDADE. 

rambém conhecida por Imumdade Real e por lrresponsab1ltdade Penal, consta do 

an 53, "capzcr". da Consmu1ção Federal 

"Os Depurados e Senadores são mvtoláve1s por suas opm1ões. palavras 

e VOlO~~ " 

A 1mumdade matertal respalda o parlamenrar por suas 

opm1ões, palavras e \'Otos, pratrcados no exercício do mandato. e por ISSO o toma 

mtocáve/ a qualquer processo JUdiCial 

Portanto, o Deputado ou Senador não responde pelos 

delttos de op1mão. também conhec1dos por crtmes de manifestação do pensamento 

Dev1do à 1mumdade material o parlamenrar fica l1vre da -· 
mquérllo poltc1al e do p~esso cr1mma/, uma ve= que htf éxclusão do.cnme e, por 

consequência, não há pumb1l1dade. 

A Inv1olab111dade é absoluta, definmva. perpétua e 

1rrenunc1ável. 

A IMUNIDADE PROCESSUAL OU FORMAL é a 
I 

prerrogativa fo parlamentar por atos praticados fora do eurcíc1o do mandllto. e 

está msertda nos parágrafos do arr. jJ da Constituição Federal, dos qua1s o 

Relator se perrmte a transcrtção do pnme1ro 

"§ I" Desde a exped1ção do d1ploma, os membros do Congresso 

Nac1onal não poderão ser presos. salvo em flagrante de cr1me majiançável, nem 

processada cr1m1nalmente. sem orév1a l1cença de sua Casa " 
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Façamos uma \'ere}ecação no1 tracadzscas que exammaram 

,, tema 

Ees ROSA.H RUSSOMA..\'0 Professora mular da 

Faculdade de Dzreuo de Pd01as RS 

"Vos dei/los não abrangzdos pela zmumdade parlamentar 

materzal nu penal. ha responsabclzdade penal podendo ser mstaurado n mquérlto 

pvlzc1al " mzoada <1 açãn penal medtame Jenúncta ou quetxa. mas o 

RECEBIA! E\ Tn ues•as ft'Ç<H ftca ,nndtcumadcJ ,i licen<a da r·,;mara ou do 

Senado 

Ao conrrarw da mvtolabelzdade. se a lecença foc 

concedcda. ela •erá le\'amada pelo Parlamento e o Depurado ou Senadar será 

processado cremmalmeme 

Se a emumdade macereal exclue o creme e madmlte o 

processo a emumdade processual não exclue o creme. apenas obscruc, paralcsa. 

suspende o processo 

Ela acua apenas dclatoreamence sobre o curso da açilo 

penal Se a Cãmara nega a licença, o processo não prossegue apenas enquanto 

durar o mandato do parlamentar Fcca suspensa a ação cremmal até o térmcno da 

funçiio elellva Exllnto o mandato. e não renovado. o ex-Parlamentar responderá 

pelo ato pra11cado e poderá s.9 r puncdo " 

Amda sobre as relações da emumdade formal com o clícuo 

penal e seu processo. doutrma PONTES DE MIRANDA 

"Se o acusado devca de ser Deputado 011 Senador (e MiJ 

se elege Senador ou Deputado). exllnta está a funçifo e, pots, a tmprocessabtluiade. 

O Juc::. dcante da cessação da cmuncdade. leva adcante o processo, como se apenas 

dele houvesse esqueccdo O creme con11nuou desperto. só processo dormcu. " 
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Quanco à questão que de\•e ser brandzda na discussão 

sobre o ped1do de lzcença. a doutrzna também é preczsa 

É THEMISTOCLES BRANDÃO C A I :-tLCANTl 

"Ao dec1dzr sobre a convemênc1a ou não do procedzmento 

cnmmal. exerce a Câmara junção delzcada em que se deve atender. de um lado. ii 

necessidade de manrer-se as prerrogatz\'as parlamentares e. de outro lado. ao 

decoro da próprza Câmara. que não deve acobenar com excesszva bene\•olênc1a a 

re.spon.,abtltdade de .•eu' membro• " 

É o Professor ZENO CARDOSO da Unn·ers1dade do 

Pará 

"A lmunzdade formal nunca poderá ler a vza para o 

descrédito do d1rezto e para a falência da JUStiÇa Nunca e JamaiS deverá servzr a 

zmun1dade processual para acobenar o delzto comum e favorecer a 1mpumdade. 

Como expõe a doutrma francesa. e há ma1s de um século deve a Cãmara 

concluzr 's1 la démande de poursuzte est loyale et sérzeuse et SI e/Je n'est pas 

determmée par des motzfs polmques' Entretanto, não pode a Câmara mvadrr a 

ambu1ção do JUdtctárzo Ela não conc/ur se o denunciado é mocente ou culpado. 

Como um Tnbunal Pollt1co, ela apenas dec1de se o seu membro será ou não 

processado crzmznalmente. Porém. se a 1mun1dade formal ao que v1sa é, no cabo 

das contas. preservar a lzberdade e a d1gmdade da Câmara. ante a posstb1ltdade de 

serem elas afetadas pelo processamento de um das seus membros, quando a mesma 

Câmara, sem ra::ão e com base no s1mples 'espnt de corps' denega a licença. 

macula-se na sua própr1a d1gn1dade 

A 1mumdade formal. cenamente. não foi estabelecida para 

que. ao sabor das emoções e pau:ões. prevalecesse o colegu1smo. o compadrzsmo. a 

polmqu1ce. Nem foi, seguramente, msmuída para proteger a 1mpumdade do cnme 
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Seu objem•o precípuo é o de resguardar a mdependt!ncza legz.\lum·a contra os 

abusos Era o que ensmava PIMENTA BUE:VO. anallsandn a wnsmuzção do 

lmpérzo. e opmando amda "Desde que hou1•er delito. desde que ra=ões poJítzcas se 

não opuserem. parece fora de dúvcda que a C amara deve c·onstmllr na conrmuacão 

do processo" " 

~ deCisão /eg1slatn·a nos casos de cmproaçsuab1ildade. 

não ~erá submetida a regra~ fcxa~ e apr10ri~11ca~ Já '<' nomu que oç numerosos 

precedentes da prática parlamentar não condu=em à formulação de regra segura e 

mvar1áve/ .mbre os cr11ér1os que devem determmar a concesção ou denegação da 

prév1a licença 

O cr11ér10 não é normatlwl maç políuco dentro da 

d1scrzczonar1edade das ra=ões de convemencza e de oponumdade 

Portanw. como conclusão deç1a fase do Parecer pode o 

Relator afirmar que o ob_1eto da deccção Jes1a 1.. 'omzsção - a conussão ou não da 

lzcença- não tem relação com umjuí::o de culpabilidade do Senhor Deputado 

A materzalcdade m concreto a AU1or1a e a Culpab1l1dade_ 

são tarefas do foro JUdzc1ár1o. na sua cond1ção de apllcador consmuc1onal da 

d1re1ro penal 

Nes.~a Comcuãa. o JUÍ::o deve çe ccrcunscrever. como se 

l'IU, à relaçiJo entre o processo crcmmal e a representação palíuca 

Deve o JUÍ::o desta Comusão fixar-çe na constatação de 

ser, ou não, o processo crcmmal um mero mstrumenro para aungzr a representação 

política. Aprecrará. amda. esta Comissão. a ex1sténc1a. ou não. de mconvemente 

para o bom funcionamento do Parlamento no prosseguimento de ação cr1mma/ 

contra um de ~eus memhrn.s 

São estes. e somente estes. os bens /Urídzcoç proregzdos 

pelo m.wturo da !mumdade Parlamenrar " 
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Tudo tsto posto, optamos por apresentar a presente Proposta de Emenda a 

Constltwção. que. retomando o modelo da Emenda Consmuctonal n• 22 '82. acaba 

com a necessidade de pre\1a hcença para o processamento cnmmal de Deoutados e 

Senadores e estabelece a poss1b1hdade de sustação do processo oela C asa respectiva. 

a qualquer tempo. por mtc1at1va da Mesa ou de Pamdo Polmco lncluimos. amda. a 

exigência do Supremo Tnbunal Federal comumcar a e'l:tstência de processo 

Propomos a mversão do procedunento relativo a 1mwudade processual 

com o escopo de evttar o não processamento de Congressista por cnme comum 

Sabemos que tal medida nada tem a ver com o msntuto da Imwudade parlamentar -

pensado como forma de assegurar o pleno exerc1c10 do mandato Na \erdade. o não 

processamento nos casos devtdos. em razão da necessidade de hcença prevta, tem 

colaborado para o combate, pela opimão pubhca. das mstltuições do Poder 

LegiSlanvo E nesse sentido que defendemos a m\ersào do procedimento, em 

oposição a ora eXIstente necessidade de hcença prevta Acreditamos que ao adotar ::. 

mversão do procedunento. estamos valonzando o mstltuto da Itnumdadé 

parlamentar. 

Desta forma, propomos a comwucação da eXIstência de processo pelo 

Supremo Tribunal Federal à Casa respectiva, apenas apos mstaurada ação penal. 

Entendemos que a comumcação automática. sem a prévta apreciação por parte do 

julgador. podfna ser mutll, especialmente nos casos em que está extmta a 

pumbihdade, r)ão havendo razão para o prosseguimento do feno. Sabe-se que. nas 

lupóteses relaJvas às mv10labdidades CIVIS e penais por opuuões. palavras e votos. 

o cnrne. sunplesmente é me:ustente Diversamente do caso dos dem31s cnmes. onde 

apenas se suspende a prescnção 
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Esta Proposta de Emenda a C unsurutção não sugere aheracão no 

para grato tercetro do arr 53 no que se refere ao 'oto secreto_ E prectso que se 

anahse a questão sobre a ouca do \'Otante e não do 'atado E megavel a extstêncta 

do 'spnt du corps' nesta mstllutção Sendo o \Oto aberro ~ parlamentar - mesmo 

entendendo razoavets os mou"os de não se sustar o processo Ja mstaurado - levara 

em constderação sua relação com o mteressado Assun. ou \Otara a favor da sustação 

para agradar o colega. não cnando com ele mcompahbthdade. ou srmplesmente não 

comparecera a votação. o que podera ser um problema e'l'l relação ao quorum 

Parece-nos que o voto secreto. neste parncular, garante uma mdependêncta desejada 

e necessana 

Da mesma· forma. não sugenmos alterações nos paragrafas 3". 5". 6" e 7", 

Sala das Sessões. li de março de 1998 

. ·-

--

' . 
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LEGISLAÇÃO CITADA PEU SUBSECRET.-tR/.4 DE A T.-t 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SEç..io V 

Dos DEPUTADOS E DOS SENADORES 

Art. Sl. Os Dcpnçv!os c: Smacton;s sao IDVlOiávc:lS por suas opwões. pala\ TaS e 
\'Otos. 

§ 1• Dc:scle a c:xpc:dição do diploma. os membros do Congresso Nacto
aal nio podedo ser presos. salvo em flagrame de cnmc: mafiançavel. nem 
pmcc:ssatkls c:nmmalmc:mc: sem prévia licença de sua Casa 

§ 1• O jndc:fc:rimc:nto do pedido de: licença ou a ausênc1a de deliberação 
suspc:ude a prescnção c:~ durar o lllliJidato. 

§ 3• No caso de: Oagranu: de: cnmc: lDafiançávc:l. os autos serã.o remen
dos. clcmro de: vinte: c: quauo horas. à Casa respecUva. para que:. peJo voto 

secrao da maiana de seus membros. resolva sobre: a pnsão c: autonze. ou não. a 
formaçãO de c:ulpa. 

§ 4• Os Dc:pulados c: Sc:uadores sc:r4o submc:udos a Julgamento perante 
o Supremo Tn"buaal Fc:deral. 

§ 5• Os Dc:pulados c: Sc:uadores nio serio obrigados a testemunhar so
bra iDfannaçt~es lecc:biclas ou prestadas em razio do c:xercao do mandato, 
- sobre as JI""'''S • na CODfiaram ou dc:les rc:c:eberam uúol'lllaÇ6c:s. 

§ 6R A iDcorpolliÇio às Forças Armadas de Depurados e Sc:nadores. embo
la militallr:s e ameia que: em tempo ele goma, c!c:pmclenclc pllMa hcença da Casa 
n:spo ava. 

§ .,. As iumnidw'es de Dc:putados ou ~ subsiSUrã.o dwanu: o 
~sitio. SÓ pndenc!o ser 5USpeD5as mcdjanrc: O voto de doiS terços dos 

da Casa rapecuta, nos casos de atas, pravcado~ fora do recrnto do 
Con que SC:.JIIIII incnmpativeJS com a exc:cuçio da medida. 

············································································································ 

(A Comtssão de Constthltção, Justtça e Ctdadama.) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As pro· 
postas de emenda a Consttlutção. que acabam de 
ser lidas. estão SUJ9tlas as disposiÇÕes espectftcas 
constantes dos arts. 354 e segUintes do Regtmento 
Interno. 

As matenas serão publicadas e despachadas a 
Comtssão de Constttwção. Justtça e Ctdadama 

Sobre a ,.,_, requenmento que sera ltdo pelo 
Sr 1• Secretáno em exerctcto. Senador Ney Suas· 
suna 

E ltdo o segwnte 

REQUERIMENTO N.0 159, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeremos, nos termos do art 336. alinea b 

do Regunento Interno. urgêncta para o "OFS S/16 
de 1998', encamtnhando ao Senado Federal soiiCt· 
taçio do Governo do Estado de Gotás de aditamen
to ao contrato de operação de crédtto ltrmado JUnto 
à Catxa EconõmiC8 Federal. relattvo ao Programa de 
Apoto à Reeslnlluração e ao AJUSte FIScal dosEs· 
lados, especificamente ao Programa de Dernssão Vrr 
lunléna- PDV. (Projeto de Resolução n • 21. de 1998) 

Sala das Sessões. 11 de março de 1998 -
Mauro Mlnnclll - Jader Barbalho - S6rgio Ma
chado- Hugo NapollliG 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse 
requenmento será votado apos a Ordem do Dta, na 
forma do dtsposto no art 340. 11. do Regtmento lnter· 

-AO. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores tnscntos. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
por permuta com o Senador Gdvam Borges 

O SR. NEY SUASSUNA (PMBB·PB Pronun· 
Cl8 o segulllle dtseurso. Sem I'BVIsào do atador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, volto a tnbu
na do Senado Federal pata, mats uma vez, pedir 
providénciiiS, aÇiles de emergência no meu Estado. 
a Pataiba. Acredm mesmo. Sr. Pre&~dente, que o 
Estado de V. Ex" deve astar sofrerido tgual tncle· 
mêncl8, corno também os Estados de Pernambuco. 
Ceará e vános outros Estados do Nordeste 

Sr. Presadenle, Sr"s e Srs Senadores. entre 
as multas deltmções de nação. ha uma stntese de 
Emest Renan, em conlerêncta que pronunctou na 
Sorbona, em 11 de março de 1882 

A nação e o resultado de um longo 
passado de esforços. de sacnfiCIOs e de de
votamentos O culto dos ancestrats e, de to
dos, o mBIS legtttrno; os ancesttats nos ltze· 
ram o que somos. Um passado heróiCo. 

grandes h :-nens a glona (a verdadetra}, ets 
o cao1tal s ::c1a1 sobre o Qual se assenta uma 
1de1a rac1c "lal Ter glorras comuns no passa~ 
do. uma vontade comum no presente; haver 
teato granaes co1sas em comum. querer con
tinuar a taze-las. essas são as condiÇões 
essencaa1s oara ser um povo 

Essa e a deftntção. Sr Presidente, de Emest 
Renan na conterênc1a que pronunctau na Sorbonne 
em 1 1 de março de 1982 

Em segwda Renan e mats prectso a nação é 
soltdanedade 

Uma nação e, portanto. uma grande 
sohdane<lade conslltutda pelo senttmento 
dos sacr:•,caos daqueles que o faeram e dos 
sacrtftctos daqueles que atnda estão dispos
tos a lazé-los Ela supõe um passado, ela se 
resume no entanto. no presente por um lato 
tangavel o consentimento, o deseJO, clara
mente expresso. de conttnuar a VIda em CO· 
mum A extstên~eta de uma nação é um pleb
tsctto de todos os dl8s. como a extstênciB do 
tndtvtdu:> e uma af~rmação perpetua da VIda. 

Apos essa def1n1ção de Renan sobre o concei
to de nação. sabre a solidanedade que ela dave ter 
entre seus membros. preterido abordar esta questão 
tnclemente. a seca. do Nordeste btaStletro, espectai
mente na Paraíba O meu Estado e pequeno, Sr. 
Prestdente. St"s e Srs Senadores. possut três rru
lhões e duzentos rmlhabllanles. Temos reQIÕIIII.bern 
dderenctadas o sertão. o cunmatau. o cenn, o b11!JQ, 
o vale do Sabugt, o vale dÕ no Ptanco. 

Por tncnvel que pareça, Sr. Pre~ente,-oS Eofet:._ 
tos do El Ntiio estão a!lngtndo até o bretO, regtlo 
que. como o própno nome dtz, é molhada. ~la pn· 
me~ra vez. tomo conhectmento de que o bretO está 
seco. A regtão de Bananettas. por exemplo, está 
sem agua para beber No cenn há cidades que estllo 
há naves meses sem um ptngo dagua. razio pela 
qual a estão transportando de lugares distantes até 
85 qutlôrnetros. 

Ontem. na Paratba. houve tnvaaões em aete CI
dades Espera-se. para este ltnal de -semana, rnats 
quarenta Populações lamtntas avançam conba es 
escolas levando a merenda escolar. quando nlo o 
fazem sobre o mercado publico. levando o que po
dem Os preletlos. desesperados. decretatam cala
mtdade publiCa em quase toda a região 

Sr Presidente. St"s e Srs Senadores, é duro 
alguem ver o gado. seta de ovtnos. boVInos e até 
mesmo de capnnos. morrendo de sede. Isso J8 
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acontece em Serra Lavrada e em Barra de São M•
guel 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - V Ex" me 
permtte um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB) - Com 
mUlta satiSfação, Senador Nabor Jun10r 

O Sr. Nabor Júnior (PMDB-AC) - Embora não 
sendo ongtnáno do Nordeste - sou acreano ·, co
nheço bem essa srtuação, porque moret no Ceara 
murtos anos. Esttve em Fortaleza durante dez dtas. 
no período de carnaval. e pude tomar conhectmento 
do drama que está vNendo o nordesttno com a falta 
de chuva Eles têm a esperança de que ate o dta 19 
de março, dlll consagrado a São Jose, venha a cho· 
ver na região Caso contrano. havera. segundo acre· 
ditam, ma•s um ano ele seca Por essa razão, acredi
to que a proposta de lazer a transpostção das aguas 
do no São Franctsco para o rto Jaguanbe resolvera. 
se não deftnttNamente, pelo menos parctalmente, os 
problemas decorrentes da seca que penodtcamente 
se abate sobre o Nordeste Empresto todo o apoto 
as palavras de V. Ex". Ouvt, ha poucos dllls, o Prest· 
dente da RepubliCa dtzer que a transposiÇão das 
agues do no São FranciSCO para o Jaguartbe está 
dentro dos planos do Governo. E prectso que os es· 
tudos tecmcos Sejam mats aprofundados, a fim de 
que o projeto seja executado Sabemos que alguns 
Estados são contranos ao proJeto. Provavelmente a 
Bahlll não o vê com bons olhos No entanto, acredtto 
que se trata da úmca tSO(ução para resolver o proble
ma da seca dos Estados nordesttnos As centenas 
de açudes que foram construtdas na região desde o 
tempo de O. Pedro 11 não resolveram a tnclemêncta 
da seca. Os Estados do Nordeste não se desenvol
vem m8IS por falta de água Quando houver agua 
para tmgar aquelas terras férteiS e abundantes, tere
mos resolvido o problema de mtsena no Nordeste. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Murto 
obngadO. Senador Nabor Júmor V Ex" aborda com 
prectsio a nossa difiCuldade, que não é de ho;e, não 
é momentãnea. Estamos VN&ndo dtaS de amargura. 
Carros-ptpa transportam agua de 85Km. agua de 
pésstma qualidade, lltstnbutndo doenças. Sabe-se 
que a água é polufdal. mas é a úniCa que se tem E 
prectso que se to~uma deetsão A transpostção 
das águas do São F netsco está programada Pre
Sidi a ComiSSão Mts de Planos, Orçamentos Públi
cos e Ftscaltzação e pude constatar que há verbas 
para o plane)amento. Só que quandO os recursos 
chegarem, ;á terá morndo metade da população O 
gado já começou a morrer As cnanças, as pnmetras 

v•t•mas. e os ma•s velnos, as segundas, JS estão co
meçando a penclrtar Agradeço a V. Ex"' pelo aparte 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB·AM) - Penmrte
me V Ex" um apane? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB) - Ouço o 
aparte do meu companhetro Jefferson Péres 

O Sr. Jefferson Péres (PSDB-AM)- Senador 
Ney Suassuna, longe de mtm a tdéta de fazer uma 
tntromtssão num assunto que dtz resperto a Estados 
nordestinos Eu nem me senhna em condiÇÕes de 
fazê-lo, porque sou de um Estado onde há excesso 
de agua Portanto. em vez de optnar. eu gostana de 
merecer um esclarecimento de V. Ex". para sattsfa
zer a mtnha cunosidade. Parece-me tratar-ile d!! um 
pro;eto raCIOnal e benéfiCO a murtos Estados. Assun, 
pergunto qual a razão pela qual alguns selares nor
desttnos se opõem a transpostção? Quats são os ar
gumentos apresentados para essa diSCOrdãncta? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB.) - Nobre 
Senador Jefferson Péres, em relação a essa trans
posição, a Bahta mamfestou-ile de manetra contrana 
antertormente, ;ã tendo modtltcado seu ponto de vis
ta, porque quena que houvesse urna rec:or1110Sição 
das cabecetras do no São FranciSCo, que estão des
maiadas e assoreadas. Ela quena ligar um assunto 
a outro, porque achava que esta sena a forma de se 
dar uma solução à revrtaltZação das cabeceiras dO 
no São Franctsco. 

O Estado de Pernambuco, que tamDém apre
sentava dtscordãncta quanto a essa assunto, quena 
que o prDJBio no terntóno pernambucano fosse m8IS 
completo 

Essa transposiÇão trá atravessar os Estados de 
Pernambuco, Paratba, RIO Grande dO Norte e Cea
rá, attngtndo cerca de sets milhões de pessoas. E é 
necessána. Dos quatro Estados atendidos, três que
rem água pnrnetramente para a nsgulanzação, mas 
pnnctpalmente para a trngação. O EstadO da Paraí
ba é o menos dotadO de recursos hídricos e quer 
água para o consumo humano e antmal. 

Sou sertane;o da regtio maiS Interna, e set que 
extste urna quantidade de dgua estocada - re
gião. Asstm, é prectso que ocorram vános anos de 
seca para que tenhamos o problema da falta de 
agua para bebenmos Na Regtão dO cunmataú e dO 
cann, onde o solo é cnstaltno, a água se esvai com 
murta raptdez, e o subsolo é extremamente salgado. 
Na Paraíba, temos cerca de sets mtl poços perfura
das, dando vazão a essa quanlldade de água. Des
ses seiS mtl, cerca de três mtl se e5VIlZIIII1UT1 com
pletamente pela falta dágua, pnnctpalmente n
regtão, de solo cnstaltno e maiS raso, que é o caso 
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do cann e do cunmatau A grande quanbdade de sal 
e um agravante Então, e prec1so que se resolva a 
sttuação dessas regiÕes. 

No caso do bni(O, nunca haVIB faltado agua. 
Ponanto, não t1nhamos a menor preocupação com 
poços ou com reservatórios grandiOSOS. Agora, na 
seca, estamos pagando um preço abiss1mo, polQue 
estamos 1nte1ramente desprevenidos 

A verdade é que a Sudene sempre nos socor
reu nas esl18gens menol88, mas de tanto ae falar 
em seca, Sr Presidente, Senador Jefferson Páres, 
Senador Nabor JúniOr, Sr"s. Senadoras, ISso VIrou 
robna, deocando de sensibilizar as autondades oom
petentes Por ISSO, estava lendo a declaraçio de Er
nest Renan, na Sorbonne, sobre naçio para d1Z8r 
que o que une uma nação é a solldanedade, e ele 
nio esta ex1BIIndo para com o Nordeste neste mo
mento. O assunto VIrou robna, e eslamos desespera
dos, a ponto de não sabennos o que fazer, uma vez 
que a Sudene não dispõe de recursos para dar oa 
carros-plllll, como nos governos amenores, o que 
m1norava a sitUação. 

EsbVe ontem na Secretana Espeaal de Poli
RegiOnal, do Mm1stro Fernando Calão, que, além de 
ter todos os problemas pollbcoa que temos, também 
não d1spõe de recursos Para o Governo do Estado, 
os recursos são InsufiCientes, e não sabemos a 
quem apelar 

SoliCitei, Sr. Presidente, SIS. Senadores, 1111111 

audlã11C18 com o Presidente da RepúbliCa. Estou 
aguardando a resposta, mas ela -rá ser man:ada 
amanhã ou terça-letra. Jé penset em outras allemall
vas para chamar a atençlo e lembrar que há 11811111 
Pala alguns mllhllea de brasde11os que não têm igua 
para tomar banho ou lavar roupa há .._ e que, 
para beber, têm apenas uma égua pok.llda, SUj8, m
própna para o consumo, transportada de uma dla
!AriCia de até 85 qu116metros. lmag111111, Sr. Pr&llden
re. lazer um monumento à lembrança. se a solnçlo 
para o problema não aparecer na pláxlma SMIIIIIII. 
Estou mandando comprar dezenas de laias vazias 
de querosene, onde Pintarei os nomes das cidades 
que eetão sem égua. e fara1 com elas um monu!TWI
to na Praça dos Trts Poderes, e~ umas 
sobJe as outras. Alguma CCISB tem que ser feda, por
que Set que diSCursos fettos desta tnbuna, VIStta a 
m~niBiénos e soiiCIIBÇão a orgãos pubiiCOs nlo 11m 
eco neste Bras1l, cu(O poder esta aqUI em Braslba, 
no Sul e no Sudeste. 

Problema de seca che1ra mllllo à indiilllna da 
seca, e- msarwlblkdede ~- Esae Pala 
estã deocando de ser uma nação. Por 1880, lembrei a 

definiÇão dada por Emest Renan sobre o que é uma 
nação. Uma nação são elementos ligadoa.por.aollde
nedade, e estã faltando sohdanedade, naalll mo
mento, para com o povo do Nordeste e o povo de 
Paraíba! 

Dói e dã vergonha de ser br&lllleiro c:hagllr no 
cann e ver o povo clamando por ãg~a, com llla8 CIUI
Iomátncas diBnte de um misero cano pipe que .._ 
pep1 égua su(B nos beldea, usada para beber e Cllli
nhar e para nenhum outro fim. Isso não exiata. Dói e 
dã vergonha de ser l:lrasleirDI 

Por ISSO, Sr. Prasldente, aasumo a tribuna ha(e 
para, maos uma vez. clamar por (UIIbça e dizar que 
não se1 o que lazer para chamar a alençlo das .uto
ndades sobra esse fan6meno, q1111 (é é dcllco r10 
Nordeste, mas que esre ano está chegendo de for. 
ma avassaladora. 

É ptiiCISO tomar piOVIdlnclas para que irmloa 
nossos não morram de sede num Pala com lllnla 
fartura dãgual 

Muito Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por 

cassio do Senador Ben1 v ... e pennulll com o Se
nador LllciO Alclntara, co.-clo a palavra ao nobre 
Senador Jefferson Pétw por 20 n*luiiiL 

O SR. JEFFERSON PI!RES (PSDB JIM. PJO
nui1CI8 o seguinte di8CUrao.) - Sr. P.-.denlll, Sr"&. e 
Srs. Senadoras, a cnse das boleas que, r10 lllllmo 
ano, se alaslrou pela Taillndla. M·16

• Hong KGng 
e CoráiB do Sul, rapen:utindo com a rapidez doa im
pulsos eletr6niCOS nos meiCIIdoa de ciiPilUI do Oci
dente (de Nove YOik a SAo Paulo), e chegoU a 
IIJM8Ç8r a própria IICOI- do Japla, -1.-ç& a 
perder mb11181dade ejã peill418 uma an6llae PNimi
nar de suas cauas, natu- e p anfiMia -
qillnclas. 

Sr. P111111dente, o eiM'IIdo g1811 de ....... ,. 
dlnca das-- do Exlrerno Orlenl8 no pcle
guena 8VIdencla- no lato de oa pai- ., ...... ,. 
tas raproduzJram nlo aper.s o ...,.., 6ijl0illdw, 
mas tanmém as eslrUIUraS finllncei.- do IIII ~ 
- JIIIIORIII. Aaim, por eumplo, • CoNie do 8ul, o 
maos imporlante doa Tlgl88 Aai""cos, Iam - -
noma bllradll nos m ' ai, gigenlil.cXIII-IGill 1• 
rados famllaral que praduzllm de ~ fl'lllmll a 
satélites de lelecomUNCIÇDel, ~ por Wluai
martta todos oa setores e ramos ~- Molde· 
doa nos kllkc .. u JIIPOI11188, os ct 'ai
costumam os-longos braçoa benc6r1oa ~ ILa
doa a hnanclar as CJIMii"IIÇDeS pracluiMe das ....-
bvas liolllo .... bem corno ... ~ 
de exporlaçio e 1nveebinentos di- no EldiHior. 
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Também lá. em uma recap1tulação dolorosa da teo
na da biCICleta, quando o nlmo de cresc1mento sofre 
a menor desaceleração, tudo ma1s desaba Prova
velmente em razão das relações 1n11mas entre as di
ferentes areas de um mesmo conglomerado, com 
seus execullvos acumulando postos nos boards de 
vánas empresas, boa pane dos empresnmos conce
didOS em penoclo recente revelaram-se Imprudentes 
ou até temeranos_ 

ResuHado: os bancos da Core1a hoje têm ma1s 
de 300% de seu caprtal lrteralmente enterrados em 
créditos de d1fic11 ou ddicihmo recebimento_ Para que 
o pais ref1nanc1e sua d1V1da externa de cuno prazo, 
os analistas 1ntemac10na1S est1mam que sere neces
sáno um volume de recursos supenor aos USS 20 
bilhões em empresnmos de emergénc1a do FMI '"1-
c~almente anunciados. 1 

Quando se fala em cnse as1ai1C8, o pnme1ro 
cuidado consiSte em IIVItar generalizações apressa
das acerca do 1mpacto da recessão, que 1a se dese
nha nrtldamente no horizonte do prox1mo ano, sobre 
cada uma das economias da região Por Iras do ró
tulo genénco de IIQreS asiSIICOS, ocultam-se relevan
tes diferenças quanto ao modelo de desenvolvimen
to econõmiCO e de pol•lca 1ndustnal adotado Desse 
modo, a refenda Corél8 do Sul e, como Já VImos, a 
que rna1s se aproXIma do perfil japonês, caractenza
do por megagrupos de cap1tal naciOnal Já TaiWan 
desenvolveu- a pan1r de uma ahança entre reduZI
do número de grandes companhias estataiS e uma 
rede de nucro, pequenas e méd1as empresas movi
mentadas pelas conexões pessoa1s e lam1118res 
(guarua) dos ch1neses da Ilha, do cont1nente ofiCial
mente pro~bldo e da vasta d1aspora ch1nesa ao redor 
do planeta - de Bangcoc a São FranCISCO, de Jakar
la a Vancouver, e asSim por diante_ 

ClniQSPUra, urna d1m1nuta cidade-Estado que 
antes parecra sem futuro_ encontrou seu ca"unho 
para a prospendade transformando-se em platafor
ma de exponações movida a 1nves11mentos multlna
CIOilaiS dentro da moldura InStitUCional de um gover
no autontáno 1nsp1rado nos valores m1lenares do pa
lemahsmo confuc1ano 

Finalmente, Hong Kong que há pouco reveneu 
ao controle da Repubi~Popular da Ch1na depo1s 
de um século e me10 d dom1n10 bntãmco, e quase a 
matenaiiZBÇio da utop hberal de Adam Smrth su
premaciB da lógiCa de rcado, com o govemo res
tnto a pouqulss1mas lu -es class1cas- segurança. 
jUstiÇa e exercíao da autoridade monetana rm.dlante 
um currency board escrupulosamente profiSSional e 
apolltiCO 

I_ 

SeJa como 1:;r, algumas 1derrt1dades bas1cas 
merecem ser destacadas de vez que, certamente. 
contnbUiram para a espetacular decolagem conJunta 
desses pa1ses e sua escalada na estrat1f1cação eco
nómica 1nternac1onal nos anos 70 e 80 - mesmo pe
rlodo em que as ma1ores econom1as lat1no-amenca~ 
nas dentre as gera1s e o Bras11 mergulhavam em um 
longo processo estagflac1onáno Os t1gres as1Bt1cos 
t1veram como pressupostos comuns ao seu take-off 
algumas condiÇões prev1as também ao milagre Japo
nês de uma ou duas decadas antes: 1nvest1mentos 
públicos mac1ços em caprtal humano (com unNersa
hzação do ens1no bas1co e tone apo10 ao desenvolVI
mento C1entíf1co e tecnológiCO), cnação de uma pros
pera classe med1a rural com o processo de reforma 
agrána superv1ss1onado a1nda pelo exércrto de ocu
pação norte-amencano, altas taxas de pr Jpança ln
terna (na la1xa de 30% do PIB ou ma1s. austendade 
monetána e f1scal. burocracias estatais monollt1cas, 
bem tre'"adas e parnot1camente motivadas, capazes 
de 1deallzar e Implementar poht1cas macro e m~ero
econõm•cas que levaram seus respectrvos parses a 
benef1c1ar-se das oponun1dades de cresc1mento pro
porcionadas pelo mercado .ntemac•onal. e não en· 
trar em rota de col1são com suas tendênc1as, e acr· 
ma de tudo. uma clara e 1nabalavel onentação ex
portadora 

Sr Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, nessa 
mesma epoca, enveredava o Brasil por um cam1nho 
•nteuamente oposto, que se convencaonou chamar 
de processo substltUtNO de 1mponações. Em pi!Klll 
década de 70, quando a economia 1ntemac10nal, já 
abalada pela dec1são umlateral do tesouro dos Esta
dos Un1dos que pôs um ponto f'"al no reg1me mone
táno de Bretton Woods, assentado na pandade do
lar/ouro, e logo a segUir sacudida pelos choques dos 
preços do petróleo de 1973174 e 1979180, exatamen
te àquela altura o governo Ge1sel buscava prolongar 
e aprofundar o processo subst1!uiNO de 1mponações 
lançando o ambiCIOSO 11 PND. Às vesperas da deca
da de 80, perd1da para :16s, lat1no-amencanos, e glo
nosa para os t1gres as1ái1COS, as curvas descntas por 
nossas respectwas tra)8tónas de crescimento econO
rmco e desenvolvimento soc~al, diSSOCIBram-se dra
maticamente 

Com os anos 90, abnram-se novas perspecti
vas a retomada de nossas aaxas h1stoncas de cresci
mento Sob o 1mpacto da débãcle comumsta e dian
te dos '"suponave1s custos polítiCos e soc1a1s acu
mulados ao longo de uma decada de crescmento 
nulo ou negatiVO sob Inflação de 3 d1g1tos, finalmente 
as elites e a op1nlão publica no Bras1l e de111111s pai-
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58$ de nuestra America amadureceram para a me
VIIabllldade de uma agenda de Jelormas estruturaiS 
desbnadas a llberalozar a econom1a e reduZir o tama
nho do Estado, desregulamentando, desburocrall
zando e pnvat1zando. 

Em v1sta do tamanho e da complexidade de 
sua econonna, o Bras11 foi re1nsendo com todas as 
honras no rote1ro dos Investimentos 1nternac:oonais, 
depois de m&Jg1nal1zado durante todo um decã1110 ele 
divida -ma, agravado pelo pasaiVO de 1magem 
dacomlnte da moratóna soberana de 1987. O dt
nhelro que passou a flUir para cá não m&ls resultava 
da empnlstmos das grandes casas bancárias dos 
Eslados Urvdos, da Europa e do Japão, encanega
das da reciClagem dos petrodólares do Onente Mé
dio; ao COIIIrjno, era canalizado através de uma mi
ríade de Investidores 1nsbluCiona1S (fundos de pen
sio, corretoras de valores) atraídos, sem dúvida, pe
las perapecbvas da reformas liberal1zantes e de pn
Vatlmçào de g~g&ntes estalaiS em áreas lucratiVas 
como ellllneldade, telecomuniCBÇÕ8S e petróleo, 
mas. em um pnmetro momento, sobretUdo, pelas 
alevadiss1mas taxas de 111ros com que a equ~pe eco
n6mlca dos govemos Itamar e Fernando Hennque 
procurou lastrear o Plano Real em um 1nédllo volu
me de reservas lnlemaciONliS - a chamada Ancora 
cambial, garantidora alá o momento do perene su
caeso da politica de estabilização moneténa 

Neste Instante, o Brasil e a As1a do PacifiCO de
frontam-se com uma crose CUJB dimensão, profundi
dade e duraç6o a1nda sio, em grande med1da, urna 
11>eógmta, ou, na melhor das hlp6teses, obJttto de 
dlllpula entre os analiSiaS do mundo 1nte11o. Por ora, 
a íaruca certeza é de que Já começou um blg cnmc11 
- uma grande conlniÇão dos créditos pnvados em 
_.. piiUIIMIUia. Seu tamanho exalO, porém. nin
guém a1nda foi capaz de prever ao certo. Da acordo 
com o prolesaor 010niS10 Dl&s Came1ro, do presbgio
so Departamento de Econom1a da PUC carioca, a 
dlsponlbdidada de racuraos para os países em de
senvohnmerllo dobrou no biãn10 1990/92, de US$ 44 
bilhões para USS 90 bilhi!es, quase tnpllcando nos 
quatro anos seg111ntea, para US$ 243 bilhões em 
1996. Com ISSO , a diVIda mundJBI foi catapultada, 
em dez anos, para o astronómiCO patamar de US$ 1 
tnlhio, de onda nada menos que USS 300 bilh&ls 
flulram para a ÁaJB, especialmente Ch1na, lndonée1a. 
MalásJB e TalilndJB. Não se sabe quanto deasa aub
IOial - e por quanto tempo - fJCBré encalhado na 
vala dos créddos pod,... O que se vê desde )é é o 
governo dos Estados Unidos mobilizando sua enor
me capacidade- de perauasiio de maJOr pot1ncta 

mund1al para pressiOnar o Japão e os t1gres alllé~
cos da pnme1ra e da segundll gerações (Corél& do 
Sul, TaiWBn. Tailândia, MalásiB e lndonésl&) no sert
lldo de urna reforma drástica de seus SIStemas flll&ll
celros ho1e à denva 

Sob este aspecto especifiCO, cumpre louvar a 
p18V1dente d1llgê11C18 com que nossas autoridades 
econ61111C8s se antec~p&ram a um eietto-dol'l'lnó de 
desastrosas conseqüênaas no setor brasde1ro, im
plementando o Proer a despeito das crftlcas clamo
rosas da oposiÇão, quase sempre fundadas em uma 
ln&ufiCI&nle comp-nsão dos mecaniSmos e das 
realidades do scsterna f1nance1ro. Graças ao Proer a 
ao seu tlmlng oportuno, evrtou-se ums cnse de eort
fiança nas InstitUIÇÕeS que fatalmente conduZiria ao 
pâmco da uma comda aos bancos e dai à reduçlo a 
pó dos atiVOS f1nance~ros das empresas e das pou
panças das pessoas fíSICa&. Sa o governo, atá ago
ra, perdeu a batalha da comuniCIIÇão por sua IIICII· 

pac1dade de tradUZir os baneficiOS do Proer em hrt
guagem acass1val ao grande publiCO, bem que pode
na tentar recuperar o tempo perdido IndUZindo os ct
daclêos a uma Jellexão sobns o SJgndiC&do da atua1 
cnse BSiãbca, em contraste com a tranqQilldade vi
gente no marcado llnancatro braSileiro. 

Apesar diSSO, as eoonomi&S aslábcas levam 
uma Slgnlflcabva vantagem SObre nós em pelo ma
nos um lmpon&niiSSimo aspecto· sua taxa de pou
pança Jntema e o dobro da lalmo-arneRcana e brasl· 
le1ra. O complexo desafiO da redUZir o défiCII das 
contas externas permanece comum a amball as re
giÕeS, mas, maamo m, o h8ndc8p nagabVo do Biaad 
se evidencia através dos constrangmautos carrt
biaiS, tnbuténos e de natureza tecnoklgiCO-~ 
ao réplda 1ncralh8lllo das exportaçõea de um lado, e 
do agravante representado pelo rombo das contaa 
pllbiiCBS - 4,3% do PIB, quase do maamo tamanho 
do déiiCtt do balanço de pagemantos -. de outro. 

Há rnobVos para supor que o PIO' da cnae aalá
IICB J8 passou. E tanto dessa faae adval8a, como da 
toda a expenênciB desenvohnmet 1bsla daquelae pai
ses, fica para os latmo-emencanos, em paliiCUiar 
para nós, bras1la1ros, um vasto repertóno de ..
a aerern lrnrlados e de enos a sentm IM!ados. 

Entre os pnll'llllros, devemos Incluir (1) um mo
delo axtiOWilbdo. com folie ênfase nas acporlaÇÕ8Iil 
(2) elevada taxa de poupança Vll8ma (3) poliiiCII mo
netária a,-.., que J&m&IS tolerou surtos profangados 
de mflação, e (4) IIJ8CI90II Jr1!19Smsntos p(Jbliaos no 
ensino fundamantal a na formaçêo da mio-da-obra. 

Quanto aos erros, que melhor chamar!IIIIIOS de 
VICIOS estruiUr&IS, comuns a todos OS TIQ,_ AslátJ-
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c:os, re.sumem-se basocamente a doas (a) Sistemas 
f1nance1ros debe1s, sem regulamentação nem contro
le, que abusaram de polltiCOS de credl!o Irresponsá
veiS, e (b) um dmg1srno estatal, gerador de relações 
promíscuas entre os setores público e pnvado, que 
degenerou em corrupçio generalizada e em politi
cas de 1nvesbmento temeranas. 

Felwnente, o Brasil, graças ao Proer, - tão cn
tlcado pela m1op1a de uns e pela demagogia de ou
tros - procedeu ao saneamento do s1stema hnancel
ro, a tempo, antes que sobnMesse o PlD'· E do Inter
venciOniSmo estatal excessiVO lambem o nosso pa1s 
começa a se IMBr. 

Resta fazermos &qUilO que OS bgres asiBtiCOS 
fizeram de certo e que 101 obieto de nossa 111Cúna du
rante décadas, pnnc1palmente a Implantação de um 
efiCiente sastema público que un~versal1ze o ens1no 
básico de boa qualidade. Cre1o que será essa a IIIIS

sio h1stonca do PSDB, se. corno tudo IndiCa, ven
cannos a eleiÇão presidencial do corrente ano. 

Era o que eu t1nha a diZIIr. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo MeiO) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Wakleck 
Omelas. (Pausa.) 

Concedo a pala~ao nobre Senador Ramez 
Tebet. S Ex" diSpõe de m1nutos. 

O SR. RAMEZ ET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte diScurso. San reVISão do orador.) - Sr 
Presidente, SI"& e Srs. Senadores, tudo leva a crer 
que na sessão de hof8, na Ordem do 018, vamos sa
cramentar pelO voto a tão badalada retonna adrmnls
traiMI, que será votada, em segundo turno, pelo Se
nado. 

Sobre esse assunlo, Sr. Pre&ldente, já mani
festei-me algumas vezee, afirmando que - refor
ma admn1straiMI, em razao de seus pontos positi
vos, em razio do que apresente, até maemo em ra
zão dos exemplos que fomece, como quando esta
belece um l1mde salanal ou estabelece um teta máxi
mo dos vencmentos dos sei'VIdores pllblicos, sem 
dúv1da nenhuma. rnerecllu meu voto no pnmairo tur
no e vm lsntlém ~r o meu sulrág1o no d1a de 
hoje, quando espero seja a maténa delinllnlamente 
votada e esteja pronta para ser promulgada. 

Mas. Sr. PreSidente, Srs. Senadores, algumas 
observações devem ser tellas, porque as reformas 
neste Pa1s estão sendo apregoadas corno a salva
ção dos problemas l'lllCIOnaas. A SOCiedade esté sen
do lavada a crer que, com a votação das reformas 
admln~strabva e pnMdanCiária, estarao contidos os 

I __ 

gastos públiCos, o defiCit publico, o Real estare fora 
de pengo e o Pais va1 navegar em mares nunca-dan
tes navegados. 

O que quero d1zer, Sr Presidente, Srs. Sena
dores, é que se esta levando a sociedade a Impres
são de que os males que nos afligem na AdminiStra
ção PubliCa - agora ma refiro à reforma adm1n1strat1-
va propnamente dila - serão delmmvamente sana
dos tão logo a proposta constrtuc10nal seja promul
gada. 

Nio me parece ser ass1m, Sr. Presidente, Srs 
Senadores. Já de outra falta, eu d1z1a que a refonna 
adm1rustra1M1 esta 1n1e"amente voltada para a figura 
do servidor públiCO, corno se todos os males deste 
Pais tossem causados pelOs servidores públiCos, 
corno se o grande defiCrt existente nos Mun1c1p10s, 
nos Estados e na Umão fosse causado por excesso 
de quadros, pela grande quanbdade de func1onános 
públicos deste Pais 

Defendo a estabilidade do servidor públiCo, 
porque SignifiCa segurança; Já que ret1ra do servidor 
públiCO a ameaça da perseguiÇão Implacável, da 
perseguiÇão polítiÇII, dos desatetos, e ass1m por 
diante. Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
dizer que o lnS!IIuto da estabilidade está dallnrtNa
mente quebrado e um erro Fel1zmente, a Refonna 
Admin~stra!Ml ass1m não o quer, a não ser quando 
ocorrer excesso de quadro. Mesmo ass1m esbarra, 
como al1nnB1 em vezes antenores, na própria legisla
ção que l1mrta em 60% os gastos da adminiStração 
públiCa com as despesas de pessoal. Ao fazê-lo, Jm
pede a exoneraçio dos servKiores públiCOs depo1s 
que ISSO acontece. 

Também é pn!Ciso esclarecer que a Reforma 
Adm1n1S!ra11Va, em seus pontos IISII8I'ICIBIII, não va1 
entrar em VIgor unediBiamente, como murtos pen
sam, porque grande parte dos seus dllpollrtiVOs, es
pecdiCBrnarrte esse, que diZ respei!D à estellllldade 
do servidor públiCO, depende de lei complementar, 
que 8XIQB quorum qualifiCado. 

Ora, Sr. Presidente, SI"&. e Sra. Senadores. 
estamos em um ano.elaJtoral. E a legislação eleitoral 
va1 1mnabilizar até mesmo a votaçio da le1 oomple
menter, o que felizmente VBI 1mped1r que os adrrums
tradores públicos promovam demiSSÕIIS sumánas do 
S8MÇO público. 

Penso que está na hora de mudannos o nosso 
diSCUrso depois que aprovannos - reforma adml
niSiraiMI, que nio veJO, w1to a rapei.,, como salva
ção dos Estados e MunJCipJDS, porque não acredrto, 
nesta cnse da d-mprago que assola o Pais, que 
os govemadonss a os prefartos tenham a coragem 
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ou a onsensobtlldade de 1ogar no olho da rua, a pre
texto de aconomoa na folha de pagamento de pes
soal, molhares e molhares de servodores. Sena pro
fundamente desumano, anlo-socoal, e um govemanta 
que se preza, um governanta que pensa na sua po
pulação, não terá. em absoluto, conctoçiies de pro
mover demiSSÕeS em massa para raduzor os custos 
da sua adrmniatração públoca. 

E o desemprego é tão grave e está avançando 
cada vez rnaos no Brasol, que, no úlbmo mês, too ra
gostrado o meoor índoce do País, que desde 1984 não 
atongoa a cdra de 7,5% de desempregados. 

A mprensa tem dMJigado que o Senhor Preso
denta da República está convocando os seus rnonos
tros pare ver que medidas podem ser adotedas pela 
Admmislração Públoca para que a situação alarman
te do dasemp111g0, o fantasma que assola os lares 
doa trabalhadores braSIIeoros, poasa ser l'llllllrmzada. 

Vamos votar hoje urna refonna admonostrabVa 
que, onfehzrnente, concentrou-se no seMdor público, 
quando de...,. está concentrada. oslo som, mudo 
rnaos na efocoêoiCIB da Admmostração Pública. Dorão 
alguns: Mas a Refonna Admonostrabva contém dospo
slbVO de avallaçio do seMdor público. Oogo que 1880 
é onsulicoente, poos o País aguaRia medidas mudo 
sénas de contençio nos gastos publicoa a partir doa 
Munocipoos, dos Estados da Federação e da Unilo. 
O Pais tem que prionzar os ..- gastoa Pl)bhcoa, 
que corosodaro a maneora maos somples de dommuor o 
déficd públiCO que assola o nosso País. 

Este assunto me preocupa tanto, Sr. Praodan
te, soes. e Sra. Senadorw, que, pala terceira vez. 
volto a falar sobl8 ale nesta tnbuna. Cheguei ld6 
nwamo a radogor um albgO, publicado no Jomal O 
Glabo, de 14 de fewreoro de 1998, onde eu condula 
dizendo que é indilcutlvel a necessidade doa Eata
doa e Munoclpioa II]U8Ianlm suas COntas, de promo
verem cortes em suas -.e sas e de tomantm a 
méquma pclblica maos eliaeo1te. Mas dizia que, no 
momento em que o dasarnprago atinge Indica& alar
..-. S8fllo paquena a validade de uma medida 
que contnbuo 8lnda maos para o problema. 

Msos que qualquer outra questio, quero 18pelor, 
é o desemp111g0 que pracosa de resposta rápida da 
socoedade e de seus representantes. Uma reforma 
adrnoniatrabVa '" openosa, que se ornpile, deve .... r 
vollada especdocamente para a ~ do cldadlo. 
Exiate o Códogo de Defesa do Consurnodor e ..... 
mos precosando elaborar o Código Nacoonal do Clda· 
dão, com Iaos voltadas para a deleM doa dol'8ilo8 do 
Cldedlo. Como esses doreitos são desraapeotados no 
Brasdl O cidadão raclama das péssomas quahdades 

dos servoços pubiJCos, é verdade Mas nio é só dls· 
so O codadão também reclama da falta de proteção 
a sua vida A socoedade brasoleora está amedrontada 
com o ondoce alarmante da vooléncla que assola este 
País. 

Ouvo, no deconer desta semana - rnosturo os 
assuntos, porque são conexos ·, aquo no Senado da 
Repúbloca, vános Sos. Senadoras abordando o -
da voolêncoa. onclusove, a quesllo da menondade pe
nal. Vános doscuosos refenam- ao hmote de idade 
para a responsabolodade cnmlll&l, muotos poeteude,.... 
do reduzo-la de 18 para 16 anos. T amos que nos 
preocupar com o cidadão Se cnanças e adoln ceu
tes aslão matando, cnanças a adolas centea eetao 
sendo votomas de voolãncoa mudo ma• do que auto
res dela. Este Paos precosa adoter urgentes rnecloda8 
em defesa da sua população, das cnanças a dos 
adolescentes. No Estatuto da Cnença e do Adalas 
cante há disposdiVOS pare guamec:ê-los, mas que 
eXIStem apenas no papal, porque, na prábca, nlo te
mos condições de !azar aquolo que a leo dalamwoa. 
Neste Pais faltam estabelacomantoa da ontllmaçlo e 
nulas outras coosas necessánas na 18CUparaçlo do 
menor. 

Não me parece, à pnmeora voste, que reoluzor a 
responsabolodade panal de 18 pare 16 anos 81118 e 
solução dos problemas, porque lvi c:nrnes Mndo 
pratocados também por cnanças de 12, 14 e 15 
anos. Urge termos uma legoslação adequada, é ver
dade, mas urge, também, que adotemóa as aoluç6-
es, que promovamos onvestomantoa na área 80CIIII, 
na educação, na saúde, que &dotemos mediélas 
contra o desemprego para formarmos uma cede• 
em busca de soluçio para os grava poobiMo• que 
estamos tratando hOfe nesla 1nbuna. Milllu181 os aa
suntoa por entend6-los conexos, Sr. P1'881darote. 

O Sr. Pedro Sbnon (PMDB-RS) - PemoiE me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB-MS) - Sr. Pl'lllli
denta. eu já estava encerrando o meu pronunc:oa
mento, antrelanlo, nlo po11110 fazê-lo sem .mas 
atoander ao pedido de aparte que me faz o noln Se
nador pelo Roo Grande do Sul, Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Sbnon (PMDB-RS) - V. Ex", 
como sempre, aborda um terna da maoor IIIIPCIIIAncla 
e do maoor sogndocado. É muota delicada esla QUM
tão da bancar a Idade da punlbolodade de 18 pua 16 
anos. a menos que nós. Senadora, nóe, soc:iedada 
braslleora, tenhamos esgotado a capacidade de en
contrar soluções para evotar que coosas da.a topo 
aconteçam. V. Ex" nio naturou os doscuraos, nio. 
v. Ex", neste segunda parte do seu dllcu-, est6 
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mostrando o quanto pode e deve ser fedo para evdar 
que a cnrnnahdade seja o cam1nho para mudas pes
soas. Ontem, de1 erdrade em um projeto de resolu
ção que objetiva cnar urna com1ssão espec1al para 
tratar do problema do desemprego - e gostana de 
vê-lo nesta com1ssão, Senador. Nas pesqu1sas rsah
zadas em qualquer lugar do Brasil, quando se per
guma qual o pnncipal drama, a pnnc1pal angúsba, o 
maJor medo, a resposta não é a VIOiêrlCIB ou outra 
qualquer, é sempre o desemprego Com essa onda 
ds demiSSão, quem Iam emprego tem medo de per
dê-lo e quem não o Iam, ds não consegui-lO. Enten
do que deveríamos fazer um estudo profundo sobre 
essa matéria, que engloba vánas questões. Urna de· 
las, V. Elt" sabe melhor do que eu, é urna questão 
global; a tecnologoa está erdrando e o emprego está 
dlmnuindo. O Senador Osrnar Doas sabe quardas 
pessoas uma méqu1na ds semear ou urna colheda
delra substitui na agncultura. A tecnologoa, a •mga
ção feita de mane1ra modema, através de um p1no 
daqueles, subsblui dezenas de pessoas. Isso acon
tece nos bancos e em qualquer lugar. Mas, ao lado 
dessa, há outras questões, como a do desemprego 
OC&SIOrl8do pelas fábncas que estão fechando e 
pela falta ds perspectiva, tendo em vista esse novo 
diapasão que está ar. Por ISSO, nobre Senador, an
tes ds pensarmos emEr a Idade ds puniÇão, de-
vemos f1121tr algo no de tardar encom~ar urna 
solução para o proble do desemprego - até por-
que não ma parece qu cade•a SJ118Iugar para resol
ver a vida ds alguém. Eu, que sou advogado pena
lista, sempre ahnne1 que cadela é fábrica de cnnuno
soe e um dos PIOteS lugares para se colocar alguém 
que c:ciiMie um cnme ds amor e paiXAo, porque ele 
sai ds lá pruliasional em todos os crimes Nobre Se
nador, o problema que o Govemo está colocando 
em debate ds maneira mudo fraquinha é o da agn· 
cultura tamUiar. Devemos olhar agora, ao lado da re
forma agléria, para os mlhares de eldadãos que têm 
lena e estão saindo dela, poJqUe nio têm garantias 
e oportunidades. Falawl outro d1a que o Governo df' 
Distrito Federal tem:$11o do banco popular, cnado 
por ele mesmo, que race oportunldac!e para pes-
soas que não têm huma condiÇ6es ds t~ansfor· 
mar-se em mJCrO e pequeno produtor Senador, o 
seu pronunciamento é muito signlfiCBIIVO. VeJO, na 
Blblla, que Cristo diZia que quem mudo recebe teni 
que prestar contas do que recebeu. Quer dizer, te
mos que prestar contas de acoldo com os talemos 
que recebemos. V. Ex" e eu somos senadores de 
Repllblica, advogados, professores uniYersltános; 
estamos no Senado da RepllbiiCB. Será que esta-

mos, realmerde fazendo aquilo que pod1amos? Sela 
que estamos fazendo. realmente. aqu•lo que devia
mos? Selá que dorm1mos tranquilos só polque apre
sarnamos um proJeto de le1 ou f1zemos um pronun
ciamento? Sera que não temos oportunidade de 
uma abVIdade construtiVa, no senbdo de fazermos 
algo? Pela sens•bll•dade de V Ex" e pelo cannho e 
adm11ação profundos que tenho por V. Ex" é que me 
atrevo a fazer essas conslde~ações. t1rando o bnlho 
de seu 1mportarda pronunc1amemo. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - De ma
neira alguma. Senador Pedro S1mon. Sempre me co
movo com os seus pronunciamentos, com a sens•b•
hdade de homem pubhc<' que V. Ex" tem, que mos
tia, a cada pronunciamento seu, pronunc~arnerdos 
fedes do fundo do coiBçio De tal forma que recolho 
o seu aparte, polque vale ma1s que o meu discurso. 

OUVI o diSCurso de V Ex", ordem, sobre de
semprego. Somente toco no assumo hoje polque 
não acredito que a Reforma AdnuniSIIaiiVB resolva 
os problemas dos Estados e dos MumcipiOS, embola 
tenha Sido apresentada como capaz de diminUir os 
gastos dos Estados e dos Mun1cíp1os às custas dos 
seMdores públicos. Chegou-se a al1rmar que, de
pois de aprovada. 35 m11 seMdores pllbiiCOS esta
duaiS e mumc1pa1S •nam para a rua. 

HOJB ocupe• esta tnbuna para d1zer que não 
acreddo n•sso Pnme~ro, polque não há tanto exces
so de seJVIdores públiCOS no Pais, corno se apregoa; 
segundo, po~que não acreddo que ex1ste nenhum 
homem públiCO tão Insensível que numa ho1a dra
mábca como essa, em que os paiS de família estão 
com medo de pelder seus empregos, aqueles que 
têm, e aquelas que não têm estão há meses e me
ses a procu1a de um tlabalho, em sendo aprovada a 
Reforma Adnun•st~aiiVa, vá pegar a caneta e jogar 
na rua os trabalhadores da adnun•streção munJCiplll 
e pllbiiCB. Não acreddo msso, 

Concoldo com V. Ex". O desemprego é um 
problema tio séno no BniSII que devemos realmente 
formar logo uma cornssão - com gente da sensibili
dade da V. Ex" e de outros Srs. Senadores-. para, 
JUntos, rsaiJZarmos um trabalho aéno e em profundi
dade. Sei também que o cam1nho para a gei&Ção de 
emprego, Senador Pedro S•mon. com toda a certe
za, é a retomada do crescimento, é a retomada do 
desenvolVImento. é o IncentiVO 1t construção CIVIl, 
por exemplo, é a aJuda 1t agncultu1a famlloar. Tudo 
1880 é que pods gerar empregos. Nio podemos maiS 
aoedar desculpas. A globaiiZBçio é um fato. O avan
ço tecnológico e c•antftico é uma realidade. Ninguém 
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111815 pode rac:uar diante dlaso, mas lambém não po
damos datxar de -llar o desaliO de, n.smo com 
- pnx:esso tecnológiCO e clflfiiHICO que tanto tem 
8jlldado a hul'1'18111dade em uns pontos e em outros 
traZido problamu, como o desamprago citado por V. 
Ex", encontrar 11oluçilea capazes de der ao homem 
aquilo de que ele 1'111118 nec ; 1 ila para lavar o p6o A 
mall8 da sua lamtl•. 11. mall8 dos _. filhos, qual 
Sllf8 um trabalho digno, um trabalho l'lororado, pelo 
qual poiiS8 paRlllber uma ram.naração tuata. 

O Sr. OdMir ao.re. (PTB-RO)- Pemute-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Concedo 
o aparte ao Senador Odeclr Soarw. 

O SR. PRESIDENTE (CsJioa Patrocimo. Fa
zendo -r a ~nha) - A PIIIBidlnc• gostaM, 
- do aparte do Sllnador Odacir Soal88, de aler
tar V. Ex", Sanador Ran.z Tebat. &Obre o seu tem
po, qua jé aatá ..galado. 

O Sr. Odltclr IINre. (PTB-RO) - Por todas as • 
raziiaa expandldu no dlllcurso da V. Ex", que 116 
tive o prhnl6glo da OUVIr na sua parte final - mas 881 
que V Ex" falava IIObre daaamprago e Reforma M
ll'llnlslnlbva ·, 6 que vota1 contra a Ralorma Admnia· 
traliva no pnmalru turno a lanH o meamo hqe. Fico 
mUdo .-lailo oom o dlsal1110 da V. Ex" sobra a 
IIIOCUlllade da Reforma AdmmiSIIIIIIVa no que 88 .,._ 
lera ao tlf1XUIIIUI*IID du deapallr do Estado. Hqe 
~ 11 em IDcloa 011 JOftiiiiB qua 0 Gavamo nlo VIII 
damlllr n1119u6m. Eu ll8bia d1810, aabla que o Gover· 
no nlo dan •'llr'• ninguém. 

O 8R. RAIIU Tmii!T (PMDB-MS) - GJ1191111 a 
Daual 

O Sr. Odaalr 8aaiW (PTB-RO) - E nio VIII 

damllir até pooqua, aa damili 88, Mria uma hlpocn-
118. TOdoa 011 dlr, aacuiD na VDII do ar.u. na par
la Nlaliva ao Podar Execubvo, a abeltura da addllis 
da OIXICU18011 Pl)biiCOII para praanchimanto da claroa 
na AdlllliiiBiraçio ~Fede .... Err addais vim 
aando divulgadoa ao lOngo de klda a diBcuaalo da 
Rrlbn• ~ Seria uma hlpocriBia do Go
v.no 88, ao meamo 1arq1o am que .. ~ 
prorncMI OIXICU18011 p!lllllaoa para a .,., · 'o da 
p 111 cal, lll8lldaae darnbr NMIIorM eab qualquer 
jllablldo. Por outro lado, V. Ex" Ilibe qua o grande 
problema do ,.,..ndo, ,_ lw1al de B6culo a no s6cu
lo que 88 BVIZinha, e a questão do emprailo ou a 
qU11811o do daas l!pl'agO. L.amanlavalmanl, no Bra· 
si, - quaallio não vem sendo enfrentada. ~ 
...,_, vatan.. aqu1 duas ou lrils lai8 IIObre o con· 

'lnplrino de trabalho, que, como todo mundo 

com um m1nímo de bom senso sabe, são leis 1110-
cuas Não se proauz emp18g0 retil8ndo.do lniballia· 
dor, como nós l1zemos aqu1 no Cong.-so, d1rallos 
conquiStados ao longo da lustóna das lulas lnlbaliis
tas no nosao PaiS. Da modo que, paiB tarmkiar, 
queru i8ilerlir que, por todas u i8Ziles expoetas por 
V. Ex" em seu diSCUrso, volal&l, hoje, novarnanlll, 
COntia a Reforma AdRillllsliBIIVa, confonna J6 fiz no 
pnme1ru turno da lf0bl9ão. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Nabra 
Senador Oclac1r Soares, eu 116 nio vou IIOIIII1J8IIhar 
V Ex" no voto, porque, conforme al~m~e~ no lfllcro do. 
mau di!ICIIISO, a Reforma Admlmstraliva contém pon
tos allarnanle posllnlos e morallzado1118. Cumpra Cl· 
tar alguns· acabam, -dahrulwamente, os rnerajé8 no 
sennç:o públiCO biBSIIeiru, porque é estai: ala .. • o 
leio salanal; acaba a acumulação de vantagens .,_ 
devidas de seMdoi&S públicos. 

O que me traz 11. tnbuna - tá encenando, Sr. 
Presidenta - e apanu desmslificar, porque nlo é 
JUsto levar para a sociadada brasileira a ld6ia da que 
há um ramád10 m1lag1880 pata A!SIIIver o prublama 
do délicit dos EstadOII e MumcfpiOI, quando a Ralor
ma é IIISuficJenle por s1 116 para resolver easa piable
ma. Faço este pronunciamento para colocar aa COi
sas nos devidos lugares e diZer que, na qurlla do 
desemprego - assunto no qual lu1 apartaado pelo 
Senador Pedru S1mon, com muda lllllislaçio ·, WJO 
que o P11181dente da República lambém ll8lá ,_,_ 
mentando os seus mnislrue e ll8lá ~ 
que a SIIUa9áo é alarmante. Va~ IOdoa, junloll, 
Execullvo, Legislalnlo e tOdoa aquelas que ttm -
ponsabdidade, tentar enconliBr uma IIOiuçAo para 
aquilo que 6, Hill dÚVIda alguma, a - paocupa
çao do BraSil hqe: dmnuir o indiOe do daaampnago. 

O Sr. Elclo ~ (PFL-ES) - Pallllà- ma 
V. Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS) - Com 
murto PIBZIIf, Senador 

O Sr. Elclo Alvare. (PFL-ES)- Senador Ra
II'IIBZ Tebat. gostana, bravwnenta, porque a Mia j6 
assmalou o térmno do 11811 prunuiiCillmai'IID, da con
traddar totaiiiWIIa a afirmaliva do Sanador OdaCir 
Soaras, de Rondôna, da que o Governo esllllndife. 
l8nle ao piOblama do dasamprago. Ningu6m, am III 
consciênCia, pode admibr que um Govamo como o 
do Prasxlente Fernando Harinque esi8!B ulilarante, 
e a dernonstnlçio rnBiS IIVidanta a rnBiS clara 6 o -
forço muito gl8nde que aatá sendo leito danllo da 
órbita do Governo. Havecá, inclusive, ull'lll naunilo 
mnstllllal na próxima sexla·leira, a palbr dr 13 ho-
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ras. CUJO tema pmc1pal será o desemprego. Mas não 
vou fiCar aqu1 enumerando o problema do desempre
go nos grandes países, pnnc1palmente Alemanha, 
Françe e Espanha. Recentemente a televisão mos
trou para todo o mundo o desemprego na França. 
Há um avanço tec:nológiCO que, se por um lado 
aplaudimos e está se rellebndo grandemente no se
tor produbvo nacaonal, por outro lado, traz o desem
prego. O que tem que acontecer está acontecendo: 
o Governo está atento ao problema, va1 se reun1r na 
piÓXIma sexta-fe1ra, o Programa BraSil em Ação 
abnu uma peiSpec!Na de emprego multo grande -
ISSO selá demonstrado com números. Mas todos 
nós. de urna forma ou de outra, conlonne bem diSse 
V. Ex", estamos preocupados com o problema. Ape
nas não posso concoldar que o Governo esteJ& de
satento a urna sitUaÇão socaal que é agravada não 
só em Rondiin1a, mas no Espirita Santo, em Mato 
Grosso, enfim, em vários Estados. O Estado de 
Rondôrna, representado aqu1 pelo Senador Odaar, é 
prMiegl&do, porque o Presidente, quando houve o 
problema dos lunc1onános no Estado - e lá a maiO
na é lunciOIIáno pllbiiCO, como no Amapá e Ro~a~rna 
- , inctusiV8 teve um gesto multo grande, que me 
trans1111t1u como Líder. Rond61 ria tem recebido todo o 
apo10 do Governo Feda-ai. Penso que o Governador 
de Rondiinl&, conaiiQIOnáno do Senador Odac1r Soa
res, deve ter opvuio :r:: à de S. Ex". Portanto, 
acho que a afirmatiVa do em1nente Lidar do PTB, 
Senador Odaclr Soa , não prospera. O Governo 
está mudo atento ao prOblema do desemprego. E na 
piÓlCirna sexta-len teremos a oportunidade de venll
car que medidas develão ser adotadas. 

O SR. RAMEZ TBBET (PMDB-MS) - Senador 
Elcoo Alva-. não estou aqw para delet lder o Sena
dor Odaar Soaras, mas não me para» que S. Ex" ou
sou afirmar a oldlleiença do Govamo, porque S. Ex" 
namo dil8e que o G6vamo afirmara que não 1n11 pro
mowr deiiiiiiSÕaii, e lodos os jOm8IS nobCiaram a 11111-
roiio rmEtenal destinada a resolver o problema. 

CreiO que Legislativo e Executivo de.vem un1r 
esloiÇOS. Acato a au~tão do Senador Pedro SI
mon, fazendo - d que avancemos realmente 
na lonnação de urna ISSão nesta Casa para tra
tar de tão angU&bante problema. 

Sr. Presidente, multo obngado, rna1s urna vez. 
Embora soasse a campanhia, pan!Ceu que não 
atendi o chamado de V. Ex", mas apenas quiS lazer 
JUstiÇa aos meus companheiros Senadores, conce
dendo-lhes os apartes. 

Muito obrigado. 

Durame o diSCurso do Sr Ramez Te
bel, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-PreSidente. 
deixa a cade1ra da presldf!naa. que é ocupa
da pelo Sr. Carlos PatrocíniO, 2" Sectetáno. 

Durante o diSCUrso do Sr. Ra,_ Te
bel, o Sr Carlos Patrocfn/0, 2" Secretário, 
deixa a cadeira da presidência. que 11 ocupa
da pelo Sr. Genlldo Melo, 1° Vice-Piesldlrnt 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
reconhece a 1mportànc1a do pronunc~&mento de V. 
Ex", mas t1nha de adverti-lo urna vez que V. Ex" ul
trapassou em ma1s de 9 m1nutos o tempo que lhe 
era destinadO. 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Francet1no Pe
reua. (Pausa.) 

S. Ex" decl1na da palavra. 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pro
nuncia o segu1nte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"s e 
Srs Senadores, urna escalada crescente de cnmes 
hediOndos vem espalhando o pãn1co entre as fami-
1185 que residem no Plano P11oto, nas Cidades satéli
tes de Brasill8 e em toda a reg1ão do Entorno. Na 
1mprensa, o eepaço cada vez rna10r do noticláno po
hcl81 é o term6metro dos indlces alarmantes de :VIO
Iêncl& urbana que assustam a população. Urna JO
vem da apenas 15 anos lol q-rnada VIVB. e seu 
corpo lo1 encontrado no porta-malas de um automó
vel. Outro cnme que chocou pela brutlllidade envol
veu um adolescente, que matou a llros os piÚprios 
paiS. Na lléne de barbandades de apenas uma se
mana, há BJnda o caso de um casal de namorados, 
vlbma de seqileslro, tortura e morte. Nestes primei
roa meses do ano, o nllmero de homiCídiOS cresceu 
em 74%. 

Ao assumr a lldài"BIIÇa de urna campanha con
tra a VIOlência, o c-to Brazll...,_ mostrou, se
gunde-feira, a séne de regiSiros poiiCISIS que marca
ram o fim de semana turbulento da pantana de Bra
sHI&. A população está cobrando segurança, e o 
Congresso NaCIOnal, sobretudo através das Banca
das de Goiás e do D1stnto Federal, não pode fiCar 
alheiO a essee cnmes, que chocam pela berbanda
de. Temos o dever de ser parte a!Na de um amplo 
processo de rnollliiZBÇão que não fique restrito à 
ação repressNa das secretanas de segurança. Fira-
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c1samos buscar Instrumentos pobt1cos preventiVOS 
que reduzam as causas SOCiais da cmnnal1dade 

Clalo, Sr"s e Srs. Senadcres, que temos na 
regilo do Distnto Federal um laboratório viVO das 
conseqüênCias tragiC8S do desempregc, que JB che
ga a 18,4% da população. Aqu1 estão postos a nu 
dois rncMmentos SOCiaiS que concorrem para agra
var o ..,adro crfbco de Brasil1a e do Entorno. O pn
m&IIO d-IT10VImentos é o de nugrantes que vim 
de OUlras regiÕes atrás do sonho da reaiiZBÇão pes
soal, que não acontece porque estamos saturados 
na capacidade de absorver esse mão-de-obra Fal
tam lndCistnas, a construção CMI reage lentamente e 
a área de sennços é 111C1pll!nte, além de ex1g11 cepa
CIIaçiio. O outro IT10VImento vem do êxodo rural, que 
se vem agravando na região Centro-Oeste 

Sobre esse úlbmo ponto. quero apelar para os 
núnaos do própno Governo Os dados maiS racen
taa do IBGE mostram que, em 1996, 1 ,5 mllhiio de 
BIIIJM&gOS no campo foram exllntGs. A tecnologiB 
111111atve altos os níve1s de produção, mas redUZiu o 
núrnaro de empregos, sem que, em conbape.-, 
~ •mulos para aumentar as areas de lavou
ra. O Diralor de Plane]Bmento do Mllltllléno da Agricul
tura, Sr. Anll!n10 Líao, afirme que esse estagnação 
ocone no Pais há 011o anos. com uma área planlada 
que iilila:aaiOU em tomo de 36 milhões de hactaras. 
Suas ClbllaAIIÇ&Is sobra o Muro não silo nada obrns
tas, se esse quadro se rnaniiVer estável, favoracendo e 
llll(llaçiio rural e o Inchaço des Cldadee. Todos sabe
mos que é dai que vim as enlerrmdades e as p..aõ
es .abnl os 118M90S de saúde pi falidos, os geatcs 
com o seguro-daampregc e outros encargos IIOCIIIIS 

e, princlpUnente, os desequllíbnos Iam'- que le
vam ao consumo de bebidas e de drogas, ampla
~ .-llwldo como 111C11ador da VIOlência. 

&.-.. e Srs. Senadores, o umverso de B-il1a, 
dll8 20 c......._ que compilem o Entorno do Dl8lnlo 
Feclenll e de grande parte de Gollis, pni1CIP8fmente 
o ~do Estado. não é dderente. A grande dde
rença é o cenlter politiCo de nossa pi'OXImldade geo
gnlllica com os Poderes da República, que niio é pal
co adequedo para tantas cariiiCias gerado- de 
VIOiflncla de que talávamos em nossas pn11181- pe
laVIIIS. CreiO que sobram motiVOs para 1mBg1nar que 
11011118 regliio merece atenções especiaiS, porque es
tar~.- mudo próXImos dessa realidade preocupante 

Pergunto a este Plené.no, ao nosso d1gno Pre
Sidllnle e - saJS Mimstros. sena sonhar alto de
mllia propor que um 1ntenso proceseo de translorma
çilo de nossa SOCI8dade de exeluldos começ-

por Bras1ha? Aprovamos e1nde há pollCO ume le1 
complementar que ena a Região Metropolitana de 
Brasília e Entomo, Já senc1onada pelo Prestdente &I 
RepúbliCa Acredito que esse Instrumento legal pode 
serv11 de base para a montagem de um pl'lljeto-ililato 
de novas politiCas soc1ais, que semria de modelo fu
turo para o resto do Pais. A Integração antn1 a 
União. o D11tnto Federal e c Estado de Goiés, e os 
20 mun~eip1os do Entomo, Integração que jé IIXIIItll 
no plano geograiiCO, tem aqUI um arnbienbt ideal 
para ser o campo de prova de um modelo de Rlla
gração pohtiCP e econõmiCB. 

Na semana passada, areas técmcas do Mlnis
téno da Agncuttura anuncl&vam a presença de uma 
delegação de empresános JBpo,_ que estilo 11118-
ressados em 1nvesbr no Entomo e nciS cerrados do 
Centro-Oeste, buscando desenvolver novas culturas 
de exponação com recursos que devem ctwgar a 
US$850 milhões Ontem, outra notiCia diVUlgada pe
los romBJB antecipava que o Banco Mundial - apli
car US$1 ,3 b1lhão na melhona da qualidade do ensi
no no Centro-Oeste, no Norte e no NoRieale. Slo 
apenas do1s fatos ISOlados que 8XIbem a vitelidede 
da região para atra11 o 1nteressa e os IIIWIII!irnentos 
de governos, de empresanos e de agêi'ICIBI: ... ma
ClOnaiS. É uma onde que tem tudo para ser eallrn.lla
da e produz11 resultados objebvos na 111vers&o de 
uma realidade critiCa que caminhou mudo rnBI8 nipl
do do que poderíamos esperar. 

Ternos d1ante de nós essa Slluaçiio crillca que 
ex1ge soluções 1medialae. E temos IIIIIIIUmÍinlll 
para mudar, dependendo de vontade pollbca e da 
união de nos- esforçoe, num ~ tnlblllho de 
mobilização para desenvolver o Cllllurio jj80g161".co 
de e-niB e afastar o fantasma do d naft11N110, da 
1111Sérla e da VIOlência. É hora de deecruDr os bra
ços e ag1r em C011JUnto, atlalndo - debllt8 para o 
Congresso, com a parbelpação ele gavamadocw, 
prefertos e outras autondacles e com o 11p010 da m
prensa, das lideranças e dos s1nd1C81os. 

Para ter sucesso nesse Clbt&fiVo, é ~~ 
f1rmar a consciência de que a questiio SOCI8I de Bra
sRI& e do Entorno não é apenas um desalio de or
dem local ou reg1onal, mas um problema pollllco-eo
Cial de Implicações niiCIOn&IS. Como sede dos pode
res da República, somos a Vllnne IT1IIIS exposta do 
País nas suas relações externas com a comunidade 
1ntemac1onal. Além ele tudo ISSO, como Plllrirnilnlo 
Cultural e HIS!ónco da Humanidade, é 1ncampallvel 
para a 1magem de Brâi11a co~~VNer ~ 
com o est111ma de altas taxas de deeemprego e lnd1-
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ces alarmantes de vJolênc~a. CreiO Sinceramente 
que, por sua gravidade, esse tema mereoe tratamen
to espeCIBI na reun1ão ITIIniStenal desta sexta-le1ra, 
quando serão d1scubdas novas políllcas contra o de
semprego. É um apelo que faço ao Presidente Fer
nando Hennque Cardoso. 

Era o que eu bnha a d1zer, Sr. PraSidente 
Mudo obngado. 

Dutante o discuiSD do Sr. Mauro Ml
tanda, o Sr. Gstaldo Ma/o, 1° VIC8-PI8Siden
te, deiXB a cadeira da ptesrdêncla, que é 
ocupada pelo Sr. Carlos Palrocinio, 2" Se
creláno. 

Dutante o discurso do Sr. Mauro MI
randa. o Sr. Carlos Palrocinw, 2" Secreláno, 
deota a cadelta da pteSidencla, que é ocupa- · 
da pelo Sr. Ronaldo Cunha L1ma, 1° Secre
láno. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha I.Jma) -
Apelo aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes ou em ou!Jas dependênCias da Casa 
para vnem ao plenáno, porque vamos 1nrc1ar votação 
pelo piDCesso nom1nal. 

Concedo a palavta ao Senador Cas11do Malda
ner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro S1mon. 
(Pausa.) • 

Concedo a paavJ.. ao Senador Jonas P1nhe1ro. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Sanador Edualdo Suplo:y. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiP'i"- SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem ravisAo do ora
dor.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostana 
de registrar como mportante a abtude do P-ldente 
Femarldo Hennque Cardoso, que decidiu, ontem, 
convocar o Ministro do Exéfcdo, General Zenldo de 
Lucena, para pedir explrcaçCies sobre a norneeçlo 

do General-de-Brig~rcardo Agnesa Fayad para 
o posto de Subdlretor e Saúde do Exército. Por que 
1880? Porque Fayad o regiS!ro de médrco cas
sado pelo Conselho R iona1 de Medicina do Alo de 
J81181ro em 19114, acu de dar apoio às torturas 
do 001-CODI da Rua rAo de Mesquda, entre 1969 
e 1974. A cassaçã'> h&VIB sido confinnada pelo Con
selho Federal de MediCina em 1995. 

Disse o porta-voz Sérg10 Amarai que, ao assi
nar a nomeação, publcada no Dl6rlo Oficial de 17 
de 1eve1111ro, o Pn!Sidente não linha conhecimento 

I_ 

do que ocorrera ames com o General Fayad. O 
Exércdo acred1tou que sena um pi0Ced1mento nor
mal, mas é óbv1o que a An1st1B InternaciOnal e deze
nas de ent1dades mundiaiS vêm protestando contra 
eesa nomeaçAD do General-de-Bngada RICardo Ag
nese Fayad. 

A b1bll0teeána Uma Noronha testemunhou tê-lo 
viSID várias vezes na Barão de Mesquda e que, con
fonne regiStra O Globo, pnme1ro ele usava um jale
co com o nome. na lapela: depois o t1rou. Ele diVIdi& 
o trabalho com Amílcar LObo. Amflcar não errllbu Opi
niÕeS, mas Fayad assumia a posiÇão que ocupava
Cllalldo o méd1co psrcanaiiSta que teve o reg1stro 
cassado pelo Creme~. pelo mesmo motiVO 

Portanto, reg1stro que é Importante o ped1do de 
esclarecimento do Presidante Fernando Hennque 
Cardoso. 

Gostaria também de comentar a manifestação 
do Embaocador Sérg1o Amarai, Ieda ontem, sobre a 
representação que fiZemos 1untamente com os Sa
nadores Sebastião Rocha, do PDT, e AntóniO Cal1os 
Valedares, do PSB - portanto, representando o Blo
co de OposiÇão -. a respeito dos episódiOS que pre
cedleram a Convenção do PMDB Solicdamos à Cor
regedona-Geral do Tribunal Supenor Eleitoral que 
avenguasse a pi0Cedênc1a das denúiiCIBS registra
das pela imprensa e 1nciUSIV8 pelo ex-Presidente Ita
mar Franco. 

Segundo o porta-voz Sérg1o Amarai, tratou-se 
de uma aldude opo11umsta do Lidar do Bloco da 
Oposição. 

Ora, Sr. Presidente, quer o porta-voz da Presl
dêiiCIII, se é que está Interpretando corretamente o 
pensamento do Presidente Fernando Hennque Car
doso, fazer com que a Oposição deixe de cumpnr 
seu dever constduciOnal, explrcitado no art. 49? Pois 
cabe ao Senado Federal a tantla de liscaliZBr os 
aiOS do ExecutiVO, e a imprensa regiStrou fatos que 
são COibidos pela legiSlação eledoral. Sa não se 
deve uiiiiZBr a méqUina adm1n1S!rativa para pressiO
nar COnv&nC10riBIS, se a lei impede o uso, com falta 
de moralidade, da Adm1niS!raçlo Pública, entlo 
compete a qualquer cidadão, sobretudo a um Sena
dor do Bloco da OposiÇão, chamar a alenção do 
PreSidente da Repúblrca para o descumpnmento 
dessa lei. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magallães) 
(Fezaldo _,e ~I- O tampo de V. Ex" lá 
está findo hé um m1nuto e me10. 



7" ANAIS 00 SENADO FEDERAL MARÇO DE 1998 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blaca/PT - SP) -
Perdão. Presidente. mas achl!l que me t1vesse s1do 
concedida a palavra para uma fala nonnal 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cario& Magalliiesl 
- Dew!riamos ler IniCiado a Ordem do Dia às 15h30rnn. 
na forma rego I& illll. Fa uma genJfela do Senador Cunha 
Lma para oom V. Ex", que me pemilo alé achar cerla. 
mas de agora por diante V Ex" 11a1 coopeiBI" oom a 
Mesa para que possamos 1n1C1ar a Ordem do DIB. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Biaca/PT- SP) -
POIS não, Sr. Prasldente. 

Quero apenas 11191strar que o EmbaiXBdor Sér· 
910 Amarai prec1sa estar cano do que &aJa o cumpn
mento da le1 e a responsabilidade de um Senador ao 
executar a tal8fa de f1scal1zar os atos do ExecutiVO 

Sr Presidente Anton1o Calkls Magalhães. on
tem, fiz uma VISita ao Senador Humberto Lucena. 
FeliZmente, S. Ex" apresente melholaa, depoiS da 
operação que o deiXou em estado de saúde extre
mamente ddíc1l. Como de costume, o Dr. Adlb Jate
ne 18811Zou mu1to bem urna operação de grande deli
cadeza. Aaalm, gostana de IIBI"ISmdlr esta notíCIB a 
todos os Senadoi8S am1gos do Senador, aos que o 
reapedem. Algunas vezes diSCOrdei de sua l1nha de 
pensamento, mas na 111810r parte das vezes •bVe 
JUnto com S Ex" nas multas batalhas pela democra
tização deste País e na defesa de pro)81oS de lnle-
1811118 publiCO. 

S. Ex" me recebeu na sala da UTI, ao lado da 
esposa, Dona Ruth, transmd1ndo a todos os Senado-
1811, com obmiBITIO, que está se recuperando. Relle
hndo seu bom humor, S Ex" comentou a Insinuação 
que 1ize1BJ"n de que a sua estada no hoepital ara 
para -r 1r ll Convenção do PMDB, como se não 
esdl- passando por um dos lriiiiOI8S traumas de 
saúde de sua vida. Sua situaçlo Blnda 1nspora mui
tos cuidados, mas a sua salda da sala de terapia In
tensiva para a sala de unidade coronéna, ocorrida 
ontem, SlgndiCB uma melhora. P_._se que, na pró
XIma semana, S. Ex" já estará em seu quarto. 

Esta é a notíCia que t1ago a todos oe Senado-
1811, que, certamente, gostarão de ssber de aua me
lhola. Espero que S. Ex" logo poesa voltar a traba
lhar no Senado 

Durante o dJSCutSo do Sr Eduardo Su
p/lcy, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 7 • Secrelá
no, deiJrJJ a cadeira da ptBBidlnCia, que é 
ocupada pelo Sr. AniDmO Carlos MagalhAes, 
PIBSidente. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callos Magalhães) 
-Sobre a mesa. requerunento que sara lodo pelo Sr. 1° 
Secretano. Senaaor Ftonaldo Cunha Lrma 

E lido o segurnte 

REQUERIMENTO N°160, DE 1998 

Senhor Presrdente, 
Requerro. com base no art. 215, do Regimento 

Interno, a cnação de ComiSsão EspeciBI, temporana, 
com a fonalldade de promover estudos tendo em VIs
ta o exame de propostas de Refonna Tnbutána, a 
ser onteg~ada por 11 (onze) senadores tdulares e 11 
(onza) ssuplentes. tendo prazo de fuiiCIOnamento 
até 15 de dezembro de 1998. 

Juatlflcaçio 

A questão trobutana vem sendo recorrentemen
te apontada no B~asol como uma das que ontegram o 
conjunto de problemas bas~eos a serem obJeto de re
formas. Doscute-se. nesse partocular, não apenas os 
aspectos da carga tnbutána - considerada elevada -
mas, Igualmente, a repartiÇão das receitas entre 
União, estados e muniCopoos, conlonne a cornpetên
CIB e as responsabilidades de cada um dos entes fe
deratiVOs, bem como a sompldocaçio do sostema tn
butáno e a desonei8Ção dos onveahmentos e da pro
dução, ent111 outros aspectos 

A 1mportênc1B de que se reveste a refonna tn
butána aavem. lambem, do falo de 1nsenr..., no ãJn. 
boto de onterasse dos 11181S dHerantes setores da so
coedade. 

O Se'llldo Fede1al pi8CISB colocar-se em diB 
com essas doscussões, Blnda maia que Já oniCIBram 
tramitação na Cãma111 dos Deputados vanas Pro
postas de Emenda ConstduCional com a llllddade 
de modificar o rag~me tnbutáno aluai. E PI'BCI80 que 
esta Casa esteJB preparada pala o exame do assun
to, aprotundando as doversas allemabvas que ve
nham a ser prepostas, suas diVIKIIIIS 1mpfiCIÇIIea e 
aspectos, emprestando-lhas, especoalmente, a pers
pechva da fede18Ção, que deve constlluor ume das 
pnnCIPBIS preocupações desta Casa. 

Sala das Sessões. 11 de março de 1998. - Se
nador W•lclec oma,_- a.n1 v-. Benwdo c. 
brlll- J...e Ed&mdo Outra. 

o SR. I'RESIDENTl! (Antonio Cario& Magallãas) 
- O raquenmento lodo será publicado e poei&IIOITIIIK'Ie 
oncluodo em Ordem do Doa. ns lonns r&g~r~W&I. 

Sobra a mesa, p10]8tos de leo do Senado que 
serão lidos pelo Sr. 1° Secratano. Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

Sio lodos oe seguontes: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 57, DE 1998 

I )1\ptk whrc: a exploraçàt• tk• ~c:n•tço.\ de 

trumpor/1! aéreo plihl"o regular 
mtc:rna"onal de f'Cl"a!:t:li'O\, , om ongc:m mt 
dt:.>lmo nu Rc:gtão Nordc:~tc:, por enrprc:.>a 
e~trangc1ra. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. J• Fica autonzada a empresa estranbre•ra a explorar servrço 
regular público de transporte aéreo intemacronal de passageiros, com ongem ou 
desuno em Cidades da Reg1ão Nordeste, mdependentemente de contraprestação 
de serv1ço correspondente por empresa nac10nal 

l't~rcí~rufo zímc..o A autonzação de que trata o c..uput des~e artigo 
lumta-se aos serv1ços que mcluam apenas um ponto em temtóno nac1onal. 

Art. 2• Poderão operar os servrços descntos no art. 1°, empresas 
estrangeiras designadas pelo governo de seu país, na fonna do acordo bilateral, e 
autonzadas a funcionar no Brasil, conforme disposto no Cód1go Brasileiro de 
Aeronáutica. 

Art. 3" Para operar os serviços de que trata esta Le1, a empresa 
estrangeira deverá obter autonzação do órgão bras1leiro competente, med1ante a 
apresentação de proposta contendo planos operacionais e técmcos, tarifas e 
horános 

PreVIamente á autonzação da exploração dos serviços por 
empresa estrangeira, a ,auto~dade competente dará conhecunento da sohc1tação 
ás empresas nacJonaJs, para mamfestação de mteresse na sua comraprestação. 

721 
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§ 2° A autondade competente exped1ra a autonzação para mício 
das operações cm um prazo máximo de sessenta d1as, contados a partir do 
cumpnmento das e:ougênc1as constantes no Lllplll deste art1go. 

Art. ~b Após cmco anos da VIgência desta Le1, a autondade 
competente dec1dirá sobre a convemênc1a de sua prorrogação, com base na 
anáhse dos seus Impactos sobre a comumdade atend1da e sobre as empresas 
aereas nac10na1s 

Art. 5° Em caso de legislação supervemente que implique 
mod1ficação dos d1re1tos preVIstos nesta Le1, asseb'llra-se às empresas a 
manutenção das cond1ções aqu1 estabelecidas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
d1as. a contar da ed1ção da alter~ção, para que as empresas efetuem as 
necessánas adaptações. 

Art. 6° Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação. 

Art. 7" Revogam-se as d1spos1ções em contráno 

JUSTIFICAÇÃO 

A desigualdade na d1stnbu1ção geográfica das at1vidades econõmiças 
e das cond1ções soc1a1s entre as diferentes regiões do Brasil é, desde longa data, 
fato notóno A própria Constituição Federal, retletmdo preocupaçio com os 
desequllíbnos que se agravam constantemente, estabelece, entre os pnncípios que 
norteiam a ordem econôm1ca, a busca da "reduçio das desigualdades regioaais 
e sociais"(art 170, VIl) 

Prevê nossa Carta Magna. mclusive, que a "'Uniio poderá articular 
sua ação em um mesmo "compleso geoeconõmico e social, visando a seu 
desenvolvimento e à rec.ução das desigualdades regionais"(art.43) 
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A Reg1ão Nordeste é, mcontestavelmente, uma das re1.riões menos 
aquinhoadas em termos de desenvolvunento econõm1co e soc1al do País. Sua 
Situação toma-se amda ma1s preocupante, se considerado o enorme contingente 
de população pobre que aí se concentra e que não tem se beneficiado plenamente 
do crescimento da economia nac10nal reg~strado nos últimos anos 

Não se pode aceitar, porém, que o determuusmo geo1.rrafico condene 
a reg1ão à eterna condição de subdesenvolVIda, de filha pobre desta grande 
Nação 

O Nordeste tem, entre outras potenc1ahdades, reconhecida vocação 
para o turismo, dadas a !,rrande extensão de seu litoral e a excelência de suas 
pn1iw;, associadas a um cluna quase sempre propício a seu desftute. Não se pode 
esquecer a forte' herança cultural da reg1ão, presente em suas c1dades históricas, 
cenàno de Importantes marcos da c1vdização e da literatura brasileira. Sequer 
pode-se desconhecer as mamfestações culturais e artísticas expressas nas festas 
populares e nas obras de seus artesãos. 

Além disso, o Nordeste possui hoje Importante mfta-estrutura 
voltada para o tunsmo, mclumdo "uma rede hoteleira composta de cerca de 2.300 
(do1s mil e trezentos) me10s de hospedagem, oferecendo mais de 50.000 
(cmqüenta mil) unidade habitac1omiis", além de equipamentos d1versos ta1s como 
··restaurantes e parques temàt1cos" É relevante destacar que se trata de 
mvestimentos qLie correspondem a um potencial de 750 m1l empregos, segundo a 
Com1ssão de Tuhsmo Integrado do Nordeste - CTI/NE. 

Grandes obstáculos, entretanto, impedem o desenvolvimento do 
setor, o que provocou uma redução de cerca de 30%, em média, no desempenho 
da at1vidade, na re!,'lão, nos últimos meses. Entre esses obstáculos, ainda de 
acordo com a CTI/NE, é destacada a limitada oferta de serviços de transporte 
aéreo para a reg1ão 

Condu.aon.u.ld .i. di!>poml>1lidade de frota dd:i .:mpr.:sas nac1ona1s, a 
frequêm:m de VÔO!> pa1a o Nordeste vem sendo reduz1da, tanto para as ligações 
nac1ona1s, quanto para as mtemac1ona1s, com a utilização das aeronaves 
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pnonzando o alendunenlo às regtões ma1s desenvoh1das do Pats, para onde 
convergem as rolas de ma1or sohctlação A eAploração dos serv1ços por 
empresas estrangeiras. por sua vez, é vetada para os võos domesticas e VInculada 
a oterta de serv1ço reciproco por companlua nac10nal. no caso de transporte 
mtemac1onal - o que, de resto. remete a questão da d1spomb1hdade de frota 
nac1onal 

A abertura do mercado de transporte aereo. restnta ao segmento 
mtemac1onal. para empresas estrangeiras, afigura-se-nos como mn mcent1vo para 
o desenvolvimento das at1v1dades tunstlcas na Reg1ão Nordeste Nesse sent1do, 
o pro.1eto encammha uma solução que considera a rec1proc1dade, não segundo 
uma v1são mtlex1vel quanto a ex1gênc1a de uma contrapartida simétnca dos 
serv1ços. mas como um d1reuo a ser exerc1do na medida das poss1b1hdades das 
empresas nac1ona1s 

A proposta fixa prazo que se cons1dera fundamental para est1mular o 
crescnnento de uma demanda repnmtda pela dificuldade de acesso e consolidar a 
atmdade tunst1ca na reg1ão A part1r daí, sena feua avahaçào dos Impactos da 
Le1 na atJVJdade tunsttca e no equJiíbno econõm1co das empresas nactoriaJs. com 
base no que se dec1dina sobre a convemênc1a da prorrogação de sua validade. 

Em VJsta do exposto, sohcnamos a colaboração dos nobres 
Parlamentares para aprovar o projeto que ora apresentamos. 

Sala das Sessões. em li de março de 1998 

(Às Com1ssões de Constituição, Justiça e Cldodt:m1a e dB Serviços dB Infra
Estrutura, cabendo a esta ríltllrJa a dsc1silo rennmat1va). 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 58, DE 1998 

Dispõe sobre condições de 
realização de competições e 
práticas esporth·as e dá outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. 1°. A competição e a práttca espomvas so poderão ser 

realizadas em mstalações e locais submetidos a mspeções de segurança 

pelos orgãos competentes. nas condições previstas em le1. 

Art. 2°. Se. durante o mquento poiicml sobre óbitO ocorndo 

em competições ou praticas esportivas. surgirem mdíc1os ou evídênc1as 

de que as condições da mstalação ou do local deram causa a morte. esses 

loca1s poderão ser mterditados para a at1v1dade esportiva. no todo ou err. 

parte. med;ante decisão JUdiCial 

fundamentadb da autondade policial 

provocada por requenmento 

Parágrafo único. A decisão JUdicial de que trata o caput 

deste artigo sera profenda no prazo de 24 (vmte e quatro) horas. contadas 

a partir da formulação verbal ou da entrega do requenmento 

Art. 3°. ConstitUI cnme fazer realizar competições ou 

praticas esportivas em mstalações ou locais não submetidos a mspeções 

7~7 
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de segurança ou sohrl!' os qmu:o. h:IJ:l l:llldo tccmco ou dcc1s~o de 

:tultmd:tdl!' comrl!'t~·ntl!' contrúnn .... 1 uul1/:wão Jl!''i~l!'s loc:JIS para a 

reall/.aç:lo dnqud:t'i :liiVIdades 

Pena - detrmçcio. cf,• :: (.lot\) IIU!,es a I (um) ano. 

§ I 0 Se da mobset,·àncta re.mltar morte: 

Pena- detenção. de I (um) "3 (tres) Clnos. 

§ 2° Se o etgente é .funcumcírm públtco artmenta-se a 
pena ele um terço. 

§ JO Se o crime é prnticodo com o fim de obter lucro, 
além da pena pnvatJVa de I i herdade será aplicada a de multa. 

Art. 4°. Esta l.et entra em vtgor na data de sua publicação 

Art. 5°. Revogam-se os dispostçõcs em contráno 

JliSTIFICAÇÃO 

O impacto que nos causou a morte prematura de nosso 

campeão Ayrton Senna. leva-nos, obngatoriamente. à reflexão. 

Tanto em imola quanto em outros lamentáveis eventos 

ocorridos no Rmstl. do qual foi exemplo o rompimento do alambrado das 

ar~· •thnnc::adm; do estádio do Mnracanã. no Rio de Janeiro. durante a 

!lecisilo de um campeonato brnstldro. choramos a morte brutal e 

desnecessárm de esporttstns e torcedores. Mas o mconformismo é ma1or, 
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quando nos deparamos com a mvanável verdade a traged1a não tena 

ocorndo se os responsave1s pelo espetáculo esponl\ o não tivessem se 

om1t1do ou desrespeitado. crimmosamente. as normas de segurança 

É possível 1mpor sanção a esse tipo de delito. através de 

prmc1p1os genéncos da Pane Geral do Cod1go Penal (CP) e do 

enquadramento do resultado nos tipos cnmma1s de pengo para a v1da (art. 

132 do CP), homicídio culposo(§ 3° do an. 121 do CP) e lesão corporal 

culposa(§ 6° do an 129 do CP). Não obstante. a experiência comprova 

que a falta de um tipo crimmal específico concorre para a Impunidade, 

pnnc1palmentf porque. nesses casos, a responsabilidade pela ação ou 

om1ssão recai sobre pessoas conceituadas no me10 soc1al e. quando 

func1onános públicos. há a tendência de que o resultado do Ll1quento 

polic1al seja. politicamente, influenciado 

Esta propos1ção v1sa a tomar mais defimda a responsabilidade 

criminal daqueles que, por ação ou omissão. cnarem o risco ou derem 

causa a acideptes em competições ou práticas espomvas. e a concorrer 

para a melhorya das condições de segurança das instalações e loca1s onde 

se realizam eskas auv1dades. 

Sala das Sessões. em 11 de março de 1998 

ci ~~ 
Senador JÍJLiôfCAMPOS 

PFL- MT 
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LEGISLAÇ.Ã.O CITADA 

Código Penal 
Homicidlo simples 

An. 121. Matar al111cm: 
Pena - rccluslo, de 6 (seis) a 2D (vmtcl mas • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HomiCidio o:ulpuso 

I 3! So: " hmm~uli" c ~ulposo: • 
Pena - .Jetenç4o, de 1 (umJ a 3 (lresl anus . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laio o:orporal 

Are. 129. orendcr a ince1ndadc cofliOral ou a saude de oucrem: · 
Pena - decenç4o, de 3 (trh) meses a I (uma ano. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ledo o:orporal o:olp-

1 ~~ Se a lesiG é culposa: 
Pena - dctcn;io. de l (dDis) meses a I luml ano. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pmao para a vida no saúde de Otllfftll 

Are. 132. E.'por a v1da ou a saúde de outrem a per110 direto e 1m1~ence: 
Pena - decenç4o. de 3 (lresl meses a I (umJ ano, se o rato n4o consmu. ·r•me mats 

arave. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... 

(À Cmftlssiio de Ccmsfltutçdo, .lusrtça e Cldadama- dectsão remrmatiVD.) 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- Os piOje!OS serão publiCados e remelidos às Comissõ
es CQil1lt!lentes 

Sobre a mesa, ollcJos que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretáno, Senador Ronaldo Cunha L1ma 

São lidos os segu1ntes: 

OF GLPTB/073198 

Brasília. 11 de março de 1998 

Senhor Pres1dente. 
Em cumpnmento à fonna reg1mental, venho a 

presença de V Ex 1 com o obJeiiVO de 1nd1car o 
Exm • Sr Senador Odaclr Soares, na condiÇão de ti· 
tular, e a Exm • Sr 1 Senadora Reg~na Assumpção 
como Suplente, para representarem o Partido Tra· 
balh1sta Bras1le1ro - PTB, na Com1ssão de SeMços 
de Infra-Estrutura, em Substituição aos nomes an
tenonnente 1nd1cados. 

AprovadO a oportumdade para renovar a Vossa 
Excelênaa os protestos de elevada esbma e distinta 
consldemção. - Senador Odaclr Soares, Líder do PTB. 
OFICIO N• 0380-L-PFLJ98 

Brasília, 6 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos reg1mentaJs, 1nd1C0 a Vossa Exce

lêncJa os nomes dos Q)eputados do PFL que farão 
parte da Com1ssão MISta destinada a emlllr pa11!Cer 
a Medida PI'OVIsona n.R 1.640, de Z1 de fevereiro de 
1998, que "Restaura a VIQêncJa da Le1 n • 8.989, de 
24 de fevere1ro de 1995, que d1splle sobl8 a IS8nção 
do Imposto sobn1 Produtos lndustnaliZ&dos (IPI) na 
aquiSIÇão de automóveiS destinados ao 1ranspone 
autõnomo de passage1ros e ao uso de portedo18S de 
deiiCiênccJa fisiCB", em subS111ulçiio aos antenormen
le 1nd1C8dos. 

Efetlvos: 
Deputado Jose Carlos AletuJa 
Deputado Augusto V1ve1ros 
Suplentes 

Deputado Osóno ~nano 
Deputado luiZ Ou . 
Atenciosamente, Deputado lnocincio Oli-

veira, Líder do PFL. 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 

• Serão fe1tas as substttuJÇões so11cttadas. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

• A Presidência 11!Cebeu, da Secretana MuniCipal de 
Fazeo1da do Governo do Estado do R10 de Janeiro, o 
Ofic1o n• 82/98, de 3 do corrente, encaminhando, 
nos tennos da Resoluçio n• 1 , de 1998, do Senado 

Federal, a documentação referente a oferta de titu
las emtt1dos no úlbmo d1a 2·3-98. 

O expedJente, anexado ao processado do Pro· 
JeiO de Resolução n• 179, de 1997, va1 à ComiSsão 
de Assuntos Econõm1cos 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República env1ou ao Con
gn~sso Nac1onal a Medida PI'OVISÕna n• 1.531·16, 
adotada em 5 de ITIBIÇO de 1998 e publiCBda no dJa 
6 do mesmo mês e ano, que Altera dispoSitivos das 
LeiS n•s 3.890-A, de 25 de abnl de 1961, 8.666, de 
21 de 1unho de 1993, 8 987, de 13 de fevere1ro de 
1995, 9.074, de 7 de JUlho de 1995, 9.42:1. de 26 de 
dezembro de 1996, autonza o Poder ExecutiVO a 
promover a reestruturação da Centno1s Elétncas Bra
Sileiras S.A • ELETROBRÃS e de suas subsldiánas, 
e dá outras pi'OVIdênc1as. 

De acordo com as 1ndiCBÇões das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4' e s• do art. 2" da Resolução n• 
1 /89-CN. fiCa ass1m constttulda a ComiSSão MISta ln
cumbid& de emitir parecer sobre a maténa. 

SENADORES 

Titulares 

Ed1son Lobão 
RomeroJucá 

Jader Barbalho 
Nabor Jumor 

SuplenteS 

PFL 

PMDB 

PSDB 

FAIDsNeto 
Joel de Hollanda 

Gerson Camata 
Carlos Bezena 

José Sena SérgiO Machado 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

PPB 

Epttac10 Cafeteira .Leomar Ou1ntamlha 

OEPUTADOS 

Titulares 

Jose Carlos AleluJa 
Paulo Bomhausen 

PFL 

Suplentes 

Raul Belém 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Luis Roberto Ponte 
Paulo Lustosa 

Ricardo R1que 
OjBima de Almeida Casar 
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PSDB 

Salvador Zimbald1 Itamar Serpa 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Jose Machado Alcldes Modesto 
PPB 

FaiiPB Mandes Odalmo Leão 

De aconlo com a Resolução n" 1, da 19119-CN. 
fica estabelecido o sagu1nte calendário para a tramt
tação da maténa: 

Dia 11-3-118- dasl!lfiBÇAo da Co111111São Mista 
Dia 12-3-88- 1nsta1açao da Comissão MISta 
Até 11-3-98- prazo para n!C8b1mento de arMn· 

daS e para a Comlssio M1sta arntlf o parecer sobn1 
a adnnsslbilidada 

Até 20-3-98- prazo final da Comssio Miala 
Até 4+811- prazo no Congresso Nacional 
o SR. PRE8KJENTE (AniDnKI Carlos Magalhlaa) 

- o Senhor Plllllldaill8 da Rapllblica 8IMCU ., Ccln
~ Nacional a Madda PIOIIIS6na ..,.,_..,~, ado
tada em 5 da março da 1998 a publiCada no ela 8 do 
..-amo màB a ano, que Estabalaca multa em opiNa· 

ções de~ a dé ou1n1s piOVIdênc:IU. 
De aocrdo com as Indicações daS lideranças, a 

nos termos dos §§ 4° a 5" do an. 2" da Raaoluçio n" 
1189-CN, fica 81181m consbiUfda a Comissão Mlllla m
cumbKia da amdlr parecer sobra a maténa 

Hugo Napalaio 
Edlson Lobio 

Jadar Barbalho 
NaborJúmar 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Francallno P&nlira 
Glllarlo Miranda 

Jelleraon Pares 01mar Dias 

Bloeo Oposição (PTIPDTIPSIWPS) 

Eduardo Suplo:y 

PPB 

EPIIBCIO Cafeteira Laomar Ou1ntanlha 

DEPUTADOS 

Thutarw Suplnntae 

luiZ Dulâo 
Sauloa-roz 

PFL 

bloco (PMOBJPRQNA) 

Edison Andnno 
Confúcio Moura 

PSDB 

João Magalhias 
W~son C1gn.:h1 

LUIZ P18uhyllno Ayl10n Xerez 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Ak:Kies Modesto 
PPB 

JúliO Radackar Odalmo Leão 

Da acordo com a Resolução n" 1, da 1989-CN, 
fica .mbelecKio o sagu1nte calandéno para a trami
tação da maténa· 

Dia11-3-98- designação da ComiSSão MIE. 
Ola 12-3-911- Instalação da ComiSSão M ... 
Até11-3-98- prazo para racebimanto da --

das e para a ComiSSão Mista armlir o parecer sobn1 
a adr"'sslbiHdade 

Até 20-3-98- prazo f1nal da Coml8sAo Mi8IB 
Até 4-4-98- prazo no Cong1'88110 NaCional 
o SR. PRESIDENIE (ArllionD Callaa ....... I ) 

- O Senhor Pl8llldenla da República arMCU so Ccln
graaso NaCional a Medida PIOIII86ria nl' 1.5JS.18, ado
tada em 5 da março da 1998 a pJbhceda no dia 6 do 
.-no mês a ano, que Altera a oer:laçin a 111'111. 
14, 18, 34, 44 a 48 da lei n" 9.082, da 25 da julho da 
1995, a ans. 18, 19, 34,35 a§ 4" do art. 53 da Lei 
n" 9.293, da 15 da JUlho da 1998, que dlllpõem. ...... 
~. SOIInl as~ para a~ 
da ... CII,Ç8II'IIIRiá para os 8li81CiciOS da 1998 • 
1997. 

Da acordo com as llldi"''ÇÕ" das bdarioiÇIIS, e 
nos tannos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Rnnwçio nl' 
1189-CN, fica _, conntltukla a Con s'io Mllta in
cumbida da emibr ~sobra a mntérla: 

SENADORES 

Thulllrw Supl ... 
PFL 

JúliO Campos Wllldack Omalall 
RomatoJucá JOMS Pinheiro 

PMDB 

Jactar Barbalho GllftiOncamata 
Nabor JUo 110r Carlon Bezerra 

PSDB 
Ben1Veras Coutinho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplo:y Snbaálo Rocha 
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PPB 

Epllacoo Caleteora Leomar Quontamlha 

DEPUTADOS 

Titulares 

SameyFilho 
Raul Belém 

PFL 

Suplentes 

MussaDemes 
Laura Cameoro 

Bloco (PMDBJPRONA) 

OdBCtr Kleon Barbosa Neto 
HéliO Rosas Solas Brasoleoro 

PSDB 

Arnaldo Madeora Veda Crusous 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 

José Machado Alcodes Modesto 

PPB 

Mérao Reinaldo Mo"lora Odelmo Leão 

De acordo com la Resolução n• 1, de 1989-CN. 
loca estabelecido o sljguonte calendáno para a trami-
tação da maténa: I 

Dia 11-3-98- de$ignação da ComiSSão MISta 
Dia 12-3-98- 1nstalação da Comossão Mosta 
Até 1-3-98 prazo para recebomento de emen

daS e para a Comosslio Mosta emrtor o parecer sobre 
a adnussibolodada 

Até 20-3-98- prazo tonal da Comossão Mista 
Atá 4-4-98- p1'11210 no Congresso NaCIOnal 
O SR. PRESIDBfTE (Anlcno Carlos Magalhães) 

- O Senhor Pra&ldenla da Repúbla envlbu · ae Con
g-.o Nacional a Medida PIOVIsória n" 1.5110-8, 
adoiBda em 5 da março de 1998 e publocada no doa 
6 do mesmo mês a , que Autonza a Centr&ls Elé-
.,_. BrBBIIelras S - ELETROBRÁS e a Umão a 
adqu1nrem aç6as da mpanhoa Energétoca de Ala-
goes - CEAL, da panhoa Energétoca do Piauí -
CEPISA, da Centra Elétncas de Rondônia S A. -
CERON e da nllla de Eletncldade do Acre -
ELETROACRE, para elarto de onclusão dessas em
prllllllll no Programa Nacoonal de Desestatozação -
PND, bem como o aumento do caprial sociBI das 
~hias Docas do Roo de Janeoro - CDRJ e Do
cas do Estado de São Paulo- CODESP, e dá outras 
provldênciBS. 

De acordo com as 1ndocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, loca assom constrtulda a ComiSSão Mosta on
cumbida da 111111br parecer sobre a maténa: 

Titulares 

Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnoor 

SENADOIIES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

Edoson Lobão 

GeiSOn Camata 
Ca~os Bezerra 

PSDB 

Teotonoo Volela Folho Coutonho Jorge 

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSBJPPS) 

Eduardo Suplocy 

Eprtacoo Caleteora 

TitUlares 

Benedrto de lora 
Paes Landom 

Sebastião Rocha 

PPB 

leomar Quontamlha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Expedrto Júnoor 
Osmorloma 

Bloco (PMDBJPRONA) 

Oscar Goldono 
S1mara Elle'Y 

PSDB 

Derandor Dalpasquale 
Ricardo R111ue 

Antonoo FeijãO Ca~os Alberto 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides ModasiD 

PPB 

Moacyr Andrade Odelmoleio 

De acordo com a Resolução n• 1, da 1989-CN, 
loca estabalecodo o segu1nta calendário para a trami
tação da maténa: 

Dia11-3-98- de&lgnação da Comossão Mista 
Dia 12-3-98- Instalação da Comiasão MI&IS 
Até 11-3-98- prazo para recebimento da emen

das a para a ComiSsão Mosta emmr o parecer sobra 
a admossobthdade 

Até 20-3-98- prazo tonal da ComiSsão MI&IS 
Até 4-4-98- prazo no Congresso NBCIOnal 
O Sll PRESIIENTE (Anlonoo Carlos Magalães) 

- O Senhor Presidente da Rapúbloca envoou ao Con
gresso Nacoonal a Medida PIOVISÓna n" 1.58&6, 
adotada em 5 de março de 1998 e publocada no doa 
6 do mesmo mês e ano, que Cna carra1ras no lmbo-
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to do Poder ExecutJvo Federal, ena as Gratdocações 
de Desempenho e EIICiêncl8 - GDE e de Desempe
nho de A!Mdade de Defesa Agropecuána - GOA e 
dá outras pi'OVIdênci8S 

De aCORia com as 1ndiCIIÇÕeS das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 41 e 5' do art 2' da Resolução n• 
1/89-CN, foca ass1m consbtuida a Comosslo MISta .,_ 
cunmida de emdlr parecer sobre a maténa: 

Hugo Napoleio 
Edlson Lobio 

Jader Barbalho 
Nabor Jurnor 

SENADORES 
Suplenms 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Francelmo Pere~ra 
Golberto Moranda 

GersonCamata 
Callos Bazarra 

Lúd10 Coelho Jefferson Peres 

Bloco Opoaoção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy 

Epdaclo Calateora 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Quontanott. 

DEPUTADOS 
SUplante8 

PFL 

Matilu GUIIIIIIlias Coetz: Femlinl 
luiZ Durão Callos Alberto Cempoata 

Bloco (PMDBIPRONA) 

José Aldemrr 
Alldrúbel Ba1tes 

PSDB 

Zaire Rezende 
Valdor Collllto 

Moisés Benlwsby .NICles Ribeiro 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Joeé Machado Alcides Moda.lu 

PPB 

Wagner do ~nto Ojelmolaio 

De acordo com a Resolução rf' 1, da 19116-CN, 
hca lllllllbalacido o segu1nte calandáno para a tnuno
tação da maténa: 

Dia 11-3-118- deaignação da ComDão Mista 
018 12-3-118- instalaçio da Con lllo Milita 

Ate 11-3-96- prazo para recabomanto de emen
das e para a ComiSsão Mosta emrtor o parecer sobra 
a edmoSSibllodade 

Até 20-3-96- prazo fonal da Comossão MISta 
Até 4-4-96- prazo no Congresso Naaonal 
O SR. PAesmENTE (Anlono Carlos Magalh'r I 

- O Senhor Presoderrte da Republoca arMou ao Con
gresso NBCIOnal a Medida PIOVISÓII8 ri' 1.-.a, 
adotada em 5 de março de 1998 e publicada, no dia 
6 do mesrnG mls e ano, que Exlmgue a~ 
de Navegação Uoyd Blasdelro - LLOYDBRAS a dá 
outras piOVIdêncoas. 

De acordo com as ondocações das lodelanças, e 
nos tennos dos §§ 4' e 5" do art. 2' da Rasoluçlo rf' 
1189-CN, fica assom constituída a ConJAão Mista 111-

cumbida de emrtor parecer sobre a maténa: 

SENADORES 
111ularas Sup--

Edison Lobão 
Elcoo Alvares 

Jader Barbalho 
Nabor JúniOr 

PFL 

PMDB 

PSDB 

João Rocha 
Bailo Parga 

Gareoncan
Cartoa Bezerra 

Coutmho Jorge Joaé lgAáao F-ra 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sabastilo RoCha 

PPB 
Epitaclo Calataira .Leomar Ou~ llallllw. 

Luoz Durão 
Lima Ne\lo 

Jorge Wilson 
Mauro Lopes 

DEPUTADOS 

Suplanta 

PFL 

João Ribeiro 
AugustoF-

Bioco (PMDBIPRONA) 

PSDB 

DeVelllaco 
Joio Maglllhlaa 

Vdlono Medoolo Itamar Serpa 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Joaé Machado Alcida& Mcdeslc 
PPB 

FranciSCO Silva OdelmoLaio 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o saguonte calendáno para a trami
tação da maténa 

Doa 11-3-98- desognação da Comossão MISta 
Doa 12-3-98- onstalação da Comossão Mosta 
Até 11-3-98- prazo para recebomento de emen

das e para a Comissio MISta emlllr o parecer sobre 
a admosslbolodade 

Até 20-3-98- prazo final da Comossão MISta 
Até 4-4-98- pram no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJios Magalhães) 

- O Senhor Presodenle da Repúbloca envoou ao Con
gresso Nacoonal a Medida PIOVISÓna n• 1.593-5, 
adolada em 5 de março de 1998 e publocada no doa 
6 do mesmo mês e ano, que Isenta do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos lndustnali
zados partes e peças destonadas à ondustnahzação 
de bens de ontonnatoca a serem adquondos pelo Tn
bunal Supenor Eledorel - TSE. 

De acordo com as ondocações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n• 
1189-CN, fica aSSim cpnstduída a Comossão MISta on
cumblda de emitir pa~r sobre a maténa 

Titulares 

Volson Kleinübong 
Waldeck Omelas 

Jader Berbalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

Suplelàe 

PFL 

PMDB 

PSDB 

José Alves 
José Bianco 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

Osmar Dias . Carlos Wilson 

Bloco Oposto (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebasbio Rocha 

PPB 

Epd&eoo Cafeteira Leomar Cu1ntan1lha 

DEPUTADOS 

Titularas Suplentes 

PFL 

Am6nooJo~e R~nTuma 
Marcus Vonícous de Qampos Augusto Fanas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

NBir xavoer Lobo 
Neuto de Conto 

José Chaves 
Ed18on Andnno 

PSDB 

Max Rosenmann Tuga Angeremo 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Jose Machado Alcodes Modesto 

PPB 

Juranclyr Paoxão Odelrno Leão 

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, 
foca estabelecodo o seguonte calendáno para a tramo
tação da maténa: 

Doa 11-3-98- desognação da Comissão Mosta 

Doa 12-3-98- onstaiação da Comissio Mista 

Até 11-3-98 prazo para recebomento de emen-
das e para a Comossão Mosta emitir o perecer sobre 
a admossobolodade 

Até 20-3-98- prazo tonal da ComiSSio MISta 

Até 4-4-98- prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Anlllnoo Cartas Magalhies) 
- o Senhor PI1!Sidenle da Repúblca - ao Con
gresso Nacoonal a Mecida PIOIIIIIÓrill n' 1 • t2, adala
da em 5 de I'I1IUÇO de 1998 e publcada no da 6 do mes
mo mês e ano, que Dá nova redação a diSposdivoa 
da Leo n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dis
põe sobre a o~anozação da AssiSténcoa Scicoal, e dá 
outras pi'OVIdãncoas. 

De acordo com as ondocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e 5' do art. 2' da Raaoluçio rf' 
1189-CN, foca assom consblufda a Comossio Mista lrl
cumboda de emlbr parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Elao Alvares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplaadee 

Edison l..obio 
Vilson KlalnOblng 

Gerson Camala 
Carlos Bezerra 

Se~10 Machado Jose Roberto Arruda 

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebasbão Rocha 
PPB 

Epllaclo Cafeteira Leomar Qulnlamlha 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

José Lourenço Alexandre Ceranto 
Arlondo Vargas Rogeno Solva 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Saraova Felope 
Conlúcoo Moura 

PSDB 

Nelson Harter 
Sdas Brasdetro 

Rommel FeoJO Fátoma Pelaes 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcodes Modesto 

PPB 

Jofran Fr&Jal Odelmoleão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da maténa 

Doa 11-3-98- designação da Comossão MISta 
Doa 12-3-98- Instalação da ComiSSãO MISta 
Até 11-3-98- prazo para recebomento de emen

das e para a Comossão Mosta emrtor o parecer sobra 
a admossobolldade 

Até 20-3-98- prazo final da Comissão MISta 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Antono Certos Magal Eu) 

- O Senhor Presldeo o1e da Repomloca envoou ao Can
grasso Nacronal a Medida Provosóna 11" 1 . ..,..., 
adolada em 5 de maoço de 1998 e publocade no doa 
6 do mesmo mês e ano, que Dospõe sobre medidas 
de fortalecomento do Sostema Fonanceno Nacional e 
dé outras piOVIdêncoas. 

De acordo com as ondocações das lideranças, e 
1108 tennos dos §§ 4" e 5" do art 2° da Resolução n" 
1189-CN, foca asam constitUída a ComiSSão MISta on
cumboda de emdlr parecer sobre a maténa: 

Titulares 

Bailo Parga 
Francelono Pereora 

Jader Barbalho 
Nabor Junror 

BenoVeras 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentas 

Foertas Neto 
RomeroJucá 

GersonCamata 
Carlos Bezerra 

Jefferson Pe-

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebastião Raaha 

PPB 

Epotacro Cafeteora Leornar Quii'IIIIRilha 

TltularM 

DEPUTADOS 

SupleiDa 

PFL 

Manoel Castro Raimundo Santos 
Lucoano Pozzatto Coro Nogueira 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Gonzaga Mota 
Luís Roberto Ponte 

PSDB 

EdonhoBez 
Hennes Paoaanello 

Veda Crusous Silvio T-

Bioco (PT/PDTIPCdoB) 

José Machado Alcodes Mode8eo 

PPB 

João Pozzolalb Odelmolaio 

De acordo com a Resolução n" 1, de 19118-CN, 
foca estabelecido o seguonte calendáno para a lranl
tação da rnaténa: 

Doa 11·3-98- desognaçio da ComissAo M-
018 12-3-98- onstalaçãn da Corrtul8ão Moa. 

Até 11-3-98- prazo para rec:eblmento de -
das e para e ComiSSão Mlata el'lllbr o pa- IICibnl 
a admiSSib•idade 

Até 20-3-98- prazo final da Comiasio Millll 
Até 4-4-98- prazo no eong....., Nacoon8l 

O SR. PRESIDENTE {Arllor1K) Certos Maga1 ' ) 
- o Senhor Pl&lllda 11e da Flaplobk:a envoou aa Can
goesao Naaanal a Medida PIUUIIIIna rfl- ,_....,, ado
tada em 5 de março de 1998 e pubhcada no dlll 6 do 
mesmo mês a ano, qua D6 ,_ oedação ao .n. 44 
da Leo n• 4 n1. de 15 de ll8lelnblo de 1965, e elia
põe soboe a prooboção do II1CI8m8IIIO da -..lo 
de áoeas florataos em énlas agrfcolas na lagolo 
Norte a na palie norte da n~goão Centro-Oelllll, a dá 
outras provodlncoas. 

Da acordo com as onclocaçõas das lideranças, e 
1108 tennos doa §§ 4• a 5" do ert. 2" da Rasolloçlo rfll 
11119-CN, foca assom constllulda a Com III" Millllln
cumbode de amobr parecer IICibnl a rnatMa: 



MARÇO DE 199S ANAIS DO SENADO FEDER '\L 737 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PFL 

Bernardo Cabral Romero Jucá 
Júl10 Campos Jonas P1nhe1ro 

Jader Barbalho 
Nabor Jún10r 

PMDB 

PSDB 

GeiSOn Camata 
Carlos Bezerra 

L.úd1o Coelho Jefferson Peres 

Bloco Opos1çào (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiCY Sebastião Rocha 

PPB 

Epdaclo Cafeteira Leomar Ou1111amlha 

Titulares 

Rogéno Silva 
Osnurl.Jma 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Munlo P1nhe1ro 
Luaano P1zzatto 

Bloco (PMDBIPRONA) 

João Thomé Mestnnho 
Máno Martins 

PSDB 

Jose Pnante 
ConfúciO Moura 

Nici&S R1be1ro Antôn1o FeiJão 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcides Modesto 

PPB 

JoãoTota Odelmoleão 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o sagu1nte calendano para a traml
taçlo da maténa: 

Dl8 11-3-98- dea1gnação da Com1ssão MISta 
Dl8 12-3-98- instalação da ComiSsão MISta 
Até 11-3-98- prazo para recebimento de emen

das e para a Conussão MISta emdlr o parecer sob1e 
a admiSSibilidade 

Até 20-3-98- prazo f1nal da ComiSSão M1sta 
Até 4-4-98=pr no Congresso NaciOnal 
O SR. PRESID (AntoniO Carlos Magalhães) 

- O Senhor P da República erMOU ao Con-
gi8SSO Nac1onal a Medida PIOVIsóna n• 1.806-18, 
adotada em 5 de m&I'ÇO de 1998 e publiCada no dl8 
6 do mesmo mês e ano, que DISpõe sobre a ext1n-

ção de cargos no âmbdo da Adm1n1stração Pubhca 
Federal d1reta, autarqu1ca e fundacional, e dá outras 
proVIdências 

De acordo com as 1nd1cações das hdaranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 59 do art 2° da Resolução n• 
1189-CN, f1ca ass1m constituída a Com1ssão M1sta In
cumbida de emd1r parecer sobre a maténa: 

Titulares 

José B1anco 
Fredas Neto 

JaderBarbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Jose Agnp1no 
Bernardo Cabral 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos W1lson José lgnac1o Ferreira 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy 

Epdaclo Cafeteira 

Titulares 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Qu1ntan1lha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Vanessa Fehppe Ra1mundo Sa(llos 
Magno Bacelar S1lvernan1 Santos 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Roberto Valadão 
Teté Bezerra 

PSDB 

Neuto de Conto 
José Aldamlr 

Damlo de Castro Edson S1lva 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Jose Machado Alcldes Modesto 

PPB 

Gerson PeleS Odelmo Leão 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

f1ca estabelecido o segu1nte calendáno para a trarm
tação da matena: 

D1a 11-3-98- des19nação da Com1ssão M1sta 
D1a 12-3-98- Instalação da Comissão MISta 
Até 11-3-98- prazo para receb1mento de emen

das e para a ComiSsão MISta emdlr o parecer sobre 
a admiSSibilidade 
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Até 20-3-98- prazo tonal da Cormssão Most& • 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carlos Magalhias) 

- O Senhor Prasodente da Repúbloca envoou ao Con
gresso Nacoonal a Medida PI'OYisóna n• 1.807·15, 
adotada em 5 de maoço de 1998 e publocada no doa 
6 do mesmo mês e ano, que AHera a 1egoslação que 
rege o Saláno-Educação, e dá outras providências 

De aoordo com as ondocaQões das lideranças, e 
nos termos doa §§ 41 e 5" do art 2" da Resolução n• 
1/89-CN. foca assom constnulda a Comossão Mista on
cumboda de emlllr parecer sobre a maténa 

Titularas 

Waldeck Omelas 
Francelono Pereora 

Jader Barbalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

Suplantes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

José Boanco 
RomeroJUCá 

GersonCamata 
Carlos Bezena 

Artur da Távola Coutinho Jorge 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduaodo Suplocy 

Epotacoo Cafeteira 

Tllulanta 

Paealandom 
Elton Rohnelt 

Sagbastoão Rocha 

PPB 

DEPUTADOS 

Suplaallla 

PFL 

Aldlr Cabral 
JaJro Cameoro 

Bloco (PMDBIPRONA) 

MauriCIO Requoão 
DjBima de Almeoda Caar 

PSDB 

Albénco Fdho 
Darcisoo Parando 

Nelson Marchezan Alel!andre Santos 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado 

PPB 

Augusto Naodes 

De acoodo corn a Resolução n• 1 , de 1989-GN, 
loca estabelecido o seguonle calendáno para a lrall'll· 
tação da matena 

Doa 11-3-98- desognação da Comossãc MISta 
Doa 12-3-98- onstalação da Comossão Mosta 
Até 11-3-98- prazo para recebomento de emen

das e para a Comossão Mosta emotor o parecer sobre 
a admossobolodade 

Até 20-3-98- prazo tonal da Cormssão Ml8ta 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIJENTE (Armnoo Carlos IV'agal'iies) 

- O Senhor Presoderote da Republica envoou ao Con
gresso Nacoonal a Medoda PI'DYisóna n• 1.108-12, 
adotada em 5 de maoço de 1998 e publiCada no doa 
6 do mesmo mãs e ano, que Dospõe sobre amorbza
ção e parcelamento de dividas onundas de contnbUI
ções socoaos e outras omportãncoas devodas ao lnsb
luto Nacoonal do Seguro Socoal - INSS, a.Hera dispo
sotovos das Leos nOs 8 212 a 8 213, ambas de 24 de 
julho de 1991 , e da outras provodêncoas 

De acoodo com as ondocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 51 do art 2" da Resolução n• 
1189-CN, loca assom consllluida a Comossão MISta on
cumboda de emotor parecer sobre a matena 

Tltularee 

Frenas Neto 
Edoson Lobão 

Jader Barbalho 
NaborJúmor 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

RomeooJucá 
JúliO Campos 

Gerson Camala 
Cartas Bezena 

Lúdoo Coelho Carlos Wilson 

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebastião Rocha 

PPB 

Epotacoo Caleteora Leomar Quontenolha 

DEPUTADOS 

Titularas Suplentes 

PFL 

Jose Carlos Voeora Sérgoo Barcellos 
Ursocono Queoi'Oz Rogéno Solva 

Bloco (PMDBIPRONA) 

José Luoz Clero! 
Roberto Valadão 

Regona Lono 
Neuto de Conto 
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PSDB 

Roberto Rocha Welson Gaspann1 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 

José Machado Ak:odes Modesto 

PPB 

Luoz Fernando Odelmo Leão 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

loca estabelecodo o SB!JIInle calendáno para a tramo
tação da matélla: 

DIB 11-3-98- desognação da Comossão Mosta 
Doa 12-3-98- mstalação da Comossão Mosta 
Alé 11-3-98- prazo para recebomento de emen

das e para a Comossão Mosta emitir o parecer soboe 
a admoSSibolodade 

Até 20-3·98- prazo tonal da Comossão Mosta 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO calfos Magalhães) 

- O Senhor Presodenle da Repúbica envoou ao Con-

918SS0 Naaonal a Med$101/1SÓ118 ri' 1.&CI9-11, adora-
da em 5 de maJÇO de 1 e pubhcada no cia 6 do mes-
mo mês e ano. qua • sobre o IBIIJUste do saláno 
minmo e dos bel llllícias PII!VIdênaa Socoal. 

De acordo com as mdocações das loderanças, e 
nos te...- dos §§ 41 e 5" do art 2' da Resolução n• 
1 189-CN. foca assom constrtuoda a Comossão Mosta on
cumbida de emitir parecer sobre a maténa. 

Totulanos 

Golberto Moranda 
Jonas Pinheiro 

Jader Barbalho 
Nabor Jún10r 

SENADORES 

Suplentea 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Carlos Patrocinoo 
Bernardo Cabral 

GeiSOn Camata 
Carlos Bezerra 

SergiO Machado Osmar Doas 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebastião Rocha 

PPB 

Epitac10 Caleteora Leomar Quontan~lha 

DEPUTADOS 

Titulam Suplentea 

João Me11io Neto 
Manoel Castro 

PFL 

Valdormro Meger 
Hugo Rodngues da Cunha 

Bloco I<'' 'DBIPRONA) 

zaore Rezeno" 
Sandra Mabel 

Jovaor Arantes 

PSDB 

Armando Abtho 
Noel de Ohveora 

lucoano Castro 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

José Machado Alcldes Modesto 

PPB 

Enovaldo Robeoro Odelmo Leão 

Da acoldo com a Resolução n• 1. ae 1989-CN. 
loca estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da maténa. 

Doa 1t-3-98- desognação da Comossão Mosta 
Doa 12·3-98- onstalação da Comossão Mosta 
Até 11·3-98· prazo para recebomento de emen

das e para a Co!TIIssão Mosta emrtor o parecer sobre 
a admossobohdade 

Até 20-3-9&- prazo tonal da Comossão Mosta 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caolos Magalhães) 
- O Senhor Pn!Sidenle da Republica B1M0U ao Con
gresso Naaonal a Medida PIOI/ISÓIIB ri' 1.&10.7, adota
da em 5 de maJÇO de 1998 e pubiiCBda no doa 6 do mes
mo mês e ano, que Cna o Fundo de Garantoa a Fx
portação - FGE, e da outras provodênctas. 

De acoldo com as indocações das loderan-;==· e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2° da Resol...,..o n• 
1189-CN, loca assom constrtuida a Comossão Mosta on
cumboda de emrtor parecer sobre a maténa: 

José Agnp1no 
RomeuTuma 

Jader Balbalho 
Nabor Jún~or 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Guolherme Palmeora 
Frertas Neto 

Gerson Camata 
Calfos Bezerra 

Sergoo Machado Osmar DIBS 

Bloco Oposrção (PTIPDT/PSB/PPS) 

Eduardo Suplocy Sebastião Rocha 

PPB 

EprtaciO Caleteora Leomar Ouontannna 
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Titulares 

Paulo Gouvêa 
João Mellão Neto 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Lima Netto 
Franc1sco Horta 

Bloco (PMDBJPRONA) 

Germano R1gotto 
EdiSOn Andnno 

Max Rosemnann 

PSDB 

Hermes Pa~e~anello 
LUIS Robeno Ponte 

Paulo Mourão 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Jose Machado Alcldes Modesto 

PPB 

JúliO Redecker Odelmoleio 

De acoldo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o segUinte calendano para a trami
tação da maténa: 

D1a 11-3-98- de51gnação da ComiSSão MISta 
Dl8 12-3-98- Instalação da ComiSSão MISta 
Até 11-3-98- prazo para A!Cebmento de emen

das e para a Cormssão M1sta emrt1r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Até 20-3-98- pl'liZO f1nal da ComiSsão Mista 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nac10nal 

O SR. PRESIDENTE (AnlcniO C8llos MagaNas) 
- O Senhor P,_., da da RepjbiiC8 enviOU ao Con
gresso NaCional a Medida PI'OVIsóna n• 1.111-6, 
adotada em 5 de março de 1998 e pubiiCBda no d1a 
6 do mesmo mês e ano, que Alteta diSpOSitivos da 
La1 n" 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá ou
tras pi'OVIdãnclas. 

De ac:onlo com as 1ndlcações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2• da Resoluçio n• 
1/119-CN, fiC8111181m constrtuida a ComiSSão MISia In
cumbida de emlbr parecer sobre a maténa: 

Titulares 

Hu(IO Napoleão 
Ed1son Lobão 

Jader Balbalho 
Nabor Jún1or 

SENADORES 

Suplenms 

PFL 

PMDB 

Francehno Pe1111ra 
Gilberto Miranda 

GeiSon Camata 
Carlos Bezerra 

PSDB 

Serg1o Machaao Osmar OIBS 

Bloco Opos1ção (PT IPDT /PSB/PPS) 

Eduardo Suphcy 

Eprtac10 Cafeteira 

Titulares 

Júho Cesar 
Ja1me Femandes 

SebastiãO Rocha 

PPB 

Leomar Ou1ntan1lha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Paulo Lima 
RauiBalém 

Bloco tPMDBIPRONA) 

Mana Elv1ra 
Maunc1o Requlão 

PSDB 

Lldl8 Qu1nan 
Paulo L-. 

Eduardo Coelho EIIBS Murad 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Jose Machado Alcldes Modesto 

PPB 

CunhaBueno Odelrno Laão 

De acordo com a Resolução n• 1. de 19119-CN, 
fiCB estabelecido o segulllle calandáno para a trami
tação de maténa. 

Dl8 11-3-98- des19nação da ComiSsão Mista 
Dia 12-3.SS- 1nstalaçio da ComiSsão Mista 

Até11-3-98- prazo para recebimento da en.an-
das e para a ComiSsão MISta emlbr o pa- sobre 
a adrmss1l11lldade 

Até 20-::.-98- prazo f1nal da Com1ssão Mista 

Até 4-4-98- prazo no Congresso NaCional 

O SR. PRESIDENT'E (AntoniO C8llos l'aga'"' I 
- O Senhor Presidente da RepúbliCa eiiVIou ao Con
gresso NaciOnal a Med1da PI'OVISÓna n" 1.11241, 
adoteda em 5 de rnan;o de 1998 e publiCada no dia 
6 do mesmo mês e ano, que Estabelece mecams
mos objeiiVando 1ncerrtNBr a reduçio da presença 
do setor público estadual na atMdade II111111C81ra 
bancana, d1spõe sobre a pnvabZBÇiio de 11'18111UIÇiies 
f1nance1ras, e dá outiBS provldêiiCIBS. 

De acordo com as 1ndiCBÇiles das lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e 59 do art 2" da Resoluçio n" 
1/89-CN, fiCB ass1m constrtuida a ComiSSão Mista In
cumbida de emlbr parecer sobre a maténa: 
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SENADORES 
Tllularea SUplenms 

PFL 

Hugo Napoleão Francel1no Pere1ra 
Edison Lobão Gilberto M1randa 

PMDB 

Jader Balbalho Gerson Camata 
Nabor Jllnior CaJios Bezerra 

PSDB 

CaJios Wilson Llld10 Coelho 

Bloco ()posiçio (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduan:lo Supl.cy Sebastião Rocha 

Epilaelo Cafeteira 

PPB 

Leomar Qu1ntanllha 

DePUTADOS 

Suplantas 

PFL 

Paulo Corde1ro DaiCI Coelho 
Mamal Castro Saulo Queiroz 

EdinhoBaz 
Gonzaga Mota 

Bloco (PMDBIPRONA) 

PSDB 

Paulo Ritzel 
RICBn:lo Rique 

Joio Faustino 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Joaé Machado 

PPB 

Odelrno Leão 

De aconlo oorn a Resolução n" 1, de 1989-CN. 
fica eatabelacldO o seou1nta calendéno pe1a e ti'BITII
taçlo da matéria: 

Ola 11-3-1111- desll!nação da Cornsslo Mlllla 
Ola 12-3-98- inst8laç6o da Comissiio Milita 
Até 11-3-1111- prUO para racebimento de emen

dai e para a Corm8aão Mlllla ellllbr o paAICBr sobl8 
a admisslbibdade 

Até 20-3-911- pruo final da ComiSSão Mista 
Até 4-4-911- pram no Congresso NaCIOnal 
o SR. PRESIDefTE (Arlanio Callos Magallães) 

- 0 Senhor P.-.clenta da Rapllblica eiiVIOU ao Con
gl'-.o Nacional a Medida Provisória n" n" 1.813-5, 
adolada em 5 de m&IÇO de 1998 e pubiiCBda no diB 

6 do mesmo mês e ano, que Altera procedimentos 
rela!IVOS ao Programa Nac1onal de Desestat1zaçãc. 
de que trata a Le1 n• 9 491, de 9 de setembro de 
1997, e da outras proVIdênc1as. 

De acon:lo com as 1nd1cações das hdemnças. e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do ali. 2• da Resolução n• 
1189-CN. l1ca ass1m constlll.nda a ComiSsão M1sta In
cumbida de emlllr parecer sobre a maténa 

Tllularea 

Carlos Patroc1n1o 
Francet1no Pere1ra 

Jader Balbalho 
Nabor Jún1or 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Gilberto M~randa 
Jonas P1nhe1ro 

GeiSon Camata 
Carlos Bezerra 

José Serra Coubnho Jorge 

Bloco OposiÇãO (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduan:lo Suphcy 

Epllaclo Calete1ra 

Sebast1ão Rocha 

PPB 

Leomar QUinlamlha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Manoel Castro João Mellão Neto 
Ekaeu Reaende Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Ant6n10 do Valia 
Neuto de Conto 

Max Rosenmann 

PSDB 

AdelSon Salvador 
S1las Bras11eiro 

Adem1r Lucas 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alcldes Modesto 

PPB 

Fetter Jún1or Odelmo Leão 
De acon:lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fiCB estabeiBCido o segumte calendãno para a trami
tação da maléna: 

D1a 11-3-98- deSI!Inação da ComiSSão M1sta 
018 12-3-98- instalação da ComiSSão MISta 
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Até 11-3-98- prazo para receb1mento de emen

das e para a ComiSsão M1sta emrt1r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Até 20-3-98- prazo l1nal da Com1ssão M1sta 
Até 4-4-98- prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESmENTE (Antcnlo Carlos Magalhies) 

- O Senhor Presidente da República env1ou ao Con
gresso Nacoonal a Med1da PI'OVIS6na n" 1.814-16, 
adotada em 5 de maJÇO de 1998 e publicada no d1a 
6 do mesmo mês e ano. que De11ne duetnzes e ln
cenlnlos IISCBIS para o desenvolvimento reg10nal e 
dá outras piOVIdênclas. 

De acordo com as IndiCações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4" e s• do an. 2" da Resolução n• 
1189-CN, fiCa ass1111 constrtuída a ComiSsão MISta In
cumbida de emlbr parecer sobre a rnatena. 

SENADORES 
Tllulares Su~ 

PFL 

Waldeck Omelas Bello Parga 
José Agnpono José Alves 

PMDB 

Jader Barbalho GersonCarnata 
Nabor JúniOr Carlos Bezerra 

PSDB 

BeNVeras Carlos W1lson 

Bloco OposiÇão (PT/POT/PSBJPPS) 

Eduardo Supbcy Sebastião Racha 

PPB 

EpllaCIO Cafeten Leornar Ou1rrtan1lha 

Vllmar Rocha 
JúlioC.Sr 

DEPUTADOS 
Suplentee 

PFL 

Casar Bandetra 
Expedito Jún1or 

Bloco (PMOBJPRONA) 

Naulo de Conto 
Carlos Apolmám 

Fernando Torres 

PSDB 

NBir XaVIer Lobo 
MaR:Os L1ma 

Oláv10 Rocha 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

José Machado Alc1des Modesto 
PPB 

Joio Mendes Odelmoleão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
f1ca estabelecido o s.egu1nte calendano para a tral'lll
tação da matena 

D1a 11·3-98· oes1gnação oa Com1ssão MISta 
D1a 12-3-98- 1nstalação da Com1ssao M1sta 
Até 11-3-98· prazo para recebimento de emen

das e para a Com1ssão MISta emrt1r o parecer aobre 
a admiSSibilidade 

Até 20·3-98- prazo hnal da Com1ssão M1sta 
Até 4-4-98- prazo no Congresso NBCIOnal 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalães) 

- O Senhor Preslderne da Republica enviOU ao Con
gresso Naaonal a Medida PIOVISOna ri' 1.61!0-28, adola
da em 5 de março de 1998 e publiCada m dia 6 do mes
mo mês e ano, que DISpõe sobre a en são de ~ 
do T escuro Nac1ona1 - NTN destinadas a aumento 
de cap1tal do Banco do Bras11 S A . e da outras provi
dências 

De acordo com as 1nd~eações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 49 e s• do art 2° da Resolução n" 
1189-CN. f1ca ass1m constrtUida a ComiSsão Mista In
cumbida de em1t1r parecer sobre a matena. 

Titulares 

RomeroJuca 
Vdson Kle1nub1ng 

Jader Barbalho 
Nabor Júrnor 

SENADORES 
Suplentes 

PFL 

PMDB 

PSOB 

Waldeck Omelas 
Joel de Holanda 

Gerson Camate 
Carlos BeZerra 

JllSé lgnác1o Ferre1ra Lúd10 Coelho 

Bloco OposiÇão IPTIPDT/PSBJPPS) 

Eduardo Supllcy 

Eprtac10 Calete•ra 

Titulares 

Saulo Oue1roz 
L1maNeno 

Sebaslllo Rocha 

PPB 

Leomar Oumtenllha 

DEPUTADOS 
Suplen-

PFL 

Carlos Magno 
Sarney Filho 

Bloco (PMOB/PRONAJ 

Ant6n1o do Valle 
Oscar Goldon1 

LUIZ Carlos Hauly 
PSDB 

Orc1no Gonçalves 
Roberto Paulll'lo 

Veda Crus1us 
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Bloco (PT/PDTIPCdoB) 

Jose Machado Alc1des Modesto 
PPB 

Carlos A1rton Odelmo Leão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
f1ca estabelecido o segu1nte calendáno para a trami
tação da maténa 

D1a 11-3-98- deSignação da Comissão M1sta 
D1a 12-3-98- 1nstalação da Com•ssão MISta 
Ate 11-3-98- prazo para recebimento de emen

das e para a Com1ssão M•sta emtt" o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Ate 20-3-98- prazo f1nal da Com•ssão M1sta 
Ate 4-4-98- prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- O Senhor Presidente da Republica enVIOu ao Con· 
gresso Nactonal a Meclcla PRlVIsóna n" 1.1i37-2. adota· 
da em 5 de man,.o de 1998 e publicada no d1a 6 do 
mesmo mês e ano. que D•spõe sobre a regulação. 
fiscalização e superv1ião dos mercados de t•tulos ou 
contratos de 1nvest1m nto colet1vo, e da outras provi
dências. 

De acordo com s 1nd1cações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art 29 da Resolução n• 
1/89-CN, f1ca ass1m const1tu1da a Com1ssão Mtsta tn· 
cumbtda de emtt" parecer sobre a matena 

Titulares 

Jonas Ptnhetro 
Leonel Pa1va 

Jader Barbalho 
Nabor Júmor 

SENADORES 

Suplentes 

PFL 

PMDB 

I PSDB 

Bernardo Cabral 
Carlos Patroctnto 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jose lgnacto Ferretra Jefferson Peres 

Bloco OposiÇãO (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Supltcy 

Epllac10 Cafetetra 

Titulares 

Saulo Quetroz 
Paulo Cordetro 

Sebasttão Rocha 
PPB 

Leomar Outntantlha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplantes 

Paulo Bauer 
Lutz Durão 

Paulo lustosa 
Pedro Novats 

Amvaldo Vale 

José Machado 

Bloco (PMDBIPRONA) 

PSDB 

Adelson Salvador 
Lu1s Roberto Ponte 

Firmo de Castro 

Bloco (PT/PDTIPCdo) 

AlcKies Modesto 

PPB 

Jurandyr Paucão Odelrno leão 

De acordo com a Resolução n• 1, da 1989-CN, 
ftca estabelectdo o segUinte calendano para a tramt
tação da rnatena 

Dta 11-3-98- ~astgnação da Corrussão Mtsta 
Dta t 2-3-98- tnstalação da Comtssão MISta 
Ate 1°-3-98- prazo para recebimento de emen

das e para a Com1ssão Mtsta emtltr o parecer sobre 
a admtsstbtlidade 

Ate 20·3-98- prazo ftnal da Comtssão MISta 
Ate 4-4-98- prazo no Congresso Naaonal 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- Sera letta a devtda comuniCação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo desttnado ao Expedtente. 

Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

- Item único: 
Votação. em segundo turno. da Pro

posta de Emenda à ConsttluiÇão n" 41, de 
1997 (n• 173195, na Câmara dos Deputa
dos), de 1n1c1attYa do Senhor PIIISKiente da 
Republtca, que modtfiCa o regtma e dtspõe 
sobre pnnctPIOS e normas da Administração 
PúbliCa, seMdores e agentes polítiCos, con
trole de despesas e ftnanças púbJJCBS, e 
custeiO de attvtdades a cargo do Dislnlo Fe
deral, e dá outras provtdênctas, tendo 

Parecer sob n• 81, de 1998, da Cornos
são de ConstttutÇão, Jusbça e Cldadanta, 
Relator: Senador Romero JUICá, oferecendo 
a redação para o segundo turno. 

A matena constou da Ordem do DIB da sessão 
deliberattva ordtnana de 04 do corrente, quando teve 
sua discussão encerrada 

Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo 
Sr 1° Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

E ltdo o segUinte 
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REQUERIMENTO N9 161, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art 312, ahnea b, do Reg1mento 

Interno. reque11o destaque, para votaçio em separa
do, da expressão "com remuneração prapoi'CIOrUil ao 
tempo de seMÇO" constante do § 3" do art 41 da 
Const~u1ção, na PEC 41197, em seu art. 11". 

Sala das Sessões. 11 de março de 1998. -
Jen-n.._ 

O SR. PRESIDENTE (Artoruo CaJtos MageNea) 
-Na votação do pnme11o turno. estabelecemos que 
os autores de destaque poclenam defendê-lo. Con
seqüentemente, pergunto ao Senador Jefferson Pé
res se desep~ usar da palavra para defender o -.. 
clestaque. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - De
SeJO, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIJENTE (AntoniO Caltos Magalhlias) 
- Tem a palavra o Senador Jefferson Péres. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE) - Sr Prastdente, peço a palavra Pell! ordem. 

o SR. PRESIJENTE (AntoniO CaJtos MagaNea) 
-Tem a palavra, pala ordem, o nobre Senador Joeé 
Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT
SE Pela ordem) - Sr. Presidente, o encamnha
mento da votação va1 ser f~o apos a votaçAo dos 
requenmentos de destaque? 

O SR. PRESIDI:Nn (AntoniO CaJtos Magall'n) 
- E o que estamos fazendo 

Com a palavra o nobre Senador Jefferson Pé-
res. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem reYI8ão do orador.)- Sr. 
Prasldente, Sr"s. e Sra. Senadores, de1 o meu 1111010 
aos pnnctp11111 pontos da Reforma Admnlllll'aliva. En
tretanto. alguns pontos me preocupam. O pnmallo, 
como Já exteme1, relere-ee à quabra da eatabilldade, 
que e obJIIIO do destaque ped1do pelo Senador Joeé 
Eduardo Outra Mas eXJSte um outro que eetá pas
sando desparoebldo, Sr. Presidente: trata-se ao§ 3" 
do art. 41, que eetabelece o segu1nte: 

"Extinto o cargo e decla!ada a sua deli
necessidade, o senndor eslével fiCará em 
disponibilidade, com remuneração propor
clonai ao tempo de seMÇO atá o seu ade
quado aprovenmemo em outro cargo. • 

Meu destaque pede a suprassio da expt8Bsio 
com remuneração propon;IOIISI ao ~de seMÇO 
Por que, Sr Presidente? Porque a perseguiÇão polí
IICB v1a denussão do servidor públiCO, com a sua fie-

x1b1hzação, pode ser mu~ ddiCultada. Se o Elll8do 
ou o MunteiPJO - e me pteOCUpa ISSO 1111118 nos nlvee 
ÍriuniCipal e estaduál, não tanto no federal - ll8bVer 
~ndo Já à Le1 Camata. o servidor nAo podacé 
ser denllbdo, oiMamente, por e~ de quadm. 
Por outro lado, a lei pode estebelecer a 116rioe INiiiD 
rfgidos para a apuraçio da insuficilncia de dllsm
penho, -..elo o arbftno. Entretanto, a persagtiçlo 
nAo sará evitada se for apiOVIIdo- d F c aiiMI la
ferente à d~~po~~~bllldade com -!Cimentas pnJPOr
~- Sr Senadoras, porque, nata CIIIIO, nlo ha
verá hrrlllaçóeS Um govamador ou um prefello - gs
ralmente tem absoluto controle sobre as •wan
blélas e Cêmlras MunJCip&IS - que se diapõe a per
seguir advelsános com estabilidade no S8MÇO ptlbli
co e não puder dermll-los, blsla, doraqrft, fazer 
com que a AsaambléiB ou a CAmara MuniCipal axbn
ga o cargo para colocar o servidor em diaponlbilda
de. E 1810 nio poderá- mpadido: ele podad fazar 
ISSO arbtlranamente. E um sanndor conctnado, Ji 
com astabolidadJ adquinda após 4 1111011, finda o -
léglo probalóoio, podJrá ser atingido llltJibarlaiMnl 
pala eXIInÇio do seu csrgo e a colll "'V"» am dllpo
niiHIIdade, com vanc11181- qua conaspondarlo a 
pouco mus de 10%, o que ~- na pNIIca. a 
urna damBSio. Cltino allanWIIa subjelivo, PllftiU8 
o governador poda 111f11111esmente padr a axllo çlo do 
cargo sem nenhuma IUio de ser, e a Me nlllli• 
s1mplesmenta aprovsr. Depois de aprovada a axbn
çio do cargo, o serwlor é posto am dllponblidllda. 
E sem direoto a dafella. ala estará tnam8dia.,..,.,,.. 
merg1nallzado do serviço público. · 

o SR. FF • EMI'E (Aráono CerlaB Majjil E ) 

(Fazando _,.a CJIIIIIUiha) - 1-16 orador na lrlbunal 
O SR. JEFFERSON PDES (PSDB-AM) - O 

governante se IMa, awm, de um advanl6rlo IncO
modo, CJBbga-o com-- lnlimos • o caloca 
no olho da rue. 

ENa dlllpoSibYo, se aprovado, VBI expor o fun
ciOnalismo - não no Antito fedaral, ma 1101 "'
estadual e II'UIICipal - ao altlftno, ii. Bllllha oJe pers 
nantes ""'''8liVis e ~~ 

Era o que eu linha a dizer, Sr. PtaaideiM. 
O SR. PREM'4!1fTE (Ar*no CarioU' C 7; ) 

- Em YOIIIçio o daslaque que acaba de sar Ido. 
As Sr"s. e os Sra. Slnadoras que o apmwam 

que1ram pe,.,._ ~-(Pausa.) 
Rejallado. 
o SR. BERNARDO CABRAL (Pf'L-AM) I Sr. 

Presldante, paduia qUII COIIIIIII,_ o. msu -*' fa
vorável. 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO C8rlos Magalhães) 
- Sera consignado o voto de V. Ex" e lambem o do 
nobre Senador Josaphat Mannho 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magallães) 
- Sobre a mesa. requenmentos de destaque que se· 
rão l1dos pelo Sr. 1• Secretáno. Senador Ronak:lo 
Cunha Lima 

São lidos os segu•ntes 

REQUERIMENTO N" 162, DE 1998 

Senhor PIBSÍdente. 
Nos tennos do art. 312, alínea "b", do Reg•· 

mento Interno, reque1ro destaque, para votação em 
separado, dos paragrafas 4°, 5°, 6" e 7" do art. 169 
na redação dada pelo art. 21 da PEC 41197 

Sala das Sessões. em 11 de março de 1998. -
José Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N" 163, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea "b", do Reg•· 

manto Interno, requeiro destaque, para votação em 
separado, do rtem III do § 1° do art 41 da Constrtu1· 
ção Federal, com a redação proposta pelo art. 6° 
da PEC n• 41, de 1997, bem como dos§§ 4", 5" e 
7" do art. 169, da Constrtuição Federal, com a reda· 
ção proposta pelo art 21 da mesma PEC. 

Sala daS Sessões, em 11 de março de 1998. -
Senador Ronaldo Culiha Uma 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jose Eduar· 
do Outra, para defender o destaque de que é autor 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT • 
SE. Para encaminhar a votação. Sem reVIsão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e SIS. l;lenadores, 
não tenho dúVIda de que a ltiBIOiia constrtUc10nal 
eXIgida para a ap1011&9ão desse proJeto de refolmll é 
tranqQila. Também tenho a conviCÇãO de que um 
grande número de Senadores que vão votar s•m 
gostanam de ter o d1retlo de extemer a sua 0111n1io 
sobre um ou outro ponto da proposta. Na medida em 
que a ma1ona adola~s•ção de não permrt1r que 
os Sra. SenadoiBS se 1festem sobre um ou outro 
ponto, estamos falsd ndo o resultado. 

Apresente• apen um destaque, que diZ IBS· 
pado a questão da qui!Jlra da estabilidade por exoes· 
so de quadros. Entenc!o que, mal ou bem, pelo me
nos na questão da aval•ação do desempenho, está· 
se eXIgindo uma le• complementar. Nunca defende
mos que serVIdores públiCOs des1d1osos, que não 
que1ram trabalhar, permaneçam no seMço públiCO. 
Mas, com relação à possibilidade da dem1ssão por 
excesso de quadros, lemos certeza de que vários 

Senadores aqu1 presentes. dos ma1s diVersos cantos 
do· Pa1s, demonstram uma preocupação, que é a da 
perseguiÇão politiCa. 

Neste caso, gostana de crtar um exemplo do 
meu Estado, da c1dade de Camndé do São FranciS· 
co. Não se trata de tentativa de demissão de um ser
VIdor mun•c•pal, até porque, se fosse um serVIdor 
muniCipal, murto provavelmente fá lena sido demrtldo 
com ou sem establl•dade. Refiro-me a um processo 
contra Edmllson Balb1no Santos, serv1dor públiCO fe· 
deral da Fundação NaCional de Saúde, que trabalha 
em Camnde do São Franc1sco. mow:fo pelo Prefeito 
do PSDB, o Sr Gemvaldo Gal1ndo, sol~ertando a 
transferénc•a do refendo serv1dor. porque ele, Sim
plesmente, é d•ngente do PT e hder comunlláno. 
DISse literalmente. em uma reunião com vánas ent•· 
dades da sociedade de Camndé de São Franc1sco, 
que haVIB ped1do a transferénciS do refendo seM
dor; e o coordenador da Fundação Naaonaf de Sau
de respondeu d1zendo que só se pune um servidor 
públiCo depo1s de um 1nquento adm1mstratnto, o Pra
farto, por sua vez, respondeu que então 1na tomar as 
p10V1dênc1as. E qual fo1 a piOVIdênciB que o Preferto 
tornou? S1mples_mente resolveu desat•var o posto da 
Fundação NaciOnal de Saúde, que fui'ICionava com a 
part•c•peçio de serv•dores da refenda Fundação e 
com a cessão de seiVIdOIBS mumapaiS. O posto t•· 
nha como função oferecer consunas médicas, con
trolar o cáncer de colo do utero, fazer unun1zações, 
curatiVOS, '"fações, nebulizações e t1nlia, a1nda, uma 
farmáCia 

A retirada dos seMdoiBS muniCipaiS lo• orde
nada pelo Preferto, segundo ofíCIO datado de 18 de 
dezembro de 97, encamonhado ao Sr. Dano Lime de 
Barros, Secretáno da Fundação NaciOnal de Saúde, 
que diZ: 

Vimos, através do presente, •nformar a v. s•, 
conforme contato verbal que mantivemos antenor
mente, que estamos retirando todos os lunaonános 
do Estado e Mun1Cip10s lotados nasa unidade de 
saúde. 

Depois vem a relação dos nomes dos funcioná· 
nos. 

A partir daí, hOuve um documento encarrunha
do ao Dr. José Antõn1o Penucho de Fanas, Coorde
nador Aeg1onal da Fundação NaciOnal de Saúde, em 
Serg1pe, denuncl&lldo a srtuação Documento esse 
que fo• ass1nado pelo Padre João Pedro dos Santos. 
Pároco de Camndá: pelo Presidente do SindiCato 
dos TrabalhadoiBS RuraiS de Camndé; pelo repre
sentante da Assembléia de Deus, pelo Presidente do 
Conselho Tutelar do D1redo da Criança; pelo repre-
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sentante do comérc1o de mate11a1s de construção. 
pelo Presidente da Assoc1ação Comundana da Agro
VIla; representante da Associação Sio VICente de 
Paulo, representante do comerc1o de farmácia etc., 
com o ObJetJvo de sens1bii1Z8r o P~efedo de que não 
t1nha sentido estabelecer uma perseguiÇão politiCa 
contra um senndor públiCO federal E, como não teve 
atend1da a translerênciB do serv1dor públiCO federal, 
tomou uma deCisio que pf81UdiCII a população pobre 
daquele Muncípoo. Se1 que, em nível federal, a ban
cada governiSta está umda, o PMOB, o PFL, o 
PSDB, o PPB, mas PB'liUnto aos Srs. Senadores: o 
que e que acontece nos Estados e nos diVersos Mu
niCipoos? Isso que esta acontecendo com um dln
gente, com um senndor públiCO federal, que por aca
so e f1hado ao PT, mudo provavelmente va1 passar a 
acontecer com vános conei1Q1onános de V. Ex"s, 
pelo s1mplas lato de o Prelado não comungar em de
terminado momento com este ou aquele paltldo 

Portanto, Sr P~esldente, esse e um exemplo 
concreto do que esta acontecendo no meu Estado, 
volto a diZBr, com um servidor públiCO federal, por 
lfiiCablla de um Prelado lmsg1no se ele tosse um 
servidor público muniCipall Ja bnha dançado ha mul
to tempo em se aprovando essa 19Qra asa1m como 
está. 

Portanto, o nosso destaque d1z raspeito ape
nas a questão de flexibilização da estabilidade por 
excesso de quadros. porque entendemoS que há ou 
não estabdidade. A Co111111tu1Ção prevê estabilidade, 
mas prevê a exlgênciB de o seMdor trabalhar. A re
forma está eXIgindo le1 complementar nos casos em 
que se pravã a denussão por lnsuhclêfiCIB de de
~nho. Mas, Sr. Prasldente, Sr"s. e Srs. Sena
dcne, ~ que garantir a flexibilidade por 
IIWUficlllncoa de desempenho e, alem diSSO, dar -
poder para vános d1ngentes executntos que 8XIIIIam 
nos rmlheres de MuniCípiOS desta Pais para estllbe
lecet8m persegwç6es poJIIICBS que acabem ptiiJudi
CIIndo a população. como neste caso especifiCO, é 
uma sduaçio absulda. 

Portanto, Sr. Prasldente, Sr"s e SIS Senado
res, pedimos pelo menos que se pennta a votaçAo 
do destaque. O que está em votação, neste momen
to, é apenas o raquenmento do destaque, alflda não 
é o ménto. Pedimos aos SIS. Senadores que pelo 
menos permitam que aqueles Srs. Senadoras que 
concordai8ITI com o contunto geral da reforma adml
llllltrabva, mas que não concordarem com um ponto, 
que, pelo menos, tenham a oportunidade de axpras
.. ...., esse voto. 

Muito obngado. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO C&rlos Magalhães) 
- Em votação o destaque ap~esentado pelo nobre 
Senador Jose Eduardo Outra. l1do pelo Sr 1° Secre
tano e delend1do pelO autor 

Os SIS Senadores que aprovarem o destaque 
que1ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Re1edado 
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (Bioco/PT

SE) -Sr. Pres1dente, peço venl1cação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO C&rlos Magalhães) 

- Vamos proceder a veniiCBÇáo de votação. · 
Peço aos Srs. Senadores que marquem a sua 

presença Fo1 ped1da a veniiCIIção e o painel ter6 
que f1car liVre 

Srs Senadores, quem esclarecer: quem IIOia 
pelo destaque vota s1m; quem vota contra o desta
que vota não 

Os Srs Senadores 1a podem votar 
Como vota o L1der do PSDB? 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, o PSDB recomenda o voto não. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO C&rlos Magal'ãs) 

-Como vota o L1der do Bloco da OposiÇão? 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -8P) -

Sr Presidente. o Bloco da ()posiÇão vota sim ao des
taque proposto pelo Senador José Eduardo Duba. 

O SR. PRESIDENTE (Artano C&rlos Magallãaa) 
-Como vota o Líder do PFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Plalt
dente, o PFL 1a:on l8llda o 11010 nio. 

O SR. PRESIDENTE (AnloniO C&rlos Magalt-- I 
-Como vota o Líder do PMDB? . 

O SR. JADER BARBAI HO (PMDs.PA) - O 
PMDB 18COII1811da o 11010 não. 

O SR. PRESIDENTE (Artano Carlos l"aggllh'n) 
-Como vota a Ldtnaw;a do Govano? 

O SR. ELC10 ALVARES (PFL-ES) - A l..idenlnça 
do Governo recomenda o voto nlo. 

A SRI IIARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr. 
Pl881dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Artano Carlos Mlijjllll -a a) 
- Tem V. Ex" a palavra. 

A SR• IIARLUCE PINTO (PMDB-RR. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, votei antes da recomeuda
ção do Líder do meu Partido. por ISSO quero retilicar 
o meu voto. O meu voto é não. 

O SR. PRESIDENTE (Artano Carlos l"aggllh-as) 
- V Ex" pode voter como deseaa que o seu voto será 
consertado. 

Peço aos Srs. Senado~es que a1nda não vota
ram para fazã-lo. (Pausa.) 

(Procede-se IIIIOIBçãD.) 
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O SR. PRESIDENTE (Anl01110 Carlos Magalhães) 
-Votaram SIM 22 Srs Senado....,, e NÃO. 50 

Houve uma abstenção 
Total: 73 IIOIOS. 
O requenmento de destaque foo re1edado, fo· 

canelo Pll!!Udocado também, por ser maténa correla
ta. o requenmento n" 163, de 1998, de destaque do 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (AnlonKJ Carlos Magali ' s) 
- Sobre a mesa, raquenmento que será lido pelo Sr. 
1° Secratáno, Senador Ronaldo Cunha Lima 

É lido o seguome· 

REQUERWENTO N" 164, DE 1998 

Senhor P....,odente. 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeoro destaque, para votação em separa
do, §§ a• e 4° do art. 41 da ConstJtução --.te 
do art. 6" da PEC 41197. 

Sala das Sessões, 1 1 de ma190 de 1998. -
N., S1111uuna. 

O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magaloiles) 
-Em votação o raquenmento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 
pennanecer sentados. (Pausa ) 

Retaliado. 
O SR. PRESIDENTE (Anlon11 Carlos Maga"' ) 

- Passa-se, asaom, ao encamonhamento da VOiação 
da rnaténa propnarneme dda 

Peço que os Srs. Senadores que quoserem se 
onscraver para encamnhar a votação da malána as
Sinalem pelllllle a Mesa o seu deeeJO. 

Concedo a palavra à Senadora Junoa M.,_, 
que dllp6e de 5 mnutos para fazer o seu pronuncoa
mento. 

A SRA.. JONIA IIARISE (Bioco/PDT -MG. PIIRI 
encamnhar Sem revosão da oradora.) -Sr. P,.,.. 
dente, s.-&. e Srs Senadores, r-'B oportunodade 
da VOiação em segundo turno da reforme actmriiiJa
bva. que,_ daatacar doos pontoa. 

Pnrneoramente, quero dozer que o Senado eslá 
peo-rdetdlll1<1dolo a grande oponunldade - como, onclueive, 
ocorreu quando da votação da propoata da ollfomoa 
da Pft!VIdênaa - de apeofeçoar o pf01810 da reforma 
admnstraiiVa. É lamentável e melancólico afirmar 
._ta Casa, em alto e bom som, que ~~~~quer bVWnos 
oponullldade de debatar a refonna admniSIIallva. 
Nenhuma das emendas apresentadas foram analisa
das e aprovedades no pf01810 de refonna admlnlatra
bva. 

lnaeto nessa questAo. porque osso não é raro 
nMI8 Senado. Estamos doscutlndo matérias da 

maoor omportãncoa, que mexem com a VIda das pes
soas. como esta que mexe com a vida de .milbares e 
molhares de sen11dores pubhcos federaos, estaduais e 
munocopaos, trabalhadores do nosso País. 

Sr. Presodente, So"s e Srs. Senado1811, a bem 
da verdade, nio podemos apre-r emendas a 
esse proJIIIo, pooque o mesmo não pode wltar à CA
mara dos Deputados. Nio podemos aprolundar 
esse debate e fazer um aperfeçoamento, como 
oconeu na votação do pfOJIIIO de rllfonna da PnM
dêncoa, em que vanas emendas por mm ~"ta
das foram aprovadas. Das 37 emendas de mnha 
autona. o Senador Bano Varas aprovou, total ou par
coalrnente, cerca de 12. Na refonna admnlllnlbva, 
apresenlel nove emendas. e nenhuma delas, como 
todas as demaiS emendas apresentadas, p6de se
quer ser analosada, sob a IUBIIfocatova de que o proje
to não pode voltar para a Cirnara dos Deputadoa. 

Sr. Presidente, como nosao tempo é ulguo, 
quero destacar alguns pontos em que a proposoçlo 
que estamos votando prejUdiCa os onta,_ doa 
nossos seNidores. 

Quanto à perda da tranqiiilidade JUriclca do 
SBMdor publoco, os que conhecem o texto CQIISidu
ciDnal sabem que, ao contráno do que alorma o Po
der Execubvo. onexoste no DoredO b-ileoro a..,...._ 
dada absoluta no cargo pllbloco. A própna Ccnsbtui
çio em VIgor estabelece que o seNidor, n-..o BSn 

tável, pode perder O cargo medoante IJI'CICBISO admi
mstiBIIVO, estando assegurado o seU .,.. dnilo 
de defesa. Isso é perfeotamente natunol e jll. ..-. na 
própna Consbtuoção. Os servidores que nlo Cum. 
pram com senedade e com hol-i!arle oa- de
veres fui1CIOnaiS na área do S8fViço pUblico e que 
COio-m BIOS aébcoa, no caso da deaviO de dWIIIiro 
pUbliCO, certamente terão que enhantar um p!'a c a 11 c 
admlnistlllbVO e penlllllo seus .,.ngoa. 

Portanto, ISSO não j1181ifica o fato de o Gov8mo 
onsosllr na quebra da estebdldade doa BIINidol• pU
blocos. 

Sr. Presidente, queremos mnda salientm' que a 
campanha que está sendo feita, dulllllla todo -
periodo, pelos defenso1811 da queboa da llll.tllllda
de, apiMentando a SOCI8dade braadalra c.no ax
C88SMlmenta rígida. faz com que haja um clima de 
ontranqiioiKiade entre os seNidoree. Se roas -.cloç6-
es atUBIS a derrnssio é possível, ao se flabhzar 
aonde maos essas regras, ampliar-ae-á o ~ dlllcn
coonano do admnostrador, focando, aum, viabiliza
doa os excessos e ~as albllrai'IIKIIMiel. 

Isso sognofoca que, certamente, daquo para fnln
te, Governadores de Estado começarão a clamibr 
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func10náncs. Aqueles que não rezam na cartilha do 
Govemador ou do Part1do do Governador de então 
poderão ser perseguidos da forma d1scnc•onána por 
parte doa noasos governantes. 

Concluindo, Sr. Presidente, eu gostana da re
gistrar que uma das questões ma1s lamantáve•s des
sa processo, ocorridas durante a bamllação da refor
ma admmiStrativa, que durou por três meses no Sa
nado Fadara! e fOI ag~lizada durante a convocação 
axtraordinána a IIm da ganhar prazo - a o Governo 
ganhou assa prazo - é axatamante a falta da oportu
nidade para debater um assunto da tamanha •mpor
târ1CIIl. Na verdade não eatamos fazendo nenhuma 
relom1a da Estado, o que sena essencialmente Im
portante para a máquma admimslratNa do País. Não 
estamoa fazendo reforma de Estado. O que o Sena
do Fadara! está aprovando hoJB, pala ma10na da 
base do Governo, é a quebra da estabilidade, que 
propiCiará, sem dúvida alguma, lamentavelmente, o 
podar diSCnaonánoi:governantes para a dem•s-
são de seus servido . 

O SR. PRESIDE (Antonio Carlos Magalhã-
es)- Com a palavl& o Senador Epdac10 Cafeta1ra. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA Pal3 
anc&mlnhar a votação. Sem reviSão do Ol&dor.)- Sr. 
Presodanle, Sr"s. e Srs. Sanadoi8S, usar o miCrofone 
para dar conselho a Sanador sena •nganuldade. To
dos que aqu1 se encontram conhecem perfeitamente 
a vida públiCa e o que ocorra noa Eatados e MuniCI· 
piOS. Em mau gabinete, ouv1 Sanadoi8S garant1rem 
que o Presidente Femando Hennque Cardoso não 
damlbrá ninguém. Os jornaiS d1zem que se damrt1r 
será somente em 19119. E fique~ ma perguntando 
quantos SI&. SenadoAIS mag•naram o que IB ou o 
que vai assa emarlda:r acontecer nos Estados e 
noa Mun~~:fp~oa. Noa stadoa e nos Mun1cfp10S, Sr 
Presidente, Srs. Se OA!S, até sem assa emenda 
COI'ISIIIucional o prefeito demite seus adversanoa, 
seus deaafetoa, aquelas que não acompanham a 
polfbca do preferlo, aquelas que trabalham na elei
ção contra o prafeilo. Dizer que ISSO flax1bll1za a es
tabilidade é bnncade1ra; quebl3 a estabilidade. E es
tamoa dando garant1a a prelertoa e governadores 
para demlhram quem quiSerem 

Estou usando a pelavl&, Sr. Pras1dante, pa13 
regiStrar rn1nha poa1ção. Vã-se com mUlta facilidade 
que oa Srs. Senadoras ou estão conversando ao te
lefone ou estão conversando uns com os outros. 
porque cada um lá sabe COIT1'> vm votar, cada um J8 
detarm1nou como va• lazer. Murtos talvez laçam 
como P1latos; outros não, outros vão bater o prego 
na cruz que va• ci'UCII1car o func1onáno públiCO bras•-

le•ro E eu quero Que 1sso l1que reg•strado, para que 
o povo bi&SIIe~ro entenda que o Presidenta. ontem, 
reumu os M1n1stros para d•zer que era contra o de
semprego Aqu1 se falou que o desemprego é mUlto 
resultante da maqu1na. a maqu•na que subslrtUIU o 
homem Mas a maqu1na que faz as eleições va1 ser 
a mesma que va• demd1r em grande quantidade bra
s•le•ros e braslle•ras 

Sr. Presidente, e Inste reg1strar o que está se 
passando. Toda a população bras1le1ra acompanha 
novelas Sam fazer propaganda comerc~al, está pas
sando uma novela na qual ha um peiSonagem cha
mado Orestes O Sr Orestes e um homem desem
pregado que não tem o resperto na casa dele, nem 
da mulher. nem dos l•lhos, nem dos armgos, nem de 
n~nguam E vamos a1udar, Sr Presidente, a fabncar 
uma leg1ão de Orestes - os que não telão seu em
prego e outros que f1cam no desassossego. sem es
tabilidade, sem saber a hora em que vão se transfor
mar em Orestes neste País 

Sr P~es•dente, quero votar e Sair daqu• com a 
cabaça ergu•da por ter votado com a m1nha cons
clênaa No pnme1ro tumo, f1z um diSCUI"b..J emociona
do - não valeu co1sa alguma 

O Governo até 1á d1sse que o acontecido no 
pugilato da convenção do PMDB não va1 influir em 
coiSa alguma na votação deste segundo tumo Che
gue• à conclusão, Sr Pres1dente, que nem as FoiÇ&S 
Armadas, no penodo m1lrtar, dominou tanto este 
Congresso como o poder aconõm~eo áa democrac1a 

EIB o que eu t1nha a d1zer. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra à nob~e Sanadora Benedrta da 
Silva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Para encam1nhar a votação. Sem nMsio da orado
ra.)- Sr. P~esidente, Srls e Srs Sanadores, mesmo 
sabendo que a dac1são está tomada, vánoa Srs. Se
nadores Já se man•leataram em relação ê matena 
que ora exam~namos. Neste segundo tumo da Re
forma Adm•n•strat1va, colhemos todas as crit•cas 
construtivas possiva1s Detectamos as 1"118rle1Çiies, 
sa]8 a OposiÇão, seja a base da sustentação do Go
verno No entanto. as 1rnperle1Çiies aqu1 colocadas -
e algumas por unan1m1dade - não foram comg1das 
Uma delas hoje os 10ma1s retratam· não haverá de
ITIISsões Que bom' Não que~emos que haJa demis
sões porque o servidor não pode ser o VIlão. não 
poda ata porque não o é. Mas so ISSO não basta, ha 
que se propor uma reforma adm1mstrat1va na qual 
haJ8 partiCipação. part1c1pação que poaSibllde contro
la; controle que poss•b•hte fiScalização 
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Ora, estamos conVIvendo com o contrato tem
poráno de trabalho e com alto 1nd1C8 de desempre
go. O Govamo se Pf80Cupa, mas. ao mesmo tempo, 
contribui com a quebra da estabilidade, com a pense
gução auto,__ De turma a que, ho1e, os seMdo
,_ que têm -aliciada estão preocupados. Esta
mos VNendo verdacle110 JOIIO de palavras e açõas 
contraddónas com 08 propóllllos- ao na10S com re
lação àquelas que têm expressado 08 dalansoras da 
ralam• - que a colucam nlo como um palaatJvo, 
mas como uma aulnçio para a siiUBÇio que u Pais 
astá euhamando. Perwu que as refonnas devan ser 
CUII8Ialas (relomu admmiSirabVa,tnbulána e piBVI
denc:ála) porque aio os senndorea deaempragados 
que estão se tollllllldu C11111810s. A 1111110r parte deles 
tem curso auperior ou méd10 e formam a grande 
mio-da-obra ~- Já estão preocupados em 
c:untribu1r para a PIWVidii'ICI8 Saciai. Como nio são 
l'llgllllrados, llllllllmente não estio conlnbu1ndo. É 
pr-a encarar as reformas com esse conteúdo cor
relaiD e nio de forma 18Ulada pura e s1mplasmante 
para atender 08 rernendoe dos 1nterassell de uma 
nwareforma. 

Digo, com toda a tranqueza, que sou mlelra
mente faVOI'1lvlll M reformas, mas não a essas refor
mas que 8IIIAo undo feitas. Também não Vf111U as 
reformas com o Olhar corporabVO. Houve algumas al
leraçiies aiQIIIIIcallvas, mas não o suficiente para re
IGiveros~ 

O SR. PRD ~~"ENTe (Ankno carJoa Magallães) 
(Faz -r a~nha.) 

A SR' IIEMDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)
Vou conclUII', Sr. P18111dente. 

Sobra a parda da eetabiliclade já se manH-
ram mudo bem 08 Huatrw Sanadorea Jeffason Pé
- e Jos6 Eduardo Outra. Já tive oportunidade de 
manllaalar-ma contra a quebra da ambdiclada em 
outra ocaalio. 

Gualarta de lembrar que h6 trte ar1011 os S8M
donlll nlo 11m IUjUSIB. Enllo, as reformas mdagru
aaa. pura elimplellme!U, paaarla a ilusão de que 
e.tados a Municrpios que já Mllo falidos ou quaH 
flllidos pociMI llcar tranqlliiOB porque .... pruble
maa aario aulucianados, a 08 urvldcne perversos 
aario JUatarnanla- ouçam o que digo - JUlgados apus 
a llfOIIIUigaçio da reforma que 88lalllcl8 aqw -.. 
do porque serlo aam direlloS, 118111 aumetllos, além 
de serem COIISidenldos os verdac:lernls miii8JÚ que 
provocaram todo o caos na Adm1nilltraçio Polba. 

É isso o que vamos volar. Por ISSO, coerente, 
tA-'>ém no aegundo tumo, voto contranaman1e a 

woposta. 

O SR. PRESIDENTE (Anlomo carJoa MagaNes) 
-Com a palavra o Senador Sllbastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BJoco/PDT -AP. 
Para encam1nhar a volaÇio Sem nMSão do orador.) 
- Sr. Presidente. Sr"s. e Srs. Senadores, rnars um 
vez manllesto-rne desta lnbuna a raspadO desta 
emende constlluc1onal que está. sendo volade na tar
de de hoJe, em segundo tumo, no Senado Fecleral, 
para diZ&r que, aa&~m como os dernars Senadores 
do Bloco de OpciSIÇào, também vou volar contrana
mente a PEC de Aetorma Adm~I"'IBBrabva por -
der que em seu contexto, palo menos paraalmanle, 
exiStem alguns retroe_... com 011 qwus não posso 
concordar. Não devemos contundir refomta com re
trocesso. 

A questão da estabilidade, no meu entendi
mento, de lorma mudo ctara, 8VIdei'1Cia que a apro
vação desta PEC slgfllfica grande ratruoeaao: o Go
verno eshmula a sua Bancada a eliminar da Consti
tuição Federal vánas conqu- doe servidolas. 

Todos nos sabemos - aqu1 estio vános Sena
dores que foram GoWimadores, Mrrustros e al6 Pre
sidente da República - que não são os servidores 
estáveiS - e eu gostana que o Governo c:on.,rovu
se ISSO - que tazem extrapolar oa gaatos com o fun
CIOnll~srno publiCO na União. Também ~ que 
não há axcasao de despaaa com o fu11C101181ano na 
Umiio. nem nos Eslaclos. nem nos Municlpios. 

Então, se nlo são os servidoreS estáveis que 
provocaram esse rombo que existe na III8IOrle dos 
MuniCíPIOS e Estados brasileiros, com re~aç~o· aos 
gastos com o fui1CIOnalisrno ~blico. porque ptajuci
car esses trabalhadorea, retJrando-lt.s 08 dl1"81108 
conquiStados? 

Esse porllo de Retoma Adrnnostrabva conrltilui 
um retrocesso. E o que é lamentával é que aquer 
se deu ao Plenáno oportunKiade de se mandeelar 
quanto ao ménto dee8e diSIIQSIINO da Ftalorma All
rnniSira!JVa, haja VISta que naqueumentoa da desta
que ,._ sanlldo foram rejedados, 1f111811111do que 
cada Senador pudasll8 exp--..r o _, 010110 com 
raspadO a esse 118m. 

Ma~s uma vez. faço questão de reconheoer que 
o MiniStro Bresser Pera1ra a sua equipa, princ!pal
mente a O,. Cláudl8 Coslln e o Dr. Lwz Certos Al
meida Capalla, lêm, s1m, realiZado esforço no senil
do de superar alguns equívocoe refallvos aos MM
~ públicos dos ex-blrnlónos, comglndo-oa de um 
lado e sacnflc:ando os aaMdores de outro, como 
aconteoau, há poucos diBII. quando ratnanam dos 
seiVICiores dos ax-terntónos t 2 relerflnc11111 e a -
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censã.o func•onal concedidas em anos antenores. 
sob a alegação de que houve 11regulandades. 

Quantos seMdores foram punidos por comete
rem essas 1negulandades? O que acontece, na prá
bea, é que sempre os seMdores são sacnlicados. 
Se houve 1rragulandade, houve conivência do ex
Govemador do Estado na época. No entanto, ele 
não fo1 punido. Não há nenhuma açio tramrtando 
conlla os gestores públicos que cometeram essas ~r
regulandades. Quem astá sendo sacnhcado neste 
momento é o grupo de seiV!dores públiCOS que ga
nharam as referências e a ascensão fuiiCIOnal. As 
referências foram rebradas e não foi feita a deVIda 
reposiÇão da progressão funcional a que os seJVodo
res fazem JUS desde 1992. Tenho mtormações de 
que haverá correção, mas ela ainda não fo1 feita 

Concluo, Sr. Presidente, mandestando, ma~s 
uma vez. meu voto contrário a esta Reforma, que, 
no meu entendimento, não contribui de forma nenhu
ma para o COilbole dos gastos públicos, para o equl
librio das contas públicas, mas, s1m, preJUdica um 
grupo de saMdores p(lbl1cos que não têm culpa da 
situação e que, portanto, não devenam ser objeto 
desse retrocesso. 

Muito obrigado. 
o SR. PRI!StDENTE (Anlenoo C8l1os Magalhies) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supll
cy, para encam1nhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-5P. 
P- encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, s.-a. e Sra. Senadores, o Govemo resolveu 
adotar a d1retriz de aplOY&r no Senado o texto já 
apniCI8do na Câmara, sam adrnrtlr a possibilidade 
de qualquer altaraçlo, a nlo sar algumas que. o Se
nador Romero Jucá, Relator, chamou de einerldas 
de redação. 

A proposta, a nosao ver, contém várias Incons
titucionalidades, 1nconsislê11C18S e conlladiçães. 
Com O Intuito de COrrigi-las, O Bloco de OposiÇiio 
apresentou quasa 30 emendas na ComiSSão de 
ConsbtuiÇão, Jusllça ' Cidadanl8 - CCJ -, tendo 
sodo todas rej8itadas, embOra multas delas buscas
sem apaMS comg1r ini!IJar!eições lécniCBS do fexto. 

As pnnclpalll rnddlficaç6es que estão sendo 
efetuadas, de acordo dom o texto aprovado na Câ
mara, já ratificado pela PCJ. são as segu1ntes· 

1. O processo lldtatóno para empresas públi
cas e SOCiedades de aconoma miSta toma-se mais 
Slmpldicado, deura de ser públiCO, devendo obedecer 
apari8S a pnnciptOS de AdminiStraÇão PúbiiCL 

2) A remuneração de deputados estadua1s e 
diSintals passa a ser ID<ada por le1. A mesma deuca 

de ser obngatonamente estabelecida na legislatura 
antenor A regra vale lambem para os vereadores 
No que d1z respedo a remuneração de deputados e 
senadores, há contradiÇão no texto entre a regra do 
art 49, 1nc1so VIl, que trata da competênca elCCiusl
va {portanto, não sujBIIa à sanção presidenCial) do 
Congresso Nac1onal ~ d1spor sobre subsídiOS dos 
parlamentares e o esbpulado nos arts. 37, IIICISO X; 
51, 1ncoso IV; e 52, 1nc1S0 XIII, pelos quaJS essas sub
skloos são l1xados por leo, osto é, necesSitando de 
sanção presldencoal O mesmo problema se dá em 
relação a remuneração do Pres1dente, do VK:e-Preso
dente da República, governadores e w:e-govemado
res de Estado e prelados. É novidade a 1nsarção. no 
Texto conslltuclonal, de norma diSpondo que a re
muneração dos governadores e voce-govemadores 
sera lucada por lei, de 1n1C181ova da Assambléoa Legls
labva, aplicando-se o mesmo, mutatls mutandls, 
para prefllllos e voce-prefe1tos. Caso prevaleça o en
tendimento de que a competência é exclusova do 
Congresso, para fixação dos subsldiOS de seus 
membros, poderá haver questoonarnentos acerca da 
constdUCIOnalldade da regra que 1mp1nge ace depu
tados estaduaos e vereadores a obsaiVincla da lei 
como Instrumento normabVo, apropnado para a fo.<a
ção dos respecbvos subs1d1os. Outro grave proble
ma que resultará da aprovação da emenda é que a 
f1xaçáo da remuneração dos membros dos Poderes 
leg1slabVos e Exec:ubVos, em todas as esferas, a 
despeitO do disposto no art. 37, 1ncoso X, haverá de 
ser atnbuiÇão exclusova das respecbVas Casas Le
goslabVaS. As 1ndenlzaçiles aos partame_-, em 
caso de convocação extraord1nána, não poderão ul
trapassar o valor do subsidiO mensal. A remunera
ção do Presidenta e do VK:e-Presodanta da Repúbli
ca não ficará maos condicionada ao princiPIO da an
tenondade do BXeiCICIO fiiiiUICBiro 

3) Os subsldoos de parlamentares, JUizas, che
fes de Poder Exaculnlo, membros do M1nostáno Pú
bliCO, da Advocacoa e da Delansona Pública passam 
a ser detendes em parcela únoca, lriCOrporando-sa a 
ISSO, para todos os efedOS, as parcelas concebodas 
como remuneração 1nd1reta. Os referidos subSídios 
de magiStrados e procuradores serao estabelecidos 
por le1. Este diSpoSitiVO poderá ser quasiiOnlldo 
quanto à sua constotuaonallllade, alegando-se a 
quebra da autonomia do Poder Judiciério para diSpor 
sobre a remuneração dos membros da Magistratura. 

4) O concurso públoco para onvesbdura em car
go ou emprego públiCO será por prova ou por provas 
e títulos. de acordo com a natureza e a complexida
de do cargo ou emprego. A lei pode estabelecer 
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requ1s1tos d1ferenc1ados de adm1ssào quando a natu
reza do cargo o eXIQir 

5) O exerc1c10 do d1retto de greve por servidO
res públiCOS toma-se regulável por le1 especifiCa. 
Atualmente, a Constttu1ção demanda a sua normab
zação por le1 complementar 

6) Passa a ser poss1val a d1st1nção de indiCBS 
de reviSão de remunerações entre cMs e militares. 

7) O talo da remuneração do SeMÇo PúbliCO 
fiCa sendo o de Mln1stro do Supremo Tnbunal Fede
ral Nio ha reYisio de subteto, como ho1e ocorre A 
remuneraçio de M1n1stro do Supremo Tnbunal Fede
ral será fixada por le1 de 1n1C1at1va con1unta dos Pre
sidentes da Republica, do Supremo Tnbunal Fede
ral, da Cimara dos Deputados e do Senado Os em
PI8QIIdos de empresas públicas e de SOCiedades de 
econom1a marta, ao contrariO do que d1z a base go
vam-. fiCam exclu1dos do teto de remuneração 

Sr. P-.clente, ha a1nda outros ttens que consi
deramos Importantes; todavia, dada a premãnc1a do 
tempo, peço que se1am cons1derados como lidos 

Gostaflamos de conclUir dizendo que pracasa
mos de uma Reforma Adm1mstrat1va que traga rna10r 
raCIOnalidade ao ServiÇO Público e que não gere tan
tas 1I'ICCJllglllênc, conforme aqw apontado. 

Essa pseurto-relorma sequer garante que a 
qualidade e a quantidade dos SIHVIÇOS va melhorar; 
ela sequer garante que os gastos com pessoal dimi
nuirão num pnmetro momento 

O Aalator, Senador Romero Jucã, emlllu pare
cer no qual não admtte qualquer alteração em rela
çio ao texto aptOVado na Câmara dos Deputados, 
usm dellendo ser aprovado por razões polltlcas 
Em face do quadro desalentador que se ven!ICOU no 
debete acen:a da Reforma Adm1mstra11Va, pelos 
aqur- assinalados, não há outra alternatNB se 
nlo a de propor a sua 18j81Ção, sem prejuízo da diS
cuaslo de ~de efetlva reforma que apon
ta para o controle dos cidadãos 

SEGUE DISCURSO. NA ÍNTEGRA, 
00 SR EOUAROO SUPLICY 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhcres Senadores, 
O govemo rescllleu adotar a d1retnz de aprovar 

no senador o texto Já apP.ICiado na Cimara dos De
pulados, sem admrt1r a possibilidade de qualquer al
teração, a não ser algumas que o relator, Senador 
Romero Jucá, chamou de emendas de redação. 

A proposta a nosso var contém vanas Inconsti
tuCIOnalidades, mconsllllênc1as e contradições. Com 
o 11111.111<1 de corng1-tas o Bloco de OposiÇão apresen
tou quase 30 emendas na CCJ Todas foram 18J811a-

das. embora em mUltas buscava-se apenas comg1r 
ImperfeiÇões tecniCBS do texto 

As pnnc1pa1S modificações que estão aendo 
efetuadas, de acordo com o texto aprovado na Ci
mara dos Deputaaos e J8 rabfiCado pela CCJ do Se
nado Federal são 

1) O processo IICIIáno para empresas pllb!ICBII 
e soc1edades de econom1a msta toma-M meill ~rn
pllflcado. de1xa de ser público, devendo obedecer, 
apenas. a pnnCIDIOS da adm1mstração pública. 

2) A remuneração de deputados estaduais e 
d1stnta1s passa a ser fDCada por 1et (atualrnente 118 faz 
resolução, sem sanção do chefe do Podar Elalc:Ub
vol A mesma de1xa de ser obngatoriamente eetaba-
leclda na legislatura antenor. A regra vale também 
para vereadores No que diZ respeito Pa rena~nera
ção de deputados e senadores, há c:onbadÇio no 
texto entre a regra do art. 49, IIICISO VIl, que 1111ta da 
competénc1a exclusNa (portanto, nlo su]llita a san
ção pres1denc~al) do Congresso Nacional, para diS
por sobre subs1d10S dos parlamentares e o 81111pula
do nos arts. 37. IIICISO X, 51, 111C110 IV e 52, lncoao 
XIII, pelos qua1s esses subsídiOS são fiXIIdos por lei, 
1sto e, necesSitando de sanção praKiencoal. O 1MB

mo problema se dá em relação à remuMriiÇio do 
Pres1dente da República, do VICII-P1881dente da Re
publiCa. Governadores e V'ce-Govemedores de Es
tado e Prefeitos. t nOVIdade a 1..-ção no texto 
constttuc1onal de norma dispOndo que a --· 
ção dos governadores e v1ce-govemadores aenl. fi
xado por 181, de 1mca11Va da Assanmlé• Lagillaliva, 
aphcando-se o ..-.no, m....U. ........., ,_. pnt
fellos e VICB-prefellos. Ceao prevelaça O •11111111-
mento de que a competêncra é 8lldu8iva do Con
gresso Nac1onal, para fixação dos subslcholl de _. 
membros, poderá haver q-.nentos -da 
const~uc10nalldade da regra que impaiQB - dllpu-
tados estadua1s e venllldores a observlncia da lei 
como Instrumento normatiVO apropnado para flaçlo 
dos respeclrvos subsídiOS. Outro grave pRiblema 
que resultará da aprovaçio da emetlda é que a filia
ção da remuneração dos menmros de podara legia
lanvos e executiVOS, em todas as esteraa, a delpeilo 
do diSposto no art. 37, II'ICISO X, haverá de - 11111-
buoção exclusNB das respecllvas casas ~eg· lrh•
As lndeniZBÇÕI!s aos parlamentares, em caso de 
convocação extraordJnána, não podefio ullllipaRar 
o valor do subsidiO mensal. A remuneraçio da P..ai
dente da RepúbliCa e VICII-Presldente da RlpúbiiCII 
não fiCB maJ& condiCIOnada ao PIWICIPÍO da -.ion
dade do exerçiao flniii'ICelro. 
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3) Os subsodoos de pa~amentares, juízes, che
fes de Poder Executovo, membros do Monosteno Pu
bloco, da Advovavoa e da Delensona Públoca passam 
a ser defendes em pareela únoca, oncorporando-se a 
ISSO, para lodos os elettos, as parcelas concedodas 
como remuneração ondoreta. Os refendes subsídoos 
de magostrados e procuradores serão estabelecidos 
por leo. Esta dosposdJVO podará ser questiOnado 
quanto a sua constttucionalidade alegando-se a que
bra da autonomoa do Poder Judociáno para dospor so
bre a remuneração dos membros da magiStratura. 

4) O concurso públoco para onvestidura em car
go ou emprego púbbloco sera por prova ou por pro
vas e títulos, de acordo com a natureza e a comple
xidade do cargo ou emprego A leo pode est.abelecer 
requosttos doferencoados de admossão, quando a na
tureza do cargo o exogr. 

5) O exereicoo do doretto de greve por servodo
res publocos toma-se regulável por leo especifoca 
Atualmente, a Constttuoção demanda sua nonna!Jza

çio por lei compleme=-
6) Passa a ser sovei a dostonção de indoces 

de revosão de remune - entre CIVIS e molttares. 
7) O teto de remuneração no servoõ públiCO 

(proventos de aposentadona oncluidos, cumulatova
rnente ou não) foxa sendo o de ~ do Supremo 
Tribunal Federal. Nio há pnMSão de SI.O-Ieto, como 
hoJe ocorre. A 1111n11181ação de miiiiSiro do Supremo Tn
bonal Fedenll seni fixada por lao, de IIICIIdiVa ODnJUnla 
dos l'resldenlas da Repúbloca, do Supremo Trlxmal Fe
deral, da Clmara dos Depulados e do Senado FederaL 
Os an1JI8IIIIdos de 8mPI as púb&cas e sox:llldadea de 
eoooooma ~ ao contnino do que c:1z a basa QCMII'· 
rwta, ficem lllll:klldos cl:l taxlo de rernunetiiÇio. ci-se 
que os entes a que se I/II1CUIBm não recebam recursos 
públiCos pera custa:i pegamento de~. 

8) Deixa de e r a ragra de 111011onua entre 
seMdores ocupantes e cargos de alnbuoções oguaos 
ou -malhadas, do mesmo Poder ou entre dosbn· 
toa poderes. 

9) Cnação de entes públocos: autarquiBS de
pendem de leo especifica; a onsbtuoção de empresa 
públiCa, sonedade de economoa mosta e fundação 
depende de leo autonzabva. Assim, os BIOS consbluli· 
vos da entidade são, efe!JVarnente, seus ..-utos. 
deposttados em caltóno ou jUnta comercoal, confor
me o caso (com osso, busca-se reforçar a ITIBIOr ade· 
quação da natureza juridoca desses entes às nonnas 
de doretto pnvado, especialmente os entes fundacio-
11Bl8 onstduidos ou mantidos pelo Poder Públoco, em 
que peee a hodndez do regJme jur[idoco das enbda· 
eles da admmistração ondoreta, de atuaçio no domo· 

I_ 

n10 econõmoco _ as chamadas estataos. ou seja. em
presas publocas e socoedades de economoa mosta _, 
como adoante se assonala) 

1 O) O dosposi!Jvo oonstlluclonal relabvo às recla· 
mações concemenetes à prestação de seMÇOS é 
subsbtuído pela partiCipação do usuáno da admnostra
ção públoca dneta e ondoreta, na fonna de lao, que deve
IIi dospor sobre o acesso a ragostros, representaçi!es 
contra neglogêncoas e abusos e tanD!m reclamações 

11) t: confenda autonomoa gerencoal a órgãos e 
enbdades da admonostração doreta e llldireta, a qual 
poderá ser amploada medoante contrato de gestão 
Observação: há aquo grave problema de jUndocodade 
em relação à autonon na gerencoal de órgãos. Em pn
rneJro lugar, porque, sendo parte da administração 
doreta. os órgãos são complexos admonostratiVOS onte
grados a estruturas admonostratovas supenores por 
subordonação. sendo exatarnente, o elemento auto
nomoa um dos traços marcantes que os diSiongue 
dos entes da admonostração ondireta. Esses, som, são 
dotados de autonomoa e se relacoonam com a admi
niStração pública doreta por vonculação, e não por su
bordonação. Adernaos, os órgãos são desparsonaloza
dos, ou seja, não são dotados de parsonalodade jurí
dica própna (sio partes da Unoão, Estados, Dostrito 
Federa ou MunoclpiOS. esses. som, dotados de perso
nalidade JUrídoca de doretto públoco). As entidades da 
adrmnostração ondoreta, onversemente, são dotadas 
de personalidade jurídoca, se1a de doreito públiCO (au
taJquoas), seja de doretto pnvado (empiesas públicaa. 
socoedades de economoa mosta e, agora, sepultando 
diSSidiO doutnnéno, as fundações). Apenas os ántes 
personaliZados podem firmar contratos de gaetio. 
Logo, não há possobilldade JUrídiCa de que sejBIII as
sonados contratos de gestão com órgãos públicos, 
por que esses nio são suJIIIIOS de dirattos e obnga
ç6ee. Nlo podem. portanto, contratar. 

12) Suprimem--w o regime JUridiCo únoco e os 
planos de c:arr&II8S. Oe planos de canaira são substl
tuldos pro padrães de veodnet ttos e demais 0011110-
nentas do - reiiUIIIratólto. Todas as esferas 
polftico..admrlstr deYerio instituir consalhos de 
polibca de adml'llllraçio de ~ BSI oal, lntagrados por 
seiVIdores deelgnados, paios raspectivas podanis. As 
atnbuoçiies dos COIIEihos nio estão dehdas, I1WS 
tudo lldoca que serão meramente consulbvos 

13) t: supnmido o adiCIOnal de remuneração 
pera as atMdades penosas, onsalubres ou pengoses 
pera seMdores públiCOS. 

14) A estabilodade passa a ser após trêe abiS 
de elebvo exereiCio. Observação: a vttaiiCidade no 
cargo pera magostrados e membros do Monllllério Pol-
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biJCo conhnua sendo apos do1s anos de elet1vo exer
CICIO O taxto consblllciOnal de1xa claro que a estabi
lidade so d1z respeito aos nomeados para cargo de 
prownento elebvo, em wtude de concurso público 
Ass1m, um emprego públiCO, em que a ad1udiC8Çio 
de um posto de trabalho se dê apos a aprovação em 
concurso não gera o d1ra1to de estabdldade no em
prego. Acrascenta-se ao rol de hipóteses autonzat•
vas de perda da estabilidade a reprovação em ava
llaçio penódiCa de desempenho, na forma de 1&1 
complementar, assegurada ampla defesa Só se ad
qu•ra a estabilidade após aprovação em aval1açlo 
especial de desempenho. 

15) Na ordem econ6mJCa as empresas IJI)bll
cas passam a gozar de um reg1me hibndo que tem 
efeito pníllco 1med1ato com a despubiJCizaçâo do 
processo IICI!áno. 

16) No m&giSténo, acaba o reg1me JundiCO úm
co e a ascensão em carra1ra passa a ser Ieda por 
planos (no plural) de carre•ra 

17) A radaçio dada ao art. 241 é mconsiiiUCIO· 
nal, poiS nio prevê que a cooperação entre Unlio, 
Estados, MuniCípios e D1stnto Federal se dê medían· 
te 1st cornplenallar, conforme dispõe o art. 23, pará
grafo úniCO da CF. 

Corno diSS&, estas sio apenas algumas das 
mudanças que estamos volando Na raelldade praa
sarnos de ume ratonna admi'IISirabVa que traga naor 
raaonahdade ao II8MÇO IJI)biiCO e que não gere tinas 
II'ICOI1gruênclas. Eala psaudo rafonna nem sequer ga
IBIIIe que a qualidade dos seMÇOS iH • dos vá me
lhonlr. Alás eles sequer ganJnte que o gasto com pes
soal vá dlrnlur run pn1118110 momento. 

O ralaiDr Roma1o Jucá, emiiU um ~- no 
qual ccmo Ji dlaaa, não admite qualquer allelaçiio em 
ralllçio ao tax1o apiOV8do na CAmua dos DepuiBdoe 
&III deva -apouvado ccmo tal, por raz6eB polllicaa. 

Em'- do quadro de8alenlador que se verificou 
no dllbate aosiCB da Rafonna AdmiiWb&IMl, por aerus 
equívocos Já 888WI&dos, nio ha outra .......... aenão 
plqllll' SJa -,a•oão. sem p-,uízo da d•cussão da na-

Idade de ums eleliva ra1onna ~- que 
aponb! psnl O COI III DI& dos adadiins. 

o SR. PRESIDENTE (Ankno Calfos Magali I n) 
-V Ex" SStá alalldldo na forma ntg~rnanlal. 

Com a paiiMao Saacb At-mr-., Cadas Valtilla.a&. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio

co-PSBISE. Para encaminhar a votaçlo. Sem rav•
sio do orador.) - Sr Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, realmente, a aprovação dessa Reforma s~gn•
fiCB algo multo delicado para o ServiÇo PúbliCO. A 
estabilidade é quebrada; o estágio probatóno é lan-

çado para três anos, ass•m mesmo devendo urna 
Comissão Espec1al ser ::onati!Uída para avsllar a 
probabilidade de o s&IV::lor IJI)biiCO adqwnr a - esta
bilidade apos esse penado. Oeslarte, uma mudança 
em que, aama de tudo, está pi8S&IIIe um casllgo c;..111 
pode- apliCado a qualquer tempo coma a~ do 
seMdor, notadamente num IIIS!al1le. Sr Pl8lldenle, 
em que esta cstegona sofra as agruras de uma rarnu
neração humlhanla. - que, há 11181& de llêe 81108, 

não se ouve falar de qualquer aunada, de "*'• 
aceno de boa vontade de parte do Governo em pro
mover um re&!Uste dos sa1ános dos SIHVIdoniS 

A Receita Federal diVUlgou índices bslllante 
auspiCIOsos sobre o Incremento da arrecadaçin da 
Umão. Basta d1zer que, nos dOIS mesee do sno da 
1998. a arrecadação federal cresceu 23,15% em ra
lação ao mesmo período do ano passado, poiS o 
montante da arrecadação. em 1997, nos~ de 
1ane•ro e fevere1ro. segundo os plópnos dados da 
Receita, fo1 de R$17,435 bilhões. Somadas as arre
cadações dos pni'IIBiros doiS mesee deste 11110, o 
Governo Federal teve uma receiiB da R$21,470 bl· 
lhões. Trata-se. poiS, de aumento s~gndicatiVO, haja 
viSta que a mflação está multo baiXB, próxima de 
zero, e que o Governo regiStrou um aumento subs
tancllll da 23,15% na sua receita. 

t;ontudo, Sr. Prasldente, não se ouve falar em 
aumento de espsae alguma; pelo contráno, o .aunto 
é anocho salanal, quebra da eslabdldade, desprestíg111 
da classe, sucateameniD da Adno •baçiio Pllblica. 

Sr. Presdsnle. não sabe111os ccmo recuperar, a 
curto ou a msdiC prazo, a falia de cred.,....... daAdrn
llllllração PúbiiCII por culpa úrw:a e"**- do ando
no a que foi No I..,. pelo pnlpno GcMmo ela Uniio. 

Serao alllda aw•mdas as denwsaões eltlli n1M 
em ..._.lias Estados e MuniCÍpiOS que eriCI-11 as 
suas folhas para alilndi1'1111do a porlrtnhDB pohcos de 
S8IVIdores públiCOs. Elea 11011ii11118 estão ......,.., 
que o Senado Federal delllere sobra - mall6na 
para efellvarem essas demsséies e cizerer11 - ou 
menos o segUII'IIe: elas estão ocoiiWido porqua -
medida for apmvada pelo Senador do seu Estado. 

Este é o momento Ideal para que o Governo 
Federal se quer pun11 o seMdor com a qu.bra da 
estabilidade lembre se de que houve um aumento 
da arrecadação de R$4 bllh&!s. 

Quanto VBI sobrar deste aumento de arrecada· 
ção para os servidores públiCOS que estão rnonendo 
de fome? 

O SR. PRESIDENTE (Ankno Carlos Magalhies) 
-Com a palavra o Senador Lauro Campos. 
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O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT·DF Para 
encamrnhar a votação. Sem revrsão do orador ) - Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores. estamos na fase 
da desconst1tuaonalrzação. do desemprego, da des
ldurçiio e desmantelamento dos servrços públrcos. 
Estamos na fase do desemprego; estamos na fase 
em que se deslegrtimam os cliredos dos trabalhado
res e da socredacle em geral. É Inste venflcarmos 
que esta ai um Governo que se drz socraldemocrata 
para executar essa tarefa. 

O capdalisrno Já era perverso há mudo tempo, 
desde seu nascrmento, mas teve sua perversidade 
aumentada nos anos 30, quando for rag~strada a 
taxa de 44% de desemprego na Alemanha. Vero, en
tão, o grande estado kaynesrano e hillenano para 
reempregar os trabalhadores desempregados. Um 
dos mestres da econornra daquela época drzra que o 
Governo não devena dar dinherro de graça aos de
sempregados para comrnuar a marder a rdéra de 
que, para se receber drnherro, era precrso contnburr 
com o trabalho humano. Pregava a dllllnburçiio de 
drnherro em papel moeda emdrdo drscncronanamen
te pelo Estado a frm de reduzrr o desemprego exrs
tente em todos os países capdahstas daquela época. 

Agora as corsas piOraram. Os defensoras da 
soc:raldemocracr esquecenom aquele cordeúdo ra
zoavelmente humano que lhes permeava as BQÕBS. O 
que vemos os governos socraldemocratu fazerem? 
Estabelecem regras, par exemplo, por meio dessa ..,.. 
fonna admrnrstrabva. sobre a qual não vou falar, por
que e falar sobra leite 4fenamado. Já está ludo dec:rdr
do. Estamos aq .. para canmbar e recenrnbar. 

Convém lembrar que o teto estabelecrdo de 
R$12.720,00 corresponde a nada mars, nada menos 
que 106 salános mlnrmos. E o Senhor Prasrdente da 
República, ao aumentá-lo em R$8,00, considerou 
que estava fazendo um grande gesto neo-socialde
mocrata. O trabalhador brasrleiro precrsa trabalhar 
durante nove anos 18'8 alcançar esse teto. Portan
to, em sua exrstêncra de tnnte anos de trabalho, um 
trabalhador brasrleiro de salino mlmrno recebe o 
que ganha em três meses talvez de férias aquele 
que recebe o leio de rtDSSOS vencrmentos. 

Quando eu estava na Inglaterra estudando, 
soube que um deputaPo da Inglaterra, um Member 
of Parliament, ganª sete vezes o que ganhava 
um cara SUJa, um lhador de salano minrmo das 
rranas de caNão. Se vezes' E aqur, nós estamos 
canmbando uma drfe nça de nove anos, cardo e 
sers vezes. do governo socraldemocrata. 

Não vou repetir aquilo que Já fo1 pl88do e repi
sado: lede derramado. Gostana apenas, talvez, de 

permdrr-m, lembrar um dOJI toprcos que não foram 
murto bem lembrados aqur ou mudo mal lembrados, 
porque tudo aqur é mal. o objelrvo deaSa oeforma ln
bulána é economrzar no seNrço públiCO, economrzar 
sobre a vrda humana. sobra o trabalho humano e, 
obvrarnente, repassar aqurlo que Fernando Hennque 
Cardoso, ex-professor, chamava de mars-val1a ralalr
va, a exploração dos trabalhadores para os banquer
ros nacronars e rntemBC101181S. 

O SR. PRESIDENT1! (Artonro Carlos Megallies) 
-Com a palavra o nobre Senador Josaphat Mannho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encamrnhar a votação. Sem revrsão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs Senadores, no pnmerro tur
no, declarar que votana a favor de uma reforma ad
mrnrstntrva que fosse compatível com a Constrturção 
e JUSta com os seMdoras. Corno o piOJIIIo não o era, 
votana - como votar - cordra sua apmvação. Declarar, 
erdão, que o fazia porque o proJelo atrngra o pmcíprc da 
separação dos Poderes, lena eirados ~ e adul
tarava a estabiidade dos seNrdores pr'rblicos 

O prqeto não for comgrdo e. a Julgar pela racuss 
dos deslaqo IBS a favor dos quars votar, é niscullvel que 
var ser edmtido nos termos em que está elaborado. 

Por rsso, votarer de novo contra o projeto. Ele 
!are diredos adqurndos no que drz respedo à redução 
de vantagens de funcronános que percebam além de 
venamerdos dos Mrnrstros do Supremo Tribunal Fe
deral Essa restriÇão podena ser adotada a partrr de 
agora, não com relação àqueles que Já mcorporaram 
tars vantagens a seu petnm6nro. 

O proJeto adultera o regime da estalHIKiacle. Se 
declare. no art. 6" com ralaçio ao art. 41 da ConSb
turção, que os funcronános são estáveis após três 
anos de elabvo exercícro, nega essa condição no § 
4•, quando estabelece como condrção para aqursr
ção da estabilidade a avallllÇio espeaal de desempe
nho por cornssão 11Sbtuída para essa finslclade. Quer 
diZer, os três anos desaparecem dranle do arbítrio do 
poder admrnrslrlllrVO de JUlgar a cor rdiçiD do funcioná
no por uma comrssio estabelecida pare esse fim. 

Em outro aspecto, o piOJIIIo fere o pnncfp1o da 
separação de Poderes quando estabelece uma for
ma de fucação de subsídros para a CAmara dos De
putados e o Presidente da Repúblrca por lei de ex
clusrva competêncra do Congresso, ao passo que 
prevê uma ler de competêncra conJUnta dos Presr
dentes da Repúblrca. da Clmara dos Deputados, do 
Senado e do Supramo Tribunal insu_.ível de san
ção, para fixar os vencriTIIIIIIoil dos M1rustros do Su
premo Tribunal Federal. 
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O pi'Ojelo. asSJm, afronta a ConstriUIÇáo e prab
ca uma enormdade de on)ustoça com relação aos 
funcoonanos publocos Não tendo sodo, portanto, cor
ngodo nos seus desacertos. aonda uma vez contra 
elevotareo 

O SR. PRESIDENTE (Anlanoo Cartos Magalhãas) 
- Com a palavra o Senador José Eduamo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DU'THA (Bloco-PT
SE. Para enc:&IT'Inhar a votação. Sam revoaão do 
OTador.) - Sr. Presodente, Sr"s. e Srs Sanadores, 
nunca é demaos repetor aquolo que tenho dolo nos de
bates desta maténa tanto em plenáno quanto na Co
onssão de ConslltuiÇáo, Justoça e Codadanoa: não te
nho nenhum compromosso com a manutenção do 
modelo de Estado que está ai Não too construido 
por nós; não too construido pela Esquenla; não too 
construído patos socoalostas. Foo elaborado na costu
meora linha da Hllllõna do Brasol, mantendo seu cani
ler patnmonoai-

Não me somo àqueles que usam palavras de 
ordem: reforma só agnina 

Eu q111110 lazer reforma agraria, admoniSiraiJVa 
e poevodencoana. Mas. ao peocorrar o taxto que está 
sendo subn lllbdo à votação, a ompraaaão que tenho 
é a de alguém que está andando em um supenner
cado - não seo se osso tem a ver com a expenêncoa 
antenor do nosso Mon1stro. Neste texto, depara-se 
com coosas boas, com coosas descarléveos e com 
COI88S absolufamante desprezoveos. 

Entre as coosas boas - e mesmo ,_ -
eXIStem falhas absurdas. É uma coosa boa o fallo de 
o taxto eslabell oar um leio na Adminostraçlio P(Jbli
ca. Mas, ao ,_,., tempo. abla-se a poallb'idade 
de os dongentas das empresas estalais que nlo rs
caberem direlamante recursos superarem·o ialo. O 
pr6pno RelaiDr concorda que não davoa ser -..o, 
mas, como o p!QJBio não pode VOltar para a Cãmara, 
n1o ae faz o destaque. 

H6 uma coisa boa: o contrato de gestão das 
emp- ......,.1•. Pena que este Govamo, que diZ 
que quer fazer COIItlillo de gestão, tenha oatoocadldo 
em ralação ao contrato de gestão que Já exisba com 
empresas ealalais. Talvez O Obja!NO SBJ11 aslabele
cer arnanas para que elas peocam ellaênca e de
polll 118J&m vendidas na bacoa das almas, como 
acoo- com algumas. 

Porém, no nosso entendimento, uma verdadeo
ra relonna admmostraliva tem que partor de um objato
vo muoto claro e de um eoxo que, onfeiJZmente, não 
vemos neste pi'OfBtO. O pi'Oflllo lnlrocluz a palavra 
qualidade para ae ratenr ao servoço p(Jbllco. Mas. 
apenas ,_ a palavra qualidade no taxto. nlo re-

solve Sara maos uma letra morta Qualidade, no 
conceolo moderno. sogndoca por exemplo, bom aten
domento ao cloente euteudeudo-se cl- corno"o"Con
JUnto da socoedade. E um bom ateudllnanto po a 1opõa 
a pailicopação da SOCI&dade na dafinoção de Mlviço 
pubhco e na dafinoção do cadlole de quahdada; ou 
II8Jil, exoge a cnação da canaos da palio v•çã" ela so
aedade na admi'IISinlção do S8IVIÇIO p(Jbloco, o que, m
leiiZIII8nl&, não está prevosto ..- ralonna. 

Outro ela •• 110 que carama o coriCIIIIo nii1CIOd&lidemnooo 
de qualidade é o bano aslar .e a Sillillfaçlo dos collbonl
doras - usando uma palavra ITIIilo COI'IUTI no CDICIIilo 
de quUdade E quem são os c:alal:xJiadola? Os ...,.. 
doias públicos. E o que este Gowmo Iam leiiD para ga
ranbr o benHislar e o erotusoasno dos func:lonénaa para 
que eles possam 8JIBIC8I' a sua lunçAo com qe.alclad&? 
São maos da IIII dias sem .....-o É a amaeça da de
mossão! É O tSIIOI&Ioo! É ateidatl\18 da J0981 solllll eles 
a responsabilidade pela& rnazalas do E-*'1 

Sr PreSJde;ú, Sr"s. e Srs Sanadores, gosta
ríamos, som, da votar uma reforma adrn
nessa hnha. Não tenho moldo. Sa a poBIÇão ela 1111110-
na bV&Sse sodo semalhanle à adolada na Reformo 
Pravodencoána, votaríamos favoravelmente, aquo no 
Senado, a alguros pontos - ao menos eu faria isso -
dderentemante de como votou IIIBU Partido na CA
mara dos Deputados. lnfei1Zm8nte, a lógoca é a da 
rapodez, e a rapidez ornphca votar um projeto que tem 
urna séne da oncoerêncoas e falia da concat.naçiio 
em alguros pontOS - como too cl&nioo ebiido com a 
concon:linco& plena do Relator. Como o o~j •.a é 
votar com pi'&IISil, vamos votar um pacote obligando 
os Srs Senadores a concordanlm ou nlo com o 
conjunto total da obra. sem permitir que v6rioe Sena
dotas - da baae gcMiflli8ta. diga-se da panagern -
expresaem sua diacordlncoa da um ou outro poniO. 
Tenho ceti8Za de que muotos Sanedolae piariam 
de votar favoravelmoonle à PEC como um lodo 1MB 
contrenarnente a alguns pontOS. Como a l6glca é a 
do rolo comp-. como o Sanado pralerlu mais 
uma vez &dotar o papel de caot6rlo carimt.dor da 
propoata que veoo da Cãmara, não llwHnoll oportuni
dade da eslab alaoar um prc caseo da l'lllgOCI8Çio 
com a maoora poora que alguns pontos pu~a 11m aer 
destacados, como aconteceu no CIOSO do jlilll6feo, 
das teJecornurucaçiie, da Prewodlo 1C111, da LDB. da 
La1 Eladoral, enfim, como aconteceu com rinu ma
térias aquo apreaadas a que 1o1m ,.,_ arllgoa. 

lnfeiJZmante, como aaaa postura não ,_ cabe, 
só nos rasta a allernatova de votar "não". 

Muoto obngado. 
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O SR. PRESI)ENT'E (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Com a palavra o Senador Ney Suassune 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB Para en
caJTIInhar a votação Sem rev1são do orador) - Sr. 
Presidente. S~. e Srs Senadores. no pnme1ro tur
no. Ronaldo Cunha Lima apresentou um destaque, o 
qual o Senador Hunmerto e eu apoiamos. Fomos 
denotados. No segundo tumo. Ronaldo Cunha Lima 
reapresentou seu destaque, e eu apresentei um das· 
taque que foi derrotado. Não pude nem defendê-lo -
mas se w- defendido tena sido derrotado da 
mesma mane1ra 

Eu, Sr. Presidente, que tenho apo1ado o Gover
no e se1 da necessidade das relonnas. quero d1zer 
que, em relação a esse destaque, a mmha consCiên
cia está llanqiida. Não se pode ter uma pohbea de 
passoal como a que o Govemo está utilizando Trans
folmou-se o furiCIOIIáno ptlbllco no 1nmi!JO público nú
mero um. Desde o ten.,o do Collor, sob aquela propa
ganda de combate aos ITlBlallis. tem havido um com
bate aanado contm os funclonános púbriCOS 

Eu, que sou e...,-eaãno - como alguns oulro6 
BqLII são- , perguniD será que algum empi&Sáno come
tens a loucula de falar mal dos seus lunaonanos todos 
os dias e lllnda querer que elas babalhassem bam? 

É ISSO que o G011emo Federal está fazendo 
Hum nul e cem d1as sem re&~uste - quando 

tudo aumentou. E ainda: o úmco beneficio. que era o 
da estabilidade fo1 retnc:lo. Quem lê o art. 41 penas 
que ele permanece: são estáveiS, após três anos de 
efebvo exerclao, os aeMdores nomeados pam car
go de provirnsnto efetlvo em virtude de concurso pú
bliCO. O cidadlo não ganhou na lotena; fez concurso 
Jlllbfico. No entanto, o § 4" diz que é obrigat6ria a-
liação espaaal de desampenho por conissão msliluida 
para essa finalidade pera &qUI8IÇio da aEbllldade 
Não diz quem conslilui essa comssão, nem como é 
constitulda. Enfim, é a definição de&aa con 'O 
e I8&C pode lavar a ir1 mudo sérias. Por essa ra-
zio, pedmos o de votação em sapamdo e 
..-mos conlra a esse arii!JO no pnl'lllllro tur-
no, asam como no segundo lume. 

Era o que au hn a diZer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO ea.tos Magalhães) 

-Com a palavra a Senadora Em1lla Fernandes 
A SR" EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS 

Para encam1nhar a votação. Sem I'BVI&ão da orado· 
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Se
nade Federal se encanunha nesta tarde para con
cluir a votação da reforma adnumstratiVB em segun
do tumc, após a avaliação da Cãmara dos Daputa
dos. Da mesma forma, a Cãmara dos Deputados 

analisa em segundo tumo a reforma da Prev1dãnc1a, 
lá aprovada por esta Casa. 

Eu d1na, Sr. Pres1dente. Srs Senadores, que, 
em nossa avaliação, pela forma como esaas duas 
meterias de 1mportãnaa Vllal para os trabalhadores 
deste Pais e para o Brasil como um todo vêm sendo 
tratadas, nunca se votou ou nunca se dBCidiu em tão 
pouco tempo, por determinação do Poder ExecutiVO, 
a ret1rada de d11'811os e de garantiBS dos trabalhado
res. buscando-se JO!IBI" a culpa das mazelas deste 
Pais e dos problemas eccnõnucos que enfrentam os 
Estados e MuniCÍPIOS em uma categona que deve,., 
no min1mo, ser, aama de tudo, respeitada, qual &eJB 
a categona dos seMdores públicos. 

Sabemos que os serVIdores públiCos estão BCI· 
ma de Partidos ou Govemos e são quem alavanca a 
vida de um pais. nos diferentes setores onde os poii
IICOs e os partidos atuam 

D1rfamcs que o que se vã hora e um paseo a 
II1IIIS dentro do processo que fo1 1111C1Bdo no Governo 
Color de desmente do Estado brasileiro, enquanto 1115-

trumento de mpulsão do desenvOlVImento naaonal, de 
promoção do bem comum e da soberana do Pais. 

Entendemos que, em determinados momentos 
e Situações na VIda de um pa1s, e PIBCISO e necessá · 
no que se Introduzam no processo da sua vida refor· 
mas, adaptações de leis e códigos. Mas é quaniD à 
forma come as COIBBS são capdalzaclas ou pnonzaclas, 
dentro do espinto que se propõe, o grande questiona
manto em que os Plllbdos de OposiÇão e os diferentes 
segmentos da I'C!Ciedade lêm buscado, de uma lonna 
ou de outra. maruleslar a sua contranedade. 

Entendemos que um pais ccmpromelldo com o 
respeiiD a a valonzação de seus lunciOnénos devl!
na, 1sto s1m, camrilar no senbdo da valotização das 
pessoas, do aperfeiçaamento. da competência. do tra
balho dedicado. AI, 11m, a busca conslanle da separa
ção daqueles que conespondem qualficada e compe
leldemenhl ês alnbuiçaes que lia confe111m o pn!prio 
seMÇO público daquelas que preasam ser afastados • 

Porém temos visto, ao longo dos últimos anos, 
as medidas centralmente d1I'8Ciorladas para a cor.e
qilente deSOiganiZBÇáo do SBMÇO públiCO e a quabra 
da estabilidade dos &eMdoreS. anunaando-se que a 
situação dos Estados e dos Mumcíp1011 melhoranl no 
momento em que as l8fonnas forem aprovadas. 

Fala-se também que, no Pais, há muiiDS SBM· 
dores públiCOS. Mas sabemos que até falta pessoal 
para atender ao con1unto da população. Isso está 
claro nas éreas da saúde e da educação. Temes o 
exemplo recente do Estado do Rio Grande do Sul, 
onde uma mulher deu à lu% num saguão de um hos-
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potal Argumentaram os medocos que, naquele mo
mento. havoa somente três ou quatro medocos de 
plantão e, por osso, a mulher não põde ser socomda 
a tempo O Governo do Estado do Roo Grande do 
Sul também doz que os professores não completam 
sua carga holli!IIL No entanto. recentemente, contra
tou maos de quatoo oml prolessooes sem concurso pú
bbco, com dueolos a ~ POIIaniO, nio hã falta de 
pessoel no seMÇO públoco, mas talvez algumas qu.
tões que PI8CISilllllm ser maos bem dorecoonadas. 

Esse processo, Sr. Presidente, Srs Senado
res, que oncluo a votação em segundo turno, devena 
ter sido fruto de um debate maos profundo com a so
coedade. Nós teroamos de analisar lambem o que 
realmente está se passando nos Estados e Munoco
poos. Sabemos que, se o Go11emo anuncoa que wo 
economozar nove bilhões de reaos com a Reforma, o 
que não deoxa dúltodas quanto às consequãncoes 
dela, sognlhca que a demossão 11ao ocorrer e só não 
ocorrera este eno porque é um ano elettoral. Como 
faliam 5el8 ,_as para as eleições. o Gowomo vao 
postergar as demiSSões 

Concluo, Sr Presodente, dentro do tempo rego
mental que me e concedido. dozendo que S. Ex" 1181, 
permanecerodo no Poder, como deseia. onlt&Storodo 
da forma que está orwestondo para a sua reeleoçllio. 
colocar em prátoce es demossões em massa , a partor 
dos 188Uitados das eleoções. que, temos certeza, o 
po1t0 brasoleiro pode re~~erter. 

Então, queremos dozer, Sr Presidente, Srs. Se
nadores. que, sem dúvoda, a quebra da estabilodade, 
a demissão da forma como está posta. segundo a 
qual se afirma que, em determoroedo momento, o fun
coonáno 1181 ter ampla defesa. No entanto. diZ-se 
que, por uma Simples determonaçlo, o número de 
funcioná._ poderá e deveoá ser reduzido 

Concluo lamentarodo profundamente, Sr. Preso
denta, nio podermos ter aprofundado este debate 
na dnçAo do - de emendas apresenta
das por esta Casa. Mas tenho a certeza de que o 
po1t0 brasoleoro e os tuncoonénos públocos, hé três 
anos sem reaJuste, saberão no momsnto oportuno 
dar uma reaposta a essa forma de determonaçlo que 
o Congresso NaCional oiiSISte em acatar por decisão 
do Poder ExecuiJVo. 

MUlto obngada. 
O SR. PRE&IDEN11: (Anloo10 Carlos Magalhies) 

- Concedo a palavra ao Sanador Bemaodo Cabral. úfto
rnc OIBdor inscnto, sal1t0 o Relator. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
encamnhar a votação. Sem I8VIIIáo do orador) - Sr. 
Presidente, Sr"a. e Srs. Senadores Seo que o mo-

mente e de doscussão, mas deseJO anti!Cipar o meu 
voto e o faço com esta declaração. 

A monha posiÇão contra o lérmono da estabdlda
de do funcoonano público e conhecida desta Casa e 
do Paos onteoro, seJB pelos doscursos aquo pronuncoe
dos, &eJa peles palestras que foz em vénas entidade& 
de classe ao longo do Pais. 

Os argumentos já foram errubdos amenormen
te - e de forma exaustova. Assom, para nio ser repe
totovo, lnnoto-me a ressaltar IIJIIda esta ltBZ que, nease 
partiCUlar, a reforma adm&mstratova não está esbutura
da constttucoonaimente, come sena de deseplr. Por 
essa razão, 11010 pela manutenção da estabilidade. 

Sr. Presidente, declaro que o emonenta Sena
dor JeHerson Peres me pedou que se fozessem 1111-
nhas as suas palavras, acompanharodo-me, esson, 
nesta declaração de IIOio 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO cartos Magallães) 
- Concedo a palavra ao Senador AomeiO Jucé, Relalor 
e ulomo orador 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- AR. Para enca
minhar a votação. Sem 1'8111sào do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores. sereo nipodo. 

Estamos chegando ao final de uma etapa ex
tremamente omportante. a de doscoossio e votação da 
Reforma Adrnonostratova braslfeora. que podena mutto 
bem ser chamada lambem de reforma do seMÇO pu
bloco brasoleoro. Essa reforma ondoca um novo camo
nho que a Admonostração Públoca do nosso Pala pra
cosa tnlhar. 

O Senado encanunha uma dectsão polltoca 
sensata e coerente· a da necesaodáde de transfor
mar a atuação de Estados e Muncípoos, P8lll que 
prastern um melhor IBMÇO ao contrDIInlll, que paga 
ompoaiDS, mas muttas vezas não tem um ~~~~Viço cigno 
de educação, saúde, sar.amento e segui'IIIIÇIL 

A Reforma Adm111stratova - ou reforma do ser
VIÇO publiCO - entoca questões omportantes, como a 
fixação de um teto salanaf e, a partir dai, o desafiO 
da elevação do PISO salanaf do serltodor público, com 
o aJUste necesséno para que não se gaste rnBIB de 
60% das recettes dos Estados e dos Munocipoos com 
o pagamento de salánoa, em delnmento do IBMÇO 
que deve ser ofertado a população. 

Não se dosse aqui que - reforma VIII melho
rar a atuação do setor publoco nem que, se CXMrmos 
as ruas. se auscuftannos a população, dela OUVIre
mos que está cansada de pagar altos ompostos e de 
não ter. em muttos casos, um seMÇO público digno. 
Tenho certeza de que a maoona da populaçio biiiSI
Ieora aprow a dectsão polfbca que o Senado da Re
públoca vem encamonharodo, que é a da aprovaçlo e 
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da aplicação, a1nda neste ano, da Refonna Adm1ms
trat1va proposta. 

Por tudo ISSO, Sr Presidente, sou favoravel à 
Refonna Adm1mstrat1va. pelo reforço aos concursos 
públicos, pelo reaJuste e pela reVIsão salar~al anual 
dos servidores, pelo fortalecimento das grat1f1C8ções 
dos servidores de carre1ra e também pela dec1são 
politica que a Mesa e o Plenano do Senado toma
ram, ao ret1rar do texto a aposentadona Integral dos 
magistrados, assunto que 1nclus1ve gerou pressões 
externas, corno no meu Estado, onde fu1 atacado por 
desembargadores em carta aberta publicada no Dili
rio do Poder Judicitrio de Roraima. Mesmo as
Sim, mantNe a posiÇão. como também o fez a Mesa 
do Senado, por me1o do Presidente e de seus mem
bros, e o "'lenáno referendou essa posiÇão, por JUl
gar a Reforma Adm1mstratM1 emergenciBI Por tudo 
1sso, apresentei parecer posrt1vo ao texto de ménto 
onundo da Cãmara dos Deputados, e quero canela
mar os Colegas a votarem a favor da emenda. Em
bora a reforma por SI só não refonnule totalmente o 
serviÇO públiCO, preciSBmOS aprová-la, porque ela ln
diCa um carn~nho 1mportante a ser tnlhado para que 
cada MuniCÍpiO, cada Estado e o Governo Federal 
possam oferecer a população que como eu d1sse 
paga altos Impostos um serviÇo de qualidade que 
melhore a VIda dos bras1le1ros. 

Encammho a voW.ção favoravelmente ao texto 
que ve1o da Câmara dos Deputados, Fr Presidente. 
ped1ndo às Senadoras e aos Senadores o voto s1m a 
emenda constrtuc1onal. 

Murto obngedo, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDEifTE (Armr1o cartos Magalhães) 

- Em IIOiaçiio a PlqlOSia de Emenda à Consblulção rf' 41, 
de 1997, nos tennos do Parecer n• 81, de 1998 - CCJ 

Como vota o Líder do PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr 

Presidente, o PFL vota Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Antcn10 cartos Magalhães) 

-0 PFL veta sm §fo Líder do PMOB? 
O SR. JADER RBALHO (PMDB - PA)- Sr. 

Presidente, o PMDB omenda o voto sim. 
O SR. PRESIDE (AntoniO cartos Magalhães) 

-O PMDB veta Sim i 
O SR. ELCIO AI:.VARES (PFL- ES) Sr Presi

dente, como Líder do Governo, peço a palavra para 
encam1nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- V Ex' tem a palavra 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr Presi
dente, a LJdetança do Governo recomenda o voto s1m 

O SR. PRESIDENTE (ArrtoniO Carlos Magalhães) 
- Como vota o I.Jder do PTB? 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Presidente, o voto do PTB esta liberado 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO cartos Magalhães) 
-O PTB está liberado 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) -
Sr Presidente, o Bloco de OposiÇão recomenda o 
voto não. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- O Bloco de Opos1ção vota não e o Bloco do Gover
no vota s1m. 

Como vota o L1der do PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) -Sr 
Presidente, o PSDB recomenda o voto s1m. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-O PSOB veta Sim. 

Peço aos Srs Senadores que estão em seus 
gab1netes para v1rem votar 

SoiiCrtO aos Srs Senadores que estão em ou
tras dependãnciBS do plenar10 para v1rem votar. Os 
Senadores Ney Suassuna. Emendes Amonm, Vll
son Kle1nüb1ng, José Eduardo Dut-a e Ser~&dor Levy 
D1as 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- - P) 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Megallães) 
-V. Ex" tem a palavra pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, marquei o voto s1m, 
quando quena reg1strar o voto não 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO cartos Magalhães) 
- V Ex" pode votar não agora, que será c:orngldo. V Ex" 
agora veta não 

A SR• JÚNIA MARISE (Bioca/PDT- MG)- Sr. 
Presidente, gostaM de 1nlonnar a V Ex' que o Se
nador Abd1as Nasc1mento não estava passando bem 
e teve de se ausentar do plenáno. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Será computada a presença do Senador Abdias Nas
Cimento com toda a JustlfiCBINa que V. Ex" apreseula, 
com a qual todos estamos de acordo. 

A SR•. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT- MG) - S 
Ex" teve de " neste momento ao Departamento Me
dico Murto obngada, Sr Presidente 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
-Os Srs Senadores J8 podem vetar (Pausa.) 

(Procede-se a votação ) 
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NOMINAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 41, DE 1997 

N"--1 
o.1a- 11103118111 

MODIFICA O REGIME E DISPOE ICBRE 
PRINCIPio& E NORIIM DAADIIINIITRAÇAo PUBUCA. 

N"VOI 2 

V-81111: 11 v--= ,, --, 

o.ta lnlao 111U311!111B 
o.ta Fim 111U3118111 

Hon Inicio 17 32:11 
Hora Fim· 17 41 48 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Vararam SIM 56 "Srs Senadores; e NÃO 16. 

Houve uma abstlenção. 
Total 73 votos. 

A)'rovada -a orooosta de emenda constttucJo
nal, em segundo tumo 

A maténa va1 a Com1ssão de Const1IU1ção. Jus· 
t1ça e C1dadama para a redação f1nal 

E o segu1nte a mater1a aprovada 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ.\0, JUSTIÇA E CIDADANIA 

PARECER N" 81, DE 1998 
Redação. para o segundo turno. 

da Proposta de Emenda a Consmutção 
n• 41. de 1997 (n" 173. de 1995. na 
Câmara dos Deputados I 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a 
redação. para o segundo turno. da Proposta de Emenda a Consmu1çào n• 41. de 
19n7 ln" ! 7~ . ..:.: ,.~~5. na Câmara dos Deputados I. que modifica o regrme e 
drspõe sobre prrncrpros e normas da A.dmrnrstração Púb/rca sen•rdores e agentes 
politrcos. controle de despesas e finanças públrcas. e custero de atrvrdades a 
cargo do Durruo Federal. e da outras provrdencras. 

Sala de Reuruões da Comissão, em de I:! de fevere1ro de 1998 

\'EI'AS 
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ANEXO AO PARECER N" 81, DE 1998 

REDAÇÃO PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTI11JIÇÃO N" 41, DE 1997 

Modifica o regime e dispõe sobre princípios e 
normas da Administração Plibüca. servidores e 
agentes políticos. coouole de despesas e 
finaliças públicas e custeio de atividades a 
cargo do Distti.to Federal, e dá outras 
t''Ovidênc1as. 

AS MESAS DA C'.!.MARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL. nos termos do § 3• do art. 60 da Constituição Federal. 
promulgam a seguinte emenda ao texto constiiUc:iooal: 

Art. 1 • Os incisos XIV e XXll do art. 21 e XXVll dÕ an. 22 
da Constituição Federal passam a vigorar com a s~gumte redação· 

"Art. 21. Compete à l"nião: 

XIV - organizar e manter a polícia civil. a polícia 
militar e o corpo de bombeiros militar do Distnto 
Federal, bem como prestar assist6ocia f"manceira ao 
Distrito Federal para a execução de serviçt.:: públicos, 
por meio de fundo próprio; 

XXII - executar os serviços de polícia marítima. 
aeroportuária e de fronteiras; ,, 

''An. 22. Compete pnvativamente à União leg1slar 
sobre: 
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setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 
espécie, para os Deputados Estadu3J.s, observado o que 
di - 19 § •o 57 ~ ..,., 1 C I\ IJ 1 .. ., lO 153 spoem os arts. . • ... . , ~ , , .... J • ....... • ...,~_, • e , 
R 'lO T. 
:J - ., ... 

" 
Art. 3° O caput, os inciSOS I, II, V, VO, X. XI, XID, XIV. 

XV, XVI, XVO e XIX e o § 3° do art. 37 da Constituição Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação. acrescendo-se ao artigo os §§ 7° a 9": 

"An. 37. A admmisuação pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União. dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade. 
publicidade e eficiência e. também, ao seguinte: 

I - os cargos. empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos tm lei, assim como aos estrangeiros. na 
forma da lei; 

n - a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos. de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 
.................................................. 

V as funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo. e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção. chefia e 
assessonunento; 

vn- o direõto de greve será exercido nos termos e 
nos limites defulidos em lei específica; 

X - a remuneraçã.'> dos servidores públicos e o 
subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão 
ser fiXados ou alterados por lei específica. observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
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geral anual. sempre na mesma data e sem d1stmção de 
índices: 

XI - a remuneração e o subsídio d!'s ocupantes tk. 
cargos. funções e et'lpr.:ocos púbhcos da adaunistração 
direta. autárquica e fundac1onal. dos membros de 
qualquer dos Poderes da Umão. dos Estados. do Distrito 
Federal e dos Mumcípios. dos detentores de mandato 
eletivo e dos detnaJ.s agentes políticos e os proventos. 
pensões ou ouua espéc1e remuneratória. percebidos 
cumulativamente ou não. mcluídas as vantagens pessoais 
ou de qualquer outra natureza. não poderão exceder o 
subsídio mensal. em espécie, dos M1n1stros do Supremo 
Tribunal Federal; 
ooooooooooooooouooooo•••••oooonoooooooooouooo 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por 
sc~:dor púbh.:o não serão computados nem acumulados 
para fms de concessão de acréscimos ultenores: 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o 
disposto nos mcisos XI e XIV deste artigo e nos ans. 39, 
§ 4°, 150, II. 153.ID, e 153, § 2". I; 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horános, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor: 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico 

ou científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a 

empregos e funções e abrange autarquias. fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista. suas 
subsidiárias, e sociedades controladz=. direta ou 
indiretamente, pelo poder público; 
•ooooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooouoo 

XIX - somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autonzada a 1nstitu1ção de empresa pública. 
de sociedade de economia nusta e de fundação, cabendo 

~-
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à lei complementar. neste último caso, definir as areas de 
sua atuação: 

§ 3° A lei rlJsciplinará as formas de pa.t.1icipação cio 
usuário na adm..nisttação pública direta e indireta. 
regulando especialmente: 

I · as reclamações relativas à prestação dos 
serviços públicos em geral. asseguradas a manutenção de 
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna. da qualidade dos serviços; 

n - o acesso dos usuanos a registros 
administrativos e a informações sobre atos de governo. 
observado o disposto no art. 5°, X e XXXIIT; 

m - a disciplina da representação contra o 
exercício negligente ou abusivo de cargo. emprego ou 
função na administração pública. 

§ 1" A lei disporá sobre os requbiros e as restrições 
ao ocupante de cargo ou emprego da administração 
direta e indireta que possibilite o acesso a infonnações 
privilegiadas. 

§ 8" A autonomia gerencial, orçamentária e 
fillllnceira dos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
fllllllldo entte seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fiXação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 
n - os controles e critérios de avaliação de 

das•mpenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; 

m -a remuneração do pessoal. 

· § 9" O disposto no inciso XI aplica-se às empresas 
icas e às ::~ociedades de economia mista, e suas 
idiárias, que receberem recursos da União, dos 

tados. do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal. ou de custeio em 
geral." 

7h5 
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Art. 4° O caput do an. 38 da ConstituiÇão Federal passa- a 
vigorar com a segumte redação: 

"Art. 3S. ACI servidor público eh! ;!dmmistração 
direta., autárquica e fundacional. no exercício de mandato 
eletlvo. aplicam-se as seguintes disposições: 

•• 
Art. 5° O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com 

a seguinte redaçio: 

"Art. 39. A União. os Estados. o Distnto Federal e 
os Mumcípios instituuiio conselho de política de 
adnunistração e remuneração de pessoal. integrado por 
servidores designados pelos respecuvos Poderes. 

§ 1 o A fixação dos padrões de vencimento e dos 
demais componentes do s1stema remuneratório 
observará: 

I - a lllllllreza. o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira; 

U - os requisitos para a investidura; 
m - as peculiaridades dos cargos. 
§ 'r A União. os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a formaçio e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos. constimindo-se 
a participaçio nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso. a celebnçio 
de CQDvenios ou conttatos entre os entes federados. 

§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 
público o disposto no art. ~.IV, VU. vm. IX. XII, xm, 
xv. XVI. XVII. xvm. XIX. XX. xxn e XXX. 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 
admissão quamlo a natureza do cargo o exigir. 

§ 4° O membro de Poder. o detentor de mandato 
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Eftadnai• 
e Municipais -:erão remunerados exclusivlllllmlte por 
subsídio fiXlldo em parcela única, vedado o aaácimo de 
qualquer gratificação. adicional, abono, prêmio, velha de 
represenlllçio ou outra espécie remuneratória. obedecido, 
em qualquer caso, o disposto no art. 37. X e XI. 

§ SO Le1 da União. dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios poderá estabelecer a relaçio entre a 
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mwor e a menor remuneração dos servidores públicos, 
obedec1do. em qualquer caso. o disposto no an. 37. XI. 

§ 6° Os Poderes Executivo. Legisl'iti'IO c: Judic.i:i.rio 
publicarão anua!m~nt.: M valore~ de s.1bsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos púbiicos. 

§ 7° Lei da União. dos Estados. do Dismto Federal 
e dos Murucípios disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão. autarquia e fundaçao. para 
aplicação no desenvolvimento de prog[lJIIIliS de 
qualidade e produtividade. treinamento e 
desenvolvimento. modernização. reaparelhamento e 
racionalização do serv~ço público. mclusive sob a forma 
de adicional ou prêmio de produtividade. 

§ go A remuneração dos servidores públicos 
organizados em carreira poderá ser fiXada nos termas do 
& 40" 

Art. 6~ O an. 4 i Ja Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso pdblico: 

§ 1 o O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença JUdicial transitada em 

julgado: 
n - mediante processo administrativo em que lhe 

seja assegurada ampla defesa; 
m- mediante procedimento de avaliação periódica 

de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 

§ 2° Invalidada por sentença judicial a demissio do 
servidor estável, será ele reintegrado. e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
ongem. sem direito a indenização. apro"'e.itado em ouuo 
cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. 

§ 3° Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável fiCará em 
disponibilidade. com remuneração p1oporcional ao 
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tempo de serviço. até seu adequado aproveitamento em 
outro cargo. 

§ 1• Cerno condição para a aquisição da 
estabilidade, lo obrigatófta a avaliação ~SIJ'lCia: de 
desempenho ~ or comissão insutuída pua essa 
fmalidade." 

Art. 7" O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XV: 

"Art.. 48. Cabe ao Congresso Nac10nal, com a 
sanção do Presidente da República. não exigida esta para 
o especificado nos ans. 49, 51 e 52. dispor sobre todas as 
matérias de compet&JCJa da União, especialmente sobre: 

XV - fixação do subsídio dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta 
dos Pn:sidentes da Repúbüca, da Cãmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Suprem.> i ribunal Federal, 
observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 150, n. 153, 
m. e 153. § r. I." 

Art.. 8" Os Incisos Vll e VIU do art. 49 da Constituição 
Federal passam a vigorar com a seguiDte redação: 

"Art.. 49. É da competência exclusiva do Congresso 
Naciooal: 

vn - fixar idantico subsídio para os Deputados 
Federais e 01 Senadma, observado o que dispaem 01 
arts. 37, XL 39, § 4•, 150, n, 153, m. e 153. §r. I: 

vm - fixar os subsídios do Presidente e do Vice
Presidente da Repúbüca e dos Ministros de Fstado, 
observado o que dispõem os ans. 37, XI, 39, § 4•, ISO, 
n. 153, m. e 153, § r. I: 

" 

Art.. 9" O inciso IV do art. S 1 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a segumte redação: 

"An. 51. Compete privativamente à Clman dos 
Deputados: 
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IV - dispor sobre sua orga:uzação. funcionamento, 
polícia, criação, t.1lllsfo~ã:: :::: :::ttõilyão dcs cargos, 
empregliS e funções de seas sen·Iços, e <t iniciativa de lei 
para flX&Ção da respectiva remuneração. observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias; .. 

An. 10. O inciso XIll do an. 52 da ConstituiÇão Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"An. 52. Compete pnvauvamente ao Senado 
Federal: 
................................................. 

XIII dispor sobre sua orgamzação. 
funcionamento, polícia, criação. transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da res~tiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecido!! na 
lei de direuizes orçamentárias; .. ··••·•·····························•··········· 

An. 11. O § 7° do an. 57 da Consutuição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"An. 57 ................................ .. 
................................................. 

§ ?D Na sessão legislativa extraordinária. o 
Congresso Nacional somente deliberará sobre a lllllláia 
para a qual foi convocado, vedado o pagamento de 
pan:e1a indenizarória em valor superior ao do subsídio 
mensal." 

An. 12. O parágrafo único do an. 70 da Consumição Federal 
passa a vigorar com a seguinte recfal:io: 

".An..70 .................................. .. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada. que utilize, 
urecade, guarde, gerencie ou admini!Stre dinheuos. bens 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou 

769 
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que. em nome desta. assuma obrigações de narureza 
pecuruária. •• 

An. 13. 0 incisos \' 10 Eut. 9-3, O inCISO m :lo art. 95 e a 
alínea b do iucisu íi do an. 96 da Consti•uição Federal passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 93. ·································· 

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais 
Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do 
subsídio mensal ftxado para os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados 
serão fiXados em lei e escalonados. em nível federal e 
estadual. conforme as respectivas categonas da esaurura 
judiciária nacional. não podendo a diferença entre uma e 
outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por 
cento, nem exceder a noventa e c1nco por cento do 
su:..:.ídio m.::rusa.l dos Ministros dos Tribunais Superiores. 
obedecido. em qualquer caso. o disposto nos arts. 37, XI. 
e 39, § 4°; .. 

•• Art. 95. Os juizes gozam das seguintes garantias: 

m - irredutibilidade de subsídio. ressalvado o 
disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4°, 150. II. 153, m. e 
153. § 2", I. .. 

"An. 96. Compete privativamente: 

ll - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribguais 
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respectivo. observado o disposto no art. 169: 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração 
dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 
vinculados. bem como a fixação do subsídio de seus 
membros e dos juizes. inclusive dos tnbunais inferiores. 
onde houver. ressalvado o disposto no an. 48. XV: .. 
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Art. 14. O § 2° do an. 127 da Consuruu;;ão Federal passa a 
vigorar com a ~eguinte r-!d!!.Ç:!~: 

"Art. 127 

§ 2° Ao Mimsténo Público é assegurada autonomia 
funcional e admimsuativa. podendo. observado o 
disposto no art. 169. propor ao Poder Legislativo a 
criação e exnnção de seus cargos e serv1ços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas ou de 
provas e títulos, a política remuneratóna e os planos de 
carreira; a lei disporá sobre sua organização e 
funcionamento. .. 

Art. 15. A alínea c do inciso I do § 5° do art. 128 da 
Constituição Feia! passa a vigorar com a segumte redação: 

"Art.l28 ................................ . 

§ 5° Leis complementares da Umão e dos Estados, 
cuja inicianva é facultada aos respectivos Procuradores
Gerais. estabelecerão a orgamzação. as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público, observadas, 
relativamente a seus membros: 

I - as segumtes garantias: 

c) irredutibilidade de subsídio, fiXado na forma do 
art. 39, § 4°, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 
150, n. 153, m. 153, § r. 1: .. 

Art. 16. A Seção U do Capítulo IV do Título IV da 
Constituição Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PÚBUCA". 

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 132. Os Procuradore.s dos Estados e do 
Distrito Federal, organizados em carreua. ua qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e 
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tltulos, com a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação 
judicial e a cons~.altona jur!'dica :!;;:; ~t:3J;:ectivas unidades 
!ederad.ls. 

Parágnu.ü único. Aos procuradores refendos neste 
artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo 
exercício, mediante avaliação de desempenho perante os 
órgãos próprios, após relatório cli'Cunstanciado das 
corregedorias." 

Art. 18. O art. 135 da Consutuição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"An. 135. Os servidores integrantes das carreiras 
discipb.nadas nas Seções O e Ill deste Capítulo serão 
remunerados na forma do an. 39, § 4"'' 

An. 19. O§ 1• e seu inciso me os §§ z• e 3• do an. 1-.4 da 
CoDsu!UIÇao Federal passam a vigorar com a seguinte redação, in~~erindo-~~e no 
artigo § 9": 

"An. 144 ................................... . 

§ 1• A polícia federal, insutuída por lei como órgão 
permanente. organizado e manudo pela União e 
esautwado em carreira. destina-se a: 

m - exercer as funções de polícia marítima. 
aeroportuária e de fronteiras; 

§ r A polícia rodoviária fedenll. órgão 
pel'llllllleDte, organizado e mantido pela União e 
estruturado em c:arreira., destina-se, na forma da lei, ao 
palnllhameDto osteiiSivo das rodoVIas federais. 

§ 3• A polícia fenoviária federal, órgão 
permanente. organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira. destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das fenovias federais . 
.................................................. 
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§ 9" A remuneração dos servidores policiais 
integrantes dos órgãos relaciOnados neste artigo será 
fixada na forma do § -l-0 do an. 39 ·• 

Art. 20. O caput do an. 167 da ConsUtu1çilu Federal passa a 
vigorar acresc1do de inc1so X. com a segumte redação: 

"Art.l67. São vedados: 

X - a transferência volumaria de recursos e a 
concessão de empréstimos. inclustve por antecipação de 
receita. pelos Governos Federal e Estadua.~s e suas 
mstltuições financetras. para pagamento de despesas com 
pessoal auvo. inauvo e pensiorusta. dos Estados. do 
Distnto Federal e dos Mumcíptos . 

•• 

Art. 21. O an. 169 da Const1tu1ção Federal passa a vigorar 
com a segumte n!daçã<.. 

"Art. 169. A despesa com pessoal auvo e inauvo da 
União, dos Estados. do Distnto Federal e dos Municípios 
não poderá exceder os linutes estabelecidos eJD lei 
complementar. 

§ I o A concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração. a cnação de cargos. empregos 
e funções ou alteração de estrutura de carreiiliS. bem 
como a admissão ou contratação de pessoal. a qualquer 
título. pelos órgãos e entidades da administração direta 
ou indireta, inclu~:ve fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

n - se houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias. ressalvati!IS as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista. 

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei 
complementar referida neste artigo para a adaptação aos 
parâmetros ali previstos. serão imediatamente suspensos 
todos os repasses de verbas fedenus ou estaduais aos 
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Estados. ao D1smto Federal e aos !\.1umcípios que não 
observarem os referidos linures. 

§ 3° P::ra o cumpnmento dos Imutes estabelecidos 
com base nt ste artigo. dtlrante o pr-..zt• fl ... adc. na lei 
complementar re~c:rida no capur, a Uruão, os Estados, o 
Dismto Federal e os Murucíp1os adotarão as seguintes 
prov1dênc1as: 

1 - redução em pelo menos vmte por cento das 
despesas com cargos em coJnlssão e funções de 
confiança; 

U - exoneração dos servidores não estáveis. 
§ 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo 

antenor não forem suficientes para assegurar o 
cumpnmento da determmação da lei complementar 
refenda neste artigo. o servidor estável poderá perder o 
cargo, desde qüe ato nonnanvo motivado de cada um dos 
Poderes especifique a atividade funcional. o órgão ou 
unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

§ 5° o servidor qt.:e perder \) ca.go na forma do 
parágrafo anterior fará jus a mdemzação correspondente 
a um mês de remuneração por ano de serviço. 

§ 6° O cargo objeto da redução prevista, nos 
parágrafos anteriores será considerado exnnto, vedada a 
cnação de cargo, emprego ou função com atribuições 
1guBJs ou assemelhadas peJo prazo de quatro anos. 

§ 7" Lei federal disporá sobre as normas gerais a 
serem obedecidas na efenvação do disposto no § 4':" 

Art. 22. O § 1 a do art. 173 da Constitu1ção Federal passa a 
vigorar com a segumte redação: 

.. Art. 173. ································· 

§ 1 o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias que explorem atividade econõmica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serv1ços, dispondo sobre: 

I - sua função soc1al e formas de fiscalização pelo 
Estado e pela sociedade; 
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II - a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas. inclusive quanto aos direitos e 
obrigaçõe~ civi:., comcrc:aie, ~a!.lli.;:as e tributários; 

m - licitação e collttatação •h obras, serviços, 
compras c:: alienações, observados os princípios da 
administração pública: 

IV - a constituição e o funcionamento dos 
conselhos de administração e fiscal, com a participação 
de acionistas minontários: 

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a 
responsabilidade dos administradores . .. 
ooooooooooooooooooooooooooouo••••••••••••••••• 

Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
•ooooooooooooooooooooooooooon•••••••••ooooooooo 

V - valorização dos profissionais do ensino, 
garantidos, na forma da lei, planos de c:aneira para o 
magistério público, com piso salarial profissicmal e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos: .. 
··················································· 

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Fedelal e 
os Municípios disciplinarão por meio de lei oa 
consórcios públicos e os convênios de cooperaçlo entre 
os entes federados. autorizando a gestão assoc:jacta de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuida-ie dos serviços transferidos." 

' Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso 
XIV de art. 21 da Constituição Federal, compete à União manter os amais 
compromissos financeiros com a prestação de serviços públicos do Disttito 
Federal. 
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Art. 26 No· prazo de dois anos da pJ"Qmulgação desta 
Emenda. as enndades da admirustração mdireta terão seus estatutos revistos 
<:;ll! • .'l!C à resp~cuva natureza jurídica. tendo em conr ..1 a iinalid.idc c. &~. 

comper"ncias efetivamente executad.~<~. 
An. 27. O Congresso Nac10nal, dentro ae cento e vinte dias 

da promulgação desta Emenda. elaborará le1 de defesa do usuário de serviços 
públicos. 

An. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo 
exercíc1o para aqu151ção da estabilidade aos atuais servidores em estágio 
probatório, sem preJUÍZO da avaliação a que se refere o § 4° do an. 41 da 
Constitu1ção Federal. 

Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos 
ia aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar
se-ão, a partir da promulgação desta Emenda. aos limites deconentes da 
Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer 
título. 

An. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o an. 
163 da Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional no praz .... náximo de cento e oitenta dias da promulgação 
desta Emenda. 

Art. 31. Os servidores públicos federais da administração 
direta e indireta. os servidores municipais e os integrantes da carreira policial 
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima. que 
comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas f"unçaes 
prestando serviços àqueles ex-Temtórios na data em que fotam transformados 
em Estados; os polic1ais mditares que tenham sido admitidos por fcxça de lei 
federal, custeados pela União; e, ainda. os servidores civis nesses Estados com 
vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirio quadro em extinção 
da administraçlo federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus 
servidores, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças 
remUDeratórias. 

§ I a Os servidores da caneira policial militar contmuario 
prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos. submetidoa 
às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das 
respecnvas Polícias Militares, observadas as atribuições de função compatíveis 
com seu grau hierárquico. 

§ 2a Os servidores civis continuarão prestando serviços aos 
respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgio 
da administração federal. 
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seguinte antgo: 

ANAJS DO SENADO FEDERAL 

Art. 32. A Consun. • .,.ao Federal passa a vtgorar acrescida do 

"Art. 247. As leis previsw no inciso m do§ 1° do 
an. 41 e no § 7° do an. 169 estabelecerão critérios e 
gara.'!ties erpeciais para a perda do cargo pelo servidor 
público eqt.ível que. em docorrênc1a dJs &tribt•:iões d.: 
seu cargo cfcti.o. desenvolva auvidlK.es exclusivas de 
Estado 

Parágrafo uruco. Na hipótese de insuficiência de 
desempenho. a perda do cargo somente ocorrerá 
mediante processo administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa.'" 

I Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os f"ms 
do an. 169, § 3°, II, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração 
direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e 
títulos após o dia 5 de outubro de 1983. 

An. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
de sua promulgação. 

O SR. PRESlDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

r....J..nico às sras. • aos Sra. Senadoras que, confonne acordo 
firmado entra -~·[Üderanças, a sessão deliberativa da amanhã seni '"'izada às 
1 Oh. Haverá apenas uma antecipação do horário, mas a lista, evidentemente, seni 
válida. 

lnfonno ainda que as seesões antertoras marcadas para esse horário 
foram exlraoldinárias; porém, a partir da amanhi, essas passam a ser ordinárias 
dei"Jberativas. 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magalhiies) _Foram encanunhadas à Mesa 
declarações de voto dos Srs Senadores Bernardo Cabral e Renan Calheuos, que seriio lidas 
pelo Sr I" Secretario Senador Ronaldo Cunha Lima, na fonna rqpmental 

São lidas as seguintes: 

777 
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O SR. PRESIDENTE (Antoma Carlos Magalhies) 
- Pllll&ll....,, agcxa, à api8CiaÇão do RequermeniO n• 
159, de 1998, de urgêncta para o OfiCIO S n• 16, de 
1998, do Presidente do Banco Central do Brasil. en
camnhando solicitação do Governador do Estado de 
GOiás, para adllar o contrato de operação de crédito 
l1rmado com a Caixa Econ6miCB Federal. relalnlo ao 
Programa da Apoia à Reestruturação e ao AjUSte 
F"ISCBI dos Estados, nos tannos das Resoluções n"s 
701115 e12197, do Senado Federal, a fim de dar piOS· 

seguimento ao Programa de DemiSsão Voluntána. 
belo no Expedaente. 

Emvataçio. 
Os SIB. Saoadonls que o aprovam que1ram 

permanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovado. 
Aprovado o requenmento, a maténa a que se 

rele111 figurará na Ordem do 018 da sessão do se
gundo diB útil aubeeqilenle. 

O SR. PRESIDENTE (Ar1klnlo Carlos Magal',fes) 
-Sobre a -· raquenmento que será l1do pelo Sr. 
1• Secratáno, Senador Ronaldo Cunha uma. 

É lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N.0 1&5, DE 1998 

Requeremos, nos tannos do art. 336, b, do Re
gimento lntemo, urgêncta para o Projeto de Resolu
ção n.• 19, de 1998, que autonza o Estado de Sergi
pe a elevar tamporanamente o seu limite de endiVI
damento para contratar OI*BÇiD de rafllllliiCIBIIIBn· 
to de diVIda moblli*IB do Estado. consubstai1CI8da 
no contrato de coo 1'1 to. assunção e rafiiiiUICiamen· 
to de diVIdas, • alabrado com a Umão em 27 de no
vembro de 1997, com beae no prulocolo de acordo 
firmado 8lllnl a Unlio e o Govemo do Elllado de 
Sergpt, no lntito do Programa de ApoiO à Rees
truturação e 110 Ajusta Fiscal dos Estados. 

Sala das il888ões, 11 de março de 1998. -
Sergio Machada - Elclo T- - Romeu TUma 
- ........ a.re.JIIo. 

O SR. PRESIDENTE (AntDno Carlos MagaNes) 
- Em WlllçiD o nlqlllllllll8fl 

Os Srs. Sanadores que o aprovam que11am 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requenmento, a matena a que se 

,.._ figurará na Ordem do 018 da sessão do se-
gundo diB ubl subseqiiente. . 

O SR. PRESIDENTE (Anturm Caries Magelães) 
- Sabia a n-. lllqlllllllfl8n que aera lido pelo Sr. 1• 
SecieláiO, Slllalol Rollllldo Cirila Lma. 

É lido o segumte: 

REQUIERIMENTO N° 166, DE 1998 

Senhor Pres1dente. 
Requeremos. nos tennos do art. 336, b, do Re· 

g1mento Interno urgência para o Projeto de Resolu
ção n. • 22. de 1998. que autonza a República Fede
ratiVa do Brasil a conceder garantiB à operação de 
crédtto externo e a Centra1s Elétncas Brasileiras S/A 
- ELETROBRAS e o Banco lnteramencar10 de De
senvolvimento - BjO, no valor de até US$ 
307.000,000.00 (trezentos e sete l'llllhões de dólares 
norte-amencanosl. de pnnc1pal, destinada ao finan
ciamento parc1al do Projeto de Interligação Elétnca 
Norte-Sul 

Sala das Sessões, 11 de março de 1998. -
Sergio Machado- Elcio Alvares -Romeu Tuma
Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magslhães) 
- Em votação o requenmentu 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Aprovado o requenmenlo. a maténa a que se 

refere f19urara na Ordem do D1a da sessão do se
gundo d1a út11 subseqüente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Pro
jeiOS de Resolução de n•s 17 19 a 22. de 1998. cu
jOS pareceres foram lidos antenonnente. encontram
se em reg1me de urgênciB, e constarão da pauta da 
sessão del1berat1va de amanhã, podendo Neeber 
emendas até o encanamento da discussão. 

A SR• JÚNIA MARISE (Bioco/PDT- MGJ- Sr 
Presidente. peço a palavra. como Líder 

O SR. PRESIDENTE (Anloolo Carlos Magalhiesl 
- Senadora JúniB Mansa, V. Ex" 1lam a paiiMa. 

A SRA. JONIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Como Uder. Pronunc1a o seguinte diBCUISU. Sem re
VISão do oradora.)- Sr. Presidente. Sr's. e Srs. Se
nadores. hOJS tiVemos oportunHiade de ter uma au
diêncl8 púbiiCB com o Mm18tro dos Tranapuotaa, Eh· 
seu Padllha Fo1 ume •mobilização da Zona da Mata, 
no Estado de M1nas Gera1s, com a parbelpeçio dos 
PrefeitoS da reglio. dOs Deputados Fede- e Esta· 
duais de M1nas GeraiS eleitos pela Zona da Mata. 

Eaaa mob111zaçãÕ, que envolve toda a nsgilu. 
fez-se exatamente no momento em que há uma 181· 
V1nd1caçãu uniCB de todos os MuniCÍPIOS da Zona da 
Mata de M1nas Gerais, para a duplicação do !racho 
da BR-267 Tal obra e de grande unporlllncta no mo
mento, po1s esta sendo construída na C1dade de Ju1z 
da Fora a fábnca da Men:edes-Benz. A Rodovia 
267. que até há pouco tempo bnha uma CIICUiaçlo 
da ordem de 500 veículos por dl8, hOJS tam esse nu-
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mero elevado para 3 500, entre veículos de passeoo, 
carnnhões, carretas e outros, que transitam por 
esse ln!Cho. 

É lamentével a situação de precanedede em 
que se encontra e BR-267 na Zona da Mate, apesar 
do grande fluxo de tráfego. A rodovia não possuo se
quer acostamento e apresenta grande número de 
buracos, sem nenhum bpo de manutenção que pos
sobdita oferecer melhores condiÇões de tráfego ao 
trecho que liga Juoz de Fora à Cidade de Leopoldona. 

Mais que ISSO, ho)e todos os meoos de comurn
cação da Zona da Mata, emossoras de rádoo, 1omaos 
e televisões, têm nollaado frequentemente os eco
dentes, onclusive fatais, que ocorrem praticamente 
todos os doas naquela rodovoa. Por ISSO, ela hoJe é 
considerada a rodovia de morte. 

Exalamenta em raúo dessa precanedade, 
houve essa mobdizaçio, k!ICI&da pelo Munocopoo de 
Manpá de Monas, com o anúncoo da Carta de Manpá, 
em que todas as I.Jderanças pollbcas de todos os 
Pa111dos polltiCOS, Prafellos, Vereadores, Deputados 
EBtaduaos, Deputados FederaiS e este Senadora, 
que representa também a Região da Zona da Mate 
mineora, vêm buscar, por intermédiO de um esforço 
conJUnto e de unoio, o atendomento, por parte do Mo
msblno dos Transportes, no sentido de autonzar a li
beração de recursos e, também, a duplicação e a 
construção da ten:eora pista da Rocfovoa 267. 

Por esse mativo, es!Wmos hoje às 14 horas e 
30 mmutos, acompanhados de Parlamentares, De
putadoa Fed8111111, Deputados EstadUSIS e os Prefeo
tos, numa auoditncla públoca com o Monostro dos 
Transportes. Lil enl~ todas as ddoculdades 
anfrantadas pela populaçio de toda a região, uma 
ragolo das 111818 progiHB- do roosso Estado. 

Hoje, a Zona da Mata representa, sem dúVIda 
alguma, uma região da grande omportincoa, pnnco
pel- porque a Cidade de Juoz de Fora. segura
nalle a segunda cidade maos populosa do nosso 
Estado, hoje conta com a Mbrtca da Mercedez-Bens, 
que, a partor do momanto em que e8bver exportando, 
ce"""*'te será atraW& da Rodovia 2ff7 que corcula
rlo as carratea que rio traneportar, até o Porto de 
Vl!ória, os veículos fabncedos pala Mercedes-Benz 
da Juoz de Fora. Por ISSO, Sr. Presi, o nosso esfoiÇO e a 
uniio de lodos aqueles q repraantem a Zona da 
Mata do nosso Estado, co o objebvo de enw:tar es
forços JUnto ao Monostro d Transportes, Deputado 
Eloseu Padolha, expondo eo Sr. Monostro todas essas 
advonudades e ddoculdadas enfrentadas por aquela 

moneora e as arcunstãncoas que estao levan-

do, hoJ&. a esoa mobolozação polltoca de todas as lide
ranças, de todos os partodos poiiiiCOS. Com essa 
unoão de esloiÇOS. esperamos voabolozar a duplocação 
da Rodovoa 267, que Ioga Juoz de Fora à cidade de 
Leopoldina, o que vao benelocoar acoma da quarenta 
munocipoos da Zona da Mate e cnar mecamsmos 
para que o tráfego possa Duor de maneora tranqiiola 
em toda a regoão. 

Quero aquo anuncoar que o Monl8tro Eloseu Pa
dllha Já detennonou o estudo omedllllo de um projlllo 
técnoco ao DNER, certamente para o lavantemento 
de custos, e autonzou algumas obras emergenaaos, 
dada a caréncoa e a necessidade premente em ra
zão dessa rodovoa não ter acostamento, o que é 
uma das maoores ddoculclades no tráfego da Rodovoa 
267, para reparar esse trecho de 120km. 

O Monostro dos Transportes prometeu, aonda, 
agolozar provodêncoas no sentodo de se construirem 
também alguns trevos, tendo em vosta as dificulda
des e preocupações apresentadas pelos Preleotos 
com relação ao grande número da veículos que es
tão transitando, hOJ8, pela Rodovoa 267. 

Gostena de regiStrar a omportãncoa dessa mobo
lozação e da união de esforços de lodaa as lideran
ças politocas da Zona da Mate, que hoje estiveram 
em Brasiloa, os nossos Preledos, os Deputados Es
taduaos. Federaos. CUJOS nomes. Sr. PresKiente, gos
tena de aquo também cotar. Lil eabveram e acompa
nharam-nos os Deputados Federaos Joana Dare, Sil
VIO Abreu, Mana Elvira, Paulo Delgado, Danlo de 
Castro e Laet Varella. Portento. foram ~ 
todos os parbdoS políticos: o PFL, o PSDB, o PT, o 
PDT e o PMDB. Também esbVefam lá os Deputados 
Estaduaos Bené Guedes, Sebesbio llet•écio, repre
sentando o Partido Popular Prograssosta, e Joeé Ma
ne Banos; também alguns poefe.lOS ~ 
os demaos daquela regoio 

Este é o regiStro que gostana de lazer, dada a 
omportãnaa sognilicativa de uma reMndiCeção úrice, 
que se constllul em um lato médito para todaS as li
deranças polibcas, qual 118J11, a união de esforços de 
forma absolutamente transparente, vosando erredocar 
as dificuldades erdrentadas por aquela população 
em relação à Rodovoa 267, que se transfonnou em 
rodoVIa da morte. Tal rodovoa preJUdiCOU toda uma 
regoão que hOJ8, seguramente, comporte-se, no ce
náno de Monas Geraos e de nosso Pais, como uma 
das maos progressiStas, maiS desenvolvidas. Encon
tra-se lá. repilo, a sede de urna omportente montado
ra, a Mercedes-Benz A parbr do momento que e 111.
bnce da Meocedes-Benz es!Mir eiCpOI!ando velculos, 
que esbver colocando veículos no mercado, é pala 
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RodCMa 267 que escoará a sua produção, como 
também a produção agncola da região, como acon
tece l'lo)e, e essa rodoVIa não terá condiÇões de su
portar, nos prox1mos n.ses, o trafego 1ntensc que 
vem crescendo a cada da, a cada mês. 

Temos confiança que provldêiiCiaS serlo toma
das, mas, se for necessáno, contmuaramos a cobrar, 
da tribuna do Senado Federal, medidas por parla do 
M1n18téno dos TI'Bn8p0rtes e do ONER. COI'IIIdera
mos que não é mBIS possível que VIdas humanas se
JaiYI perdidas na RodCMB 267, em rn&IO a um tnlfego 
que a transformou, como afumei, numa rodovia da 
morte. 

Era o que eu t1nha a d1zer, Sr Presidente. 
o SR.~ (Ankno Callas MagaNas) 

-Cem a palavra o Senador José Banco. 
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL- RO. Pronunca o 

segu111te d1scurso. Sem I8VI8ão do orador.) - Sr. 
Prasldente, Sr"s. e Srs. Senadores, venho a tribuna 
hqe para ntgiSirar um fato que causa llldlgnação. 
Refiro-me à não-apiiCIIÇão, na Região. Amazllrnca, 
na Região Norte do Pais, de uma i...,.,rtlncla IIIQnifi· 
cabVa para aquela região. Essa região das IMI8 ca
rentes, uma das menos desenvolvidas datlle Pais -
segundo uma Informação oflCIBI, uma corraspondên
ca da Sr" PresKiente do Banco da Amazõrua, a Sr" 
Flora Valsdares -, no exerciCIO de 1997, deixou de 
receber do FNO uma l!rlpOI1Ancl8 altamante IIIQndi
cabVa. rapoto, de nade menos que R$193 nlllhiies. 
Realmente, causa espanto- fato. 

Jusblica a doralora do BASA, alagando uma sé
ne de razõea, dentre elas a falta de lnfra-ra na 
reglilo a pniiCipBimente questões burocnllicu. Ora, 
nlo ~-r- fato como normal. T..aa
se de um dinheiro BIDlodllldo, em que ~ 1111 JU· 
roa 1818111 rnudD alloll, pcxque é T JLP mB1S 4'11o. Mas, ..-mo......,- dlnhe1ro sana·~- Oaaaas 
R$193 llillile&, Rondena deixou de 1\IC8ber nada 
,_ que RS23 milhi!es; sendo ab aplicados, du
ranle todo o -rcíclo, apenas R$13 mlhllaB. Por
tanto. a apiiCBÇ6o colniSpOndeu a apenas um taJÇO 
daquilo que oa pequenos agnculloras de Rond6nia 
tenam dualo a raoabat. Tena Sido posalval-...r 
entra 2.500 a 3.000 pequenos agnculloras e peque
nos e médios lndUstnaiS. 

No meu Estado, cre10, sena necesslirio 11pan1111 
que o Governador bvesae bdo a cautela a a~ 
políiiCB de dar as condlçOes m1rumas r-unas 
para o BASA, o banco ofJCIBI e gestor datlle fundo 
con-.c.onal em Ioda a reglio Nona. Baslana que o 
Governador do Estado llveS8e dotado a Emalllr, que 
vem p~ ralevantes sei'VIÇCIII ao noaao Estado 

há mudos anos, da condiÇões para a c:ontrataçio de 
algumas dezenas-da tecnJC:OS e para a aquiiiÇio de 
alguns veículos. Isso sena sllhc1ente para que -
2.500 a 3 000 pequenos empresãnos da agllcultura 
ou da 1ndústna fossem atendKICIII. Por ISSO lamenla
mos, com tnsteza, que R$23 milhões não lllnham 
Sido aplicados em meu Estado por falta de -.!ade 
polítJCB do Governador e por falta de atençlo das 
autondades federaiS. 

AprovadO a oportunidade, Sr. PI'8Sidanlll, Sr"s. 
e Srs. Senadores, para daqui fazer um apelo ao Sr. 
M1mstro da Fazenda no sentido de tomar provldln· 
ClllS para doter o Banco da Amaz6nla de candJções 
sufJCIIH1!es para contmuar como gestor dos recuiSCIII 
desse fundo constrtuciOnal, o FNO. Não é poaslval 
que em um Estado como Rondõnlll - que cito por
que o coo olleço nos ponnenores - com 52 mursci
PJOS, um Estado que tem sua econo1'1118 voltada lllllel· 
ramente para a agncultura, tenha seu baral -
dual, gestor do relendo fundo, com apenaa S8IS 
agêiiCIBS. 

Portanto, deiXO regiStrado o meu apelo ao Sr. 
M1n1Stro no sentido de que autonze " d..,_ do 
BASA a cnar urgentemente paio menos mBI8 trila 
agênctas no Estado de Rond<'lnia, a fim da que o 
banco possa conbnuar geranaando o FNO ou que o 
MIIIJSiér!o autonze que outros bancos, p8ltlcUiares 
ou mesmo o Banco do Brasil, passem a tear parca
na com o BASA na g88IAo desses AICUISOS. Tocla
VIIl, crao que a IIOiuçlo 11BJ8 realmente lliiiDriZIIr a 
cnação de mais tlês agll'ICIIIS do BASA em -nosso 
Estado. 

A mBIDI' preocupação de lodos neste Pais 6 a 
questio do dassnlllfego. Em Rondllrlia, ~ 

-· n10 • d.._. o Prefeito da PoiiD v.-.,, 
FIBIICISCO Chqullda Erse, contau-nos, - -.., 
que foram abeltiiS IISCIIÇiias para um concu- pú
bliCO, cujos cargos af.-n lllllérioll nlio«JJIVidd
VOB, para pAI8t JCIIin•nto de um númeJU pequeno da 
vagas. Para - su.,_, 28 m11 pesa- se lna
CRIVIII8m. Cito- lato para regiStrar o n'-1 da de
semprego em Roncl6nia. 

Ora, essaa R$23 mdhõaa que podallam ter 
sido apbcados no Estado de Rondõna, no .no pas
sado, ca- llbsorvenam grande pana deaaa 
mão--cftMlbra. II1ICIIUido com os técnicos peJa a Ema
ter e, certamente, proseegu1ndo onde 8818 dinheiro 
IJvasse 8ldo apliCado. o PIO' é que o fato llnde ... 
repilbr em t998, quando o.FNO, com miiiS da R$213 
mlhiles para se18111 aplicados em ~ l'1lgllo, no
vamente aphcará o mlnimo ~ recursoa, ficando 
o restante no Fundo. O BASA certamente Wn lucra· 
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do com esse donheoro que devena estar aumentando 
os pontos de emprego rão apenas no Estado de 
Rondõnoa, mas em toda a regoão da Amazõnoa Por
tanto, regiStro nossa ondognaçAo. reforçando nosso 
pedodo ao Sr. Monostro. 

Desta tnbuna, Sr. Presodente, faço também um 
apelo aos nossos colegas da Câmara dos Deputa
dos representantes da Regoão Amazõnoca que aten
tem para esses fatos que estamos comentando. 
Como temos no Congresso Nacoonal uma Comossão 
da Amazônia, presidida pelo nobre Senador Nabor 
Junoor, peço ao Sanador uma reunoão a Iom de doscu
tllmos essa questão o maos rapodamente possível. 

Mudo obrigado 

Durante o diSCurso do Sr José BIBnco, 
o Sr. Antonio Carlos Magalhães, PreSidente, 
deixa. a cadeira da presKIBncta, que é ocupa
da pelo Sr. Ronaldo Cunha uma, 1• Secre
táno. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Não há maos oradores o~os. 

Os Sos. Senadores Golberto Moranda, Odacor 
Soares, Lúcoo Alcântara Carlos Bezerra enviaram 
discursos à Mesa para rem publocados na lorma 
do dosposto no art. 203 do egomento lntemo. 

S. Ex"s serão atendodos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) - Sr 

PI'IISidente, Sois e Srs. Senadores, a ediÇão de 
VE.IA ESPECIAL AIIAZONIA, que Cllculou a partor 
do doa 24 de dezembro do ano transato, teve ex
traordonána repeocussão no Brasol e no Extenor. 
Contendo ilustraçOes pnmorosas, que ressaltem es
pecoalmente as múltiplas tonalidades do verde parac
teristoco da llo188ta, em conbaste com o a20f do fir
mamento aqui e alo mah•do pelo branco das nu
vens, a IIIWIIa reúne textos de qualidade também 
admini.vel, a merecerem atentas e paiCUCHintes leitu
ra e meditação 

Sugerem, ogualonanto!l. algumas breves aprecoa
ç6es. Tales AlvarengB,-do;;torrendo sobre a Sinfonia 
cla8 Águ•. revela-nos, em palavras dodábcas e so
bretudo songelas, que os grandes nos da Amazõnoa 
comam para o Oceano Pllcifico ou para o Caribe, 
antes que se eoguesse, há milhões de anos, a Cordo
lheora dos Andes, bloqueando o livre cuoso das 
águas. 

Represados, os nos unoram-se para fazer de
sabrochar na Amazônia o ma1or lago da terra, até 
que as condiÇões geolôgiCBS gerassem a saída para 
o lado oposto, o cam1nho do AUAntoco. Dai se con
cluir que lá haVIa uma quantidade de água mudas 

vezes supenor a que hoJe encontramos na vast1dão 
de ·suas matas 

Esse volume doluvoano, cuJa cauda aonda se 
precopota nos Andes de escarpas a 5000 metros de 
attura, logo derta numa planícoe com uma monotonoa 
de relevo que e outra das excentncodades amazõnl
cas, esclarece o artocuhsta. Poos, não ha, em todo o 
mundo, outro temtono de oguaos domensões como o 
da Bacia Amazõnoca, com tão pouca vanedade de 
aMude. 

SubiSse o Atlãntico apenas 55 metros, suas 
águas cheganam a banhar Tababnga, na maogem 
nacoonal do Amazonas, separando as frontenas com 
a Colõmboa e o Peru, dostantes 4000 quolõmetros do 
Oceano O no Amazonas, a cada moi metros do seu 
cuoso, em terntono brasoleoro, tem um declove pouco 
acoma de 2 centímetros, dando-se o movomento me
nos pela onchnação do teneno e maos pela pressão 
hldráuloca. provenoente da força das agues mpellndo 
as que estão à frente, tal como sucede nos encana
mentos domestocos. 

DesCida a Cordolheora, o volume d9 suas águas 
recebe o refooço de 11 00 afluentes, transformando
se numa onavallável massa liquoda. Nas partes maos 
abertas do no Negro. pode-se vosuahzar de forma no
Ioda a curvatura da terra na água, assom como se vé 
o honzonte no mar. 

Perto da caprtal amazonense. o no mede I 00 
metros de profundidade, um abiSmo coberto de água 
que, embora gogantesco. é apenas um dOS afluentes 
do Amazonas. ExiStem. apiOXImadameo .te. mBIS VInte 
com semelhantes dimensões, e centenas de outros 
que na Europa senam consoderados nos enonnes. 

O rio Amazonas, à semelhanoça do eoxo de um 
sistema hldnco que corre runto ao Equador, é depo
siláno das águas de doiS hemlsfénos, cada qual com 
sua pnSpna e dderencoada estação de chuvas. Asam, 
na maoor parte do ano ora acolhe as enchentes VIndas 
do norle, ora as que chegam do sul Quando transbor
da, suas águas onvadem campos e matas, conespon
dendo a áoea mundada da Bacoa Amaz6niCa a um os
paço temtonal duas vezes supenor ao da Auslna. 

Tales Alvarenga regiStra que o regiiT18 de 
cheiBS tem uma duração apiOXImada de seos meses, 
constrtuondo uma bênção da natuoaza, em lace de 
.:nar nas planícoes alagaveos a concentração do maos 
nco VIveiro da Amazõnia. Trata-se, no entanto, de 
um sostema ecológoco em nsco de VIda, segundo as 
avaliações de MIChael Gouldlng, Nogel Smith e Den· 
nos Mahar, autores do lwro Enchenlea da Fortuna. 

A obra adverte que "grande parte da floresta 
das planicoes de inundação Já não eXISte maos ou foi 
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grandemente atterada, sobretudo no med10 e baiXO 
A~onas" O s1stema, recebendo menor atenção 
do que a devida, tende a sofrer danos ~rreparáve1s, a 
não ser que providências seJam tomadas urgente
mente 

Ho)l!, &lnda é poss1vel que, debaiXO da superfi· 
CH! do no, os seus habitantes es!ejam sempre se 
movimentando para algum lugar Tambaquts, pirap1-
t1ngas, matnnxis, puamutabas e dourados estão en
tre as mutt1d6es de peiX8S que desf1Jam no ac~ma em 
grandes caltlumea para desovar. 

Certas espécies. como a p1ramutaba, deucam a 
cada ano o estuáno do no A~onas e, percorrendo 
3 m1l qullõmetros na d1reção oeste. desovam a em
preendem a votta ao lugar de ongem, numa d1s!in
Cia eqUiparada a que separa Pans de Nova Iorque 
O tembaqul, por sua vez, tem a pecull&ndade de mi
grar para as áreas Inundadas. onde alimenta-se far
tamente com os frutos ca1dos das árvores. Na va
zante, va1 para o canal dos nos, JB!Ua e emagrece, 
até a pro10rna epoca de enchentes. 

Tales Alvarenga segue esclarecendo que, nas 
planícies de Inundação, VIve ou passa parta do diB 
um teiÇO das aves amaz6niCBS, como pato& e mar
recos, papaga1011 e araras Também capvaras e 
múltiPlas lamHIBS de tartarugas usufruem des8e po
mar amaz6niCO, ass1m como lontras e o peuce-bol o 
maiOr mamífero da reglio Nas planíaas aJagaciM, ele 
encontra um pasto venlaJante, de onde consome 50 
qu1los de capm, ou 10% do seu peeo, d-. 

No Amazonas, as várzeas Inundadas se eeten
dem por 40 qud6metros de cada rna~gem, - es
paço dapoaltando tonaladas de mato e tana que larlli
zam o sao llldaB os anos. Aí os cabl 108 plantam 
su. roças, apiUII8ilando lodo o adubo que o rfo det
XIDU, encp~n~o o capm que Jogo cres:e alma1lllsuas 
poucas cab ••• de gado. As no- •lar-. pelo 
abrigo e pala nulrição que fomecel11 a centllnllll de es
p6ciee, fonrarn um dos ambientes ecológicoll maiS 
priiCIOSOS da Arnaz6ma, completa o arllcullllla. 

Porám, .- áreas, entre outras da floresta, 
têm sotndo ataque conatante, nas úlbmas décadas, 
pni'ICipalmente entTe Manaus e a taglio do estuário, 
pelos que procuram obter dNidendos econ6rncos à 
custa do patnm(ln1o natural. São exemplos disso a 
exploração 1nconseqüente de madeira; a cnação de 
boiS e búfalos em terrenos 1mpropnamente conqUis
tados à floresta; a peaca comercial de exemplares 
ainda JOVBnS ou em fase de deaova. 

Nio fosae a proteção do me10 ambiBnte um de
ver conslltuclonBI, aprovamos &qUI, após longa tra
mitação, a Le1 dos Crimes Ambtenl&ls, SBIICICinBda, 

com vetos, em 12 de fevereiro de 1998, pelo Presiden
te da Republica E rras um Instrumento que, preten
dendo reverter a 1mpunldade dos agressores da nalu
reza, ob)l!bva a manutenção da qualidade de VIda e do 
me10 ambiente, à loiÇa de ngorosa COI!!Ção legal 

Produto, em g~ande parte, do esfoiÇO da Fren
te Pallamentar Ambenta11sta, a nove le1 co~ a 
legiSlação proteciOniSia, sanciOnando o caullldor de 
danos ao me10 ambiBnle com multas de 50 a 50-mi
lhões da rea1s, e com o apenamento de datlnção, 
de 6 meses a 1 ano, acrescido de mutta, ele quem 
cometer os cnmes de matar, perseguir ou caçar 11111-
mals Silvestres, nativos ou em rota ITIIgratórfa. Em 
correspondente sanção 1nc1de quem destruir ou da· 
nd~ear as florestas. 

Estamos conctu1ndo, SIS. Senadoras, estas 
breves conslderaçõas, regiStrando que a memorável 
ediÇão da Veja sobll! a AmazõniB expõe, em texto& 
esclarecedores e llustraç6es deslumbrantes, Ioda a 
realidade de urna reglio ameaçada, deixando subja
cente, na lembrança do ledor atento, a 1'181:11 Idade 
de protegê-la contra todo tipo da agressão e em to
das as e~rcunstãnc:IBS. 

De fato, a nqueza que nela se concentnl há ele 
ser defendida a qualquer preço, como palllmOouo 
que é da toc:tos os brasole1ros, contra a cobiça de na
CIOnaiS e estrangeiros que, em açães de desprezo 
às leiS de reegualtlo do me10 ambiente, int8ntarn 
dela extrair, !Unto a bens rnatenaiS Blnda abundan
tes, toda a 1n1gualával beleza de suas malas e nos. 

Era o que eu bnha a diZer. 
O SR. ODACIR SOARES (PTB - FIO) - Sr. 

Pre1Kienta, So"s. e SIS. Senadorel, VImO& a eeta tn
buna para comunocar, que a Cou ão Ela:ubva 
NaciOnal do Palbdo Trabalhista Brasileiro, IICib a pre
sldincoa do Senador Jolé Eduanlo ele Anchde V
ra, considerando que o prazo para ai- eleo
toral pera votaç1o no próximo pleoto se •- no 
diB quatro ele maiO do corrente ano e verlf'ICBIIdo que 
apenas 1 ,2 % (um virgula doos) por cento 00. fOV8IIS 
entTe 16 e 18 a..- do Pets realizarem o poacedl
mento de aliStamento eleitoral, decld111 deflagrar uma 
campanha naCIOnal para modificar este ~ de 
coisas. 

O PTB realizará. con1untamente com o Tollunal 
Supenor Eleitoral e os Tnbunals RegJOIIIIIS EJeitolaJS 
uma mobilização de caráter naaonal para -mr o 
aliStamento destes pvens e 1ntegrá-los, deede este 
pro c a 5() eleitoral, ao processo políbccHienoocoldico 
do Brasil. Como Licler do Parbdo, diiiiBflltnOS upres
sar, que é nosso entendimento que a pallle-181119 
c1eate contingente ela SOCiedade brasola1ra ennquece-
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ra sobremodo o processo democratJCO, agora e. pnn
C!palmente, no futuro 

Estes JOvens JnJcJario sua partiCipação politiCa 
em uma grande eleiÇão. para lodos os cargos ma1s 
altos na esfera política bras1le1ra a presidência da 
repúbiJCa, os governos eatadua1s, vagas no SarJado 
Federal, na Câmara dos Deputados e rJas Assem
bléias legJSiaiJVBS. Desde tenra Idade, esses cidadã
os exPSnmentarão o poder do voto, podendo pela 
repetiÇão da expenênc1a, Incrementar a qualidade do 
processo politiCo bras1le1ro. 

Para dar eferto pratico a esses propósrtos, de
legação de membros e parlamentares do PTB 1rá, 
arr~anhã • dJa doze de março. ao gabinete do Exmo 
M1mstro-PresK1ente do Tribunal Supenor Elertoral, li
mar Gaivão Ass1m, com breVJdade o Partido age em 
delesa dos 1deals de cldadama e CIVISmo, caros a 
sue h1stór1a e tradições 

Somado à exala açio. o MOVImento Juvemude 
TrabalhiSta, sob a coordenação do seu P~esldeme, 
lvandre Medeiros, reaiiZBiá nos dias 24, 25 e 26 de 
abnl Fórum NaCional da Juvemude, com o tema: 
Pal'hclpação Polf11ca e Inserção do Jovem no MeJCa
do de Trabalho. Ass1m, a JUVemude do PTB se Jme
gra ao esforço do Parlldo em 1rrtegrar os JOVBriS bra
sllenos à part1C1paçio na polibca naaonal. 

Eram o regJSiro que eu deSBjBva lazer, Sr. Pre
sidente 

Murto obngado. 
O SR. L0CIO ALCiANTARA (PSDB- CE)

Sr. Presldeme, s,es. e Srs. SenadoJeS, acaba de 
chegar ao conheamemo alo grande público o Relaló
no das AIMdades do Tnbunal de Comes da União 
TCU, referente ao ten:eiro tmMStre do ano transato. 

Trata-u de trabalho rr~andado elaboJBr pelo 
seu operoso P1'881denta, o Mlmstro Homero Sarnes, 
~ os pontos pmclpa.JS da -'- das atllri
dades desenvolvidas e dos resultados obtidos, ofe
recido à apreciação dos Senhores CongressiStaS, na 

fonna detenmnada pela ~rta Magr~a e pela Le1 Or-
gêniCB daquela Corte de mas. 

AdemeJs, corno lem ra, acertadameme, o Ml-
nJStro Homero Sarnes. p ra-u, dessa lorrrJa. res-
ponder ao dn&IJo, que apresenta às JnstrtUJções 
públicas, de dar à sOCiedade crescemes e apelfel
çoados seMÇOs. demro de padrões éticos e de total 
transparêrJCJa dos neg6c1as públicos 

Em tal comexto, Julga o Pres1deme que as enti
dades de fiscalização s~nor adquirem partiCular 
importincJa, saMndo de instrumemo para a morali
dade pública, mediante o combate à corrupção e ao 
desperdiCJO, M tarefa, unJVBrsalmeme consagrada, 

de venl1car o estmo cumpnmemo da 1eg1slação e de 
apomar as falhas que contnbuem para a JneficlêncJa 
na adm1nJstração públiCa e a JneiJCáciB da ação estatal. 

Em busca desses obJeiiVOS, o TnbuMI de Con
tas da União empJeende ações de modernização de 
seus métodos de trabalho, do aumemo da produtiVI
dade e, pnnc1palmente, da formação profissiOnal e 
da melhona da qualidade dos seus produtos e SBIVI
ços, a l1m de produzir 1nlorrnações qualificadas para 
a SOCiedade e para o Congresso NacJOMI, cumpnn
do os seus ob)eiJVOs lnslllucJOMIS. 

Que, devemos lembrar, compreendem o auxiliO 
ao Poder Leg1slatJVO no comrole externo da AdmJnJs
tração Federal e dos recuJSos públiCOS, zelando pela 
legalidade e Jeglllmldade, bem como pela eiJCJêncJa, 
eiJCBCIB e economJCJdade do seu uso. 

Com essas finalidades, no rol de suas compe
tências COrJStducJonaJs alinharn-u as de julgar as 
comas dos adm1n1stradores e derns1s reaponsáve1s 
por dinhe1ros. berJS e valores públiCOS, hscai1ZBr as 
aplicações de subvenções e a renúncJa de receJtas; 
aprec1ar, mediante parecer prév1o, para JUigamemo 
do Congrasso NBCJOMI. as comas anuBJS do Presi
dente da RepúbliCa. 

Além diSSO, cumpre-lhe aprec1ar a legalidade 
dos atos de admiSSão de pessoal e de concessão de 
aposemadonas. relorrrJaS e pensões CIVIS e ITIIrtares; 
realizar 1nspeções e audrtorias por 1nJCiaiJVB. própna 
ou por soiJCrtação do Congresso NaciOnal; liscaiJur 
as comas nBCJOilllls das empresas supranacJOnBJS; 
fiscaJJZBr a apflcação de recuJSOS da Uruio IBfiiiSSil
dos a Estados, ao D1stmo Federal ou a Mu1"11Cip1os; 
prastar 1nfonnações ao LegJSiabvo sobre fiscaiiZBÇÕ
es reahzac1as. 

Da mesma forma, apiiCBr sanções e determinar 
a conação de Ilegalidades e irregulandades em atos 
e contratos; ermbr pronu~ conclusivo, por 
soliCJiação da Comissio M1sta Permanente de Sena
dores e Deputados, sobre despesas nAo autoriza
das; apurar denúrJCJaS apresemadas por qualquar Cl
dadlo, parlldo politico, associação ou smdiCBIO sobre 
1rregulandades ou Ilegalidades; a lixar os ooeficlenles 
dc.8 flnlos de parbcipação dos Eslados. do DJSirito 
Federal e dos MuiiiCipJOS e liscaiJZBr a entrega dos re
cuJSOS aos governos estaduaiS e às pl8ferturas. 

A essas responsabilidades adiCIOr1llm-se ou
tras atnbuiÇÕBS deferidas pela le1, como as de acom
panhamemo e fiscaJJZBÇão do processo de pnvabza
çAo das empresas incluídas no Prograrr~a NacJOMI 
de DesestatiZBÇão e da apreaação de repre
sentações do MinJSiéno PúbliCO Fed-I e de outros 
órglos leglbmedos. 
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Expando a síntese das pnnc1pa1s atiVId- do 
penoclo, ass1m como os seus resultados, o Relatóno 
do TCU, ralensnte ao teroeno tnmestre de 1997, pro
curou enfalaar as ações voltadas elewamente para 
a atiVKiade-llm e à modem1zação de metodos e roti
nas de tlllbalho 

ObjeiMlndo concnsbzar uma nova lonna de 
atuação e de postura do controle externo, RIIIIS pre
ventMl, pedagógica. transpansnte e elabva, decidiu
se aquela Corte pela Implementação de outras PRM· 
dênclas, que também nos meracem SUCintO regiStro. 

Ent111 outras, as de elaboração do manual Con
vêniOS Pnnc!plllll Informações para Estados e Mum
clpios. Já diSinbuido aos Governos EsladUBJS e às 
Pnsleiluras. tendo por f111abdade onentar a solocda
çio, execução e prastaçAo de contas de convêniOS, 
procurando d11r•nu1r os erros lonnaiS; faCilitar a pnss
taçlo de contas; ehmnar a 1ntermed18Ção e reduZir o 
nQmsro de processos de tomadas de contas espe
cl8is, Instaurados nos casos de omiSSão no cumpn
msnto desse dever. 

As de elaboração do Manual de lnstruçto de 
Tornada e PrataçAo de Contas, no 1r.turto de obter a 
r&CICII1ailzaÇA, smpiHICIIÇão e paclron1zaçio dos 
procednnentos de exame dos proc a aos de tomada 
e pnsstaçAo de contas. economizando o tempo de 
sua tramdação no Tnbunal. 

Igualmente, as de prabcar uma nova siSiemáb· 
ca de ap......,çio ela legalidade e regiStro dos atos 
de admra'io de pessoal e de conc:aaaAo de aposen
tadonas. 1 alonnas e pensões. a ser adolada a pemr 
do conanta ~~B~Çiao, na fcnna pniSCrita pela lnatru
çlo Nui11181iva 111/W-; 

De acoldo com o ~ 8181ama, o .- das
- srtos seni leito pelo 6fgiio de ongem, abllnclo
I'IIIIICio-se o méiDdo de procassos individuaiS, como 
pndlcados antarioml8nta. A medida confens maiOr 
quafidade na avaliação e contftlle dos aioS, n:re
mentando o tnlbelho de campo e agftizando IIÇIIe8 
conaiMIII, quando nsquendas. 

Ao IMSI'IIO tempo, concede-se 1111110r lnlase ao 
intercimb10 com órglos e entidades IIIICIOnalll e fo
rlneas, eapec81mente na áres de fiScalização supe
nor, com VISia8 à c:apacdação pl't'flss10nal e à troca 
de conheCimentos e expenênctas, de que aão enm
pios os programas de cooperação técruca .com o 
Reino Unido e o Japio, alcançando os campos de 
audrtona opeiiiCIONII, ambiental, de obras pÍibiiCII&, 
fiscaliZação de nscursos e avaiiiiÇ'io de programas 
de gcwarno, 1nciUSM1 com a Ublwlçio de .-na de 
computadores lnlerligado à nsde do TCU. 

Como se vê, o Tnbunal de Contes da União 
age acertadamente no sent1do de melhorar e ampliar 
as atnndades de controle, ofenscendo a parcela de 
sua contnbuiÇáo para o ma10r zelo dos negócios pll
biiCos, em resperto às eXIgências de uma sociedade 
em transformação. que 1mpõe a obedlêncl8 à morali
dade ela Adm1mstração. em todos os seus seiOIBS. 

Por s1nal, o TCU esteve pnssente. na pessoa 
do MiniStro Bento José Bugann, ao VIII Congresso 
lntei'TIIlCional Contra a Corrupção. nsai1Z8do na capt
tal peruana em setembro de 1997, no qual. ao tanno 
dos trabalhos, lo1 diVulgada a Declaração de Lima, 
af1nnarrdo que a corrupção abala a moral das SOCie

dades. VIOla os d1111rtos econ6rnicos e sociais dos po
bnss. compromete a demociBCIB, subverte o dlnsrto e 
nnpecle o desenvolvimento dos povos, abnglndo os 
fundamentos da l1beldade e da IIVA! competição. 

Quer Inovando métodos de aluação, quer llgln
do pnsvent1vamente. o Tnbunal tem combalido des
perdíCIOS, desVIOS, falhas ou mau uso de 18C111'110S 
pÍibiiCos. Em função 1nstrubVa, também tem .matiD.
do a tarefa de onentação dos admn•tradonss Pllbll
cos. esclanscendo-lhes as fonnalldades aplici,... 
nas dMtrsas etapas da descentralização de nscur
sos, mediante conwniOS 

Em apo1o às deliberações congnsssuNB, o Tn
bunal de Contas da União, além de outras pJDV!dln
CIBS de vulto, promoveu o levantamento de audrtorla 
em quase uma centena de obras nsahzadas com re
cursos do Tesouro NaciOnal, atendendo ao manda
manto da Le1 de Dinstnzes Orçamentárias, a fim de 
subSidiar a Com ssio MISta de Orçamsnto do Con
g~esso Nactonal, na elaboração. diSCUSSIO e -
ção da Le1 de M810S, para o cornsnte exercício. 

Estamos conclu1rrdo, Sr. P18Sidente, - nos
sa 1ntervençio, con&~gnando que o Relatório do Tri
bunal de Contas da Unilo vem, rna1s uma -· de
monstrar o complelo êxito de sua miSSio. ~ que 
Jusbfica a posçio que ocupa. de grande I'8IMio entre 
as lnslltuiÇ6es lidenss de todas as nações, encarre
gadas dos processos de controle e audrtona govar
namenta• 

A construtiVB atuação do TCU merace os enc6-
mlos que aqu1 regiStramos, sobnlludo quando acom
panha, com superlebVa ei1Cilnc1a e no .-no pas
so. as lrariSfcrmações SOCiaiS e econ.,_. de um 
mundo em marcha pelos cam1nhos da modern
Ização. 

Era o que tínhamos a d1zer 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -

Sr. Pnsslllente, Srls e Srs. Senadoras, o JOntal A 
a-III, do Estado do Mato Grosso, que len!lo a 
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honra de representar nesta Casa do Congresso Na
cronal, publiCou, em sua ediÇão do d1a 8 de fevere1ro 
passado, extensa e Importante matena revelando o 
quanto é preocupante a situação da área da Educa
ção, em m1nha terra 

Consciente da pnondade desse setor e do pa
pel fundamental que a educação desempenha no 
processo de desenvolvimento sóc•o-econ6miCO de 
todas as SOCiedades do mundo, ocupo, na tarde de 
hoJe, a tnbuna do Senado Federal, para abordar 
esse problema que clama por solução 1med1ata 

É notóno o processo de detenoração por que 
vem passando o Sistema educaciOnal público, em 
todo o Pais, e, em particular, em meu Estado 

Não obslante as boas Intenções 1as autonda
des do setor, nas d1versas esferas gove:'lamentals, 
é dlfic1J acredl!ar que a educação seJa realn. 1ne uma 
pnondadee ma1or do Poder PúbliCO, nos d1as .. ua1s. 

No caso particular do Mato Grosso, sob •• o 
qual falaret rnaJS especlf1C8mente, nada Ilustra me
lhor o problema da educação no Estado do que a 
manchete da maténa publicada pelo menc1onado JOr
nal A GIIZIIbl. segundo a ~ual o "AnaHabetiSmo at•n
ge 238 m1l, no Esllldo". 

A maténa deslace que o ano lebvo de 1998, 
que teve 1nic1o em feven;nro, exclu1u, no ternlóno 
mato-grossense, cerca de 238 mil 780 pessoas aci
ma de 1 O anos, um conbngente tão grande de anal
fabetos que, se morasse em um mesmo munlclp~o, 
este sena o segundo ma1or do Eslado. 

É dramátiCO, Senhores e Senhores Senadores. 
Uma leg1ão de ma•s de 238 m•l cidadãos, ac•ma de 
1 O anos, em meu Eslado, não sabe ler, nem escre
ver. Esse número representa 11,7% da populaçlo 
do Mato Grosso, que é de 2 milhões, 277 m1l 983 ha
bdantes, segundo dados do Jnsblulo Brasileiro de 
Geografia e EstatistiCB - IBGE. 

Outras estatístiCas Erecem ser ciladas. Da-
dos da Secrelana de Ed ção do Eslado revelam 
que, em 1996, nada me que 77.387 estudantes 
do 1° e 2" graus das rede estadual, muniCipal, parti
cular e federal de ens1no abandonaram as salas de 
aula. Desse lolal, 16.785 alunos eslavam matncula
dos na rede muniCipal de ens1no fundamental. 

Na rede esladual, cerca de 45.252 estudantes, 
Igualmente matnculados entre a 11 a a• sanes, lam
bem abandonaram a escola. Esse numero, Senhor 
Presidente, equiVale à soma da população dos Mum
cíp!os de Pontes e Lacerda e Aconzal, juntos. 

É o maiS lamentável é saber que essas cnan
~.as e esse& JOVBnS trocaram o estudo pnnc1palmente 
pelo trabalho, POIS segundo o IBGE, o número de 

pessoas que começam a trabalhar antes dos 1 o 
anos de Idade e de cerca de 278 mil habl!antes, 
11,6% da população mato-grossense. 

Esses números são assustadores e há outros 
ma1s. Dados do IBGE. de 1995, 1nd1cam que 14,3% 
da população do Mato Grosso e anaHabela ou tem 
apenas 1 ano de escolandade: 19,4% possu• de 1 a 
3 anos de estudos: 36,4% possUI de 4 a 7 anos de 
estudos, 13,6% possu1 de 8 a 1 o anos: 12,4% de 11 
a 14 anos de escolandade: e apenas 3, 7% possu• 
ma1s de 15 anos de estudo 

EslalísiiCBS diVulgadas na IT181s recente ediÇão 
do Almanaque Abnl, de 1998, tendo como 'entes o 
IBGE, o MlniSténo da Educação, e outros orgams
mos ohcla1s, IndiCam que 15.33% são anaHabelas 

Quero crer que alguns desses dados possam 
ser questionados, poiS lambem há estalisbcas de
monstrando que a taxa de anaHabebsmo vem ca1ndo 
gredal•vamente no Estado. A siiUação Já foi bem 
PIO' Em 1992, a taxa de anaHabet1smo era de 16%: 
em 93, era de 1 5,9% para uma população estimada 
em 2 milhões de habitantes. 

InfeliZmente, porém, as medidas adotadas nos 
úllmos anos, pelas autondades do setor educaaonal, 
não parecem ser capazes de reverter, a curto prazo, o 
quadro preocupante que aqu1 retrato, neste momento. 

Vêm sendo veementemente contestadas as ex
peclabvas do aluai biUiar da pasta da Educação nc Es
lado, fausto Fana, segundo as quaiS p anaHabe11Smo 
estana errad1C8do no Mato Grosso, eté o ano de 2007. 

Segundo a respcnsáve' pela Secretana de For
mação d< S1ndlcalo dos lrohalhadores do Ens1no 
PúbliCO dto Mato Grosso, He'"'·d Mana Bortolo, "da 
fonna C011l'> o Governo vem de ••nando recursos 
para o setor, com certeza vamos chegar a 2007 com 
um número de anaHabetos bem maiS alto. 

Para a Pror-& Helena Borlolo, para que o Mato 
Grasso atinja a proeza de erradiCar o analfabebsmo até 
2007, é preD1SO que o Govelru EstadualnMIJII a polibca 
educaaonal que está sendo colo!.. 1a em prátiCa. 

Em 1996, apenas 1 9% do ''Çamento foram 
destinados ao setor, em flagrante des&. cet1o à Cons
bluiÇão Estadual, que assegura a desbnaç'io de 35'11. 
dos recursos orçamentános para a EdiiNIÇão. 

A maror prova da Insatisfação dos professores 
mato-grossenses com a sttuação da educação no 
Eslado lo• a realização, em CUiaba, em 3 de outubro 
do ano passadoJ da "11 Camnhada por Escola. Saláno 
e Emprego", sobre a qual Já I1Ve a oporturndade de me 
pronunciar, em d1scurso profendo nesta Tnbuna. 

Participaram do evento que cnbcava a polrtiCB 
educaaonal e questionava a vergonhosa taxa de 
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analabet1smo no Estado, ma1s de 3 m1l pessoas, de 
'naiS de 100 Murnc1p10S mato-grosseiiiÍes 

Senhor PI'IISidente, Senhoras e Senhores Sena
dores, todos sabemos que são grandes as dificuldades 
na ánKI da Educação, em todo o País, mas sebeniDS 
lambem que um esloiÇO ITiaiOr precisa ser fetlo. em ter 
das as esferas de Governo, para acelerar a enadiCII
ção do anallabellsmo em todo o temtóno naaonal. 

O desenvolvimento de urna nação depende ne
cessanamente da elevação do padrão edUC8CIOnel e 
cuHural de sua população As vésperas do Terceiro 
M11êmo, a celendade das transfonnações é cada vez 
ITiaiOr e um povo sem Instrução está fatalmente con
denado a não melhorar seu mvel de desenvolvimen
to econónuco, socllll e humano 

Bem se1, por m1nha exper1ênc1a no exeiCíCIO de 
cargos no Poder Executivo, que a f1nne vontade poh
IICB multaS vezes pode operar transformações lmma
glnávels, a curto prazo 

TIVe a honra de governar o Estado do Mato 
Grosso. de 1987 a 1990. Durante mmha gesllo à 
frente do Poder Executivo mato-grossense emncla1 
todos os esforços para dar ao pessoal da área da 
Educação de meu Estado condiÇõeS d1gnas de re
muneração e de trabalho. O ellSino públiCO e seus 
profissionaiS foram uma de m1nhas pnondades. 

As medidas que adote1, na época, retratam 
bem m1nha Intenção de dar pnondade a esse setor 
essenc1al para poss~bllllar as transformações econO
miCBS e soc1a1s que todos almeJBm. 

Foram cnados os Conselhos Escolares, o Ba
talhão Escolar na PoliCia Mi6tar do Estado; foram 
111B11tuídos o p1110 remuneratóno de 11 salários mim
mos, o mBlOI" da hlstóna do Mato Grosso, e a Hora
Abvidade, com pagamento de saláno dobrado para 
os professores que se dediCBSSem à pesquiae; e, 
em caso de _.ez momentinea de 18CU,_, o 
pagamento dos salánoa de pratessoraa era pnoritá
na sobre o pagamento de SBIYIÇOS de empreiteiros e 
fomecedores. 

Senhoras e Senhores Senadores, é por estar 
plenamente COIIYIK1Cido da 1rnportinc1B esbaNgoca 
da educação que, ao concluir meu pronui1CIBIIIento. 
exorto o Governador " as PreladOS MuniCip&IS do 
Estado do Mato Grosso a cumpmem suas responsa
bilidades consllluc10na1s em 1elação a essa área e 
faço um veemente apelo ao Governo Federal para 
que a1ude meu Estado, de tantas potenCialidades e 
r.quezas, a apagar a nódoa da aHa taxa de anallabe
bsmo, que tanto preJUdica o povo mato-grossense. 

Era o que eu t1nha a diZer, Sr Presidente. 
Mudo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) -
Nada ma1s havendo a trarar, .a Presldênca 1181 en
cerrar os trabalhos, lembrando os Srs. e Sras. Sl!na
do~es da anti!Cipação da sessão ord1nána de ama
nhã, para às 1 O horas. com a segu1nte 

ORDEM DO DIA 
Às 11 horas _,_ 

PROJETO OE RESOLUÇÃO N" 17, DE 1998 
(Em reg1me de urgênc1a, nos tennos do 

Requenmento n• 157, de 1998 - art. 336, b) 

Discusslo, em turr10 uniCO, do ProJ&Io de Re
solução n• 17, de 1998. (apresentado peta Comissão 
de Assuntos Econõm~eos corr10 conclusão de seu 
Parecer n" 101, de 1998, Relator: Senador Romero 
Jucé, com voto contráno do Senador José Eduardo 
Outra), que autonza o Estado de Tocanbns a contra· 
tar operação de créddo externo, com garanba da 
União. JUnto ao The Export-lmport Bank of Jllpan -
JEXIM, no valor de US$ 68,740,000.00 (selalnta e 
Oito m1lhiles, setecentos e quarenta mil ~ nor
te-amencanos), equivalerllas a R$ 75.338.040,00 
(setenta e clriCO nulhlles. trezentos e tnnla e naw 
m1l e quarenta reaiS), em 30 09.97, destinados ao fi
nanciamento do Prol'llo de Desenvolvimento Rural. 
através do Programa de EletnfiCBção Rural 

(Podeláo ser ofe~eeldas emendas até o encer
ramento da diSCussão) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 20, DE 1998 

(Em reg~me de urgência. nos tarmos do 
Requenmento n" 158, de 1998 - art. 336, b) 

Dlscussio, em turno úniCO, do Projeto de Re
soluçlo n" 20, de 1998, (apreaentado pela Comlllllo 
de Assuntos Ec:orônlcos como conclusio da _, 
Parecer n" 104, de 1998, Relator: Sanador Ney 
Suassuna), que altera a Resolução n" B, da 29 da ja
neiro de 1998, do Senado Federal 

(Podello ser ofai8Cidas emendas atá o encer
ramento da d1scussão) 

-3-
PROJETO DE RESOLUçAO N"21, DE 1111 

(Em reg~rne de urginaa, nos termos do 
Requenmento n• 159, de 1998 - art. 336, b) 

DISCUssão, em turno uniCO, do PIOIBIO de Re
solUÇão n• 21, de 1998 (apresentado pela ComAio 
de Assuntos Econ6rmcos como conclusão de _, 
Parecer n• 105, de 1998, Relator: SeMIIor Ney 
Suassuna), que autonza o Estado de Goo6a a con-
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tratar operação de créditO sob a forma do Terce1ro 
Tenno AdrtNO de Rerrat1f1cação ao Contrato de 
Abertura de Crédrto celebrado em 21 de JBnelro de 
1997, rerrald1C8do em 25.04.97 e 29.08 97, )Unto à 
Caoca EconõllliCa Federal. 

(Poderão ser ofereco:las emendas até o encer
ramento da diSCussão.) 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 19, DE 1998 

(Em reg1me de urgilnaa, nos tennos do 
Requenmento n• 165, de 1998 - art. 336, b) 

DISCUssão, em turno úniCO, do ProJeto de Re
solução n" 19, de 1998 (apresentado pela Com1ssão 
de Assuntos EconõmJCOS como conclusão de seu 
Parecer n° 103, de 1998, Relator: Senador LúciO Ai
cântara, com abstenções dos Senadores Vilson Klel
niibing e Espeooiio Am1n), que autonza o Estado de 
Sergipe a elevar temporariamente o seu l1mrte de en
diVIdamento para contratar operação de nmnanc•
mento de diVIda mob1llána do Estado, consubstan
CIBda no contrato de confissão, assunção e reflnan
CIBmBnto de diVIdas, c:elellrado com a Umão em 27 
de novembro de 1997, com base no protocolo de 
acordo l!rmado entre a União e o Governo do Estado 
de Selglpe, no Antmo do Progrema de Apolo à 
ReestrutulaÇio e ao AJuste FJSCal dos Estados. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da discussão.) 

-&-
PROJETO DE RESOWÇÃ.O N" 22, DE 1998 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 166, de 1998- art. 336: b) 

DisCussão, em turno único, do Pro~ dà Re
solução ri' 22, de 1998 (apresentado pela Comlssio 
de Assuntos Econ6rrncos como concluaio de seu 
Parecer n" 108, de 1998~Relator: Senador Espen
diio Amln}, que autoriza RepúbliCa FederebYa do 
818811 a conceder garantiB à operaç6o de cnldtlo ex
terno entre a CentreiS ncas Brasilalres S/A -
ELETROBRÁS e o Banco lnteramencano de Desen
volvimento - BID, no valor de até US$ 
307,000,000.00 (trezantos a sete mHhões de dólares 
norte-amencanos), de pnnc:~pal, desbnada ao finan
CIBml!nlo pareai do ProJeto de Interligação Elétnca 
Norte-Sul. 

(Poderão ser oferecidas emendas até o encer
ramento da diSCUSSão.) 

-&-
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 10, DE 1992 

D1scussão. em turno umco, das Emendas da 
Cimara ao Pro1eto de Le1 do Senado n• 1 o, de. 1992 
(n• 3.493193, naquela Casa), de autona do Senador 
Marco MBCiel, que d1spõe sobre o exerc1C10 da pro
fissão de B1bbotecano e determ1na outras proVJdên
CIBS, tendo 

Parecell!s favoráveiS, sob n"s 95 e 96, de 
1998, das Com1ssões de ConstituiÇão, JustiÇB e CI
dadania, e de Assuntos SOCiaiS, Relator: Senador 
LÚCIO Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha l.Jma) -
Está encenada a sessão 

(l..evanta-se ,. sess§o às 18 hOras e 6mlflulos ) 

ATA DA 31 SESsAO DEUBERAnYA 
ORDINÁRIA, E114 DE IIARÇO DE 1998 

(PubiiCBda no DSF, de 5 de março de 1998) 

RE'T"IFICAÇÃO 

Na Ata, págma 03351, na leitura do P!OjeiO de 
Le1 do Senado n° 50, de 1998 .. 

Oncle•li: 
Art. f1' Revogam-se as dlllpOSIÇiies em corrtréno. 

l..eHe: 
Art. 10. Revogam-se as «Mj OSIÇISes em contráno. 

ATA DA 5I SESSÃO NAO DEUBERATIVA, 
Ell& DE IIARÇO DE 1998 

(PubliCada no DSF, de 7 de março de 1998) 

RE'T"IF/CAÇÃO 

No sumllno da Ata, pá91na 03468, 2" coluna, 
no rtem 2 - EMENDAS, refazer por erro de composi
çio gráfica o segu•nte texto: 

Olai'8Cidas lls Medidas ProVIsórias n"s 1.463-
23, 1.475-37, 1.477-46, 1.480-40, 1.482-46. 

Olarecl:las à Medida PIOYISÓna n.• 1.567-13 
(RepubiiCIIÇão) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHlES 

11-3-98 
QUIII'III-f111111 

10:110- Despacho Interno 

15:30 - Sessão OehberatNa Oldlnána do Senado 
Federal 
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Ata da 91 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de março de 1998 

411 Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura 
PreSJdéncia dos Srs .. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo 

Ronaldo Cunha Lima, Jefferson Péres e Otomel Machado 

AS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS Senhor M1nastro de Estado do PlaneJ&mento e Orça-
SRS. SENADORES menta. o texto do projelo de le1 que "Abre ao Orça-

Adenur Andrade - Anton10 Carlos Magalhies - menta de lrwesbmento. em favor da Companhra H1-
Ant6mo Cartas Valadares- Artur da Tavola- Bello dro Elétnca de São FraiiCISCO- CHESF. créclto su-
Parga - Benedlla da Silva- Ben1 Varas- Bemenlo plementar ate o l1mrte de R$126.700.000.00, para os 
Cabral - Cartas Bezerra - Carlos Patroan10 - Cartas f1ns que especlf1ca" 
Wdaon - Casildo Maldaner - C~1nho Jorge - Ed1- Bras1ha. 11 de março de 1998 - FIIIIWido 
son lobão - Eduardo Suphcy - EICIO Alvares - Em1- Henrique Carclo.o 
l1a Fernandes - Eprtáao Cafeteira - En•andes Amo
nm - Espend!Ao Am1n - Fernando Bezer,, - FIBV1a
no Melo - Francel1no Pere11a - Fredas Netc. - Geral
do Melo - Gerson Camata - G11berto M11andl. - Gll· 
vam Borges - Hugo Napoleão - Jefferson Pert. • -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pmhetro -
Joaaphat Mannho - José Agnp1no - José Alves -José 
Blanco - José Eduardo - Jose Eduardo Cuba - José 
Fogaça - José lgnéclo Fenan - José Roberb> Arruda 
- José Saad - José Serra - Jlll10 Csrnpos - Júr.a Ma
nsa - Lauro Csrnpos - Leomar Cu1ntaniha - '--lei 
PaNa - Levy Dias - lucídiO Portela - lúciO ""*'*ala 
- LúdiO Coelho - Marluce PIRio - Mauro Miranda -
Nabor Jlln10r- Ney Suassuna - Osmar Dias - Olllnel 
Machado- Pedro Ssnon- Ramez Tebel- Regina As
surnpção- Renan Cahml&- Roberto Reqllllo- Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lma -
Sebasblo Rocha - Selgio Machado - Tect6no Vilela 
Flhl- Vlaon Klaiooblng - Waldeck Omelaa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A r.ta 
de p~M&nça acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadoras. H-ndo nllmero reg1menta1. declaro 
aberta a 118811io. 

Sob a protação de Deus. 1n1Cram10S nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secreténo. Senador Ronaldo Cunha 
Lime. proceder6 à lertura do Expediente 

É Ido o segumta 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPúBUCA 

MENSAGEM N1185, DE 111118-CN 
(NI30111118, na orlgesn) 

Senhores Membros do Congrasso Nac!Onel, 
Nos termo& do artigo 61 da Constlluçllo Fede

ra~ submeto à ••• deliberação de Vosus Exce
iincras. acompenhado de ExposiÇão de Motivos do 

EM N'2DIMPO 
Bras1ha. 11 de março de 1998 

EllcetentiSSimo Senhor Pn!Sidente da Rep(lbflca. 
Submeto à consideração de Vossa Excelêncra. 

em atendltnento ao presento no art. 167.1RC180 v. da 
ConstrtuiÇáo. com perecer favorável desta Mh-*io. 
o anexo ProJBIO de lei que abre ao OrçarMnto de 
Investimento cniddo suplementar 8lé o Imita de 
R$126.700,000.00 (cento e-e 111115 mllões e sele
centos rnl reiiiS). em lavor da Companhia Hldro Eléln
ca do São FraiiCIIICO - CHESF. com o objebvo de ,. 
forçar a dolação aprovada psla lei ri' 9.598, de 30 de 
dezermro de 1997. para o subprqeiD ·~ 
to Rural de llapence". de ~Idade de Ct.sf 

2) o empreendimento "ltapanea". como é do 
conheCimento de Vossa Excelêncra, é deconanta da 
necessidade de se concluir o reassentameniD da po
pulação q 1e havra ne ãra < ue folll 1nundede pelo 
reservatór. ' de ltapenca, no aoo t!e 1988. 

3) Ca'le lembrar, ..-nto. cue o Nleillll-nido:la pro
JBIO foi amplamente diacutido no ã. 1bito da Clrnera 
de Pollbcas de lnlra-Esbvlura. do Conselho de Go
vemo. no eno psaudo, resultando ne cneçlo do 
"Grupo ExecutiVO para e Concluslo do Proreto de 
Reessentamento de f>orlula9ões da Usma Hidn•Nen
ca de ltapanca - GERPI". etr.:vés do Decnllo ri' 2.352, 
de 20 de outubro de 1997. COlo " finalidade da coor
denar a Implementação das dlretrLl"S e~ para a 
concluslo do reusentamenl'> de quo. ·e !lata. 

41 Os pertmentee recursos finan.."81roe Slrio 
repassados pela Controladora. VlabiiiZSdc a com a 
venda da açõea ramanescentas da Esoelsa. mnde 
debdas pela Eletrobras. 

5) Dlllnla do exposto. submeto à coR81dereçlo 
de Vossa Excelêncra o anexo Proreto de L81, com 
VIStaS ao atendimento do piado da Companhia H!dro 
Elétnca do São FIBIICIIICO. para edequaçlo do seu 
cronograma de 1nvestmentos no corrente IIIIBfCiCIO. 

Ra.....-mente, - Anlanio Kandlr, Mtntstro 
de Estado do PlaneJernento e Orçamento. 
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-\NEXO o\ EVOSIÇÃO DE ~IOTI\'OS :0." :o \IPO DE:. Ol 1998 

I S1mese do problema ou da Sltuaçio que m:lama prD'Io'ldil!nclas 

I

Suplementaçiu ••O su"':JroJeta 'Reassentamemo k.ural deit~:""Cm;Wiie aa Le.a Orçamcntana ael 
1998 fLe1 r{' 9 S'll. de lO I:! 97), de responsabahdade da Companhia H1dro Elemca do Slo Francasco
CHESF no valor de RS 1:6 700 000 00 (cento e VInte e se1s mdhões e ser.ec:entos mil rea1sl 

:::! Soluc'ões e pravul6nc:1as comidas no alO DDmllliVO ou aa medula proposu. 

I Pro:leta de Le. que abre cred•to suplememar 

3 Alleniii:IWS ezJ.Remes as medulas ou ams propOSlOS 

I A altenw1va propJSla e a umca solução para a s1tuaçaa 

4 Cuaos 

I Os recunos para a cmpaeend.tmelllo "'ltaDanC•'' sedo repassados pela Conttoladoliill - ELETROBR.AS 

5 Raz6ea que ~•fiquem a urginc1a 

J Pass&b.diw- • empl;;sa • concluslo do Relwenwncn&o Rural de ILipUic:L 

lo Relalano de lmpal:u> sobre o mao amb10111e f01 elabon&ID por oeuW> da 1mplamação do Slll>proJeU> 

7 s.-do pncer do orpo Jundico 

PROJETO DE LEI N" 5, DE 1!198-CN 

Abre ao Orçameruo de lnvesumemo. em 
!Owr da Companlua Hidro Eletm:a do Slo 
f......,sco- CHESF. <rab10 suplarlenw ale 
o lume de RS 126 700 000.00. pua os ti11s 
que espec:dica 

O CONGRESSO NAOONAL decma 

All I" Fica abeno ao O~o de lnvesbmemo. 8Dil>vadr DOia L .. n" 9 591. de JO 
de dezombro de 1997. crech10 suplomcnw ale o lumle de &tS 126 7IJO 000.00 Ceemo e Vlllle e ,... 
~e..,........,. md I'OOIS). em fawr da Companlua Hidra Elelnca do ~ Franasco- CHESF. 
para alender a pnlsramaçio consWIIO do Anexo I desta La 

Art :a Os recursos necessanos a execuçlo do d1spoS1o no art1J0 amenor sio 
pniVOIIICIIIOS de rcpuscs da COIIII'Oladola. conforme Indicado no Afte>:O 0 desla La 

All J" ESia Le1 0111ra em vtsor aa dala de sua pubhcaçio 

BIUII!a. 

I_ 

791 
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I CREDITO <IJPlEMk."NTAR ANEXO 

ANEXO 

I -tODIOO ESPI:.C.ITlCAC..Ál 1 

MINISITRIODE MINAS E ENERG!A 

l..CIMPANHIA HroR.OF.l.E:'IRIC.A IXJ !)Ã.Ili-RANLI~Cl 

11226 09 OS I 0261 5010 REASSENTI\MENIO RURAL 

'PR.OM<JVER O REAS:)ENTAMENTO DF F AMILIA!t. DE FORMA A 
<JIITER A MELHORIA IX I BEM E~TAR EtclN<lMit"O ~ '!OCIAL 

lZ.Z26090" 0263 S41100001 HEASSI:.NI'AMEN'TDR.URAl.lll ITAI'ARJC'A 

TOTAL 

MARÇO DE 1998 

RSI.OO 

INVJ:S"TIMJ,"Nlll I 
SUPL~MEm AÇÃO I 

VALOR 

12670001.1() I 

126100000 

1261000110 

126100000 

L-------------------------ANF. __ ._xn _________ ANEXO ________ ··------------------------------AC-~--.;;;;J 
:::.:.. · ,.z:a ,-:t:'Ãl :> l>fo MJN,'"'i L .I::NFH.hJA 
)22:6 ·C.OMPANIII\ IIIDKOELL"TR.IC.A 1.)1'1 'iÂUFRANCISO I 

OCTAUIAMtm<:l DAS F< lNTES DE FINAN<. lAMENTO IXlS INV[S"JlMI N"fOS cRSIOOJ 

tSPECIFK.AÇAu VALOR 

OIII1l0lo RECURSo! li> DE L< lN< .O PRA7.0 126700<XJO 

U)Nllf:C)I N.XJRA ll6700CXXJ 

TOTAL 126 700000 
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LEGISLA9ÃO CITADA 
(Anexada pela Subsecretana de 

Coordenação LegislatiVa do Congresso Nactonall 

LEI N" 9 598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Eati- a Receita e fixa a Despesa ela 
União para o exerclcio financeiro de 1988. 

(A ComJssao MISta de Planos, O~VoB· 
menloS Públicos e FISCBIIZBçãO.) 

OFICIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA cAIIARA DOS DEPUTADOS 

N" 36/98, de 1 O do aonente, comumcando o ar
quiVBmento do P101eto de Le1 do Senado n" 322, de 
19115 (n" 3.099197, nBQUela Casa), de autona da Se· 
nadora Jllma Manse, que acrescenta paragrafo ao 
art. 92 da le1 n• 4.737, de 15 de JUlho de 1985, que 
insblu1 o CódtgO Eleitoral 11 dá outras piOVIdênciSS; 

N" 37/98, de 10 do=nte, comuniCando o ar· 
quJVBmento do ProJeto La do Senado n• 178, de 
1990 (n"198191, naquela ), de autona do Sena· 
dor Jutahy Magalhães, qLE tevoga o parágrafo llmco 
do art. 106 da Le1 n• 4.737, de 15 de JUlho de 1965 
(Cód1go Eleitoral); 

N" 38/98, de 1 O do corrente, comuniCBIIdo o ar
quiVBmento do PIOjeiO de Le1 do Senado n" 36, de 
1990 (n• 5.233190, naquela Casa), de autona do Se
nador Cid Sab6la de CaNalha, que diSpÕe scbra a 
adrnsaão e dr""'o de seiVidores públiCOS em pe
rlodo eleiiDIIII e dá outras provKiênciSS; 

N" 39198, de 1 o do corrente, comuniCBndo o ar· 
qunrameniO do Ptqeto de Lei do Senado n" 174, de , ...... ...._1-... - ..... nador Hélio G-ros. que diCa d1sposlbvos da Le1 
n" 4.737, de 15 ele j.Jiho de 965- Cócigo Eleilolal; e 

N" 40.1111, de 10 do rrante, comuniCBndo o ar· 
quiVBmento do Prqeto de Le1 do Senado n" 140, de 
1984 (n" 4.516/84, naque Casa), de autona do Se
nadar NafBan Camaro, que a1ta1a a l8dação do art. 250 
e ralllllbalace os arts. 252, 253 e 254, todos da lei n" 
4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, revo
gando o Dec:reiD-Lel n" 1.538, de 14 de abnl de 1977 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe
diente Udo V811l pubflcação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De Ex· 
padtente lido antanormenlll, consta Mensagem Pre
llldanclal, encaminhando O PI'O)IIIo de lei n" 5, de 
1988-CN, que VIII à Comi8São MISta de Planos, Or
Ç8IMIIIOII Pllblicos e FISCBIIZ8Ção. 

Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a 
Pres1dêncta estabelece o seguinte calendário para 
tramitação do proJeto: 

Até 17·3- pubiiCIIÇão e dtStnbuiÇão de awlsos; 
Até 25·3 - prazo f1nal para apresentação de 

emendas, 
Até 30-3 - publicação e diS!nbutção de awlsos 

das emendas, 
Até 9-4 - encaminhamento do parecer f1nal à 

Meea do Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi

dência recebeu, do Presidente do Supramo Tnbunal 
Federal, os Olíetos n"s S/21 e 22, de 1988 (n"S 48 e 
55198. na ongem), de 10 do corrente, encamnhan
do, para os fins preVIstos no art. 52, iiiCISO X, da 
Constrtutção Federal, cop1as dos pareceres do MlntS· 
téno Público Federal, das veJSões dos 1'11Q18110S ta· 
qu1gráf1C0S dos 1ulgamentos e dos acórdãos prolen
dos por aquela Corte. nos autos dos RecuiSOS Ex· 
traordlnariOS n"s 199969 e 213735/98, através do 
qual declaram a 1nconstlluctonal1dade dos artigos 7", 
IIICISOS I e 11, 87, InCISOS I e 11, e 94, ds lei n" 6.989, 
de 29 de dezembro de 1966, do Munteípio de Slo 
Paulo, com a redação dada pela Le1 n• 11.152, de 
30 de dezembro de 1991 

Os expedtentes vão à Comissão de Constitui
ção, Just1ça e C1dadan1B, em deetsão termnaiMI. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobnl a 
mesa. requenmentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

Sio l1dos os segu1ntes: 

REQUERIMENTO N1167, DE 1188 

Senhor Presidente, 
Requen~mos urgênciB. nos termos do art. 336, 

b, do Reg1mento Interno, para o Prqeto de Reso
lução n• 23, de 1998 (MSF n• ?..111197), que aulllnza 
a Repllbllca Federa!IVB do Brasil a contratar opera· 
ção de crád1lo eãmo no valor de até US$37, 134,777 .!10 
(trinta e sete m1lhões, cento e tnnta e Quatro mi, se· 
tecentos e slllenta e sete dólanas norte-amenca· 
nos e noventa centavos), junto a consói'Cio de ban
cos formado pelo Banque Panbas, Barclays Bank 
Pie e lst1tuto Bancano San Paolo d1 Tonno S.P.A., 
destinada ao f1nanc1Bmento, parcial, da Importação 
de bens e seMÇOs necessános ao ProJIIIO de 
Modernização das Fragatas Classe Niter61, no 
ãmb1to do Programa de Reaparelhamentc da 
Martnha. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1998. -
Hugo Napoleio - Odecir SoarM - Jader .,.._ 
lho - strglo Machado. 
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REQUERIMENTO N°168, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgêncoa, nos termos do art 336, 

b, do Regomento Interno, para o ProJeto de Resolu
ção n• 24, de 1998 (MSF n• 219197), que autonza a 
Republoca Federatova do Brasil a contratar operação 
de credtto extemo no valor equovalente E 
21,092,912.20 (VInte e um molhões, noventa e doos 
moi, novecentos e doze libras este~onas e vonte cen
tavos). Junto a um consorcoo ontegrado pelo Banque 
Paribas e o Barclays Bank Pie. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1 998. -
Hugo N•alaia - Odacir &o.ras - Jader a.rtaa
lho- SMglo Mechado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os ra
quenmentos lidos serão votados após a Ordem do 
Doa, na forma do dosposto no art 340, oncoso 11, do 
Regomento Jntemo 

Sobre a mesa. requenmento que sera lido pelo 
Sr. 1° Secretano, Senador RonaJdo Cunha Lma 

E lido o seguonte: 

REQUERIMENTO NO 1&9, DE 11198 

Senhor Presodente, 
Requeoro. nos termos do art. 50, § 2" da Cons

tituiÇão Federal e do art. 216, do Regomento Interno 
do Senado F-raJ. &eJBm soliCitadas ao Departa
mento NaciOnal de Estradas de ROdagem - DNER, 
através do Sr. Monostro dos Transportes, as saguon
tes onlormações· 

1) Em quaos subtrechos está dMdlda a BR-364, 
trecho Rond6rua, para ef8llo de co..-rvação? 

2) Quais as empresas responsáveis por cada 
um dos subtrechos? 

3) Quanto recebeu cada uma desSas emp-.s 
pare p•eslaç!io dos servoços de conservação no de
comtr do axercicio de 1997? 

Sala das Sessões, 12 de março de 1998 - Se
nador Joe6 Blanco. 

(À Mesa, pare declsãD.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Q re
quenmento lodo ll8fá despachado a Mesa para dect
são, na forma regomental. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há ora
dores onacntos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 
Somon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun
Cia o seguinte diSCUrso. Sem I'1IVIsio do orador.)
Sr. P1881dente, Sr"s. e Srs. Senadores, destaco, 
R'IIIIS uma vez, a 1mportânc1a da proposta que apre-

senteo à consoderação da Case para a constduoção 
de uma Comossão Especoal, para estudar a questão 
do desemprego em nosso Pa1s. 

Desde que apresentei o requenmento, no 1niao 
desta semana - a omprensa publiCOU -. foqueo Im
pressiOnado com o numero de pessoas e enlldades 
que a mom têm se dong1do para destacar a necesso
dade do debate e da discussão da matena 

O debate de hoje va1 um pouco além da tradi
ção, da rotona, daquolo que semp1e se fez. Um paos 
subdesenvolvido ou em deSenvolVImento, como 
que1ram, sempre tem problemas de desemp1eg0. 
Claro que nunca se chegou a um momento lio gra
ve como o que estamos vMerldo. o agricultor plllllea
mente foo expulso do campo e, aos rmlhiles, procura 
trabalho nas grandes cldedes. 

A m1nhe Cidade de cax~as do Sul, no RIO Grart
de do Sul, voveu este episódiO. MilhaleS de ex-pe
quenos produtores de todas as regiÕeS do R10 Grart
de do Sul donglram-se a caxoas com a notiCia de que 
la exost~am fábncas que oferacoam emprego. Em 
questão de dezenas de enos. o número de favelas 
mulbphcou-se por cem, JUntamente com o nWYiaro de 
desentplegedos, porque a Cidade nio tinha condlç6-
es de oferecer aquilo que eles esperavam 

Esse fen6meno CA!SC811 de tal mane11a. que 
chama ateroção o resultado da última pesqu-- Acho 
que e a pnrneora vez que vo ISto acontecer: 41% dos 
ent-.slados, moradores das grandes cidadas, que 
voeram do ontanor, a começar por Sio Paulo, gosta
nem de voltar para o lnlanor. Tnnta, quiiiWIIa, cn
qilenta anos depois, as psssoas que se croaram em 
pequenas cidades, volas, em HnhM do mlllnor -
corno diZBmos no Rio Grande do Sul -e que vlenun 
atraídas palas luzes, palas flores e pelo n......_ 

mo das grandes Cidades -ma... em - pa1a o 
lnlanor, onde bnham pez, lranqiiilldade, CCIIIIIÇI!es 
de vida, sem as vantagens do moderrusmo epnlgCIB

do pala televisão - que parece maravffhoso -. 1MB 
com a serenidade e a paz necessánas pala uma 
vida d~groa. 

De um lado, o problema do desl....,regD é reei. 
Nlo nego, no entanto, que S8pl acrescido, hoje, por 
outrasrazG&s. 

Quando homenageamos a mulher bralleira, 
apontamos, pelos números e pelos I~ que a 
mulher ho)8 e uma força de trabalho e, graç1111 a 
Deus, ocupa espaços em todos os IIII!P'* 11Ds da 
SOCiedade. Até há quarenta anos, se perg&lflldae
mos à Imensa ma10na de mulheleS qual era- pro
fissão, responclenam que eram donas de~. a or
çamento fam1l1ar era trazido pelo mando. Hoje, as 
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mulheres disputam um trabalho em COndiÇÕes de 
ogualdade. Não ha como negar o avanço da tecnolo
goa e não há como neg• o avanço orreversível das 
descaberias. Isso começou com a pnmeora maquona 
a vapor, com o capdalosmo na Inglaterra, quando, 
com a presença da máqlana, o produto foi elabol&do 
não artesanalmente, mas em séne. A dovosão, então, 
foo feita entre o dono da maquona, que representava 
o capilal, e o trabalhador, que era o empregado do 
dono da maquona. Isso veoo avançando, mas nunca 
como nos nossos doas. 

Aquo em Bras~oa, Já exoste um banco que prato
camente não possuo agtnaa bancana, envoa para 
cesa até o talão de cheques. Um repn19entante des
se banco me contou que o pnncopal problema que 
estão enfrentando são as pessoas Idosas, que, 
acostumadas a orem à agêncoa aconselhar-se sobre 
aplocações, agora sentem-se perdodas porque não 
podem maos fazê-lo. Esses bancos estão coorde
nando para que cada adade tenha uma agêncoa 
para receber e atender essas pessoas, como servoço 
especoalozado. O Cidadão or à agéncoa do banco pas
sa a ser um seMÇO VIP, IIm servoço especoal. Quan
tos nulhares de bancanos perderam ou vão perder 
os seus empregos? 

Cada país deve enclarar, a seu modo, a globali
zação, que é outra oealodade. Penso que o Brasil de
vena ter um monosténo, ou uma coiT'Issão especoal 
para estudar o que o Pais deve fazer em relação a 
essa globallzaçao, independentemente de oponolies 
osolaclas do Pedro, do Paulo ou do João a respeito. 

A verdade é que as ~rtações desenfreadas 
de muitos produtos desnecessanos tém sido uma 
das causas do fechameniO de fábncas ou da neces
sidade de as fébricas demitiram seus empregados, 
porque não têm condiç6es de conconer com o pro
duto externo. 

Claro que o mundo~lobal; claro que não va-
mos quenll' que não se o rte tecnologoa, que não 
se ~m produtos os baratos e maos moder-
nos; mas, tem de haver controle. A omportação 
devena ser urna arma d Governo para ddocultar a 
con:uleçio de produtos ouo ou ompedor que o produ
tor nacoonal eleve os preços acoma do normal, abu
sando por ser o únJCO produtor. Sofrendo a concor
rãncoa que vem de fora, podem melhorar seus pro
dutos e cobrar o preço JUSto. Sou contráno à VInda 
de produtos estrangeoros para destouor o produto roa
cooroal. 

Já Citei doversas veZIBS o exemplo do MeR:Sdo 
Comum Europeu, que, há 4 meses, se reunou, onsb
tulndo uma sobretaxa pa1a as Jndústnas de autope-

ças. nas omportações feotas pelo Mercado Comum 
Europeu - elos Estaaos Unidos e dos Togres Asiáti
cos Por quê? Porque eles baiXaram tanto os pre
ços, que estavam ameaçanclo as produtoras de au
topeças do MeR:aoo Comum Europeu Lobarallsrno, 
competiÇão modema. tudo bem, até o momento em 
que o MeR:ado Comum Europeu vou que as fábncas 
européoas de autopeças estavam sendo ameaçadas, 
que essas fábncas produzoam bons produtos e que 
os vendoam a preços nonnaos Quando peR:ebaram 
que haVJa uma especoe de dumplng amencano no 
senlldo de boocootar. dofocultar, compiiCSr os negócoos 
com as fabncas de autopeças do Mercado Comum 
Europeu, não toveram dÚVIda São multo amogos de 
amencanos e Japoneses, mas estabeleceram uma 
sobretaxa para garanbr as fábncas de autopeças eu
ropéoas. Na Europa. as lábncas vão multo bam, mas, 
aquo no Brasol, e especdocamente na monha regoão, 
no Roo Grande do Sul, ha muotas que estão fechando 
suas portas 

O Sr. Gerson Camata (PMDB- ES)- Pennote 
V Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) - Poos 
não, nobre Senador. Ouço o aparte de V. Ex". 

O Sr. Gerson Camm (PMDB- ES)- Nobre 
Senador Pedro Somon, gostana apenas de apooar 
essa oportuna ontervenção que V. Ex" faz na tnbuna 
do Senado e acrescentar que a enorme capacidade 
de omportação que o Brasol tem deilena ser usada, 
ao lado das outras fonalodades cotadas por V. Ex", 
para aumentar o poder de barganha do Brasil. Ora, 
se vamos omportar da ltáloa detennoroada quantidade 
de VInho, sena normal que o Brasol ompusesse à fiá
los quotas de café brasoleoro. Se formos comprar dos 
Estados Unodos deteriT'Inado produto, podemos tam
bém 1mpor a eles ou exogor deles ou pedir a eles que 
aumentem a compra de outras meR:Bdonas braslleo
ras, agondo exatamente como eleS. Esta semana, 
Senador Pedro Somon, ocorreu o seguinte. O Espin
to Santo e o grande exportador do mamão papaoa 
para toda a Europa, mas o mercado amencano sem
pre foo fechado para esse produto brasoleoro Alega
vam que tínhamos a praga da mosca da fouta e foo
nos omposta uma barreora sanotána. Poos bam, a nos
so pedodo o Monostro Artondo Porto negocoou a ques
tão nos Estados Unidos e há um ano veoo urroa co
mossão amencana, vosltou todas as lavouras do Es
ponto Santo e constatou que não eXISIJa a mosca da 
fruta. Com osso, a baneora sanotana de"ena caor. Es
távamos todos esperando que o Governo amenca
no, por ontennedoo de seu Departamento de Agncul
tura, anuncoasse a abertura do mercado amencano 
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as frutas produzidas no Esp1nto Santo e também 
aquelas produzidas no sul da Bahl8, onde há uma 
'ntensa plantação do mamão papa1a. Agora vem o 
Departamento da Comérc1o amancano e diZ que 
sera suspensa a barreira sanllana desde que o Bra
Sil suspenda também semelhante barre~ra oposta ao 
tngo amancano- o tngo amancano Iam uma praga a 
o Brasil tem medo que ala W!nha JUnto com o trigo 
1mponado a contam1na as lavouras brallllelras da tn
go e da OUirOB cerea1s. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Isso, 
apesar da o Brasil ser um etemo 1mponador do tngo 
amancano; chegamos a Importar três rmlhões da to
neladas. 

O Sr. Qenon Camata (PMDB - ES) - Agora 
estamos mportando da Arganbna e vem daí o pro
blema deles. Conclu1-se. portanto. que a barre1ra 
que e-vam mpondo às frutas brasileiras não era 
uma barre1ra sanllána, mas uma bam!lra comeR:IBI 
Vencida a barreira sannana. ex1gem agora que Im
portemos o tngo deles antes da abnrem o mercado 
para as nossas frutas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sem 
querer desmerecer a produção de mamão pap11111 
capocaba que, aliás, e excepaonal, é pniCIBO d1Z8r 
que a expottaçAo desse produto para o men:edo 
amancano, avahada em dolares. dava ser 2'11. do 
que eles queram que nós Importemos da tngo. 

O Sr. Genon Camata (PMDB - ES) - Exala
mente. E allnaa. Então, temos da ag1r como eles, 
aprender oom eles: aumentar o podar de barganha 
do País se~ que detenTIInada quota de mporta
çio for abeJta para detem11nado país. Cumpnmento 
V Ex", é oportuno o seu pronunCI&mento. Começa
se a comballlr o desemprego exatamente a partir 
desse ponto crucial citado por V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Agra
deço o aparte da v. Ex". 

A comssio que queremos COnstituir é para la
zer um estudo prafundo sobre o assunto. Claro que 
vão levantar outras questões. até porque estamos 
em um ano eleitoral. Nio lemos da envenldar pelo 
camnho das manchetes do desemprego, alá porque 
todas ulbmamente relerem-se ao desemprego· é 
enorme o desemprego, é terrível o desemprego, o 
Presidente da República va1 ba1xer um pacote contra 
o desemplego Nesse sentido. não há I'NIIS o que le
vantar O que devemos lazer e debater as q.-ões 
em seu contexto geral. C1te1 o setor bancáno, mas 
há também outros casos. Até 30 anos atrás. em uma 
fébnca oom mil empregados. duzemos trabalhavam 
no sator admJmstrat1vo. HoJ8, dOIS ou três compute-

dores fazem pratiCamllnte todo o seMÇO adl••111111• 
t1vo e lábncas de tal porte nio têm ii18IS do que 5'11. 
de seu pessoal deSIInado aoa trabalhos adnM111111ab
vos Conseqüentemente, uma grande quanbdada de 
pessoas nio tem mBIS colocação. 

Temos de debater deade- quest&Ja que 
diZem resparto à tecnologa até aquelas 1afeoaut• a 
parspactiVBS da abertura de oponunldad8li da traba
lho. Há llll8mplos larllásbcos da oportunllladliii que 
podem ser cnadas. E não davarnos procurá-laa ape
nas nas grandes labncas. Onda há ii18IS Bil4h&go é 
na m1Cro11111Presa. quase que no trabalho .......... 
Temos da transformar o Cldadio daaampnogado, 
dando-lha uma chanca da produzor nio apanaa paoa 
se manter. mas também para produzor um algo malil 
para a SOCIIIdade. 

Que COISa lamásltca o que YeiO &qUI am Brasl
lla e também la no nosso R10 Grande do Sul, tanto 
no Governo do Bnto, como na Pnalaitura de Pol1o 
Alegre Os pequenos empréstimos que são coucedi· 
dos são quant.as quase ln&Jgnificantes pa111 IIÓII, 
nws capital para eles. É pratJçamente zero o no:nn.ro 
da peasoas que nlo pag&m a t n-.,oeuionanlll o 
número de pessoas que, devagar, vão criando, vao 
progredindo 

Desde que eiOSie, a ltáll8 vove ho(e a r.. mBM 

feliz em sua acoo 101T118. Embora tenha a FIBI a tenha 
grandes e~. a 1mensa ma10na da -IOIIIIa 
Italiana é composla por pequenas e IIIICi'Oiiil4h 1111 
Na VISita que fiz à ltáiiB eles diZiam axatarnenlil '-III: 
esse ara um dos seus goandas segredos. A -
miB ara de tal manan abelta, aoam tarllaa aa paa
soas que aram donas da suas lab~. doM8 de 
seu pequeno trabalho, que a todas miai La qua 
a aconoml8 tosse bem, porque ela indo bem ar.
tavambam. 

Essa é uma questão de que precisamaa tratar. 
Ao Invés de o Banco do Brasd, o BNDES a o~
no só estarem preocupaclos oom as grandea poopn. 
dadas de terras ou oom as grandes I~ - nlo 
sou comnlno a elas, paio amor de Deus, ar. iiiD 
1mponamas1 - davana atentar pa111 os ~ 
produtores. Vamos -· ao mvés da lazer -idme. 
ao JnVéa da dlstiiur pão, eamola, uma cesta da .-1, 

vamos -lransfonnar- horlan da a a o4hagado 
num cidadão, vamos - traoiSformar - peclnla 
pannananla em uma outra pauaa, vamos..._ a-
dadanla para que tenha uma chance da ser~-

Essas são as ldtoas que lavo é cem aalo, oom 
muita humildada, mas oom multa vorllada pa111 que 
possamos realmente ancontoar fórmulas para en
frentar- problema do desemp~ago. 
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O Sr. Osmar Dlss (PSDB - PR) - Permrte-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com o 
maoor prazer, Senador Osmar Doas 

O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR) - Senador 
Pedro Somon, quando V Ex" trata do assunto do de· 
semprego e apresenta como uma de suas causas as 
omportações sem cntério, gostena de acrescentar um 
dado ao doscurso oportuno de V Ex". Na semana 
passada eslivemos com o M1mstro Arlondo Porto, 
quando do amlncoo de medidas para I!VIIar as nnpor· 
tações de lerte, pnncopalmerrte do 1erte em pó. que, 
no ano passado, resultaoarn numa evasão de dMsas 
do País de US$400 molhões Verilocou·se que o lerte, 
supostamente omportado da Argerrtona, lena vondo, 
na vaidade, da Unoão Eurcpéoa com passagem e ca· 
nmbo pala Argerrtona, o que dá a esse lerte a carac· 
terlsbca da lerte do Mercosul e, portanto, com dorerto 
a tanfas pnvolegoadas. Medodas que o Governo ado
teu agora podem evrtar essa omportação desleal, se
gundo a qual o lerte da Unoão Européoa, canmbado 
como se lasse da Argentona, tenha uma redução de 
taxas de 11%, o mesmo ocorrendo com lerte que 
vem do Uruguao. V. Ex" toca numa das causas pnn
CipBIS do desmantelamerto da estrutura de produ
ção do algodão. No Paraná temos produtores que 
abandonaram as suas atlvodades, buscando outras 
alternaliVBS, murtas ve::llrustrando-se e temos a 
estrutura das ondústroas, q e hO(e estão prabcamenta 
paradas, murtas delas lendo para a ondustnaloza
ção de fios artdicoaos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Isso é 
umabsunlol 

O Sr. Osmar D ... (PSDB - PR) - É verdade. 
A Cocamar, por exemplo, está fazendo isso. Instalou 
uma grande estrutura de liaçlo de algodão e ho1e 
necassda, para não parar totalmente as suas máquo
nas e dar emprego aos seus fur1CIOrlllnos, lazer osso 
que eu acabei de dizer. E com o leite vonha aconte
cendo o mesmo. O Governo adotou medidas. Se 

edotou medidas para o ~por que não poda ado-
lar em oelaçlo a outros utos? E V Ex" crtou o 
tngo, que também tem s um outro pomo de dJs-
c61doa errtre o setor de uçio e o Governo, que 
não errtram nunca no ac""'*', e nó& conbnuamos a 
importá-lo. Quando V. Ex"lto• Monistro da AgncuHura, 
apooou a produção de tngo, poos saboa que ,lá tínha
mos abngodo a nossa auto-sulocoêncoa Portanto. Se
nador Pedro Somon, precosamos corrtonuar com essa 
postura de buscar as causas, a Iom de que possa
mos, em conJUnto, propor medidas para combatê
las. Daquo a pouco estereo na tnbuna lazendo exala-

merrte osso Cumpnmento V. Ex' pelo seu bnlhante 
pronunaamerrto 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Derrtro 
desta Casa, V Ex" e quem maos entende desses as
suntos ligados à produção pnmana No caso do ai· 
godão, ocorreu exatamente o que V. Ex' dosse; no 
caso do lerte, too ma-fé; não se doga nem que é o 
Meroosul, lá que nem o produtor de lerte da Argenbna 
nem o do Bras~ estavam ganhando um c:entaw, ape
nas O stra!JPS'POOr que baZIIl de lá e colocava &qUI. 

Aliás, o problema do IBIIe e anbgo, como hoJe IRIIR11 
o e o do tngo. Disse bem V Ex": faltaram-nos menos 
de 1,7 nulhão da toneladas para termos auto-sulocoên
coa em tngo. Hqe, no errtanto, em vez de produzormos 
6 rmlhões e Importarmos 1 molhão, estamos prodUZin
do 1 mlhão e pouco e mportando 6 molhões. O Gover
no não considera pnontána a produção do tngo. 

Quando fuo Momstro da Agncultura - V. Ex" se 
refenu a osto - e o Presidenta José Samey haVIR lan
çado o Programa do lerte. recebo uma proposta, e o 
Governo, no inícoc. e recebeu com grande alegna: 
omportar o le~e a um preço 10% ou 20% maos barato 
do que o preço total do nosso produto. Fuo corrtra 
essa medida e não deoxeo que o leHe fosse importa· 
do, poiS esse preço sena garantodo apenas paio pe
rlodo de um ano. Mas as pessoas não me entende
ram: até a omprensa me crrtocava, questocnando por 
que eu, que me dozoa populosta e fazia parte de um 
partido popular, era contra o lerte que ona chegar ao 
lar do trabalhador 20% mais barato. Respondo ao 
Presidente Samey: "Som, Presidente, mas por quan
to tempo?" Essa medida acabana delonmvamente 
com a produção de 1eote no BI'IISII. Por quanto tempo 
eles nos garanbnam esse preço? Será que fanam 
um contrato por quii1Z8 anos? Por esse parlodo eles 
nos podanam garanbr a mesma quantidade de lerte 
paio mesmo preço? Em caso alonnatJVD, tudo bem, 
poos todos os produtores de 1erte quebranam, mas 
teríamos 15 anos para pensar no que lazer. E, du
rante todo esse tempo, os trabalhadores e as cnan
ças bebenam lerte à vontade. 

Um país pi'8CISB ter uma polítiCa de defesa dos 
seus onteresses, como os Estados Unidos e outros 
paoses tãm, o que está certo. S6 porque o mundo 
globalozou, vamos para c:asa e pronto? Mas lem
brem-se de que, nesse mundo globalozado, um de
putado do Brasol não pode errtrar nos EstadoS Uno
dos, porque eles não dellCam. O nosso suco de la
ranJa tem que pagar sobretaxa para errtrar nesse 
país. O mesmo acontece com o sapato do Roo Gran
de do Sul. Cada pais, nesta época de globaliZRÇão, 
delerode os seus ontel88-. 
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O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - f'ermle.me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) - Pors 
não. Senador. 

O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Senador Pedro 
Srmon. ouço com murta atenção o pronuncamento 
de V Ex". em razão da senedade com que aborda 
assuntos da mBJOr rmportãncra para o nosso povo, 
para a nossa gente O Senador Osmar Oras faz um 
comentáno sobre o problema do 111118, e talvez llllleJ& 
na vaca leoterra o camrnho que BJudará a resolver o 
problema do desemprego. Esse e um bpo de prqeto 
que pode ser executado pelo pequeno produtor. Tal
vez essa questão do desemprego vá, no futuro, ca· 
mrnhar multo em drreção ao campo. Aliás, .- se
mana, há murta matena na rmprensa sobra - as· 
sunto Com relação à VIda no campo, quem tam, por 
exemplo, algumas vacas de lerte, alguns porqurnhos, 
algumas galinhas, garante alimento para a famüoa 
toda e vrve uma VIda melhor e mars saudável. Acho 
que essa é a grande drvrda do Prasrdente Fernando 
Hennque Cardoso no que dJz respeito ao seu plano 
de governo: ou seta. a dívrda com o setor produtor 
de allmerrtos Temos, no Pars, condrções de produzrr 
lerte para banhar a Aménca do Sulrnterra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -E n'IBISr 

O Sr. l.evy Dias (PPB - MS) - Nio tem sentr· 
do por exemplo, rmportannos leite em pó, conlonne 
diSS8 o Senador pelo Paraná, pors ele vem da Euro
pa e pasaa pelo canmbo da Argentma, que vsr se 
transformando em uma zona franca. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - O pro· 
dutor da Argentrna não ganha nada 

O Sr. Levy Dia. (PPB - MS) - Co1'1811u11ente. 
Quem vem ganhando é o a!Tavessaclor. No entanto, 
gostana de lembrar também a V. Ex" o caso doe ar· 
rozerms do seu Estado, que hveram que caminhar 
para o lado da Argentina e do Uruguar para pmduzrr 
arroz, porque eles lé produzem com as taxas de JU
ros globalizadas. Nós aqur trabalhamos com taxas 
de JUro& não globalrzadas. Tudo for globalaado. me
nos as taxas de juros. Enquanto lá se produz com 
taxas de JUro& de 8% ou 7% ao ano, em dólar, aqur 
estamos operando a quanto? Ontem, no programa 
do Bons Casoy, ouvr um comentáno de Seleht Le
mos sobre os fUro& Talvez eles S8J8ITI o problema 
maror não só do setor pllblrco, mas de todos aque
les que trabalham, que produzem e que nio têm 
condrções de honrar seus compromrssos em razio 
dOS JUro&. Cumprimento V. Ex" e detxo aq111 ragiStra· 
da a mrnha total solrdanedade ao seu pronunclamen· 
to Acredito, rnclusrw, que podemos combater o d&-

semprego do nosso Brasrl com uma polítrca rural dr· 
ferente da que temos hoJe, em que o produtor rural é 
quase um VIlão No entanto. e ele que paga a conta 
do Plano Real 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Em pn· 
merro lugar, V Ex". por quem tenho o maror cannhO, 
vsr me desculpar mas drscordo do que acabou de 
drzer Penso que V Ex" tez uma tremenda rnJusbÇa 
quandO drsse que os JUros no Brasrl toram globalrza
dos. O que drsse e uma parte da verdade, mas não 
toda. Os JUro& brasrlerros globalrzados toram apenas 
os turos que pagamos Os JUro& do meu cheque es
pecoal - 12% ao mês quando o lrrnte é utiizado -
nio for globalrzado No entanto, os JUI'OII do dinherro 
que deposrtamos no banco for globalizado, ou S8J8, 
pagam 1% ao més Cobram 12% ao mês sobra o 
que usamos do cheque especoal, mas pagam 1% ao 
més sobre o que deposrtamos. Globalizaram o que 
eles pagam de JUrtiS ao crdadão que aplica o drnherro, 
mas são bem malandros na hOra de cobrar os JIBDS. 

Não posso derxar de agradecer a relerêncra 
que fez em ralação ao produtor de arroz no Brasil. A 
produção de arroz do Roo Grande do Sullor conside
rada, ao longo do tampa, a mars modema. For a pn
merra produção agncola do Brasrl que Bbngru índroes 
de 100% em termos mundrars, quanto à ri'I'IQIIÇão. à 
qualidade do produto - que era lantásllco - e à pro
du1Mdade. E claro que esse arroz era um pouco 
mars caro por causa das rmgações e pela IJAIOCUPII· 
ção com a qualidade do produto. 

No Aro Grande do Sul, temos condiQiies de 
produzrr e exportar pratrcamente para o mundo rntar
rn, mas estamos omportando arroz. p.,_ que IIIi 
um rnteresse em esmagar o produtor de arroz do Rio 
Grande do Sul, CUJ&S condiÇÕeS são drgl'88 da pena, 
Sr. Presidenta Cada promessa é uma promuw; a 
cada doa há uma oferta, pensa-se que está l880t•1do 
o problema, mas lá na ponta não acontece nada. 

Sr. Presidente, V Ex" me adverte que o meu 
tempo encerrou, mas crera que esta Casa pode la· 
zer um grande trabalho nessa Comrssio do o.em
prego. Nio se trata de cnar n'IBIS uma co...-..o para 
analrsar o que está acontecendo, até porque, para 
rsso, não é pi'SCISO cnar comrssio nenhuma. pors o 
Brasrl Já sabe; mas para onentar no que lazer para 
mudar a rdéra da nossa proposta 

Multo obngado. Sr. Presrclente. 

Durante o dlscurso do Sr Pedro S•· 
mon. o Sr Geraldo Melo, 1• V~ 
te, dsiJui a cadeira da Pf8Sid4ncill. que I§ 
ocupada pelo Sr Ronaldo Cunha Lima, 1• 
Secretáno 
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha L1ma) -
Concedo a palavra ao Senador Cas11do Maldaner. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supllcy 
S. Ex" dispõe de até 20 m1nutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP. 
Pronui'ICIB o seguinte diSCUISO Sem nMSão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Senador Ronaldo Cunha 
Uma, VOU oonllnuar a análiSe do terna &qUI colocado 
pelo Senador Pedro S1mon e que obviamente e a 
preocupação de toda a Nação. 

É Interessante até como o P18S1dente da Repú
blica acabou mudando de atrtude da semana passa
da para cá. porque, Blnda na qu•ma-fe•ra passada. 
eu havia comentado as cleclarações do Presidente, 
segundo as quais "a sensação do desemprego é 
1118101' do que o próprio desemprego". O PI'8Sidenle 
da RepúbiiCB estava querendo diZer que, no BraSil, 
as lalcas de desemprego, na verdade, Significavam 
pleno emprego. Aqu1lo assustou a murtas pessoas, 
InclUSIVe ao economsta Paulo Noguetra Batista Jú
mor, que hoje IIIICriiiM 1m bnllanla artigo: "Reverendo 
FHC e o Desell1xago", lelrilrendo aquele •nteressante 
conto de Machado de AssiS, no qual ele embaralhou 
as notíc:ias sobre a pnidica de um reverendo e a 1n· 
vesbda de um touro, nos segu1ntes tennos: 

"O reve~endo S1mpson falou p•edosa
meme dos deveres de um cnstiio e das 
boas práticas a que está SUJBrtO o pBI de fa
mília; o audl!óno OUVIa COI1IOVIdo as palavras 
do reverendo Simpson, o qual, 11M1Sbndo de 
repente contra todos, varreu a rua, denubou 
mulheres e cnanças, lançou enfim o terror 
em todo o bairro, até ser fortemente agarra
do e reconduzido ao matadouro. • 

O Presidente, num espaço de tempo tão pe
queno, já que na aanana passada afirmou que o 
B-1 linha o pleno empn1g0, anteomem, em seu 

programa de rédio, ~anuncl8r que o Governo 
Fedenll VIII proclamar a rra ao desempniiJO. 

No d1a seguinte ê s fala de que o Brasil linha 
o pleno emprego, o IBG mostrou que a taxa de de
sempNgO de dezanmro J&neiro haVIB psssedo 
de 4,11% para 7,25% da população economicamente 
abva nas se• grandes regliies metropolrtanas; e ai 
nlo houve jeito: o Presidente pi'8CISOu reconhecer 
que o desemprego é extremamente grave. Concla
mou os seus ministros a pensa~em no que fazer, já 
que os seus programas não sio -'mente adequa
dos pera consegUir ma10r emprego. lnte-.ante lo• 
111111111br ao fogo-cruzado, doiTIIngo úlbmo, em1e a De
putada Sandra Sterhng, do PT, e o M1mstro do Tra-

balho, sobre se haYIII ou não politiCa de emprego em 
nosso Pais O MiniStro Paulo PBIVII procurou d1zer 
que o Governo estava 1eal1zando ações para conse
gUir o pleno emprego. Então. o JOrnaliSta Paulo Hen
nque Amonm pergumou aos telespectadores se es· 
lava o Governo Fernando Hennque reaiiZIIndo ações 
sui1C1emes para consegu1r o empAtgO para a popula
ção bras11e1ra. Novema e orto por cento afinnaram 
que o Governo não estava l8abmndo ll9iles para 
conseguir o pleno emprego, e apams 2% esbvaram 
de acordo com as aflmiiiÇiies do Ministro, que PIO
curou mostrar que as ações governarnanbiiS enun 
as adequadas para se consegull' o pleno emp1ago. 

o que falta, P18111dente Ronaldo Cunha uma, 
para que o Governo se sens•b•llze, estude maiS e 
SBiba o que fazer pare se consegu•r o pleno empre
go? De um lado, enquamo não consegu•rmos fazer a 
econom1a crescer a aRura de nossa potei'C!I!IIdade e 
lalcas taiS como de 7% ao ano pelo menos, e, de ou
tro, enquamo cont1nuar a armadilha cambial, a so
brevalonzação da moeda, que leva o Governo a co
locar em pra!ICII taxaS de JUro& tão altas, ddicilmeme 
vamos conseguir aumentar as lalcas de &mpAigO a 
n1ve1S razoáve1s 

Mas o Governo se pn!OCupa com os problemas 
deconemes do que houve com a ÁSia, sobnltudo a 
partir da CriSe detonada em outubro últmO. Que paí
ses foram tão ameaçados pela tempestade asiabca, 
pelo El N1iio, que V810 da ASia. da Maláslll. da lndo
néslll. de Cingapura, da Coréta? Que grandes DCO

nornas em estágiOS Similares de clesemlolvlmemo, 
com renda per l:llplla pareada, estiveram liD preo
cupadas com os efertos do vendaval asiélíco? 

Vou crtar duas grandes economias: o Brasil e e 
Rússia. E por que cllo a Rúss111? Polque ae podena 
magmar: será que a RúiiBIII tena, em - ao ven
daval propoR:IOIIBdo pela cnse asábca, panaado em 
mablu1r um programa que, efetivamente, pudesse 
assegurar um mlnmo de sobraviv6ncía eos cidadil
os? Será que o Brasil sena cepaz de fazer ilso? Nós 
conhecemos e hllllóna no Brasil. O Governo Fernan
do Hennque pl8fenu onemar a sua bancada para 
que lnSbluísse um programa extremamente restrito, 
a !1m de que, 1nicllllmente, os munoclpios nas po
bres começassem um programa de renda mínma 
aiiiiOCIIldo ê educação, mas tão restrito e ~mitado e, 
até hoJB, não regulamemado, que não - nenhum 
eferto pratiCO. nem mesmo eSié sendo cogitado 
como uma das medidas contra o deeampNgO nas 
reumões de M1niSiéno. 

Mas, Senador Lauro Campos, racebi - se
mana, da EmbaoradOra do B,_l na Rúss111, Tnereza 
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Mar1a Machado Quontela, a copoa da leo onsbluoda na 
Federação Russa, adotada pela Duma do Estado 
em 1 O de outubro de 1997, aprovada pelo Conselho 
da Federação em 15 de outubro do mesmo ano e 
sancionada pelo Presidente da Federação Russa, 
Bons Yel1son, aos 24 d1as do mês de outubro de 
1997, em Moscou, Kremlin 

Em meoo ao furacão que vonha la, da Asoa, Se
nador L.auro Campos, Bons Yeltstn esteve a frente 
de Fernando Hennque Cardoso' Sere ele um pro
gressosta? EIS que até ele passa a frente, Senador 
G1lvam Borges, do Presidente Fernando Hennque 
Can:loso, que aquo ouvou comentanos de que, no 
Brasil, não se podena instrtuor uma renda de cldada
noa para os brasileiros e, se se quosesse, devena ser 
onstrtuida de forma tão restnta quanto acabou orien
tando aquo os seus correhg1onanos 

Tenho em monhas mãos a Leo Federal do Mini
mo Sulocoente para a Voda, que estou encamonhando. 
ho)l!, ao Presidente Fernando Hennque Can:loso. pe
dondo que se1a transcnta na ontegra nos Aruus desta 
Casa. Interessante que a leo fala em pnncop1os relati
vamente a como o m1nomo sufiCoente para a vida per 
caplla dos pnncopaos grupos socoodemográficos da 
Federação Russa e das umdades que a compõem 
selá calculado, com doversos dados de cesta básiCa, 
dados de comdls .-rstiCOS da Federação Russa 
sobre o preço de alomentos e assom por doante 

Encamonhareo aos Senadores onteressados a 
copoa da leo que, no meu entender, não é a Ideal, 
mas é adaptada para a Federação Russa Mas, em 
que pese lodae as doiK:uldades da Rússoa, que, em 
1995, linha um renda per caplta, segundo relatóno 
do Banco Mundoal, de US$2.240, quando o B,_l Já 
-va com US$3.640, com ddJCUidades de reorgano
zaçio da econonua, de combate a onllação e de en
dMdemenlo externo semelhantes as do Bra&ll, e em 
meio e lodo o luraclo asoétoco, onsbluou essa leo, que 
pode não ser perlatta, mas que 811 ganhou acedaçio. 

O Sr. a..uro C8mpoe (BiocoiPT - DF) - Per
mote-me V. Ex" um apaJte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT- SP) -
Ouço V Ex", nobre Senador L.auro Campos, com 
murto prazer. 

O Sr. a..uro Campoa (BiocoiPT- DF)- Sena
dor Eduardo Suplicy, parabenozo V. Ex" por ter trazo
do a debate, no Senado Federal, essas maténas tio 
retevantes. V. Ex" começou manifestando a preocu
pação com o desemprego no Brasil e com a eleva
ção dos indicea de desemprego Vemos que as es
tatlstiCBS, neste Pais, há murto tempo e pni'ICipal
mente nos úlbrnos tlês anos, têm se tomado uma 
maténa polibca que viBB cnar uma 1magem falsa da 
realidade e das preocupações do Governo com o so-

coai e com o problema ao desemprego Em pnme~ro 
lugar, gostana de lemorar que um dos rnobVOS pelos 
quaos acabeo deoxanco a monha formação acadãn1lca 
tradocoonal para tomar-me um marxista, um socoalls
ta. foo por esses engodos, enganos que a ortodoxoa 
tenta nos ompongor, e eu não oa passar a m1nha vida 
1nteora ment1ndo e repetindo mentoras para os meus 
alunos. Por ISSO, assumo uma posiÇão cribca doante 
de problemas como esses. Os ortodoxos pecam, por 
exemplo, pelo que deduzo das lerturas que fiz de 
Keynes, quando aformam que salano zero ou negall
vo assegura o pleno emprego conbn....-. De 
modo que aquilo que de melhor o capotaiiSIIIO nos 
apresenta, o pleno emprego, a ele corresponde um 
saláno cadente Todos os neolobera1s c:onconlam e 
atormam que, se ha rendomentos decrescenlas, en
tão para empregar maos trabalhadores e p.-o re
duzor o salano dos trabalhadDI8S que pretendem ser 
empregados. Além aesse mobVO, exiSta um outro 
que deve ser levado em conta Na França. o Pre&l
dente Fernando Henr~que Can:loso dosse que o de
semprego no Brasol era de 5% naquela ocasião e 
que chegana, no ano seguonte, a 6%. Isso é uma 
modestoa - COISB murto rara em Sua Excelênca Pri
meoro, porque, corno a França estava com 12,5'11. de 
desemprego, parecoa uma vrtona do Brasol 80bra o 
problema do desemprego. Mas, na realodade, o salá
roo monomo na França e de US$1 400, e o nouo é de 
R$120,00 Então, quem é que esll! mantendo um 
emprego relativamente alto no Bras1l? É o própno 
trabalhador. Como o trabalhador brasoleiro IJICIIbe 
R$120,00 e o trabalhador fraooãs custa 12 vezes 
maos, doze bras1leoros podenam ser empregados 
com o saláno que se paga a um trabalhador fnlnclll 
Nessas condiÇÕes, se se pagasse zero ao lrllbalha
dor bras1leoro, lodos estanam empregados. Haveria, 
realmente, o pleno emprego a que o PA!IIId8nte Fer
nando Hennque Csn:loso se relenu. Gostaria, tam
bém, de lembrar que Makoto ltoh d1sse-noa, em um 
dos seus liVros, que o desemprego estatístiCo no Ja
pão é a metade do desemprego real Rillon, em seu 
lovro chamado Fim dos Empregos, aforma que eaa 
dderença não é apenas de 100%, como diz o Mako
to ltoh, mas de 200% Se no Japão, que é um pais 
séno. com estatísticas sénas. entre o dea nprago 
real e o desemprego estatostoco, ex1ste uma ~ 
ça de 200%, omagone qual a taxa real de dMempre
go no Brasil, onde não há carteora ass1nada, onde o 
trabalho omormal atonge aproximadamente 60% da 
população, onde até trabalho escravo .-. De 
modo que compararmos nossas estatístiCBS detur
padas com as estat1si1CBs mundoaos realmenllt leva a 
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urna sduação de completa perplexidade. a se refenu 
Peny Ande1110n a respeito das estatístx:as da cnse, 
que são estatísticas produzidas em epocas de cnse 
para mascarar a realidade Parabemzo V. Ex" pnncl
palmente pela oportunidade que teve em trazer de 
novo a sua proposta de renda m1mma com essa 
nova argumentação 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -
Agradeço a V. Ex", Senador Lauro Campos. 

Com respeitO à estat1st1ca. P111CisamDS lambem 
estar sempre olhando o que se passa ao nosso re
dor. Qualquer Cidadão brasileiro que tenha a oportu
mdade de perconer as c1dades brasileiras hOJS, SIIJII 
a m1nha Cidade de São Paulo, SeJa o OIStnto Fede
ral, seJB111 as c1dades do Amapá ou de Mato Grosso. 
perceberá o número extraord~náno de pessoas que 
estão VIvendo em ddiculdade. que estão procurando 
emprego. E um número mUlto supenor ao apresenta
do anos atrás. Quem qUiser conl1rmar a situação 
grave que as estatístiCaS revelam, basta andar um 
pouco para além dos lmuros do Palác1o 

O Sr. Gllvam r.trges (PMDB - AP) - Permde
me V. Ex" um aparte 

O SR- EDUAR O SUPLICY (Bioca/PT- SP) -
Ouço V. Ex", Senador Gllvam Borges. 

O Sr- Gllvam Borges (PMOB- AP)- Senador 
Eduardo Supllcy, 1e00nheço em V. Ex", realmente, 
um parlamentar que tem extamado suas preocupa
ções desta tnbuna e por me10 de suas ações políb
cas. Agora, gostaria de quesbonar alguns posiCKXIa
mentos de V. Ex", que eu mesmo compreendo são 
fruto de suas conviCÇ6es Ideológicas. Mas não pode
mos, de mane~ra nenhuma, atnbu1r ao Presidente 
Fernando Hennque Cardoso esses grandes proble
mas que afl1gem a nossa SOCiedade e que ocorrem a 
partir de um len6rneno mund1al. Atribuir-se a culpa 
do desemprego ao sldente Fernando Hennque 
não é JUsto. Sa há p IÇâo, se há del1nqiiê11C18, 
se há V10lênc1a, ISSO um problema geral da SOCIB
dlade. Já temos comprovado qua a livre 1mc181Na é o 
grande cam1nho. O comuniSmo e o sociBIIsmo estão 
numa fase bastante utópiCa Todos sonhamos em, 
um d1a, ver uma SOCiedade JUsta, fraterna, equilibra
da, sem esses males que nos all1gem AcreditO que 
os homens estão a1nda numa pos1ção multO ortodo
xa e não crescem no seu senso crítico. O comuniS
mo e o soc1al1smo são uma utop1a, e o homem deve 
ser valonzado pelo seu conhac1mento. pelo seu tra
balho. A passagem da lniCIBbva pnvada para a so
Ciedade CIVil organiZada é responsabilidade de todoS 
nós. Realmente, 18C0nheço a preocupação de V 
Ex", mas o Presidenta Fernando Hennque tem s1do 

um grande estad1sta. V Ex" há de reconhacer que, 
nesses quatro anos de governo, Sua Excelência 1m· 
plementou reformas 1mportantlss1mas. como a refor
ma adm1mstrat1va. estamos 1n1c1ando a reforma tr~bu· 
tána e e necessana a reforma politiCa O Pa1s carta
mente precisa se adequar a essa nova realidade 
mundial, e o fenõmeno desemprego at1nge o mundo 
todo. Acreddo que V Ex• concorda que há boa ln

tenção e um esforço mu1to grande, por parte do Go
verno, sob a liderança do Pres1denta Fernando Hen
nque Cardoso, em v1ab1llzar seus pro1etos O Plano 
EconõmiCo, a estabilização econõmiCa tem um pre
ço. Há recessão? S1m Há desemprego? S1m É o 
preço que estamos pagando, mas estamos pensan
do no futuro, estamos nos organ1zando para o futuro 
Sem dúvida. acreddamos no nosso País Reconheço 
que V Ex• é um g~ande Parlamentar, sempre preo
cupado Mas eu gostaria de de1xar claro que não 
concordo com alguns pontos abordados por V Ex•, 
que se f1rma no entendimento de que não pode abnr 
mão das suas pos•ções - e como estar na estrada e 
ter que segUir em frente Portanto, eu gostana de la
zer este reg1stro e pa~abemzá-lo pela sua bnlhante 
atuação V. Ex" sempre esta na tnbuna desta Casa e 
nas Com1ssões trabalhando e defendendo o seu 
ponto da v1sta. Ouamo ao Presidenta Fernando Hen
nqua Cardoso, tenha certeza absoluta de que temos 
um grande estadiSta, preocupado raalmeme com o 
desenvolvimento do nosso Pa1s Mu1to obngado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioca/PT- SP) -
Gostana de d1zar ao Senador Gllvam Borges que se 
o Presldeme da Republica não se preocupar com a 
questão do desemprego, o problema astara no seu 
própno emprego na Presidência da RepúbliCa Isso 
1remos ver 

Levando em conSideração o própno Sistema de 
meiCBdo, se o Pras1dame qu~ser 1nstdu1r mecams
mos que possam lazer a aconom1a ter taxa de de
semprego da lato próx1ma do pleno emprego, pode
rá fazé-lo rapidamente, 1nclus1ve aprendendo com o 
modelo de outros pa1ses Se nos Estados Umdos a 
taxa de desemprego é tão ma1s ba1xa, demre as ra
zões pnnc1pa1s está o fato da que la ha o créd1to fis
cal por remuneração receb1da, uma fOrma da Impos
to de renda negat1vo, que proporciOna aos trabalha
doras que têm fam1ha e emprego, cuJa renda não 
at1nge determ1nado patamar. o d1re1to a um comple
mento da renda 

Sr. Pres1dema, peço desculpas ao Sanador Lú
dlo Coelho, porque eu gostana multO de conceder
lhe um aparte. Porém, V Ex1 soliCita que eu conclua 
o meu o pronunciamento 
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Prec1so lazer um reg1stro do oflc1o que encami
nho ao P~aslden!e Fernando Hennque Cardoso -
peço que &eJB transcnto na Integra Env1o a Sua Ex
celência carta do Sr Jorge Borges Sa, D~retor-Presl
dente da Labnew 

Dl!pOIS de tantos esforços para fazer com que 
o CADE exarmnasse as dd1culdades ocomdas pela 
prabca de dumplng, rea11zada por empresa none
amencana, e em função de a Secretana de D1re1to 
Econ6miCO não ter ag1hzado as dec1sões ate agora 
aguardadas pelo CADE, 1nlehzmente essa empresa 
esta prestes a fechar. o que acarretará desemprego 

Se o PI8Sidente qu1ser tomar med1das para 
cnar empregos, aqu1 esta uma oponun1dade Por 
ISSO, peço que esta cana se1a reg1strada na integra, 
Sr Presidente 

Mu1to obngado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFJERE 
O SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

prp hkn .. CiaMI. 
do 29 de oulublo do 1997 

LEI FEDERAL DO MIOIIMO SUACIEOITE PARA 
AVIDA ... 134-FZ 

AdDiada pM o..na de ESiado, em 10 de outubro de 1997 
a aprovada pelo eon..lho da Fedaraçio em 15 da outubro da 
1997 

A presante 181 federal astabE!Iaca o procecbmaniD Jur•dlco 
de dalirUçlo do mnmo suficlenla para a Ylda na FedaraçAa da 
Rú811a a .. Wl III'IÇ"an na garanlla aos actadlors da Fldant
;io da Aaslla. dc:a ,...11B11as pacur1l6rios m1nmos e na 1'8811-
zaçlo da ...,.. .-pma a segurança 000111 doa -
da-.....da-

Arllgo 1. O.,...,...,. conceJIOa ..-.,. p•-nts ... -. 
A ~ hl t.daral U18 os fMigUintes COIICQk& 
---deoorllllniO o..,...,..,básloode-

100. pnldiiD-. OOMÇOS .ldlspeo ... _ ......... 
·-do-.......,, 

- mlrwnD IIUiclsnle para a Vida vakx' da CHia b6slca. ln
cluiMI as~ e Impostos obrigalónos, 

-- .... grupo da -- llgmos""' -afou por .,.._.., caractanzaao por reBICiêncla comum e coope-
laçlo ocauclllllca, 

- pnnclp8ll Qn4JOS &OCIOdemognkficos populaç:Ao econo
rnc::nmante IIIML IIPQIIIInrac:t. e cnançaa 

AlUgo 2. A 111101- do mlnlma oull- - a otda. 
1 O mnmo -.diclanle para a VIda na Feder ;I da Rus-

51&. em geral, 18m slnlllldadll de S&Mr de cnláno para -a........, do,..., de vede da popUaçao da~ 
da ROSsla rw. illlbr.NaçàJ e tmplernenlaçAo da politiCa .soaa1 e de 
:nogrsrnas aocaa taderals. 

-o hhXIWiiiU, em n•vel federal do saléno e pensao 
•or whce mvwnoa. esan como de bolsM de estudo, subaldiOS 

•"""""awdlcaoem-cop1801adaopalapravcdlinaa000111 
-a lamllçlodoarçarnomo ,_ 

2 O mtnamo sufiCiente para a v•da nas ooldadas da Fede
ração da RuSSIB tem a finalidade de sarvtr de cnténo para 

- a aval18ção ao m vel de Vida da pOpulação de urna 1.1'11da
de da Federaçao na e•aDDração e 1mp1amentaçao de progrwnss 
s.oo:a•s reg•ona•s 

- a prestação de aSSIStência SOCial por pane do Est:ac:IO 
aos adadios pouco abasmdo& 

- a formação ae orçamentos de unidades da Fedenlção 
Artigo3..Adllllntçioeo ' hckawiiOda_..llil*& 
1 A CBS'Ia baSICI doS plJIIapliiS ~ SOCIOdemográficos 

da FederaÇão da Russla. em geral e das undadaS que a c:u&IPO&m 
sara defir11da com a treaQêncla mtl'llma ele anca an cmao anos, 
com base em recomendações melodiCBS elaboraCias com a parti
apaç&J de smdlcaros naaor'NIIS, de contomudade com o pracectt
manto estabelaado pelo Governo da Federação da RUSII8. 

2 As recomendaçoeS me10dlcas aama m8IIQOI r de
verão ser aprovadaS Defo governo da Federação da Ru-. 

3 A cesla bils1ca csa Federação da Russla, em sr-W. sena 
astabeleoda por te1 federal 

4 A cesra baslca aas unidades da Federação da AUUIB 
sara estabelec•da petas orgãos ktg•slaUvos (representaavos) elas 
un•dades lja, Federação da RUSII8 com base no ProtelO spr81a'\

tado pelo poder executivo das ul'lldades da Federação ds RúSM 
elaboraao de modo a ataneler as condiÇÕes dunaucas ll'adiçõe& • 
costumes IOCBIS do consumo de produ10s abmentiCIOS, produiDB 
manutaturados e semços pelos pnnap&IS grupos SOCiOdlmoSJáli
co e eiCBIT'nn8dO por pentos canlarme o procedimento wlllt leCI 
CIO pelo Governo da FederaçAo da RUSSia 

Artigo. A JMriodlcldade do cillculo e o N 7 ' 'nwn
to do m1nnno sutlc..,_ pu11 • vldS-

1 O m1nmo suftaenle para a Ylda ,_ upb doe princi
paiS grupos SOCNld:BIIIOCJraficos da Federaçio da Russia, em ge
ral e daS ... Idades que a WliipÕiim sara calcuiada trimwllwli1ar 
te com base na cesta basiC8 e os dadoS do Comdê Ell8lll de Es
tatumca manutaturaaos e sannços arculantas fll as ~ 
e tmpostD& obnga10rios 

2 O m•n•mo suliaante para a vtd8 ,... apltll daS prinCI
paiS grupos soocdomoglálicoe da F"-.çlo da R.- õm go
rai, sara •et ' elo pelo Governo da Fadei ;ã da R--. e dss 
U1'11dad8Sda Fedei , , da~ por-..órglosa ec Otaa. ArllgaS.Omln---·---
1*'8 o cabibeleclmeniO ciO .-.ria e l*llliD por ...._ mfnl. 
moa. a1111m GOmD ~ ...._ • MIUCio. • , 1 r a 01111a. 
aud•PiuadaJPIIIIIp;a1dlncln.acllll- 11 !' IIIIPe
.-.pada-

1 O mwwno sulicl8r'alt para a Vida dlllndo para a Feda ; ' 
da Russla. em geral sara wn cnliklo para o "Mbd : ...., do_. 
láno e pensão por vehce mrwnos, u.n como para bolai• -
tudo INÂIIdi08 e outros auxi'las po bidD& pela Jn'fiidAtw:a..-. 

2 O satílno rmnmo e a pendo por velhice mi'WIIa IR: Fe
deração ela Rllaa serflo 'ltltv8dos graduslrnenle ao niNI do rni
n.mo sufiaenta para a Yld& A corre&açio a11nt o saléno mfrwno., a 
pensão por wrlhc8 rmtlflrll. e o mmuno .IUficNinfe par.~ a w:ln: no 
exerc1ao fmancelro segullte Siri estabelecida por Lei Fedanll 
sobre o orçameniD tecleral para o reSJ:JictJIO ano 

Artigo I O mln-oull--o-_,.
da ouxllao _.."" polo prwfdlncto oaclol nu -
da Fedllrsçia dll ........ 

1 uma tsm111a (Cidadlo 1'811dente eozmhQ,, com o rendl
meniO medlo per oopna- ao m1nmo oull_,..,-a
...-CICida na raspacllva ...- de F-.ção da - 6 
constd8tada (o) pouco e-rads(o) e no drato a um auxllo .acMII 
par pal18 CIO E-
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2 As concl•ções e a fom"'a da prestaçao de um auxal1o so
Cial as fam•llas IC•daelãos) pouco abastadas losl serao definidas 
de contonn11~ade com a tegl:s&açâo da Federação aa RuSSia e as 
legiSlações das un1oades da Federação da Russ•a 

Artigo 7 A d1vulga9ão dos dados sobre a m1n1mo sufi
ctente para a v1da 

Os dados SObre o m111mo sut10en1e para a VIda per cap11a 
dos prinaDS•s grupos sociOdemograflcos da Federação da Rus-
518. em geral e aas umdades aue a compõem serao divulgados 
tnmestralmente em ed•ções olic•aas do Governo da Fedaraçao da 
RUSSIB e dos orgãos do poder execuhvo da umdades da Federa 
ção da RUSSia 

An1go 8. A ,.Udade da presanta La1 Fadaral 
A presente lei Federal entra em ongor no d•a 19 de J&ne•ro 

de 1998 
Aos 24 d1as do mes de outubro de 1997 Moscou Kremlin 

8 Yaltsln Pres•dente da Federação da RuSSia 

OFICIO N' 67198 

Excaklrd•ss•mo Senhor 
Femando HeFliiQue Cardoso 

Bras•ha, 1 1 de março tte 1998 

Pres•dente da RepubliCa Faderauva do Bras•l 
Paléclo cto Planarto 
Br•lla-DF 

Senhor Pre51dente 
Hé. 5 anos acomparn> a batalha desla empresa naaonal 

que busca fazer valar seus drrertos contra a prabca de concorren
aa desteal Imposta por empresas ollgopol•stas aue aluam no 
mercado braslllttrO 

lnfeiiZITiel11e seus esforços nio foram suficientes para Ob· 
ter do Estado braSileiro a d8VIda regulanzação do mercado e la· 
zar pravatacer o pnmado da lei A empresa esta prestes a encer

rar suas ai'IVIdades pelas E desc:ntas na carta anexa a me
nos que a Sacretana de 1re1to EconOmiCO ag111ze as deciSÕe6 
que, embora agwJdadas to cada, vem sendO postergadas ha 
2anosematO 

- nn1CIOI.,om"""""'"" em que o Governo de V ex- d•scute lor· 
ma de atuação do Estado no senbdo de •mputSKJnar a garaçio 
de emp1egos. sana esta um forte exemplo da medidas concretas 
que o Governo poda-· dontTO elo aoaobouço lllfl(lco
la. ,..,. ganonlir empregos ...aooçac1os por ações anliccoru:orr..,. 
CIBIS, que &qui apraaanlam-88 na forma da Importação e comar
coahzação ontema a pnoços ~nos 

Alencoosarnenla.-SonaclorEdllllrda- Supllcy. 

Da C8rriPnas para Bras1l1& 9 de FMrço de 1998 

Excelent1SSII'T10 Senhor 
-da Republoca -oaliYa do Brasol, 

A Labnaw e urna el"'lpreSa genumamante nactDnal, funda
da há 15 anos. com o propCt.sito de redUZir a dependéncaa externa 
brasda•ra a produtos de al$1 tacnotog1a no setor med•co-hosplta
iar EmpregandO 180 fu:os e &eU pnnapal produto respon
séval par 85% do faturama • é o revoiUCIOI"'ano SIStema de cote
ta da sangue a vacuo SI lar aos produZidos nos pa1sas aasan
volvldos a em COIIdlções de compehr am preço e qUB11daae no 
marcado ~ntemaaonal 

Em Junho da 1992, esgotadas todas as formas legBis de 
anlenelmanto para urra OCIIMYtnaa sadiB entre COIICOrrEtntes a 
L.abnaw foi forçada a danunaar a amprasa norte-arnancana Bec
IDn llockonson (BD) pela upor!aÇão anuncia aos EUA a preço da 

dumpmg e pela venoa ::le produtos no f11efÇEido brasdeuu a pre
ço 1nfenor ao custo de •moortaçao tunaersilllflg) 

Ou &eJa, a ma10r •ndU&Ina de proauto rnéd•co-hospdalar do 
munoo, agos fechar s1.1a ooldade oe vaculo no BraSil. sedlélda em 
JUIZ de Fora, MG e aei'T1Ibr 300 tunaonános. passou a exponar 
para o Bras11 os retendOs produtos a US$56,00 o miMMro, mu1to 
embora os vendesse nos EUA a US$210,00 Quando assas mer
cadonas chegavam ao Pa•s sua fil1al brasdeR, a BD--Brasil, 
1 OO'"Ia controlada pela matnz none-amencana, vancha. aos consu
midOres n&CIONUS ao preço de US$30,00, o mlhelro 

TAo fortes aram as 8VIdêncaas do abuso do podar econo
m•co que os orgãos da defesa da COIKXHTáltaa decidiram adolar 
medidas 1nedttas No que respe1ta ao undetsilhng, a SOE apliCOu, 
pela pnme1ra vez na hiStona aconórmca do Pais Medida Pravart
llva eXJg•ndo Que a llder BD mterrompesse a pnlbca de preQOS 

pnodaiOnoS Ouarno ao dumpmg anligo DTTISECEX. aluai DE· 
COM apos constatar o dano causado a lndustna kx::al, por Sinal 
un~ca fabnca deste produto exiStente na Amttnca Laltna. dacld•u 
sobretaXar os produtos onundos dos EUA, CUfB a Portarta foi Assi
nada em 19-10·93 por V06SB Excelãnoa quando~va a pasta 
de M•n•stro da Fazenda 

T•nha-se o pressentimento que apostaiS clacll6as o mer
cado se nonnallzana Tnste Iludo A ~ I'IOftlt-amanca 
não somente descumpnu a Medida Preven11Y81, como também 
passou a embarcar os produtos através do Ramo llnldo, fugindo 
da barre•ra lff!posta pelo Govemo Federal contra as expol"'aQQ5es 
dos EUA, arroslartdo 1nclusve as Au1ol1dades constrtuidas do 
Pa1s 

MBJs amda PercebendO que o processo sana submatldo a 
Julgamento pelo Caoa e que a &ltuação daquela rnona'1IO nlo lha 
pennlba prosseguir com as praticas abusivas. a lébdca norta
amencana, objetlvando exclUir dafirntlvarnenl8 do mercado o 
COIICOrntlde emergente, trouxe outro agente, a Tan.mo Medical 
Corporabon, 5 dos EUA. segunda ma•or empresa do 88gnalto. a 
qual al1ada ao grupo tannaceubco Man:k. 8 pasaou a InCOrrer 
nos mesmos IIICitos econõrmcos ate então p8!pllbados pala li
dar mund1al BD 

NOI&B --· - """''Õ8S elo ~ a 'BD 11>
vaniiDU o preç10 do produiD ~ RS175,00 o mi'IIIW • .,._ltw 
Carqxorr-.so da Caraçã?" Ao perceber que - PlftS aanarn 
lnU stgados 1an1D pala SOE (Undw 1'1 11) caa-*1 pelo Dacom 
(diOIIPirrg), a BD voiiDu a --o pnoço da nat&lba -
RS128,00, ql81do a ••lpUI'IIIIQ& m1rwra a _.ICDibraia. 88giRio a 
SOE. san noargarn de lucro, é da ooa.n do R$178.74. - a 
BD vollou a raspouclar processo Mil dwnplng. 1QD18 do Reno 
Unclo.. 

Em...- d-1a1Ds, 5anhor P-. a-brul
lara B8fa sendo condUZida ê total esftJaa. Seu p8I8VU a daaco
berto Ja atmga a Cifra da RS8 2 l'11llhõas 9 No lia 20-2-98, tor.n 
demlbdos 80 fwlaonanos, 10 a rnM:XIII com rniiB de 10 anos da 
SeMÇOS pres1ados, e o que e rn&IS grava, a empn11a não clspõe 
da recursos para o pagamento das resasões. Nas ultimas horas 
•nanou-se una llmnar na JUSIIÇa para lberar bens pa&IIOBIS da 
d1rel0na. em poder da 1111~ bancana, para bqwdar as verbas 
resc~sonas O tUIZ acatou os argwneniDS da l.Jibnaw. mas nlo li
berou os recursos , 1 

Tudo tSto tem causado grande depr sii" aos funaonénos 
remanescentes e aos d1ngantes da amprasa que sempre cumpn
ram com suas obngaÇõas A SlhJaÇio está fora da controle A 
cada d•a que passa acumuiam-sa os btutos pra' rt do& 12 e o U"'· 

dicaiO aa categona llri188ÇII repraséloa para - os d""'"'" 
dos trabalhadores dambdos, atitude que JIUI'IIIS podaré ser con
danada 
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O Cada, SOb o seguro comando ao DD Dr Gesnar de 01•· 
wnra que 1ura com dfficuldades eslruturaJs do drglo. niD COI'I88-

gue •mprl"nnr veloc:ldada necessana para 8Diução do problana da 
L8bl'1aw, que )é aa arrasta por 6 anos no MIOIStério da JUSIÇa ' 3 

Da mesma forma. o DO M•nS&tro Franasco Oomalles que abriu 
•nvesbgaÇoeS por moto propno comra as eJCPOiBitÕh da BD -
Reino Umdo tentou mpedlr, sem sucesso a tnangu&açlo da pro
dutos Bl'l'lbai'Cados para o BraSil ,,. A BD também asbl ~
!ando esta wllma Parlaria 

As -- .-..- da Bacton ~. -pato seu b1g bau, se deva à proleção da um mercado riUidal 
que gora - anual da ordem da USS1,0 biND, poos sabequej81118JS..,._Lriapaoda .._ ____ ,.. 

gras abuSivas aos I"I"'88Cados ahan•ganu Aq1.1 no Brasd, ao lildo 
do fasllval da bBnSgiUSÕIIS i Ofdam 000110nw2. há- ele 

queamdUSirianon.amarnnaovadfudMsas,.._ -· 
•ntrodUZiu man:::ac:IDna clandasllra•l6'1te no Pala a pniDDDU o am
Sidlo cruzado '' COmo 18 nlo bastasse, lrOUX8 MU PIU'Ceii'O ll'dltr· 
naaonal para concluir o saMço inacabado e 8llll dalc:umprindo o 
Compromaaao de c=n;t?, onde sa compromaiBLI a nAo 11'1815 

ll<lllllln>aiiUI' .... p--do preço ele CUS1D 
A L..ai:Jn8w vem lutandO hl!l B anos para manter VIVO o Ideal 

de gerar tecnalag•. nquezas e empregos em seu próprto pa&s 
Neste per,odQ, cantDu com 8PQIO de Autondadas de •llbeda rapu
taÇio que..._...,. a causa por qUOOiio ele..._ Foram..,. 
cklas granciU ba1alhu aqu1 no Br&SII em que Plll8 o padlr da. 
empnooa ...... _ Nos EUA, a l..llbrww "'- * ao COn
gresso Norta-Amencano a u AuiOiidadas dO D11parwMn1o da 

JUSIIÇII daq- pela NOSIB --· too ...,.._, own a 
a,uda do ll'llrJIMIIV • da EJ» • da dO Brald em W&llw..,...... &m 
Manlfasto do Senado federal brasilatrO, IS iiCDII4&"'-*" de
docum8nlaçiD- i coraa Olllicuo_ra_ da BD rD a.. 
sd Ate o.,..... ftiiDfti&ntD ... d8lülala nlo pruduDu o ct.e-1- aleno cl··-· o que oe alnbLI110 podarto -- ad· 
VIndo de sua~ emtodal. os ma~ca1ce mundiais,~ 
d&tiall8ii....,. o arnaricano 

A qual- do produto manufaturacfo pela ~ too 
riiCOnheCKIII por CICUIAo da ... natura de Clllla de 1-.çAG 
oom .,.,._._·--para- UIIU4,0 
rnolh6ae,17 que,-· n1a too- a 10m0> por- ele -·pofa-·· --~-ele--Ho!e.lll .... - on6rglca. por-da-.... paefe-
rá - a q- folmonlllr do unoo pradulilr -. bom 
como llnpeclr ~o 6nulca.taluta reverta .m pn~~uim J*ll uma 

td a ra.,... tawnclda. au 1111111. os flnlanllnae da .......... 
'FII ... no., JD1. pldir a y,_. E '! Ka a ' ? n• p' dll 
.:laOiO dlt pnwidllwaa ~UI , rM e nacw E 5 

,.. --alulllda produiD e da--_,. nla .._.,. 
ba- apader-101•--· _ _.._, 
com a cerr-tw: que a siau.;io .,._.,.. 8X1Q11 

~-v.---mpodira
daql: 'a a que • ~ em IIW10SCibar à tale- órglal. da 
datela da CDIICUiiiAiw:a, nos CDiocarnos ã 1 ) I ;h para prMiar 
q~ nncl! ........... fizerem~ 

- - LABNEW lncluOina e Ccin*-llda -
J-acq.S6,Do ..... -

Rf!I.AÇÀO DE DDCUMENTOS ANEXOS 

I c-.,-ela L.ABNEW (doe n' 114) 
2 Medida Pravanflva pt'c·da no DOU dlt 30-12-112 • Re-

porlllgeiB _,.da--da- da SOE, DD 
Dr --Filho (doe. n • 213) 

3 Portana Aml-awnPir'lg n 1 566, do Mmlslerio da Fazenda 
(doe n'3) 

4 Despacha Cio Secrelano da SOE Dr RO<Iriga - pu· 
bliCIIda no DOU de 12·12·94, aoerca do daocumpnmoma da
dlda PreventiVa e erMO dO processo ao CADE para 1' 'g , ...... 
(doe n'4) 

5 eon:uar n' 36 da MJCT, abnnaa ...-.gÇ~M ......,..,.. 
png centra as EUA e o Reino UnidO, a ldgwnu rapo" g III 80-

llnlesiB-(doe n'S/11) 

6 -da Daulal' Ag rt o'lo - - ele BDE. de 
21·1-97 (doe .. 618) 

7 AD0n:1ão do CACE acaiBrldO o Coi&4ACJr1880 de Cllala
ção da BD (doe n' 7) 

8 VKio Circular ao MICT - HIV8ftgaçõeo
oornraaBD(doe n'S/111 

9 Rlfaçia--. """"""'· ................ -
atomscJ1 Mematr'a.o(dac n'IB) 

, o Holf açAn de IIWiO prevto dos f\J'1CIDnériae dwdlrinilliq 
(doe n'9132) 

1 1 D8CISao CIO JUIZ rela1lva a IIITWUII' riTipliltla:la ~ Llb
MW (doe n' 1012) 

12 Pnmatras Trtutos Prateet:ados na L.abnaw em 15 ..., 

de -·doe. .. 1115) 
13 Raports!l'"•• qLBndo da sabatina dBS18 novo eor-.. 

doCADE,no-(doe n' 12) 
14-daDD -F-~.daMICT, 

-a~ele-(doe n'13) 
15 Raparlagono ICIIInl • prálica da .... • ..... -

de d-ela BD (doe n' 1415) 
18-da --e ele ClmMidao Dlp • 

às Autoid 11 Non&-ar1181k:anell (doe ,,a 15f41.) 

17 Clllla da JnllinÇiD de -- - • -.;61> 
1-(doe r/'16111) 

Durante o dlscutso do Sr. Edulltdo Su
p/lcy, o Sr Ronaldo Cunhs Uma, 1° S. 11M 
no, deaa a cadelta da p~ que é 
ocupada paio Sr. Antomo Carlos~ 
Pt&81dents. 

O SR. PRESIDI!NTI! {Arilorw) Callas Magdlifla) 
- v. Ex" sará atendido na forma regimental. 

Sabnl a -. Proposta da Emenda l Conab
tuiçAo que sará lida pelo Sr 1° Sacnl1áno. Sanador 
Ronaldo Cunha Lma. 

~ lida a sagu1nta: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 10, DE 1-

An.ra o d....,_, no art. 22 do Alo 
ct. Dl8paalçiiaa eon.tlluc'-18 ,.....,_ 
tclrifl&. 

As M- da C4mara dos Deputados a do Sa
nado Federal, nos tannos do an. 60 da c:on.tilulç6o 
Fadatal. p10111111gam a sagumta Emenda ao tex1o 
consbluclonal: 

Anlga uniCO. O an. 22 do Ato das DIBpCIIIIÇilaa 
ConsiiiUcKinals T1'1111811ónas da ConslltuiÇão Feclelal. 
passa a VlgOIIll' cam a sagu1nta 18dação: 
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'Art. 22. E assegurado aos defensores 
públiCOs InveStidos na função ate a data da 
promulgação da ConstitUição o d1re1to de op
ção pela carre~ra, com a observãnc1a das 
garantias e vedações previstas no art 134. 
paragrafo úniCo. da ConstrtUição • 

Justificação 

A ConstJIUição de 1988 permd1u aos Defensores 
PúbliCOS que haVIam s1do 1nveslldos na função ale a 

data da InstalaçãO da AssembléiB Nacaonal Consb!Uin
te, o d1redo de opção pela Investidura na canara. 

Esse d1sposd1VO, que v1sava a garantir o d11erto 
daqueles servidores que haVIam Ingressado no car
go publiCO sob as normas flXIS1entes antenormente a 
Carta de 1988. acabou por excluir do mesmo d1rsdo 
aqueles Defensores PubiiCos que foram admitidos 
entre o 1n1c10 dos trabalhos -da Constituinte e a pro
mulgação da ConstrtUição. que estavam 1gualmente 
regidOS pela legislação antenor 

Isso vem trazendo mwneras dtficuldades para os Defensores 
que se encontram nessa Situação. IIDpedmdo o desempenho adequado das 
Defensonas Pubhcas. no cwnpnmento de suas elevadas funções msnructonms 

Temos ceneza que a aprovação da presente PEC traduzu--se-á 
na correçãb de wna IDJUsnça para com aqueles que J& ded1caram pelo menos dez 
anos de sua VIda func10nal na asststêncta JUdtctal aos mats necessitados. dando
lhes o •nesmo tratBIDent ., consnrwnres asse~,'UI"aram aos que se 

,~ 

I . ----- • 
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Casddo Maldaner 

CoutiDho Jorge 

José Eduardo Outra 

Genon Camau. 

Joio França 

Gilvam Borges 

LUCidJO Ponella 

Pedro S1mon 

Frar.:~bno Pereira 

Jonas P1nhelro 
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Juho Campos 

Jefferson Peres 

Anur da Tavola 

Ronaldo Cunha L1ma 

Bernardo Cabral 

Elc10 Alvares 

Enuha Femandes 

JoseAgnpmo 

Beru V eras 

Sebasuio Rocha 

Emandes Amonm 

GUilherme Palmeira 

Joio Rocha 

Leonel PIIVII 

MARÇO DE 19'18 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 134. A delensona Pública é 1nstrtu1ção es
sei1C1al à função IUnsdiCional do Estado. 1ncumb1ndo
lhe a onentação JUrídica e a defesa. em todos os 
graus, dos necessrtados, na forma do art 59, LXXIV. 

Parágrafo ún1co. Le1 Complementar orgamzará 
a Delensbna PúbliCa da Umão e do D1stnto Federal 
e dos Termónos e prescrevera normas gera1s para 
sua organ1zação nos Estados, em cargos de carrei
ra, prDVIdos na classe 1n1C1al, medl8nte concurso pu
bloco de provas e títulos, assegurada a seus Inte
grantes a garant1a da 1n&mov1bllodade e vedado o 
exercíciO da advocacoa fora das atnbuoções onstrtu
CIOnaiS 

Ato das Disposições 
Consbtuc:lionsis Transitórias 

······· Ãrt··;;;;··~ ;;~~t;;.d~ ·;~ d;fe~~~;;,~-~~bi:C~s 
onvestodos na função tte a data de onslalação da As
sembléoa Nacoonal Constrtuonte o doreoto de opção 
pela carreora, com a observãncoa das garantoas e ve
dações prevostas no art. 134, paragrafo unoco, da 
Constrtuoção 

(A ComiSSSo de Const1t111çáo, Justoça. 
e Cldadema.) 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Cartos Magalhães) 
- A Proposta de Emenda à Constrtuoção que acaba 
de ser Ioda está Suferta a dosposoções específicas. 
Daí por que a maté será publocada e despachada 
à Comossão de Cons tuoçao, Justoça e Cidadanoa. 

Sobre a mesa, uenmento que será lodo pelo 
Sr. 1• Secretano, Se dor Ronaldo Cunha Loma 

É lodo o 

REQUERIM NTO N" 170, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Nos tennos do art. 50, paragrafo 2" da Consto

tuiÇAo Federal e dO art. 216 do Regomento Interno do 
Senado Federal, e tendo em vosta trazer a esta Casa 
onformações ofiCI81S sobre o Crédoto Educatovo, solo
coto a V. Ex.•, que S8ja encamonhado ao Monostro de 
Estado da Fazenda o seguonte questoonamemo: 

1•- Qual o total de alunos atualmente atendo
dos pelo Crédrto Educabvo? 

2"- O pagamento as onstotuoção partoculares de 
novel supenor está sendo teoto em doa? 

3"- Quaos são as faculdades partoculares devi
damente credenciadas? 

4° - Quaos os croteroos estabelecodos para o 
credenc1amento? 

5" - Qual a real srtuação do problema da ona
dompléncoa?69- Que outros aspectos e/ou Informa
ções são consoderaaas relevantes? 

Sala das Sessões, 12 de março de 1998 - Se
nador Carlos Patroclnlo. 

(A mesa para decosáo ) 

O SR. PRESIDENTE (Arrtonoo Carlos Magalhães) 
- O requenmento será despachado a Mesa para de· 
cosão, nos termos do Regomento Interno 

Sobre a mesa proJI!Ios de leo que serão lodos 
pelo Sr 1° Secretano Senador Ronaldo Cunha Loma 

São lodos os seguontes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1998 

Inclui dispositivo na Lei n• 9.503, de 
27 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro. 

O Congresso Nacoonal decreta: 
Art. 1° Acrescente-se a leo n• 9 503, de 27 de 

setembro de 1997. no Capotulo XV, Das lnfrações. o 
seguonte novo art. 239, renumerando-se os demaos 

"Art 239. Recusar-se a se submeter 
ao teste de alcoolemoa. BlCames clínocos, pe
rícia ou outro exame que permite venf1car 
estado de embnaguez do condutor. nas con
diÇOes prevostas no art. 277 

Inflação - gravíssorna: 
Penalidade - muha e retenção do vei

culo; 
Medida admonostratova - remoção do 

veículo.• 

Art. 2" Esta Leo entra em vogor na data de sua 
púbhcação 

Art. 3" Revogam-se as dosposoções em contrano 

Julltltica9io 

Urna das maos omportantes onovações trazodas 
pelo novo Códogo de Trênsoto Brasoleoro foo o maoor 
rogor ompnmKio na punção às onfrações. especoal
mente àquelas provocadas pele ongestão excessova 
da bebidas alcoólocas. 

A embnaguez no volante é, no Brasil, respon
sável por grandes números dos acidentes de trãnso
to, provocando oncontáve1s casos de onvalodez multo
fações e vltornas falaiS Na maooroa dos paoses de-
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senvolvldos, adola-se largamente politiCa de ação 
preven11va contra a 11lC1dênc1a desse tiPO de aciden
tes, mediante o uso do chamado "baiOmelro", apare
lho que mede a concentração de álcoOl no organis
mo do 1nd1víduo 

O tesle de alcolem1a 1a e obngatóno nos ter
mos do novo C6d1go de Trãnsllo 81'11S1Ie1ro. Depen
de. apenas no caso do "bafómetro", hornologaç6o 
dos aparelhos pelo Contran. 

Sabemos que alguns cnm1nalístas entendem 
que "mnguem é Obrigado a produZir provas contra SI 
mesmo", o que 1mpf1Cana d1zer que n1nguém é obn
gado a se submeler ao teste de balõmetro Refuta
mos, entretanto, esse tipO de argumento, baseados 
em que a segurança e o bem-estar comum eSIAo 
ac~ma de qualquer Interesse 1ndMdual 

Nio obstante tal polêmiCB, causa 1nd1gnação a 
reação de molonstas que se recusam a se submeter 
ao teste de alcoolemia, aprovellando-se de contro
véiSIBS JUndiC8S relatiVaS a operaCJOnabzaçãO de 
medidas tão Importantes Destaco aqu1 fato ocon1do 
recentemente em Brasília, amplamente d1Wigado 
pela Imprensa local, quando uma motonsta negou-se 
a fazer o refendo teste, apesar das IMdêMCIBS exte
nores e da própna afumação de que havlll bebido, 
em clero descaso com aqueles que buscam assegu
rar a segurança do trãnsrto. 

Tal atitude ddiCUita sobremaneira a fiscalização 
do trãnsrto, 1n1blndo os trabalhos de prevençlo de 
acidentes e lncenbVBndo, negatiVamente, a adoção 
de comportamefllo srnular por parte do outro moto
nsta. 

D111nte do exposto, consideramos necese,na, 
além da obnga1onedade dos exames, a prevosão, no 
Código. de penalidade a ser aphcada aos rnotot•tas 
que se recusaram a se submeter aos testes para de
termuiiiÇiio de seu estado etHICO, desde que ephca
do nas c1rcuns1Ancoas descntas no CódigO. Nesse 
sentido, apresentamos este proiSIO de ler, para CUJB 
aprovação contemos com a colaboração dos dustras 
Pal1amentares. 

Sala das Sessões, 12 de Março de 1998 - Se
nador Joeé lgnáclo Fel rei1a. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

lnldllul o C6dlgo de Trinslto Braallelro 

O PreSidente da Republrca 
Faço saber que o Congresac Nacronal decreta 

e eu sancrono a segu1nte le1· 

Ar! 239. Retuar do local veículo legalmente re
tido para regulanzação. sem permiSSão da autonda· 
de competente ou ae seus agentes: 

lnfração - graVISSima, 
Penalidade - multa e apreensão do ve1culo; 
Medida administratiVa - remoção do veículo 

Ar!. ZT7 todo condutor de veiculo automotor, 
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 
f1scaiiZ8Çio de Irã~. sob suspeda de haver uce
dldo os lumtes pnmstos no arllgo antenor, seri sub
metido a testes de alcoolemia, e~ clíiiiCOII, pari
ela, ou outro exame que por matOS tecniCOS ou CIIKI
tlficos, em aparelhos homologados pelo Contran, 
permitam certdiCar seu estado 

Parágrafo un1co Medida correspondente apli
ca-se no caso de suspeita de uso de substAncia en
torpecente. róxrca ou de efertos análogos. 

(A Comrssjo de Constrlllrção, JustiÇa 
e Cldadanra Decrsio TennmatJVa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 80, DE 1 .. 

Enlbelece a obriglltorleiiMIB de..
a. ~ de c:r*ftto 11111 n1nr.m o nú
nwro c111 lct.ntidede do - pa11llldar • 

cM - pi'OVicNnciaL 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1° F1C8 estabalaclda a obngatonediMie de 

que os cartões de crédito apresentem o nú-ro da 
Identidade do seu possuidor 

Art. 2" Todos os cartiies de crédito devw6o, no 
prBZD de um ano, a~r o número de rdenbde
de do possuidor. 

§ 1° Os custos de subelitu!Çio dos cadlles de 
crédito antigos nio poderão ser transfendos para os 
seus possuidores. 

§ 2" O nãc>-cumpnmento do c!osposto no capai 
deste arllgo toma o cartão de crédito lnvélldo para 
compras no terntório nacKmBI. 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará -
le1 no prazo de sessenta d1as, contados no ll'lícro de 
sua VIgência. 

Art. 4° Esta le• entra em V1Q0r na data de sua 
publiCação. 

Ar!. 5" Revogam-se as cjiSP""'ÇÕ86 em CCII'IInlno. 

Ju.atlcaçAo 

A utll1zação crescente dos cartões de crédito. 
dado o avanço da tecnologia, tome cada - ,_ 
atratiVO o desenvolVImento de fraudes relal:ianadas 
a compras com esses cartees. 
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Em verdade, o lato de os cartões de cred1to 
terem 1dentrf1cação sumána sobre seus possuido
res, lac1llta que seJam utiliZados em compras Inde
VIdas, causando enonnes prejuízos a uma sene de 
pessoas. 

O objBIJYO do pft)jeto de le1 ore proposto é de, 
mediante a obngatonadade da apresentação do nú
meft) de ldenbdade do possu1dor, v1allljizar que, no 
momento da reeJIZBÇão de uma compre qualquer, 
possa o vendedor certlflcar-118 de que o cartão está 
sendo utiliZado pelo própno possuidor. 

Cabe ressaltar, também, que eXISte anualmen
te um grande número de cartões perdidos e extravia
dos que, com a obrigatonedade proposta, não pode
nam ser utilizados de maneira IndeVIda 

Ass1m, com a aprovação da proposta conse
gu~r-se-á evitar Pni!Uizos f1nance1ros pelo uso frau
dulento de cartões de crédito, bem como desestimu
lar as fraudes que podenam ser feitas com o uso ln· 

devido desses cartões. 
Sala das Sessl!es, em 12 de março de 1998. -

Senador J086 lgn6clf Fin 1 el1a. 

(À eorr.ss.o de ConstituiÇão, JustJÇa 
e Cidadsi'IIB.- DecJsão TenmnatNa.) 

O SR. PRESIENTE (Antonio Cailos Magallies) 
- Os projetas selio.publlcados e remebdos à Comis
são competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o segu1nte: 

OF. N" 18198- GLDGSS 

BrasDI&, 11 de maJÇO de 1998 

Senhor P'iHiderjte. 
Tenho a honl& e dingir-me a Vossa e-Jên

do Senador Romeu Tuma 
de VJCe-Líder do Governo no 

Cl& pai& indiCar o 
pai& exeiCBt" a lu -
Senado Federal. 

AlenciOsemente, - Senador Elclo Alva ... , Lí
der do Governo no Senado 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cai1os Magalhães) 
-O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cai1os Magalhães) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-aeà 

ltam 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°17, DE 1998 

(Em reg1me de urgênc1a, nos termos do 
Requenmento n• 157, de 1998- art. 336, b) 

Discussão. em turno úniCo, do Projeto 
de Resolução n• 17, de 1998, (apresentado 
pela Com1ssão de Assuntos Econ6m1cos 
como conclusão de seu Parecer n• 101, de 
1998, Relator Senador Romero Jucá, com 
voto contráno do Senador José Eduardo Ou
tra), que autonza o Estado de Tocantins a 
contratar operação de crédrto externo, com 
garent1a da Umão, JUnto ao lhe Export-lm
port Bank ol Japan - JEXIM, no valor de 
US$ 68,740.000 00 (sessenta e oito milhõ
es, setecentos e quarenta mil dólares norte
amencanos), eqUivalentes a R$75 339.040,00 
(setenta e c1nco milhões, trezentos e tnnta e 
nove m1l e quarenta rea1s), em 30.D9.97, 
destinados ao f1nanc1amento do Projeto de 
Desenvolvimento Rural, através do Progra
ma de EletnfiCação Rural 

(Podeião ser oferecidas emendas ate 
o encerramento da d1scussão.) 

Passa-se à diSCussão do proreto em turno uniCO. 
Em discussão. (Pausa ) 
Não havendo que peça a palavra, encerro a 

diSCUSsão. . 
Encerrada a d1scussão, sem apresentação de 

emendas 
Em votação. 
As Srls. e os SIS Senadores que o aprovam 

que1ram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O piOjelo va1 à ComiSSão D1retora pai& a reda

çãofinal. 
O SR. LAUAO CAMPOS (BI:x:o/PT - DF) -

Sr. P18s1dente, quero reg1strer meu voto contrano 
O SR. EDUARDO SUPLICV (Bioco/PT- SP) -

Sr. P18Sidente, também quero reg1strer meu voto 
contrário 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cailos Magalhães) 
- Votos contrános dos Senadores Lauro Campos e 
Eduardo Suplicy. 

Sobre a mesa, pa18cer da Com1ssão D1retora, 
oferecendo a redação f1nal, que será lido pelo Sr 1° 
Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o segullle: 
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PARECER N°110, DE 1998 
(Da Com1ssão D~retora) 

Redaçio final do Projeto de Resolu
ção n•17, de 1998. 

A Com1ssão D1retora apresenta a redaçio lmal 
do ProJeto de Resolução n• 17, de 1998, que auton
za o Estado de Tocantins a contratar operação de 
créd1to externo, com garant1a da Un1ão, JUnto ao The 
El<port-lmport Bank ol Japan - JEXIM. no valor de 
US$68, 7 40,000.00 (sessenta e oito m1lhões. sere
centos e quarenta mil dóla~es norte-amencanos, 
equNalentes a R$75.339.040,00 (setenta e CinCO ml
lt:ões, trezentos e tnnta e nova mil e quarenta 181115), 
em 30 de setembro de 1997, desllnados ao flnanciB
mento do P101eto de Desenvo11t1mento Rural, através 
do Programa de EletniiCilÇão RUial 

Sala de Reuniões da Com1ssio, 12 de março 
de 1998 - Antonio Carloa Magalhles, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Llidlo Coalho. 

ANEXO AO PARECER N°110, DE 1998 

Feço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, Item 28, do 
Reg1mento Interno, promulgo a segu1nte 

RESOLUÇÃO N° DE 1998 

AuiDrlza o Ealado da Tcx.ailloM a 
~--ill-ai8J' Dpenlçio de crédito alamo, 
com garantia da Unlio, junto ao The Ex
pon-lmport Bank ot Japan - JEXJM, no 
valor da US$18,740,000.00 (-unta e 
ollo mllhêiiN, - e que,...._ mil 
~ orla ..ncenoe), equlnlenllla e 
Rf7.331-040,00 ( ..... 1111 e cinco~. 
b -ma. e trinta e nove mil e q1 r • da 
.... la), em 30 da aetembro da 1997, daell
nadoe ao financiamento do Praji!ID da 
DI anwolvlrn.11:0 AUI'III, por lillliilllllkllo 
do Pragnma da Elatrlflceplo Runrl. 

O Serl&do Fedeial rasollte. 
Art. 1• É o Estado de Tocanllna autonzado a 

contratar operação de crédito exhtrno JUnto ao The 
Export-lmport Bank of Japan - JEXIM, no valor de 
US$68,740,000.00 (sessente e 011o mllh6ea, aete
centos e quantnta m1l dólaree no~). 
equNalenles a R$75.339.040,00 (setenta e Cinco m
lhães, trezentos e tnnte e nove 11111 e quaranla riiBIII), 
em 30 de setembro de 1997 

Paragralo ún1co. Os recursos advirldoa da ope
-~· de crédito externo referida neste arligo deall

ao l1nancsa.mento do ProJeto de Daaenvolv1-

mento Rural, por 1nterméd10 do Programa de Eletnfl
cação Rural do Estado de Tocantins 

Art 2" A operação de credito lelenda no ar11go 
antenor devera ser reaiiZIIda nas segu1ntes COIIdiçêies: 

I - credor The Export-lmport Bank of Japan -
JEXIM: 

11 - gatanfldor Repúbhca FederaiMi do BlasJI; 
III - valor. US$68,740,000.00 (-.D e 011D 

rrulhães, setecentos e quarenta m1l dólaree norte
amencanos), equNalente a R$75.339.040 (salenta e 
c1nco m~hões. trezentos e tnnta e nove ml e quarer~
ta rea1s). em 30 de setembro de 1997; 

IV - ptaZO total: doze anos; 
V - catênca tiãs anos; 
VI - JUros: a serem determinados pelo EXIM· 

BANK na data de cada desembolso, da seguinte 
forma 

a) • Japanese Long-Tenn Prme LBndlng Rale'; ou 
b) 'F1scal lnvestment and Loans Program 

Rate' ma1s 0,2% a.a (dOIS décimos por cento ao 
ano), se a 'Japanese Long-Term Lend1ng Rale' for 
menor que esta na data de cada desembolso; 

VIl - cotriiSSão de comptOmJSSO: até 0,25% 
a.a (v~nte e c1nco centésimos por cento ao ano) so
bre a pan:ela não utilizada do emprásbmo, contada a 
partir da data de aSSiriBIUra do COntrato, 

VIII - dMps'es gt1181$. as niZOávas, luriladas a 
0,1% (um declmo porcento) do valor do en,...,...,.,; 

IX - JUIOS de monr. 1% a.a. (um por cenlo ao 
ano) ac1ma da taxa operec10r1BI; 

X - condtçljes de pagamento: 
a) do pflriCIII8t em dezanove parcelas 118i1181'l

tra•s e I!IUBIS, vencendo-se a pnme1ra em 10 da de
zembro de 2000, e a úlbma em 10 de deZembro de 
2009; 

b) dos JUros: se~lmente venCidos, em 10 
de ;unho e 1 O de clezerdlro de cada ano; 

C) ds eotniSsio de ~OOIISSO: _...,ai
mente vencida, em 10 de JUnho e 10 de claembro 
de cada ano, sendo a pnmen pan:ela apólla emia· 
são do Certificado de Autonzação; 

d) dss desp e• gentrs: epóe a en,-aalo do 
Cerblicado de RegiStro, mediBnle compcovaçlo, de
vendo ser pagas em nuus, exceto aquelas lnCOmdas 
no extenor que só possam ser pagas em moeda es
trangeira. 

Art. 3° É a Umão autonzada a conceder garan
tiS ao Estado de tacanllns riB operaçio de crédito 
externo refenda no art. 1° desta Resolução. 

Parágrafo úniCO. A autorizaçao pnulllla nes1e 
artigo é condiCionada a que o Estado de Tacanllns 
Vincule como conlnlgarantiB à Urlllo, as tnrnaferên· 
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CIBS federaiS a que faz JUS, complementadas por 
suas receitas própnas, med1anta formalização de 
contrato de contragaranba com mecan1smo de débi
to automátiCO em conta correnta. 

Art. 4° A autonzação concedida por esta Reso
lução deverá ser exe1e1da no prazo méx1mo de qui
nhentos e quarenta dias, contado a part1r de sua pu
blicação. 

Art. 5" Esta Resolução entra em v1gor na data 
de sua publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Amlnlo Carlos Magalhães) 
- ApiOVIldo o projeto e estando a maténa em regi
me de urgênCia, passa-se à 1med18ta apreciação da 
radação final. 

Em diSCussão a redação final (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palav~a, enceii'O a 

diSCUssão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

que~~am permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O proJeto vm à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-n.m2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 20, DE 1998 

(Em reg1me de urgêncl&, nos termos do Re
quenmento n" 158, de 1998 - art. 336, b) 

Dlacuss5o, em turno úniCO, do Proj&IO 
de Resolução n" 20, de 1998, (apresentado 
pela ComissAo de Assuntos Econãmicos 
corno conclusão de seu Parecer n" 104, de 
1998, Relator: Senador Ney Suassuna), que 
altera a Resclução n" 8, de 29 de janeiro de 
1998, do Senado Federal. 

(Poderão ser ofei8Cidas emendas até 
o 8IIC8fl'llmento da diSCussão) 

Passa-se à diSCUssão do proJeto, em turno úni
co. (Pausa.) 

Nio havendo quem peça a palavra, enceii'O a 
diSCUSSão. 

Encerrada a d11icussão. sem apresentação de 
emendas. I 

Em votação. 
As Sr"s. e os 1: Senadores que o aprovam 

que1ram permanecer ntados (Pausa.) 
Aprovado. 
A maténa va1 à m1ssão Duelola para a reda

çãoflnal. 
. o..sR. PAESIDIINTE (Antono Carlos Magalhães) 

-i~ a mesa, parecer oferecendo a redação f1nal 

que será lido pelo Sr 1° Secretano, Senador Renal
do Cunha L1ma 

É lido o segu1nte: 

PARECER N•111, DE 1998 
(Da ComiSsão D1retora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 20, de 1998. 

A Com1ssão D~reto1a apresenta a redação f1nal 
do Projeto de Resolução n• 20. de 1998, que alte1a a 
Resolução n• 8, de 29 de janeiro de 1998, do Sena
do Fede1al. 

Sala de Reumões da Com1ssão, 12 de março 
de 1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ro1111ldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
lúdlo Coelho. 

ANEXO AO PARECER N" 111. DE 1998 

Faço saber que o Senado Fede~al aprovou, e 
eu. Pres1dente, nos termos do art 48, 
dam 28. do Reg1mento Interno, promulgo a segu1nte 

RESOLUÇÃO N° • DE 1998 

Altera a Resolução n.• 8, de 29 de ja
neiro de 1998, do Sanado Federal. 

O Senado Fede~al resolve. 
Art. 1• O 811. 2' da Resolução n. • 8, de 29 de 

f81181ro de 1998, do Senado Federal, passa a 111g01ar 
com a segu1nta redação: 

"Ar!. 2' A operação de crédito refenda no artigo 
antenor deverá ser realiZada nas segu1ntes COIIdlções: 

a) Cl8dor: Banco lntemac1onal pala Reconstru
ção e Desenvolvimento - BIRD; 

b) garentJa: RepúbliCa Fede1a!Ml do Brasd; 
c) valor. US$250,000,000.00 (duzentos e Cln

qOenta milhões de dól81'88 none-amencenos), equi
valentes a R$259.750.000,00 (duzentos e cinquenta 
e nove mdh6es e setecentos e c1nqiienta mil reais), a 
preços de 31 de dezembro de 1998; 

d)JUtOS: 
1) a partir da data de cada deaembolso até a 

data de determinação da taxa, 1ncKI1rão 1uros com 
base na LIBOR semest1al acrescida de 

- 0,5% a.a. (CIIICO décmos por cento ao ano); e 
- menos (ou maiS) a margem médl& pondelada 

pala cada período de 1uros, abaixo (ou ac~rna) das 
taxas 1ntarbancanas ofertadas em Londres ou de ou
tras taxas de referência pala depósitos de seiS mes
ses, relatiVas a empréstimos pendentas do BIRD, ou 
às pa~Celas dos mesmos alocadas pelo BIRD pala 
proporCIOnar recursos a empréstimos em moeda úni
ca ou parcelas dos mesmos por ele concedidos e 



81~ ANAIS DO SENADO FEDERAL M>.RÇODE 1998 
----------------------------------------------------------~----

que lfiCiuam a quan11a desembolsada para o relendo 
per1odo de JUros, expressa como uma percentagem 
anual, 

2) a partir da data de determonação da taxa, ate 
a amortização tonal do pnncopal, onc:adorio JUros para 
cada quantia desembolsada a uma taxa loxa basea
da na UBOR ~ral, acrescida de: 

- 0,5% a.a. (anco décimos por canto ao ano), 
- manos (ou maos) a margem de custo aploca-

vel 11 data da datermonação da taxa para o relendo 
valor desembolsado, abanco (ou acorna) das taxas on
tarbancanas ofertadas em Londres ou de outras ta
xas de ralerêncoa para depósdos de saos mesas, re
lativas aos empréstrmos pendentes do BIRD, ou lls 
parcelas dos mesmos alocadas pelo Banco para 
proporcoonar recursos a ampréstomos em moeda úno
ca ou a parcelas dos mesmos por ele concadodos e 
que oncluam a quantos desembolsada para o relendo 
perlodo de Juros; e 

-margem de nsco do BIRD aplocável na data 
de furação da taxa para tal quantoa desembolsada, 
expressa corno urna percentagem anual, 

e) convssilo de comprotmSSO: o, 75% a.a. (se
- e anco centésimos por cento ao ano) sobre o 
saldo não desembolsado, contada a partor de ses
senta diaS após a data de assonatura do contrato; 

f) data de deterrrunação da flUa. sogndica para 
cada valor desembolsado, o pnmeoro doa do período 
de juros subseqúenles ao período de JUros no qual o 
relendo valor lot desembolsado, 

111 prazo de desembolso: até 31 de dezembro 
de 1998; 

h) ~ dos I'BCUISOS: linanc:oamanto do 
Programa de Reforma do Estado do Rio de Janeiro; 

Q coudlç6es de pagamento· 
- do principal: em dezodo prastações sames

l!aia a consecutivas. em 15 da abril e 15 de outubro 
de Cada ano, venc:endcHe a primeira na 71 lntarest 
Payment Data seguonta a Rate Fncong Data para 
cada quanll& desembolsada e a lllbma na 241 lnle
rast Paymenl Date seguonte a Rate Foong Date, 

- dos JUros: semestralmente vancodos, em 15 
de abnl e 15 da outubro de cada ano 

- da C01711SSão de cddtto: semestralmente ven
cida, em 15 de abnl e 15 de outubro da cada ano 

Patágrafo úmco. As datas estipUladas para pa
gamento poderio ser prorrogadas para manter cor
relaçio om a alabva data de assonatura do contrato • 

Art. 2" Esta Resolução entra em vogor na data 
de sua publocaçio 

o SR. PRESIDENTE (Anonoo Coutos Magallias) 
- Aprovado o prqato a estando a maléna em ragma 

de urgáncoa, passa-se à omadoala apiBCIIIÇio da re
daçãolonal 

Em doscussão a redação tonal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

doscussão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam 

queoram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa vBJ à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magali ias) 

- Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 21, DE 1998 

(Em regome de urgêncoa, nos termas do R• 
quenmento n• 159. de 1998 - art. 336, b) 

Doscussão, em turno únoco, do Pro)Bio 
de Resolução n• 21, de 1998 (ap~ 
pela ComiSSão de Assuntos Econllmcos 
corno conclusão de seu Parecer n" 105, de 
1998, Relator: Senador Nay Suaasuna), que 
autonza o Estado de Gotú a COOib..,. ~ 
ração de crédito sob a forma do Ten:e~ro 
Termo Adruvo de Rerrablicação ao Contnlto 
de Abertura de Créddo celebrado em 21 de 
J&neoro de 1997, rerrabiJcado em 25.04.97 e 
29.08.97, )Unto à Canca Econ6mlca Federal. 

(Poderão Hr oleracldas emendas atá 
o encerramento da diSCUSSio) 

Passa-ee 11 discussão do projelo, em tumo llno
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, ..-rro a 
discussão. 

Encerrslda a discussAo, sem apraaantllção dlt 
emendas. 

Em votação. 
As Sr"s. e os Sra. ~ que o apravam 

qu81ram pe~r sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proJBIO vBJ à ComiSSão Duatora panl a rada· 

çãolonal. 
O SR. PRESIDEN11! {Anlano Csllaa MIIQall ' I 

- Sobre a mesa. parecer oleracendo a l8da!;lo '-1 
que será lodo pelo Sr. 1• Secratáno, Senador Ronal· 
do Cunha Lima. 

E lodo o seguonte: 

PARECER N" 112, DE 11118 
(Da ComiSSão O.ratora) 

Rad8910 finei do Pralam dlt Aa.alu
çlo,.,. 21, dlt 111118.. 
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A Com1ssão D11etora apresenta a redação f1nal 
do ProJeto de Resolução n• 21, de 1998, que auton
za o Estado de Go1ás a contratar operação de credi
to sob a forma do Terce1ro Termo AditiVO de Rerratl· 
flcação ao Contrato de Abertura de Créd1to celebra
do em 21 de 1ane1ro de 1997, rerratd1cado em 25 de 
abnl de 1997 e 29 de agosto de 1997, JUnto à Canca 
EconómiCa Federal- CEF. 

Sala de ReuniÕeS da Com1ssão, 12 de março 
de 1998. - Antonio C&rlos Magalhies, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lma, Relator- Geraldo Melo -
Llldio Coelho. 

ANEXO AO PARECER N° 112, DE 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48. 
Item 28, do Reg1mento Interno. promulgo a segUinte 

RESOLUÇÁO N° , DE 1998 

Autoriza o Estado de Goiás a contra
tar operaç:ão de crédito sob a forma do 
Terceiro Termo Aditivo de Rerratlf"ICIIÇiO 
ao ~ de Abertura de C'*llto cele
brado em 21 de Janeiro de 1997, rerratlfl
cado em 25 de abril de 1997 e 29 da agos
to de 1997, junto à Cslu Econàmlca Fe
derai-CEF. 

O Senado Federal ~asoJve: 
Art. 1° É o Est.lo de Go1ás autonzado a con

tratar operação da cléddo sob a forma do TeiCelro 
Termo AditiVO da RenatlfiCBÇão ao Contrato de 
Abertura de Cléddo celebrado em 21 de JIUIIIIro de 
1997, e rerratmcadc ttm 25 de ab1rt de 1997 e 29 de 
agosto de 1997, com a Caura Econ6nllca Federal -
CEF, ao amper:~ do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao AJUSte FIIIQBJ dos Estados. 

Parágrafo úruco. A operação de crádllo de que 
trata este arbgo conasponde a aditamento no valor 
de R$12.000.000,00 (doze milhões de re&IS), alte
rando o valor do crédito que a CEF abnu ao Estado 
de GoiA."' no Contrato de Abertura de Crédrto cele
brado entre as palieS em 21 de J&nairo de 1997, com 
os mencionados adiiNOS, de R$67.900.000,00 (ses
senta m1lhl!es e novecentos rrul rea1s), para 
R$79.900.000,00 (setenta e nove m1lhões e nove
centos m1l rea1s) 

Art. 2" A operaJ.o de créddo refenda no arl190 
antanor obseNam as'~ ccoldlçães mar-oras: 

I - valor pretendido· R$12.000.000,00 (doze 
milhões de reaiS); 

11 - encargos finllncetros. 

a) sobre os saldos devedores 1nc1dltllo, a partir 
da data de d1spon1b1hzação dos 18CUISOS ao benefi· 
Ciáno, encargos f1nance~ros de 2.1352% a.m (do1s 
1nte1ros e um m1J trezentos e c1nqüenta e d01s decl
mos de mlles1mos por cento ao mês), conesponden
tes, em 21 de 1ane1ro de 1997, ao custo de captação 
mediO da CEF, acresc1do de JUros de 0,5% a.m (cin
co déc1mos por cento ao mês), calei dedos sobl8 o sal
do devedor atuahzado e captahzados mensalmente, 

b) os encarpos serão repactuados tnmestral
mente. com baSe no último balancete da CEF, 

c) a CEF tara JUS à comiSSão da abertura de 
créddo correspondente a 1,5% (um Inteiro e c1nco 
déc1mos por cento) sobre o valor do cl8ddo aberto, 
1nc1dente no ato da liberação de cada parcela. 

Art. 3" Os recuiSOs de que trata esta Resolu
ção serão ubhzados 1ntegral e obngatonamente para 
flnanciBr programa de a1uste do quadro de pessoal 
do Estado. 

Ar!. 4° Esta resolução entra em VIgor na data 
de sua publiCação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CsrJos Magalhães) 
- Aprovado o p101B10 e estando a matána em reg~me 
de urgênciB, passa-se à 1med1ata ap18CIBÇão da rs
dação f1nal. 

Em d1scussão a 18dação final. (Pausa.) 
NAo havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsão. 
Em votação. 
As Sr"s. e os SIS. Senadores que a aprovam 

que1ram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa Vai à promulgação. 
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF) -

Quero regiStrar o meu voto "não", Sr. PI8Sidente 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -

Tambám deseJO reg1strar o meu voto "não", Sr. Pre
sidenta. 

O SR. PRESIDENTE (Anlon10 CsrJos Magalhães) 
-V. Ex"s. seria atandldos. 

118m4. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 19, DE 1998 

(Em reg1me de urgiinc!B, nos termos do 
Requenmento n• 165, de 1998- art. 336, b) 

Discussão, em turno úniCO, do Pro)Bio 
de Resolução n" 19, de 1998 (a;xesenlado 
pela Com1ssão de Assuntos Econ6rmcos 
como conctusio de seu Parecer n" 103, de 
1998, Relator: Senador Lúcio Alcintara, 
com abstenções dos Senadoi8S V1lson Kle1-
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nüb1ng e Espendlão Am1n), que autonza o 
Estado de Se191pe a elevar temporanamente 
o seu llmde de endMdamento para comratar 
operação de ref1n&nc1amemo de d1v1da mo
blllána do Estado, consubstanaada no con
trato de confissão, assunção e refln&nel8· 
mento de dividas, celebrado com a Uniio 
em 'D de novembro de 1997, com base no 
protocolo de acordo firmado emre a Umio e 
o Governo do Estado de Setg1pe, no Ambllo 
do Programa de Apolo a R-truturação e 
ao Ajuste F1scal dos Estados 

(Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da diSCussio ) 

Passa'il8 à discussão do proJetO. em turno úni
co. (Pausa.) 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB- CE)
Sr. Presidente, peço a palavra para diSCutir 

O SR. PRESIDENn: (Artonlo Carlos Magalhães) 
-Tem a palavra para d1scubr o Senador LúciO Al
clntera. S. Ex" daspõe de 1 O m1nutos 

O SR. LÚCIO ALClNTARA (PSDB - CE. 
Para d1scubr. Sem reYISão do orador.) -Sr. Presi
denta, serr.,.e que são tratados, na Col'lll88io de 
Aaauntos Econ6mlcos, assumos relaciOnados a pe
didos de empléstlrnos dos governos estadu11111, mor
mente agora, quando a 1mprensa d1wlga ampleman
te rnaténa ntlaciOnada ao déiiCd públiCo e ~ 
atnbu1r 11 ma10r parte dessa rasponsabdldade aas 
Estados, as d1Scuss6es são mudO Intensas. Muttos 
Senadores, II1CIUSIV8, defendem uma posiÇio 1'111010' 
sa, 1n11urglfldo.se contra a coriCesaão de .-os em
prjabmos fllll8. os Estados. 

Fu1 o Relator dessa maténa na ComiAio de 
Aaaumos EconCKniCOS, onde foram levantediiS algu
mas objeÇ 5es ao proJeto, e prestei algumas lftlorrna
çiiee, cohdas pessoalmente JUrdo ao GD~Mmador 
Abano Franco, que tenmnaram por convencer al
guns rec:alcllnlnles a aprovar a maténa. Comprome-
11-11'18, na ocas1ão, a Obter documento escnto do Go
vemador Albano Franco que confirmasse aquelas ln
formações, nas quaiS se louvaram mudOs dos Sra. 
Senadores para aprovar o pedido de empnisbmo do 
Estado de Serg1pe. Emre1 em contato com S Ex", 
que ontem mesmo fo1 ao meu gab..- e me levou o 
documento, CUJO teor VOU passar a ler, 111CIUBIV8 1011-
CIIando que ele S8IB apensedo ao processo, para que 
fiquem asam confirmadas as ltllonnações que deL 

DIZ S. Ex" em carta que me d1nge: 

Sr. Senador, 
Cumpnmemando-o cordialmente, te

mos o prazer de comuniCar a V Ex" à QUIS& 

de Informações sobre o comrato de confis
são, assunção e ref1nanC111merdo de díVIdas 
emre a Un1ão e o Estado de SsrgiPQ, ora em 
aprec1ação pelo Senado Federal, que a nata
ção d1VIda/18C8da liqUida do Estado vem 
obedecendo a urna tra)81óns decllllllrde, 
corno se pode v1suallzar riOS dados abaixo 

• IndiCados. atestando. dessa forma. a auate
•ra adminiStração f1nar1C81ra que VImo& pra!l
csndo VIB8ndo o saneamento das hnanças 
públiCas, ao tempo em que cumpnmos ngo
rosamente com os termos do protocolo fir
mado com o Governo Federal, através do 
M1n111téno da Fazenda, em 30 de -.bro 
de 1996, que ong1nou o comrato ora em 
apAICiação por essa Casa. 

Segue urna tabsla com os dados do llllloque 
da díVIda, da receda liquida e da relação emN a díVI
da e a receda liquida E aqu1 dsvo diZer, pnnclpal
mente ao Senador Vilson Klelnülllng, um dOS que fi
zeram obJ8Çio ao piOjiiiO e depoiS, f- às mnhas 
1nlomlaç6es, concordansm com a - apiUVIIÇão, 
que a relação diVIda/receita liquida do Estado de 
Sergipe, em 1995, fo1 de 0,97; em 1996, 0,99; em 
1997, 0.9907- menor que a de 1996 -;e para 1998 
a pnBV1Bão é de 0,95- abaiXO do que o Govemo FBI
dera!, a União e o M1n1sténo da Fazenda tra;aram 
corno meta, que é um. Quer d1Z8r, o valor de um ano 
de I8CIBda líquida. se destmado ~ pa~a 
- fim, sena suficiente para o pagamento talai da 
divida. O Estado de Selg1pe, portaniD, é um aam
plo, a em nada essa empréstimo eslá contrllundo 
pana lllterar a lllluaçio de equlllbno de suas canllls. 

Corno haVIa me comprornabdo a uazar -
documemo, após - leitura, peço à Mesa que o 
-·para que S8JB apensado ao pi'CCIIBO emtra• 
rndação. 

Multo obrigado, Sr. P-.dente. 

DOCUIIENf'O A QUE SE REFERE O 
SENADOR LÚCIO ALCANTARA: 

GOVERNO DE SERGIPE 
GABINETE DO GOVERNADOR 
Ew lll4rill • Raprlll ,, 1'-o elo 
Ea:.cso de Sal glpe em Br.llia 

OFICIO N" 4198 

AIIICIIIU, 11 de maJÇO da 1998 

Senhor Senador, 
Cumpnmantando-o con:tiSimente, - o pra

zer de comui'IICSr a Vossa Ewcalênaa à gu• de ln
formações Sobl8 O contrato de COI li iO, -.!nçlo 
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e ref1nanC181111!ntO de diVIdas entre a União e o Esta
do de SergiJ)II, ora an apreciação pelo Senado Fe
deral, que a relação díVIdalrecerta liquida do Estado 
vem obedecendo a uma traretóna declinante, como 
se pode VISualizar nos dados aba1xo 1nd1Cados, ates
tando, dessa forma, a austera adminiStração flnan
ce•ra que v1mos prabcando v1sando o saneamento 
das f1nanças públiCaS, ao tempo em que cumpnmos 
ngorosamente com os termos do protocolo firmado 
com o Governo Federal, através do M1n1sténo da Fa
zenda, em 30 de slllembro de 1996, que ong1nou o 
contrato ora em aprecJBÇão por essa Casa. 

Ano Eolaque -Uquldo Roleção(%) 
doDMdo (BnRS~ DlvldoiRL 

l!f!!!IIS-1 
1995 589,0 586.0 0,9710 

1996 684,2 687,0 0,9959 

1997 747,1 754,0 09907 
1998(1 1 744.4 7113,6 0,9500 

"' Dados Já oons~ da 8JUS18 fiscal, ontegranra 
do Contrato da Refin __ 

1 
_____ com a União. 

Como pode Vossa Excelência venficar das ln
formações aludidas, a relação d1vKialrecerta liquida, 
além de dechnante, é menor que a un1dade, se cons
titUindo, seguramente, corno urna das menores em 
comparação com os dema•s Estados brasileiros, ca
pacrtando 1nciUSIV8, o Estado a tornar novos emprés
tmos 1ndlspensá.VB1S ao seu desenvolvimento eco
n6miCO e social. 

Aprovertamos o ensaro para agradecer a dec•
SIVB colaboração que vem sendo p-da por Vos
sa Excelência no &o'Klllmlnhamento deSta maténa de 
Vrtallmportincla para O Estado de Serg1pe. 

Atenc:KIS8mentiliAibllno Franco, Governa
dor do Estado. 

O SR. LAURO MPOS (Bioco/PT- DF) -Sr. 
Pres•dente, peço a vra para diSCutir. 

O SR. PRESI (Amno Ca/fos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador L.auro C&mpos. 

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para 
diScutir. Sem niVISão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, serei breve. Tenho t1do relle
radas oportunidades de. rapidamente, desenvolver 
uma sane 1ntensa, quase •nf•nrta, de argumentos, na 
ComiSsão de Assuntos EconômiCOs, contra o endM
darnento crescente de que o Brasil desfruta no mo
mento, com a f•nalldade de pagá-lo à custa de sacn
fíciOS enorn.s logo em seguida. 

Gostaria apenu de lembrar que a Com1ssão 
EconômiCB para a Améncs l..abna e Caribe - a CEPAL 

- acaba de lançar um documento demonstrando que 
a Amenca L.at1na tem dedicado ao pagamento dos 
JUros da dívida externa um percentual de seu PIB 
que se 1guala aos seus gastos com ssude e educa
ção. Se continuarmos nesse cam1nho, obVIamente 
•remos pagar a díVIda externa pontualmente, mas os 
recursos para a saude e educação serão cada vez 
m&lS •ns•gn~flcantes e m•n•m•zados. 

Mudo obngado. Sr. Presidente. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) - Sr. Presi

dente, peço a palavra para d1scubr 
O SR. PRESIDENTE {AntoniO Carlos Magallães) 

-Concedo a palavra ao Senador Osrnar DIBS. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR Para d•scu

llr. Sem rev1são do orador ) - Sr. Presidente, por 
coincidência, tenho com1go uma maténa pubiiCBda 
pelo jOrnal O Estado de S. Paulo desta semana, 
com a segu1nte manchete. "Senado ampha gastos 
de Estados em 11,7 bilhões". 

O ano passado fo1 espec1al, po1s a Comissão 
de Assuntos Econ6m•cos debateu a questão do de
sequ•libno das contas públicas e até considerou-o 
uma das causas pnnc1pa1s do desemprego e da ele
vação daS taxas de jUros, que têm SidO OS pn11Cip&IS 
temas dos pronunciamentos fedas na Casa e são 
assuntos com l•gação estrerta errtre s1. 

O Senador V1lson Kle1nüblng dá a sua op1n1ão 
a respedo do assunto - a qual, aliás, repete sempre 
-, ou se]B, que o Senado deve avaliar com ma10r n
gor a concessão de novos flniii\CI8ntentos estaduaiS. 
Na mesma maténa, d1z que o Governador do Paraná 
foi o úniCO que reclamou JUnto ao M1n1sténo da Fa
zenda, exatamente porque, como Relator de três pe
didos de ~rést1mos ao Paraná, eu afirmei em meu 
relalóno que a Estado não linha capacidade de endl
vldlamento e não podena contni!Br aqueles emprástl
mos, po111 a Secretana do Tesouro Nacional e o Ban
co Central deram parecer contráno à contratação de 
emprésllmos pelo Paraná. 

No entanto, a Comissão de Assuntos Econõr,,,. 
cos, depoiS de revogar dec1sões que ela mesmo ha
VIa tomado, desconsiderando o Reg1mento da Casa, 
a Constrtulçáo, o meu parecer e os pareceres do 
Banco Central e da Secretena do Tesouro Naaonal, 
IQnorou tudo e aprovou os emprésbmos O própno 
M1n1stro Pedro Malan. que hoJe aponta como causas 
do desequllibno das contas publicas o endiVIdamen
to desmesurado das Umdades da Federação e a 
contratação de novos emprés!lrnos, enVIOU carta, na 
calada da norte, sem que fossem consultados a Se
cretaria do Tesouro Nac1onal e o Banco Central, e 
desrespeitando os pareceres que emlbram, com pa-
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rec:er la110ráwl a contratação, assumrndo a respon
sabrhdade sabre os empréstrmos 

A epoca eu drzra que o Parana não podena la
zer contratos de emprestrrnos porque techana o ano 
com um déhcrt frscal em tomo de 400 mrlhões, se
gundo prevrsão do Tesouro. e 1sso for tomado ape
nas oomo uma reflexão estatrstrca, que não seMB 
para analise. Pors bem, Sr Presrdenle, o Paraná 
não fechou o ano passado com um defic:d de 400 mr
lhões, mas de R$790 rrulhões, que srgndrcam um dé
frCII de t6% sobra o Orçamento realiZado. 

Não é possível, num pa1s com rrdlação berran
do a zero - entre 4 e 5% - que um Orçamento seta 
executado com um dderellCI&I de t 6%. Para agravar 
;unda maos a situação, a Assembléra Legoslabva do 
Estado do Paraná acaba de aprovsr o orçamento de 
1998 com 92% de acrescrmo sobre o realizado de 
1997, o que s1gndrca uma maquragern malandra 
para que o Governo do Parana possa gastar como 
bem qu1ser os lnbutos arrecadados, sem qualquer 
hscalrzação 

O Senado Iam, srm. contnburdo para o ~ 
qurlibno das contas públrcas ao aprovar emprésti
mos sem analisar se o Estado poderá ou nAo pagá
lo. No caso do Parana, o Estado não podeni pagar. 
Mas este Senado aprovou os três emprestrrnos sem 
considerar os pereceres contrános do relator e dos 
órgãos técnrcos. 

Sr Preadente, falo de uma realidade: o de
semprego em nosso Pais. que tem uma relação es
tlllllle oom as taxas de 1uros, e estas com o endiVIda
mento dos Estados, que é aprovsdo sem nenhum 
cntério pelo Senado Federal. Se não c:omaçarmaa a 
tomar cuidado com a aprovação d- empniatr
rnos, estanHnos lavando o Pais e os Estados a uma 
siiUilÇão de rnadimplência e de rnsolvtncra. Nenhu
ma reforma lldmlnrstraiMl será sufiCiente para IIOiu· 
cronar o drama do desequlllbno das contas p6blicas 
Não adranla aprovarmos a Refonna AdmnalraiMl e. 
ao mesmo tempo, empréstrmos de forma rrresponsá
vel. Sr. Pretlldente. 

Por isso, vou votar contra lodos os pedidos de 
empréstimos que toverem perecer contráno dos órgã
os técniCOS do M1nisténo da Fazenda. Se o Mrnistro 
Malan não raspada os seus órgãos técnrcos. eu os 
respedo 

o SR. I'AI!SIDENM (AntonKl Carlos Magallães) 
- Encerrada a doscussio 

Emvotaçio. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUT'RA (BiclcDPT- SE} 
- Sr. PI'IIBidenle, peço a palavra para encamrnhar. 

O SR. PRESIJENTE (AntonKl Carlos Magallães) 
- Com a palavra o Senador Jose Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Biocla.f'T- SE. 
Para encamrnhar a votação Sem revrsão do orador.) 
- Sr Presidente Sr"s e Srs Senadores, quando 
essa maténa for aprovada na Comrssão de Assuntos 
Econômrcos. procuramos, na medida do possível, 
estabelecer uma 11nha de coerêncra na votaçio de 
questões relativas aos Estados Por exemplo: vota
mos contra o empréstimo pedido pelo Parana e 
apresentamos um requenmento da reexame na Co
mrssão de Assuntos Econômrcos para um emprésb
mo que estavs sendo fedo, ou melhor, um pleito de 
empréstimo fedo pelo Estado de Mato Grosso para pn
vatrzar uma emp!8S8 que tá havra sido pnvatrzada 

Temos votado favoravelmente aos acordos fet
tos pelos Estados dentro daquele protocolo de Inten
ções, que JB for aprovado pelo Senado, no Mntrdo 
da federalrzação das dividas. E é nesse sentido que 
vamos votar favoravelmente a essa questão do Es
tado de Sergipe Somos oposiÇão no Estado. Ha, rn
clus•ve, comentanos de que o processo de aJJCJa
mento de pretertos da oposiÇão ledo pelo Governa
dor e decorrente do chamado "eletrocheque", che
que da venda da Energrpe. Mas, especdrcamante a 
esse ponto que estamos votando, não se trata de dl
nherro n0110, de empréstrrno O que há é a lederalr
zação da dívrda mobiliána de duzentos e poucos mr
lhões, uma parte de débitos com o BNDES e uma 
divida com a Carxa Econômrca, que lot feita para a 
mplantação de um programa de demrssio voluntá
na. Não esta rnclu1do aí nem o problema das AROs 
- AnteCipaçÕeS de ReceilaS OIÇamenlánas, apaaar 
de o protocolo de Intenções ter estabeleCido que ara 
possrvet translomoar em diVIda fundada as AROs 
que houvessem sido contraídas até dezembro de 
1996 - depois o Governo Federal acabou ampliando 
esse prazo, o que propon:oonou, 1nclulliv8, que al
guns Estados frzeasem novamente AROs com JUIOS 
absurdos, e que depois acabou sendo federalizado. 

Então, nesse caso especilico, não hé elllpléstr
mo n0110, não hé quesl6es de AROs; o que hé é a 
federalrzação, dentro daquele piO)elo global de todos 
os Estados de amploaçio do prazo para tnnte anos, 
com o comprometrmento de 13% da recerta e com o 
compromrsso de reduzir a relaçio dividalreoeda li
quida 

Sr. Presidenta, temos que lar 1118111 cuidado 
com empres- novos que estão sendo aprova
dos, rnclusrw com o aval do. Governo Fedelal. 

Ao surgir a notiCia do rombo das con1as públi
cas, o Mrmstro Pedro Malan culpou os ElltadcM. Mas. 
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como d1sse o Senador Osmar Dias, no caso do Pa
rana, apesar de ter um parecer da área tecmca do 
Governo, o MiniStro 111110 a publiCO dar um aval clara
mente polítiCo. 

Sr. Presidente, há um empréstimo ped1do pelo 
R1o Grande do Sul na Com1ssão de Assuntos Eco
IIÓITIICOS, do qual pecl1 VISte. Aliás, O Estado do RIO 
Grande do Sul tem Sido prMieglado - talvez pelo 
fato de o seu Governador ser am111o do Presidente 
da RepúbliCa - em relação a novos empréstimos Há 
um ano aprovou-se um empréstimo de R$1 00 milhõ
es desbnado à relonna de estradas; agora há um 
novo pedido de emplésbmo, no valor de R$70 milhõ
es, se não me engano, para o mesmo !1m - prova
velmente o Senado má aprová-lo, apesar do parecer 
contrário do Banco Central e de estar havsndo, no 
caso do Estado do Rio Grande do Sul, uma d1m1nu1-
ção na relação dlvlda/recerta. 

No caso especifiCo do Estado de Serg1pe, o 
empréSbmo está de acordo com o nosso voto favo
rável dado em relação aos outros Estados, 1nclus1ve 
São Paulo. Sr. Presidente, não se trata de emprésti
mo novo Há apenas a consolidação do protocolo de 
Intenções, que J8. hava sido aprovado pelo Senado. 

Por ISSO, votamos a favor. 
Muito Ob"9ado. 
O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

- EI1C811Bda d"" "são. sem apresentação de emen
das Em votação. 

As S~. e os Srs. Senadores que o aprovam 
que1ram pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, contra o voto do Senador Osmar 
Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB- PR) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pela or
dem.) - Sr. Presldenle, diSse que votena contra os 
pedidos ds empresbmos que tenham parecer contrá
no. Este tem parecer favorável. Portanto, voto a favor. 

O SR. PRESmENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Aprovado unanimemente. 

O projeto va;t;à m1ssão 01retora para a reda
ção hnal. 

O SR. PRES (Anlcn10 Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, r da ComiSSão D~retora ofe-
recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Se
cretáno, Senador Ronaldo Cunha L1ma. 

É lido o legUinte: 

PARECER N" 113, DE 1998 
(Da ComiSsão Dlreto18) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nO 19, de1998. 

A Com1ssão D1retora apreserrta a redação !1nal 
do Projeto de Resolução n• 19, ds 1998, que auton
za o Estado de SerglpS a elevar temporanamente o 
seu lillllle de endiVIdamento para contratar operação 
de ref1nanaamento de dívida moblliána do Estado, 
consubstaiiCiada no contmto de confissão, assunção 
e refinancl&mento de dividas, cslebrado com a 
União em 27 de novembro ds 1997, com base no 
protocolo de acordo f1nnado entre a União e o Esta
do de Serg~pe, no àmblto do Progmma de Apelo à 
Reestruturação e ao AJUste F1scal dos Estados. 

Sala de ReuniÕeS da ComiSsão, 12 de março 
de 1998. - Antonio C..rtoa lllaglllhiell, PreSidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator- Geraldo Melo -
Lúdio Coalho. 

ANEXO AO PARECER N•113, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, PI8Sidsnte, nos tennos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo a segu1nte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1998 

Autoriza o Eallldo da Sergipe a ele
YIIr 111mporarlamenle o - ,limita da endi
vidamento pua -•ballit operação da "'" 
financiamento da divida moblllllirta dD Es
tado, conauba1linclac no 0011tliatu da 
c:onfiMio, aaaunçlo e Nflnanal-u 
de divida, celebnulo - a Unllo em :n 
da nowmbnl da 1997, - "-e no pro
tocolo da acordo firmado en1n1 a Unllo e 
o Eatado de Sergipe, no lmbllio do Pro
gn~ma da Apoio 11 Re.lruluraçlo e .a 
Ajulllli Aac:.l doa Enula1 

O Senado Fedem! resolve: 
Art. 1° É o Estado ds Serg1pe eutonzado a ele

var temporanamente o seu l1mte de endividamanto 
para contratar operação de refinanciamento de díVI
da mob1llána do Estado, consubstanciada no contra
to de confiSSão, assunção e refmanaamanto da diVI
das, celeblado com a Unliio em 27 ds novembro ds 
1997, com base no protocolo de acon:lo finnado en
tre a União e o Estado de SerglpS, no àmblto do Pro
grama de Apooo 11 Raeslnlluração e ao Ajuste FISCIII 
doa Estados. 

Art. 2" A operação da cnldlto refenda no IUbgo 
antenor terá as seguii11es condiçlles financeJr&S: 
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I - valor da díVIda a ser adqurnda pela Untào 
R$389 065.547.1 O (trezentos e adenta e nove mrlhõ
es, sessenta e crnco mrl, qurnhentos e quarenta e 
sete rears e dez centavos), relatrvos ao valor da divo
da mobrloána e os saldos devedores dos contratos 
lrrrnados com o Banco Nacronal de Desenvolvimento 
Econõmrc:o e Soc:oal - BNDES e a Carxa Econ6moca 
Federal - CEF Deste valor sere deduzJda a parcela 
correspondanta ao subsidiO concedido pela Unrão 
ao Estado de Serg1pe, nos termos dos §§ 2" a 4• do 
art. 3" da lei n • 9 496, 11 de setembro da 1997, 
sendo refinancoada apenas RS 355.163 152,56 (tre
zentos e CinqUenta e crnco mrlh6es, cento e sessen
ta e três mi, cento e crnqüenta e dors rea1s e Cln
qilenta e !leiS centaiiOS), 

11 - etiCSJ'!10S: 
a) JUros: 6% a a. (sers por cento ao ano), 
b) atuakzação do saldo dell&dor mensalmente 

pelo IGP-DI; 
III - prazo· trezentos e sessenta prestaçiSes 

metiS8lS e consecutiYaS; 
IV - garantras recertas própnas do Estado de 

Serg1pe, as translerêncras constrtucronars e os crédr
tos de que trata a Ler Complementar n • 87, da 11 de 
setembro de 1996; 

V - condiçt)es de pagamento 
a) amot!IZação extraordmana. para alerto de 

pagamento extraord1náno de pni1Cipal e encargos do 
rellnancoamanto, o Estado de Sergrpe promoverá 
amortrzar;ão equiVBiente a 20% (VInte por cento) do 
valor da diVIda rnoblllána estadual, no valor de 
R$41.226.877 ,37 (quarenta e um mrlhões, duzentos 
e VInte e 88i8 mi, ortoceutus e setenta e sete ,..,. e 
tnnta e sete --.ws), produto da allenaçio de aç6as 
da e,.,... Energébc:a de Serg1pe SA - EnergJPe; 

b) amariiZação: em parcelas matiSIIIa, pela ta
bela Ptk:e, limitadas a 1112 (um doze SilOS) de 13% 
(lr8ze por cento) da Rec:erta Liquida Real do Estado 
de Serg!p&. 

Art. 3" Esta Resolução entra em lllgOI" na data 
de sua pubfic:aç6o 

Art. 41 São revogadas as diSposiÇÕes em con
trário 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallies) 
-Aprovado o proJeto e -ndo a mattna em n~g~me 
de urgéi'ICI8, passa-se a rrnedoata apii!CIBÇio da re
daçio lrnal. 

Em diSCUBIIão a redação final. (Pause.) 
Não hawndo quem peça a palavra, anceno a 

drscuSSio. 
EmVOiaÇio. 

As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam 
querram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovaaa 
O pro1eto var a promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães) 

-Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N°22, DE 1996 

(Em regrme de urgencra, nos te...- do 
Requenmento n• 166. de 1996 - art. 336, b) 

Drscussão. em turno úniCO, do PIOJeiO 
da Resolução n• 22, de 1998 (apre&allado 
pela Comrssão de Assuntos Ecool6mrc:os 
como conclusio de seu Parecer n" 106, de 
1998, Relator: Senador Espendrão Am.,), 
que autonza a Repúblrca Federa!IVB do Bra
srl a conceder garantra à opeiBÇio da crédi
to externo entre a Centl'llls Eletncas Brasrler
ras SIA - ELETROBRAS e o Banco lntera
mencano de Desenvolvrmento - BID, no va
lor de ate US$307 ,000,000.00 (ti'8ZIII'IIos e 
sete mrlhões de dolares norte-arnencanos), 
de pnnapal, destn &da ao financlamaniD paraal 
do Prqeto da fnlalflgação Elálnca Norte-QA. 

(Poderão ser oferecidaS emendas até 
o encanamento da drscusslo.) 

Em drscussão o P"'ffi!D, em 1umo únrco. <Pm-.1 
O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT- DF)- Sr. 

Presrdente. P"99 a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Anlano Carfo8 Magali - I 

-Tem a palavnl V. Ex", Senador Lauro ~-
0 SR. L.AURO CAMPOS (BfocoiPT - DF. Pela 

ordem. Sem ravrsão do Ollldor.) - Sr. P.....,_, 
gostana de esclarecer que, por um lapeo da mrnha 
parte, aqu1lo que lor por mm levantado em ralaçio à 
votação antenor se ralera ao Item 5. 

De modo que vo1e1 favoravelrne- em rafaçio 
ao nem 4 e declaro r-.. voto contrário ao Item 5. 

o SR. PRESIDENTE (Anlcnlo Clllta8 MIOII I I 
- Nio havendo quem peça a palavra. a rcena a drs
cussão. 

Encenada a drscussio, sem ap,_ntaçio da 
emendas 

Em votação o Proje!O. 
As Sr<s. e ce Srs. Senadores que o aprovam 

querram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado 
O piOJelo v&l à Comrssão Diretora pare a rada

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Anll:no Carlos MagaNiaa) 

- Sobre a mesa, parecer da Comsalo Diretora ola-
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recendo a ...Oação lona:. que seoa lodo pelo Sr. 1° Se
coetároo, Senador Ronaldo Cunha I.Jma. 

É lodo o seguonte: 

PARECER N•114, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Redllção final do Projeto de Resolu
çio n• 22, de 1998. 

A Comossão Diretooa apresenta a redação lona! 
do ProJeto de Resolução n• 22. de 1998, que auton
za a Repúbka Fedelatova do Boasll a conceder ga
rantoa a operação de crédoto externo entre a Centoaos 
elelricas Boasoleoras S.A. - EIP!robrás e o Banco Jnte
ramencana de Desenvolvimento - BID, no valor de 
até US$307,000,000.00 (trezentos e sete milhões de 
dolares nOIIe-amencanos), de pnncopal, destonada 
ao fonanaamento paiCial do ProJeto de lnterlogação 
Elétnca Norte-Sul. 

Sala de Reunoões da Comossão, 12 de março 
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presodente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Llldio eo.lho.. 

ANEXO AO PARECER N.•119, DE 1998. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu. Presidente, nos tjarmos do art. 48, dem 28, do 
Regomento Interno, prpmulgo a seguonte 

RESOLUÇÃO N.• , DE 1998 

Autorta a Reptlblica Feda aliva do 
Bmall a COMeder garantia l operav.to de 
cr' M extenoo entre a Centreis Eltlrlcaa 
Baa1lalraa 8.A. - Elalrobraa a o Banco 
lnlerame~icano de D•••nvomn.nto -
BID, no valor de ... USS 307, 000,1100.00 
(b 111011 e ae11t mllh6ea de d61a,.. nor
te ~c -),da prlnclptll, destinada ao 
tiaMclamenlo parcial do Projelo de lnter-
llgaçlo E ca Norte-SuL 

O Selado Fede I resolve: 
Art. 1° É a R oca Fedeoatlva do Brasil auto-

nzada, roos termos d Resolução n. • 96, de 1989, 
restabelecida pela R ução n • 17, de 1992 ambas 
do Senado Federal. a conceder garantoa à operação 
de créddo externo erltre a Centraos Elétncas Braso
leoras S. A. - Eletrobras e o Banco lnteramencano 
de Desanvolvlmento - BID, no valor de ate 
US$307,0110,000.00 (lrezentos e sete rrulhões de do
lares f10111Hmencanos), de pnncopal. 

§ 1° Os recursos provenoentes da operação de 
créddo oefenda neste artogo destonar--ão ao hnan
coamento parcoal do PI'Ojeto de Interligação Elétnca 

Norte-5ul. sob coordenação e execução da cdada 
empresa Eletrobras 

§ 2° A autonzação concedoda neste artigo e 
condocoonada a que a Eletrobras celebre contrato 
com a Unoão, no qual vonculara recedas propnas 
como contragarantoa a garantoa da Unoão, consubs
tancoadas em creditas daquela empresa JUnto à Coa 
Eletnca do São Francosco- Chesf e outras de natu
reza equovalente, antes do tennono de contrato com 
a Chesf, de modo a dar a devida cobertura no perío
do em que vogorar a garantoa da Unoão 

Art 2° As condoções fonanceoras básocas da 
operação refenda no artogo antenor são as seguon
tes: 

I - mutuano Centraos Elétncas Brasoleoras S.A. 
Eletrobras. 

11 - garanttdor. Repúbloca Federatova do Brasol; 
III - mutuante Banco lnteramencano de De

senvolvomento- BID 
IV valor- equovalente a até US$ 

307,000,000 00 (trezentos e sete milhões de dólares 
norte-amencanos). 

V - JUIOS exogodos semestralmente, calculados 
com base no custo de captação do BID para em
préstomos unomonetános em dólares tomados duran
te o semestre antenor, acrescido de urna margem 
razoavel, expressa em tennos de urna porcentagem 
anual, de acordo com sua pohtoca sobre taxa de JU-
ros, 

VI - CDmiSsão de credito: O, 75% a.a. (set•nta e 
conco centesornos por centO ao ano), exogoda semes
tralmente (nas mesmas datas do pagamento dos JU
ros) sobre os saldos devedores não desembolsados. 
entrando em vogar -nta doas após a dala de as
sonatura do contraiO; 

VIl - COIIdiÇÕeS de pagamento: 
a) dD pnncJpal: o ernpresbmo deverá ser amor

tozado pelo mutuáno medoante o pagamento de pres
tações semestraos, consecutiVas e tento quanto pos
sível oguaos. A pnrneora prestação d-tá ser paga 
na pnmeora data em que deva ser elatuado o paga
mento de JUros, após transcomdos setS maes con
tados da data prevosta para o desembolso hroal do 
emprésbmo e, a última, o maos tanlar, em 5 de de
zembro de 2017. 

§ 1• Do valor do flnancoamento destonar-se-6 a 
quantos de US$3,070,000.00 (três milhões e setenta 
moi dolares norte-arnencanos) para atender despe
sas de mspeçiio e supervosão geral do credor. Essa 
quantos será desembolsada em prestações tnrMS
traos, tanto quanto possovel oguaos, ongressando roas 
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contas do crador mdepandentemente da soliCitação 
do I'IIIJiuáno 

§ 2' As datas esbpuladas para rapagamanto 
poderão ser prorrogadas para manler correlação 
com a elebva dale da aamatura do contrato. 

All 3' A autonzaçlo coooedlda por esta Reso
luçAo daveré ser exei'Cida no pi8ZO máx1mo da QUI· 

nhentos e quarenta di&S, contado a part1r da data da 
sua publlc:açio 

Art. 4° Esta Resolução entra em V1gor na dsta 
de sua pubiiCSÇão. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Callos Magalhiiss) 
- ApnMQ> o piDtiiiD a estando a matéra em ragme de 
urgência, psssa-se a ''"' .ta apoec•ção da rada· 
ção final. 

Em doscussão a radação tonal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

CflsciiSsão 
Em votação. 
As Sr"s. e oa Srs. Senadoras que a aprovam 

quemun pannanecar sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O P10J81o vao l promulgação. 
O SR. PRESilENTE {Antonio Callos Magafhias) 

-n.m&· 
DISCIISsão, em turno úniCO, das E11*1-

das da CAmara ao Prqeto da Leo do Sanado 
rf' 10, da 1992 (n• 3.4931'93, naquela C.S), 
da autona do Sanador Maoco Maciel, qus 
dolpõe sobre O -ÍCIO da pmhasão de 81-
blooblcáno a dalennona outras provodlnc:oa, 
l8ndo 

Pa- favoniV88, aab n"s 85 e 86, 
da 11188, das Comoas6ss da Constilu!Çio, 
Juetoça e Cllladanoa, e de "-untos SociU, 
~r: Senador Lolcoo Alclnbua. 

Sobra a ._, raquenmanto que sani lido pelo 
Sr. 1° Secnltllrio, Senador Ronaldo Cunha L..ma. 

É lido o seguonte: 

REQUERIMENTO N" 171, DE 11188 

Senhor Presodente, 
Nos ternma do 8ll 279, alínea c, do Regomanto 

lntemo, requeoro adiiiiiiBnlo da discusaio das emen
das da Clmara 110 Prqeto de 1..81 do Senado rf' 101112, 
a fim de ser fada na -ao da 23 de abnl prólamo 

Sala das Sessões, 12 da março de 11188. - El
cloAJv.w. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio c.tos Mag#' ) 
- Em VOf!IÇio O !WqU8111111111o 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, peço a palavra para eriCSrrunhar a 
votação do requenmento 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Callos MagaNes) 
- Para encamonhar a votação. concedo a palavra a 
v. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB - CE. 
Para encamonhar a votação. Sem ravosiio do orador.) 
- Sr Presidente, o mau quando Líder do Governo, 
Senador Elcoo Alvares, encamonha um requanmento, 
e não conheço as razões que o 1115p1raram a fazê-lo, 
do qual. lamento. tereo de dovergor, até porque hote 
comemora-se o Doa do Bibholecéno. Justamente 
nesse doa, que o proJBio podena ser aprovado e re
metido ao Plana~o para sanção, vemos ler o seu 
adoamanto lnclusove fuo o Relator das emendas na 
Comossão de Consbluoção. Justoça e Cldadama, por
que a Câmara fez a~rações no prqelo, para as 
quaos ofereco parecer favonivel, o qual foo aprovado 
por unanomodade lnstao tunto à Prasodêncoa da Casa 
para que o p10J81o entrasse hoje na Onlem do Dia e 
que pudéssemos aprová-lo, a fim de mostrannoa o 
nosso apniÇO pela labonosa classe doa llaAool8ci· 
noa. O Presidente Antonoo caotos Magalhlas con
cordou. O llem 6 da paule tratana da votaç6o do 
PIO!-· de autona do entAo Senador Marco Macoel, 
que e uma pessoa mudo dadiCade a esses llii8Untos. 
Portanto. lamento que esse adoamanto sogrilicJie uma 
procrasbnação, no meu modo de-· o III aprJIIL 

VBtB bem, Sr. Presidente. fui o Relalor, _, Se
nador pelo PSDB. ontegro a base da ... tantaçlo do 
Governo e sou surpoaerododo por um requerlmanto 
apresentado agora, no ptenáno. Aslllm s.ldo, 1JB90 
a V. Ex" que releve, neate momeo 1110, a nll1ha 8U!pN

sa, bem como o meu Lidar, o Senador Elcio Alvllree, 
por quem tenho um grande apreço. ReslrnanM
numa swação dilfcil, dellconforlivsl, porque nem 
sobra as amendas nem sobra o n~~~uenmento de 
adiiiiiiBnlo fuo onfonnado; nio lomlli conhaCio•IIO de 
coma alguma. Portanto. tulgo-ma - eu nlo cinta das· 
consoderado, que sana uma palavra mudo forls e o 
meu Líder !llfNIIB fana ISSO corrogo - surpo-ododo, 
pelo menos. 

As emarodas têm um ménto, por ISSO as _, 
ontegralmenle: Justamente o de delinor, de ~ 
melhor oa campos de atuação prolissoonal. No ll'l.ln· 
do da hoJe, com o grande desenvofvlmllnl da tecno
logoa, da onlormitoca. da acumulaçlo e da difullo da 
onlonnação, eXIBia a suparposiÇio de llllviclades Hé 
campos que se ontarpeneltllm, pnncopalmanllt os do 
arquiVISta, do bobiiOieelino e do comuniCador aoc.l. 
As emendas que a Câmara faz, fruto da um IIIT1IIO 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SEI\ADO FEDERAL 

acordo sobretudo com os comunicadores SOCiaiS, VI
sam rustamente pi'IICISar esses campos de atuac;ão 
prof1ss1onal 

Todos nos, Senadores, recebemos - ra con
cluo, Sr Presidente- um exped~ente do Conselho 
NaciOnal de ArquNOiog~a, o Conarq, ao qual perten
ço, curo obj811Vo era lleVer alguns art1gos do proJeto, 
que rulgava preJudiCI&IS aos arquiVIStaS. Só que o 
Senado não tem maiS competência regunentaf para 
apreCiar o piOJI!IO. TM!rnos que falar exclusiVamente 
das emendas, porque sobre o manto o Senado rá 
hav1a se mandestado, ra que proreto é onundo desta 
Casa e da lavra do então Senador Maroo MBCH!I 
Sou Integrante do Conarq e n1nguém maiS do que eu 
está mteressado em uma solução que contemple 
lambem os arqUIVIStas. Regimentalmente, porem. 
ISSO é 1mpossível, podemos falar somente das 
emendas e o meu parecer fo1 favoravel. 

O ple1t0 dos arquMstas nada tem a ver com as 
emendas, e Sim com o corpo do proreto - regmen
talmente não temos como moddiCá-lo 

Portanto, Sr. Presidente, gostana de fazeres
tas considerações: lamentar o adiamento e d1ze• que 
os blbhotecános ganharam um presente de 9"'!0" no 
di& a eles dedicado. 

Mudo obngado. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Pre

idente, peço a pslaVIIl como Líder e autor do reque
nmento. 

O SR. PRESIDEktE (Antomo Cal1os Msgalhies) 
- Como autor, V. EJ111 tem a palavra, Senador Elc10 
Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Corno Lí
der. Sem I'8VISão do orador.) - Sr PresKiente, Sr's. 
e Sra. Senadores, gostana, IniCialmente, de contl
"uar prt''lla ·, a minha homenagem pennanente ao 
..enador Lllcio Alcintara, que sabe bem que tenho o 
maior _......., .... ~~ sua participação não somente 
nos tiBbalhcX: tl<-:lamantares mas, pnncrpalmente, na 
relalona de piOJI!IOS. D1ria mesmo que alguns estu
dos profundos, fados com cuidado, atenção e lntell
gilncl& aqu1, são creddados ao Senador Lúc1o Alcân
tara. 

Apresentei o uenmento - e esta é a m1nha 
expiiC&ção pessoal, c m as escusas por não ter con
sultado antes o Rela r da rnaténa -. porque houve 
uma soiiCdação I do autor do pi'Oj8lo para que 
adiássemos a d1scu da rnaténa. E esta fo1 a úni-
ca razio. Não hã, d parte da Liderança - porque 
ass1ne1 o requenmenlo como Líder, apesar de ser 
ele pessoal -, qualquer 1ntenção de 1mped1r a traml
taçlo do piOJI!IO. O alllor do proJeto, ex-colega nos-

so, atual V1Ce-Pres10ente da Republica, fez esta soh
cdac;ão por ser a matena Inteiramente pacífiCa 

Quanto ao mento, desero extemar ao Senador 
Lúc1o Alcântara que acompanho o 1nte1ro teor do seu 
parecer. Apenas houve um ped1d0, que fo1 corpornl
cado no requenmento e, a partir da1, com as m1nhas 
permanentes homenagens ao Senador Lúc1o Alcân
tara, está mant1do o requenmento que se encontra 
na mesa 

O SR. PRESIDENTE {AntoniO Caltos Magalhães) 
- Em votação o requenmento. 

Os Srs Senadores e Senadoras que o apro
vam que1ram permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado. 
A matena sa1 da Ordem do 018, retomando na 

pauta da sessão de 23 de abnl prox1mo. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Caltos Magalhães) 

- Esgotada a rnaténa constante da Ordem do D1a 
Passa-se, agora. a aprec1açâo do Requenmen

to n• 167, de 1998. de urgêneta. hdo no Expediente, 
para o Proreto de Resolução n• 23, de 1998, que au
tonza a RepúbliCa Federat1va do Bras11 a contratar 
operação de creddo externo no valor de até 
US$37,134,777 90 (tnnta e sete milhões. cento e 
tnnta e quatro mtl, setecentos e setenta e sete dóla
res norte-amencanos e noventa centavos), runto a 
consóro1o de bancos formado pelo Banque Paribas, 
Barolays Bank Pie e lnstduto Bancano San Paolo d1 
Tonno S.P A, destinada ao f1nanc1atnento, parctal, 
da 1mportaçâo de bens e SBNIÇOS necessânos ao 
Pro1eto de ModemtZBÇão das Fragatas Classe. Nde
ról, no ãmbdo do Programa de Reaparelhamento da 
Mannha. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadoreo e Senadoras que o apro

vam que1ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado . 
A maténa a llue se refere figurará na Ordem do 

Dta da sessão do segundo d1a ú11J subsequente, nos 
termos do art 345. 1netso 11, do Reg1mento Interno, 
combinado com o art. 4' da Resolução n• 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Caltos Magalhães) 
-Passa-se, agora. à aprecteção do Requenmento 
n• 168, de 1998, de urgência, lido no Expediente, 
para o ProJeto de Resolução n• 24, de 1998, que au
tonza a RepubliCa Federativa do Brasil a contratar 
operação de ctéddo extemo no valor equwalente a E 
21,092,912 20 {vtnte e um milhões, noventa e do1s 
m1l, novecentos e doze libras esterlinas e vtnte cen
tavos), JUnto a um consóro10 Integrado pelo Banque 
Panbas e o BaiCiays Bank Pie. 
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Em votação o requenmento. 
Os S111 Senadores e Senadoras que o apro

vam querram pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A rnaléna a que se refere frgurara na Ordem do 

Ora da sessão do segundo dra utrl subsequente, nos 
termos do art. 345, rncrso 11, do Regrmento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 
1995 

O SR. PRESIDENTE (Ar*lnK> CaJios MagaNas) 
-Sobre a mesa, requenmeniO que sen1 lido pelo Sr. 
1° Secretáno, Senador Ronaldo Cunha Lrma. 

É lido o segurnte 

REQUERIMENTO N"172, OE 1998 

Senhor Presrdente, 
Nos termos da alrnea b, do art. 33t. do Regr· 

manto Interno, requeremos urgência para o o.=s n" 10. 
de 1998, pelo qual a Prafertura Munrcrpal de l•~nha 
- ES, solrcrta autonzação para que seJB contrata.:• 
operação de cnidrto 1un10 à Carxa Econ6mrca Fede
ral, no valor de R$398. 700,00 destrnada à constru
ção de crnqiienta unrdades habrtacronars no Bairro 
Jardrm Jandrra. (Pro1e10 de Resolução n" 18, de 
1998). 

Sala das Sessões, 12 de março de 1998. - El
clo Alv- -~ Juc.tli - Gllwm "Ngn -
S6rgio llaahaclo. 

O SR. PRESIOENT'E (Anlonro CaJios Magallles) 
-Em votação o raquenmeniO 

Os Sra. SenedorM e Senadoras que o llplO
vam querram pannanecer sentados. (Pausa.) 

Apr-.clo. 
A rnaléna a que se relere frgurarã na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dra útil subleqiiante, nos 
1armos do art. 345, rncrso 11, do ReglmeniO lnlllmo, 
combinado com o art. 4" da Resolução n" 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (AntanK> CaJios MagaNM) 
-Concedo a palavra ao Senador Gdwlm Borges. 

O SR. GILVAII BORGES (PMDB- AP. Pro
nuncl8 o segurnte drscr11so. Sem revrsão do orador.) 
- Sr. Praadente, s~. e Srs. Senadores, em rnars 
de urna oponu111dade ocupar esta tnbuna para analr
sar problarr- ralacronadas a questao rural bmarler
ra, especralmanta os relabvos ao problema lundláno 
ou da relonna agrána. 

É um assuniO que partrcularmente me rntares
sa, embora a ale não se)B afeiO drratamenta, nem 
como produiOr rural nem como agncultor, ocupaç6es 
que nunca bVe. Nlo sio, asam, os aspeciOS pura
;nente econàmlcos da rnaténa que ma chamam 1an-

to a atenção, mas, em especral, suas repercuss6es 
socrars, notadamente o comportamento dos protago
nrstas da luta pohtrca por mudanças no quadro lun
drano brasrlerro 

A exceção do latrfundro rmprodutrvo, hofll enfra
quecido polrtrcamente, se1a pela desvalonzaçlo de 
suas terras, conseqiiéiiCI8 da aluai pollbca econ6mr
ca rnrbrdora da especulaçio com esse bpo de atrvo, 
&eJB pelas sanções lrscars à sua rnércl8 produbVa, os 
outros personagens do tea1ro da operações da refor
ma agrana. Go-.oemo e trabalhadores sem terra,. 
cada um a seu modo, tiim lrdo partrcrpação de gran
de rnteresse e utrlrdade públrca no encamrnhameniO 
de soluções adequadas e modernas aos contlrtos 
exrstentes 

Ap888.r de todas as acusações de radrcalrsmo 
a ele drngrdas. o MovrmaniO dos Sem-Terra (MSTl 
tem dedo provas de srngular matundade poll1rca, 
tendo- presente que sua base SOCI81 é repre
sentada por pessoas vrtrrnadas por IOdo o trpo da ca
rêiiCI8S as rnars profundas, srtua~ no ~mrar da 
sobr1Mviincl8 fisrca e, aparentemente, sem condiçõ
es para a pratrca de urna polí1rca cMlizada, de "pu
nhos de renda", com a elegincra e as moderaçiles es
peradas ta1vaz pslos seus edversános e deblllaies. 

No entanto. é altamente grablrcante pel1l os 
que acredrlam nos rnacarti8IIIOS propiCiados pelo srs
tema democrábeo da composrçlo de drsputas, venfi
car a capacrdade desse Movrmento de acurrwlar for
ças e prestlgro rl8 oprnrio publrca, pala sua cnaiM
dade tátrca de combrrar desde demonstrações publi
cas pacrfrras e ma'!ISIVBS con o a "Marcha sobre Bra
srlra", ano "HISSIIdo, a pacrante,; negocraçilea e pres
sões JUniO a seiOres govemamcnt.us, melo 11111 rnva
sões da lena, em srtuaçiles-lrmile. 

Ne8ae prccsaso, o MST vem canqu181ando a 
sr"1181JB popular, além da contabllrzar alados ·~
tantas, como organrsmos internacronars olrclals, 
ONGs e o própno Vatrcano. que, em recenlll docu
mento ernrlldo pslo Pontilicro ~onselho da JIIBIIça e 
paz, rntrtulado ·o Oeaalio da Rer~'TTIB Agrária", reco
nhece que a "ocupaçio de terras e ~.., srnal urgente 
para se efeluar uma reforma agrána alr..az" e que "o 
retardamento e adl8menl0 da relonnar agr.ina bra a 
credrbilrdade das ações da repressão às ocupaç6es 
da terra". 

Interpretando, com vrstas ao Brasil, Cllla docu
meniO da Santa Sé, o Presidente da CNBB, Dom 
Lucas Morerra Naves, no mês passado, avaliou que 
a relonna agrána só será alebva se, além dos as
santamenlos da sem-tena, for providencl8do lam
bém o fomacmerm da máqu1nas apropnadu paiB o 
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planbo e a colherta, a d1stnbu1Ção de adubos e se
mentes e a concessão de créd1to. 

Portanto, na perspecllva da IgreJa CatóliCa, não 
sio as Invasões a ongem do problema a ser comba
lidO, mas Sim o atraso da Implantação da retonna 
agrana, compreendida não como Simples diSinbUI
ção de lotes, mas como a cnação de meiOS para os 
novos assentados pode~am ser Incluídos no merca
do como produtores e consumidores, pnme1ro passo 
para seu acasso à c1dadan1a plena. 

Este, ao nosso ver, é o pnnc!plll calcanhar-de
aqUIIes do atual proJeto de refonna aglána executa
do pelo Governo Fernando Hennque· um certo des
compasso enll8 uma polítiCa de assentamentos 
quantrtabVamente bastante razoável, em que 
185.000 famíiiBS JS f0111m benefiCiadas, e uma políll
ca de desenvohnmenlo desses lotes. por me1o de In
fra-estrutura sanllána e educatiVa, créddos e asSIS
tãnCIB técniCa a1nda precános. 

Esta frag1l1dade na condução do processo de 
refonna aglána pode, se não aqu8Cionada a tampo, 
levar ao fracasso e ao descréddo urna das I'I'IIIIS no
láWIIS lniCIIIIIVBS do Governo na área soc181, que tem 
a seu favor, nesse campo, Importantes 18811ZBÇÕ8s. 
como a adoçiio do nto suméno na 1m1saio das terras 
desapropnadas, o aumento selel1vo do ITR, a cna
ção do Banco da Tena e da Cédula da Terra, o con
trole e a d1mnução do custo das terras desepropna
das e tantas outras medidas Inovadoras. 

O problema, porém, é de tal magnitude que 
tudo o que se faz pantce 1nsuhclerrte. 

De tal modo complexa, a questão fundiária 
subverta até I'MSIIIO o velho alonsma critiCO do pa
ternaiiSITIO .miai, segundo o qual "melhor que dar o 
peuce ao fammto é ensiná-lo a pescar". 

No caso da n!lorma aglána, é preciSO, ao mes
mo tempo, dar o pelll8 e ens1nar a pescar, ou 11818. 
d1Sponibll1Z8r a terra e proporciOnar a Infra-estrutura 
credillc1a e SOCI81, bem como a assistência lácniCS 
necessária 3 produção. 

Do corrtlário, os novos propnelános, sem con
diÇÕeS de absoiÇão nas regras competitivas de mer
cado, venderão suas ferras a preço vil, engrossando 
o exército de desempregados que ameaça a segu
rança das grandes cEdes bras1le1ras. Há pouco, o 
emmerrte Senador E Supllcy tratou da ques
tão do desemprego. 

O própno Gove 18C0nhece os enlnlves buro-
crábcos CUJ111nércl8 tem que vencer, Sr. PI8Sidenta. 

Em declaração de 19-1-98, Milton Seligman, 
Preslderrte do Incra, af1nna que •o trabalho de parce-

lamerrto e hoJe o pnnc1pal problema para a conces
são de créddos aos assentados" 

Rat1f1cando tal assertiva, a dneção do MST no 
D1strrto Federal acrescenta haver áreas no entorno 
do DF "desspropnadas há ma1s de um ano e até 
agora não parceladas". 

A esse proposrto, o MST oferece ao Governo 
alguns cnlános para que urna famíll8 seJa considera
de assentada: "a famíl1a tem de morar no lota e ter 
recebido, pelo menos. os créditos de alimentação, 
fomento e habitação". 

Em números ofiCiais, das 81.944 famílias as
sentadas em 1997, apenas cerca de 50.000 recebe
ram o crédrto de fomento. empréstimo de R$800 
rea1s para comprar as pnme1ras ferramentas e se
mentes Isso s1gnd1ca que 40% do total dos assenta
dos no corrente ano não puderam comprar sequer 
urna enxada para dar 1mc10 ao trabalho. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - ROl - Pennl
te-me V Ex" um aparte? 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Con
cedo o aparte a V Ex" 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Nob1e 
Senador, aproverto a oportunidade para lhe pedir 
este aparte no momento em que V Ex" trata da 
questão da relonna agrana. Venho do meu gab1nete 
Juslamerrte para falar sobiB a p18S8nça do Governo 
Federal no Estado de Rondõn1a, onde estão sendo 
fedas assentamentos Com 1sso, o Governo está 
tentando acabar com as dificuldades e resolver o 
problema dos trabalhadores sem terra. Mas, por ou
tro lado, há o séno problema dos f1nancamentos 
concedidos aos pequenos agncultores, CUJOS JUro& 
sio mudo altos. A partir de agora, estão sendo toma
das as terras daqueles pequenos agncultores, fazen
do com que eles se tomem sem-terra. 018rrte desse 
problema, na cidade de J1-Paraná, srtuada no cerrtro 
do Estado de Rond6ma, pequenos produtores raunl
ram-ee e fecharam a BR-384, I'IIIVindiCBndo um me
lhor tratamerrto do Governo Federal, pnnapalmente 
no que diz respedo il cobrança desses JUros aHos 
Se o Governo Federal não atentar para o problema 
dos pequenos produtores. aumentara o número dos 
sem-terra e daqueles compromebdos com emp~astl
mos financeiros, Já que eles não conseguirão pagar 
os seus pequenos llnanc18merrtos Vamos supor que 
um pequeno produtor tenha pegado d1nhetro em
prestado para comprar um vaca por US$800; hoJe, 
esta vaca não vale US$200, e a díVIda do produtor é 
supenor a R$1 mi Com estas palavras, queremos 
levar este problema ao conheamerrto dos rep~e
sentantas desse setor, para que tomem piOVIdên-
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CIBS, porque maos de c1nco m1l produtores rura1s es
tão na rodovl8 esperando uma resposta do Governo 
Federal e dos orgãos f1nance1ros Por outro lado, no 
meu Estado, algumas terras foram desepropnadas 
há ma1s de s111s anos. os TOAs estão depositados 
no banco e o Incra a1nda não fez o assentamento 
das pessoas. Ainda há pouco, os propnllllános de 
terra entraram com urna ação para despeJ&r essas 
lamRI8S- O Incra Blnda não consegu1u resoiYer asse 
problema burocrábco A terra esta desapropnada há 
se1s anos, os TOAs estão deposlfados no banco e 
as pessoas estão hoJE! produZindo na ál88, mas &ln
da não sabem se são donas delas ou não. Há ne
c ulllade de o Presidente do Incra e os órgios 
competentes realizarem um rápido trabalho. Sabe
mos que eles estão trabalhando, mas é pi'8CISO ag~r 
com ITIBIS rapidez, para que os trabalhadoras sem
terra possam trabalhar e prodUZir no nosso Pa1s. 

O SR. GILVAM BORGES (PMOB - AP) -
Agradeço o aparte de V Ex', nobre Senador Ernan
desAmonm 

De uma qualifiCBÇáo mBIS ngorosa dos -n
tamentos faltos dependa mudo a credibilidade do 
proJBIO como um todo, sem o que o mesmo se reduz 
a mera guerra pubiiCIIána entre Governo e MST so
bre os numeras da reforma agrána. 

A bem da verdade, ~ reconhecer o es
forço do Governo lalnb6m nessa questao da tiBns
palãncaa no lnltamento do assunto, !ando, mclu81W8, 
entregue a alabolliÇão do seu úlbmo Censo a Amos
tra SoCioaconOrniCa no Campo a 29 urwaraldades 
braaieiiBS, OOOfdanadas pela UnB, numa demons
tração de boa-fé bastante arurnadoiB no ~ 
daaduaçio. 

Todavia, 1880 não basta. É p..-o, além da au
nwntar o ribno das dasapropnaç6as em corra.pon
dlncla com as demandas SOCI8I8 IWIIIJIICINU, anca
IBr a relorrna agrána não aornanl8 do seu ingulo da 
politiCa SOCial slnciD HnSU, como medida da ..,_ 
buiÇio da renda, mas, aoOraludo, do ponto da VIII& 
BCOII6mico, como rna10 de gerar ampragos, lenda e 
COI*ImD, sem o que os novos asaanamantos não 
ea sustentarão. 

Isso porque a aconoml8 da msn:ado é uma só 
a, em f- dela, não há mBIOS tennoa: ou se opta 
pela llllegraçio ou se é ellmnado, não se admlle 111-

tegração pela metade, penfériCs, pRMSóna; &qUI 
não há "JEIIbnho" poseivel. 

É claro que ISSO envolve pesados IBCUraos fi
n&ncelro&, mas d1nhe1ro há No própno setor ofiCial, 
o BNDES poda mv.ter algumas da suas ptlonda
das, abnndo seus coiras à agnculluiB. Basta sua-

pender algumas de suas operações. fedas a JUIOS de 
pa1 para filho- emprsst1rnos pai& a construção de 
ahopplng centera ISO 6% ao ano, rna1s T JLP), em
prestlmos a compradOras de emprssas estalais, e 
outros do gênero. Por que não aos agncultores des
ta Pais? 

O unponante e não tornar a refonna agnma 
uma polibca ISOlada, um gueto socllll, um me10 de 
exercer a candade publiCa e dostnbu1r tarras - des
validos, produZindo astat1si1CBS ofiCIBIS de 1mpiiCIO. 

Todos os selares governamenlals ~ en
volver-se na questão. englda em pnondsde abeoluta 
pela própna op1n1ão públiCa do Pa1s, para o 11m de 
se equiparem os assentamentos de COIIChçOIIa da 

habrtação, saúde, educação. energl8, -· 
credito e asslslênc1a técniCa e realiZar a lnde
pendincl8 do homem do campo, transformado não 
em obJe!o de politiCa, mas em suJeito de sua hl8lóna, 
apto a exercer sua cnat1vlllade e l1deranc;a em seu 
trabalho 

Aas1m, a nosso JUIZO, a rslorma agrána só tará 
solução quandO enfrentada em todos os seus mati
zes: o SOCI81, como dl&lnbução de renda; o eoonõml
oo, como fonte da empregos e renda e, sobnlludo, o 
politiCO, como pnondsde naciOnal capaz de I&WIIr rs
curaos f1nanoa1roa e humanos nio só dos dilenlntas 
setoniS do Governo mas também da própna SOCie
dsds, atlavés das unMHllldades, 'IIIBJ&S, anbdades 
snx!ICBIII, ONG& e oulros-

A earnante desse mutnão esta lançada, pra
sentes seus pressupostos SOCI&is, all&véa da Opi

nião polbiiCB ITIBCIÇIIrnante favorável, e pollboos, pe
los SinaiS de sensibilidade ofiCIBI às demandas. 

É pniCISO, -· não analacer os eafoiÇOS 
" empreendidos 8 debater sempra 1'111118 pnlfunds
mente e questão da terra pa~a consolidar na comunt
dade a noçlo da que os dasbnos dos sem-tarra e 
dos habilantas das cidadas estão intarkgados •• des
ta forma, a11ng11-sa o obJebvo final de orientar e 
apriiSII8I' as IIIICI8bVas governamentaiS na rnlll6ria. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é o mo
mento de acsterarmoa A organiZ8Çio da IO"iededa 
CMI em 111CMmerdos como o MST tem s'll"ificadd 
presaão sobre o Governo. que tam raspondldo com 
1111C181Mls concretas, com soluções nlpldas a com 
&gllid•de Para rasolver o problema cr6nico da refor
ma agrána, no m1n1mo pniCISBremos da mBIS 15 
anoa de giBndes lutas. de embaleB e de .,ICiebvas. 

Gostana de agl&dacer a atenção dos nobres 
Paras a a presença aqu1 de doia bn~ Parla
mentaraa do meu Estado, os Deputados Antonio 
Feljlo e Valdanor Guedes. DeseJo a V. Ex" , Sr. p,._ 
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sldente, e a todos os colegas mUltas felicidades e 
que tenham sempre a pacoênc1a que têm t1do com os 
eleitores, que nos colHam d1utumamente soluções 
ráp1das e 1med1atas. Que Deus nos proteJa, nos 
abençoe e 1lum1ne o Senador Ernandes Amonm, que 
sempre tem sido um grande lutador e que, apesar de 
ter sido acusado pela I'IMSia VBJB de fazer a politiCB 
do •me dã um d1nhe1ro ai", e um homem seno e 
atuante. 

Senador Ney Suassuna, obngado a V Ex", que 
não deeVIOu a atenção do pronunciamento deste seu 
Colega. 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Sena· 
dor G1lvam Borges, permrte-me V. Ex" um outro 
aperte? 

O SR. GILVAM BORGES (PIVIDB - AP) -
Ouço v Ex". 

O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Fo1 
urna pubiiCBção da re111sta lstoé. Isto aconteceu por
que o Governador do meu Estado usou d1nhe1ro do 
povo e pegou a refenda rev1sta Ele tenta 1mped1r 
que eu fiscahze as obras e a utilização de recursos 
fedei'BIS no Estado de Rondônia Na lalde de ontem, 
aprovamos a cnação de uma com1ssão, composta 
de -e Senadores, que va1 a ROndôma desvendar 
todas essas falcatruas. Ass1m, a rev1sta /stoé voltarã 
a pubiiCBr as razões pelas qua1s o Governador tem 
tanto Interesse em denegnr a m1nha 1magem perante 
a opnião pública naaonal 

O SR. GILVAII BORGES (PMDB - RO) - O 
que a ri!VIsta lsloé d1sse? 

O Sr. Emanc!M Amorim (PPB - RO) - Ela 
d- que eu sena autor de um pi"Oflllo que regula
menta o lobby, que não é meu, mas do VIC8-PI8SI· 
dente da RepúbiiCB, aprovado nesta Casa E usou a 
palavra lobby como se assa aiMdade não exiSbsse 
,_ Pais e fosse crtne, serldo que é legal nos Es
tados Un1dos. Na verdade, todo mundo faz lobby· 
um pellido faz lobby para consegu~r um IVI1n1sténo, 
um Cidadão faz o mesmo, aqui no Congresso, para 
aprovar os p10J810S de seu Interesse. A função do lo
biSia deve ser legaiiZSda pela Câmara dos Deputa
dos, como fo1 pelo Senado. O proJetO deve ser vota· 
do, para que tudo fique as claras neste Pais: a abvl· 
dada do /obby devei ser devidamente regiStrada. 
para que se smba~ra que o F1sco sa1ba quanto 
ganha um lobiSta. A reVIsta /stoé qUis me at1ng1r, 
mas não consegu1u azê-lo, ganhou Simplesmente 
d1nhetro do povo o do mau Estado, d1nha1ro 
asse que esté serldo desviado por aquele Governo, 
por uma quadnlla que fé ex1sta. Tenho denunCI&do 
isso nesta Casa, como V. Ex" tem VIstO, a os nossos 

colegas, Senadores de Rondônia, não têm ferto o 
que fez o colega da reg1ão Norte. o Senador Ademlr 
Andrade, que contradisse V Ex' O que tenho falado 
no Senado e tão verdadeiro que não houve nenhu
ma contradita. Como V Ex• faz parte da ComiSsão 
de F1scahzação e Controle. conv1do-o para 1r a Ron
dônia, para ver as arbrtranadadas pratiCBdas pelo 
Governo do Estado e acobertadas pela ri!VIsta lstoé. 
Essa rav1sta não pubiiCB os desmandos do GoVIsmo 
de Rondônia. mas tenta abng~r-me. V Ex" sabe que 
fUI JUlgado por este Plenano e fUI absolvido por 68 
votos contra 6, como um Cidadão d1gno de exercer a 
função de Sanador da RepúbiiC8 e da representar 
bem o meu Estado de Rondõma. Murto obngado. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- V. Ex" 
é um homem de murta sorte e também um homem 
mudo abençoado. apesar da maténa publicada pela 
reVISta /stoe- 1nclus1V8 fUI sohdano a V. Ex". Não se 
faz 1sso com um Senador da Repúbhca como V. Ex". 
ColoCO-me a sua dispoSIÇão para 1r a Rondõma. Inte
grando a com1ssão 

Portanto, Sr Presidente. agradeço a V Ex" e 
encerro meu pronunciamento. 

Mudo obngado 

Durante o diScurso do Sr. Glh!am Bor
ges, o Sr Antonro CarloS Magalhães, Presi
dente. deixa a cade1ra da presdf!Cia, que é 
ocupada pelo Sr. Jefferson Pétes. 

Durante o diSCUrso do Sr Glh!am Bar· 
ges, o Sr. Jefferson Peres, deixa a cadeira 
da presld6IICIB, que e ocupada pelo Sr. ato
mal Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Oiomel l\llachado) -
Concedo a palavra a Senadora Benedrta da Silva, 
por cessão do Senador Osrnar D1as. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioca/PT- RJ. 
Pronunc1a o segu1nte d1scurso Sem nMSão da ora
dora ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, que
ro agradecer ao Senador Osrnar Dias e também à 
Sanadora Emll18 Fernandes, que me possibllrtaram 
lazer este pronunciamento agora, antas do tampo a 
m1m reservado. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sanadores. hCIIB, 
t1ve a oportunidade de acompanhar urna comiSsão 
de vereadores do norte e noroeste do Estado do R1o 
de Jane1ro. presidida pelo Vereador Rangei. Preocu
pados com o atendimento precéno que está sendo 
dado àquelas IBgiÕ8S pela CERJ, bvemOS uma audlên
CIB com o Dr. Edualdo ~ Ellely Filho, na Aneal 

Gostana de chamar a atenção para esta srtua
ção, que e realmente gntanta. Todos têm pen:abldo 
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como o Estado do R10 de Jane1ro tem solndo Nio 
vou hOJe, de forma alguma, falar sobre a questão da 
pnvatiZBÇiio, mas apenas sobre os serv1ços que es
tão sendo prestados. Esses seMÇos foram notiCIB 
quando o balno de Ipanema. na Zona Sul, freou na 
escundão. 

Hoje, temos tambem o norte e o noroeste do 
Estado, ál88 omportante para a economra estadual, 
altamente pnlfudocados. a começar pelo atendoman
to. Sabemos que too propagandeado que exrstona um 
atendimento 24 horas, bastando-se Jogar, salvo falha 
de memóna, para o numero 196 

Poos bem, não há plantoniSta para fazer esse 
bpo de atendrmento nessas regoães, e o atendimento 
é ferio apenas duas vezes por semana Ora, em 
Cardoso Mooaora, um dos Munocopoos que ITIBIS têm 
solndo, não exiSte o serviÇO de atendimento 24 ho
ras. Às vezes, esse MuniCIPIO tem que pedir um 
SOS para Campos, CUJa Prefedura está sendo admr
mstrada pelo Anthony Garotinho. mas Campos pou
co pode fazer, porque também esta sofoando o mes
mo ptocesso. 

A CERJ, com seu atendomento poacáno, não 
tem sequer alguém que faça a manutenção da 61811 
rural. Sou da Zona Sul, mas conheço o meu Estado, 
ser da pracanedade com que essas regliies estão 
sendo atendidas e como elas têm solndo com -
fen6menos da natureza. A área rural é a rnars P18fU· 
diCIIda nesse contexto. 

Ora, se temos necessidade de lmple,..ntar 
uma nove pofitoce ecouflmrca para o Estado do Roo 
de Janeoro, se está sendo fedo um llllforço com os 
recursos que sio envoados para aquele Estado, se o 
seu Governo está, ..-~. admmlslnlndo 
gl8ndes obnos, como o Porto de Sepebba e a daapo
luçio da Bala da Guanabara, por que não darmos 
al8nção a ....,. regliies que tãm dado sustentação 
rncluSNe a nós, que somos da Cidade do Rio da Ja
nerro, que moramos na Zona Sul da crdada? 

Temos perdido mudo, porque aérea htoral tam
~m está prejUdicada e teve pn~~uizos oncalcullivas 
neste verão. Sabemos que lá ha uma grande prébca 
do tunsmo, que a1uda consideravelmente a econo
mra do Estado. Comercoantes perderam seus pauces 
e suas bebidas, porque seus lngorifiCOS foram fecha
dos. 

Para ae ter uma odéra, so uma dessas regrijes, 
Roo das Ostras, que tem aproXImadamente 50 moi 
habotantes, na época do verão, r-'» maiS da 300 
moi tunstas. Imaginem qual é a srtuação deese ragoão 
no momento em que a CERJ não dá atendiii*IIO 
qUMdo falta energral Temos uma ala rolabVidade 

tunstrca nessas areas, e nem nessas ~ se dá 
uma atenção especral a essas regli!es. 

A CERJ e ehcrentissoma nas cobranças. Ela faz 
algumas trocas ae Jãmpadas, de postes e de rafó
goos, mas não tem dado o atendomento que canslde
ramos Importante. Ela é a líder de qUIIOCIIS no Pro
con. Por quê? Porque nós temos os ,__ elello
domesiiCOS danificados, e há uma moroeldade no 
ressarctmento desses danoe. 

Tovemos oportunidade de conversar com o Dr. 
Eduardo EHery Filho, ho)e, pela rranhã, na Anael, e 
ele nos esclareceu que, no rnaxorno, em 48 horas o 
ressarcimento pode ser fedo. Basta que o cansum
dor apresente a nota, comprovando que pagou paios 
danos no seu aparelho Aserm, a "'-! pode verifi
car que naquele momento houve uma'-- que pre
JUdiCOu e dan11rcou o atetrodoméstrco. Isso não está 
acontecendo Ora, está havendo uma pnlfUdiciallda· 
de para a população daquela área. 

Arnda rrraos. parta doa roya/tres foram coloca
dos espacrfrcamente para que se pudsrae dar um 
atendomento de elelnflcação a essas áraas rul'llia. 
Mas osso nãa está sendo fedo. Nio se aabll para 
onde estão Indo os racu..-. O nocte e o -
conbnuam abandonados no Estado do Roo de Janei
ro Temos VIstO vanas polibcas que estio ••~P&man
tedaS, mas sãa poflbeas de malfcellng. Se nlo for· 
mos para o norte e noroeste, estaramos p~ 
do um contogente grande da popufllção. ~ 
comprometendo, onclusrve, a noesa Bolll8 Almanlar 
para o rnetcado 1ntemo do Estado do Rio de .lllnelnl, 
porque trata-se de ãreaa rur&lll, que têm produzido e 
benelicrado a regoio sul do Estado. 

O Dr. Eduardo EDery Filho, enlila, corr .. om.teu-. dadas as l'8lllincllcaç6 lailas ,... _... 
sio, a oaalozar urrra audllncra pública no dia 18, am 
Nitaróo. A "'-! oaalozarã, aam, essa e•rtl ocie.. 
e- coro ·s io for carmdada lelniMm a der 8Ubal· 
diOs às reMndrcÇ!es )6 anotadas pela AMai, que 
serão bem-vindas para o debele que ilá ..alar-se 
- audoêncra pública. Esta com asilo pede ainda 
urrra auditoria na CERJ para venficar a sua corldiçlo 
técnrca de admonrsllar os serviços. Também foi diao 
pelo Dr. Eduardo que essa auddona deve f)l_..r i 
audoêncra que está sendo feda, porque Já aiste uma 
olliCIBbva da Aneel, para que se possam anelilar as 
condrções dos etendomentos fados pela CERJ. Há, 
portanto, urrra avalraçãa técnoca sendo leota.. 

Eu gostene. Sr Prealdente, .- de concluir 
este mau regrstro, de falar também sobnt uma outn1 
preocupação, também levantada pelea o.pt"edee 
Malta Suplrcy e Jandlra Feghali, na CAmere doa De-
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pulados, que doz resperto ao Programa de Apooo à 
Mulher. 

Vánas vezes ressaltarroos a necessidade de 
Implementação do PAISM e, aonda que na sua onte· 
gralodade ele não tovesse sodo onstalado, Já havoa por 
parte do Monosténo da Saúde algumas omcoatovas que 
destacamos Mas, agora, o que aconteceu - e aquo. 
destaco o lnfonne da Uderança do PT. na Câmara 
dos Deputados -, segundo onfonnações do Monosteno 
da Saúde, é que hCHNe mudanças no Programa de 
Assostêncoa Integral à Saúde da Mulher. 

Toàs pessoas loram exoneradas do Programa, 
que já exoste há maos de dez anos e foo consoderado 
um modelo a ser seguido pela Conlelêncoa do Caoro 
sobre o pla118j811\ent0 familiar, promovida pelas Na
ções Unodas, nas áreas de prevenção do cãncer de 
mama e do útero, de pré-natal e de planlljllmento fa· 
moloar. A extmção do Programa pode acarretar con
seqüêiiCIBS omprevoslveos para os programas de 
apooo à mulher e a adolescente. 

Apelamos para que o PAISM SeJa preservado. 
JUntando a nossa voz à das Senadoras Emolla Fer
nandes, Manna Solva, Marluce Ponto, Regona As· 
surnpção, Júnoa Mansa. Pleoteamos aonda, JUnto ao 
Mnsténo da Saúde, que S8J8 reconsiderada a srtua
ção dessas pessoas exoneradas, que estavam fa· 
zendo esses trabalhos - não seo quem são, não te
mos nenhum cargo ~u ondocação no Goverroo, mas 
não podemos preJUdi4ar esse trabalho, que tem sido 
feito há murto tempo. Independentemente de posoçõ· 
es partidárias, temos apooado essa onocoatova Nós, 
Parlamentares, pn~lmente as mulheres, apooa· 
mos o Conselho Nacional dos Dorertos da Mulher. 
Tornamos ririas .,ICiatovas com relação aos conse
lhos estaduais, que ntMndocavam que o PAISM los· 
se Instalado. Não se pode praJudocar um programa 
dessa natureza, que conta com respaldo nacoonal, 
que é importante e que tem sido eficoente. Ele não 
pode ser abandonado: decisão nesse sentido torna
da pelo Monlllléno da Saúde não pode ocorrer sem 
uma discussio prévia. 

Era o que eu tonha a dozer, Sr. Presidente 

Murto obngada. I 
O SR. PRESIDENTE (Otomel Machado) 

Concedo a palavra, corroo Líder, à nobre Senadora 
Emoloa Fernandes. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT -
RS. Como Líder. Pronuncoa o seguonte doscurso. 
Sem reviSão da oradora.) - Sr. Presodente, So"s e 
Srs. Senadores, ocupemos a tnbuna neste momento 
por cedêncoa do Líder do Bloco Faremos mandesta
ção IdeológiCa, parbdána para regostrar a avaloação 

que o Partido Democrátoco Trabalhosta, o nosso Par
todo liderado pelo grande hder brasoleoro, Leonel Bn
zola, Jez e esta fazendo do momento que vove o 
Paos Partocular enlase e dada a atovodade pohtoca 
que movomentou o País e chamou a atenção de toda 
Nação brasoleora neste uRomo lonal de semana. que 
foo a convenção nacoonal do PMDB 

A Nação brasoleora assostou a maos uma de
monstração dos metodos de atuação do aluai Go
verno Federal, que não tem medodo esforços para le
var adoente o processo vocoado da reeleiÇão a qual
quer custo 

A partor da decosão de mudar as regras no meoo 
do JOgo, com a aprovação da reeleoção para os 
atuaos governantes, não se podena esperar outra 
coosa senão a sucessão de fatos lamentáveos, que 
onocoaram com a compra e venda de votos na Câma
ra Federal, que foo notocoa neste Pais e ate hoJe não 
foram sufocoentemente esclarecodas 

Quando da votação da reeleoção nesta Casa, 
expresseo, neste plenáno. a monha preocupação com 
a possobohdade - que agora se conforma - de o pro
cesso eleotoral deste ano de 1998 enveredar exala
mente por esse camonho, que representa um retro
cesso para a democracoa 

Em outros debates, no campo econõmoco e tra
balhosta, advertomos que o Governo Fernando Henn
que. ao cntocar a Era Vargas. buscava retirar todas 
as garantias e doreotos conquostados: quena, na ver
dade, retornar ao penodo colonoal No campo eleito
ral, onfehzmente, os atuaos mandatanos já retornaram 
aos poores momentos da Repúbloca Velha. 

Ooante dosso, o Bloco Parlamentar de OposiÇão 
tem o dever e a obngação de manlfeatar publoca
mente a sua posiÇão, a sua contranedade. Mais do 
que osso, tem o dever de alertar a sociedade brasoleo
ra para o que vem ocorrendo. 

Os Senadores Eduardo Suplocy (PT- SP), Se
basbão Rocha (Uder do PDT- AP), Antonoo Carlos 
Valadares (PSB - SE) e o Deputado Federal Man:e
lo Déda (PT - SE) entraram com representação JUn
to à Corregedona-Geral do Trobunal Supenor Eleito
ral contra o Presodente Fernando Hennque Cardoso 
e os Monostros da Justoça, lns Rezende, e das Comu
nocações, Sérgoo Motta. 

Na representação, a partor de rnaténas ampla
mente dovulgadas pela omprensa com nqueza de de
talhes e valores, os representantes da OposiÇão solo
cotaram que se proceda a apuração dos cnmes eleo
toraos cometidos no recente eposódoo, envolvendo os 
ontegrantes do Executovo e um grupo de convencoo-
neos do PMDB • 
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Gostana de af•rmar, a1nda. que a al1ança que o 
Governo está fazendo carece de duas condiÇões 
fundamentaiS, que comprometem não apenas a sua 
ex•stênc1a mas lambem o futuro daqueles que se 
prestam a esse JOQO. 

Em pnme1ro lugar. a •lusão neoliberal e a regra 
do mercado estendidas às ~elações politiCaS estio 
superando a v1são ma1s ampla da realidade nac•o
naJ, que e de extrema dlhculdade Por onde quer que 
se ande, e ex~glda uma mudança de rumos urgente
mente para a srtuação de empobrecimento, de de
semprego, de desatenção as condiÇões essenc1111s 
do povo bras1le1ro, quer se1a na area da saude. da 
educação, da habitação, da atanção que o homem 
do campo prec1sa constantemente de seus gover
nantes 

Em segundo lugar, o rna•s grave de tudo, e que 
se esté tratando a pohtiCB naciOIIBJ sem COI1Sidel8r a 
ex•stênc•a do que da fundamento a uma nação. que 
é o seu povo. Os bras•le•ros estão sendo tratados 
como se fossem uma massa diSforme, de quem so 
Interessa o voto na epoca da ele•ção; têm sido cor
rompidos por falsas promessas e pressões de Ioda 
ordem, chegando, murtas vezes, a chantagem emo
CIOnal e económiCa 

Tal procedimento, por maiS que se 11MS1a em 
propaganda. que se compre e venda votos e cons
ciências no balcão da mercado eleitoral neoliberal, 
está fadada ao Insucesso O povo dai& a seu vere
diCto, JUlgará taiS atas nas umas. ass1m cama faz e 
tez em outros momentos da h1stana da Bras•l 

O nosso Pafs preciSa de un•ãa, s1m, Srs. Parla
mentares, mas nla a qualquer custo. E PreCISO que 
a ul'llia SS!Il buscada com ab!ebvos s•nceros, com o 
venlade•ro eapinto CIVICO de alcançar d.anvohn
mento, Investir na produção nac10nal, resgstar a ao
be..na e, 8CIITI8 de tudo, ge~&r empragos, dar saú
de, educação e dignidade à nossa gente. 

Nesse sentido, tl&go a este plenéno, Sr"s. e 
Srs. Senadores, pai& que seJB reg1strada nos AnaiS 
do Senado Federal, a nota OliCIBl da POT, Partido 
DemocrátiCO Trabalhista, assmada pelo seu Presi
dente, Leonel Bnzala, e diWigada na 11npransa. con
tarldo a pos1C10118mento da Partido sobfe o recente 
eptSOd10 envolvendo a Governa FedeiBI e a Conven
ção da PMDB, realiZada no final de semana 

A nota. 1ntrtulada "Espetécula Depnmente•. que 
passo a ler a segu1r, d1z a seguinte· 

• A op1nlão públiCa bras1le1ra esta cho
cada com a espelacula depnmente em que 
se converteu a Convenção da PMDB pela 
ação dos grupos l1gados ao Sr. Fernando 

Hennque Cardoso e sob o patrocíniO dualo 
dos seus m1n1stros. Colocanun-se em práti
ca, ah. a ma•s truculenta coação e o ma1s 
desavergonhada uso da dinheiro públiCO, de 
forma tão desabnda que fana corar os piares 
VÍCIOS da RepúbliCa Velha De lato, há decê
niOS não se VIa, tão claramente, a exen:ic10 
da poder avassalador da méqu1na do gover
na sob~e um partido polftiCO coma tez o atual 
Governa sobre a PMDB 

Ve)Bm rlão somos nós da aposiçlo, 
mas as grandes JOmBIS que VInham nMIIan· 
do, com todos os detalhM tnacradlléveia: os 
governadores Impuseram a wto - con
venc•ana•s de seus Estados, aanduZICios por 
um monumental procaseo de chantagem po
litiCa envolvendo verbas públicas. O casa de 
Santa Catanna é a prova mBIS dante8c:a do 
ponta a que chegaram Cento e anqQenta 
rmlhões de leatS e ma1s o sepultamento do 
escândalo dos pracatórios' Agora se v6 
quem, na fundo. e o gl&nde responsável por 
essa derrama de tflulas públicos. Coma é 
que um Presidente viW falando em carl88, 
em ehrmrar défiCits, amx:hando e dai.tltldo 
seMdores e trabalhadores, podena ct.co
nhecer e deixar coner à frouxa um dMmme 
de t1tulos de maiS de R$ 1 O bilhões, ..., re
gulamentar, sem exercer uma nga101111 fiaca. 
l1zação? E a Sr. Fernando Hennque Ciudo
so a gl&nda responsável por este mer de 
corrupção que toram os pi8Ciid6lloa, em casas 
comp;ovados coma too o de Sanla C8IBIIra 

Se esee foto clima de ·~tcin_.. 
que precedeu a Coiwençlto, p;or ainda fo
ram as cenas que os agentes do Sr. Fernan
do Hennque CaRiaeo apnssenlliilllil na do
mongo. O que fot falo ao Sr. ltamer Fl&riCO 
nio merece autro nome senla a de alnmla 
covallle, a de tngrabdio sem lllllte81 Pode
se diiiCORiar do ex-Presidente, coma o PDT 
discaRia em mudaS qUMiães, mas chegar 
ao ponto de •nsulté-la, de c:a;po p-. 
coma tez Jader Barbalho, Chefe da lftlPB de 
choque govermata. é algo l'llpBI1S6wL Quer 
dtzer que o posto de E~ é p;apne
dede do Sr. Femando Hennque Caftlaeo, 
que as altos rap;Mentantas d!plamébcos de
vem ser v•- coma seus sennçata e nla 
coma delegados de toda a NIIÇio? 

Tudo a1nda se toma 1111118 grave quan
do se cansldel& que Femando Hennque, 
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sob CUJO patrocínto desenvolveu-se aquele 
torpe espetáculo, deve tudo o que e ao Sr 
Itamar Franco. Antes de ser chamado pelo 
então Prestdente para ser mtmstro, não pas
sava de um senaaor mosca-tonta, tnutll, 
sempre trémulo de medo do Sr. Roberto 
Campos, e condenado, como todos sabtam, 
a não conseg,.r renovar o seu mandato. Jta· 
mar deu-lhe o cargo de Mtmstro da Econo
mta e, com tsao, o de apresentsdor do cha
mado Plano Real, que nunca fot de sua au
tona, mas da "equtpe econõmtca". pots 
àquela altura Já estava preparado, sob a mo
mtoração dos grupos neoltberats daqut e de 
fora. Fot Itamar Franco quem o fez candida
to e o elegeu. Uma palavra, um ato, uma de
sautonzação dele, e J&malS Fernando Henn
que lena se tomado Prestdente Só tsso 
basta para ll!WIIar a natureza moral e eltca 
do atual Presidente, que não tem maJS medt· 
das e obstàculos dtante de sua ambtção em 
conttnuar a frente de um Governo que se 
tomou um balcão de negoctos perdulanos 
da soberanta, elo patnmônto e da nqueza na
CIOnal, nessa lelloagem tndecenle que esta 
movtmentando fortunas e comiSSões gtgan
tascas. 

Felizmente, o úlllmo ato desse eptso
diO lamentável não esta escnto. E o que e 
verdadetrame'lht importante: também sobre 
essa época deitnfãmta que atravessamos, a 
úlbma palavra atnda esta por ser dada nas 
umas, pelo povo brastll!lro." 

Nota diVUlgada e pubiiCilda no JomaJ do 81"851/, 
de 10 de março de 1998, assmada pelo Sr. Leonel 
Brizola, Prestdenle NactOnal do PDT. 

Sr. Presidente, era o regtstro que nós, em 
nome do nosso Partido, tínhamos a fazer. 

Obngacla. 

O SR. PRESIDENTE (Otomel Machado) -Com 
a palaVJB o nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronun
cia o segutnte dtsCursb Sem revtsão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s.~Srs. Senadores, é oportuno 
lembrar a tmportlncta o Banco do Nordeste do Bra
sil na conjuntura em ue ele atualmente VIVB, de 
reestruturação e de rfeiÇOBmento admtntSirattvo 
e opel'BCional. São mLOinças que vêm sendo fetlas 
sob V1gorosoe e austetos cnténos de zelo pelo bem 
públiCO e de senso de responsabilidade em relação 
à ragtlo Nordeste. 

O Banco do Nordeste. Sr Prestdente, e o gran
de tnstrumento de aesenvoivtmento da Regtão Nor
deste E responsavel pela tnJeçãO de recursos dect
stvos para a econol"'lta regtonal Nesses ulttmos 
anos, vem-se tomando a bandetra represenlabva do 
Nordeste. que se modemtza e que se tnsere no novo 
cenáno do País. 

O Banco vem adotando um novo paradtgma de 
gestão, maxtmtzando o bem que pode trazer a eco
nomta regtonal por meto dos recursos públicos que 
admtntStra. As pnondades de atuação do Banco vêm 
sendo ftxadas em função dos agentes produttvos, e 
o seu foco de atenção esta centrado nos cltentes 

Os resunados alcançados são excepctonats 
As apltcações. pelo Banco, de recursos de dNersas 
fontes na Regtão Nordeste apresentem um cresct
mento admtravel Foram R$615 milhões apltcados 
em 1994; em 1997. attngtram-se R$2,8 bilhões, ou 
seja, as aplicações mats do que quadrupltcaram, 
quase qutnluphcaram• 

Quanto aos ftnanctamentos efettvados, a evolu
ção e atnda mats excepciOnal: de 27 mil ftnancta
mentos. em 1994, chegou-se a mats de 280 mtl, em 
1997, dez vezes rna•s' 

Em termos de resunados SOCIBIS, essa dtnamt
zação e modemtzação das ações do Banco do Nor
deste têm antsstmo stgmftcado se, em 1994, as ope
rações contratadas pelo Banco geraram 167 mtl em
pregos, em 1997 os empregos geradqs chegaram a 
667 mil Stm, esttrna-se que rnaJS de metO mtlhão de 
empregos foram gerados num só ano como reflexo 
do unpacto econõmteo da atuação do Banco do Nor
deste. 

O Sr. Edi110n Lob6o (PFL- MA) - Permrte-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) -Ouço 
V. Ex" com mudo prazer, Senador Edtson Lobão. 

O Sr. Edl11011 Lobão (PFL - MA) - Senador 
Ney Suassuna, não posso deixar de cumpnmentar 
V Ex", nesta manhã de qUinta-feira, pela tntetabVa 
de falar sobre o lado poslbVO - e não conheço lado 
negabvo - do Banco do Nordeste. Esse Banco tem 
stdo, sem dúvida alguma, um Instrumento poderosís
stmo no desenvolvimento qua o Nordeste vem tendo 
am nosso País. Dtr-se-á que o Nordeste cormnua 
mudo atrasado em relação ao Sul e Sudeste do 
País. É verdade, mas não fosse a presença do Ban
co do Nordeste, JUnto com a Sudene e com outras 
ações do Governo ao longo das dácadas. o Nordes
te sana hoJe um temtóno abandonado O Banco do 
Nordasla tem stdo, portanto, uma espécie da cata
puna no lançamento nordesltno no qua diZ raspado à 
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econom1a nacaonal Poder1amos ate abandonar os 
~umeros que V Ex" esta menc10nando e hxarrno
nos apenas naqueles que dozem respeito a geração 
de empregos Ora, maos de meoo molhão de empre
gos geredos pelo Banco do Nordeste em um ano de 
aplicação de seus recursos' Se ele não preslallse 
outros seovoços - e presta tantos' -, bastana esse 
para JUSIIfocar a sua presença no cenáno econõmico 
do Nordeste brasoleoro. Cumpnmeroto V. Ex", portan
to, por ter trazido esse tema a doscussão do Senado 
Federei. Nio poeso deoxar de cumpnmentar, por 
oguaJ, o aluai presidente, Bayron. que esta realozan
do uma admonostração admorevel, bnlhante a frente 
do Banco do Nordeste Muoto obngado 

O SR. NEY SUASSUNA (PMOB - PB) - Murto 
obngado, Excelãncoa. 

Ontem, eu trouxe o tema da seca. que esta 
grassando ternvelmente a Pareoba e todo o Noraes
te. com exceção do Estado de V Ex". que JB pega 
uma pane da Regoão Arnazõnoca Não quero apenas 
abordar as mosenas, as mazelas da nossa RegJão E 
essa e urna onstduoção que merece ser mostrada 
aquo no Senado Federei como exemplo, porque ela 
realmente o e, para que toda a Nação tome conheci
mento do que está aoontacendo 

No que diZ respeito a sua estruture h~ora e 
admonostratova, o Banco lambem soube dar o aalto 
necessano Seu lucro liquodo passou de R$16 rnlhõ
es, em 1994, para R$67 milhões, em 1997. Suas 
despesas admonostratovas foram reduzidas, no mes
mo penado, de R$830 molhões para R$404 milhiles. 
O Banco do Nordesla soube, Senador Lobão, fazer 
urna contenção de despesas que a Nação Blnda não 
conaeguou 

Outre Vllóna admonostratova do Banoo foi o sa
neameroto da C8IX8 de PnMdêncoa dos Fui'ICIOflános, 
a Capei. Há três anos, a Capei estava lahda atuanal
mente. bnha um délocd de rnaos de R$500 molhões. 
Essa falãncla lançava uma sombra negatova sobre o 
Banoo e sobre sua ornagem de mercado, causando
lha grava embaraço em sua capacidade opaniC10nal, 
poos representava sénaa restnções às possibilidades 
da captação de recu..- JUnto a fontes n8CIOI18os e 
onternac10n81S. O fato de a Capei oontar, entio, com 
uma sobrevida de apenas dez anos confogurava tam
bém uma ameaça ao corpo de funcoonãnos da atova 
e aos aposentados. 

A cnse foo superada por me10 de uma ação 
conJunte do Banco e do Monosteno da Prevtdêncaa a 
Asaoslêncoa Soaal. Hqa, a Capei já contabllaa um 
superãvd de R$115 molhõas a tem sustentabibdada 
garantida. 

\IARÇODE 199~ 

Sr Presodente todos esses avanços contam 
com o apooo e o reconhecomento de amplos sagmen
tos da socoedade no Nordeste, desde lideranças em
presanaos ate os maos somples mocroprodutores. on
cluondo a grande maoona dos funcoonános do Banco 

No entanto para se chegar a essas resultados 
tão posotiVOS foram necassánas açõas coraJOSIIS e 
anergencas. que despenaram a oposiÇão de alguns 
onteressas. O Banco os vem enfrentarodo com deco
são e com acerto 

O passo essencoal no novo paradogrna de ges
tão adotado pelo Banco do Nordeste too uma forte 
descentralozação Foo promOVIdo o dascongasiiOna
mento da Ooreção-Geral da empresa, com a transla
rêncoa de grandes excedentes da funcoonános con
centradas em Fonaieza. As carêncoas de pessoas 
das agéncoas ontenoranas puderam, então. ser rema
doadas O total de funcoonanos da Ooreção-Getal 101 
reduzodo - prestem ateroção - de 1 562 para 390. 

Realmente, o Presidente Bayron merece os 
nossos parabans 

As transferêncoas, na ocasoão em que se de
ram. foram cntteadas por contranar a conven1ãi'ICI8 
pessoal de mudos Ho)e, entretanto, são reconheci
das como ondospensaveos à necassána ontanonzação 
das ações do Banco 

De especoal ompacto too a cnação do agente da 
desenvoivomeroto, funcoonaoo treonado para lazer va
ler a poasença do Banco do Nordeste em cada um 
dos 1 875 munocopoos de sua área de atuaçio. O 
agente de desanvolvomeroto conslduo o novo emble
ma das recames ac;ões poonatras do Banco do Nor
deste. 

Algumas ações saneadoras de Capai asilo 
sendo contestadas na JuSIJÇB, com o BpOIO equivo
cado dos que perosam que o rombo atuanal dawlna 
ser coberto com recursos públiCOS. 

A socoadade nordastona, nos tampos aluBI8, fe
liZmente Já não admde a afronta no uso dos recuraos 
pubiiCOS para a sabslação de pmnlégiOS particulares. 
Só para se ter uma idéa, a média de apoaenladona 
do contonuo ao ex-presidenta do Banco era da R$4 
moi a, hoJB, a medoa do pessoal da anva é de R$2 
moi. Era realmente um camonho equovocado. 

O que tem de ser pnvolegoado são os ontaresses 
dos 47 molhões de nordestonos, e e o que o Banco, 
em sua nova fase, vem fazendo com aceno a-18. 

Recantemame, o Banco do Nordeste Wlnt sen
do também fusbgado pela nossa Insta orodÜIIIna da 
ação )Udrcoal. São açõas e açõas jUdiCI8JS que são 
lançadas contra o Banco, mudas onJU&tamente. Só 
para se ter urna Kléoa, uma empresa em ldlgio com o 
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Banco com uma divoda em tomo de R$500 moi, con
seguou lazer passar a seu lavor, em algumas onstân
coas Judocoaos, um pleilo de ondemzação de R$70 mo
lhões A maténa está em exame no Supenor Tnbu
nal de Jusbça. 

Sr. Poesodente, não so a sociedade nordestona 
tem espeoança num desfecho a lavor do Banco do 
Noldeste. Todos estamos vendo uma onstotuoção 
cumpnr o seu dever e, no entanto, de quando em 
quando, aparecem óboces em seu camonho. 

É precoso reglsllar, Sr. Presodente, So"s e Srs. 
Senadores, doante desta Casa, a toaJetóna exemplar 
do Banco do Nordeste e relemboar e enlatozar a om
portãncoa dessa grande onsbluoção. 

Contemplando os oesultados que o Banco vem 
alcançando e as batalhas d•iceos que ele vem toa
vendo, é nosso dever enaltecer o seu papel no de
senvolvimento da Região Nordeste e nos solidariZar 
com os rumos tornados por seus atuaos admonostoa
dooes 

Muito obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Otonoel Machado) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, 
comoUder. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA Como Li
der. Pronuncoa o segwonte doscurso.) - Sr. Presiden
te, So"s. e Srs. Senadores, o calendáno boasoleoro as
sonala nesta data urna elemende ligada a urna pre
Ciosa conquiSta do engenho humano: o lovro. Hoje e 
o Dia do Bibliotecáno, o profossoonal que o guaRia, 
protege, cataloga, zela pela sua mtegndade e o 
mantém dosponivel para que realoze a desbnação 
que o unoversaloza e llestaca como o maior mvento 
de todos os tempos. 

O que sena da humanidade se lhe !aliassem 
os lovros? ... 

Luxuosamente encadernado ou na sirnplK:Ida
de de urna brochuoa, o IMO guarda a pnnapallron
tara da cultura humana, síntese do proc so cna!NO 
da humanidade. Nos livros está o peiWBIIII!fiiO dos 
gêmos, cujo saber se transmite és gerações que se 
sucedem lld lnftnltum. llurnonarn outniS mteligên
CIBS, exeocendo a nussio apostolar da transmiSSão 
do conhecomento. Os ovros, na sua ongern em fonna 
de paporos, peoenoza a pregação de Cnsto e a 
sabedona dos gregos, latinos, anglo-saxões 
e a de tantos outros de doleoentes etnoas, que se 
mantiVeram hostonca nte omortaos pelos pensa
mentos, taonas e obras-pnmas que legalam à huma
nidade. 

Como dsse E. Flaqua Pirm em Seixos Rolados. 

"Pennotou (o lovro) que o saber, encan
toado em meoa dúzoa de velhos paporos, pu
desse correr mundo em busca de novas al
mas em botão 

O lovro aboe o diálogo entoe o autor e o ledor. 
Nele, os sãboos " leogos se odentohcam em solêncoo, 
numa comunhão de ldéoas que apnmooa a educação 
e a sensobohdade do ser humano. 

Não deoxa de ser de goande sombolismo o lato 
de que o maos famoso de todos os lovros - a Blbloa -
teve o pnvolégoo de ser o pnmeoro titulo rodado na 
hoslónca ompoessão de Mogúncoa (Maonz), realozada 
por Johannes Gutenberg, em 1450, ao completar a 
montagem da ompressora matnz. Desde então tor
nou-se possível a expansão vertocal da ondústna grá
loca, ho)B ontegmda a um donãmoco padoão de tecno
logoa em permanente desenvolvomento. 

Nada excede a sua excepcoonal prestabohdade 
e versatolodade, sontetocamente delonoda na loase do 
poeta Stéphane Mallanné, "tudo no mundo exiSte 
para tennonar em IMO • 

Em essêncoa, So"s e Srs. Senadores, ludo 
aquolo que o homem cnou até hoje, em termos de 
escnta, tem a desbnação omplícrta de ser cuidado 
pelos prolosslonaos, que lilm o IMO como meoo e Iom 
de sua especoalidade· o blblootecáno. São eii!S os 
que compõem a comunidade que dâ personaiiCiade 
e odentodade à extensa e complexa temábca ao co
nhecunento humano pela sosternatozação, que na 
atualldade, pennote o onlagoe de termonaos r.r-;:..rta
donzados conquostarem o acesso às preaoslllades 
oferecidas pelas rnaoores blblootecas do mundo. 

lnsbtuCionalozada legalmente, a profissão de bJ
biKKBCáno, de nível supenor, é regulada pela Leo n" 
4.084, de 30 de JUnho de 1962, decralada pelo Con
gresso Nacional e sancoonada pelo então Presidente 
Humberto Castelo Branco. 

Desde aqueles velhos tempos de 1810, quan
do D. João VI trouxe de LISboa os sessenta md volu
mes com que fundou, então na Rua DiNâ no Rio 
de Janeoro, a nossa Billioleca Nacoonal, naturalmen
te prolurldas modificações ompusararn-se às bibliOte
cas e ao babalho dos que dela se oncur00em. Com a 
nova Clênaa da biblioleconomoa, p.-acurou-se propor
c10111lr um conhecmento profundo, aos profissionaiS 
espeaalozedos, de tudo quanto doz respeito às bibliO
tecas. Não somente o cuidado e a catalogação de lo
vros, mas ensonamentos em tomo da arquotetuoa 
maos adequada aos prédoos destinados és blbloote
cas, suas onstalações, aquosoção de acervo, organo
zação de documentos, estrutuoas que atendem às 
necessidades dos leitores etc. 
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Agora com os avanços da etbemét!Ca, exrgern
se dos b1bhotecaroos novas qualifiCações Há, po1s. 
um conrunto de ex•gênc•as tecmcas e socta1s que fa
zem da btbltoteconom•a uma ctêncla d1frcll e ngoro
sa. ex1g1ndo do b1bho!ecáno uma apnmorada forma
ção acadêmiCa e pennanentes estudos que lhe per
mitam acompanhar as evoluções que ocorrem na 
area da sua vocação_ 

No seu ensaiO sobre o pelfll do b1bl101ecano no 
terce1ro m11ên10, o autor Vasconcelos Barros trans
creve advertência creditada a R1ncon Ferre1ra: "E 
hora de ampliar a VIsão profiSSional para acompa
nhar a evolução do mercado da Informação. que fa
talmente será ocupado por prof1ss10na1s de outras 
areas. caso os bibbotecanos não sBJbam ocupa-lo, 
com efe!IY8 competêncl8, ex1g1da pelos novos tem
pos em que YJYemos" 

Mencoonando a escalada da Internet, o Clledo 
autor assinala que •o aparec1mento de ferramentas 
que permitem acessar e navegar seus recursos. e o 
1mpacto dessa tecnologiB em todos os n1ve1S da so
cl8dade, pni"'CCpelmente no que diz respeno à demo
cratiZaÇão da Informação, são fatores que, sem dúvi
da, ex1gem um repensar na formação atual dos pro
fiSSIOnaiS e, em partiCular, no c1e~ da 1nformeção 
(de mane1ra geral, Incluindo aqu1 os blbiiOiacános, 
documentalistas, arquMStas, CIBniiStas, peaquiSBdo
res e outros)"_ 

Os que trabalham nas bibliOtecas brasileiras, 
Sr_ Presidente. merecem o nosso respello e a nossa 
admoração_ Basta que se freqUente para se -.ta
lar o alto grau de qualifiCaÇão dos nossos e elas nos
sas blbiiOiecánas- Acompanham pari ~ o veloz 
avanço da '-!ologl8, que implantam nas sedll8 do 
seu trabalho- Não raro, superam, com a sua 0011...,_ 
tênciB e a sua cnabVIdade a can!mciB de recuiSOS 
dos empregadoras geralmente estalaiS 

No Brasil, a Blbho!aca NBCIOnal do Rio de Ja
nt!IIO, com C81CB de um mdhão e qu1nlwltas mil 
obras - além de """" de 600 m1l manuscntos. perto 
de 300 mil mapas e estampas e Pi8CIOS8S coleçiies 
de penodiCOS -, é considerada uma das ma1018& da 
Amenca Latma_ Ainda nc R1o de Janeiro, são conhe
cidas pela 1mportinc18 dos seus acervos as bibliOte
cas do M1n1S!éno da Fazenda. da Fundação Gatúl1o 
Vargas. do Real Gabtnete Português de Leilura e da 
Casa de Ru1 Barbosa, além das blbiiOiecas espec18-
hzadas do Instituto Brasde1ro da B1b110Qraf18 e Docu
mentação. ó'llio do CNPq, e da Fundação IBGE-

Em São Paulo, destacam-se a BibliOteca Muni
Cipal Mano de Andrade, a da Universidade de Sio 
Paulo e as da rede mutiJCJpal 

Nesta Capital a 81bl10!eca da Un1versldade de 
Bras1ha e a maas atuailzada do Pars em sua organr· 
zação e acervo. sobressaindo-se Igualmente as bi
bliotecas do Senado e da Cãmara dos Deputados. 
que ampl1am d1a a a•a o seu preSIIQIO pela excelên
Cia dos seus acervos e das suas efiCientes Instalações. 

Cre10 que temos em Brasíha serv~ços bllliole
cános modelares concentrados em O'llãos dos !lês 
Poderes Penn110-me aqu1 destacar, por serem da 
m1nha 1nbm1dads, as bibliOtecas do Senado e da Ci
mara dos Deputados. que têm Sldc de grande vali& 
para Deputados e Senadores, oferecendo IMS!Imá
vel contnbu1ção ao bom desempenho da a!JVfdade 
parlamentar Em ambas as bibliotecas, vamos en
contrar um corpo de tecn1cos, especialistas e iui'ICIO
nános da ma1s alta competênc1a e quallfK:ação, além 
da prest1mosldade e lhaneza de trato com que aten
dem aos seus usuanos 

Contudo. apesar de ocupannos no Brasil uma 
pos1ção razoavel no un1verso elas b1bll01ecas, muno 
falta a1nda fazer para at1ng1nnos o 1deal buacado por 
todas essas 1nstnuo;ões no mundo Acredito que em 
pnme1ro lugar está a necessidade de se vencer a 
1nebnante concorrêncl8 da ma televiSão, estimulan
do-se nos JOYen& o gosto pela fartura - gosto que eu 
d1na. quase peidido ao longo dos tempos -: abaste
cer as b1bhotecas com os livros que possam seduzir 
as novas gerações- É o obJeiiVO nosso Em segun
do. Jnvesbr-se em novas salas de leilu,ra e peaqu188. 

O S1stema Nacoonal de B1bllo!ecas Públicas ra
gJSira em seu Gul8, ednado em 1994 pela Bllliotllca 
NaCional, um cadastro com 2.253 estabeiBCIIIIIIInos 
públiCOS, dlslnbuídos por toda a Nação, ao dos qUBiil 

estio localizados no Maranhlo, 1nclusM1 em llll'1ha 
tena natal, Mndor, sob a denommação de Blbliate
ca Pllbi1C8 MuiiiCipaf RUI Barbosa- Nos Estados Um
dos da Aménca do Norte, são aproXImada- 123 
rrul os e8labelecirnent desse gênero, dos quais 
cerca de B-900 públiCOS- Muno nos falta, pelo Vislo, 
para chegannos a tal número, embola já IIXIIIIII entre 
nós a consCiãnc18 da 1mportii'1Cia do saber, ptlmor
dl81rnente edqu~ndo através dos IMOS mu- -
só alcançáYeiS, pelas camadas maiS pobres, na fnl
qiiãncl8 às bibliOtecas públiCaS-

Nas homenagens que são tnbutadas aos bl
bllolecanos. JUsto que se recoide o nome do paulsta 
Rubens Barros de Mo181s, o Palrono dos Bibllolecá
nos bras1le1ros Retomando ao Bras11. após comple
tar os seus estudos básicos na Suíça, hgou-se ao 
Mov1mento Modem1sta, liderado por OswaJd de An
drade. no qual desenvolveu Importante Influência na 
modema literatura biaSIIIIIra_ Como bolsiSta da Fun-
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dação Rockefeller, estudOu boblloteconomoa nos Es
tados Unodos. Veoo a ocupar postenorrnente adore
ção da DMsão de Bobllotecas da Prefertura de São 
Paulo, tendO ali omplementado uma ampla reforma 
na Boblloteca Munocopal daquela codade. Em 1940 
fundou o pooneoro Curso de Boblloteconomoa da Es
cola de Socoologoa e Polítoca de São Paulo Transle
rondo-se para o Roo de Janeoro, então sede da Capo
tal da República, orgarnzou a Boblloteca do Monosteno 
do Trabalho e dongou a Biblioteca Nacoonal de 1945 a 
1947 Culmonou sua carreora como Dorator da Bobloo
teca da ONU Autor de uma obra lrterana ampla e 
vanada, Rubens Barros de Moraos dedocou o melhor 
de seus esforços no sentodo de dar um senndO orgã
noco à boblloteconorma e, com esse propósrto, mple
rnentou e ampliou a lrteratura especoalozada, que deu 
corpo e doutnna aos seus fundamentos onstotucoona
lozadores. 

Nesta data, pois, cumpnrnento efusovamente 
todos os que. de algum modO. vonculam-se profossoo
nalmente às bobllotecas, desejando-lhes permanente 
ãnomo e grandes suoessos na bela mossão cuttural 
que desempenham 

No enseJO, lanço um apelo ao Presidente Fer
nandO Hennque para que Sua Excelêncoa, um onte
lectual de escol, volte a comandar uma nova campa
nha, desta lena para estomular a omplantação, em to
dos os Munocopoos brasoleoros, de urna Boblooteca Pu
bloca Munocopal. Tal movomento ona complementar a 
grande campanha 'TodaS as Cnanças na Escola', 
da resuttadOs que Já 1e sabe alvlssareoros. Em cada 
comunodade ontenorana urna boblloleca, esbmulando
se nos J0VBn5 o gosto pela lertura e, assom, dando
lhes condoções de superar no futuro os tantos obstá
culos que se antepõem aos que carecem de cuttura. 

Penso que sena esta a melhor homenagem 
que se podena prestar às bibllolecánas e aos bobloo
tecános brasoleoros, esse núcleo de mulheres e ho
mens dognos do melhor reconhecomento nacoonal 
pelo que, quase anonornarnenta, tem ledO pelo Brasol. 

Era o que eu bnha a dozer, Sr. Pr&sldente. 
Murto obngadO. 
O SR. PRESIDBNTE (Oionoel Machado) -Com 

a palavra o nobre Se~ador Leomar Quontanilha. 
O SR. LEOMAr. QUINTANILHA (PPB- TO. 

Pronuncoa o seguonte doscurso Sem nmsão do ora
dor.) - Sr. Presodente Srs. Senadores, uso a tnbuna 
para fazer um breve, porém preocupante regostro. 
Desde o ano passado, o Brasil assumou uma loderan
ça pouco onvejada: é o maoor omportacfor de arroz dO 
mundo. Pasmem, Srs Senadores, que, com essas 
extraordonãnas condoções edafocllmátocas, com ex-

tensão terntonal tamanha, com tantos desemprega
dos precosando trabalhar. que sabem produzor, o 
Brasol é. desde 1997, o maoor omportador de arroz do 
mundo Necessanas foram 1 molhão e 700 mil tone
ladas de arroz para assegurar que esse produto fa
mlloar, comum, pudesse chegar a mesa do povo bra
soleoro. 

Este ano, a prevosão de omportação superará a 
casa de 2 milhões de toneladas, Já que a nossa pro
dução pratiCamente focou estagnada em 1 O milhões, 
ou sllj&, para assegurarmos a presença do alimento, 
produto vnal da nossa alimentação, precosaremos 
omportar, Sr Presidente, em 1998, nada rnaos. nada 
menos do que duas moi toneladas 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- Permote-me 
V. Ex" um aparte, 1a no onocoo do seu doscurso? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TOl
Ouço. com prazer. V Ex". 

O Sr. Edlson Lobão (PFL - MA) - Senador 
Leomar Quontanolha, creoo que a onformação que V. 
Ex" nos traz e maos do que uma onformação, é uma 
denúncoa' É realmente onacredrtavel que um País 
com 8.500.000 Km• , com as maoores porções de 
terras agrocuttáveos do mundo, pnmeoro, seJB ompor
tador de arroz, segundo, o maoor omportador mun
doal' Isso é preaso ser drto do atto da tribuna do Se
nado Federal para que se possa acrednar! É uma ln
formação verdadeora. mas aos brasoleoros comuns 
não pode ocorrer urna odéoa dessa natureza. O Ja
pão é um paos monusculo; o seu terntóno é I1I8IS ou 
menos do tamanho do temtóno do Estado do Mara
nhão, com uma grande diferença: 70% do temtono 
do Japão, sabemos, são pratocamente oroaprovellá
veos, em razão das montanhas e também da ocupa
ção com cidades, etc. O que reata do solo do Japão 
para plantar arroz é uma nesga de terras. POIS bem, 
o Japão produz tanto arroz quanto o Brasil. E tudo 
ISSO por quê? Seguramente, por causa de uma políti
ca agrana equiVOCada da nossa pane. Não estou 
culpando este Govemo, murto menos o aluai Minos
tro da Agncuttura O Monostro Arlondo Porto, que está 
há pouco tempo no Monosténo da Agncuttura. tem se 
babdo exatamente contra essas dlfoculdades, essas 
mazelas que tanto perturbam a agncultura brasoleora. 
Se S. Ex" puder locar no cargo murto tempo, não te
nho dúvida de que comgorá essas deformações que 
tanto atormentam o povo brasolelro Quero cumpn
mentá·lo pela denuncoa que faz da tnbuna do Sena
do e lastornar que esse seJa o quadro atual brasoleoro 
no tocante à agncuttura Murto obngado. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO) -
Nobre Senador Edoson Lobão, agradeço sobremodo 



8)4----------------------------~AN~~=S~DO~S=EN~ADO~~FE=D~E=RAL~=--------------------~-I_AR_~ÇO--D_E __ I~ __ 

a contnbuoção de V E ... a elucodação do que ocorre 
no nosso temtono, pnncopalmente quando o compa
ra a um Pars desenvolvrdo como' o Japão de terras 
mmúsculas. de constll:urção basrcamente rochosa. 
com dofoculdade de encontrar espaço para produzor 
Aonde assom, ele produz o mesmo que o Brasol 

Não podemos reclamar dos mdoces tecnologo
cos já alcançados pelos produtores brasoleoros Nes
se aspecto, não devemos muoto ao Japão, não deve
mos em termos de conhecomento. de domomo da 
tecnotogoa para produzir arroz aos paoses que J8 al
cançaram os ma10res ondoces de pr:xlutovodade Na 
verdade. são outras as razões que levam o Brasrl a 
estar nessa sttuação vexatona. quando devena estar 
elCpOrtando e comnbuondo para rr.otogar a tome dos 
nossos ormãos que têm dohculdade em produZir Eu 
cttana, derttre outros motovos talvez hoJe o maos om
pottante a estrutura tnbutaroa. lambem equiVOCada 
1ncompetovel com a aluai economoa estabohzada Se 
fosse aplocada aos onsumos utohzados para a produ
ção do arroz, rnclusrve maqurnas e equrparnentos. 
reduzona sobremodo a competotovodade do nosso pro
duto. notadamente com os nossos vozonhos Uruguao 
e Alli8Mina, do Mercosul 

Se computarmos hOJe os encargos, todos os 
tnbutos cobrados, d11etos e ondoretos, aplocados so
bre o arroz, chegaremos a espamosa cdra de uma 
carga tnbutána de 37% aplocada sobre o nosso pro
duto, o que nos deoxa em sttuação de extrema des
vamagem com a Argemona, que tem uma carga de 
16%, e com o Uruguao, que tem uma carga de 14'lb. 
Essa nazão. por SI so, Ja ddocultana mutto a competo
IMclade do nosso produto Aonda que fosse da me
lhor qualidade, all1da que conseguossemos os maiO
nas orldoces de produlnlldade, tenamos dificuldade 
em colocá-to no mercado, em razão dos preços m&lS 
baixos dos palses VIZinhos. 

Se osso não bastasse. V Ex" abordou, com 
mutta propnedade, a potítoca agncola equovocada 
que ex1ste no Brasil e que se arrasta ao longo de dé
cadas, de muttos anos, sem que encomrernos urna 
solução adequada e dehntt1va para a questão. 

V. Ex' lembrou rnutto bem que o Monostro Arlin
do Pono tem-se dedocado ontensamente à maténa, 
homem competente. seno e comprometodo com as 
grandes causas nacoonaos Aonda não conseguou en
comrar uma solução, ate porque o seu MlnJSténo 
não possuo os rnecamsrnos necessános para que 
passa promover uma verdadeora revolução. uma ver
dadeft'll alteração e ontroduzor um modelo adequado, 
moderno, atual e competttrvo para a agncultura bra
Sileira, que, sem sombra de duvida, e a pnncopal vo-

cação da economra nacronal A agncultura e o pnnc1· 
pai tator de proaucão para um Estado ontenorano 
como o meu o T .:''=antrns para um Estado como o 
que V Ex1 represe.,ta e um fator Importante. é um 
peso rmportante E.,f1m e 1mportante na econom1a 
da maroraa dos Estaaos bras1le1ros 

E precoso que a equope econõmoca do Governo 
e todos nos. 1umos busQuemos encontrar, o quamo 
antes uma solução para esse ompasse, para as dm
culdades que envolvem o setor. que têm descapttall
zado os produtores que têm expulsado os produto
res São preJudocados aqueles que têm aptidão de 
produzor, que detém conhecimento tecnológoco, que 
aonda se atem - alguns poucos - a essa nobre atovl
dade que e prover o elemento essencoal à VIda o 
ahmento A agncultura tem que ser uma atoVIdade 
economrca Importante e cons1deravel. 

Sr. Presidente o volume acentuado de assen· 
tamentos dos cnamados sem·terra não tem contn· 
buoao para evotar a queda de produção ontema no 
Brasol Os aoversos planos de estabolozação da eco
nomia trouxeram. como consequênciB, a descapt.al1· 
zação. o entraquecomemo e o empobrecomemo do 
setor. e acentuaram. de lonna onevotável, o abarldo
no das propnedades rura1s e o êxodo rural, provo
cando problemas maoores com o onchaço das gran
des codades 

Estove na semana passada, na companhia do 
Momstro Artondo Porto, vJSttando um programa bem 
sucedodo. o Prodecer - Programa de Oesenvplvo
mento do Cerrado -. no Munocopoo de Pedro Afonso, 
em T ocamons onde. em atttude poone1ra, numa re
goão de fromeora agncola. produtores Que detêm alto 
conhec1rnemo tecnotogoco estão 1nsenrldo, no pro
cesso produtovo do País, cerca de v1nte mil ~nas 
Esse e um programa extraord1náno, b1nacoonal, reab
zado com a partoc1pação do Governo )8POnês. 

Exostem 23 proJetas somolares no Brasil, e todos 
representaram progresso e desenvolvomemo para as 
regoões onde foram omplamados. AsSISiornos a osso 
tambem no Munocop10 de Pedro Afonso, no tmenor, 
no coração do Brasol, ao VISttanmos e parconarmos 
suas lavouras. que apresentam hoJ8 um VIQOr e uma 
beleza extraordonanos e perapectovas de produção 
acuna da expectativa 

Os preços pratocados no meteado atualmeme, 
tanto para a soJa como para o arroz, são supenones 
aos preços m1n1mos estabelecidos. mas, mesmo as· 
som, paora sobre 8 cabeça dos produtores 8 pniOCU
pação de que não podelão resgatar seus compro
mossas com os agentes hnanceoros, em razAo das 
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pesadas taxas de JUros cobradas sobre seus finan
Ciamentos 

Trata-se de um programa onteressante, ompor· 
!ante, mas fadado a problemas se não houver uma 
correção em seu curso, porque os encargos fonan
ce•ros cobrados são •ncompatíve•s com um pa1s que 
apos vanos anos de onflação exorbrtante, expenmen
ta a deflação. No setor agncola, um segmento de 
alto nsco, VItal e estrateg1co para a econom•a nac•o
nal, aonda se empregam T JLP e encargos fonanceo· 
ros que não pennrtem ao produtor alcançar resulta· 
dos posrtovos nas suas atovodades 

Isso, Sr Presodente, controbuo de forma decoso· 
va para aumentar a taxa de desemprego, pnncopal 
problema que a socoedede brasoleora enfrenta Quan· 
do omportamos produtos, cnamos dofoculdades para o 
nosso produtor, desempregamos o nosso trabalha· 
dor, enquanto que presbgoamos o produtor estran· 
georo e empregamos o trabalhador estrangeoro Isso 
não tem cabomento1 Não podemos contonuar admoton· 
do esse topo de srtuação' O desemprego e um fan
tasma que, hoje, assombra a maoona dos lares bras•· 
leoros, e a agncultura talvez se1a um dos pnncopaos 
cam•nhos não so para mm1m1zar esse problema 
mas lambem para gerar nquezas no Paos e evrtar a 
evasão de dovosas 

Era o regostro que gostana de fazer, Sr Preso· 
dente. E oportuno, omportante e necessano fazermos 
uma reflexão conJunta, para buscarmos uma solução 
para essa srtuação que compromete a agncultura 
braslleora 

Muoto obngado 
O SR. PRESIDENTE (OtonoeJ Machado) -

Concedo a palavra à nobre Senadora Junoa Manse 
A SRA. JÚNIA 'MARISE (BJoco/PDT - MG 

Pnonune~a o seguonte doscurso Sem revosão da ora· 
dora.)- Sr. Presodente, Sr's e Srs Senadores, esta· 
mos recebendo maos uma notocoa de grande ompacto 
e repercussão para aqueles que sonharam, um doa. 
com a sua casa própria e que buscaram, por meoo 
de um fonancoamento da Caoxa Econõmoca Federal, a 
realozação desse sonho a onstotuoção esta ameaçan· 
do seus mutuános onedomplerrtes de colocar seus 
nomes na hsta negra do Servoço de Proteção ao Cre· 
doto. 

Ora, Sr Presodente, lodos sabemos que os 400 
moi mutuanos do Sosljema Fonanceoro Habotacoonal 
estão passando por g~andes dofoculdades de ordem 
fonanceora e econõmoca. Agora, contudo, exoste uma 
sitUação que consodero onedota no nosso Paos, uma 
contradiÇão muoto sena na postura do Govemo em 
relação ao programa de construção da casa propna 

- o delocrt habrtacoonalta chega a cerca de 17 m11hões. 
pnnc1palmente enue as populações maiS carentes 
O Governo esta am.estmdo exatamente contra esses 
mutuar1os. fazendc. com que fiquem em atraso com 
o pagamento de suas prestações na Caoxa Econõmo· 
ca Federal 

Se hzennos um levantamento entre esses 400 
moi mutuános do Sostema Fonanceoro da Habotação, 
seguramente vamos venfocar que 10% a 15% deles 
perderam os seus empregos nos últomos meses, em 
razão da pohtoca recessova omplementada pela equo
pe econõmoca do Govemo. que está cnando esse 
verdadeoro fantasma. expressão 1a utohzada pelo Se· 
nadar Leomar Quontanolha. O IBGE exobou numeras 
ac1ma de 7°1Ô, mas não constatou, por exemplo, que 
os trabalhadores aesempregados estão, ho19. na on
formahdade 

Certamente. Sr Presodente, e uma sotuação 
ompar. que não pode ser examonada sob a lente da 
antmetoca do Sostema Fonanceoro Em vez de amea· 
çar os seus mutuanos, a Caoxa EconõRIICS Federal 
devena e rever os aumentos que lhes está ompondo. 

Ha uma entrevosta, no 1omal O Globo, com a 
Coordenação Nacoonal dos Mutuanos e vános depoo
mentos de mutuanos do Sostema Fonanoeono Habrta
coonal, como o de um taxosta do Roo de Janeoro que 
adquorou, por meoo da Caoxa Econõmoca, em 1994, 
um apartamento no baorro Olana Nesse mesmo 
ano, a Caoxa aumentou em 84,70% a prestação do 
seu apartamento. que passou de R$250 para 
R$500 

No mês de tevereoro úHomo, o ""''USie geral 
das prestações dos mutuanos que adqutnram casa 
propna too de 13%, segundo os cálculos tomecodos 
pela Caixa Econõmoca Ora, Sr Presodente, o Gover· 
no não pode dozer que aumentou os salános dos 
servodores na mesma pnoporção Há maJS de três 
anos que os seMdores publocos federai!t,.. estaduaos 
e munocopaos não recebem um centavo sequer de au
mento real Os seMdores públiCOS do estado de MI· 
nas Geraos, por exemplo, estão com os seus salános 
atrasados ou com o seu pagamento parcelado No 
entanto, quando não pagam na hora a conta de 
agua ou de luz, recebem muRas. É uma srtuação 
onedota se o servodor publoco não paga em doa as 
suas prestações, se1am quaos forem, certamente 
lhes serão cobrados turos Ja o Estado pode atrasar 
o pagamento dos salános dos servodores e até mes
mo parcela-los 

Nessa mesma matena do 1omal, há um regostro 
que consodero omportante: o de que "a casa prõpna é 
um patnmõnoo de proteção da famíla, e não um arto· 
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go de luxo· Realmente, não se trata de um automo
vel ou de um barco. não e um art1go supérfluo. Sr. 
Presidente a casa própna e o patnrnõmo da famíl1a 
O Governo. em vez de procurar o mutuano em atra
so com suas prestações para renegociBr e d1scut1r a 
melhor tonna de cobrar as mensalidades atrasadas. 
resolveu ameaçá-lo. cnando um constrang11nento 
mutto grande para milhares e rmlhares de mutuános 
1nad1mplentes. que talvez o este1am porque perde
ram o seu emprego recentemente ou ate mesmo 
porque estão com os seus salános atrasados. Sim. 
porque ex1ste um conJunto de sttuações que certa
mente estão levando esses mutuanos à •nadmplin
Cia. A pnme•ra delas é esse percentual de re&Justa. 
que está totalmente •rreal em relação aos salános O 
Presidente da República. no ano passado. aumentou 
o saláno m1n1mo de R$108 para R$120. agora. o 
Pres1dente da República diSse que os salános vão 
aumentar apenas R$8. A Ca1xa Econõm•ca. portan
to. não pode estabelecer um cnteno completamente 
d~erenc~ado daquele que o Governo adota em tela
ção ao pagamento dos salários dos seus sei"VIdores 
ou dos proventos de seus aposentados Que dlspen
dade e essa?• 

Sr Presidente. em face desse constrangimento 
que a Cauca Econ6miC8 Federal esta Impondo aos 
mutuanos do S1sterna F1nance1ro da Habttação, C1810 
que eles devenam mover uma ação JUdiCial JUnto ao 
serviÇO de proteção ao consum•dor. Esses mutuános 
podem perfettamente bater às portas da JusbÇB para 
ped1r que ela •mpeça essa VIOlência que estio come
tendo contra eles. pnnc111almente com os da CIIIXB 
Econ6mK:a Federal. 

Sr. Presidente. lere1 rna1s um trecho desse rna
téna. poiS me chamou a atenção a forma anoganlll e 
viOlenta com que a Cauca EconômiCB está tratando a 
questão. causando constrangimento a rmlhares de 
mutuános do nosso Pais. D•z a matena: 

"Na hora de lixar a nova prestaçlo, a 
CEF tem seguido uma 199ra ún1ca: ata con
sidera a vanação da taxa relerenc1al (TR) e 
adiCIOna ma1s 3% a titulo de produtMdade 
Em levere11o, por exemplo. o reaJuSte garal 
lo1 de 13% ( ... ) 

Mas a Cauca esta mesmo dec&dlda a 
apertar o cerco e press•onar os mutuános 
para que eles mantenham em d1a as pnasta
ções A partu do teiC81ro diB de atraso, o 
mutuáno recebará uma carta da CaiXB lem
brando o atraso. Após o 30" d1a, serj envia
da uma outra notdiCaçlo dando um prazo de 
20 dias para que e divida 11818 quitada, antes 

que o nome se1a enVIado ao SPC Com 60 
d1as de atraso. o mutuano recebará outro 
av1so, desta vez anformando Que o nome uá 
para a l1sta negra se a d1v1da não for atual•
zada Depo1s de 90 d1as de atraso, a Ca•xa 
ac10nara o mutuano JUdiCialmente. • 

Essa sttuação tem alcançado mutuános de 
todo o Pais. Temos depoimentos de mutuános da 
BahNJ. de São Paulo. do R10 de Jallelro. de Minas 
Gera1s e do R1o Grande do Sul Certamente e.a lis
ta va• aumentar. porque essa sttuação cnará uma 
grande dificuldade para lodos os mutuános do Siste
ma F1nance1ro de Habitação. 

Por 1sso, Sr Presidente, fazendo coro a essas 
manifestações, d1ante da perplexidade de 400 mil 
mutuanos do nosso País, das ameaças que estéo 
sendo lançadas contra esses mutuános, queremos 
encam•nhar um ped1do de Informações ao PresKien
te da Ca1xa EconõmiCB Federal 

O nosso requenmento esta embasado nos se
guintes termos· 

"Com fundamento no art 50 § 2", da 
ConslltuiÇâo Federal e no art 216 do Rego. 
mente Interno. soiiCtto se)B encamnhado ao 
Sr Presidente da Ca1xa EconómiCa Faderal, 
Sárg10 Cutolo. o segu1nte pedido de Informa
ções: 

1) Cuantos são os que estio com as 
prestações em atraso com maiS de tnnta 
diBS? Qual a dlstnbulção desses m~ 
1nad1mplentes por Estado e Mun~eípoo? 

2) Qual a dderença entre os reajustes 
salan&IS que os mutuános 1nad1mplentas re
cebem nos ulbmos tnnta e seiS ~ e as 
taxas de reiiJuste das prestaçõee da C8llll 
própna? 

3) QuaiS os cntános adotadoe pela 
CEF para estabelecer os re&JUStes das pres
tações da casa própna? 

4) Quais as medidas que a CEF está 
tomando para receber os pagamentos das 
parcelas atrasadas do FGTS de ~ 
que estão mad1mplentes Junto ao s1811Bma? 
Qual o valor total da divida dessas empre
sas e qua1s são as cem ma10res dewdoras 
por Estado?" 

Sr. Presidente. todos sabam que as empresas, 
pnnc1palmente as grandes. vêm sonegando, ou SBJB, 
vêm deucando de lazer os repasses do FGTS para a 
Cauca EconõmiCa Federal. Nio estamos vendo qual
quer atitude por parte do Governo eqwpatBda a aeaa 
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que esta sendo tomada com relação a esses mutua
nos. Nós não estamos vendo a mesma at1tude Será 
que o tratamento para com as grandes empresas 
deste Pa1s e um e o tratamento para com os mutua
nos. que adqu1mam o bem como um patnmôn•o da 
sua fam1ha, como uma morad1a, um teto para a sua 
famR1a e que não e nenhum art1go de luxo, é exala
mente a prátiCa do constrangimento, da ameaça de 
colocá-los no SeiVIÇO de Proteção ao Cléd•to e. 
apos noventa d1as, ac10ná-los fUdiC•almente? Isso 
SignifiCará que eles podenlO perder esse seu bem 
vahoso. que e a sua casa, o seu apartamento mo
desto, a sua morad1a, e que poderão, a partir de no
venta d1as, estar no me•o aa rua se não atende~em 
às pressões estabeleCidas agora pela Caoca Econó
miCa Federal. 

Conclu•ndo este 1eg1stro, penso que é o mo
mento de Invocarmos aqu1 o prmcíp\0 étiCo na adml
mstração deste País O Bras1l tem ass•st1do durante 
os últ1mos meses, durante os últ•mos d1as, a sttuaçõ
es atípicas com retaçãq aos procedimentos et\Cos da 
VIda púbhca de nosso~aís, pnnc1palmente as prati
cas adv1ndas do propn Governo. 

O tratamento d renc1ado está claro neste 
País. O Sistema f1na 1ro, que fraudou, que des
VIOU, teve um tratamemo benevolente por parte do 
Governo. Mas mutto benevolente e mu1to generoso 
Imediatamente fo1 socomdo pelo Proer e ma1s de 
R$20 bilhões foram-lhe concedidos 1med~atamente 
O Governo d1z1a que não podia deocar o sl&lema fi
nance•ro do Bras11 quebrar e por ISSO era prec•so so
correr os banqueiroS, que fraudaram, que roubaram. 
que desviaram dos bancoa particulares E agora, Sr 
Presidente, venflcamos esse tratamento que está 
sendo dado hOJ& aos pobres mutuános do s1stema fi
nanceiro do nosso Pa•• E certamente po~que sem
pre foram bons pagadores. O pobre paga bem e 
paga em dia, o trabalhador paga as suas dívidas e 
paga em d1a. O ~que não goste de pagar em 
dia, e quem rola suas fvldas, e quem busca os ca
minhos da renegoc1 - de suas díVIdas. 

Só por ISSO, Sr Pres1dente, o Governo lança 
agora essa ameaça que entendemos ser uma VIolên
Cia que se praiiCII contra os mutuános do SIStema Fi
nanceiro da Habitação. ~ o momento de 1eflet•rmos 

Se o Presidente Fernando Hennque Cardoso 
t1ver conheamento do pronunc~amento que faço 
aqu1, hOJe, refletindo sobre essa questão, gostana 
que Sua Excelêr.c\8 convocasse o Pres1dente da 
Caoca EconõmiCa e delerm•nasse, •med~atamente, o 
recuo dessa decisãO. Que a CaJxa Econôm\Ca con
vocasse os mutuários em atraso e nE'gOCiasse com 

eleS. que lhes desse uma chance, mas que não colosse 
esses mutuanos na parede, da forma como esta fazen
do, com essa ameaça pubhca. explíctta. de lhCIUI·Ios na 
hsta negra do SPC e BfUIZB-loS em noventa diaS, o que 
s•gnlfiC8ra a perda ao seu patnmôn10 

Ma1s do que ISSO, Sr. Presidente, comprar um 
•movei pela Ca1xa Econõm\CB, pelo S1stema F1nan
ce1ro da Habitação, não é o melhor negóc1o. Te mos 
aqu• o depoimento de um mutuano, que Já vem pa
gando há muttos e muttos anos o seu Imóvel, e que 
ven!ICOU Junto a Cau<B EconómiCa que o seu deb1to 
e, hoJe, de R$1 ao m1l, quando o seu apartamento 
numa v1la, não vale R$28 mil, a preço de mercado 
Ou seJB, ele a1nda está devendo R$100 m11, Já deve 
ter pago quase 1sso, e o 1movel não vale R$28 rmll 

Essa é a grande constatação, e sabemos 
que 1sso ocorre po~que a Caixa Económ•ca hca 
25, 30 anos recebendo as prestações dos mu
tuanos, que em crnco, se1s ou dez anos pagam 
com as suas prestações o •mõvel que adqum
ram. ficando o restante como lucro para aquela 
&nst•tu•ção fmanceara E e ela que agora. neste 
momento, Investe contra esses mutuár~os. amea
çando-os de ação JUdiCial por um atraso de 30, 
60 ou 90 d1as e de colocá-los na hsta negra do 
SeiVIÇO de Proteçáo ao Créd•to 

Isto não nos parece, com toda certeza. uma 
deciSão acertada por parte do Governo nem da Pre
sidência da Ca1xa EconômiC8 Federal.· É um ato de 
VIOlência, r10 momento em que estamos vendo o de
semprego crescer, cada vez maiS, no nosso País, a 
sttuação de ddiCuldades sOCiaiS por que passa a 
nossa população, a falta de condiÇÕIIS de sobleVI· 
vêr.cla d1gna da maJOna da nossa população e a 
questão da moradia. Não se pode brar da nossa po
pulação e, pnr.c1palmente, desses mutuános, devrdo 
a um atraso nas prestaç6es, este que é pralocamen
te o seu bem ma1s pi'8CIOSO, o palnrnô1110 da sua fa
müla. a sua casa própna. Certamente, os nossos 
mutuános devem procurar o SeiVIÇO de Defesa do 
Consumidor, que, por sua vez, deve bater às portas 
da Justiça para 1mpo!d1r que a Cauca Económica Fe
deral tome medidas como estas e cont1nue amea
çando e constrangendo os 400 rml mutuános do nos
so Pa1s, que sonharam ter a sua casa propna e pa
gar esse patnmõn~o com seu salãno. seu trabalho e 
seu suor. Mas, nem por ISSO, a Ca1xa Económica Fe
deral podera exorb1tar nas suas atttudes e nas suas 
pratiCaS, elevando os reaJustes ac1ma dos aumentos 
satena1s, que, abãs, não eXIStem, e reaJustando as 
prestações em patamares que não se enquadram na 
realidade aluai do nosso País. 
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Encam•nho, ponanto. à Mesa o pedido de miar-
mações a Ca1xa EconõmK:a Fedeml 

Era o que eu t•nha a d1zer. Sr P18Sidente. 

Mu~o obngada. 

O SR. PRESIDENTE (Oton1el Machado) -
Concedo a palavm ao nobre Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÃ (PFL - RR. Pronui"'CCB 
o seguinte diSCUISO. Sem reVIsão do orador ) - Sr. 
Presidente, S'"s. e SIS. Senadores, a 11nprensa tem 
notiCIBdO, nos úlbmos diBS, a 1mensa difiCuldade VM

aa pelo Estado de Ronuma por conte aa seca piOVO
cada pelo fenõmeno El Nmo No 1nvemo deste ano e 
do ano passado, nio choveu no Estado de Ronuma 
Conseqüentemente. agora. com a chegada do ve
rão, o caso tem-se agravado. e temos VISto que par
te do Estado de Rora1ma tem fiCado em chamas de
vido a essa Situação clmábca. 

Os 1ncãndios ocomdos. tanto em lazendas 
quanto em áreas lnd1genas, têm causado ..,._ 
Pl'lllu•m à população do meu Estado. Temos procu
rado o Pretlldenle Femando Hennque Caldoso e os 
M1niSiros Antomo Kand1r e Fernando Calão, no
do de buscar camnhos para m•norar o sofnnl6110 da 
população. Ap.-ttamos proposras para que os re
CUISOS que foram liberados pelo Governo Federal 
&eJ&m a11eaonados às Prefe~ras de Ronuma, por
que é o Pl8fetto que está enfrentando 1111118 de perto 
a dificuldade mposta por essa caJamdade. 

Nos úlbmos diBS, temos Obtido lnforrr189Õ88 do 
Governador do Estado, que reputamos ser um dos 
rasponllliwls pelo agravamento das dillculc*fes ,.. 
VIdas pela população, pi que, há dois anos, o Mlnls
téno da Agricultwa alertou o Governo de Roluna 
para o lato de que, MSte ano, haveria ddiculdlldes 
deVIdo à auslncia de chuva&. O Governo do Ell8do 
não tomou p!OVIdlnc~a alguma, n1o pnlp8RIU a po
pulaçAo, não fez benagens e não articulou aaiiiÇiies 
que pudBIIEIIIl rnrnorar HS8S dificuldades. Agora. O 
Governador, candidato à reelalçio, ap~aam.ldo 
um péssimo daa8!11p81~ nas paaqu-. tanlllllgllr· 
rar-aa a - calamodade, na tentabVa de m- re
cursos pera mudar, com o sofrimento da pnp Jlaçlo, 
o panorama alailoral. 

Sr PI'8Sidante, samos favclláVIIIS à llberaçlo 
da dinheiro por parta do Governo Fedalal e 88llllmos 
trabalhando para ISSO, mas pensamos que 88888 re
cursos devem ser d118CIOrnldos aos ptafeltos, ll'lde
PIIIIdenta de cor parlldána, porque os prata- n1o 
dl8pulariio as 8laipões- ano e, portaniiD, pode
rão apliCar com maia III8IIÇáo os IIICUISOS de uma 
calamidade como a da II8C8 de Ronuma. 

Apos enterld•mentos. estou encamnhando alicio 
à Embaocada do CBnadá. para que aquele Govemo 
empreste ao Estado de Rorama IMÕ8S Ulllrzadns no 
cornbaM a mcênalos de 1101 B I ' naquele País. lnfar. 
rne1 a Embeocada que parte da árae. ndígena IBIIOIIIA
'"' está em chamas e que o Estado não tem camo
IUCIOnar esse problema. Como o Canadá tam IDIPII
riênaa no combete a •ICê•ldios em .,._ e dillpõa 
de equlp8R1ElniOS, como BVI6as-lanque, que poderão 
ser ubllzados nessa açio, encamnhamos à Enmxa· 
da essa sollcllaçio. que espera nos wr alandds. 

No tocante a questão fund1ána do Estado, en
caminhai ofíciOS ao M1n1stro da Rafonna Agrária, 
Raul Jungmann. ao PI&SKiente do INCRA. Milton 
Se11gman. e ao P18Sid8nte da Fun&l, Sullvan Olivei
ra, para que fazendeiros, agncultores e produloraa 
rura1s que estio locaiiZIIdoa ~ araas llllllgenaa, 
que pi estio demarcadas, posum ser l'8fll8l.;adaa 
para outra aleL Sr Presidente, indico 8 proplladade 
do Bamerindus, compoeta por maos de 60 mi hacla-
rea que ho!e estio à d1sposção do Governo Fedand, 
como área pass1vel de UIIIIZBÇão por perta ..._ 
produtores rul'liiS InclusiVa, farei uma prapoata ao 
MlniSIIO lns Rezande. que COIII& da a Fuwl, no -*lo 
de que S. Ex" delalnwe enllaoD16- _,. o a.1illlo 
Raul Jungnann e com o INCRA. no ntuitD de -'lcar 8 
p ........ da ubiiZ8çiio da fazanda do a. .......... 
l88lo açiil I deasas ~ IUIBIII, que, ,_.,.,com 
a denacação das áJws ~ nio 11m apçlo no 
Eslado da Ronlma 8 ....... - Cllll" por ..... os -
somos da cansiiUir wn pabw1610.. . 

Sr. PI8Sidente, eu gostana de soliCitar que V. 
Ex' delermlnasaa que, JUnto ao mau diacu-. toa
sem apensados os ofíCIOII encamr~hados, piUjiOiido 
a IOiuçio que pacifica o Eatado de Roraima no to
canta à demarcaçlo de tanas indlgaMs. 

Era o que eu tmha a dizer, Sr. Presidenllt. 
Muito obngedo. 

DOCUIIENTOS A QUE SE REFEIIE 
O SR. ROIIEifO JIJCÁ Ell SEU PIIOIJUI#. 
CIAIIENTO: 

OF.N°0411911-GSRJ 

Exm.•Sr 
Drlloui_J_ 

-1a,10de-vode1-

DD M-~di,..., de l'<llilica F..-

--DF --· A doll•oaçio de -ludlgoiE 1D-de-
e.cxa :Dw••••.a.....,dah idBIIwe""J -hla-
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tõrtcos das refendas areas tem gerado um d•ma ae l'l58QUran

ça e de desestabiiLZaçio BCOnOm•ca na nossa reg•ão 

Se, por um lado a 1e1 garante aos 1ndlos o dnato das suas 
terras •memonms. e 1sto nAo se discute, por outrO ladO, a masnw 

l&g~!dação data11'11111a que os ocupantes de boa-fa dessas 1enas 
quando deiialcadas S8181n•ndamzados por &US benfadonas. e 
reassantados de acordo com os cntanos Vlgentas 

A ausã'ICIB destes procedimentos nos processos da de-

marçaçio da IBII8S lndt~ em Ronuma tem contnbuido, ...,.. 

velmante, para o clrra de tensao e conflito que tem se Instalado 

no nosso Estado mch.ISMt pela ornssão do seu GcMtmo 

No 1ntu110 da contnbUI" com a solução ctesras quesl6as, pa
Cificando Rcxanna e, pnncopolmanta, fazendo JUSbÇa a dezenas 

da famillas qua trabalharam e constru1ram wn patrirnOn10 que, de 
UTI dl8 para outro. se esva• com a demarcação md•gena propo

nho a Vossa EJcelêncla a Ub•UIÇio pelo lnaa dos mBIS de 50 

rnl hectares da Fazenda Bamenndus para o reassentamen1D dos 

tazandalros. passaros e ~ de áreas 1nd1genas que eS1ão 
sendo ralliiOIJidoS, notadamante das areas aa São Marcos, Rapo

sa e Serra do SOle ou\nls n.nores. CUjOS levantamantos Jé.1cram 
reaiiZ8das pela FUIIBI 

Reslana asam, com esta reassentamento raal1zado tJus.. 
car os racuraos Junto a Fu1'181, para as respacbY8S 1'1den&zaçõas 

-----~da elaOOraçãoda-or· 
~doprógna ano 

Certo da atonçAo da Vossa Excelllncoa para o caso, e de 
aua sensibilidade na busca de uma soluçio que atenda aos ln

diOII e aos proc:IUIDras MWI. cokx:o-me a dssf C'l çio, ao tempo 
em que I8'KJVO procestos de con&lderaçlo e apraQO 

Atenclos8mente Senador Romero JIICIIi. 

OF. N' 43198- GSRJ 

Brasola, 10 de março de 1998 

llm'ISr 
Dr. Mlhon Sebgman 

MD P-do lnslilulo N- de CoQuação e IWorma 
Agréna 
Brasília- DF -PI-

A cJernan:ação de ~""'- no Eslado de Ronama 
a, conseqllanfltm ... a reli de lazandalros e ocu~ tw-
róncos- relatkles alraas. gerado um cima de •nsegurança 
a da d-traçiio ~na nossa "'9'io 

Se, por a.mlado, a I garante aos 1ndros o dlrtNID às suas 
terras lm&I'I"'IrriHS, a ISID - se d1scute, por outrO lado, a mesma 
lognl ;ac delerm1na que oS ocupantes da boa M dassas terras 

quando darnarcadas. S8fiiiT1 IndenizadoS por suas benfeilorias, e 

........,""""'de IICORio oom os cnlárm vigenl8s. 

A ........ - ..-.......... noe "'""'ocasooscasoos de da

IIIIUCIIÇio de lenBS n~r- em Rol80rra- conlrllulclo, --

velmenle para o cJ•ma ae tensao e conflito que Iam se 11'1Stalaao 

no nosso Estado •nciUSive pala Dmlssão do seu Governo 

No 1ntudo de conU'OJir com a solução desta& quesl6eS ga

aficanclo Roraima e pnrcpalmema, tazenoo 1usbça a aezanas 

da fam1l.a& que trabalharam constru1ram um patnmOn•o que, de 

um dl8. para outro, se 85'181 com a demarcação 1nd1gana, propo
nho a v s• a ubiiZBÇão por esse orgão, aos miUS de 50 m11 hec

tares aa Fazenda Bamanndus para o reassemamanto dos fazen

deiros, pOSSeirOS e ocupantes da áreas nt1ganas que estão sen

do remo\l'ldos, noiBdarnente daS areas de São Marcos. Raposa e 

Sana ao Sol a outra& meoores. CIJIOS tevantamemos Jé toram rea
lizados pela Funcu 

Restana 8S8Im com este raassantamanto realiZadO. bus

car os recursos llrlto a Funcu para a& ra&PBCIN'as 1ndan1zaçóe& 

t810 esta que &ena tratldD quando da ~ da prDPOIS1a or

çamentl!ria do pro,.mo ano 
C811D da atenç4o de v s• para o caso e de sua senSibili

dade na busca de uma solução que atenda aos 1nd1os e aos pro

dutores I'UI'BIS coloco-me a d1spos1ção ao tempo em que renovo 

proleStO>de ccnsodenoçãoe"""""' 
COrdialmente - S«<ador Romero JUCIII. 

OF N' 45198- GSRJ 

Braallaa. 10 aa março de 1998 

IIm' Sr 

Dr Sulavan Slvesb'a OliVeira 
MD P-anre da FundoÇéo NaaonaJ do lncl"'- FUNAI 
Braaiba-DF -P-. A clemarcaçlo de terras 1nd1genas no Estado da Ronuma 

e, conseqUantem1111111, a ndii'IKia de f'azendelraa e acupani8S hl&

--ralericlas lirau, -gerado um cima de '"""!1Lnii1Ç8 
e de d11 sCsb111ZBÇão iiCXIi.omca. na noaaa regalo 

se. por um lado, a Jeo garan1a - '"""'" o clradD ês suas 
terras memon&IS, e ISID não se discuta, por outro lado, a rn.rra 
larl ;• daterm1r.. que as ocupanl8l de boa M ~ terras. 
quando daman:adas, ._, ndallzados par suas banlaltortas, e 

,.. .. enl•b•**'""' de acordo cam os crttérlos Vlg8l'lf8S. 

A ausência deitai procedimentos no& Ofii""O:elaiiiCD.I da da

"'"""'''iode tarras --em Ronoma- -..rdo ... ..,.. 
........... para o ..... de-. cmiiiiD que- .. -
no,_ Eslado, nc:t...,. pela oml-de- Gavllmo 

No mtudD de oomrtbulr oom a soluçio-q...-. pe

a- Roreoma a, ...... .....,_. Jazendo Jusllça a dtienaS 

da famlllas que trabal\ararn e construíram wn patrtrnOniO que. da 

um da para outro, ea ..,_. com a dernllrCaÇão 1nd1gana, prooo

nho a v S" a Ulllaçao, pelo INCRA, - ...,. de 50 ""' '*"""" 
da Faza'lda Barnertncll• para o ,......lamiHIIO doa tazandeuos 

poaalros e-de*- Jncllgems q .. IIIIIID sendo ramo
vtdal. rtDM1 ,_. das *- de Slo Marcos, Raposa e Serra 
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do Sol a outra& menores. CUIOS levantarnenlo& JB. loram raüza
dcs por esse orglo 

Rastana asam com este reassentamerno raal•zado. bus
car os recursos tunto a essa FundaÇão para as respac'bvas n:llt-
n•zaçoas. lato este que sena tratado quando da elabmação da 
Pf'OPO$Ia OIÇ&Iwn1éria do próxmo ano 

Certo da allenÇio de v s• para o caso a de sua ..,Sibill•· 
dade na busca de ....., solução que atenda aos mdiDs a aos pro
dutores ruraiS coloco-ma i Õ!SpDS!ÇãO, ao tampo em que rancwo 
proiOSIOS de-raçloo-

Cordlalments, Sanador ROIMI'O Juca. 

O SR. PRESIDENTE (Oton1el Machado)- V 
Ex" sara atendido na forma reg1mental 

Concedo a palavra ao Senador JúliO Campos 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT PronuiiCIB 

o segu1nte diSCUIIIO Sem reVIsão do orador ) - Sr 
PreSidente, s.-a. e SIS Senadores, uma das maiS 
11nportantes publiCaÇõeS da area econômlco·flnen· 
ce1ra, a reVISta COfiJuntura Económica, ed1tada pelo 
lnstnulo Brasileiro de Econom1a da Fundação Ge!U· 
llo Vargas, traz, na capa de sua ediÇão de levere1ro 
de 1998, um título que retrata, de forma precisa e 
adequada, o tema e o mot1vo da m1nha praeença 
hoJ8 na trtluna do Senado Federal 'Agncultura: o 
elo maiS fraco'. 

'Agncunura optmllda- Esmagada por JUros pe
sados, ci8CIIIos escassos, tnbutos em cascata. tan
tas aHandegánaa diSCnmnatonas, custos elevados 
de transporte e supervalonzação cambial, a agncul
tura btasllella passa por momentos ddícBIS. Apesar 
de tudo, a prodUÇio CA!8CB na área de exportação' 

Esse é o resumo falto por Conpmtura EDon6nv
cs na apresentaçlo das maténas do mls de laverel
ro de 1998, assunto pare o qual todos nós que te
rnos responsabJJrdade pollbca e adllllmslraiMI deve
mos dediCar espec~al atenção, poiS é Impossível que 
um paiS oom 111818 de 160 milhões de habllanles, 
como o BrasK. relegue a agncultura a um segundo 
plano, permta que ex1sta fome em sua população e 
trale o agncullor oomo Cidadão de te1C8118 catagona. 

Sr. Presidente, s .... e SIS. Senadoi8S, é ver
dade que a agncultura de alto mvel, geralmente ope
rada por grandes empresas exportadoras. vem apre
sentando um desempenho multo bom, oom aumento 
de produtiVIdade, melhona nos lucros e grande con
tnbuiÇio para a geração de d1V1sas, melhorando nos
so balanço de pagamentos e aumentando noasa 
palllclpaçio oo oomérao extenor 

No entanto, o pequeno e o rnedlo produtores 
agrícolas sobnMVem com grande dificuldade. sem 
crédito bancáoo s~ e adequado. enfrentando 

uma concorrênc1a ac1rrada e desleal de produtores 
allemgenas. 

Nossos peoueoos agncultores - muitos dos 
qua1s holl' se estão transformando em produtores 
sem terra. po1s são obngados a vender suas tanas 
para pagar suas diVIdas bancsnaa - são obngados a 
enfrentar dumping, a culbvar a terra com detennna
da regra de JOgO e mullaS vezes a colher a prodnçio 
com regras totalmente dderentes, 811111 em termos de 
tantas aHandeganas. 1mposto de exportação e aubsí· 
diOS concedidos por outros pa1ses a seus produtores 
rura~s. 

O fato de algumas culturas de exportação, 
como a 5018. a cana-de-açucar e a laranJa, tarem 
crescido não s1gnd1CB, absolutamente. que a agncul
tura bras1le1ra va1 bem, que o produtor agrícola rece
be o tratamento que lhe e merecidamente devido. 

Gostana aqu1 de locshzar um dos ma1s mpor
tantes pomos da problematx:a agncola bi'IUIIIeira: o 
desemprego de mão-de-obra oo campo, que ocone 
em grande escala ho1e oo Brasil, CUJ8 contraparbda 
e a grave descaprtallzação dos pequenos agnculto
res 

De nada adianta o Governo Felderal tentar -
sentar alguns milhares de agncultores sem terra se, 
ao mesmo tempo, muitos dos agnculto18S tradiCIO
naiS, 1a assentados há mudos anos, são obng.dos a 
abandonar as suas terras por falte de coudiÇiles 
adequadas de sob.evnténcia e man~nçio de suae 
abVIdades. 

V. Ex", nobre PreSidente. Senador OtoiiMI.Ma· 
chado, que e de GolaS, um Estado IISSIIIICIIIImente 
produtor agrícola - talvez um dos anca ma10res pro
dutoi8S de grãos desta País -, ssbe pe~ 
do momento ddlal que """"" o pequeno e o médio 
agncultor braslleii'O 

O desemprego e atualmente o grande mal, 
possiVelmente o maior mal da hurnBnldade. em de
corrênc~a de todas as suas cor.eqiiênCIBs eootl&mt· 
cas, SOCiaiS, polítiCas e psiCOlógiCas negativas. 

O desemprego e o verdadeiro Horror Ec:on6ml
co. oomo bem retrata o titulo de um IMO racenta
mente publicado na França sobre o mal deste século 
e, talvez. do próximo m11ên10 

O Brasil, com uma população jOvem e trabalha
dora, deseJOsa de pariiCipBr aiiVamente da eoonom1a 
do futuro. não pode pel'lnlllr que seus JOV&ns desfa
leçam ante a praga do desemprego. que hote é mul
to alto 118'118 País. 

Todos nós sabemos que os métodos modernos 
de produção são destruidores de emprego - quanto 
IT1IIIS moderna, menos emprego ena a tecnologia: a 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 841 

1ndústna modema desemprega. o setor de &eiVIÇOS 
também desemprega, até mesmo os governos, que 
podenam contnbulr para aumentar o nível de bem
estar das populações, atualmente têm ledo uma poli
bca de desemprego neste Pais. 

Há poucos momentos, viSitei a agência do 
Banco do Bras1l do Senado e o gerente me d1sse 
que, no ano passado, a agênc~a possuía quarema e 
quatro funciOrlános, com a Reforma Admn~stratiVa, 
com a Reforma da P18VIdênc~a e, pni1Cipalmente, 
com a evolução da tecnologia, esse número fo1 redu
Zido para VInte e quatro. Indaguei então se ele esta
va conseguindo dar fluxo ao SBIVIÇOS, e ele me res
pondeu que o Banco do Brasil 1nvest1u mudo em tec
nologia e. por ISSO, hOJe pode se dar ao luxo de dls
periSBr trabalhadores 

O setor que real!"ente tem condiÇões. na reali
dade econõm1ca em que v1vemos. de gerar novos 
postOs de trabalho d1retos e permanentes. IndiSCuti
velmente, é o setor agncola. 

No caso bras1lero, ao oferecennos cond1ções 
de sobrev1vênc111 para o homem do campo, não ape
nas estamos ofe111CBndo emprego no setor rural, 
,_ estamos d1m1nulndo a enorme pressão hoje 
8X1Siente sobre a oferta de SSIVIÇOS públiCOs nas 
grandes Cidades, estamos d1m1nu1ndo a marginaliza
ção das populações ruraiS 

Todos sabemos que o custo de cnação de em
prego na 1ndústna e am mudos subsetores de seM
ços é mudas vezes maiS aHo do que o custo de cna
ção de um emprego na agncuHura, o que 1gualmente 
contnbUI para a melhona do bem-estar da nossa po
pulação. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs SenadonlS, em pro
nunclllmiKIIo por mm reeiiZSdo nesta mesma tnbuna 
no dl8 2:7 de novembro de 1997, chamei a atenção 
doa em1nentes Senadoras para o fato de que a pro
duçlo agrícola brasllaira está prabcamente estagna
da, de acordo com anAlise do Departamento TécniCO 
e Econ6miCO da Conlederação Nacional da Agncul
tura. 

Não me posso conformar com a sduação de 
um pais como o Breai, que tem de 1mportar 10 mi
lhões de toneladas de alimentos por ano 

lembro-me mu1to bem de que na gestão do Ir
mão de V. Ex', Sr. Ptsldente, do Senador lns Re
zende como M1n1stro a AgncuHura, S. Ex', que hoje 
ocupa, para honra de odos nós, homens do Centro
Oeste brasileiro, o alto cargo de Ministro da Jushça, 
o País chegou a abng1r, no Governo Samey, a pro
duçio de 80 m~hl!es de toneladas de grios. E hoJ8, 
depois de dez anos ou maiS, o Brasd conbnua no pa-

tarnar dos 79 a 82 n!lhões de toneladas de glãos. o 
que s~g~~diCB que ~ouve estagnação na produção 
agncola deste Pa1s 

Mato Grosso ho1e. para orgulho de todos nos, 
é o terce1ro ma1or produtor de glãos do Pais Com 
uma população de 2 milhões e 500 mil habitantes. 1a 
produz 8 m1lhões e 500 mil toneladas de glãos e tem 
um rebanho boVIno de aproximadamente 16 milhões 
de cabeças, dentro do temtono mato-grossense es
tão Instalados e func1onando 17 fngorifiCOS, que fa
zem a 1ndustnallzação da nossa came 

Mas não posso me conformar com a sduação 
do produtor agropecuáno do meu Estado, que rece
be apenas dez centavos por um ldro de lede prodUZI
do, tampouco ver a redução da área plantada de tn
go e algodão, po1s o Bras1l não lena necess1dade de 
1mportar produtos agncolas se houvesse um verda
deira polítiCa de apo10 aos nossos agncuHores 

Não podemos permdlr que a área plantada se1a 
reduzida no Brasil, po1s para cada três hectares de
salivados destruiremos, no m1n1mo, o emprego de 
um trabalhador, o que e Intolerável nas alUaiS condi
ções soc•a•s e econõmiCas em que vwemos. 

Hoje o Bras11 tem problemas seriíss1mos com a 
produção de algodão, po1s de1xou a política algo
doeira de lado e passou a Importar o produto para as 
nossas 1ndústnas lêxte1s. Agora, está tentando recu
perar terreno. Foram perdidos ma1s de 200 m1l pos
tos de trabalho somente nesse setor .No plópno Es
tado de GOiás, que 101 e a1nda é um grande produtor 
de algodão no cenáno nac1onal, no Estado de .Mato 
Grosso, em São Paulo e no Nordeste brasileiro, re
duZiu-se mudO a área plantada de algodão, com 
grande perda de empregos para a população brasi
leira. 

Tenho um compromiSSO permanente 
com a agncuHura. por '!Udo que ela repre
senta, no Brasil, em tennos soe- e econ6-
miCOS. O setor agricola tem notável capaCI

dade de cnação de emprego~~ e geração e 
distribuiÇão de rende. Além d1sso, tem um 
papel cruCial a desempenhar no contexto 
dos esfoiÇOS do País para melhorar sua m
serção global O presente e o futuro do Bra
Sil estão 1ntnnsecamente l1gados à agncuHu
ra. Não quero especular sobre um segundo 
mandato, mas posso assegurar que meu 
Governo continuara a promover o desenvol
vimento da agncullura naciOnal, se1a no 
apo10 às 1novações tecnológiCas, que de
pendem do enSino e da peaquiSB, seJa no 
aperfeiçoamento da Infra-estrutura e conse-
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quente redução do cuslo Bras11 O agncuHor 
nac•onal J& provou que e competitivo. e o 
Governo !ara o poss1vel para lac1htar as atl
vodades do setor. que é reptto, essencoal 
para o futuro do Bras11 

Essas palavras que acabei de ler foram profen
das pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
publiCa, Fernando Hennque Cardoso, em entrwvtsta 
conced1da à 18V1Sia Agi'OIInalyala, por ocaslio do 
Forum Naaonal de AgncuHura, em outubro do ano 
passado 

Temos no M1nosténo da AgncuHura um homem 
de bem, um homem de grande expenêncaa e sane
dada o M1n1stro Arl1ndo Parlo, que tem todas as 
condoções para colocar em prática as Intenções do 
Presidente Fernando Hennque Cardoso. 

No entanto, o M1n1stro Arlindo Parlo ainda não 
d1spõe de todas as condições necessároas para dar 
ao egncuHor bras11e1ro, pnnc1palmente ao pequeno e 
ao méd1o agncullor, tudo aquilo de que ele necessita 
para gerar maos empregos, ma1s dov1sas, l'lllllS ah
menlos, maos matenas-pnmas e tudo o que a agn
cuHura pode oferecer ao Brasil de hoJe e do futuro 

Monha luta é pela Implantação 11nedoata de uma 
polltoca agricola séna e arroJada. capaz de cnar no
vos postos de trabalho no campo e garantir as condi
ções de trabalho para nossos agncuHoras, em bene
fiCIO de nossa econom1a e do povo bras1le1ro. 

Mu1to obngado 
O SR. PRESIDENTE (Otonoel Machado) - Nio 

há rnaos oradorw anscntos. 
Os Srs. Senadoras Mauro Miranda, Joel de 

Hollanda, José Jgnécoo Ferreira, Flavoano Melo, Se
bastião Rocha, Caaaldo Maldaroer e Emendes Amo
nm envoaram doscursos à Mesa para serem publica
dos, na fonna do diSposto no ar!. 203 do Regomanto 
lntamo 

S Ex"s serão atendidos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr. 

Presodeme, Sr"s. e Srs. Sanadores, dadoa oflc111111 do 
M~nisténo do Trabalho mostram que, nos do1s úlb
mos anos, o Estado de Goiás fo1 o que'- o melhor 
desempenho na cnaçio de novos empregos, em re
lação ao Distnto Federal e aos dem&nl estados da 
regolo Cenfro.Oeste Em 1996, quarodo forem regiS
tradas taxas negellvas de geração de &111Pf811011 em 
toda a regoão, Gooas teve um cresCimento de 1,19 
por cento No ano passado, o amboente foi melhor, 
com uma reação posttove em quase todos os -
dos, mas GOiás alcançou níve1s supenores, com um 

"'8nto de 1,70 por cento na cnação da ..-os 
>s fonnaiS. 

E correto o depo1rnento do secretáno estadual 
do Trabalho, Jose Sebba Jún1or. ao explJcer pa111 a 
1mprensa as razões que têm levado o governo Me
gude V1lela a colher bons rasuHadoa na poi1IIC8 de 
recuperação dos n1veos de emprego. Com o uso 
adequado de recursos do Fundo de Amparo ao Tra
balhador, o Estado 1nveSbu R$6 rmlhões na quallica
ção da mão de obra O Estado 1nverteu a ldoeolla de 
suas ações no setor. passando a tratar o d-mpre
go como um '1n1m1go poderoso' do desenvolVImento. 

Além de 1nveStor na rnelhona da rrlio-de-obla, o 
Estado de Go1as tem aluado vtgorosamenle na on- · 
dustnalozação, estimulando a 1mplamação de peque
roas e rmcro-empresas locaiS, através de povgnuna 
especoal de 1ncentovos que lunc1ona no Estaodo hl 15 
anos Sob o est1mulo drreto desse programa, 8 mi 
novos empregos leram cnados nos dor& últimos 
anos Mas apesar desses resultados posr!MJs, o 
problema geral do desemprego aonda é grave, com 
índoces de 6 por cento numa população de 5 mil.,_ 
de pessoas e de 2.2 mdhCles de trabalhadores. 

É prec1so, porém, Sanhofas e Senhores Sena
dores, atentar para um fato bastante eloq(ienle na 
fonnação do contongente de daanpregadoa de 
Goras. O D1stnto Federal tem hoJB uma .._ de 
deaernprego em tomo de 180 moi. Essa srtuaçlo cri
toca decorre pnncopalrnente dos rnovomentoa migo alô
nos espontiroeos e deacontrolados que vêm de ou
Iras regiÕBS Sam condoç6es de absorVer - flu
xos mogralónos. Braslhe expulsa as famfllas de mr
grantes para a penleria, onde estão os 20 II'UIICI
poos goianos que fazan ~mlte com a cidade. É por 
essa voa que ocorre o Inchamento popu'--1 do 
Entomo, onde o drama maiS emblemllllco é do muni
cípoo de Águas Lmdas, sem moradias, sem -Dias. 
sem saneamento básiCO. 

A conclusão ob]8llva é de que estamos pagan
do urna dívida de Brasnoa, tanto no nlval - de 
questão SOCIBI quanto 11M pf0J8911es .-IIIIICBa ne
gativas por todo o Estado. Ou 8BJII' o deaaaqngo 
no entorno e conseqiiinca das 1lusões c:nad-. por 
BrasR1a na atraçio de ..-!mantos mogralórioe. E a 
elevada concentraçio populactonal da regilo dlllar
ce os números do desamprego, na fo111111Ç&o dll mé
doda estadual. As soluções estio claras, e 6 aotn 
elas que tenho COIIO&IIbiido as praocupaçiles ele 
meus ultimas pronuncoamentos. 

Antes de maos nada, é precrso colocaor em fun.. 
coonamanto o Conselho de Administração ela Álea 
Metropolitana da Braslla, cnado ._, otemenllt como 
foro supenor de decllllies sobre o desenvolvlmenm 
da região, a delinrr PQIIbcas pnonllirias para o eniDr-
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no Estabelecer, ao mesmo tempo um programa ou
sado de cnação de dostntos ondustnaos com recursos 
federaos. nas codades per~éncas Montar uma estra
tegos de atração de 1nvestomentos ontemacoonaos, 
pnncopalmente de agêncoas de cooperação. como o 
Banco Mund1al, para voabollzar o funcionamento des
ses dostntos 1ndustnaos De11n1r e aplicar uma politoca 
de contenção dos movimentos mogratonos. E, tonal
mente, alocar pnontanarnente recursos OIÇ&menta
nos em pollbca de treonamento. educação, seguran
ça. saude, habotação e saneamento básoco no Cintu
rão geografoco do Dostnto Federal. 

Uma coosa e certa, Senhoras e Senhores Se
nadores. GOiás tem dado mostras objBI1vas de que 
os mvestomentos realizados no Estado têm um poder 
de retomo soc1al murto ac1ma da medoa de outras re
giÕes. Estamos murto dostantes do hmrtes de satura
ção económiCa de outros Estados. Com a onstalação 
de dostntos ondustnaos num raoo de até 100 quolóme
tros do Dtstnto Federal. teríamos um movtmento tn
verso de dentro para fora, contnbuondo para desafo
gar o caos ulbano que ja é uma caractenstoca das co
dades-satélrtes ma1s populosas de Brasiha e das co
munidades ma1s próxomas do Plano Pototo na reg1ão 
do Entorno 

O que está dando certo nas c1dades ma1s trado
ctonats do tntenor de GoiBS. onde os tnvesttmentos 
se realizam de fonna plane)ada, e sem os atropelos 
das pressões mogratonas, como demonstram os nú
meros da Secretana Estadual do Trabalho, pode dar 
certo também na regoãD penfénca do Dostnto Fede
ral, onde o acúmulo das pressões sOCiaos está exi
gindo soluções de emergência Ao sanaonar, no fi
nal de )Bneoro, a le1 complementar que cnou a região 
metropolitana, o Presidente Fernando Hennque Car
doso deucou claros os aus Interesses e as suas preo
cupações com a mudança no perfil social de toda 
essa área que sohe aa 1nfluêncoas de BrasiiiB como 
pólo de atração. 018nte dessa dosposoção de boa 
vontade do Presidente da República, cabe a nos, 
representantes de GOiás e do Dostnto Federal nesta 
Casa e na Câmara dos Deputados, debater rapida
mente a questão do entorno, com o apooo e a partiCI· 
pação dos pre!BIIos, e levar ao governo as aHematl· 
vas que atendam aos Interesses dessas populações 
sotndas e esgotadas )sua pac1ênc1a para esperar. 

Era o que eu t1n a dozer, Sr. Presidente. 
Murto obngado. 
O SR. JOEL DE OUANDA (PFL - PE) - Sr. 

Presidente, Srls e Srs. Senadores, o presidente da 
Assoc~ação da Imprensa de Pernambuco (AIP), JOr· 
nal1sta Carlos Cavalcante, envoou-rne oficiO sohcrtan-

do apooo polítoco para um omportante empreendomen
to patroc1nado pela 1-nprensa pemambucana. 

Trata-se da 1molantação do Curso de Comum
cação Soc1al (habolrtação em Jomallsmo) na Cidade 
de Petrollna no senão pernambucano, o rna1s Im
portante polo de comunocação depo1s da caprtal do 
Estado 

É obngação de todos nos - homens publicas e 
polit1cos responsaveos - lutar pelo atendimento de 
lodos os plertos JUstos e necessar1os aos Estados e 
reg1ões que representamos. 

No presente caso. essa reMnc:hcação e multo 
espec1al, e motwo ae grande sat1sfação pessoal, 
po1s sogn~1ca a convergência de ações mentónas, 
para as quaos devoto grande pnondade, pnnclpal· 
mente por se tratar de assunto relacionado a educa
ção. 

Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Se· 
nadores. m1nha cond1ção de ex-Secretáno de Edu
cação do Estado de Pernambuco Ja me obngana a 
lutar politicamente por essa Importante nt1V1nd1cação 
da Associação da Imprensa de Pernambuco, não 
apenas por se tratar de uma 1nstrtu1ção séna e repre
sentativa de urna Importante categona profiSSional, 
de grande peso soaal e politico 

A 1mportânc1a e a representatividade socl81 e 
poh11ca da Assoclllçáo da Imprensa de Pernambuco 
Já sanam su!ICIE!ntes para confenr elevado mento e 
legll1m1dade ao proJeto de Instalação ·do Curso de 
Comumcação Soc1al na cidade de Petrol1na. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, m1nha expenênciB profiSSIOnal na área edu· 
cac~onal e o conhecimento pessoal das cond1ções 
económicas, SOCIBIS e politiCas da região de Petrol1· 
na me autonzam a aftnnar que a 1nstrtU1ção do Curso 
de ComuniCaÇão Soc1al na Cidade de Petrol1na Signi
fica um dos ma1s Importantes projBios de educação 
no Nordeste 

Nesse pro]Bio convergem d1versos fatores fa
voráveis, entre os qua1s podemos destacar a lnt&
nonzação da atiVKiade un1versrtana, que murtas ve
zes se tem llmrtado a se concentrar e a se reconcen
trar nos pólos e regoões ma1s desenvolvidos, em de
tnmento das reg1ões do 1ntenor do Bras1l, o que é 
a1rlda ma1s grave em relação ao Nordeste 

A reg1ão geoeconóm1ca de Petrollna não se h· 
mrta ao 1ntenor do Estado de Pernambuco, poiS Pe
trollna e Juaze1ro, no Estado da Bah111, são Municí
PIOS VIZinhos, Integrados, unidos pelo no São Fran
CISCO, o que s1gn~1CB a geração de grandes benefí
CIOS tanto para a BahiB como para Pernambuco, 
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nesse processo de mtenorazaçao da educação supe
r•or 

Implantar uma escola de 10rnahsmo em pleno 
sertão nordestano sagnaflca. agualmente. contnbuar 
para o desenvolvomento socoal e pohtoco da regoão. 
poos todos nos conhecemos o omportante papel de
sempenhado pela omprensa na tarefa de construor 
uma SOCiedade maos aberta socoal e polrtocamente, o 
que. em ú~oma anáhse, sogndoca um apelfeoçoamento 
da propna democracoa 

Senhor PreSidente, Senhoras e Senhores Se
nadores esse omportante pro1eto educacoonal, socoal 
e polítoco - que e a onstalação do Curso de Comuno
cação Socoal na cidade de Petrohna - não repre
senta somplesmente um proJeto desbravador dos 
sertões nordestino, em que a Unoversodade sena 
uma especoe de ponta de lança. plantando uma se
mente para uma colherta num Juturo remoto e oncerto 

Petrolona 1a conta, atualmente. com cerca de 
quonhentos profossoonaos da area de Imprensa em 
Petrohna exostem uma emossora de televosão. três 
emassoras de radao. três JOmaas e uma revasta em 
pleno funcoonamento 

Os iOrnalostas, locutores. apresentadores de te
levosão. reportares fotografocos e outros prolossoonaos 
de omprensa senam doretamente benoelocoados pela 
c nação do Curso de Comunocação Socoal. 

Atualmente, esses proflssoonaos são obngados 
a grarodes deslocamentos para serem t1'91nados e 
pariJCiparem de cursos relacoonados com JOm&losmo 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, tenho a forme convocção de que a cnação 
do Curso de Comunocação Socoal, na Cidade de Pe
trolona, terá o apooo decododo do Senhor Monostro da 
Educação, Professor Paulo Renato Sousa, e do 
Magnifico Redor da Umversodade Federal de Per
nambuco. 

Tenho, aonda, a certeza de que esse omportan
te plerto terá o apooo decosovo não apenas de todos 
os Senhores Senadores representantes dos Estados 
Cio Nordeste, mas de todos os emonentes Senadores 
desta Casa, por se tratar de pro1eto de elevado men
ta soaal. educacoonal e pohtoco 

Mudo obngado 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOB- ES) 
Sr Presidente. Sr<s e Srs Senadores. no atual 

contexto de transformações da socoedade e do Esta
do brasoleoros, especoalmente em razão da globaloza
ção da econon1111 e da abertura do mercado, a ques
tão da produção de ene'!JIB assume ornportji'ICIII vo
tai. E, mal& especdocamente. a da geração de ener-

gaa a partar de fontes altematavas aos combustiveas 
tosse as 

Caente da arn:ortàncaa da materaa, o Presadente 
Fernando Hennq1..e Cardoso anunc1ou, em 1unho do 
ano passado. em Nova Iorque na reunoão da ONU, 
a reatovaçào do Programa Nacoonal elo Alcool -
Proalcool O anuncoo desencadeou. desde então. 
reações veementes dos oposotores do Programe, al
guns "encastelaaos" no propno Governo, que apon
taram a onlll8boildade econõmoca como fator decasovo 
para sua defonotova desatovação 

Esquecem-se no entanto. que a avaloação 
osenta de um Programa dessa natureza requer a 
analose estralegoca a prazo maos longo, coosa ona
cessovel aqueles oue estão atolados no doa-a-doa da 
area flnance•ra preocupados em manter a estabili
dade da moeda 

O Proalcool e e tem tudo para contonuar a ser 
uma altemat•va concreta de desenvolvtmento sus
tentado para o Brasol, por meoo do uso de aburodante 
materoa-proma - a velha cana-de-açúcar - espalha
da pelo Paos, trazendo onequovocos benelocoos eco
nõmocos e socoaos para os brasoleoros, além de ex
traordonaroa vantagem ecologoca para o planeta, 
numa escolha 1a assumoda por boa parte dos paoses 
desenvolvo dos 

Nos Estaelos Unodos, por exemplo. a clara voa
bolldade do etanol de molho fez com que duas das 
maoores potêncoas amencanas - a Chrysler e a Ford 
- anuncoassem. com orgulho, a colocação de elgu
mas centenas de molhares de carros a álcool no mer
cado Isso exogora, segundo os cálculos das duas 
empresas, a produção de urna quantodade de 34 bi
lhões de l~ros de álcool combustível por ano 

Note-se que. tratando-Se do Proálcool, o que já 
foo bom para o Brasil passou a ser bom para o mun
Clo onteoro - menos, ao que parece, para nós, braao
leoros O maos onteressante a notar neste momento é 
que, enquanto o mundo desenvolvido corre atnis da 
formação de reservas nllCIOnaos de energoa renova
vai- a energoa estrategoca e rentável do próxnno se
culo -. o Brasol não enxerga urna oportunodede hl!lló
nca de vo~r a ter nas mãos o controle sobre um se
ter decosovo para a economoa global 

Alguns comentanos mal-onterocoonados têm 
mencoonado uma "reediÇão" do Proelcool. É engano 
comparar a nova versão, dese1avel, do Proálcool 
c:om a onocoatova antenor Tal como concebido em 
t 975- para enfrentar o choque do petróleo -, o Pro
grama esgotou-se O próprio Governo tem anui"'CCII
Clo que a nova versão do Proálcool sena mesmo 
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uma espécte de programa com o ObJeltvo de revttalt· 
zação do setor sucroalcooletro para gerar novos em
pregos. a exemplo de outros tncenttvos para o cale. 
a borracha e o algodão. 

O "Proalcool 2". como Ja e chamada a revtlall
zação do Programa. apresenta-se, portanto, ale 
ma1s promtssor que o ongtnal. Asstm como a subslt· 
tutção dos denvados de petroleo é um camtnho sem 
volta. o tncremento das pesqutsas e abertura de no
vos mercados em vartos países trazem uma óltma 
perspectiVa comerc1al para o nosso piOOSiro com
bustível renovavel. 

Além da preservação ambtental e da geração e 
manutenção de empregos, a produção de álcool 
energettco trouxe uma outra grande contnbUtção ao 
desenvolVImento do nosso País Resultantes de sua 
produção, oconeram tnúmeras conqutstas da tecno
logiB brasileira no setor, como o tratamento do VI· 
nhoto. o aprovetlamento energéttco do bagaço, a 
adaptação e o desenvolvtmento de máqutnas de co
lheita de cana crua, para cttar algumas. 

É tmportante, também, lembrar que, atnda que 
o custo tecntco da gasoltna seJa menor do que o da 
produção do álcool, e>asle uma dtferença fundamen
tal: o real pago pela gasoltna mportada é gasto para 
dar emprego e gerar riqueza la fora, enquanto o real 
pago pelo alcool ftca aqut mesmo, no Brastl, produ
ztndo nqueza naCIOnal. 

Como se vê, S~. e Srs Senadores, as razões 
favoráveis à reattVBÇã.o do Proálcool não estão ads· 
tntas ao saudosismo ou a manifestação exarcebada 
de um nactanailsmo fora de moda. O setor agrotn· 
dustrial sucroalcoole1ro tem capacidade para colocar 
o Brastl na frente, quando da cornda pelos combustt· 
ve1s renováveis e l1mpos que se IniCiara mu1to em 
breve, uma vez que diSpomos de tecnologta, de ter
ras agncuftave1s e de larta mão-de-obra. 10, atnda, o 
setor agro1ndustnal velado para o açúcar e o álcool 
que poderá dar a resposta mats raptda na geração e 
manutenção de empregos neste delicado momento 
soctoeconõmtCO, que ;•ge a ampliação do mercado 
de trabalho e o equtll no da balança comerctal. lm· 
portante, atnda, ressa r que o complexo sucroal
cooletro responde pel~eração e manutenção atual 
de 1,3 m1lhão de emp gos. 

Doas fatores rec es vêm se somar as vanta~ 
gens ,a arroladas. O pnmetro e o blecaute que vem 
ahng1ndo São Paulo, R1o de Jane1ro e outros Esta· 
dos do Pais, eXIbindo a fragtltdade do Sistema ener· 
geiiCO braslietro. Para amentzar o problema, as ust· 
nas de álcool podenam fornecer energta elétnca 

para a população, espectalmente do Sul e Sudesle. 
gerada pela quetma do oagaço da cana 

O segundo fator e 3 necesstdade de países de
senvo}vldos e polu•dores. melhorarem suas Imagens 
ftnanctando proteles cue dtmtnuam a polu1ção em 
outras nações E o caso da lnd1a, que polut pouco o 
planeta, mas pode tmportar álcool combusltvel brasi
leiro com recursos dos Estados Untdos e Europa 

São fatores Importantes que, se coordenados 
estrategtcamente pelo Govemo e pela tntclaiNa pn
vada. podem aJudar a •edesenhar o setor energeltCO 
do Pats, afastar o med~ de blecautes e atacar a po
lUição mundtal 

Apesar de tudo •sso, Sr's e Srs Senadores, 
setores do Govemo estão atrasando as dectsões ne
cessanas e. consequentemente, colocando em nsco 
um dos matares complexos de produção, geração e 
dtstnbUtção de nquezas no Pats, bem como as fan
tasttcas posstbtlldades futuras do alcool como ala
vanca da nossa econom•a 

E por essa razão que, na cond1ção de repre
sentante do Estado de Espmto Santo, nesta Casa. 
e, por extensão, defensor dos tnteresses daquela 
Un1dade FederatNa, venho ao plenano do Senado 
mantfestar a 1nsat1sfação dos produtores rurats, tra
balhadores, cooperattvas, stndtcatos e comerciBnteS 
ligados ao setor sucroalcooletro com a morostdade 
na elettvação das medtdas que o Prestdente Femen
do Hennque defende e que salvarão da catástrofe os 
onteresses nactonats que dependem do álcool com
busttvel. 

Este e o momento de deftniÇões coraJosaS do 
Govemo sobre o assunto. O Prestdente da Repúbli
ca, ao declarar a necessidade de apo1ar o álcool 
contra a ortodoxia do INre mercado, teve uma tdeta 
correta É lnadmiSStvel, portanto, que a demora na 
tmplementação das políttcas para o Proálcool venha 
a comprometer o acerto da tntctaiNa prestdenctal. No 
senttdo estntamente econOmteo, como Já vtsto, o 
Programa sofre restnções e cnhcas. Mas a dtscus
são prec1sa ser mats ampla. É preciSO olha-lo com 
preocupação soc1al, ambiental e de cnação de em
pregos Ao fazé-lo. o Prestdente demonstrou senstbt· 
ltdade às vantagens de caráter não econõmiCO do 
Programa, d1fice1S de quantifiCar. mas dese)aveas 
para a soctedade em geral. 

Não podemos abandonar à propna sorte um 
Programa que moVImenta ao redor de 9 bilhões de 
reats por ano, emprega cerca de um mtlhão de pes
soas no campo, gera energiB automottva e elétnca e, 
a1nda, produz alimentos 

Era o que eu linha a dtzer 
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Muoto obngado. 
O SR. FLAVIANO MELO (I'MDB- AC) - Sr 

Presodente. Sr"s e Srs Senadores, em vosota recen
te ao meu estado. pude testemunhar os resultados 
de uma nova fllosofoa de desenvolvomento que esta 
sendo colocada em prãtoca por tecnocos competen
tes, preocupados, sobretudo, com a melhona da 
qualidade de voda da nossa população rural e com o 
crescomento econõmoco da regoão sem, contudo, 
destruor a floresta, a nossa 1T1810r fonte de nqueza. 

Mudo se fala da devastação e do desmatamen
to da Amazõnoa, devodo a expansão de areas desb
nadas a agncuHura e a pecuana, a agncuHura mogra
tona que abandona áreas degradadas e a forte de
manda por madeora, alem da expansão das areas ur
banas. 

Entretanto, o Acre e um estado com um gogan
tesco potencoal na area florestal aproxomadamente 
95% de sua área estão cobertos pala floresta trapo
cal. E num estado cu1a economoa depende macoça
mente do extratNosmo, essa nova mentalidade poda
ra transformar, tenho certeza. o estágoo de desenvol
vomento em que se encontra o Acre 

Reforo-me, em especoal, a umão de esforços 
empreendida pelos tecnJCos da Embrapa-Acre, do 
Incra e da Fundação de T ecnologoa do Acre (FUN
T AC) no desenvolvimento de tecnocas para a utoloza
ção dos recursos floreslals sob um regome de rendl
...mo sustentado, conSiderando todas as opções de 
maneJO florestal em areas com ou sem populaÇilo. 

Esta busca de novas técnocas esta voltada às 
grandes áreas de reservas extratMStas, de pro1etos 
de colonozação, de comunodades e de pequenos e 
médoos propnetanos que têm grande parte de suas 
terras omobdozadas como reserva legal e, fonalmente, 
às grandes áreas de floresta tropocal. O objetNO e 
promover, a médio e longo prazo, o desenvolvimento 
de modelos de maneJO de florestas da Amez6noa 
OCidental, como parte de uma polítoca de administra
ção sustentada e rntegrada dos recursos natuRUS da 
região 

Um dos modelos ubhzados e o manejo susten
tado de produtos não madetreoros, que podem ser 
extraídos da floresta Entre estes produtos encon
tram-se oleos, res1nas, bambu, produtos medoconaos, 
látex e frutas Ja o maneJO de uso muH1plo considera 
todas as alternatNas possovets de admonostração dos 
recursos da floresta, como os produtos madeoreoros 
e não made1reoros, a produção de alomentos, o eco
tunsmo e a proreção da voda solvestre 

A tdéa baslca do maneJO florestal comunofáno. 
que agora começa a despenar o onteresse do paos, 

fo1 desenvolvida ~~onetramente. na Floresta Esta
dual do Antomary e'11 meu estado Este plano foo de
senvolvodo pela Fuotac. pela Embrapa-Acre e flnan
coado pela Organozação lnternacoonal de Madeiras 
Tropocaos 

Tanto a Funtac, quanto o lnstduto do Me10 Am
boente do Acre - ·MAC. foram cnados na epoca em 
que eu governava o estado. em 1987, em conjunto 
com as reservas extratNostas. Naquela epoca, perce
bo que o desenvolvomento do nosso estado só sena 
voabolozado se fossem consoderadas como pnonfánas 
a questão amboental, as populações tradoc10na1s que 
vovem na floresta e o potencoal econõmoco dos recur
sos naturais 

E com satosfação que posso registrar que o 
Acre foo o pooneoro na busca de um modelo de de
senvolvomento allematNO a tradiCIOnal substdutção 
da floresta por sostemas de produção agropecuános 
que acabavam resultando na reconcentração de ter
ra, degradação ambiental e exclusão das populaçõ
es tradocoonaos do processo de desenvolvomento. 

Um dos pro1etos maos promissores que vtSdel e 
o da omplantação de um novo modelo de reforma 
agrana, baseado na ocupação adequada as pecuila
ndades loca1s. que podara servor de exemplo para a 
Amazõnoa, corngondo os erros dos modelos tradoclo
naos e promovendo o desenvolvomento rural de for
ma sustentava! garantondo a manutenção do ho
mem no campo. sem depredar a natureza. 

O fracasso dos modelos de assentamentc> tra
dlcoonal focou provado com a oncapec1dade dos pe
quenos produtores ruraiS de produzor até para sua 
propna subs1stêncoa, acabando por abandonar suas 
glebes de terra Isso porque, antenormente, após as 
desapropnações para alado de reforma agrána, a dl
vosão dos lotes nos pro~S~os de assentamentos era 
feota em retángulos padroniZados, destinados exclu
SNamente à agncuHura, sem um planeJSmenlo pré
voo que levasse em consocleração o polei"'CCBI do 
solo, o relevo, os recursos hídncos e a wlnerabllocla
de ambiental das áreas em voas de desapropnação. 

Nesses pro1etos de colonozação tradiCional, os 
50% da area que constduem a reserva florestal legal 
têm soda encarados, pelos pequenos produtores, 
como sem omportãncoa econõmoca e um obStáculo 
ao desenvolvomento das atMdades produtiVBS. Eles 
acabam por derrubar as espécoes matS val10S8S, 
vendodas aos madeore1ros por preços 1msonos, ou 
por avançar sobre a reserva legal, com o obJIIIIVO de 
aumentar a area destmada a atMdades agrícolas e 
pecuanas 
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Outro grande problema da ocupação tradiCio
nal das areas de reserva, dos projetas de assenta
mento e das pequenas propnedades, no Acre. e a 
falta de capacllação dos produtores e a ausência de 
um plane]amento pre1110 da Infra-estrutura e do pro
cesso de ocupação e exploração nestas areas. que 
leva. em mUitos casos, ao abandono dos lotes. 

Dessa mane1ra, esses assentamentos transfor
mam-se em areas-problerna, ocas1onando o desma
Ie em areas ncas em espéc1es com potenCial extrat•
v•sta, como senngue~ras, castanhe•ras e outras ade
quadas ao maneJO de uso mu~1plo da floresta Por 
•sso. o Incra fo1 acusado, multas vezes, de fomentar 
a destruiÇãO da floresta pnmar1a 

O trabalho con1unto entre a Embrapa. o Incra e 
a Funtac propõe urna alternativa v1avel de assenta
mento rural sustentável Trata-se de um modelo que 
compatibiliza todo o potenc•al das areas de assenta
mento. ta1s como os recursos hidncos. com plane)&· 
menta adequado dos lotes. 1dent1hcação do t1po e 
vocação dos solos e potenc1al da floresta. com nor
mas de mane1o da area de reserva legal. Nesses no
vos proJI!Ios agro-extmtiVIstas, parte-se do pnnc1p1o 
do conhecimento da área a ser trabalhada, seu po
tenciBI e suas restnções. traduz•ndo-se num zonea
mento agro-ecologiCO de alta prec1são. 

Esta proposta. em comparação com o assenta
mento tradiCIOnal, IR Inúmeras vantagens. como a 
diminUIÇão dos cust de •mplantação da rede v1ana 
local, e a d1stnbu1Çào os lotes sobre as manchas de 
solos de ma10r aptidão agncola. A técmca proporcio
na ma10r produtMdade e menos ansucesso nos culti
vos: a d1stnbu1Çio dos recursos hídncos. por sua 
vez, penntte que a ma1ona dos assentados tenham 
acesso à água, e a criação de áreas de reserva legal 
coletnta. penntte o manejo florestal, ao ol1m1ZBr o 
uso dos lotes e garantir uma fonte de renda colellva, 
por me1o da extração de made•ra nobre, de mane1ra 
sustentável 

Este modelo 1novador de assentamento rural 
sustentável penntt1~tambem, uma redução no Im
pacto amb1ental, u vez que a área passivei de 
desmatamento abra erá, no max1mo, 30% da area 
total do •movei, bem amo uma redução de 25% nos 
custos do assenta:rto 

O proJI!Io pll • CUJO sucesso pude testemu-
nhar em m1nha v•s•t esta sendo Implantado no se
nngal Caquetá, com cerca de 500 benef1clános. Este 
proJBIO e uma referãncl8 para um novo modelo de 
refonna agrana para a Arnazõn1a, em que o assenta
mento se base1a não somente na propnedade da ter
ra, mas na valonzação de seu uso raciOnal e na pro-

dução em bases sustentave1s, comb.nando--se as 
explorações extratiV•sta, florestal e agrícola. 

A ded•cação cesses tecn1cos. Sr Presidente, 
S,.s e Srs Senadores. 1a fm reconhecida alem das 
d1V1sas do nosso estado o Centro de PesqUisa da 
Embrapa no Acre fo1 contemplado, no ano passado, 
com o pnme1ro lugar em ef•c•ênc•a. no ãmbtto do SIS
tema de avaliação da empresa. realizado em todas 
as umdades do pa1s como aquela que consegu1u 
apresentar os melhores resultados. com os menores 
custos. 

Uma das ma•s Importantes pesqu1sas desen
volvidas pela Embrapa-Acre, em colaboração com o 
Museu Paraense Em11io Goeldl, com apo1o f1nance1ro 
do governo bntãnaco. e a da p1menta longa Essa 
planta podara, em breve, garantir a ma1or parte da 
produção braslle•ra de um oleo essenc1al nco em sa
frol, substãnc1a utilizada na produção de •nset1c1das 
b•odegradave•s. cosmet1cos e produtos fannacêut•
cos. cu1o litro chega a USO 6 (se•s dolares) no mer
cado externo 

A espec1e Ptper hlspldmervtum, comumente 
chamada p1menta longa so é encontrada no Acre, 
onde ocorre, nonnalmente. em áreas de capoeara 
Antenonnente cons•derada erva damnha, a explora
ção da pimenta longa pode s•gmfiCBr a salvação dos 
pequenos produtores rura1s no Acre. contnbu1ndo 
para o desenvolvimento do estado e para a econo
mia de d•v•sas do pa1s 

A planta lo• IdentifiCada, ha dez anos, por pes
qUisadores do lnstttuto Nac10nal de Pesqu1sas da 
Amazõma (INPA) Ela ex1ste em vanas partes do 
mundo, mas só no Acre é encontrada esta espácll! 
espec1bca, com um teor de safrol ac1ma de 90% 
Este ano, a Embrapa-Acre Já trabalha em duas 
areas-plloto de plantio e benefiCiamento da p1menta 
longa, com os colonos dos assentamentos de V•le 
Extrema, em Rondõma, e com os senngue1ros da 
Reserva ExtratMsta Ch1co Mendes, no MuniCípiO de 
Bras1le•a. na execução da pesqu1sa part1Cipat1Ve, em 
parcena com a assoc1ação de produtores. Os proJ&
tos contam com o apo10 da Sudam, do CNPq, e re
cursos do M1msteno de C1ênc1a e TecnologiB e do 
Programa das Nações Un1das para o DesenvolVI
mento (PNUD). por 1ntenned10 do lbama 

O pnme1ro dest1ledor que dera IniCIO à extração 
do óleo sairei Já esta sendo montado em um dos 
pro]etos-plloto Para os senngue1ros que VM!m em 
áreas sem estradas viCin&IS, a Embrapa-Acre ;ã esta 
testando m•cro-destlladores ou destlladores case•
ros. que ~rão aux1l1á-los na extração do óleo em suas 
propnas casas EITI!II'IIsas do sul do Brasil 1á ass•na-
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ram contrato com os produtores garantindo-lhes um 
preço m1n1mo de USO 4,5 (quatro dolares e me1a) 

O Bras1l já 101 o ma1or produtor mund1al de sa
Irei extra1do da canela sassalras. no Vale do ltaJai 
em Santa Catanna Esta e uma arvore da Mata 
Atlãnt1ca que leva v1nte anos ate entrar na fase de 
corte para benellc18mento Em 1991. a arvore lo1 
considerada especre em nsco de ext1nção. pelo lba
ma, que pro1b1u o corte e a exploração comeraal de 
plantas nat1vas como esta. Depo1s disso, o país pas
sou a Importar safrol A oferta de safrol no mercado 
mund1al e de duas mil toneladas por ano sendo a 
Ch1na e o V1etnam os pnnc1pa1s produtores Mas es
tes pa1ses extraem o oleo a partir de espec1es de ca
nela (C~nnamomum), num processo destrutiVO. uma 
vez que a matena pnma e a madeira 

Jã na p1menta longa, o oleo essenc1al concen
tra-se nos galhos f1nos e nas tolhas. penn1t1ndo sua 
extração sem a destruiÇão da planta, por me1o de 
cortes sucessivos Em cuttrvos rac1ona1s, e possível 
realizar o pnmeuo corte oito meses apos o plantiO A 
planta se recompõe por me1o de rebrotações. estan
do apta para outro corte apos se1s meses. Conside
rando o alto valor comerc1al do satrol, a p1menta lon
ga se cons11tu1ra numa alternanva econõmiCB de pro
dução no Acre. podendo ser cu~1vada por pequenos. 
méd1os ou grandes produtores loca1s 

Num momento em que a retonna agrana na 
Amazônia e o Movunento dos Sem Terra estão sen
do acusados de serem os pnnc1pa1s responsavers 
pelo desmatamento da Amazônia - como estampa 
a manchete de pnme1ra pag1na do Jornal da Tarde, 
ontem - e com orgulho que trago aqu1 o meu teste
munho. O exemplo do Acre, - com seus proJetas de 
exploração extratMsta, florestal e agricola, como 
parte do uso múlbplo da floresta tropiCBI, e as I1'I8IS 

recentes pesqu1sas- prova que ume nova mentali
dade JB se 1M1alou na região É este o modelo que 
conc1l1a a necessidade de melhorar a renda e a qua
lidade de vida das nossas populações, promovendo 
o cresc1mento econõm1co reg1onal e a conservação 
do me1o ambrente. 

E com 1n1C1at1vas como estas que comg1remos 
os erros do passado, e não com outro t1po de erro, 
1ncent1vado por aqueles que querem manter a Ama
zônia apenas como um santuano ecológiCo estátiCO. 
Que não leva em consideração as necessidades dos 
habdantes da região e o seu desenvolvimento. con
denando aquelas populações ao atraso eterno 

Mudo obngado 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT - AP) 

-Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, a abertura 

do mercado aos produtos •mportados e a consolida~ 
ção do processo cemocrat•co tomaram o consum
dor brasileiro ma1s ~x•gente e consc1ente de seus d•
reltas Sobretudo cep01s da regulamentação do Co
dlgc de Defesa do C"nsum1dor Atentos a essa nova 
realidade. as empresas 1nvestem cada vez maiS em 
qualidade. buscando ampliar a conhab1lldade de 
seus produtos e se !VIços e garantir dderenci81S com
petitivos 

Decomdos sete anos de v1gênC18 do Cod1go de 
Defesa do Consum1dor - que passou a VIgorar em 
11 de março de 1991 - vemos consolidar a cada d1a 
ma1s. não so as regras que estabelecem os d1rettos 
do consumidor. como também a consc1ãnaa de CI
dadania da população enquanto consumidores exi
gentes e pan1c1panres das modernas relações de 
consumo e do meiCadc, que a cada d1a apr&Hnta 
novas opções e produtos Modernização no sentido 
de, por exemplo. garant1r d1re1tos. fazer cumpnr de
veres - de mane~ra agll - e melhorar a qualidade de 
v1da da população e dos produtos de sua econom1a 

Os governes federal, estaduaiS e de alguns 
mun1c1p10s têm ded1cado espec1al atenção à dalesa 
do consumidor, cnando e fortalecendo órgãos e esti
mulando o surg1mento de enbdades CMs que atuam 
nesta area O consumidor de hote é ma• exrgente 
em relação aos produtos e serviÇOS que adqu1re e 
esta buscando socorro, cada vez 1T181S, JUnto às lnsb
tulções que possam garantir o cumpnroento da legiS
lação que o protege 

Esta semana e dedicada ao consumodor.· Em 
Brasfi1a a programação sara 1ntensa e nesses cinco 
d1as serão realizadOs vános eventos para d1scussio 
dias d1rertos e deveres do consurmdor, com drredo a 
palestras. •hows e blltz educatiVOS. Quando 8118rcl8 
mandato de deputado estadual fu1 o autor da lei au
tonzahva da cnação do Procon no Estado do Ama
pá. lnexpiiCBvelmente, não houve Interesse por parte 
do governo estadual na Implementação do orgão e o 
Amapa conbnua como uniCO estado da Federação 
sem um órgão de defesa do consumidor. 

Com o objellvo de cnar condiÇÕBS e produzir 
Instrumentos para a reformulação da lei Já exJSiente, 
com novas nonnas para Implementação do órgão 
o!IC1al de proteção e defesa do consumKior. sugen a 
realização, em Macapá, do "Sem1nano Amapeense 
de Defesa do Consum1dor" A 1dé1a f01 bem recebida 
e o evento devera ser reai1Z8do nos di8S 26 11' 27 de 
março do corrente ano, numa promoção da Ordem 
dos Advogados do Bras1l, seção do Amapá, com a 
colaboração do M1n1sténo da Justrça, através do De
partamento Nac1onal de Defesa do Consul'llldor -
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DNDC. e apo1o da Assoc•ação de Defesa do Consu
midor do Amapa. 

A expenênc1a bem suced1da dos Procon esta
duaiS e muniCipais no nosso Pa•s e ev•denc1ada pelo 
numero cada vez ma•or de pessoas que tem recla
mando seus d1rertos A consc•entiZBção do consumi
dor brasileiro e cada vez ma1or e o Estado do Amapa 
não pode cont1nuar sem um orgão especializado na 
defesa e onentação ao consum1dor. 

ConvenCido da 1mportãnc•a dos Procon, espero 
que a realização desse sem1nano possa colocar o 
assunto em evidência, cnando os Instrumentos ne
cessanos a Implementação de uma un1dade do Pro
con em Macapá 

Era o hnha a d1zer. 
Mu1to obngado. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) -

Sr. Preslderrte. Sr"s e Srs Senadores, ex1stem pala
vras nos d1c10nanos que devenam estar sendo sem
pre concretizadas e pratiCadas em qualquer lugar 
onde ex1stam homens de boa vontade Uma dessas 
palavras, em tomo da qual vão g•rar m1nhas reflexõ
es neste momento, e o substantiVo solldanedade 
Entre os sent1dos que o d•c•onano AuréliO abona 
para esse termo, esta~segu1nte 'sentido moral que 
VIncula o 1ndwiduo à da, aos Interesses e as res
ponsabilidades de um rupo soc•al, duma nação, ou 
da propna human1d • Ma1s a1nda: 'relação de 
responsabilidade entre pessoas un1das por Interes
ses comuns, de mane1ra que cada elemento do gru
po se Sinta na obngaçãD moral de apo18r o outro • 

São três os pressupostos bás1cos para o conví
VIO harmõniCO e CIVIIIZ!Kio entre os seres humanos e 
a própna sobrevntência da CIVIlização· liberdade, jUS
tiÇB SOCIBI e sofldanedade 

E Impossível falarmos de solldanedade sem 
evocar a memóna de um brasileiro que Inscreveu 
essa palavra no seu ldeáno de vida, brandindo-a 
como a bandeire n sana e urgente, a qual aden-
ram brasileiros de no a sul. É claro que estou fa-
lando do soc1ologo He rt de Souza, afetuosamen-
te chamado de Bet1nh o palad1no da solldanedade, 
o cavaleiro da ciCiada 1a, o 1ntrép1do guerns1ro da 
Ação da CldadaniB co ra a M•sena e pela V1da O 1•
nal da decada de 90 esta Indelevelmente marcado. 
em nossa socll!dade, com sua cruzada pela erradi
cação da fome e em favor da preservação da vida. 

Sua ação não v1sava apenas a d1stnbU1ção de 
alimentos, ou roupas, ou remêd1os. Com ele, o leque 
da f1lantrop1a floresceu qualquer necessidade ampa
rada constrtuia uma ação benementa. Bastava que 
se somassem algumas vontades, e estava nascendo 

a• um comrtê de sohdanedade Foram ma1s de 5 m1l, 
espalhados por toaos os cantos 

A luta contra a masena mob1llzou o pa1s, ense
Jando aos bras•le•ros darem vazão aos seus senti
mentos de humamaade. fratermdade, solldanedade 
Tomaram- se voluntanos na cruzada em favor da 
Vld8 

E verdade que ha povos com uma cultura da fi
lantropia tão enra•zada, que se destacam no cenano 
mund•al, como. por exemplo, os norte- amencanos 
Para se ter uma •de•a. o total de doações para •nst•
tUlções f•lantrop~eas em 1996. nos Estados Un1dos. 
u~rapassou 150 bilhões de dolares Esse número 
equ•vale a um qu1nto do Produto Interno Bruto brasl
le•ro Cada fam•ha amencana deu, em medl8, m1l e 
17 dolares para obras de candade. 

Porem. o ma1s s•gn•f•cat1vo e venf1car que 49"1. 
dos adultos norte-amencanos trabalham em progra
mas voluntár~os São 93 m•lhões de pessoas dedi
cando. no mm1mo 4 horas semana1s a hosprta1s 
Igrejas, escolas, orgamzações não govemamenta1s. 
as•los Se esse trabalho oferec•do de graça IIV9sse 
de ser remunerado com o valor do salano m•n•mo, 
lena de ser d1Spend1do algo em tomo de 176 bilhões 
de dolares O valor da BJUda humanrtána nos Esta
dos Unidos se reproduz na fam1ha e na escola O 
serviÇo voluntano faz parte do currículo de qualquer 
curso de pnme•ro grau O Estado fomenta o desen
volVImento da f•lantrop18 concedendo vantagens f•s
ca•s a quem. por exemplo, estabelece uma funda
ção. Consta que, em 1996, foram cnadas 39 mil Jun
dações no pais, das qua1s 14 m1l com atlVOS •n!eno
res a 100 m1l dólares 

Apesar de não contarmos com uma tradição 
h1stonca da f•lantrop1a em nossa cu~ura, corno se 
venfiCa nos Estados Un1dos, reun1nnos condiÇÕes ex
cepc~ona•s para fazer deslanchar um grande e s•gn•
f•callvo mUilrão soc1al de sohdanedade para com os 
necessrtados de nosso Pa1s 

Em pnme1ro lugar, ternos que reconhecer que 
o sucesso obl•do com a campanha de Bet1nho atesta 
a vocação braSileira para ações beneméntas. A pro
pósrto, reproduzo um dado publiCado em caderno 
espec1al da Folha ele S.Paulo, de 19 de dezembro 
de 1997, sobre a op1mão de pauiiSianos acerca da 
1mportã11C1a que atnbUiam ao serviÇO voluntano: de 
cada 100 entreviStados. 92 reconheceram a necessi
dade do trabalho voluntar~o 

Em segundo lugar, J8 dispomos do Instrumento 
legal que ampara o trabalho voluntáno. Aprovado 
nesta Casa em hns de jane•ro e encaminhado a san
ção, o Projeto de Le1 da Cãmara n• 100, de 1996, 
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buscou regulamemar o servoço voluntano, dehnondo
o como "a a!Mdada não remunerada, prestada por 
pessoa losoca a emodade publica de qualquer nature
za, ou a onsbtuoção pnvada de llns não lucratovos. 
que tenha ObJSIIVOS CIVICOS, culturaiS, edUcaCIOMIS, 
coentohcos, recreatovos ou de assosténcoa socoal, on
clusove mutualidade" Essa Leo toma expllcoto o lato 
de o servoço volumáno não gerar vonculo empregalí
coo, nem obngação de natureza trabalhosta, prevo
dencoana ou alom Nesse sentodo. loca afastada qual
quer onterpretação que venha a assocoar o servoço 
voluntano com concorréncoa desleal ao meocado de 
trabalho 

Há aonda um outro lator a ser consoderado Os 
ondocadores socoaos brasoleoros revelam a mulbplocoda
de de segmentos necessotados de aJuda. Há um ver
dadeoro abosmo socoal no Paos, que salta do quadro 
das desogualdades traçado pelo JBGE No Nordeste, 
maos de 40% das croanças e adolescemes de até 14 
anos vNem em fam•l•as que ganham ate me•o sala
no monomo per capita A mortalodade onfanbl no Nor
deste chega a cedar 63 cnanças em cada grupo de 
moi nascidas vovas. Se acrescentannos ao quadro 
desalemador das desogualdedes soaaos os grupos 
mononlános caremes de &Juda - como os aodétocos, 
os presKioános, os Idosos-, teremos urroa domensão 
amploada dos segmemos potencoaos aos quaos o vo
luntanado podena dlngor suas ações 

Nessa pnmeora semana de rnaoço, a Comossão 
de Constduoção e JustiÇa do Senado Federal deu pa
recer favorável a Proposta de Emenda à Constduo
ção n• 32/96, CUJB proposta detennona a p-tação 
do servoço covo! obngatono pelos que forem dospensa
dos do servoço mdllar ou alegarem razões outnls que 
os ompeçam de seoam convocados. Porém, o objeb
vo pnncopal da proposta está cemrada no ap~
memo, em trabalhos e pi"Oje!Os comundários, daqu&
las peesoas omaalme- dospensadas pelo excesso 
de conbg.-. Como se vê, as possobllldades de 
atuação são mudo vanadas. 

A voluntanadade está presente nas aç6as de 
assostãnas a saúda, como a Loga Femmona de Com
bate ao C.ncer; ou para a reaboldação e onserçio 
prohssoonal, corno a Soaeelade Pestalozzo, que se 
donga a pessoas portadoras de delocoincoa; outras 
voltadas para a peequosa coenlíloca. como a Funda
ção Jacques Cousteau. Mas ha lambem oogarliZ89ÕeS 

com obtatovos rroaos amplos o Greenpeaca, por 
exemplo, luta na defesa do meoo emblema, a Amslla 
lnlemtlCionalluta na defesa dos do1811os hurnanoa; o 
Clube Sompiitnlsta /nlemactona/ defende os dol8tlos 
da mulher Tambám em orostduoçõas publicas, os vo-

luntanos encontram espaço de atuação O Museu de 
Arte Modema de São Paulo tem seu corpo de volun
tanado. JUizados ce pequenas causas contam com 
JUozes aposentaacs aluando voluntanamante; no 
Programa da Malana ha volurdanos trabalhando no 
combate as endemoas ruraos e urbanas. Vomos tam
bem. recememente voluntános partocopando da or
gamzação da vosda do Papa ao Brasol, aluando JUnto 
a lgre1a Catoloca e 1unto ao Poder Público do Roo da 
Jane1ro 

Quando se fala em auxoho hurnandâno, é om
possovel deoxar ae mencoonar os dastemodos medo
cos e enfermeiras reun1dos nas famosas organiZBÇÕ· 
es da Cruz Vermelha, Madrcos Sem Fronteoras, Mé
diCos do Mundo e AssJStencta MédJCB lntemactonal 
conhec1dos mund,almente pelo socorro que levam a 
votomas de tragedoas naturaos e a fendas em guerras. 
de qualquer canto do mundo, não se omportando se 
estão ou não respeitando fronte1ras terntona1s ou tra
tados •ntemac1ona1s de não- 1ngerênc1a 1ntema 

Com o obJetovo de fomentar e astomular o tra
balho voluntano soe o elocoante comando da O Ruth 
Cardoso. foram cnados rece-mente, no ãmbllo do 
projeto Comunidade So/tdana, o Programa de For
mação de Volunranado e a UntvetStdade Solidána, 
que vosam, a abertura de Cemros de Volumanado 
em dez areas metropoldanas, que deverão organozar 
a oferta e a demanda. capacdando coordenadores e 
mondares para o trabalho con1umo. São oniCIB!Ivas 
que merecem os nossos aplausos Isto sem contar 
com os ob)etovos do PI'OJBIO Umversldade Sohdána 
que esta levando onlonnações e onantações da m&

lhona de voda a população careme por todo o •-nor 
longonquo deste paos, na áoaa da saúda e educaçio. 

Sr Poasodente. espaços de enga,amemo paoa 
o toabalho voluntano não faltam em nosso Pais. Seg
mentos caremes de BJuda humandána também não 
faltam. Pessoas de boa vomada dospostas a engroa
sar as foleoras da volunlános lambem não faltam. O 
que falta, talvez. seja desencadear urna ampla cam
panha nacoonal de adesão ao voluntanado, que una, 
no mesmo Ideal humandáno, a oniCIIltova pública, a 
onocoatova pnvada e a onocoatova socoal São - três 
pofaoas - o Estado. o Meocado e os Cidadãos - que 
sustentam todo o esforço na busca da superação 
das desogualdades e na construção da qualidade de 
vida para todos 

Não cabe pensar. emretanto, que a onocoatova 
do voluntanado atue em subslotuoção à ação do S&
tor Púbhco ou em concon-êncoa com o atendlmemo 
socoal da responsabolldade do Estado Ambas aç6as 
estão omornamente relacoonadas e dorecoonadas paoa 
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o alcance de ~m nível de VIda ma1s d1gno para toda 
a população. E a somatóna de todas essas nuc1al1· 
vas. embaladas pelo Ideal de "ser sol1dáno com o 
outro nacesSIIado". que pora em marcha um grande 
mov1mento em prol da c1dadama, em que cada um, 
por pequena que seja sua doação ou parbclp&Ção, 
estara contnbu1ndo não apenas para n11norar o sofn
mento alheiO, mas também para atenuar os perver· 
sos efeitos de nossa nefasta desigualdade na diSin· 
buiÇão da nqueza. 

Era o que eu t1nha a diZI!r 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, este é o úftl· 
mo ano do aluai mandato do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da RepubliCa, o Senhor Fernando Henn
que Cardoso. 

Foram quatro anos de reaiiZBÇÕI!S, onde Sua Ex
celência pôde comprovar sua eficllinca como adiTIIniS
Inldor, como polftiCO, como governante da Nação 

E verdade que exiStem mu1tas questões que 
preciSam ser arnda trabalhadas, analisadas e com 
certeza, ex1stam méntos por sucessos, e também as 
situações de msucessos, que devem ser nMStos, 
analisados e red1raaonados. 

Neste sentido, Sr Presidente, tomo a liberdade 
de chamar a atenção de Sua Excelênaa para a si
tuação dos func:tonános públiCOS do Bras11. 

Nestes quatro anos, os funciOnános públiCOS 
tem aperfeiÇOado a prestação de seMços que o Es· 
lado fomece em suas ma1s dM!rsas áreas. Nos mars 
dislantes pontos do País. 

EstiVemos apreaando aqui neste plenáno a re
forma administratiVa. Aftarando a aposentedona, 11-
mdando os salános, trazendo leglbmidade sos fun
cionénos estáveiS, tentsndo trazer à categona dos 
senndores públiCOS as aondiÇiles de maior eficiênaa 
e raspello que eles me m, aprovando a Proposta 
de Emenda que ce nte traduz a visio adiTIIniS· 
lnlliva que Sua Excelê 18 tem para os luncionános 
públicos dos país, aperl içoada pelo IBgiSiaiiVo. 

E os seiVIdores - queles que em sua ma10na 
são paiS de famfiiB, - o milhares de servidores que 
ao longo desses quatro anos acompanharam toas 
essas mudanças que tem acontecido em nosso 
Pais, que se SUJeitaram ao plano de de1111ssão lncen
bvada mas opiaram por pennanecer em seus em
pregos, aguardam ans10sos o reconheCimento de 
Sua ExcelãnciB, que certamente não se e&quecerá 
dessa categona que repi8Senta parcela tão slgndica
bVa dos trabalhadores do Pais. 

Nio falo apenas 8CDe Rond6nl8, ou sobre Bra· 
sila, mas sobre IOdos os Eslados da Nação. E as Sr"s. 

Senadoras e os Srs Senadores aq1.1 presentes po
dem confirmar poiS há estados que possuem maiS 
funaonános púbbcos do que o efeiiVo em Brasiha. 

É chegada já a hora, Senhor Fernando Henn
que Cardoso, de conceder rea1uste salanal aos fun
Cionános públiCOS. A IOdos os functonános, não ape
nas a uma categona ISOlada. Está marcada uma reu
miio com IOdos os m1mstros da RepúbliCa para sex
la·felra, e sena uma boa oportunidade para debater 
o assunto e anunciBr um reBJUSie - não chego a di
zer aumento salanal. mas reaJuste - que merecida· 
mente fazem JUS os func~onános pubiiCOs de IOdo o 
País e que deve ser concedido agora, para que Sua 
Excelãnc:ta não se1a acusado de usar de medidas 
com fins eleilorelros ao conceder reajusta próximo 
às eleiÇÕeS e para que não se comela uma InJuStiÇa, 
e encene o Presidente da Republica quatro anos de 
governo sem sequer reconhecer o sacnfíc10 e os 
méntos de uma categona trabalhadora, que não faz 
greves, que mantém os serviÇOs essenc1ais e tão Im
portantes para o País. 

Esse é o meu apelo em favor dos fuiiCIOilános 
públiCos do nosso País. 

Era o que eu t1nha a diZer, Sr. Presidente. 
Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (OIOmel Machado) -

Nada mars havendo a tratar, a Presidência va1 en
cenar os trabalhos. 

Está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão .és 13 hotas a 54 mtni/IOS.) 

ATA DA 27" SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA, REALIZADA 

Ell11 DE FEVEREIRO DE 1118 
(Publicada no DSF de 12 de feve1111ro de 1998) 

RET/FICAÇÃO 

No sumáno da Ata, 2" coluna, no Item 2.2.3 -
LeitUra de proJIItos, na ementa do Pro.seto de Le1 do 
Senado n• 42, de 1998, 

Onde H li: 
.. ubllzação de câmara .. 

~·= 
... ullhzação de cAmera ... 

ATA DA 7" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1118 

(Publicada no DSF de 1 I de março de 1998) 

RETIFJCAÇÃO 
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À pag1na n• 03760, 1° coluna, na leltUill de Pa· 
recer da ComiSSão D1retora oferecendo a redação f1· 
nal ao Pro1eto de Decreto legislatiVO n• 48. de 1997, 

1 Oh - Reunião da Com1ssão Execut1va Nac1onal 
doPFL 

Aud1tono da CCJ - Ala Senador Alexandre 
Costa - Sala n• 3 

Onde Mli: 
PARECER N° 98, DE 1997 

Leia-se: 

11 h - Sessão DehberatiVa Ord1nána do Senado 
Fedellll 

PARECER N° 98, DE 1998 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

13h30min - Almoço na Embmxada de Portugal 

SHIS Ql 11 - CONJ 09- CASA 23 -LAGO 
SUL 

16h- Partida palll Salvador 

Base Aérea 12·3-98 
Quinta-feira 

Ata da 1 ()I Sessão Não-Dellberativa 
em 13 de março de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária, da SQI Leg1slatura 

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jllnicx) - Declaro 
aberta a sessão. 

~ lido o seguinte: 

Sob a proteção da Deus, 1nociamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Sacratáno em axan:lcoo, Senador Leo
mar Cuintandha, procederá à leitura do Expediente 

PARECER No tiS, DE 1998 
(Comisslo Diretora) 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

RMação fllllll do Projero de 
R....Wçlo a• 8, de 1998 

A Cw • ' o;-. apraea1a a redaçlo liaal do Projero de 

Rasoluçio ri' 8, de 1998, que- a/üplib/il:a Fam111111 do Bra.sd a ct1fflrllllll' 

opempio de critlilo UUI"'ID J11111D ao Btmt:o lmertlllll!namD de IHMnvol,_ -
B/0, no Wllor equawkme a USS 57,000,000.00 (cinq._,. • sere milhiies de d4/1Jres 

--), de piVICiplll. durintuJa ao jinancillmeniD, pan:ial. da Primtnra 
Eklpa do Programt~~ de Motk~ do Poder Euc""110 Fáral. de inUreue do 

M~rio da AdminU1ro9ío F.tlerale Refonna do ürado. 
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ft .,fiÚ.c..? /);'11-/D 

ANEXO AO PARECER N" 115, DE 1998. 

Redaçllo fmal do Projeto de 
Resolução n• 8. de 1998. 

Façe saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 

~--~~--~=-----~·· Predden~, nos ~~ do 
art. 48, Item 28, do Regimento ln~mo, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N" ,DE 1998 

AutoriztJ a República Federativa do 
Brasil a contratar operação tk védito 
utemo jiiiiiD ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento BID, no valor 
equivalente a US$ 57,000,(}()(}.00 
(cinqiienta e sete milhões de dólares 
norte-americanos), de principal. 
destinada ao jinmu:iamento, parcial, da 
Primeira EtDpa do Programa de 
Modemivlção do Poder Executivo 
Federal, de interesse do Ministério da 
Administração Federal e Reforma do 
Estado. . 
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Q SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar opençlo 
de crédito externo junto ao Banco Imeramericano de Desenvolvimento - BID, DO 

valor equivalente a US$ 57,000,000.00 (cinqUenta e sete milhões de dóllues norte
americanos). 

Pan:igrafo IÍIIiCO. Os recursos de que trata este artigo serio destinados 
ao financiamento parcial da Primeira Etapa do Programa de Modemizaçio do Poder 
Executivo Federal, de interesse do Minist6rio da Administração Federal e Reforma do 
&lado. 

Art. :z• A operação de crédito externo terá as seguinleS características: 

I - devedor: República Federativa do BrasiUMinisténo da 
Admimstraçio Federal e Reforma do Estado; 

U - credor: Banco Interamericano de DesenvolvlllleDtO - BID; 

m - valor da operaçio: US$ 57,000,000.00 (cmqilenta e sete miJbões 
de dólares norte-americanos); 

IV - destinação dos recursos: fmanci.amento parcial da Primeira Etapa 
do Programa de Modermzação do Poder- Executivo Federal; 

V - prazo para dellenoolso dos recursos: tres anos contado da 
vigencia do contrato; 

VI - vigência do contrato: a partir de sua assinatura; 

vn - condições de pagamento: 

a) do principal: amortização do empléstimo em trinta e quallo 
'lllestaç6es semestrais, CODSecutivu e tanto quanto possivel iguais, vereew'-11 se a 
primeira l*CI'la seis meses ap6& a dala prevista para o dellembolllo fmal do 
empdstimo, e a 'llltima, o mais tardar em~ vinte anos ap6& a assiDalura do contrato; 

b) dos juro&: semerlnlmente vem:idos, em 15 de IIIIIIÇO e 15 de 
"Cte!!Jbro de cada 11110, a partir de 15 de IIIIIIÇO de 1998, calculados com bale DO c:IIIIO 
de capraçlo do BID para E.mplátimos Unimonet6rios Qna!ificados tomados pelo BID 
durallte os seis meses anteriora .. respectivos vencimentos, acn:sados de .-
11!8ipm razoével, expressa em temJOs de uma pcxcentagem 8lllllll, que o BID f!Dd 
periodicamente de acordo com sua poUtica de juros; 

c) da comis&iJD ti. cridito: semestralmenre vencida, nas mesmas dllllll 
do pagamento dos juros e c:alc:ulada com base na taxa de 0,75'11 a.a. (se«rnra e cinco 
centNiDMJS por cento ao ano) IIOlxe o saldo nio desembolsado do emprátimo, 
eDiral!do em vigor sessenta dias apóia assinatura do contrato; 
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d) dos desrnsas de inspeçiio e s~~p~~rvisiio: 1,. (um por ceiUO) do 
valor do empléstimo, em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais. 

Pardgrqfo rínico. As datas estipuladas para repagamento poderio ser 
pronogadas para manter con-elação com a efetiva data de assinabJra do contrato. 

Art. 3• A autorização concedida por esta Resoluçio deverá ser execcida no 
prazo de quinhentos e quarenta dias, contado a panir de sua publicaçio. 

Art. 4• Esta Resolução entta em vigor na data de sua publicaçio. 

PARECER No 116, DE 1998 

Da Coinlssão de Constituição. Justiça e 
Cidadania. (em reexame ). sobre o ProJetO de 
Lei da Cãmara n• 18, de 1997 (n• 4 797, de 
1994, na Casa de origem), de miciat1va do 
Superior Tribunal de Justiça que "D1spõe 
sobre a reestruturação da Jusuça Federal de 
Pnmeiro Grau da I" Região, e da outras 
providências" 

RlljLATOR: Senador EDISON LOBÃO 
I 

I. RELATÓRIO 

De miciativa do Superior Tribunal de Jusnça, o projeto de lei sob 
exame estabelece normas de reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau 
da I a. Região - Seções Judiciánas dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e 
Amazonas- com a criação de trinta e cinco novas Varas e respectivos cargos de 
Juiz Federal eJuiz Fede~al Substituto e o conseqüente aumento do quadro de 
pessoal. num t

1
al de 957 cargos. 

O ~rojeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com supressão 
de 90 cargos dt atividade-meio, e desde abril de 1997 acha-se em tramitação no 
Senado. Foi discutido nesta Comissão, com aprovação do parecer favorável do 
relator .em 18 de junho, e em plenáno, retomando agora para reexame desta 
Comissão, em VJrhJde da aprovação do Requerimento n° 1.066, de 27 de 
novembro de 1997 

855 
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Segundo a Justificação apresentada pelo Supenor Tribunal de 
Just1ça, o projeto tem por objeuvo "po.~.~1h1lllar cond1çõc.\ mímma.\ 
mcil~r(·n~á••cu ao regular funcionamento da.~ allwdades forcn.~cs c o.~ ni('W.\ 

.m/icl<'llfcs para o desempenho de uma c{euva prestação Jllrt.fdlcmnal naquela 
Reg~ão" E acrescenta o Superior Tribunal de Justiça em defesa da propos1ção: 

reg1mental. 

11. VOTO 

"O aumento do volume da demanda proce.rsuaJ, decorrente de 
problema~ ~oc1a1.~ d1ver.m.~. tem em multo mjluenc1ado na atlvu/ade 
)Ud1cante, re.~ultando em uma cobrança efel/va no tocante à 
celendadc da pre.~tação JUn~dlclonal. colocando em cheque a 
atiVIdade do Poder Jud/cláno( .. ) E, face do notóna dificuldade 
que enfrenta a .lusl1ça Federal. pela c.~ca.m!= do número de JUÍ:e.~ e 
de .~crVIdores c, vale repetir, da qztanlldadc sempre crescente de 
proces.m.~ dt.rfrlhuído.r, é 1mprc.~cmdívcl sua ampl1ação no.~ termo.r 
propostos por este antepro)eto. para que a .mctedadc não .mfra o.r 
dano.r advmdo.~ de uma dejic1ente e morosa dl.rtr1hwção de 
JU.'ftiÇa." 

Não foram oferecidas emendas ao proJeto durante o prazo 

Sob os ângulos da constitucionalidade e da JUndicldade, não se 
vislumbra qualquer ób1ce à aprovação da matéria. Trata-se de proposição cuja 
iniciativa foi adequadamente exercida pelo Tribunal de Justiça, nos tennos do art. 
96, II, "a", "b" e "d", da Conshtuiçio Federal, e que versa sobre matéria de 
competência legislativa do Congresso Nacional, de conformidade com os ans. 
48, IX e X, e 11 O, capztt, do Estatuto Supremo. Não há reparos a fazer no tocante 
à técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, não há como deixar de reconhecer as profilndas 
carências organizacionais que a proposição procura atenuar na Justiça Federal. 
Os números não deixam dúv1da: as Varas da Just1ça Federal na I a. Regi!o 
defrontam-se com uma sobrecarga de trabalho que demanda solução imediata: 
somente nos estados a serem atendidos com a ampliação das Varas da Justiça 
Federnl, foram distnbuidos em 1996 86.409 processos e julgados 38.200, ficando 
um resíduo de 48.209 processos. Embora amda não se dJSpOnha de dados 
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conclusivos para 1997, est1ma-se que esse déficn tenha-se elevado, tanto em 
valores proporcionais como em números absolutos. 

O crescimento das demandas a cargo da Justiça Federal decorre da 
amplitude da competência daquela instância jurisdicional. Excluindo-se as causas 
trabalhistas e as falências e concordatas, todas as demais espécies de causas são 
julgadas pela Justiça Federal, desde que participem ativa ou passivamente das 
demandas a União, suas autarquias e fundações públicas e as empresas públicas 
federais. 

Considerando-se que desde \987 o número de Varas Federais na \a. 
Região continua inalterado, não fica difícil imaginar a Situação VIvida pelos juizes 
no dia-a-dia de sua at1vidade judicante. Cada jmz Federal em Minas Gerais, 
segundo dados de abril de 1997, tmha a seu cargo, em média, 4 684 processos. 

Além de melhorar a produtividade das Seções Judiciárias, pelo 
aumento do nümero de processos julgados, a criação de novas Varas Federais 
pennitirá a absorção de processos que atualmente são julgados nas Comarcas das 
localidades o11ide não existem Varas Federais. Outrossim, a interiorização da 
Justiça Federal, hoje limitada às grandes cidades, também será, pelo menos em 
parte, atendida pelas novas Varas, que não ficarão localizadas apenas nas capitais 
dos estados. 

Há viabilidade orçamentária, conforme demonstrativo de suficiência 
de dotação para as despesas, encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 1 a. 
Região à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
conforme consta do awlso de fls. 70 do presente processado. 

Ressalte-se, a final, que sob o aspecto formal o projeto ressente-se 
de adequação~ nomenclatura, áreas de atividade e códigos de cargos e fun\'ÕCS 
constantes do !Anexo, de forma a compatibilizá-los com a sistemática da Lei n° 
9.421,. de 24 de dezembro de 1996, que instituiu o plano de carreira dos 
servidores do Poder Judiciário. Modificação redacional correlata deve estender
se ao art. 2° do projeto, que menciona somente "os cargos con.'ltantes do Anexo", 
enquanto, pela nova sistemática, as atividades de d1reção, chefia e 
assessoramento passam a ser compreendidas nas funções comls.'lmnada.<~ (FC), 
nos termos do art. go da lei citada. Esta adequação é objeto das emendas de 
redaçllo que oferecemos. 
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Em face de todo o exposto. nosso voto é pela aprovação mtegral do 
Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1997, com o teor aprovado na Câmara dos 
Deputados, adotadas as segumtes emendas de redaçào 

EMENDA DE REDAÇÃO No 01- CCJ 

Alterem-se no Anexo ao projeto a nomenclatura dos cargos e as 
áreas de atlvidade, para efetto de compatibilização com a s1stemát1ca da Lei n• 
9.421196, confonne quadro a segmr: 

FUNÇÕES CÓD/NIVEL N" DE FUNÇÕES 
COMISSIONADAS 
Diretor de Secretana FC-9 35 

Diretor de Núcleo FC-6 04 

CARGOS AREA N"DE . 
CARGOS 

Analista Judiciário Judiciána/ Admmistrativa 175 
Técnico Judiciário Judiciária/ Administrativa 315 
Au:'Ciliar Judiciário Judiciária/ Administrativa lOS 
Técnico Judiciário ~io ~alizado(segun~_nça) 70 
Técmco Judiciário Apo1o Especializado (contabilidade) 02 
Técnico Judiciário Serviços Gerais 06 
Oficial de Justiça 175 

Avaliador 

OBS: Os novos códigos dos cargos e fimções amda estão em elaboração no 
Tribunal Regional Federal da la .. Região e poderão ser incluídos na redação final 
do proJetO, caso aprovado. 
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EMENDA DE REDAÇÁO N" 02- CCJ 

Inclua-se, no art 2", entre as palavras cargos e constantes, a 
expressão "e funções". dando-se â pane final do an1go a segumte redação. " .. os 
c:argo~ e funções c:on<ranre~ do anexo de.~ra l.er " 

Sala das Comtssões, em 11 de março de 1 998 

, Prestdente 

c 
lator 

.. 
Tebet 

859 
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DOCUMENTOS Clll".lítlOSa'G F: !R~eR-:1:! ANEXADOS 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. NOS TERMOS DO ART 250 

PARAGRAFO ÚNTCO. DO REGIMENTO INTERNO ' 

REQUERIMENTO N° 1.066, DE 1997 

Nos tennos do artigo 279, alínea ''b", requeiro 
que o PLC 00018 de 1997, que dispõe sobre a reestruturação da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, e dá outras 
providências, o reexame da matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Justificação: 

Gostaria que a Comissão de Constituição e 
Justiça, reexaminasse a locação das Varas Federais nos diversos 
Estados objeto deste Projeto. 

Sala das Sessões., 27 de novembro de 1997 
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l(GI~LACAO tllAOA, AHLXADA P[LA S[CR[TARIA G(RAL IJN·~[SA 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
_________________________________ j~~~---------------------

Al1. 96. Compete privativamente: 
I ·····················································•·······························.························· 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos 
Tnbunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respecl1VO, observado o disposto 
noan. 169: 

a) a alteração do número de membros dos tnbunaJs inferiores; 

b) a c:riaçao e a exrinçlo de cargos e a fixação de veDCimentos de seus 
membros, dos jubJes, inclusive dos tnbuna1s inferiores, onde houver, 
dos serviços auxiliares e os dos JUÍZOS que lhes forem vinculados; 

·······················································-············································································ 
d) a alteração da orgamzação e da divisão Jud.Lclanas, 

······························-···············-········-·········································································· 

LEI N. 9.421- DE 24 DE DEZEMBRO DE'1996 

Cria as 40arreiras dos servidores do Poder Judici~rio, f!-xa 

··-···~-~ .. ::.~:,::.:.~.-~.::.~:::::~::::~.: .. ::.:.~~-~:-~ .. ::::.~:~.::~.:: ............ -..... . 
Art. 9"' Ihtegram, amda, os Quadros de Pessoal refendas no art1go 1! as Fun

ções ComiSSionadas CFCJ, escalonadas de FC-1 a FC-10, que compreendem as at1-
v1dades de D1reção, Chefia, Assessoramento e Ass1stênc1a, a serem exercidas, pre· 
ferenc1almente, por serv1dor mtegrante das carreiras JUd1c1ánas, conforme se d1s· 
puser em regulamento 

Paragrafo umco As FC-06 a FC-10 serão consideradas como cargo em comis-
são, quando seus ocupantes não tiverem vmculo efetlvo com a Admmistração Púbhca 

....•......•...............•................................••............•.............................•.....•..••....•............. 

Sbl 
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PARECER No 117. DE 1998 

Da Conussio de C onst1twção, Justiça. e 
Cidadarua sobre o ProJetO de LeJ do Senado 
n• 148, de 1997, de autona do Senador Lúcio 
Alcântara, que ''ins11tu1 a obngatonedade de 
~~ empresas operadoras de canão de crecbto 
oferecerem uma 'ersio de canão de crédito 
com foto dJgJtahzada ·· 

RELATOR: Senador ROMEU TUMA 

1- RELATÓRIO 

Encontra-se sob exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado n° 
148, de 1997, que "Institui a obrigatoriedade de as empresas operadoras dll 
cartão de crédito oferecerem uma versão de cartão de crédito com foto 
digitaliuula. " 

O referido projeto, de autoria do nobre Senador LÚCIO 
ALCÂNTARA, visa a conferir maior segurança para os usuários de cartão clé 
crédito, na medida em que a foto "digitalizada" dificulta a sua utilização 
indevida, ou a falsificação do documento. 

Conforme explica o autor do projeto, "a tecnologia dD foto 
digitalizadD é tão eficiente no combate às falsificações que já é amplamente 
ruada no e:cterior, onde os cartões com fotografia são comuns e têm grande 
a&eitação nos setores de comércio e de serviços. " 

A fotografia "digitalizada" funcionaria como segurança adicional, ou 
seja, como complemento à tarja magnética, que contém as informações básic:u 
para a utilização do cartão. 

Mencione-se, também, que ao uso corrente do cartão não está 
associada a necessidade de identificação de seu proprietário. No comércio, nlo 
s1o exigidos outros meios de prova que atestem a identidade do usuário. 
Raramente é solicitada a apresentação da carteira de identidade, como fonna de 
se fazer a verificação dos dados do cliente, obtidos do próprio cartão de crédito. 
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A foto teria. portanto. função de complementar a idenuricação do usuário. em 
proveito de sua própria segurança. 

Ao projeto em apreço não foram oferecidas emendas no prazo 
regimental. conforme atesta o registro feito na respectl v a folha de tramitação. 

II-VOTO 

O exame da proposição objeto deste parecer revelou não existirem 
vícios quanto a sua constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade. No 
mérito, a iniciativa estabelece que o sistema com foto "digitalizada" é oferecido 
de forma alternativa. Fica, portanto, a critério do usuário optar por esse recurso 
adicional de segurança, o qual será informado a respeito dos custos associados 
a cada tipo de cartão (art. \ 0

, parágrafo único). Assim, o projeto toma 
obrigatório o oferecimento do sistema pelas empresas. A sua adoção, todavia, 
ficará a critério do usuário. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n° 148, de 1997. 

Sala da Com1ssão.,em 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" 002/98-CCJ Brasüia, 04 de março de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos reg~menta1s comunico a V Ex" que em reun1ão reaiiZilda 

nesta data esta Com1ssão deliberou, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 

148, de 1997, que "Inst1tu1 a obngatoriedade de as empresas operadoras de cartões de 

crédito oferecerem uma versão de cartão de crédito com foto digitalizada'' 

Cordialmente, 

enador Bernardo Cabral 
Presidente da Corrussão de Consntwção. Jusnça e Cidadarua 

PARECER N• 118, DE 1998 

Relator· Senado1 Mauro Miranda 

Da Comissão de Assuntos Soaais sobre o 
Diversos n• 28, de 1996, (n" 220196, na 
origem), encaminhado pelo Senhor 
Procurador-Geral da Repúb6ca ao Presidente 
do Senado, Senador José Samey. 

Vem a esta Com1ssão, para análise e provtdênc1as cabíveis, o 
Ofic1o PGRIGAB/W 220, de 27 de março de 1996, encammhado ao Presidente 
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do Senado Federal, Senador José Samey, pelo Procurador Geral da Republica, 
Geraldo Bnnde1ro. "contendo ple1to no sentido de que seJam cwnpndas as 
nonnas constitUCionaiS e lega1s que prop1c1am o acesso ao trabalho e cargos 
púbhcos às pessoas portadoras de defic1êncm ·· 

DO RELATÓRIO 

Tal m1c1atlva tem por base o Processo MPF 
PGR 08100 003898/93-79, CUJO mteressado e a Assoc1ação de Portadores de 
Problemas V1sua1s do D1stnto Federal, e o assunto é "pr01b1ção de portadores 
de defictêncta vt.vual de concorrerem para Anall.vta de Slstemav e 
Programadores de Computadore.~. em concurso público do Supertor Trtbunal 
de Just1ça. " 

No Relatóno ConclUSivo do Procurador da República, Franklm 
Rodrigues da Costa. com base em informações prestadas pela Coordenadora 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Professora Maria 
de Lourdes CIUlZiaru, attavés do Ofic1o n• 723/95/CORDEISDC-MJ, de 
17 10 95, ele afirma. 

( ) "As lrCIIIM:rlçàeS do.! dJspos111vos '"Oit!IIIUCIOflaiS e /ega1s 
dJspemam comentarias" ( .. ) e "JemmJStram a totDI ilicitMde da 
clau.'fltla ed1to.líc1a do Superior Tnbrmal de ./11st1Ça (Fls. -1 6) q11e 
veda11 o ~-es.ro de pessoa' portadoras de cegrunra à 11trer1ção para o 
COIJCIIrso aos cargos th Altlli1sta de S1S1ema e Programador de 
Computador. •· 

"A COIIStltfllçào e as lei.! ciladas ObrigaM a admiiiiStraçiio, 
th q11Qiqr1er das podens, a adotar as medidas necessárias no senllda 
de propiCiar o acesso ao tra6alho e cargos públicos aos portodores de 
dejic1ênc1a Para IS.f/0 thwm '" órgiio.' publiCO.! promover ns 
lllll1spe11savel.! apnmorcunentos e adoptações nos :.eus equ1~ntos. " 

"Devem também prel't!r a IIJCituifo, nos edJta1s do.' 
COIICUrms, de tiOf1flaS especifica.' que tonJem ejetnm a garantra 
COit.!IIIUr:IOIIQ{ Je at.V!SSO QOS cargrJS ptíb/""OS f10' parle das por/adores 
de dejic1êt11:1a. " ( .) 

"l'ejo, 110 etrtcurto. trece.uána mtervemêtJCia Jo Mml.!térw 
Plibl1c:o para ev1tar a ocorrência de situações semelhallles. tw futuro, 
CotiSI:Sttmtes tiO th/1berado descumprimento da COIIStlllllçào Federal e 
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do.v Lets 7 853,89 e 8 I I 2, "90, no ãmbllo de qualquer dos Poderes, em 
preJIIÍZo da,, portadores de deficu!IIC/a >'tsual " 

"Com evta jinohdade dtspõe este orgão do msl/tll/0 da 
RECOMENDAÇÃO. pre1•1~to no mctso .\x, do crrt 6" da Le1 
Complememar 7 5/9 3. " (. ) 

Com base nesse relatóno, a 7" Câmara de Coordenação e Rev~são 
do Ministério Público Federal, de acordo com o disposto no artlgo 6°, mciso VII, 
alínea "d" c/c o art. 58 da Le1 Complementar n° 75/93, editou a 
Resolução no 01/94. 

F01, então, encaminhado, ao Procurador Geral da República, o 
OficiO 233/95, de 06.12.95, para que fosse efetivada a Recomendação "ao 
Excelentíssimo Senhor Pres1dente da República, ao Pres1deme do Senado 
Federal. ao Pres1dente da Câmara do.~ Deputados e aos Presidentes dos 
Tnbuna1s Superiores, no. .\enudo de que :.ejam cumprtdas as normas 
con.mtuc1ona1s e legal.~. " ( ... ) 

Tal oficio deu ongem à correspondência encarrunhada a esta 
Casa, hda na Sessão de 27.03.96, sendo despachada a esta Comissão para as 
proVIdências cabíveis, tendo Já o Presidente do Senado Federal, Senador José 
Samey, enVIado, ao Procurador Geral da Repúbhca, o Oficio SF/446/96, de 
07.04.96, dando-lhe conhecimento desses encaminhamentos 

ÉoRelatóno 

DO VOTO 

Voto pela lettura, nesta Comtssão, e pelo encaminhamento à 
Diretona Gen~l, para que esta tome conhecimento da recomendação e dos 
documentos a ela anexados, para postenor arquivamento. 

l 
Perm1tuno-nos anexar a este Relatono, como subsídio à Diretona 

Geral e ao C DESEN - Centro de Desenvolvi~ento de Recursos Hwnanos do 
Senado Fede I, listagem parcial das at1V1dades passíveis de serem assurrudas por 
pessoas portadoras de defictência, com base em levantamento do Sistema 
Nactonal de Emprego, do Mimstério do Trabalho, publicado pelo jornal Folha de 
S.Paulo, em 11 I O 92, no Caderno de Empregos. 

867 



A.'l: -\JS DO SE" ADO FEDER.'U. Mo\RÇO DE 1998 

RELAÇÃO PARCIAL DE ATIVJDADES 

OCUPAÇÃO TIPO DE DEFICIÊNCIA 

Afiador de serras 
Ajudante de cammhão 
Ajudante de COZinha 
Ajustador ferramenteiro 
Ajustador mecân1co em geral 
Alfaiate 
Almoxanfe 
Analista de cargos e salános 
Ana11sta de sistemas 
Aprovador de crédito 
Arqu1teto 
ArqUIVISta 
Artesão de biJUtenas 
Artesão em ceràJmca 
Assistente soc1al 
Atendente de enfermagem 
Atendente de lanchonete 
Auxd1ar de açougue 
Aux1liar de contabilidade 
Babá 
Balcomsta 
Barbeiro 
Bibbotecáno 
Bilheteiro 
Biólogo 
Bioquímico 
Borrache1ro 
Bronzeador de metais 
Cabeleireiro 
Carregador 
Cart8Zlsta 
Carteiro 
Caldelrelfo (operador) 
Cmnare1ra 

NF* 
NF*IQ* 
A/V*/F*/D* 
A/V*/F* 
A/V*/F* 
NF* 
AIF* 
V*/F 
V/F 
F 
A/V*/F* 
NF* 
NFID* 
A/F 
V/F 
A*/F* 
V*/F* 
A*/F* 
A*IF* 
A/V*/F* 
F* 
AJF* 
AIF* 
F 
F 
F 
AIF*ID* 
AIF* 
F* 
AIF*ID* 
AIF* 
A*/V*/F* 
AIF* 
AIF* 
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Carpmte1ro em geral 
Ca1xa (operador de) 
Calculista C custo contáb1l1 
Chave1ro 
Cburrasque1ro 
Cobrador (transpone coletJvol 
Confe1te1ro 
Contador 
Contmuo 
Cope1ro 
C osturetro 
Cozmhe1ro 
Cronometnsta 
Datilógrafo 
Degustador de VInhos e hcores 
DeE1sta cop1sta 
De nh1sta tndustnal 
De nhtsta projetlsta 
Desenhista pubhc1tano 
D1g1tador 
Doce1ro 
Domésttca 
Econom1sta 
Eletnctsta em geral 
Empacotador à mão em geral 
Eletrotécmco 
Encadernador à mão 
Entador em geral 
En nnetro 
En nhe1ro agrônomo 
Engenheiro CIVIl em geral 
Engenheiro quimtco em geral 
Estampador de tectdos 
Estofador 
Estoqutsta 
Fannacêuc1to 
Ferramenteiro 
Fiso1oterapeuta 
Fotocop1sta 

NF*ID* 
F 
F 
NV*!F 
NF* 
F 
NV*IF* 
F 
NV*I,PID* 
NF* 
NF* 
NF"' 
F 
AIF* 
NVfF 
NF 
NF 
NF 
NF 
NF 
NF* 
A/V*/F* 
F 
NV*!F* 
A/V/F*/D* 
AJV**IF* 
NVIF*ID* 
A/V***/F*/0* 
F* 
A/V*/F* 
A*N*IF 
A*IF 
AIF*/D* 
AIF*ID* 
F* 
F 
AIF* 
VIF* 
NV*IF 
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Fotógrafo 
Frentlsta 
Fresador mecân1co 
Fumle1ro 
Garag~sta 
Garçon 
Impressos de Off-set 
lnspetor de qualidade 
Instrumentista cirúrg~co 
Intérprete 
Jardine1ro 
Lammador de made1ra 
Lammador de massas alimentícias 
Lavador (veículos) 
Maqudador 
Marceneiro 
Marmonsta 
Martele1ro 
Massag1sta 
Mecàruco em geral 
Operador de computador 
Pedre1ro 
Relações Públicas 
Sapateiro 
Secretária 
Tradutor 
Zelador 

A: aud1tiva 
A*: auditiva leve 
V: vtsual 
V*: VISual parcial 
V**· VIsual/trabalho como awuliar 

AIF* 
A*/F* 
AIF* 
AIP 
AIF* 
F* 
A*IF* 
F* 
A"IF* 
V*/F 
A/V*/f*/0* 
A/F* 
A/F* 
A/V*/F*/0* 
A*/F* 
A/F*/D* 
AIF* 
AIF* 
V/F* 
A/F* 
F* 
AIF*ID* 
V*/F* 
A/V*/F* 
F* 
F* 
F* 

V***: VISual parcaal/trabalho como auxiliar 
F: tisica 
F*· tisica com menor comprometimento 
D: dificuldade de aprendizagem 
D*: dificuldade de aprendizagem/trabalho como auxiliar 
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Sala da Com1ssào. li de março de 1998 

01- ADEM IR ANDRADE- PRESIDENTE 
02- MAURO MIRANDA- RELATOR 
03- OSMAR DIAS 
04 - EM I LIA FERNANDES 
05 - MARLUCE PINTO 
06- BENEDITA DA SILVA 
07 - NABOR JUNIOR 
08 -JONAS PINHEIRO 

oo- LEOI\IAR QL1INT ANILHA 
lO- OTONIEL \!ACHADO 
I I - SEBASTIÃO ROCHA 
1:!- ROMEU Tl.J11.1A 
13- BELLO PARGA 
14- BENI \ERAS 
IS - ERN -\NDES AMORII\1 
16 - JOSE AL \"ES 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA l'ELA ~ECRI:TAIUA GERAL DA MF.SA ----------------------------------------------------------
LEI COI\fPLEI\IENTAR N 7:; - DE 20 DE !\IA! O DE 1993 

Dispõe sobre a organ1zação. as atribuu;ücs c o 
estatuto do Ministério Público da Um.lo 

••••••••••••••••••• L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A~t. 6° Compete ao Min,sténo Publico da Umào 

................................................................................................................................ 
VII- promover o mquénto CIVIl e a açiio C1v1l pubhca para· 

............................................................................................................................... 
d) outros interesses md1v1dua1s md1sponive1s. homogéneos. soc1a1s, difusos e 

colcttvos . 

.................................................................................................................................. 
ArL. 58. As Climaras de Coordennçiio e Rcv1sJ.o do l\lm•stcr10 Público Fede· 

ral são os óq:lios setor1ais de coordennçiio, d~ mtegraçào e de rev1si\o do exercício 

~-~-~:::~~~-~~e-~~~-~:~~-~:: ....................................................................................... . 
OF /SF/ ~ 446/96 Brasíha. 02 de abril de 1996 

Senhor Procurador-Geral 

871 

Comunico a Vossa Excelência que o Ofic10/PGRIGABIN" 220, 
de 27 de março do corrente, foi lido na sessão desta data, e autuado nesta Casa como 
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Processo D1versos n• 028. de 1996. sendo despachado a C01russão de Assuntos 
Soc1a1s 

consideração 
\lo ensejo. reitero protestos de elevada estima e d1sbnta 

Sen or ose Sarne~ 
Pres1dente do Senado Federal 

PARECER No 119, DE 1998 

Da Conussão de Assuntos Soct3.1s. sobre o 
ProJeto de Let do Senado n• 85. de 1997. de 
autona da Senadora Emtlta Fernandes que 
acrescenta dtspostttvo ao an 20 da Lei n • 
8 036. de li de ma10 de 1990. para permitir a 
movtmentação da conta -.nculada ao FGTS 
quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for ponador do vtrus HIV 

Relatara Senadora Benedtta da S1lva 

De autona da 1lustre Senadora Em1ha Fernandes. vem ao 
exame desta Com1ssão proJeto de let que permne ao trabalhador 
movunentar sua conta vmculada ao FGTS quando o Ulular ou qualquer de 
seus dependentes for portador do vtrus HIV Pondera. com fehctdade a 
representante do R1o Grande do Sul. que o Fundo de Garanlla do Tempo 
de Serv1ço tFGTSl e manudo com d contnbutção ~ohdána de empregados 
e empregadores e tem por objellvo ass1sllr !l trabalhador e sua famtha em 
Situações de dificuldades financetras como desemprego, aposentadona. 
aqutstção de moradta ou morte do trabalhador Infelizmente o nosso tempo 
está sendo ameaçado com uma nova e ternvel eptdemta configurada no 
surgimento do vtrus HIV que tantas vnunas fatats Ja acarretou 

O vtrus da atds. corno e populannenre conhec1do o HIV. tem 
conswmdo em todos os patses. alem de v1das prectosas. recursos na busca 
de vacmas e de medtcamentos para seu combate Amda em fase de testes. 
todos os recursos dtspomve1s para seu combate tmedtato. são de alto 
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custo, seja por não estarem devidamente d1spomve1s em escala comerc1al. 
dado seu caráter de pesqursas. seja por serem. em !,'!"ande marona. 
Importados, sem qualquer subsíd1o Se os custos da med1cação e alto para 
todos os md1víduos que deles necessitam. 1magme-se então quando o 
portador ou doente é um assalanado 

O projeto da Senadora Em1ba Fernandes, em boa hora vem de 
encontro a uma ação humarutana, na med1da em que 1ra permitira ao 
trabalhador recorrer ao FGTS, numa srtuaçào de real grav1dade Como 
bem saliente a autora em sua expos1ção de mot1vos "assegurar a 
poss1b1hdade de moVImentação da conta vrnculada do FGTS para o 
trabalhador que se encontre nessas c1rcunstànc1as nada ma1s e que um ato 
de JUStiça" Afinal os recursos do FGTS são constituídos pelas 
contribuições dos trabalhadores 

A le!!Jslação atual do FGTS, por força da Le1 n• 7 6 70/88, em 
seu 1nc1so 11 do art 1". ja estende aos portadores da Síndrome da 
hnunodefic1ênc1a Adqumda - SIDA/AIOS. o levantamento dos valores 
correspondentes do Fundo, rndependentemente da rescisão do contrato de 
trabalho ou de qualquer outro Upo de pecúho a que o pac1ente tenha 
direito T odav1a, a proposta da Senadora pelo R1o Grande do Sul va1 mats 
além ao perm1Ur o acesso aos recursos do Fundo não somente aos doentes, 
ou seja aqueles em que a síndrome da 1murudade adqu1nda está man1festa, 
mas, também aos portadores, ou seja aqueles em que o vírus arnda não se 
mamfestou em doença, e. mais Importante. o beneficio não se atém ao 
Ulular da conta. mas, Igualmente. a seus dependentes AsslDI, o PLS/85/97 
é movador, em todos os aspectos. ao estender a permissão do ,uso dos 
recursos da conta vrnculada do FGTS tanto para os casos em que o 
trabalhador Ulular for o portador do vírus HIV quanto nos casos em que 
qualquer de seus depêndentes o sejBID. 

São rnegáve1s os méntos do projeto, razio pela qual somos 
favorável à sua aprovação, sugenndo aos nossos pares que o aprovem, 
também 

S.Jia das Comissões, li de llliU"ÇO de 1998 

01 - ADEMIR ~RADE - PRESIDENTE 
02-BENEDIT DASILVA-RELATORA 
03 - OTONIEL ACHADO 
04 - MARLUC PINTO 
OS - EM I LIA F RNANDES - (AUTORA) 
06 - NABOR JUNIOR 

09 - ERNA.~DES AMORIM 
lO- JONAS PINHEIRO 
li - LEOMAR QUINTANILHA 
12 - OSMAR DIAS 
13- SEBASTIÃO ROCHA 
14- ROMEU TUMA 

07- BELLO PARGA 
08 -JOSÉ ALVES 

15 - BENI VERAS 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Oficio n• 06/98-CAS 
Brasília, 11 de março de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos do parágrafo 2°, do art1go 91 do Reg1mento 
Interno, comumco a Vossa Excelência, que esta Com1ssão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado, n° 085, de 1997, que 
·acrescenta dispositivo ao artigo 20 da Le1 8 036, de 11 de 
ma1o de 1990, para perm1t1r a movimentação da conta 
vmculada ao FGTS, quando o trabalhador ou qualquer de 
seus dependentes for portador do vírus HIV de autona da 
Senadora Emília Fernandes, em reun1ão de 11 de março de 
1998 

Atenciosamente, 

SenodaD.9:::D~ 
Presidente 

Documento ~merodo pela Secretana-Gera/ da Mesa, nos termos do art. 250, 
parágrafo ÚlllCO, do &g~mento Interno. 

CONSULTA ESCRITA 

SOLICITAÇÃO. Análise suscznta do PLS n° 
85, de 1997, que acrescenta "d1spos1t1vo ao 
art. 20 da Le1 n° 8.036, de J J de ma1o de 
1990, para permitir a mowmentação da conta 
vmculada ao FGTS quando o trabalhador ou 
qualquer de seus dependentes for portadnr dD 
virusHJV" 

875 



87b "NAIS DO SEN"·.=.DO.:....:.:FE=D:.:E=RAL=-________ ___:_M:::AR=Ç:::::O.:::D::_E~I9'18 

SOLICITANTE. ComiSsão de Assuntos Soc1a1s 

A Comtssão de Assuntos Soctais - CAS do Senado Federal 
solicitou a· esta Consultona análise suscmta do PLS n° 85, de 1997, de autoria 
da Senadora Emíha Fernandes, que acrescenta mciso ao art. 20 da Le1 n° 
8 036, de 11.05.90, de fonna a penmtir a movunentação da conta vinculada no 
FGTS quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do 
vírus mv 

Ocorre que essa h1pótese de moVImentação da conta VInculada 
Já eXIste, pelo menos parcialmente A Le1 no 7 670, de 08 de setembro de 
1988, que concede benefictos aos ponadores da Síndrome da lmunodefictêncta 
Adqwnda (SIDA/AIOS). prevê que tms pessoas podem sacar os recursos 
acumulados em suas contas no FGTS 

É o segumte o dtspos1nvo que trata da maténa. consubstanciado 
no inciso II do art I o da Le1 n° 7 670/88 

.. An 1• A Smdrome da hnunodeficiência Adqu1nda (SIDA/AIOS) 
fica considerada. para os efeitos leg;us, causa que JUStifica 

11- levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garanlla 
por Tempo de Sennço - FGTS. Independentemente de resc1sio do 
contrato IndiVIdual de trabalho ou de qualquer outro 11po de pecuho a 
que o pac1ente tenha d1reno 

Cabe destacar, todavia, que o dispositivo não prevê o saque de 
recursos do FGTS nos casos em que o dependente do trabalhador seja o 
portador do vírus lllV. Tal saque só é permitido quando o próprio trabalhador 
é o portador do vírus. 

Assim, pode-se considerar que o PLS no 85 inova ao prever que 
a movimentação da conta vinculada no FGTS é possível tanto nos casos em 
que o trabalhador é o portador do vírus mv quanto naqueles cm que qualquer 
de seus dependentes seja o portador. 

Brasília, 28 de maio de 1997. 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRET ARlA GERAL DA MESA -----------------------------------------------------------

LEI N. 7670- DE 8 DE SETEMBRO DE 1988 

Estende aos portadores da Sindrome da lmunodeficténcia Adqu•rida -
SlDAIAlDB os beneficias que especifica, e dd outras providências 

··················································································································•••·········•·•······· 
Art. 1.• A Sfndrome da Imunodefic1ênc1& Adquirida - SIDA/ AIDS fica consl.· 

derada, para os efeitos legais, causa que justifica: 

......................................................................................................................................... 

II - levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serv1ço- FGTS, indepeodentemente de rescisão do contrato ind1vldl1&1 
de trabalho ou de qualquer outro tipo de pecúlio a que o pac1ente tenha direito. 

Parágrafo úruco. o exame pericial para os fms deste artigo será i-toauzado 
no local em que se encontre a peszoa, desde que impossibilitada de se locomover. 

PARECER No 120, DE 1998 

Da Cormssio de Assuntos Soc1aJS, em decisão 
tenninativa, sobre o Projeto de LeJ do Senado 
n• 146, de 1997, de- autoria do SenadQr 
Flaviano Melo, que "dispõe sobre a coleta e 
dispoSição fioal de batenas usadas de 
telefones celulares, e dá outras providênci~" 

RELATOR: Senador OTONIEL MACHADO 

I. RELA TÓRir 

O P~oJeto de Lei do Senado no 146. de 1997, "que dispõe sobre a 
coleta e dispostção final de baterias usadas de telefones celulares" (PLS n° 
146/97) é submetido ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, em tennos de 
decisão tenninattva. 
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A proposação estabelece, em seu art. 1°, que os estabelecunentos 
comercuus que comercializam batenas de telefones celulares ficam obrigados a 
recebê-las, em devolução, depoas de usadas. No ato da devolução, os refendos 
estabelecimentos pagarão, ao portador do matenal, uma quantaa equivalente a 
pelo menos I 0% do preço de venda. ao consumador, de produto novo idêntaco 
ao que está sendo devolvado. 

Pelo an. 2° do Projeto fica determmado que os fabricantes e 
Importadores de batenas para telefones celulares deverão estabelecer 
mecamsmos para a dasposação final, recaclagem ou reprocessamento das 
mesmas, após seu uso pelos consumidores 

A proposição em pauta estipula amda, em seu art. 3°, que "a 
pubhcuiade referente a batenas para telefones celulares e as embalagens das 
mesmas deverão conter advertência sobre os riscos que essas batenas oferecem 
à saúde humana e ao meao ambiente" 

Na justificabva do Projeto, argumenta-se que na composiçilo de 
baterias entram diversos metais pesados, que oferecem graves riscos à saúde e 
ao meio ambiente. Ao serem lançadas em aterros samtános, ou simplesmente 
incmeradas, os metaiS são liberados, contammando o solo. as águas e a 
atmosfera. 

Argumenta-se, ameia, que os fabncantes e Importadores de baterias 
para telefones celulares devem, efetivamente. assumar a responsabilidade pela 
coleta e correta disposição final desses artefatos, de modo a prevemr danos 
ambientais. A imprescmdível colaboração dos consum1dores, nesse processo, 
será induzida através de estímulo representado pela aquisição das baterias 
usadas, em caráter compulsório, por parte dos estabelecimentos varejistas que 
comercializam tais produtos. 

IL ANÁLISE E VOTO 

A correta disposição fmal de resíduos pengosos constitui um dos 
mais sérios desafios ambientais da atualidade. Os graves danos que esses 
materiais, na forma de metais pesados, trazem ao solo e à água, têm levado os 
paises desenvolvidos a ~tar nonnas rígidas para descarte desses materiais. 
ficando, assim, evtdencaado, de modo claro, a dimensão que o problema assume 
no mundo atual. 
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Somente em anos recentes tem havtdo uma consctêncta mats clara 
sobre os graves danos ambientais associados a um descarte madequado de 
p11has e baterias usadas. Tal problema se reveste de uma dimensão amda maior 
à medida que se dissemina o uso de telefones t:elulares. resultando em volume 
crescente de baterias descartadas 

O Projeto de Le1 do Senado n° 146197, ora em exame por esta 
Com1ssào, busca adequar normas preventivas para o problema por me10 de um 
mecanismo de mcent1vo financeiro. a aqu1sição compulsória, pelos 
estabelecimentos varejtstas, das batenas usadas devolvidas pelos consumidores, 
por um valor correspondente a pelo menos I 0"/o do preço de uma bateria nova. 

Todavia, face ao poder de compra dos usuàrios de telefones 
celulares, associado à falta de consciência ambiental, cremos ser pouco provável 
que esse incentivo financeiro, por st só, seja suficiente para induz1-los à 
devolução das batenas. Mesmo assim, ao louvar a iniciativa e a visão do autor 
do projeto, Senador Flaviano Melo. somos, á luz do exposto, pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n° 146, de 1997. 

Sala da Comissão, 11 de março de 1998 

01 - iEMJR ANDRADE- PRESIDENTE 
02- ON1EL MACHADO- RELATOR 
03 - SMAR DIAS 
04 - SEBASTIÃO ROCHA 
05 - EMÍLIA FERNANDES 
06 • MARLUCE PINTO 
07- BENEDITA DA SILVA 
08- NABOR JUNIOR 
09 - JONAS PINHEIRO 
lO- ~OMAR QUINT ANILHA 
li - OMEU TUMA 
12 - ELLO PARGA 
13 - BENI VERAS 
14- ERNANDES AMORIM 
IS- JOSÉ ALVES 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCit.JS 

OfiCIO na 08/98-CAS 
Brasília, 11 de março de 1998. 

Senhor Presidente. 

Nos termos do parágrafo za, do art1go 51 do Regimento 
Interno, comun1co a Vossa Excelência. que esta Com1ssão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado na 146, de 1997, que 
"dispõe sobre a coleta e d1spos1ção de !mal de bater1as 
usadasde telefones celulares e dá outras prov1dênc1as", de 
autona do Senador Flav1ano Melo. em reumão de 1 1 de março 
de 1998 

Atenciosamente, 

dt1:u --~ 1.-. 

I. RELATORIO I 

Senador A~~j:DRADE 
Pres1dente 

PARECER Na 121, DE 1998 
Da Cormssão de Assuntos Sociais, 
sobre o ProJetO de Let do Senado 
n• 215, de 1997, de autoria do 
Senador Julio Campos, que 
-acrescenta paragrafo ao art 463 
da CLT. assegurando ao 
empregado a indicação da 
institwçio bancána onde o 
empregador devera depositar seu 
salánon 

RELATOR Senador NABO R JÚNIOR 

É submetido ao exame desta Comtssão de Assuntos Soctais o Projeto de 
Le1 do Senado na 215, de 1997, que, ao acrescentar parágrafo ao art. 463 da CLT, 

881 



88~ ANAIS DO SENADO FEDERAL MAilÇODE 1998 

assegura ao empregado a md1cação da mstlttnção bancana onde o empregador 
devera depositar seu saláno 

Ao JIIStlficar sua JmcJatJVa, o autor da proposição. Senador Júho 
Campos. alega 

"O prOJI!fO que cstanw' apresentando vem ao 
encontro de uma antiga reiVtndtcaçàrJ dos trabalhadore.\, que 
querem ter aç,,eguraclo o dtretw de e.~colha da m.\11/utção 
hmiLárta onde .1erá derO\Itado o 1eu salárto 

Atualmcnte, a grande mawrta das cmprelal, por 
mtermédto de acordo operacwnal. paga oç ,,alárw\ do.~ 

empregado.\ num úmco hanco, geralmente LOm grande.f 
valllugcn.\ para ela.~ e nenhuma m1 quase nenhuma para ov M!Ul 
empregado.ç Do _mesmo mmJo, o Govenw Federal o faz em 
relação aos \!!US fztnctonárto\, por mtermédm do Banco do 
Hra.11/ ou da Catxa Ec.omimtca FC'deral t~:çsa Mtuação acaba 
provoLando um ~·ínculo qua.\e compulsórw entre o correnllsta e 
o banco. JÚ que. no ca.m. ao mteressado não [01 dado o d1re11o 
de e.1colha" 

Como é sab1do. essa matéria encontra-se hoje regulamentada pela 
Portana do Mm•sténo do Trabalho n° 3.281/84, que permite às empresas abnr cónta 
bancána em nome de cada empregado, salvo o analfabeto. para efetuar o pagamento 
dos salários e da remuneração de suas férias 

Ao projeto não foi apresentada emenda. 

É o Relatório 

11 VOTO DO RELATOR 

Dar ao em,regado o direito de escolher a mst1tu1ção bancána onde será 
depositada sua remuneração tem o duplo condão de prop1c1ar-lhe um relacionamento 
mms estre1to com o estabelecimento de sua preferência e de bvrá-lo da su]elçlo a 
cnténos que não lhe dJZem respeito mas que. na reahdade, sobre ele desabam, 
problemas ta1s como dJstânc•a. agênc1as congestionadas. roubo de prec1osos minutos 
ou até mesmo horas para sacar os salános e transtornos semelhantes, que todos 
conhecemos 



~M~AR~ÇO==D=E~I~~8--------------~AN~~~S=DO==SE=NccADO~~FE~D=ERAL~~---------------------- 88l 

Poder-se-la alegar que somente os trabalhadores r!lals categonzados 
senam benefic1ános da med1da, por sua capacidade de u1vesur no chamado 
"relac10namen~o .. com os estabelecimentos que md1carem - mas o ac10namento das 
operações bancanas por telefone ou on-line Já supre essa preocupação, mesmo 
porque ta1s funciOnários d1spõem de suporte pessoal e adm1mstrauvo, prop1c1ado 
pelas respectivas empresas 

O úmco obstáculo consistente à Implementação das med1das propostas 
estana na eventual perda de tempo, pelo possível atraso no efeuvo créd1to dos 
rendimentos dos trabalhadores. Isso. todavia, não resiste ao s1mples argwnento de 
que todas as operações bancánas são fettas mstantaneamente, em tempo real, como 
se dir. l1oje, e os 1novunentos interbancanos, dos t1pos doe e semdhantes. ex1gem 
esforços e gastos IIIIÍnunos com a digitação dos sistemas 

Um outro argumento, entre tantos outros. pode ser aduz1do a favor do 
Projeto. sua adequação aos d1tames da politica de ehmmação de reservas de 
mercados e de clientelas em todo o processo econôm1co. posto que, na forma atual, 
os trabalhadores são clientes compulsórios, colet1vamente, de bancos que nem 
sempre senam os de sua iivre escolha e dos qua1s não podem se desvencilhar, o que 
garante àquelas mstltu1ções a gestão arb1trána e mdeseJada da gestão das chamadas 
"contas func1ona1s". 

Essa obngatonedade se revela amda mais perversa e deleténa quando 
lembramos a mc1dênc1a da CPMF sobre saques bancanos, em Situações fora das 
ISenções lega1s - como. por exemplo. quando o empregado/corrent1sta tem 
moVImentação conJunta com cônjuge ou outra pessoa de sua livre escolha. Isso lhe 
ex1ge um ânus InJUSto para ter acesso ao sagrado fruto do seu trabalho e lhe ena um 
mace1tável obstáculo ao desfrute do própno patnmômo 

Opmamos, em vista do exposto. pela aprovação do Projeto de Le1 do 
Senado n• 215, de 1997 

Sala das Comissões, I ~ de marco de 1998 

01 - ADEMIR~RAOE- PRESIDENTE 
02 - NABOR JUNI R - RELATOR 
03 - SEBASTIÃO OCHA 
04 -JONAS P IRO 
OS - LEOMAR QU T ANILHA 
06- OTONIEl. MACHADO 
07- MARLUCE PINTO 

08- ROMEU TUMA 
09- BEllO PARGA 
lO- BENI VERAS 
li - OSMAR DIAS 
12 - ERNANDES AMORIM 
13- JOSE ALVES 
14- EMILIA FERNANDES 
IS- BENEDITA DA SILVA 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

Ofíc1o n• 07/98-CAS 

Brasília, 11 de março de 1998 

Senhor Pres1dente, 

Nos termos do parágrafo 2". do art1go 91 do Reg1mento 
Interno comumco a Vossa Excelência, que esta Com1ssão 
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1997, que 
"acrescenta parágrafo ao art 463, da CL T. assegurando ao 
empregado a Indicação da InStitUIÇãO bancária onde O 
empregador deverá depositar seu saláno·. de autona do 
Senador Júl1o Campos, em reun1ão de 11 de março de 1998. 

Atenciosamente. 

Legzslação cilada, anexada pela Secretana-Geral da Mesa 

DECRETO-LEI N 2 5.452 - DE 1!! DE 
MAIO DE 1943t 

Consolidação das 
Leis do Trabalho 

____________________________ (~~Jrjl ________________________________ _ 

Art. 463. A prallaÇão em espéCie do salano 
sera paga em moeda corren1e do paos 

Parllgralo """"' O pag&naiiO do saláno rea· 
l•zado com mobseMinaa deste artigo conSidera-se 
como não 1etto 

......................................................................................................................................... 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Jun1or) - O Expe· 
d1ente lido va1 a publicação 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júmor) - Ha ora· 
dores 1nscntos 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca· 
bral, por permuta com o Senador Francellno Pe1111ra 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM Pro· 
nunciB o segUinte d1scurso. Sem rev1são do orador ) 
- ~r. PJeSidente, Sr's e Srs SenadoJeS, em pnme1· 
ro lugar, quero agradecer ao em1nente Senador 
F~ancehno Pere11a pela permuta na ordem de 1nscn· 
ção, permrt1ndo que fale antes de S Ex" E sempre 
uma d~JCuldade, porque o Senador Francel1no Per&~
ra é daqueles oradores que este Plenano sempre 
tem a alegna de ouv1r com a max1ma atenção 

Sr. Presidente. na úH1ma qu1nta-fe1ra, concluí 
um trabalho revestido de murta SimpliCidade para ser 
entregue ao PJeS1dente do Senado, Senador Anton1o 
Carlos Magalhãss Esse trabalho g1ra em derredor 
da 1munoclade parlamentar 

Em conversa que mantovernos, lembiBVB a S Ex". 
dado o 1nteresse que vem demonstrando na rno~all
zaç.io desse 1nstotuto, que. 1a a época da Assembléoa 
Nacoonal Constotu1nte, na qualidade de Relator. tove o 
cuidado de mostrar que a 1mumclade eiB um Instituto 
que pertenci& ao Parlamento. e não ao parlamentar 
Ou se)ll, a 1munodade dava segurança ao parlamen
tar para emrtor suas op1mões e votos. mantendo-o ln
VIolável. Não se pode, entretanto, permrtor que um CI
dadão faça uso de seu mandato parlamentar para 
vestor o manto da Impunidade 

Não logrei êxrto àquela altura, Sr PreSidente, 
porque havoa alguns ParlamentaJeS que estavam 
maculados pela forma negatiVa com que, em deter
mmada quadra da sua vida, havoam cometido lrregu
landade, seJB no campo do cnme comum, sara nos 
chamados cnmes de sonegação foscai 

Doza e d1go ho1e, Sr. Presidente. que o parla
mentar deve ser 1nvoolável nas suas op1mões, pala
vras e votos O parlamentar deve poder, da tnbuna 
da Casa, expressar a sua opm1ão quando o blular do 
Poder ExecutiVo lor um opos1tor seu, perrnlllndo-se
lhe o exeiCÍCIO do mandato com IndependênCia, dig
nidade, decêncoa e afirmação dos seus pnncípoos 
Continuo com esta mesma op1n1ão 

~bom que se d1ga, Sr Poesldente, que o mo
mento é este. não porque surge aqu1 e acolá uma 
chamada "notma". um desv10 de comportamento do 
parlamentar que esta no exeocíc1o do seu mandato 
O momento é este, Sr Pn!!11dente. porque ha,e se 
nota que uma das COISaS ma1s graves que at1nge a 
SOCiedade bras1le1ra e exatamente aquela ser.ação 

de 1mpun1dade, que acaba gerando um ressentimen
to de absoluta descrença do c1dadão honesto em ra
lação às InStitUições do Pa1s. 

Sr Presidente So"s e Srs Senadon!!l, o PI8SÍ
dente Antomo Carlos Magalhães me autonzou a tra
zer ao Plenano a pnme11a sugestão que III!CIImlnhel 
a S Ex", para que cada um dos Srs Senadores pu
desse medrlar sobre a maténa, sem que lllllda SIIJB 
consubstancoada na úH1ma ação da emenda consto
tuCional Lembro que se trata apenas de uma pro
posta, toda ela reveshda de s1mphcldade, o que, tal
vez. facol1te aos Srs. Senadores analosar, JUlgar, 
apontar cam1nhos e 1nd1car soluções. 

A Casa sabe QUe o art. 53 da nossa Constotuo
ção e clanss1rno quando regiStra, com absoluta pro
pnedade. que "os Deputados e Senadon!!l são lnvio
láveos por suas op1mões. palav~as e votos" Essa e a 
regra geral que todos ternos de n!!lpertar. Aos pará
grafos que se seguem, acrescento ma1s um, Sr. Pra
Sidente, com esta oedação 

§ 8" Não estão amparados pela 1munxlade par
lamentar os Deputados e Senadores que COII'IIIhlrem 
cnrnes comuns ou qwusquer outros retabvoB a atas 
estranhos a atiVIdade parlamentar. 

Ora, Sr. Presidente. Sr<s. e Srs. Senadol88, se 
eles não estão ampa~ados - e esta é Ulfl8 segunda 
sugestiio sobre emenda consbluc1onal - não ,_ se 
tomará necessáno que venham para cé pedidos 
para processar parlamentares. que acabam dormn
do ad etamum nas gavetas do Parlamento. 

QuaiS silo as prábcas que não se relaciOnam 
com a atMdade pal1amentar7 Silo aquelas que co
nhecemos murto bem, taiS como sonegaçio fiscal, 
tarronsrno. tráfiCo 1lícrto de erotorpac:am., homocldio. 
Então, todos esees c:nnws devam detxar de ser am
parados pela 1munoclade parlamentar. 

A Sr" Baloeclila de Silva (BiacoiPT - RJ)- V Ex" 
me pennrta um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL(PFL - AM) -
Com prazer, ouço v Ex". Sellado!a Benedila ds Silva.. 

A SI' Banadita da Silva (BiocoiPT - AJ) - Sa
nador Bernardo Cabral, estou eparteando V Ex" 
neste momarrto para apooar essa 1n1C1at1V11. FUI com
panheora de V Ex" na Assembléoa Nacoonal Conab
tulnte, um Relator murto ehaenta .. 

O SR. BERNARDO CABRAL(PFL - AM) -
Obngado a V Ex". 

A SI' Banadlta da SOva (Bioco/PT - AJ) .. que 
leve o cu1dado de tratar dos d1rertos lndiVodUUI e co
leiiVOS e fOI perseguidor da defesa desseS duaolos. 
v. Ex" não detxou 1B11 otJém de se Jl"''C' opar cam o Par
lamento A 1rnul"ldade. na forma clefandlda por V Ex", 
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não encontrou eco, porque ex1st.am em nosso me1o 
alguns parlamentares que faz.am uso de seus man
datos exatamente para se proteger de lrregulanda
des comet1das. FIZ questlio de aparteá-lo para lem
brar que, além desse fato, outra questão preocupava 
alguns de nós, parlamentares Não pudemos, na
quele momento, dar uma 1nle1pretaçâo melhor à ln
tenção de V. Ex1 , que fo1 a questão da peiS8gUição 
polítiCa. Avaliados paio povo, tenam a Imunidade 
como Instrumento de proteção aqueles que foram 
perseguidOS e tnteram os seus d1rertos cassados. 
Lembro a V. Ex" esse fato, porque partiCipei de vá
nas diSCussões naquele momento e se1 da preocu· 
pação - não pelo fato de pertencer à OposiÇão - da
queles que toveram os seus mandatos cassados En
tretanto, neste momento em que V Ex" toma essa 
1n1CIBI1va e a traz ao conl'lec1mento desta Casa, não 
podena deixar de me marufestar, Já que apóio a lm
CieiMl de V. Ex". Vou estuda-la com cu1dado, por
que não dom1no o assunto ob]elo dessa maténa e 
buscarei, JUnto aos meus Pares, apo10 para a lniCI&tl
va de V. Ex", que entendo ser pertinente Não pode
mos, de forma alguma, daocar que, em nome da Imu
nidade, exiStam Irregularidades, perseguiÇÕes ou a 
1mpun1dade, como bem d1sse V. Ex". Parabéns, Se
nador Bernardo Cabral! 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a V. Ex", Senadora Benedrta da Silva, o 
apo10 que me traz e reg1stro que, em ven:tade, na 
Assembléia Nac10nal Cqnstrtu1nte, V. Ex" fo1 uma 
das Integrantes daquele ~leg1ado que apo1ou multo 
a luta da Relatona, no sltnt1do de que fiCBSSe bem 
claro o problema da imunidade parlamentar 

Lembro-me que reg1strava que, tendo s1do 
Vice-Lfder da OposiÇão no Governo Militar, o fato de 
haver pen:tldo o meu mandato de Deputado Federal, 
de ter l1do por dez anos os meus d1rertos políticos 
suspensos e ter peld1do o meu lugar de professor na 
Faculdade de D1rerto me dava autondade moral 
para, em nada querendo para o parlamentar, d1zer 
que a 1mun1dade morna no Instante em que saía das 
portas do Parlamento. 

Antes de ter a honra de OUVIr os eminentes Se
nadores Jefferson Péres Francelina Pere1ra e Gd
vam Borges, chamo a atfnção de V. Ex" para a Sin
geleza e a SimpliCidade a JustdiCBIIva da pnme1ra 
emenda, porque a segu da d1z resperto ao decoro 
parlamentar: 

"Nos úH1mos tempos, a 1magem do 
Congresso NaciOnal tem sido Sistematica
mente corroída perante a op1n1ão públiCa 

O resgate do ven:tade1ro s1gnd1cado de 
um Poder Leg1slal1vo preCisa ser ferto com 
urgêncl& e ISSO so pode ser alcançado com 
ações étiCaS e transparentes 

O melhor momento de colocar em dis
cussão o problema da 1mumdade parlamen
tar e o aluai Sem dúVJda alguma, será ne
cessáno reformar a ConstitUição para que o 
Congresso tenha a respertab1lldade que o 
momento polítiCo ex1ge. 

Parlamentares que houverem cometido 
cnmes como os aqUI relacionados• - ou 
seja, que não lenham nenhuma conexão 
com a atMdade parlamentar -, "pela própna 
essênc1a de sua graVIdade, não podem, ab
solutamente, contar com o beneplácrto da 
1mun1dade Essa emenda v1sa comg1r a 
ormssão constitucional ate aqu1 veniiCada" 

Essa é a forma que, revest1da de s1mpl1cldade, 
no meu entendimento, sem ma1ores peiS8guiÇ(ies a 
letra conslltuC10nal, as fuulas do D1re110 Constitucio
nal, sem buscar a pesqu1sa h1stonca, mas srtuando 
na realidade, nos dá a Impressão de que por aqUI 
talvez tenhamos um canunho Já a segunda diZ res
perto ao decoro parlamentar. 

O art. 55 , que V. Ex" conhece tão bem ou me
lhor do que eu, ass1m como os eminentes Srs. Sena
dores, diZ respeitO à pen:ta de mandato de Deputado 
ou Senador e estabelece a competêrlcla para JUlgar, 
na h1pótese dos rtens I, 11 e VI, do ColegiBdo, me
diante voto secreto. Quanto aos Itens III a V. estabe
lece que a Mesa da casa respect1va declarará a per
da de mandato de ofiCIO ou mediiUIIe provocação de 
qualquer de seus membros A Mesa tem a prerroga
bva de declanlr a pen:ta do mandato quando o Parla
mentar de~xar de comparecer, em cada sessão leQIS
Iabva, à terça parte das sessões Oldlnárias da casa 
a que pertencer - salvo liCença - e quando asSim 
decretar a JustiÇB Eleitoral. Esses são os dois casos 
em que a Mesa pode tomar as piOVIdênaas. 

Todos nós deseJamos celendade, lodos recla
mamos que os pedidos de licença não têm andamen
to rápido A minha sugestão é que o § ~ sofre uma al
tereção e passe a constar com a seguinte redação: 

"§ ~ Nos casos dos InciSOS I e VI, a 
pen:ta do mandato será dec1dlda pela Câma
ra dos Deputados ou pelo Senado Federal, 
por voto secreto e ma10na absoluta dos seus 
membros, medl&nte provocação da respecti
va Mesa ou de partido politiCo representado 
no Congresso NaciOnal, assegurada ampla 
defesa". 
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Nos casos dos ttans 11, III, IV e V, a rmnha su
gestão é no sent1do de que a pelda do mandato BeJa 
decidida pala Mesa. Por qué7 Pala raspondar, pas
so a ler JUStdK:abva que consta de m1nha proposta de 
emenda constrtuc10nal, pala em seguida, conceder 
apartes aos eminentes Senadores: 

·o clamor por JUStiça e procedimentos 
et~eos não é de hoje que se faz sentir. E pre.
CISO, da uma vez por todas. dar um basta na 
1munldada total de parlamentares, pol8 é 
esta ISgaiiB que faz com que algumas pes
soas mal-1ntanc1onadas procurem se eleger, 
buscando o mandato pala, ~~mele, uS81111T1 
o manto da Impunidade. Toma-se 1mpanoso 
desnudar essas vestal& aos olhos da Nação, 
pDIS não se pode ubhzar o corpo181M8mo 
canheslro como elemento 1nteg18nte do Par
lamento, sob pena de hcar este maculado 
no JUlgamento popular. 

Destarte, a ag1l1dade que se prel8nde 
dar ao processo da palda de mandeto - so
bretudo nos proced11nentoe 1ncompallve1S 
com o decoto parlamentar - é que S8l8 ela 
daclaiBda pele Mesa da Casa IMpaCtMI, 
sem PIIIJUÍZO da ampla defesa, penranente
mente assegurada". 

VeJam V. Ex"s a SimpliCidade que reside nas 
duas emendas. 

Concedo o aparte a V. Ex", Sanador Jellarson 
Pé18S, que hiMa pad1do em pnmeoro lugar. Em -
gundo, ao em1nente Senador Franca~no Pa181ra, a, a 
sagu1r, ao Senador Gilvem 8o'lle5. 

O Sr • ......,._ Péns (PSDB - AM) -Sena
dor Bamaldo Cabral, ocupa1 esta tribuna, na aegun
da-leora, axatamanta para abonlar- asunto mo
mentoso da murudade parlamanlar, ou melhor, do 
abuso que 88 Iam fatto lnldiCIOIIIII- ao longo da 
l'1lllóna do instlluto da imunidade pallamantar, que 
davena cing~r-se a~ aos I'I'IPf'OIIIImn 
ta chamados cnmes da opnão. Nilo hé por que os 
cnrrws comuns lican!m ao abngo desse rnsllluto, 
cnado hiSioncamanta para -r que os parlamanta-
1811 fossem vitimas do arbltno do Exac:ubvo. Exillam 
projetos na CArnara dos Deputados - pelo manos 
doiS -, como o substdubvo do nosso c:ontarrlneo, o 
ilustre Deputado Alrnlno Alfonso, nessa ~ li
nha. Entendo 88r a miCIIIIIVa de V. Ex", no entanto. 
louvável. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Obngado a V. Ex". 

O Sr. JOII'fMscwl Péns (PSDB - AM) - Trata
se de não daolar o Senado a reboque, po~que poda 

ser que a proposiÇão dos projatos na CAmsnl II8JB 
logo da palha, resullanta do Insta 8piS6d10 SérgiO 
Naya, a Jogo cal& no asquaamento Se 811111111 for, o 
Senado f1cara com o seu projeto, ficará à va1tada 
para, se quiSSr, Independentemente do que fizer a 
Cãmara. dar agilidade a esse processo No II!Unto, 
so lhe fana uma obseMlÇáo. Senador Bamado Ca
bral. V Ex" hmrtou-se, pura e smplesmente, a ex
cluir os cnmes comuns da 1mundade. Mes hé uma 
praocupação da rmnha parte. O proJSio do Deputado 
Alm1no Alfonso estabelece, como V. Ex" sabe, que a 
Cãmara ou o Senado poderão, por ma1ona abeoluta, 
suspender processo no Supramo que ""' s bg ra en
me comum envolvendo Deputado ou Senador, con
forma o caso Parece-me que assa cautela é -
sana, Senador Bemaldo Cabral, porque pode acon
tecer- como excação, acredrto, mas poda acoo
- que um governador arbitráno, por axa..._ ou alé 
um poliCial albrtrano, agmdo arbltranarnanl8, quem 
sabe ata à revaliB do governador, iol)e PIUVBII contra 
um Deputado ou Sanador IIIIITIIQO, dando inicio a um 
processo-cnme contra ale. V. Ex" d11á: • .._.. caao, 
o Supramo Tribunal Fadanll o abso~"- Sim,-., 
cordo que 1sao acontecerá, mas ata 16, nobnl Sana
dor Bamaldo Cabral, fiCa o Deputado ou o Senador 
sob o constiBIIglment de um processo ..... c,., 
que num caso como assa, que pode acoo-. a 
Cirnara ou o Senado - um ou outro - dav1lm ter um 
Instrumento em mãos para, rapodarnanta, ollenQm
par o processo se ficar configurado que o ~ 
tar está sendo vibrna da uma arbltranadade. Era IIC) 

essa a lambrança que eu gostana da fazer a V. Ex", 
sem nenhum dasnwaclmanto ao 88U p!Ojalo, que 
tem o meu 1nta1ro apo10 a pelo qual V. Ex" ITI8IIICII 
todos os elogios. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PR. - AM) -
Nobre Senador Jellalson Péras, nio tenho IWihuma 
dúwla do apo10 da v. Ex", que aerá um '*- 8i;nalá· 
nos. mas aperas gostaria de siluar a sir ... . ,... 
quero repelir bem, a silqllicldada, porque s-wo que 
essa CIICUI'IIIIãncla estará abrangida, hapl villa O que 
diZ o texto: 

"Nio esllio amparados pala ~nulidade 
parlamentar os Deputados a SaiiBdoNB que 
comatarem ermas corra~ns ou q-•..,• ou
tros relabvos a atos estranhOS à aiMdada 
parlamentar .• 

O que a emenda jHeletlde com ISSO? P1-.lde 
que ata BeJB o agente, o ator, a não o ~- Ne8-
sa relação processual, o que jHopomo, no caao de 
um parlamentar COII- um cnma comum ou qum. 
quer outro que não tenha nada a ver com a alivldade 
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parlamentar - e o caso que V Ex" cda, com absoluta 
oportunidade, é uma exceção -,e uma regra geral 
no sentido de que esse Deputado ou Senador não 
esleJe amparado pela 1mun1dade parlamentar 

V. Ex" lembra uma palavra tec1da pelo nosso 
conterrâneo AIITIIno Alfonso, que, no momento propi
CIO, será devidamente estudada 

O Sr. Francellno Pereira (PFL- MG)- Perrm
te-me V Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V. Ex" com piiiZ8r, Senador F11111C1!11no Pere1ra. 

O Sr. Francelina Pereira (PFL - MG) - Sena
dor Bernardo Cabral, como sabe V Ex", a bi"IIVIdade 
e uma resultante da sunph~:~dade Por ISSO mesmo, 
quero ser breve para manifestar o meu aplauso e o 
meu 111C0nhec1mento à dll1gênc1a e à oportumdade 
com que V. Ex" aborda esse assunto, sempre mo
mentoso, nws sem encontrar uma solução def1nibva, 
já que o texto consbluc10nal é complexo, transfor
mando-se no escondenjo da impunidade. Quero !eh
citar V. Ex" exatamãirte pela SimpliCidade com que 
preparou esse texto, que, examinado, diSCutidO am· 
piamente pelo Senado ela República e 11!181mente 
aprovado, podelá encontrar uma solução que o povo 
também VIII entender, pois o que a ConstrtuiÇão diZ 
no que tange à 1mun1dade parlamentar é de difícil 
compreensão. Portanto, a mnha expectativa é que o 
texto apreHnlado por V. Ex" possa seMr de cami
nho para que se encontre uma solução. Assm, o 
Senado Federal, 1111118 uma vez, prestalá um serviÇO 
à Nação, contnbu1ndo pata o apnmoramento da sua 
legislação ~1. Mudo obngado 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Francelmo Pereira, 18C01ho o aplauso e a 
solidariedade de V. Ex" exatamente porque a bnM
dade do aparte se casa, se COI\JII9B com a ~!Ci
dade das duas emendas constitUCionaiS. 

TIV8 o cuidado de desdoblá-las exatamente 
pare que urna nio pudesse seMr de empecilho à 
OUba, pi que urna fala no cnme comum e naqueles 
que nlo têm nenhuma conexão com o exarclcio da 
llbVidade parlamentar e a outra, no grave problema 
do decoro parlamentar • .,_ modo, vou colher a 
-natura de V. Ex" e dd em1nente Senador Jeffer---. ... 1:1.__,_ 
Senador G1lvam Borges mbám dará esse apo10, 
asam corr10 o nosso atu I P1e111dente em exercício, 
Senador Nabor JúniOr. 

O Sr. Gllvam (PMDB- AP) - Pelll'llle-
me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V. Ex" com prazer. 

O Sr. Gilvam Borges (PMDB- AP)- Em1nen· 
te SeÍiador Bemarao Cabral, neste momento, con
gratulo-me com V. Ex" e, como 1a antec1pado por V 
Ex", dou o meu apo10 ao seu pro1eto tendo em VISta 
representar o anse1o desta Casa. V Ex" vem em de
fesa do Parlamento, po1s a op1mão públiCa 1á está 
cansada da grave cnse moral que o Pa1s atravessa 
não so no segmento politiCO. mas pratiCamente em 
todos os segmentos. Portanto. prec1samos nos ali
nhar com urgénc1a para despertarmos esse g1gante 
que e o Bras1l, nosso Pa1s, no qual confiamos V. 
Ex" e um Junsta reconhecido, cu1a 1ntel1génc1a e ele
gáncla fazem-no um grande Senador da República, 
ao lado de quem tenho a honra de me sentar para 
ouv1r suas considerações, suas propostas concretas 
e suas emendas, sempre no sentido de que possa
mos melhorar. Como d1sse o Senador JeffeiSon Pé
res, a 1mun1dade parlamentar é fundamental para o 
exen::ícoo do mandato, mas não podemos, de manei
ra alguma, fazer com que essa Imunidade s1rva para 
acobertar o bandd1smo e como mobvo de desmorall· 
zação dos homens públiCOS Aqueles que cometem 
cnmes comuns devem receber· as puniÇÕes como 
qualquer cidadão comum bras1le1ro. Parabéns a V. 
Ex"! Desejo-lhe muda saúde, feliCidades e que os 
seus neuliln~os este1am sempre bem atntados para 
que SeiiJlre possa dar sua contnbuiÇão ao País. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Recolho os parabéns de V. Ex" como um 1ncen11vo a 
lodos os demaiS Senadores com quem partilho a lnl· 
aabVa de que o verdadeiro resgate do Poder legiS
lativo deVe resKI~r no fato de que todos nós, seus in
tegrantes, possamos fazer a sua defesa, formular o 
seu procedimento e, em nenhum ~~. deixar de 
seM-lo para ser por ele servido. Digo ISSO porque 
sempre entendi que o Poder LegiSlativo, dos três Po
deres, é o mBIS eutênbco. t: dlaq111 que ecoa todo o 
clamor das angústias, das reclamações do povo, das 
reovindiCilÇéies e das críticas - umas absolutamente 
des-sánas; outras, com precisão necrnaária, n
dicando que o Parlamento não pode ser antro para 
sabslação de ambições pessoa•11. 

Entendo, Sr. Presidente, estar na hora de mos
trarmos aos polftlcos - não àqueles que buscam o 
mandato por vaidade ou por ambição, mas por abso
luta noção de Idealismo - que mandato popular não 
fo1 leito para a satisfação de ambições pesSOaiS, 
mas s1m para defender o Interesse da coiiiiMdade. 

Por essa razão, trouxe - e penso que o mo
mento é oportuno -, para a reflexão, os dados conb
dos aqu1 nestas duas propostas de emenda à Cons
blulção, que l!!J'!!...S@.m dúvida alguma. o Prazet: de 
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Clllhar as asamaturas para que possam ter o seu trã

rmiB nonnal. No -· desde logo, devo llllllllgUrar 
que todas as vezes em que se pretende mudar algo 
semp<e há os que concordam desde que tudo conto
nua como se encontra. Não e fácil quebrar estrutu· 
ras. Multo mais dlficll ainda é tentar coi1SCHinllzar 
aqueles que têm uma viSão arraJg.Bda, e lantaS ve· 
zes desv11tuada, do que é uma verdadeira 1nstitu1· 
ção. O Partamentc é uma 111st11UIÇáo que prec1sa .ser 
respeitada. Infeliz do povo que não detende, que 
não gosta, que não ama seu Partamentc Partamen· 
to fechado, Parlamento coagido, Partamentc smn a 
sua propnedade, que é colocar para fora aqu1lo que 
pensa. é um Parlamento sem voz, smn respeito 
Quando um Parlamento é deerespellado, não lanho 
nenhuma dúvida de que um outro pilar da den-.a
C18 - o POder JudiCiário - fiC8 enfraquecido. Nas di
taduras- obee1Y8111 os em1nentes Srs. ~ -. 
a pnme~ra COIS8 que o dlllldor faz é enfraquecer o 
l..eglslabvo e deamoraiiZIU' o JudiCiário. · 

Sr. Presidente, não quero concluir sem OUVIr o 
Senador Geraldo Melo. que não quiS assumir a Pre
Sidlncla, a 1m de dar ao Senado a honra de ouvo-lo 
-aparte. 

O Sr. GM~Ido Melo (PSOB - RN) - Senador 
Bemardo Cabral, eu é que lamente não ter podido 
assiSIJr ao pronuraamentc de V. Ex" desde o IIIICIO, 
poiS estava no gabinete em reunião com a Preleita 
da mnha c:apllal, Vdma Mana de Fanas. Reconheço 
que V. Ex" lere uma das quealões que ITIIIIS me têm 
preocupado ultimamente. Como V. Ex", não aaedlto 
em democracia sem Congreseo. MaS não se trata de 
qualquer tipo de Cougrasso. é um Congreseo com 
as IIU8S prenogatn.as garanbdas, com a sua autoro
dade preserveda. com os Instrumentos de prateção 
dos seus rnembloa apnasantados c:lanllr.u 6 so
cjerle1e, PIUB que- saiba que não elo -
.,_ para criar prmlégios ou para prOI8Çio p 1 oal, 
m. IIIIIIIUmentos de pnJbiÇio da llllllituiçlio con
gnlll&ual. Por que - dizendo IS80? Porque na di
laduiB havie Congn11110 no Brasil. E qual é a clllerero
ça entre o Colo o de hoJe e o Congnlll8o da dila
dura? A dlferaça eslll exatamente no fato de que 
nós, parlamenlares de hoJe, podemos dasampalhar 
o noaso mandaiD com tranqiiilidada, sem coner o 
perigo de II8RII08 aobnlasallados ou constnsngldos 
por ~ daaagladado ao rai, ao prlncipa ou a 
quem tenha o poder, a autolidada. Aqui os parte
...mares que apóJBm o Governo o fazem porque as
Sim dacldomm a não porque 8lll8pUn com receio de 
que, amanhl. o P18111danta faça corno as fez am goo
vemo antanor, am que o PIIISidanla da Rap(ll*:a de 

então chamou o Secretáno da Receita Fedansl, an
Ião o nosso colega Senador Romeu Tuma. PIUB lhe 
d12er: 'Nilo gosto do que Tasso Jere18S1111 acaba de 
d1zer e quero uma devassa f1scal na vida e nos ne
góciOS dele' Tambem não há o pengo de se repelir 
aquela Bldude que se atribui a Wastungton Luiz.. que 
um dia lena dilo· 'Hqe vou destruir fulano de tal' -
que era adverséno dele num muniCÍPIO do 1nlarlor do 
R10 de Jane1ro. DISSeram-lhe então 'Mas, P-.clan
te, é ddíc11 destrui-lo, porque fulano não tem rabo de 
palha'. Ao que o Presidente retrucou: 'Ele não tem, 
mas eu coloco Passa a ter a parbr de hol•· • É preco
soque se sa1ba que a 1munldade, como bem dossa o 
Senador Gllvarn BoJgeS, não e e nem pode ser um 
1nstrumento para dar ao partamentar o dlnlllo de 
Simplesmente ser um malcomportedo dantJO da so
aedade; alguem que 881 construindo edillclos que 
podem rwr, matar pessoas, pJ'I!IudiCir o pali-110110 
alheiO, polqUe, como partamentar, ale eslá p1CIIegldo 
pela imunidade. Pode sair matando, agredindo, estu
prando, porque a eleiÇiio o trarBioiTIIOu num semi
deus, protegido de todos e cercado por uma munJ
dade que, BSSim exeJCicla, é motivo de vwgonha. di
mlllul, abastarda o Partamento. Mas também nio IB 
pode, por causa dos adiiiCIOS que caem ou da lms&

ponsabilldade de doiS ou três, puiB e simplaan-. 
retirar não de IT'Im ou de V Ex", mas do Coro B88D, 

os Instrumentos que garantem ao cong...-ta o di
reito de exercer sobera11B11)8111e o mandalo que re
cebeu diretarnente da fonte ma. pura de poder e de 
democraaa, que é o voto dos adadios PQr iao 
c~nmentc V Ex", que, corno sempre, ql&ldo 
sobe à fnbuna. ilumltla a Casa, nossas intellglnc•• 
e nossos corações com a contrlbuçiio cinlllante da 
sua 1ntaliglncla e do seu patriotismo. Cumpr;u...ao 
V. Ex" por abrir ao Congresso a posaiJIIidada da dls
cuasiio de urr. - tao fundamental como - que 
trata da preservaçlo ou n1o de pra~ do 
Col'll' a ao Nacional, e não de pequenos .._ 
PIUB partamantares malcomportados. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a V. Ex", anbora nio o poesa fazer oomo 
goslana, poiS a Presllllncia ~. da forma 
gentil, acaldaJido a luz -1nelha à f..,.. do n.u 
IT'ICrofona, P1UB diZBr que o Ragmanto Jlqlila que 
eu oonc1ua o meu pronuncamentc, poiS o meu tam
potacmnou 

Mas, pelo menos, deixo IBQIStrado que é inte
reasante corno as COISIIS se colacam. Em datemllna
da hora, quem olla a pcntura de um quadro poda 
não venlicar a sua beleza. mas a moldura que nela é 
oolocada é a pnmara coisa que dé reelca, que tem 
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saliência; e a sua beleza é notada, é regiStrada, é 
ventocada. Foi o que fizeram os meus ermnentes co
legas Senadores com os seus apartes. Colocaram a 
beleza da moldura em um quadro que talvez não tr
vesse colando, mas que, por certo, Sr. Presidente, 
ser4 notado amanhã, quando todoS analrsarmos 
corq cuidado o que esta nas duas emeridas, porque, 
como bem ragrstrou o Senador Francelrno Pererra, é 
na srlf1111C1dade que melhor a ler é respertada 

Espero, doravante, Sr. Presrdente, que cada 
Congressrsta se lembre: ao pnncrpe tudo, menos a 
conscrêncra de cada um. 

Obngado, Sr Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Bematdo 
Cabral, o Sr. Nabor Júmor, deutB a cadsua 
da pr&Sidência, que é ocupada ,'1fllo Sr. Ge
raldo Melo, 1• Vlde-PI'8Sidente. 

O SR. PRESIDENTl: (Geraldo Melo)- .:'once
do a palavra ao Senador Leomar Quinlanilha. (Paw.. l 

Concedo a palavra ao Senador Francelrno Pe
rerra, por permuta com o Sanador Bernardo Cabral. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Pronuncia o seguinte diSCurso.) - Sr. Presrdente, 
Sr"s. e Sra. Sanadoras, cumpre-me regiStrar, da tn
buna desta Casa, um econtecrmento politico ocom
do ontem na Comrssio de Constrturção, JusbÇa e Ci
dadania, quando o Embaixador Jorge Bomhausen 
reassumRJ a presidêncra do Partido da Frente Libe
ral. S. Ex" ocupou, por um detenninado tempo, o 
cargo de Embaixador do Brasrl,a, de Lisboa, sempre 
manteve um conta1o penhanente com o seu Pais e 
com &a~ Partido, com a vida polltrca nacional, atento 
aos assuntos e temas de rnteresse do Brasrl e de 
Portugal. S. Ex" deixou em Lisboa uma demonstra
çio inequívoca de que o lromem pUblrco, de vrvlncia 
politica, pode perfeitarnaftte exercer uma função da 
dimensão de Embarxador do BraSil em Portugal, me
recei relo o respeito e a COIIIIIderaçia dos brasrlerros. 

Mas o tempo passava, o tempo urgra. Era pre
ciao que o Sanador Jocga Bomhausen voltasse ao 
Brasil para asaumir a p!88ldência nacrona1 do Parir
do da Frenle Lilaral, e prosseguir, com a IMSlllll lu
Cidez e mteligêncla. no trabalho desenvolvido pelo 
Presidente em exarclcio, o nobre e ilustre Deputado 

Joaé Jorge. ~· Foi uma solenidade exprassrva, de granda re-
percussão pollbca. P ntes estavam os sets go-
vernadores que rep m o Partrdo nos seus res-
pec!NOII Estados, o Vi resrdente da Repúblrca 
Marco Macrel, o Presrclante desta Casa, Sanador 
Anlonro Cartas Magalhba, lideranças politicas de 
wdes os Estedos, numa demonstração rnaqulvoca 

do espínto de unidade e de congraçamento do Partr
do que rntegramos dentro da polítrca naaonal. 

Por isso masrno, Sr. Presidente, quero transmr
trr, deste tnbuna. a todos os companheiros do Partr
do que represento nesta Casa o nosso abraço de 
solidanedade e o testemunho de que, mars uma vez. 
o Partido exercera furrção rmportante na vrda politrca 
nacronal. O Presidente Jorge Bornhausan terá uma 
tarefa murto rmportante, não apenas na irava compo
siÇão do Governo do Presidente Fernando Hennque 
Cardoso, mas também nas drlrgências rndrspensá
vers à unidade do Partido, à capacidade de trabalho 
da nossa agremração e no esforço para que o Partr
do possa eleger nove, dez ou doze governadores, 
elevar sua Bancada da Deputados FederaiS de 108 
para 130 ou 140 e aumentar nossa representação 
no Senado da Repúblrca. 

O nosso Partido está em festa, e a Nação tará 
nele uma contnburção decrsrva para o apnrno~~~man
to da vida partrdána a democrática deste País. 

Sr. Presrdenla, nesta oportunidada, quero fazer 
arnda uma manifestação da rnteresse do Brasrl. 

Agrava-se a cads dra a cnse da Justrça em 
nosso Pais. Abarrotados de processos, os juizes e 
tnbunars de todas as rnstAncras não têm condrções 
de oferecer urna prestaçio funsdicional com a celen
dade necessária à solução dos lrtigros. A socredade, 
com toda a razão, reclama e exige seus drrertos. 

0 recente eprsódro do Edifícro Palace 11, no Rro 
de Janerro, é um eloqiiente exemplo de falta de con
fiança do povo na JusbÇa. Desamparados, os- mora
dores que perderam tudo C< m o desmoronamento 
do edrficro 1rocuram os respo"""''8rs para um acerto 
indenrzalóra'l. E levantam um arguonento inefutával: 
se foram esperar pela Justrça, o prucesso vai se ar
rastar por crnco ou rnars anos, e até lã, onde vão 
morar? 

Em São Paulo a em outros grandes centros, 
motor istes rrresponsávars que matam ao volante dei
xam de ser punrdos, porque • " pmcessos não an
dam nos departamentos da Jusü""a. Há casos em 
que a demora é tanta que os cnmas 1- ._m, be
nefrciando os rnfratores e eslrmlllando a prátrca de 
novos rllcrtos.. 

Na Seçio Judiciéna da Justrça Federal em 
meu Estado, Mrnas GeraiS, tramrtam cerca de 130 
mrl processos, o que resulta na médra de 7.500 pro
cessos para cads Vara. Ora, Sr. Presidente, todos 
sabemos qua o número Ideei de processos sob a 
responsabilidade de um JUIZ não excede a 500 nos 
pai- mars desenvolvrdos onde a Justiça funcrona. 
Grande parta deRa carga de procano resulla de 
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execuções fJSCaJS em andamento, que, em Minas 
G81BIS, api0Xlma18 de 60 m11. 

O léu prafando é o INSS, contra quem, só em 
M1111111, conem maiS de 10 m11 ações com o objebvo 
do raceb1mento de benefíCios prevKiencténos pela 
camada maiS pobre da população. Sim, são os po
bres os que mBI8 sofrem com a morosidade da Justt
ça. Os rTIBl8 necessllados são os menos ateudldos. 
Não por acaso, as pesquisas de op1llláo revelam o 
descontentamento da população com a Jusbça e o 
desgaste que a lfiSbluiÇiio sofre perante os adadiioa. 

A urgente reforma do JudiCiário passa, obriga
tonamente, por um aumento na oferta de VBJaS, so
breiUdo da JusiiÇB Federal, e na espeaaiiZ8Çáo des
sas Varas, para atender aos setores onde há mauor 
demanda por prwtação JUnsdiCIOnal, como a Prav,. 
dêi"IC18 SoCial. IIIICIBIMUI como o JuiZBdo de Peque
nas Causas e a lllSIJIUJÇio do efeito vmculante são 
l'llllfOII atenuantes. E não resolvem o problema ena
do por uma socoadade que, a cada diB, 118811me a 
COfiiiCiêfiCIB de sue CldadaniB e busca a Jusbça para 
reclamar seus dnllos. 

Segmentos até entAo à margem da Jusbça. 
como os direitoS do consumdor e a preservaçlo do 
nao ambiente, agregaram-se nos llltmos .,_ ao 
ambiente SOCIBI epasaaram a demandar ações JII(II
CIIIis em larga aacela em todo o Pais. E a Jusbça. 
pela .,SIIfiCiêncla de seus quadros e pela ~
aa de uma espeaaJIZBÇáo, não tem estado à altura 
de atender a- novas necessidades SOCIBI8. 

Entendo, porám, que o pf0181o que acaba de 
ser Wlado na CorrussAo de Consbtuçio, Juatiça e 
Cidade'IIB do Senado, dispondo sob18 a c:nar;io de 
1'11818 35 v .... na Justiça Federal nos Eatadoe de 
MIM& Gerais, Bllhia, Goiés e ""--· é um 11111111 
~na diraçiD de uma melhona do quadro. Ago
ra, - d_...., e votá-lo no plen6no do Seuedo. 
Selao 16-Varas para Minas, 12 para a Bahia, 
6 para Goiés e 1 para o~-

Aplasantado por II1ICIBbVa do Supenor Tlfbunal 
de Jusbça, o fiRIIIIIo llllCIOU sue llam1lação na Clma
ra doe Deputadoa em 1994. Decorndos qu.-o anos, 
o acllrnulo de pra c a 1108 só fez piorar a aifullr;io, 
mas, de qualquer forma, a cnação ~ - Va
ras representará um d afogo para 08 JU;z.. Juí
zes, Sr. P-.lente, fraqüentemente e lntlllllanaD 
1'811por1Sab111Z&doa pela moi'OSidade doe JUigamantoa, 
quMdo se sabe que é o nllmem elevado de PRIOBS· 
- a eles dlslnbuídoe que mpede uma nip1da e efl
aenta prestaçio JUnadiCional. 

É de lrd81U8e de lodos: do Govemo, das em
pr-. e doe Cidadioll, que a lf1C8IIua e a falta de 

coniiBIIÇII que hOJe cercam a atnndade dos JUízas ae
J&fll subsii!Uidas peJa COilVICÇão de que havani uma 
solução rápida para os ldigKis 

Estou conveiiCido de que esaa angllatla tam
bém é viVIda pelos magiStrados. Em mnha tá longa 
vida pllbiiCB, aprendi a conhecê-los de pello e 881, 
das Informações que deles recolho, que 08 JUÍzes 
estão altamente Interessados na mudança desae 
quadro depnmente 

Têm os magiStrados a conviCÇão de que uma 
prestação JUnsdiCioneJ célere e efiCiente é um legfti.. 
mo e 1naloenável d1re110 dos Cidadãos E a nóa, repre
sentantes da soc1edade no Parlamento. cabe a _.. 
ponsabiiJdade de 1ntemr no sentido de mudar eeae 
quadro caótiCO e buscar uma solução definitiva, que 
só VIrá com uma completa relonna do Judiciério. 
Essa reforma pode e deve ser Incluída na -aenda 
pnontária do Congresso, para que não II1ICiemos o 
novo nulên10 ofeniCIIndo ao País e ao extenor um 
espeláculo de atraso que depõe contra uma naçiiD 
que deHJ8. alçar-se entre as IIIBIS desenvolvidas do 
mundo. 

O Sr. Bamardo Cabnll (PFL - AM) - Ponu
me V. Ex" um aparte? 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL- MG) -
Com multo prazer. 

O Sr. Bamardo Calnl (PFL - AM) -Senador 
FrancellfiO Pere~ra, devo destacar para a Cua, atá 
por uma questão de JUSbÇa, qua V. Ex" foi o 1111 upal 
batalhador, na Com asio de Conllbtução, Jualiça e 
C!dadama, no sentido de que se pudasse der um co
bro a eese volume excaa81110 de causas que perma
'-"' na Jusbça Federal sem soluçlo; rn.~~~S por 
CUlpa dos JUizes e 1111118 pela c:arlnCia de v .... Fe
def'llis nos Estados que V. Ex" acabou de-· 
Vou fazer um paralelo- anla que ma falllll••lho 
e arte para 18110- enlnl M..as e o meu El*do. Ape
sar de .,._que o nCmero para. Minas é aun.dD. 
1880 ...una num mero engano. Quatro .,_ decani
doe, e se-v .... •-••m em elaliva .,1açln 
agora maemo, anla - estariamoa com o Iniba
lho superado. Ob8eMI V. Ex" que, há QUIIIIu
quando -mensagem vaoo para o Pa~. ela 
mnorana, mas ão aoluclonana o Pioblema do-
so, deesa carga da qual se reclama. É por iaso que 
se diz que a Juabça está empenada - Rui Barbosa 
usava a palavra 'lan:lielra", poiS é tan:le e CUlta muo-
10 dmhenu. lrnag1118 agora. Senador Francelina Pe
reira! V. Ex" 101 o Relator da maténa e pcoduz1u um 
belo parecer. Se se t;z.se agora, tá no dia de arna
nhli, não !arfamos como rasolver o Pioblema em Mt
nas, segundo estou Informado. E- voluma, anda 
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que a contragosto de todos nós, acaba de levar a 
Justiça à falênciB. No meu EstadO, que se trata ape
nas da cnação de uma, podena s•gmfiCBr uma l•ge•ra 
melhora. Isso porque os processos que conem, so
bretudO por causa da Zona Franca de Manaus, con
seqüentemente de competência da JuSbça Federal, 
jllRIBlS podenam sequer - e o termo é lraquissimo -
rr11norar o que se vê a essa altura. Por ISSO, depoiS 
que a maténa tiver Sido apmvada lá, VIer a plenáno e 
retomar para um exame maiS aprofundadO, acaba, 
sepulta, põe de uma vez por Iodas por terra o adl8-
mento que se pensava em lazer. Hoje, já não há 
maiS a desculpa sequer de que não eXISte rubnce or
çamentãna, porque consta d<.. Orçamento deste ano 
rubnca para a execução desas Varas faderaiS. Por 
ISSO, quem me alinhar a V Ex", na sohdanadade que 
lhe prasto, no senlldo de que o Senado se consc:Hin
tize dessa neoes81dade. Dessa forma, V. Ex" e eu 
podetamos soliCitar ao PreSidente AntoniO Carlos 
Magalhães - e tenho certeza de que a nossa palavra 
ecoalá bem aos seus oujndos - que traga a maténa 
para cá. Nesse senl1do tlunbém laço um apelo aos 
Lideras, para que se di pnonctade a ela. A Justiça 
braslle•ra reclama, mas o povo 8X1Q8 que sigamos, 
de urna vez por todas, um caminho melhor, maiS 
apropnado, para aqueles que poetulam os seus J;li
rados. Muito obngado. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -
Sanador Bernardo Cabral, V. Ex" acompanhou aten
tamente a tramitação dessa prqato, desde que apre
sentado na CAmara doe Deputados, quando transi
tou pela ComiSsão de Constituição, Jusbça e C"lda
danl8, quando foi diSCIIIido no plenário do Senado, 
onde foram aprasentades emendas. Em conseqüên-

Cia deasas amaldu~o IIOIIou à Cornaalo de 
ConsUtuoção, Justiça a C niB, onde raoebau pa-
raoar do Senador Ed Lobão, que rejeitou as 
arnandas, seguindo asai todos nós na linha do pa
raoar onginal que · ao prqato, na Comis
são de Constituição, Jusj,ça e Cidadania. Essa pro
jeto é o l'ldlclo a o poliMO passo que estamos dan
do no sanbCio de raao1vat o problema da Justiça no 
Brasil. 

A cr.a do Judiciáno é um fato. ~ claJo que ala 
é anbga e, por IIIIIIS que se ta1orrna o Poder, ale as
tanl sempre ntiCIIII8IIando de AMQOramanto a apri
moramento. Agora, 1'1'11118 do que nunca, clawHa re
soiYar o problema da refqrrna do Poder Judiciério, a 
começar moclaslamante por assa p10f810, mas que 
abnja mclusive os 1'1011808 Estados, Amazonas a Mi
nas Genus. Assim, taramos aiCOiillado o c:&11'11nho 
peta uma aoli IÇão deli iiliva. 

Agradeço-lhe o aparte, até porque V. Ex" é um 
homem impregnado do sanbmento da Justiça biBSI
Ie•ra. Devo diZer que, no meu Estado, o mau contato 
ma10r é com a JustiÇa e com os homens do Diraito. 
Sinto-me feliz de nos un1rmos e de, na próX!ma se
mana, conversarmos pessoalmente com o nosso 
Presidente AntoniO Carlos Magalhães, no senbdo de 
abnMBr a apresentação do pm1eto no plenáno do 
Senado para aprovação. 

~ clam que esse é o passo delimlivo, potqUe pi 
é o fim da tramitaÇão do pi"Ofelo, que 1rá depois à 
sanção presldenc181. 

Sr. Presidente, p&ITIII!a-me tratar de um assun
to que resulta de um dever de quem ,ep.-ntano 
Senado da RapubiiCB um Estado da dimensão hiSió
nc:a de Minas GeraiS, que é, sem dúvida alguma, 
uma das Unidades da Federação l"lllllS ICienlilicactas 
com o sentimento da demoallCIIla com o apnmora
mento das mstlll.uções neste Pais. 

Quem, desta tnbuna, manifestar a todos os mi
neiros, mas, em particular, a um rr11r1111m Dustta, que 
too PtaSidente da RepúbliCa, o ax-PtaSidenla Itamar 
Franco, o nosso abraço de solldanadade pelos ata
ques injustos que solrau da tnbuna da Clrnara doe 
Deputados; não da insliluiçiio, mas do Partido politi
co ao qual se 1nscravau, no prMSupoeto da que po
dena pleitear a sua candidatura à PrasidênCIII da 
RepúbliCa. 

Sr. PtaSidenll!, ninguém agnda o senbmanto 
de M•nas impunemente, e a reapoela já está sendo 
dede pelos n11ne1ros. 0 ex-Presidente Itamar Franco 
não pertence ao meu Partido, mas eu o admiro pelo 
seu brilho, pelo governo que faz em nosso Pela, pela 
VIda ptlbiiCa que tem a ofaracer como exemplo aos 
minaras a aos braoleiros. Quero lransmibr, dellla 
Casa, o mau abraçO da adrmraçio pela paciênCia 
com que S. Ex" se comportou naquela eon-IÇio 
do seu Partido, quando .-~~eu arnaaças da maior 
giBVIdade, ind;gn. de qualquer parlamentar neste 
8-il. 

Envio, portanto, para JUIZ de Fora, onde jé se 
• .,.,....,.,.,'llibnl& o ex.PreBidante Itamar Franco. o mau 
abraçO de amizade, de respeito e, sobnlludo, de so
lidanadada,porque, sem dúvida, S. Ex" metaOe a ad
ll'llraçlo de todos os brasileiros e, em parliCUiar, doe 
minetros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo N..:~ - Conce

do a palavra ao Sanador Laornar Quintanlha. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO) -

Sr. Pl8ildante, a Senadora Benadila da Silva ac:aba 
da me fazer um apelo a, se a Mesa COI IOOI'dar, fanll 
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uma pennuta com S. Ex" Cedo este horano para a 
Senadora Bel oedlla da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedlla da Silva. 
por pennuta com o Senador L.eomar Qu1ntemlha. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ_ 
PronullCIB o segu1nte discurso Sem reviSão da ora
dora.)- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, eu 
1natazer uma análise de vanos fatos aconteCidos no 
Rio de Janeoro, da ética no caso Naya e do desem
prego no Pais, mas. ao ler a coluna de Rocardo Boe
cha! no JOrnal de hoje, depare1-me com o seguinte. 

Supremacoa Racial 
O Senador Abdoas Nascimento, do 

PDT, radicaliZOU ge'""l 
Aprasentou um pro1eto na Comassão 

de Constiluoçio eJustiça do Senado detennl
nando que 20% de Iodas as futuras vagas 
abertas em orgãos públocos deverão ser 
J)l8elllhdas por candidatos negros 

E outros 20% por negras 
Brancos, amarelos, azuos, que lambem 

ontagram a legoio dos desempregados brasi
leiros, ficaJio mudO felizes. 

Abdoas também quer que o enano dos 
dlaletos a1ncanos yaruba e ......-.ui se"' 
ada lado nas escolas públocas do Pais. 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores. COincl
denlementa. acabo de chegar da Áfnca do Sul, onde 
parbCipei de um Bemlnáno, piOI'IIOVIdo pela Soft Edu
calian Fcxnlabon, que tem como Presidente Lynn 
Wallcar, sobre a superação do lliCISmo na Áfncs do 
Sul, no 8111811 e nos Estados Unido:. 

EBIDU lazsndo um relalóno, rr achei psrb-
nenbl abonlar o 888Untohoje, não con c. resposta ao 
artigo qus b, em sbsoluto, mudo menos pana fazer 
urna anüse de comportamaniO, mas apeMB como 
uma llfllr'loegio dos comentários que falia sobre 
I"IWiha psrb -~-seminário, em que p
denms unir eslallf'OS para a melhor u!Jkzaçolo do ca
pdal acumulado pelo negro. 

O primeiro semlllllno ~ série oconau nos 
Estados Ul'lldos, o segundo, no Brasil, e o lanleiro, 
na Nnc:a do Sul. O 1111m1náno contou com a p-
ça do i1us1n1 Secnlblrio José Gregon e o Govemo 
BIMOU seus~ também alravéa da Fun
daçlo Palmares e do GTI, o grupo onterminilllensi 
para tratar da quealão racoal. Ponanto, trata- .:e 
um ewnto aliciai. que tem recebido o respaldo des
-três pai-. 

Ternos buacado ampliar o conceito de n. • ....,._ 
INIIIO africano para queele possa oncorporar a doés-

pora bem como a Intervenção do Estado nadmnul
ção das des1gualdaaes, não so SOCIBIS mas também 
rac1aos. A partiCipação dos organ1smos 1ntemaaonaos 
e da 1n1coa1Na pnvaoa const•ul, pana nós, paiCIIna
fundamemal nesse processo Com a d1m1nuoç6o deiS 
desigualdades entre brancos e negros todos saem 
ganhando O BraSil. como segunda niiUDr naç6o ne
gra do mundo, depoos da N1gena, tem um papel m
portante nesse processo, ass1m como exerce um pa
pel Importante a Afnca do Sul. 

Tenho pro)l!tos em tramitação na c-, com 
pareceres favorave1s ou comranos, e gostaria de 
uma audiência publica para debetê-Jos, porque al
guns deles, 1nclusove. têm o apooo do Governo, urna 
vez que respaldam as argumentaçiles do P....-nte 
da Repúbloca, que reconhece na socllldade brallllaira 
a exostêncoa do racosmo. Não ~ pm.il6gios. 
mas uma llllegração já amadurecida E não apenas 
nesses três pa1ses Hote estamos aquém deiS nos
sas possobibdades. 

O racosmo não e estático. Ele surg1u com o co
lonoalosmo europeu, com o genocídio de ondlganaa e 
com a escravozação 1nvofuntána de negroa. Pllrlanos 
do pressuposto de que pana deslruor o racasrno é pre
CISO que exJSta uma conSCiêncoa raaal, com pluraliS
mo e culturalosmo. Isso é o que buscamoa: que a 
conscoãncoa raaal exosta no seoo da SOCIIIdade biMI
Ielra, porque ela ê racoalrnente plural. 

A banelra raaa1 deu lugar a _..blgias negras 
para a superação deese momento, e urna .._ foi 
unor as forças deases três pa1ses, em evldlucia nes
sas questões, na busca de uma saída. 

A ação aformabVa nos Estados Unidos 11P8MB 
acabou com a segregação. mas não se conatiluiu 
numa ação trausfonuadora do poder. Por i18o, o Go
verno Federal tem diScutido COIIOIICO. para 11118 as 
suas aç6es afinnatMIS não SBJIIIII, pura e lioi$111 
mente, maos uma déi:lova, como se te11a.,_ mlnan
tários e;....-- demro da..........,. tr ' L O 
fato de padinnos quolliB - como ~ para as 
mulheres - sogrulica apeMB oportundade 'III-' 1*11 
o exemiao de noeosa capendade rdlllectual, porque 
a temos. A lliBiOnll das brasileiros é potn e niD 
poda fraqUentar as umversldadea. nwa M peecp!PP' 
revelam que o negro não chega ao IIIICiiUO gniLi niD 
por falta de capacidade ele atá pnl8la vtillllbular e 
passa -. mas porque não pode pagar as ~
das da faculdade. 

As un1V8f111dades públocas não expi 1 m a 
pluralidade racoal exostente na SCICIIIdade ..._ facul
dades da 1niCIBbVa pnvada, ~ um_., 
hngente enonne de negros, porque, no an.ll. ..-
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urna eltte, um segmento rntelectual negro, que não é 
vrslvel. 

Promover então um debate sobre essa questão 
srgnifiCB buscar a consciêi'ICIII negra da socredade 
brasllerra, que derxou de exiBbr durante o processo 
de colonização e de escravrzação. 

O Sr. Gilvam Borges (PMDB - AP) - Senado
ra Benedtta da Srlva, permrte-me V Ex" um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco/PT- RJ) 
- Concedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Gllvam Borges (PMDB - AP) - Agrade
ço a V. Ex" pela gentileza. Realmente, V. Ex" tem 
sido um expoente na grande luta da consciênCia ne
gra neste Parlamento Ao fazer algumas consrdera
ções, quero lhe diZer que a srtuação estámudarldo, 
nobre Senadora. Há as consciãncras negra, branca 
e amarela Há também a questão do raasmo, que 
vem dos própnos segmentos, das tribos, dos grupos 
socraiS Mas há algo para o que gostana de alertar 
V. Ex"· daqur a 40 anos, talvez nem eu nem V Ex" 
estejamos VIVOS Com certeza absoluta, num futuro 
próximo, esse drscurso •utomatiC&mente carrá por 
terra. O laCISmo, hOJ8, é Uma questão cultural A par
llf do momento em que exiSta, no planeta Terra, rn
dependentemente de cor, de suas preferênaas e ap
bdões, uma padromzaçlo cultural, certamente a 
compreensão será maror. Através da educação, te
remos, sem sombra de dÚVIda, condições de nos 
compreender melhor. Isso se dará com o processo 
de globaliZaÇão. Daqur a um século, esse processo 
ocorrerá. E vamos ter regiStrada, nos AnaiS da 
Casa, a grande luta da Senadora Benedrta, uma 
luta JUSta, pors realmente eXIste a diSCnmrnação, 
mas ela é onurlda de vános segmentos, tanto do 
negro, como do branco, do amarelo ou do pardo. 
ParabeniZO V Ex" pe Parlamentar corajosa, 
atuante, aplicada, ded da e honesta que é, e 
que tem desempenh o mandato honrando o 
Estado do Rio de Janer • Saiba "v. Ex" que prefiro 
a cor negra à branca. P rtanto, nobre Senadora, o 
que conta é o caráler, a ral, a drgnrdade do ser 
humano. Não se trata a questão do branco de 
alma negra ou do negro de alma branca. Trata-se 
de uma q1-Máo de justiça, que se farápor ntannécio 
do p~casso de .. ração ParaberRO V. Ex" pelo seu 
brilhante pronui'ICIIImanto. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
-Senador Gilvam Bolges, agradeço o aparte de v. 
Ex". Tarrmém comungo da oponiio de que exiSte 
pracoucetto entra as etnras. Mas a questão do pre
concetto não é das a1n1as propnamente dttas, mas 
entre os seres humanos. 

Acredtto que quarldo ocorrer essa revolução 
cultural, não estaremos maiS aqur - arnda que eu ve
nha a ter segurdores - falando sobre rsso. Mas esse 
e um assunto que abordo com a propnedade de 
quem superou o racrsmo e de quem tem a conscrên
cra de que essa e também a realrdade naaonal. Ser 
que não sou urna voz rsolada clamando num grande 
deserto. Acredtto no meu Pais e espero que ele re
conheça a pluralidade etnrca. 

Na Ãfnca do Sul, para combater o apartheld, 
for precrso que negros e rrldranos se uniSsem. Foi 
assrm que se rnrciou essa luta O racrsmo corrompe 
os drrettos socrars O capttalrsmo quer adaptar o ho
mem ao srstema econômrco, porem o caprtal branco 
sempre esteve a parte do desenvolvrmento do ne
gro Se o negro não esta no poder, se ele não tem 
aoesso às unrversrdadas, se não é presrdente, go
vemador ou prefetto, cabe-lhe, dentro de drscussão 
atual acerca dessa realidade, lazer propostas, ofere
cer altemabvas que lhe dêem não apenas VISibilida
de, mas as oportunrdades deVIdas. 

Há proJetos, nesta Casa. que deveríamos en
carar com ITIIUS senedade, com, por exerqllo, o do 
Senador Abdras Nascrmento e os meus.Contamos, 
no Senado da Repúblrca, com um grarlde colabora
dor da raça negra. Falo do Senador Bernardo Ca
bral, que, na Assembléia Nacronall Consttturnte, rnse
nu na Consttturção vanos artigos que tornaram VISI· 

vai a pluralidade da socredalil!l brasilerra. A rgualda
de ~ral coloca em questão a democraaa raaaJ no 
Pais Nos Estados Unidos, na África do Sul e no 
Brasrl temos cuHuras diferentes. Evidentemente não 
queremos rmitar nrnguém; queremos, Sim, buscar m
legralmenteos nossos direitos. 

No Brasil, nas décadas de 60 a 80, falava-se 
que VIVíamos em uma demoeracl8 racral. Havra os 
que vendiam a magem das relações raciais harm6-
niCBS, o que não era verdaderro. A nova ordem politi
ca no 81'111111 e>reluru a presença do negro, a começar 
pela ler de terra, que é fundamental. Depoal,c:nmna
lrzou-se a capoerra. E, a partir dai, houve as questõ
es da macumba, da vadiagem, da cnaçio de mani
~. que são COisas conalatas, pl1llrcadM no 
nosso País. 

A rdeologra da inoornpelênCia tem abngrdo mr
lhiles de negros. Liberdade e rgualdade são apenas 
formaiS. O SISiama racral é incompreerrslvel no Bra
Sil, porque somos negros, cnoulos, mulatos, more
nos, caluzos. E não buscamos uma Identidade real. 
A mrm não rmporta se alguém é branco, negro, mu
lato, cafuzo. Importa-me dar à raça brasdetra todos 
os drredos, com rgr raldade. E rsso estamos buacan-
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da. errar a raça bras1la11a;que eu não tenha necessi
dade de es1ar aqu falando dessa dicotomia eXIII!en
te entre 1ndlgenu, negros e brancos, numa socoeda
de plural como a nossa. 

Ora, o ódoo racoal não era 1nerente, dai a dila
rança do negro brasileiro. O Bras11 pode perleotamen
te seMr de modelo para a lute ant1-~ Para 
1sso, basla que tenha a conscoênaa negra, porque e 
uma sOCHidade plural. Estamos chamando a atenção 
deste País para essa questão! O mownento negro 
brasdeoro tem colocado, com muota propnedade. as 
desigualdades ,_..,.._ A11ás, o própno Presodente da 
Republoca recoo lhece ISSO. 

No semn6rio de que partocopa1, na Áfnca do 
Sul, durante seta das,pudemos constatar que o hm 
do aparaNid I'IIIIRlOU uma nova era. Mas os proble
mas -... s.bernos que um quarto da população 
mundial continua na polnza. Na Átnca do Sul, as 
pollbcaa 80CIBIS abngem um setor rnnonténo da po
pMção, que é, .rn sua maoona, negra; e a Álnca do 
Sul é um paos nco. Por ISSO digo que o caprlal não 
está a seMÇO da promoçio do ser humano. Na Áfn
ce do Sul obseiWinOIIB opniSSão e a prasslo pollb
ce. Hé desogo•ldedes. Hé conltiiD, dadas as expec
tabvas criadas a partir da eleição de Mandela. As 
..- foram rruto ambiciOsas, não eram raallatas, 
onclusove. Por que não eram reai1Sta8? Porque os re
cuiBOS lisceos não vlo para os poblas, poos quem 
cfelám o poder polibco e econ6mco aonda slo os 
brancos. E é pnocoso uma revolução culb.lral para 
que P068MI aa.oMII' a nova 811uação. Hé que se 
estabal-r nova pnondades na Álnca do Sul, a es
tralága de~ deve ser oelonnuteda. 

A África do Sul tem a sua forma de raaamo, 
auvinxM 18110 de suHdncanos cocnpromebdoa, do 
Gowlmo, da i ........ Nio foram ap8M8 rnlilllntes 
do II'IIMIMIIIO negro que se ......-m, mas~ roas 
que ocupun cargos -.lágiCOS nos ~ de 
Bll Clinlan, Nlllllon Mandela e Fernando Henrique 
Cardoso. 

T- de ciscubr, no Brasil, com mulla pro
pnadada, a quealio dos dlr811os humanos. É funda
mental que ,_ Pais di esse pasao. Quando fala
.._ em dinlii!M humanos no 81'111111, alguns pensam 
que queRIRIOS dllr pão-de-16 para OS priiSOS - Já re
poll isso v6rlu - daria triluna. Mas nlo é Isso. 
Raapedar os dirailos humanos é ter, também, uma 
democtaaa ._._ 

Vollanll a 88la tnburra para dllr maos lnlormaçõ
es a - Casa a 1asp1111o desse aannéno, após re
ceber o ralld6lio do Secraláno José Gragori. Nare
~do Gavwno podenHnos ter um 1ntanna-

d1ano que nos laça ser oUVIdos, porque alá anilo ta
mos encontrado grande dificuldade. A Átnca do Sul 
tem de construor uma nova nacoonafodade, um povo, 
uma nação. uma raça. E temos da errar a raça braao
lelra 

Obngada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao emonente Senador Edlson Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pranuncoa 
o segu1nte d1scurso.)- Sr. Prasodente, Sr"s. e Sra. 
Senadot&S. a 27 de leveteJro Olllmo o P,...,_ 
Fernando Hennque CaRioso adotou a Mechda Provo
sana n• 1 640, restaurando a vogêncla da L.eo n" 
8.989195 - com as aHerações postenoras. cam ela, 
concedeu osenção do lnoposto sobra Produtoslndua
trralozados (IPI) na aqu181Çáo de automó- cleatina
dos ao transporte auttoo oomo de passageoroe e ao 
uso de portadores de dehcoêncoa filice. 

Em outras palavras, voltaram a ser donllarnentll 
benelocoados com a rafenda - ção 1111u1ár1a os RD
tonstas profiSSIOnaiS de láxos e os deficoentell"-. 

Na verdade, essa mecf1de - que nio vi divulga
da por nenhum órgão dampranse -, além de alcan
çar os 350 mil taxiStas do Pais e alguns ll'liiMrM de 
patncoos com dehcoêncoas lisocas, neluralrnante be
nelocoa a 1ndOstna automoblli811ca e IISia'IUa, -
nós, a abertura de 1101108 .rnpagos, ~ a .._.,... 
so vale para a aqu1soçiio de carros ~-

lndocam os calculas etuarlai& que 50 ri moiO
nstas pmhssiOnais trocariio suu frotas de at I Nl~ 
veos neste ano de 1998, usuln.oindo as iserçOes do 
IPI, que varram de 13 a 35'11.. 

T ai medida, Sr. P1881den18, demoi•R c:lata
mente a preocupação do aluai Governo em -.~~~ao. 
naquolo que lhe é possível atender..., o compl\ill6-
bmento da nossa polltoca econ6nuca, - ....._ 
que p_,., receber de mediato o~ oliciod. 

A Nação vem C0111J1W1 Kleo Ido - e 8IIBim o de
monstram as pesqn•es de opnilo - que a alUei Ad
monoatração desenvolve esfOIÇOS irlao.odllw, r..n 
sempre do gosto popular, para easegurar a continui
dade da nossa estabilidade econilnuca. 

Na questão dos JUroe altlssimos, por 1 ,., -
uma fase que esperamos eps6doca e que nos daira 
constrangidos perante o mundo -, ~ 
com alenção a preocupaçio do Govamo an ..uzo.. 
los, o que. aliás, acaba de ser elallvado nos ll""'
dl8&. Mas. embora os 111ros aonda conblll*!l ~ 
elevados, a Admnostração, no seu p!OpÓIIiiD de bai
xá-los, V81 alá onde pode Ir _, comprCIIt- a -
tabllidade da moeda. 



MARÇO DE 1098 ANAIS DO SE"'ADO FEDERAL 807 

E age assim, Sr Presidente, em benefíCIO da 
estabilidade global, em benefíciO, especialmente, do 
bras1le1ro assalanado, CUJa aluai geração não se 
lembra de um passado em que t1vesse t1do tantas 
oportunidades de consumo, que melhoraram sensl
velmentea sua qualidade de VIda. 

Acredrtamos finnemenle. e com fundadas es
peranças, que a redução dos Juros v1gentes e uma 
das pnondades do Governo Fernando Hennque Car
doso, po1s sabemos todos que, aos níveis atua1s, 
eles são um transtorno e um terrível obstaculo ao 
desenvolvimento que todosdeseJamos e queremos 

No entanto, por obra da complexidade do fato 
econõmiCO, taiS reduções. na conJuntura atual, só 
podem ser feitas gradallvamente, cuidadosamente, 
de modo a não comprometer a linha de ação que 
protege o real. 

Essa linha de ação, cumpnda pelo Governo 
com inabalável cormcçio, é reconhecida pelos 
ma10nss econorrostas do mundo como o passo acer
tado que nos levará a um feliz desfecho. 

DeCisões parc1&1S, cbmo a que ISentou do IPI, 
por maiS de um ano, a aquiSição de automóveis des
tinados ao transporte aut&lomo de passageiros e ao 
uso de portadores de defiCiência flsiCB, são, portan
to, atrtudes que buscam, além do seuaspectosoaal, 
soluções que mrt~guem a grave carãi1CIB de oportuni
dades de trabalho em nosso País. 

Por todos esses motivos, levo ao Pres1dente da 
RepúbliCa os meus aplausos por ter adolado, em 
boa hora, a Medida PIOVISOna n" 1.640, de ZT de fe
vereiro de 1998, que atende a uma parcela apreciá
vel de setores de grande 1nteresse para a nossa 
econo11111l. 

Era o que eu bnha a d1zer, Sr. Presidente 
Multo obrigado. 
O SR. PRESIDE (Geraldo Melo) - Conce-

do a palavra ao Leomat Quinterulha, por 
pennuta com a Senadora rta da Silva. 

O SR. LEOIIAR Q INTANILHA (PPB - TO 
Pronuncia o seguinte d1 rso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr Presidente, S . e Srs. Senadores,ine
gavelmente, a preocupac;~io maJor do c1dadão bra
sileiro, nos dias atua1s, é o desemprego. Mas acre
dito que uma outra preocupação se avoluma tanto 
no seio da socJedade bras11e1ra que nos 1mpelea 
fazer coro com amamfestar;:ão de tantos Cidadãos 
e de tantos parlamentares que 1nstam por uma 
ação efiCaZ, urgente, 1mperat1va e necessána para 
devolver ao cldadiobrasile1ro a tranqüilidade. A 
questão da segurança do Cidadão bras1lelro está ele-

t1vamente assumindo níve1s eproporções das ma1s 
pnsocupantes. 

Sr. Pres1dente, o cnme está banalizado, acnmi
nalldade cresceu a tal ponto, que rompeu as ba1181-
ras e as fronteiras das megalópoles, das grandes CI
dades, para se enveredar para o 1ntenor do Pais, 
para as pequenas Cidades. 

Até pouco tempo, surpresos, tomávamos co
nhecimento, pela 1mprensa, de que alguém haVIa 
s1do biUialmente assassinado ou assaltado. HOJB, 
1sso e comum E murto maiS fácil encontrar alguém 
que JB tenha sido assahado do que alguém que em
da não tenha passado por esse hpo de constrangi
mento. 

Sr. Presidente, como Senador da RepúbfiCII, 
como representante da população de um Estado 
que emerge nesla nova Federar;:io, que é o Estado 
de Tocantins, como representante do povo brasilei
ro, clamo pela niiCIISSidade 1mpenosa de se adota
rem prov1dênc18S urgentes, com VIStas a davolver ao 
cidadão aqu1lo que está consagrado na Consbtulçio, 
que é o d1nsrto de llbeldade. o d1nsrto de ir e VIr com 
tranqü1lldade, sem se pnsocupar com assaltos, em 
que lhe são retirados o relógiO, o dinheiro, o tênis ou 
a blclclela. 

Com essa banaiiZar;:ão do cnme, repehdas ve
zes, tem-se retirado a vida de pessoas por razaes 
fúteiS, para roubar benS de valor imsóno. A preocu
par;:ão deve ser de toda a SOCiedade,. das IIISitluiÇiles 
pllbhcas, do poder InStalado, de todos nóa, para que 
exerçamos uma açio conJUgada, a exemplo do que 
ocorreu com o Código NBCIOnlll de Trlnsito. A 
União, os Estados e os MuniCípiOS, numa açio con
Jugada, revartenun o quadro ca6tico, a qua a Nar;:io 
aasiSba, da COIIVIVêncla desastrosa entnt o pedeslra 
e o usuáno de qualquer IIPO de veiculo. 

O Sr. Edl8on Lobio (PFL- MA)- V. Ex" me 
perrmte um aparte? 

O SR. LEOIIAR QUfNTANfLHA (PPB -TO) -
Concedo o aparte a V. Ex", com mUlto prazer. 

O Sr. Eclfeon Lobio (PFL - MA) - Senador 
Leomar Quintanllha, sem dWida elguma, essa -
pnsocupa profundamente toda a sociedade brasilei
ra. Mas, em alguns lugares, a iMegurança, a VIOlên
Cia e a del1nqüênaa se exibem com uma audácia 
que Impressiona qualquer pessoa. Em BrasOia, estll 
se cnando um clima de VIolência tal, qua as famlllas 
estão receosas de saírem às ruas, por temenlm um 
acontec1mento desagradável. o J0111111 CorNio e ..... 
zlllen8e, ao qual pertenço - por seu 1ntenn6dio, es
tou emprestado à VIde ptlblica hé 20 anos -, faz uma 
campanha bnlhante da combate à 'WiolêiiCB. Todos 
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nós devemos expressar uma palavra e um santnnen
to de solldanedade a campanha do Correio Bral
r-aa contra 8588 VICiénc&a. que, lodos OS dias, está 
a VdJmar menores, num crescendo assustador V 
Ex' menc10na o Cód1go de Trãnsrto, que, com tão 
pouco tempo da vlgêi'1C1a, 1a consagu1u operar mila
gres. Com a nossa 1mag1nação cnadora, precosamos 
conceber uma fórmula legal que possa Instrumentali
zar a autondade governamental bras1la1ra, para que 
esta ponha cobro a assa srtuação dramabca vivida 
pelo povo brasda~ro Não podemos acordar pensan
do que alguma COISB dessa natureza podara acorrte
cer com o VIZIIIho ou com um parente na Capital da 
Rapúbl1ca ou em qualquer Cidade do Bras11 No R1o 
::oe Janetro, em que os assaltos são freqüentes, ate 
que os m:sass1natos não ocorrem na mesma propor
ção dos assaltos Mas aqu1, em Brasü1a, ocorra axa
tamente o mverso. Com ISSO, trago a rmnha palavra 
de solldanadada a V Ex', ao d1scurso que pronui'ICIII 
nesta manhã contra a V101ênc1a e a dahnqüênca em 
nosao Pais. Muito obngado. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB -TO) -
Nobre Senador Edison lobão, por certo, a solidana
dada manifesta da V Ex' haverá da contribtnr com 
as diversas B9Õ8S que nós Seradores, os Srs. De
putados, o Podar Exacubvo e o Poder JudiCiáno 1rãct 
~rnr:llllrar, da fonna conJurrtB. com o 1rrturto da buacar 
uma solução Imediata para essa problema. 

Nobre Sanador Ed""'" Lobão, entendo que o 
que há da rnBIB 1mportanta neste País não é um ban
co, uma rodovia ou um adlfíc10, mas s1m o ser huma
no. o homem, a mulher, o JOVBm, a cnança. Como Cl· 
dadlo - a 8lCIII11IIO do que V Ex' falou -, também 
- praocupado não só com a mnha SBgiiiiUIÇB. 
pa soai, mas também com a dos maus n-, que. 
cor11o os filhos da todos os Cldadlos brullelros, 
- para a aecota e estão correrldo o naco da ae
ram IISIIIIItadoa. Dependendo da I1IIIÇão da r:--·ltada a do humor do assaltante, prat : E aa um 
homcfdlo. 

Tenho um filho da 19 anos que está curaando 
faculdade; ala estuda pela manhA e à noote. FICO 
praocupaclo 1116 a hora em que mau filho chaga em 
casa. FICO pensando: sará que ela está n:ólume? 
Quando ala SBI, como todos os JOVBnB, para aa en
contrar com os armgos num bar, nurns fellta ou am 
OUbO lugar da entretan1merrto e da lazer, au, stl8 
mie e todos os aaus tamlares fiCIIIIIOS preocupados 
com a sua 11118gndada fíSICil. Será que ela, um meni
no da boa fndola, va1 voltar para casa tranqiillo e 
normal? Aum pensam todos os paiS e todas as 
mi8ll deste Bras1l, os quu não têm tranqilHidada ao 

varem seus filhos sa1rem a porta para bnncar num 
parque educatNO. para " a padara comprar pão, 
para " a escola, porque correm o nsco de nio retor
nar à casa ou de trazer para casa uma notíca extre
mamente desastrosa 

Sr. Presidente m1nha mãe, uma professora Prl
mana aposentada, sexagenéna. pessoa por quem 
guardo o ma1or sent1merrto de afetiVIdade, de raspai
to e de cred1b1hdade, fo1 assaltada a porta da stl8 
casa. em plena luz do d1a, às 1 O horas, por dois ado
lescentes motoque1ros que nem resparto à sua Idade 
t1veram. Eles a agrediram e arrancaram brutalmente 
do seu pescoço uma commt1nha com um crucifixo, 
uma JÓia de pequeno valor, um bem de valor estima
tiVO, de pouco valor comei'CIBI. Mas houve o nsco de 
nela provocar uma comoção. Eles podenarn ter pro
vocado um enfarto e tê-la matado ou poderiam tê-la 
agredido IISrcamente se ela bvasse esboçado qual
quer resiStênCia ou até mesmo se ela IM!Sae se as
sustado. Isso nos preocupa a todos. Devemos lomalr 
providências Imediatas e urgentes, porque, r10 BI'IISII 
e em qualquer lugar, di!WHIII dar pnondade ao aar 
humano. 

O Sr. Gilvam Bo1gas (PMDB- AP)- V Ex' 
me parmrte um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB -TO) -
Concedo o aparte a V. Ex', com murto prazer. 

O Sr. Gilvlun ~ (PMDB- AP)- &arador 
Leomar Ou1ntamlha, realmente, a segurança é um 
tema de preocupação naaonal e suplanta, no clamor 
popular, a propna questio da saúde, da habihição e 
da educação. Essa Insegurança traz V. Ex' à tribu
na, para se manifestar com I'I'IUtla propnedade. Per
cebemos que essa S8l lblll8nt0 verdadeiro da lnaagu
rança da famRa brasileira raltete una qiiiiMilo gra
víssima. Temos que analisar as causas ~ ._ 
gurança; estamos cfiSCUbndo apenas sobnl seus 
efadoa. Existe um exén:do de delinqiienl88 em po
teiiCIIII. Milhares de crianças asiAo abandanadlla e 
alijadas e, lutununante, comporão 11 ~ dos de
sempnsgados Eaaa exélcito ~ formando. Tra
ta-ee de um grande laboiatório. A mente VIIZIII, no
bna Senador, é a oficina da aalllnés. No Rio da Ja-
1111110 e em todos os Estados brasileiros, - gru
pos prabcam arrastões. Os ade la a C8i rtes 8lllllo !Dim
mente san perspectivas da lrabalho, caminham des
sa marginalidade para o bandrtismo- T- que to
mar algumas providências. e o Governo Federal 
pode fazé..lo. De orlde vêm essas cnanças? Do ven
tre da suas mães. Quem são os ~? Os 
seus paiS, o casal, o homem e a mulher, na coucep
ção. Prec1samos ter, com urgênCia, em todas as ea-
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colas publicas e particulares deste País, uma diSCI
plina sobre planejamento fanull8r. Será que não é 
chegado o momento de se responsabilizar o casaJ? 
Quando o Estado ldenblmr os pa1s de uma cnança 
recolh1da nas ruas, deve fazer com que eles respon
dam. de alguma foiTTIII, por ISSO. Pode haver até um 
t1po de sanção. Outra questão que prec1sa ser re
solvida, nobre Senador Leomar Ou1ntanllha, é a 
que se refere àposs1b1lldade de as mulheres lerem 
o d1re1t0 garantidO de Interromper a gravidez. Às 
vezes, obngada pelo Estado a ter a cnança, ela 
depo1s a abandona nas ruas, para che.rar cola e 
v.rar bandido. Esse é o grande problema. Parabe
mzo V. Ex" pelo brilhame pronuncl8mento que faz 
desta tnbuna. Precl&aRIO$ tomar llliCiabvas, porque 
estamos atravessando uma profurlda e brutal cnse 
moral. Portanto, Senador Leomar Ouintan1lha, To
cantins está de parabéns. V. Ex" perlleou o cabelo, 
está bonito e com uma excelente retónca hoJe na tn
buna do Senado. 

O SR. LEOMAR cn.NTANILHA (PPB -TO) -
Emmeme Senador Gilvam Borges, eu não podena 
esperar de V Ex" reaçáo diferente. V. Ex", p180Cu
pado com a questão da segurança de Cidadão brasi
leiro, abolda a questão fundamental. IniCiei o debate 
pelas conseqilênclas, que raatmeme tãm provocado 
uma verdadetra convulsilo soaal. Como se sabe, 
não há apenas o ladrio de tãms, de carnosa; há as
sanas em Onibus, roubam os passageiros. No meu 
Estado ISSO se repete, e 111818: há assanos a caixas
fortes, a bancos, a locais onde se imag1na que tenha 
multo dinheiro. Mas o crime banaiiZOU-ae tanto, que 
assaltam Onlbus. are, o passageiro de Onibus, via de 
regra, carrega pouco dinheiro. 

Há poucos dias, o Corr8lo ElnzllleMe, se não 
me engano, nObciOU que um VIgia de estacionamen
to fo• -ltado. Tiraram-lia sete reais. A cnminal•
dade está alcançando prqpolÇÕes 1'18Uportáv81&, ln· -·--:(?·--sentames - Senadocaa, -, de Poder Exe-
cutiVo e do Poder Jud" uma sofuçio. Por 1880, 

conclamo todos para u açéo conjunta qua pospa 
m11111T11Z111" essa questão ua tanto aHige o cldactio 
brasDe1ro. E as ca••s, nbbre Senador, estruturais, 
vio além desaas mei'ICIOnlldas por v. Ex". O próprio 
plano de estaiiiiiDÇão da econorn~& - o aluai e os 
que o precederam r tem uma parcela de reaponsa~~;. 
bdade na medida em que promove e aumenta o de
sempregc, ena diflculdadal para o 8ISieme empresa
na!, que dá sustentaçlo BCOIIÕrniea a essa Nação e 
que emprega a população. Não é o Estado que tem 
que ser o provador; não é o Estado que tem que dar 

emprego; não e o Estado que tem que estar abnnde 
frentes d!! seMÇO para os bras1le1ros. Ao comrano, o 
Estado tem que traçar d11etnzes e normas para esti
mular o crescunemo da nossa economa, mceriiNan
do o empresanado para que esse, s1m, aprovette a 
mão-de-obra exJSterlle no País. 

A Sr' Júnia Marise (Bioco/PDT- MG)- V. Ex' 
me permtte um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANIL.HA (PPB- TO)
Ouço V Ex" com prazer 

A Sr' Júnia Marise (Bioco/PDT- MG)- Sena
dor Leomar Ou•ntanllha, estou ouv1ndo com mutta 
atenção o seu pronuncamemo V Ex", ao traçar um 
esboço perletto da realidade socl81 do nosso País, 
ctta casos de pessoas que estão sendo vlllmadas 
por assaltos e outras formas de VIolência Há o nsco 
que todos correm ao sa.r de casa para, mesmo du
rame o d1a, freqüentar áreas de lazer. Isso ocorre 
em lodo o Brasil Em Belo Honzome o ci8SCimento 
da VIOlência é um lato que constatamos no d1a-a-d1a. 
As pessoas estão sendo assaltadas duas, três, qua
tro, c1nco vezes. a luz do d1a. Esse sem•memo está 
dom1MndO a SOCiedade no nosso "País. Penso que 
V. Ex" tem razão, quando coloca que não se trata de 
uma q.-tão do Estado, mas de se estabalecenom 
d1retnzes ec:onOnncas e SOCIIUS. O Governo não 
pode feChar os olhos dl&llle dessa chaga social. De
vemos buscar as causas do cresc11ner11o da VIOlên
Cia, da maJglllahdade sobretudo dcs adolascemes, 
que, com 12, 13, 14 anos. Já assaltam com todo bpo 
de anne. Isso está ocorrendo - repilo - à luz do da 
não só nos grandes centros, mas nas ~ CI

dades. Ainda ontem, um varaador de ume cldede 
pequena do sul de M1nas me diZia o seguinte: Já es
tamos com as barbas de molho, porque a Wllêl ... 
pode ct.ger até nós daqui e poucos d-. Senador 
Leomar Cu1ntarulha, quando V. Ex" traça, com rea
ismo, a situação soaal do nosso Pais, ficamos a 
nos perguntar se a equJpB econOnuca do "-ideme 
Fernando Hennque CardoSo também está pensando 
nisso. Pergunto: por que até hoje o Governo nio es
tabalacsu lnBbUmentos de ação polftica voltados 
para conter o dasamprego a a mséna? t: d8var do 
Estado, sm, dar segurança à populaçio. t: por ISSO 

que a população paga 1mpostos! Hoje, um antnMII
tado da rádiO CBN diZia que, em cada maço de CI
gano, que custa R$1,00, paga-ae 73'11. de 1111108108 
para o Govamo. Por eesa razão, acredrto que SBI& 
dever do Estado, Sim, dar segurança à população, 
axamnar com cuidado eesa questão. A população 
está at.emmzada, nio às ruas com tranqüdldade, 
pnriCiplllmente nos grandeS centros. 



OIX) A!ll4.1S DO SENADO FEDER 4.1. M4.RÇODE J99S 

O SR. LEOIIAR QUJNTANIUtA (PPB- TO)
Acolho com mwJa satiSfação as reflexões que V. Ex" 
1taz a este debate, com a conscoéncoa de que vio 
contnbuor para uma ação que. de agora para lrente, 
devemos desencadear, com VIStas à tomada de pro· 
~odêi'ICIIlS omedoatas e urgentes para pnvolegoar a 
questão da segurança do codadão brasoleoro. 

Comentávamos sobre conseqüêncoas e causas 
e lembravamos aonde que é precoso repensar assa 
questão no Brasol. O sostema pnsoonal esta sucatee· 
do; o modelo, superado, a população carcerána, 
exolbllante Essa SitUação não permote que se ofere· 
ça ao apenado de cnmes maos leites a chance de re
cuperação, de IBintegração à socoedade como CICia· 
dão normal. Ele acaba se envolvendo com pessoas 
omoc:uperaveos, numa COIMVêncoa abjela, onc:orwe
n- No sostarna pnsoonal a supertotaçio é a tlim· 
ca e hé evidências de desetençio, de descwdo e de 
deecaso para corno setor. 

O Poder JudiCiáno está asaolleftlado. Há nl
rneros proc u os para serem JUlgados. O aparelho 
de segurança e de repressão, a polfcoa, está com 
_,. elebvos comprometodos. Não há treonamento, 
aatomulo, equoparnento adequado, trota de velculos, 
aparelho de comunocaçio. Enfim, é toda uma con· 
1un1Ura que fez com que a ornpumdade permda que a 
cnminalidade g-. como está grassando, de for· 
ma esaustadora e quase oncontrotávef no Brasol. 

Faço, portanto, uma conclamação aos meus 
emmentes Pares, ao Poder Judocoário e ao POder 
ExecuiMI, para que possamos buscar urgenlamenle 
uma altemabVa. a lm de que esee índoce de crimma· 
hdade sofra uma retraçAo omedoata. Somente assim 
o cidadio brasdeuo, homens e mulhereS de lodaa as 
oclades, pOderá exercer o doraoto comagrado na 
Conatiluiçlio, de ir e vor, de andar com libeJdade, de 
andar com tranqllilodade, sem receoo de sair e nio 
retamar ao- da sua tamnoa, do seu lar, com a 
- inlegndede llonca preservada. 

Eram - conside111Ç6ea, Sr. Presodenle, que 
eu gastana de baZar - manhi, agradecendo a 
delerêtiCIB da Mesa pela. tolenincoa do tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Genlklo Melo) - Conce
do a palavra ola Sr" Senadora Júnoa Manse. 

A SRA. ÚJA IIARISE (BiocoiPDT - MG. 
Pranuncoa o segullda diSCUrso. Sem revosllo da ora· 
dora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, te
nho em mio& olicoo de duas erdJdadas moneiras que, 
raportando-se ao nollcléno do Jornal Naaonel, da 
TV Globo, edolado no mês passado, pRIIell!llm con· 
tra a Sdu8Çio de desamparo em que se encontram 
as populações ondlgenu brasileiras, a tal poniD que 

dezenas de ondoos, especoalmente dos po- Guara· 
no, lenham-se suiCidado nos ullornos anos. 

Somente nc aroo passado. toram reg181rados 30 
suocodoos de índoos, sem que o Poder Públoco se te
nha empenhado em remover as causas ~ tragé
doa. A falta de empenho de nossas autondades nes
se questão pode ser venlocada de vanas maneoras. 
Entre elas, a maos vosovel e a contonuodade, ano após 
ano, da oconêncoa desses atos de exuema angústia 
e desesperança. Esbma-se que, nos úllinms 10 
anos. 206 ondoos se suiCidaram, tendo 57% deiiMs 
SUICÍdiOS ocorndo no Govemo do PI'8Sidente Fernan
do Henroque CaRioso 

Os seguidos suocídoos entre os Guara111, Sr"s. e 
Srs. Senadoles. têm mobVOS dMKSOS, mas relaclcJ. 
nam-se onbmamente com o seu conhnameniD em 
áraas reduzidas e superpovoadas, ogncrando-se o 
rndenar esblo de voda, sua relaç.ilio com a nstweza e 
os pnmotovos rneoos de produÇão e de sustento. 

Embora não se posse Imputar ao Presidente 
da Repúbloca culpe pessoal nesses aios extrarnedoB 
de renúncoa à voda, e moster observar que o Govemo 
Federal. tão preocupado em agradar os banqUeiros 
e onvestodores de grande porte, não tenha urna efeb. 
va polítoca de protação olls comunodades cndigenas. 
Essa Inste realidade tanto miiiB se condene e se as· 
tranha quando temos na Presodlncoa da Rapúbioca. 
um homem públoco que, antes de ter êxito roa poliiJ. 
ca. Já era socoólogo de renome. N8118!1 condçAo, es
perava-se que fosse o delenlor dos doreotos dll4 .,.. 
nonas e da pluralidade étmca. 

Antes, porém, de IIXBITIInarmoB a tns1a situa
ção em que se encontram os espoliados lndlos bra· 
sdemlti, nossos orrnãos e primeiros ocupam. _.. 
Temtório, devo regl8ll8r que o JU81D e ondlgr..to oll· 
coo que .-IIi veoo assmado pelos cllrlgsntes Anl6noo 
Carlos Teodoro de Aguoar e Jame Caetano de Sou
za. presidentes, respac:tivament, da SOS VICie -
Comosaio Brasolen das VItimas de EIIQS e Orna6-
es Médocas, Dei- de Trtn&Jto e Abu- CCX*B 
Cnenças e Adolascsntes; e Atapecom, de Mlroaa Ge
racs - Asaocoação dos Trabalhadores Aposalllldos e 
PensconiSias da lndústna da Conetruçlo a elo Mobi
liário de Minas Geraos. 

Nlo se assustem. Ses. Sanadores: é gnddccan
te saber que aonda excstem p aasDBS e anlidwtae que 
mardm sua capac:cdade de ondlgnaÇio ante a inJua· 
toça, o solrimanto e a oncqilidade, atuanclo rnui1D além 
do honzonle próxcmo do corporatMsmo. 

Ao se rsportarem ao aludido I'IObCiário do Jor· 
na1 Nacoonal, essas ecllldades rmnsiras solicitam o 
nosso apoco ola cause e IBIVIndocam u,..--
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do Governo Federal para m•mm•zar o sofnmento de 
nossos 1nd1os, e apontam os graves problemas so
Ciais que afligem essa etnia em M1nas Gera•s. os 
qua1s não dderem absolutamente daqueles que ale
Iam os ind1os braslle•ros em geral. todos eles resul
tantes da 1nex•stênc~a de uma efetiVll polit•ca •nd•ge
msta. da falta de empenho dos nossos governantes 
e da ação 1nescrupulosa de fazende•ros, posseiros e 
gnfe1ros 

Em M1nas, como consequência da depredação 
dos recursos natura•s nos seus temtónos, grande 
parcela da população Indígena conv1ve com a fome 
e a desnutnção, com verrmnoses. tuberculose. al
coolismo e outros males 

A sduação ma1s grave e a do povo Maxacal1, 
no Vale do Mucun Semlnõmades, perambulam pe
las c1dades da reg1ão med~ngando roupas e alimen
tos. Ma1s da metade desse povo, •nclu1ndo cnanças, 
vwe em constante estado de embnaguez, urna doen
ça social que os ind1os desconheciam e que assimi
laram apos o contato com o homem b"'nco 

A área entre as aldeias de Água Boa e Prad•
nho, CUJOS temtónos foram homologados em outubro 
do ano passado, encontra-se 1nvad1da por 11 fazen
deiros, que há mudo transformaram a reg1ão em 
palco de conflitos e mones Embora os índiOs te
nham garanbas legaiS de posse e usufruto da terra, 
o Poder PúbliCO. em momento algum, tomou provi· 
dênc1as ehcazes para põr IIm aos contidos e ao mor
ticínio. 

Das c1nco nações 1ndigenas espalhadas por 
Minas Genus, a Maxacali, com 830 índiOS, é a que 
vwe em piOres condições. O número de 6bllos cres
ce a cada ano, corno consequênc•a da desnutnção e 
da falta de atendimento médico adequado. Muitos 
índiOS monam Vlbmas de corr~a alcóoiiCO ou atrope
lados nas estradas da região. As autoridades res
ponsáveiS se omdem, como se nada pudessem fa
zer. A ComiSSão Estadual de Assuntos Indígenas, 
•nstduida pelo Governo m•ne1ro, revela-se mcapaz 
de mudar o dest1no povos, e o drásbco cone 
nos necursos da Funa1 pe de antever o agravamen
to dessa Situação. 

Sr. Presidente, s,es e Srs Senadoras, os pro
blemas VIVIdOS pelos i os foram mlniiCIOSSmente 
relatados durante a Se na dos Povos Indígenas 
do ano passado, celebrada na caprtal m1ne1ra. Al1 
reunidos. representantes do povos Krenak, Maxaka-
11. Pataxó, Pankararu e Xacnabá denunciaram, entre 
outras co1sas: suas alde1as estão •soladas e sem as
Sistêi"'CC8 da Funa1; o atendimento mediCO é precarís
Sirno, com •nsufiCiinc•a de enfermeiros, mediCSmen-

tos e ambulãnc•as; suas terras cont1nuam sendo •n
vadldas siStematiCamente. a derr~arcação e proteção 
das terras •nd•genas, determ1nadas pela nossa 
ConstitUIÇão, não vêm sendo eletuadas e o famge
rado Decreto n• 1 775, de 1996, de autona do M•n•s
tro Nélson Job•m. tem atrasado enormemente os 
processos derr~arcatónos. 

Corno sal•entel ha pouco, a doença e uma das 
grandes desg,.ças que abatem os povos Indíge
nas Como destaquei, também, a Situação desses 
povos em M1nas Gera1s não d1fere de sua s1tuação 
em todo o ternlono nac1onal Por 1sso, convivemos 
com uma Inste realidade, frequentemente repona
da pelos me1os de comumcação, corno é exemplo a 
rr~anchete publicada há pouco tempo pelo JOmal 
Conreio Braziliense "Mona de bebês assusta lano
mãmiS•. 

A reponagem relata a rnone, no ano passado, 
de 46 bebés da tnbo lanomãm1 com menos de um 
ano de Idade Esse numero equMlle ao espantoso 
índiCe de 13% de rnonal•dade Infantil, em contraposi
ção à taxa de 1,5% obselvada na população do Es
tado com a exclusão dos índiOS - taxa, por SI, Jã 
•nadm1ss1vel para os padrões de qualquer socl8dade 
desenvolvida. 

A denúnciB dessa aHiss1ma taxa de rnonal•da
de 1nlantll entre os lanomãm1 fo1 Ieda pelo SindiCillo 
dos Servidores de Saúde de Rora1rr1a e baseada no 
relatono do D1stmo Samtãno rr~antldo pela Fundação 
Nac1onal de Saúde. Esse órgão do M1msténo da 
Saúde reg•strou, a1nda, no ano passado, a ocorrên
Cia de 3.122 casos de rr~alãna, que afetaram 39% da 
população Indígena local, contabilizados apenas no 
lado braSileiro do temtóno •anomãnu. 

As condiÇÕes de trabalho para os servidores da 
FundaÇão Nacional de Saúde são péssimas. Apenas 
sete médicos e 21 enfermeiros assistem os lndioe 
nos qu•nze pólos da reseNS de 9,4 milhlies de hec
tares. Para se embrenharem nas matas os serVIdo
ras da Fundação Nacional de Saúde reoellem dié
nas de R$ 17,00 e a reponagem do Canelo Brazi.. 
lienae assmala que é comum faltarem mediCBITII!n
tos, oomo soro antiolidico, e eqUipamentos, corno 
coletes salva-VIdas e botes mllévels, usados para 
percorrerem os nos e 1garapés da região. 

Mas os problemas de ordem médica são ape
nas urr~a parcela dos rr~ales que afiJQem a população 
Indígena em todo o temtóno naciOIIIll, como dMJigou 
o Conselho lnd1gen•sta M1SS1onãno - Cum, da Confe
rência Naaonal dos B1spos no BraSil - CNBB, em 
seu relatóno de 1996 mlrtulado "A VIOiêllCIB contra 
os Povos Indígenas no BraSil". 
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Trata-se de um trabalho séno, lundàmentado, 
que bpdiC8 os aiOS de VIOiêncoa pratocados contra a 
população ondlgena e que, lamentavelmente, com
provam que a IUsiiÇB socoal, hOJS subtraída à grande 
maoona da população brasoleora, aos ondoos parece 
quase onacessovel. 

O ralatono do Como relacoona 140 moi 821 casos 
de voolações dos doreotos dos ondoos, conlogurados 
em 69 topos de agressões pratocadas pelo Poder Pú· 
Ohco ou por partJculares contra a pessoa do índoo e 
contra o patnmõnoo das tnbos Ooz aonde o documen
to que em um ano cresceram em 92% os atos de 
voolêncoa que aletaram 121 etnoas ondígenas. "Isso 
conforma o temor", destaca o relatono da CNBB, "de 
que a políbca ondogenosta omplantada pelo Governo 
Fernando Hennque Cardoso acarretana o agrava
mento de conflitos lundoános relabvos ao domínoo, à 
posse e ocupação das terras dos índiOS, BBSim 
como agravana as condoções de sobrevntâncoa dos 
povos ondlgenas". 

A análose do Como relaciOna-se em grande parte 
ao Já colado Decreto n" 1. n5196, que, a título de sa
near JUndlcamente os procedomentos dernaR:atónos 
das terras ondígenas, ontroduzou o pnncipoo do con
tradllóno. detenrlnando sua aplocação retroabVa a 
todos os pooc na as em curso de dernarçaçio de ter
ras que nêo tovessem Sido regostradas nos cartónos 
III'IOblllanos. 

Em outros termoa, o lamgerado decreto poeso
bolotou reclamar a I"IMIIio de demarcação de terras 
consolidadas pelo Decreto n" 22191, osto é, ognorou a 
ogualdade de aiOS JUridocos perfeitos 

Era tudo, Sr. Presidente, que os gnle11aa prohs-
81011818 e os awntureiros onescrupulosos quanam 
para tentar ddapoda< o patnmõnlo lndlgena. onhlnlldi
cando os conllitos roa luta pela terra e levando às 
agressões anot..llals, como o desmatemento, os on.,.llflos e a poluçio. A rnvasio de tanas mdlgenas, 
oom o fim de se apoesar delas ou de explolar llagal
nwde saJS AICI.Irsos naturais, vem~ em 
grande escala, doante da onussão das auiOndades 
federaiS. Madeireiros, genmpe~ros, posse11011, gnlet
ros vêm VIOlentamente usurpando as terras ondlge
nas sob os olhares complacentes e omossos de nos
sos governantes. 

Nessas clrcunstAncoas, os cnmes contra os lrt
diOS e -.. patrun6noo, em 1996, aumentaram deplo
ravelmente. Na violêncoa que se pmpetrou conlra a 
pessoa do índiO bveram sogndocabVo aumento as 
ameaças de morte, as lesões corporaos, a dosaenv
nação do alcooliSmo, os casos de constraugmento 
olegal, de seqiatro, de cárcere privado, de viOlação 

de domocíloo, de oncrtação ao cnme, de tortura e de 
expulsão olegal de suas terras. entre outros. 

No que tange ao patnm6noo, além de 1.749 
contestações à demarcação das terras, venlicaram
se aumentos nos casos de furto de madeora, caça 
Ilegal, pesca olegal ou predalona, desmatamento, da
nos doversos. estehonato e ate fraudes. 

A falta de escrupulos dos aventureoros que co
boçam as terras Indígenas não tem hmotes. Os ma
deireiros. ganmpe1ros e comerc~antes têm como es
trategoa dossemonar o uso de bebidas alcoólocas entre 
os anchos 

Os 31 atentados contra a voda dos ondoos regos
Irados em 1996. causaram nada menos que 26 mor
tes. Nos conllttos com onvasores. no mesmo período, 
118 ondoos locaram lendas, com acréscimo de 76% 
em relação ao ano antenor. Os danos ambientais, 
nas tentatovas de usurpação da terra em posee ondí
gena, cresceram otto vezes em relação a 1985 e os 
desmatamentos aumentaram dezodo vezes em ape
nas doos anos T ai acrescomo vergonhoso é B8SOCIB

do à exploração olegal de madeoras nobres, da caata
nha-do-para e do palmito; à ganmpagem Ilegal de 
ouro; ao plantiO de roças e a formação de peatoa; à 
onstalação de núcleos de moradias e prostibulos; à 
construção de estradas nas proxomldades ou no onte
nor dasreservas. 

Enquanto osso. Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Se
nadores, a Funao cruza os braços, alegando falta de 
recursos. Em que pese o marasmo, a falta de mob
vação e a falta de vontade politica daquele óoVAo. os 
senndores e dmgentes da Funao estio certos no que 
respeita aos recursos lonanceuos. O orçamento glo
bal da Funao para o p..-rte exercícoo foi ....,,zwto 
em 12%, e algumas rubricas bveram tamanho corte 
que as atiVIdades perbnentes somplasmente aa invia
biliZaram. 

A verba para demarcação das tanas. de 
R$13,560 rnlhões no ano paaosado. foi ....,,zwta a 
R$3 rmlhões para o ano de 19118, devendo-a lllm
brar, a esse raspeoto, que metade das terraslndlgaMs 
esfá aonda por ser demarcada. Não custa lllldlém lllm
brar, para~ ....a dívida oom- pcMIB, 
que a L.et rf' 6001, de 19 de .-obo de 1973, que 
"diiPÕII sobre o EmEJto do lndiO", pravê, no art. 65, 
que a demarcação das terras Indígenas, até enliio não 
elatuada. aena complalat'a pelo Poder ExaDNo no 
prazo de conco anos. Por sua vez, a Conabblição, no 
art 67 do Ato das Oosposoções ConslotuaonaiS Tl&fl
sllónas, estabeleceu. "A Unoão concluoré a demarca
ção das terras Indígenas no prazo de conco anos a 
partir da promulgaçio da nova Constlluoçáo". 
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Na rubnca de fomento as atMdades produti
vas, os recursos de RS! O milhões foram reduzodos 
pelo Governo para R$3,81 O molhões; a rubnca de vo
golãncoa e foscahzação das areas ondígenas, cu1a om
portânc~a se agogantou apos a ediÇão do Decreto n• 
1 775, foo reduzoda de R$5,080 molhões para 
R$2,190 molhões 

Sr Presodente, s.-s e Srs Senadores, a 
agressão - em alguns casos. verdadeora dozomação 
- que se executa contra a população ondogena braso
leora, assemelha-se, por seus odoosos numeres, a 
uma guerra coVIl, restando observar que, por se tratar 
de uma m1nona sem vez e sem voz. raramente seus 
gntos de revolta e pedodos de soconro encontra eco 
nos meoos de comuniCBçil.o soc~al 

Nesses tempos de neoliberalismo, parece que 
defender as mononas está fora de moda, não ha 
mais glamour No entanto, a mossão dos homens 
públocos uHrapassa o charme das onaugurações con
corndas, 'das entreviStas coletovas, dos doscursos em 
tnbunas doversas. Os espoliados índoos de Monas 
Geraos e de todo o Brasoll que há molêmos 1a habota
vam este omenso temtõno, são nossos ormãos, ex
cluídos das terras que lhjes pertencem e usurpados 
da seus direitos a uma ....., d1gr1a Diante disso, faço 
um veemente apelo ao Presidente Fernando Henn
que, sempre tão generoso com o siStema fonanceoro 
do nosso País, no senbdo de adotar e fazer valer 
uma elebva poii!ICB de proteção a promoção dos po
vos Indígenas. Apelo lambem ao M1nosténo Púbhco 
Federal, soiiCIIenKio ações omedoatas no sentido de 
COibir as deploráveis agressões de que são vitomas 
esses povos, para que, nmanados, possamos todos 
os codadiios brasoleoros usufruir de um novo tempo, 
sob a égide da paz, do entenldomento, da fraternida
de e da jUSbça SOCial. 

Sr. Presidente, temos aquo o documento da 

CNBB: "A VIOlência ~ os Povos lnldíger~as no 
BraSil". Como Já me refendo, constam neste 
doCumento todos os , onformações e. pnncopal-
mente, a denúncia que CNBB faz com ralação à 
situação e à ameaça ra os povos inldígenas em 
nosso País. A denúl'ICia CNBB diZ: "Pollbca do 
Govemo pile sob ameaça 116 das terras 1nldígenas. • 

Também trouxemos o documento recebido das 
entidades JB relenldas: SOS VIda, de Minas Geraos; e 
AssoCiação dos Trabalhadoras e Aposentados do 
nosso Estado. São manifestações que vêm de todo 
' Brasil. Mesmo aqueles que moram nas granKies co
dades do nosso País, não tenKio contato com os in
rtiOS e com as nossas aldeoas ondigenas, tém o sento
manto de humamdade e o sentomento de brasolodade 

e pedem lambem tenho certeza, proVIdêncoas 1unto 
ao Governo Federal para que os recursos da FUNAI, 
reduzodos neste eno de 1998. possam ser recupera
dos ou pelo me11os voltar aos mdiC8s e percentuais 
do ano passado para que essa entodade possa exer
cer com conaoções os seus ob1etovos de dar uma 
melhor atenção as aldeoas ondígenas do nosso Pais 

Era o que eu tonha dozer. Sr. Presodente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofocoos que serão hdos pelo Sr. 1• Secretano 
em exeococoo Senador Joel de Hollanda. 

São ••dos os segu.ntes. 

OFÍCIO N" 2198-CCJ 

Brasolla, 4 de março de 1998 

Senhor Presodente, 
Nos termos regomentaos comuniCO a V. Ex.1 

que em reunoão realozada nesta data esta Cornos
são deliberou. pela aprovação do Pro)l!to de Leo do 
Senado n • 148. de t 997, que "Instituo a obngato
nedade de as empresas operadoras de cartões de 
crédoto oferecerem uma versão de credito com foto 
dJgitalozada". 

Cordoalmente. - Senador Bernardo C.bral, 
Poesodente da Comossão de Constltuoção, Justoça e 
CKiadanoa. 

OFICO N• 6198-CAS 

Brasoha, 11 dli março de 1998 

Senhor Presodente. 
Nos termos do parágrafo 2°, do artogo 91 do 

Regomento Interno, comumco a Vossa Excelêl'ICI8, 
que esta Comossão aprovou o P10(81o de Leo do Se
riado. n. • 85, de 1997. que "acrescenta ãiSpoSIIivo 
ao artogo 20 da Leo n. • 8 036, de 11 de 1'1'11110 de 
1990, para permitir a movomentação da conta voncu
lada ao FGTS, quando o trabalhador ou qualquer de 
seus dependentes for portador do vírus HIV de auto
na da Senadora Em~oa Femanldes, em reunião de 11 
de março de 1998. 

Alel'ICiosamente, - Senador Adllmir Andrade, 
Poesldente da Comossão de Assuntos Soclaos. 
OFÍCIO N° 7/98-CAS 

Brasoha, 11 de março de 1998 

Senhor Presodente. 
Nos termos do parágrafo 2". do artogo 91 do 

Regomento Interno, comunoco a Vossa ExcelênciB, 
que esta Comossão aprovou o P10(81o de Leo do Se
riado n.• 215, de 1997, que "acoescenta parágrafo ao 
art. 463, da CL T, asseguranldo ao empregado a inKii-
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cação da rnstrtuiÇáo bancana onde o empregador 
devera deposrlar seu salano" de aulona do Senador 
JúliO Campos, em reumão de 11 de março de 1998 

Atenciosamente. -Senador Aclemir Andrade, 
Presidente da Com1ssão de Assuntos Soc1a1s. 

OFICIO N° B/98-CAS 

Bras1ha. 11 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do paragrafo;!'. do art1go 91 do Re

gimento lntemo, comuniCO a Vossa Excelência, que 
esla Com1ssão aprovou o P101e10 dto Le1 do Senado n • 
146, de 1997, que "d1spõe sobre a colela e disposiÇão 
de bnal de baterias usadas de lelefones celulares e da 
outras piOVIdênaas", de autona do Senador Fla1111100 
Melo, em reunião de 11 de março de 1998 

Atei'ICiosamente, Senador Aclemlr Andrade, 
Presidente da Com1ssão de Assuntos SociaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Com re
ferêi1CI8 aos ofíciOS que acabam de ser lidos, a Pre
sidência comuniCa ao Plenáno que, nos tennos do 
art. 91. §§ 3" a 9', do-Regunento Interno do Senado 
Fede<al. abnr-se-a o prazo deCinco diaS uteiS para m
lelposlção de RICUISOS, por um deamo da composiÇão 
da Casa, para que os PIOjetos de lei do Senado n"s 
85. 146. 148 e 215, de 1997. cujOS pareceres fonun h
dos antenonnente, sej8m aprec1ados pelo Plenáno 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presl
dêncoa recebeu, do Banco Central do Bras1l, o OfíCIO 
n• S/23, de 1998 (n• 641198. na ongem), de 12 do 
conente, encam.,hando parecer daquele Órglo a 
respeito da sohcltação do Governo do Estado de 
Santa Calanna sobre proposla de aquiSIÇio, pela 
Caixa Ec:on6mica Federal - CEF, de dêbrtos daquele 
Estado JUnto a quatro 1ns11tu1Çiies f1nance1ras, no im
bllo do Prog- de Apo1o a ReestnrturaçAo e ao 
Ajuate fiscal dos Estados, no valor total de cento e 
11818 mlh6es, oilocerlloe e VInte e quatro moi, cento e 
I'IIMinla e dois nNUS e sessenta e oito centavos, 
apurado em 28 de fewtre1ro úlbmo. 

O expediente va1 a Com1ssão de Assuntos 
Econ6miCOs, que terá o prazo de qu1nze d1as para 
sua apreCiação, nos tennos da Resolução n" 70, de 
1995, com a redação dada peta Resolução n" 12, de 
1997 

O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da RepúbliCa emnou ao Congresso 
Naclllnal a Medida ProviSOna n• 1.587·7, adatada 
em 5 de março de 1998 e publiCada no dia 6 do 
..-mo mês e ano, que "lnstrtu1 as GrabiiCIIÇÕBS de 
Daaempenho de Função Essenaal à JusiiÇB - GFJ, 
de A!Mdade de lnformaçOes EstrategiCBs - GDI, de 

At1v1dade Fund1ar1a - GAF, e Prov1sona - GP e da 
outras pi'OV'Idênclas· 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, e 
nos lermos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n" 
1189-CN, fiCa ass1m constrtu1da a Com1ssão MISia In
cumbida de em111r parecer sobre a matena 

Titulares 

João Rocha 
Jonas P1nhe1ro 

Jader Barbalho 
Nabor Jun1or 

SENADORES 

PFL 

PMOB 

PSOB 

Sup...,_ 

Guilherme Palmeira 
Frertas Neto 

GeiSOn Camata 
Certos Bezena 

Jose lgnac1o Ferreira Osmar 0185 
Bloco Opos1ção (PT/POT/PSBJPPS) 

Eduardo Supl1cy Sebastião Rocha 
PPB 

Eprtac10 Cafele~ra Leomar Ou1nlan1lha 

DEPUTADOS 

Titulares SUpl-
PFL 

Claudio caJado Marcos V1n1C1us de Campos 
Osm1r L1ma Mauro Fecury 

Bloco (PMOBJPRONA) 
01alma de Almeida Cesar Sandro Mabel 
Cleonãnc1o Fonseca Noel de OIMHra 

PSOB 
Salomão Cruz Wilson Braga 

Bloco (PT/POT/PCdoB) 
Jose Machado Alcldes Madaalc 

PPB 
Fausto Martello Odefmo Leio 

De acordo com a Resolução n• 1, de 11188-CN, 
IICB estabelecido o seguinte calendáno para a trami
tação da maténa: 

018 13-3-98 - deslgi18Çiio da ConMSio MIBia 
018 16-3-!18 - lnalalação da Co11111181o Mista 
Atê 11-3-98 - prazo para recebln•IID de 

emendas e para a ComiSsão Mista ernlbr o ..,_ 
sobre a admllllllbilidede 

Até 20-3-98 - prazo final da ComiSsãO Milita 
Até 4-4-98 - prazo no Congresso Nacional 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sení 
feda a deVIda comuniCBÇio à CAmara dos Deplfadoe 

O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a 
mesa, requenmento que aera lido pelo Sr. 11 s-a
táno em exen:ic10, Senador Joel de HollandL 

É lido o seguinte: 
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REQl'ERil\IE'o;TO :\"" I l-3 • DE 1998 

Senhor Pres 1 dente. 

Sollclla mformaçóes ao Senhor .Uinrstro 
da Fa:prda. Pedro .l.falan sobre o 
Ststema Fmanccli'O da Habuação 

Com fundamento no an 50 § 2" da Consutuu;:ão 

Federal, e no an 216 do Regimento Interno. sohclto a Vossa 

ExcelêncJa seJa encammhado ao Senhor Mm1stro da Fazenda, 

Pedro Malan. o segumte pedido de mfonnações 

I) Quantos são os que estão com as prestações em 

atraso por ma1s de tnnta d1as" Qual a d1stnbu1ção desses mutuanos 

mad1mplentes por estado e mumc1p10? 

:!) Qual a diferença entre os reaJUStes salana1s que os 

mutuanos mad1mplentes recebem nos últimos 36 meses e _as taxas 

de reaJUStes das prestações da casa propna? 

3) Qua1s os cnténos adotados pela CEF para estabelecer 

os reajustes das prestações da casa própna" 

4) Qua1s as med1das que a CEF está tomando para 

receber os pagamentos das parcelas atrasadas de FGTS de 

empresas que estão mad1mplentes JUnto ao s1stema" Qual o valor 

total da dív1da dessas empresas e qua1s são as I 00 ma1ores 

d..'"Vc::iora~ por estado? 

Sala das Sessões, 13 de março de 1998 

,J.;,..:- h··'to. 
Senadora JÚNIA MARISE 

C À Mesa para dec1sio) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re· 
quenmento bdo sera despachado a Mesa para decl· 
são na lonna regunental. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce· 
do a palavra ao Sr Senador Joel de Hollanda 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE Pro· 
nunc1a o segUinte diSCurso Sem reVIsão do orador ) 
- Sr Presidente, Srs. Senadores. o BraSil carece, 
urgentemente, de urna VIgorosa relorrna tnbutána 
Essa e uma questão pnontar1a Nossa estrutura tn· 
butana atual e obsoleta O s1sterna braslle110 de 1m· 
postos e demasiadamente complexo, prec1sa ser 
s1mpl1f1cado Ele 1nduz a sonegação. ate mesmo à 
sonegação não 1ntem11C10nal Ele preJUdiCa a compe· 
tlllvldade de nossos agentes econômiCOS, hoJe con· 
lrontados com a concorrência 1ntem11C10nal. 

De lato, os tnbutos, como ho1e del1nldos e apll· 
cados, sacnflcam as empresas, constrtuem para elas 
um desgaste constante e excessiVO Os 1mpostos, 
taxas e contnbu!ÇÕ'3s são numeiOSOS dema1s. As ali· 
quotas também preciSam ser moderadas. O total da 
anacadação pode ser mantido por metO de um Slste· 
ma t~butáno mau; racional, relonnado, em que haJB 
111111s contnbu1ntes, e contnbu1ntes menos sacnfiCB· 
dos. Deve-se aumentar a base tnbutada e reduzir a 
Intensidade da tnbutação, asp.rar a ma10r s1mphclda· 
de, reduZir as frequentes e dernasiBdas exceç6es. 

Adema1s, com a crescente Integração da eoo
nom~a brasileira no Mercosul e na economa mun· 
diBI, é p18CISO que nosso est1lo tnbutano se coadune 
com o da ma10na dos pa1ses com que corne1'C181110S. 
Essa harmoniZIIÇáo s1gnrt1Cam maJOr solidez para 
nossa posiÇão compeb!IVB 

Os defeitos e problemas de técniCa tnbulána 
que rieetam nosso aluai s1sterna são vanados, nu· 
melOSOS e I'IOCIVOS aos agentes econ6micoa e à 
8COIIOirll8 como um todo. Tomemos, por exemplo, a 
lrtlulação sobno o consumo. Ela n:lu1 um elavado 
rolmero de impostos, com superposções de n:idên
CIB: ICMS, ISS, IPI, PIS e Collns, sendo o PIS e o 
CaiJns ~ em cascata. Esses tnbutos são co
brados nas três esfelliS ledelllbVIIS. Ev~. 
ISSO translonna o •tarna tnbutano, e sua ralarrna, 
em ques!Ao fiSCal e em quesiAo poti!ICB. 

V8JB-se, anla, o ICMS É Imposto extrema· 
mente complexo Tem alíquotas diferentes em fun
ção do produto. Também vana, deciSivamenle, em 
função do E-de ongem ou de dest1no Suas ali· 
quotas também são d1ferenc1Bdas conforme IIIIJBm 
as operações lrrtei8Stadua1S ou mtraestaduala, urna 
das pnnclplll& razões para a alta taxa de sonegação 
-Imposto. 

O ICMS traz a1noa cons1g0 a desvantagem de 
combinar configurações complexas, como redução 
da base de calculo, credrto presumido. dlfenmentos. 
ISenções parciaiS e totaiS, E um Imposto que, tendo 
trtulandade estadual vana de Estado a Estado, dá 
margem a chamada guerra f1scal e gera piOblerriBS 
como os relativos a 1senção na exportação e a 1m· 
possibilidade de harrnomzação nos processos do 
Mercosul e da globalização em geral 

O Imposto de Renda de Pessoa JundiCB tam· 
bém apresenta problemas, apesar dos aperfeiçoa· 
mantos dos un1mos anos E elevado, nele, o nível de 
renunc1a fiscal E. no futuro, enfrentara lambem a 
questão da Integração global de nossa economia, já 
que tende a aumentar. em todo o mundo, conSidera· 
velmente, a ddJCuldade de tnbutar a pessoa JUMdiCB. 
como consequência dos processos de globalização 

Quanto ao IPI. o pnnc1pal problema e a mulbpll· 
cidade de allquotes, sendo quase lmpo&Sivel aplicá· 
las sem diSCussões tortuosas sobre classdiCIIÇáo de 
mercadonas e, p!DI". sem 1ncorrer em cllstolçijes na 
estrutura relativa de preços. Ja o ISS apreunta va· 
nação de c1dade a c1dade, o que da margem à guer· 
ra fiSCal. A cobrança em cascata do PIS e do Col1ns 
onera o setor produbvo e onem a produção raciOI"Ial, 
que se confronta com o produto de Iom 

Sr. PI8Sidente, esses sAo desaiiOS que esta 
Casa dleve enfrentar pnontanamente. no imblto de 
urna reforma tnbulana, que se laz urgente. Além da 
Proposta de Emenda a Constrtulção. que o GoverriO 
ellVIOu ao Congresso em 1995, e CUIB pniiCipal ca· 
racter.stJCa era a fusão do IPI e do ICMS num úlliCO 
1mposto federal, a ser compartilhado com os Esta· 
dos, estudos recentes do Govarr10 esláo adiCionan
do novas IdéiaS à maténa, por ora apenas no nível 
concertuaJ 

Rel110-m8 à apresentaçio farta. ha alguns ,.. 
ses, à Càmara dos Deputados. pelo Sec181éno-Exe· 
cutNO do MlniSténo da Fazenda, Sr. PediO Parente 
Parece que o Govamo resolveu ac1811C11111ar à 
emenda de 1995 elementos novos De lato, desde 
1995, murta COISB mudou. Naquela ocaslio, era rriBI8 

acelláYISI a Idéia de urna reforma parc~al. De lá pera 
cá, no entanto, vános fatores têm recomendedo ume 
reforma 1'111118 abrangente: avanços haVIdos na legl&· 
Jação 1nfraconstiiUCIOnaJ, a abertura a ecouoma glo
bahzada; pressões por vinculações de reoerta; e a 
evolução da guerra fiscal 

A nova posição do Governo, apresenlada um 
tanto Informalmente naquela ocasião, é bastante 
ambiCIOSB. Ela 101 delineada apenas em seua conceo· 
tos, sem detalhamento, rriBS com a garanbe de que 



MARÇO DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 907 

tena cons1stênaa e coerêncllllecnJCa na sua formu
lação. Seus pnnc1pa1s pontos são: 

- D1stnbwção e d1SCnm1nação dos encargos 
públicos entre as esferas de governo. 

- Cnação do IVA. federal, um Imposto sobre o 
valor adiCIOnado. 1ncld1ndo sobre bens e seMÇOs. a 
uma alíquota úniCa e 1nfenor às alua1s alíquotas mé
dlllS do ICMS A pnnc1pal JUStdJCatJva para essa InO

vação e que o consumo. e não a produção, tem ga
nho preferéncl8, em nlvel mund1al. como base de tn
butação. O IVA elimina a polêm1ca sobre a ongem e 
destino da mercadona. p6e f1m a guerra f1scal e per
mrte a harmoniZBção tnbutána em n1vel JnlemaCJo
nal, tá que maJS de 1 00 pa1ses Já adotam o valor adi
Clonado como base de tnbutação do consumo. Em 
todos os pa1ses que adotam o tnbuto do t1po IV A, ele 
é federal, ou do governo central, o que s1mpl1fica 
murto O SIStema. 

- Criação de um 1mposto sobre verldas a vare
fO, r.IV, Incidente sobre mercadonas, de competên
Cia estadual, a uma alíql)ola llniCB por Estado, com 
JIICidêiiCIB undorme so~odos os produtos 

- Igualmente, no à brto muniCipal, cnação de 
um Imposto sobre serv , também a alíquota un1ca 
por MunJCípoo, e de 1nc lll undorme 

- Cnaçào de um Imposto Selebvo, de compe
tência estadual. lnaldente sobre a verlda a consumi
dor final de um número limitado de bens de elevadas 
capacidade de anecadação e de ddlc1l sonegação, 
entre os quaiS fumo, bebidas, telecomurncações. 
energia e combustívets. Com essasmedldas, soma
das à manutenção da figura da subsbtuição tnbutá
na, aumenta-se o poder tnbutáno no imbiiD esta
dual, só que com os reflexos das deCisões do Esta
do •mdando-se 11. sua alxangãncl8 geográfica. 

- Extinção do IPI, o ICMS, do ISS, da CSLL, 
do Con!Jns e do PISIPAS P. 

- Manutenção do I de Renda, com ali-
quotas aJustadaS em lu - da extmçêo da CSLL, e 
manutenção dos ragulalórios: IOF, Imposto 
de Importação e Imposto Exportação. 

- lncldênciB das contrlluiÇÕeS para os fundos 
de partiCipaÇão sobre todos os Impostos federais, a 
um percentual llnJCO, reduZindo-se os percentuaiS 
atua1s em função da amplação da base. 

Essa proposta pressupõe, a1nda, certas pre
missas: nenhuma esfera de governo teria redução 
no montante de recursos que o s1stema aluai lhe as
segura: cnar-se-lll um fundo CUfOS recursos garanti
nem que se comgissem eventua1s resultados 1118S· 
peraa·. e lndeseJévets da reforma; a eiiiYinaçào de 
contnbuiÇÕeS hoje VInculadas não impediria que se 

mantivesse a VInculação de pane dos recursos fede-
1'8JS para os setores atualmente benefiCiados; a car
ga tnbutána global não sena elevada, prov1ndo os 
eventuBIS aumentes de arrecadação do aumento da 
base e por força da sJmpldJcação do SIStema; a Im
plementação da reforma levana em conta o tempo 
ex1g1do para a adaptação dos quadros da adminiS
tração tnbutána e das empresas. 

Sr. Presidente, e de enorme complexidade a 
formulação, a d1scussão, a formação de corJSenso e 
a Implementação, quando se trata de uma reforma 
tnbutána profunda. Mas o Brasil tem competênclll 
politica e tecnJCa para ISSO E preciSO atacar e en
frentar esse desaf1o. O País tem urgêiiCIB, e esta 
Casa deve confenr ao assunto a alta pnondade que 
ele merece. 

Era o que eu t1nha a d1zer a resperto do meu 
pensamento sobre a pnondade e a urgêncJa que a 
reforma lributána deve ter em nosso Pais. 

Muito obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não hé 

ma1s oradores 1nscntos. 
O Sr Senador Jlllio Campos enviou discurso à 

Mesa para ser pubiiCBdo, na forma do disposto no 
art. 203 do Reg1mento Interno. 

S. Ex" sera atendido. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre

Sidente, Srls e Srs. Senadores, ocupo hoje a tnbuna 
desta casa para dJZer-lhes que estoU palticularmen
te feliz. A parbr de 16 de fevereiro llltmo, o País pas
sou a ter um maJOr corllrole sobre a multa do 'Fundo 
de Garanba por Tempo de SeMÇO - FGTS. Apesar 
da decisão ter seMdo para regulamentar medida 
piOVISÓria aprovada no ano passado, o assunto Já 
haVIa sido delendido por mom imlmeras - nata 
plenéno e termmou sendo consagrado em PIOJtllo de 
Le1 que !lVI! a honra de apresentar em meados de 
1996. 

Portante, o estabalecido pelo Governo vem ao 
encontro da malária que detendo. Em llltima anélise, 
como fonte insprradora da ~ governamental, 
mmha PfOPOsle obriga as emprasas que demill18111 
fUIICIOIIérios sem justa causa R depositar multa da 
40% sobre o valor do saldo do FGTS na conte vincu
lada do trabalhador, no momento da reecisão do 
contrato de trabalho. 

Em outras palavras, ao invés de repassar dlre
tamente para o trabalhador a multa de 40%, a em
presa fJCB obrigada a fazer o depósrto na conte VIn
culada do empregado até a data de sua dispensa. 
Assm, o trabalhador é d11atemente beneficiado, por
que o empregador perde as condlçileS de barganhar 
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e fraudar em c1ma do pagamento da obn~o. du
rante as d1scussões que envolvem a R!SCISão contra
tual Aliás, tem Sido lato comqueno tanto a prática 
do calote por parte dos empregadoi8S quanto a prá
tica de acordos 1nlorma1s e 1laga1s en!Te pall6as e 
empregados. No pnme1ro caso, reconhece-se o valor 
das muhas. mas, na hora da quitação da resciSão, 
nada e pago No segundo caso, o propno trabalha
dor ass1na o termo da resciSão contratual como se ti
vesse recebido tudo o que bnha d1re1to 

Nesse sentido, segundo dados diSponíveiS di
vulgados pela Imprensa nos últimos diSS de janetro. 
somente no ano de 1997, cerca de 2,8 bilhões de 
reaJS deiXSram de ser repassados ao trabalhador 
como pagamento de multa resCISOna e foram parar 
no chamado "caoca dOIS" das empresas. 

Por outro lado, Ioda essa quanlldade de dinhei
ro devida e nio paga, além de onerar slgnlficallva
mente os cofres da Ceixa Econõma Federal e de 
con&btun um grande roubo, é responeável também 
por um Importante eleito cascata. A fraude desaqullo
bra o Imposto de Renda, d1m1nu1 o nn181 do caoca do 
Seguro-Desemprego e reduz a arrecadaçin líqUida 
an1181 do FGTS. Finalmente, exiSte Blnda um úlbmo 
perdedor, talvez até o ma10r, que e o próprio traba
lhador Ao aceitar lazer os acordos, ale deixa de re
ceber o que lhe é devido por direito, muitas vezes 
conbnua na ,_.,..empresa que o demitiu e VIra um 
Subempregado, ou IICB desempregado de vez.. Des
sa manara, trabalhador e Governo são as m1110n111 
vfllmas daesa trama. 

Dante da Situação que acabamos de analtsar, 
nio resta a menor d!Mda de que a Le1 n" 9.491, exi

gindo que os empregadoras depcslan1 na c:on1a vn
culada do lrabalalor no FGTS, com J1110S e IXImiÇio 
monelána. 1111Q1!1111C& igual a 40% de lodos oe depó
s*ts devtdoa ao Fundo duranla a vlglia:a doe-
tos de trabllllo, é uma grande vllóna con1ra a fraude 
palleada por a9Jns, a '11' IORIIIC& de nUIDa e o 111ra11o 
doe I'IOS80S rnecantsmoe formaJB de COI 1bole SOCial. 

Apenas para tennoe uma Idéia de grandeza e 
para ......- o ncao pronuncarnarm no COI.., da 
enlliae que elllé aldo feita, o saldo IDIIII do FGTS, em 
deziii11b0 de 1987,- de 54.5 ~di. 'WiL A Cai
xa ECOi61ica niDnna que C8IC8 de 60% doe ~ 
slor 1 rQopordsil r •SMT~.--Em1987, 
foram ..,. 7 biiiÕeil de reaiS por malivo de danw
slo babai- 88111 .--o que l6jll I1DY --
ca de 52% do tataJ dos~ ragiSbadoe. 

Sr. Preeidente, a Let n" 9.491197 vem canlnbuir 
deciSivamenlll para que ten~ b,..en...,.. no 
Bru~ um Estado égd, moderno, ilficiell18 e, aabratu-

do. fiSCalizador das ações dos atores soaaiS. Além 
do rna1s, esse diploma legal procura se opor dn-
mente a fraude. ao roubo e as prátiCBS 1legíttmas de 
ennquec1mento 11ícllo as custas do Estado e em de
tnmento do bem-estar do conJUnto da SOCiedade. FOI 
Justamente esse rac1ocín1o e - consciência que 
me levaram a apresentar neste Plenano, em mBID de 
1996, o PLS n9 97. que estabelecia exatarnante o 
que o Governo agora transforma em Le1. 

Por ISSO, nobres Colegas, como diSSe no mlao 
deste ponuncamento, hoJe estou tr•IZ, e a leliadade 
de um paitamentar. a meu ver, se mede todas as ve
zes que ele desempenha conammente o seu papel 
como representante do povo que o elegeu. O ~ 
lato de ver a Idéia que bve seMr de base para promo
ver o progresso e o desenvolvimento do País multo me 
O'llulha e me da este sentJmento do dever curnpndo. 

Era o que eu linha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ge~aldo Melo)- Nada 

mats havendo a tratar, a PresldêriCIB va1 ..-rrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão 

(Levanta-se a sesdo as 11 hotas e 30 
triiiiUfos } 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SES
SÃO DO DIA t 110311998, QUE SE REPU
BLICA A PEDIDO DA PARLAMENTAR: 

A SRA. JllNIA IIARISE (Bioco/PDT - MG) -
Sr. Prasidenle, s.-.. e Srs. Senadores, hoje ttvemos 
oportunidade de ter uma audilncia públiCa com o Mt
IIISirO doe TrBI iSp01111S, Eliileu Padilhe. Foi uma mo
bilização da Zona da Mala. no Estado de MiMa Ge
rats, com a peitlc......, doe Pniledoe da regllio, doe 
Deputadoe FedenliB e Estaduala de MI,_ Gerats 
aleilos pela Zona da Mala. 

Eaa rnobiiiZilÇio, que envolve toda a região, 
fez-se exatemente no momento em que há uma 
reivlndiCBÇêo llnica de todoe oe Municfpa da 
Zona da M-. para...... •• dottacho de BR-267. 
Tal obra é de gnande imporlinc:i8 no momento, 
pois Hl6 aendo conetrufda na Cidade de Ju1z de 
Fona a f6brice da Mencedes-Benz. A RodoVIa 267. 
que até hli. pouco tempo linha urna CIICiiJeçiio da 
onlem de 3.000 velculoa por d111, hoJe tem - nú
IIWID elevado para 3.500, entre velculoa de pusa10, 
cami~ carre111111 e outroe, que lnllegam pela ro
dovia. 
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E lamentavel a srti.Eição de precanedade em 
que se encontra a BR-267 na Zona da Mata, apesar 
do grande fluxo de tráfego A rodovia não possui 
acostamento e apresenta grande número de bura
cos. sem nenhum bpo de manutenção que poss1bllrte 
oferecer melhores condiçõeS de tráfego ao trecho 
que liga Ju1z de Fora a Cidade de Leopoldina 

Ma1s que ISSO, hOfB todos os meiOS de com~n•
cação da Zona da Mata, emissoras de radiO, JOrnais 
e televisões, têm notiCiado freqüentemente os aci
dentes, 1nclus1ve fataJs, que ocorrem pratiCamente 
todos os d1as naquela rodoviB Por ISSO, ela hOJe e 
considerada "a rodOVIa da morte". 

Exatamente em razão do abandono da 267, 
surgiu a mobilização, 1n1ctada no Mumcip10 de Man
pá de M1nas, com o anunao da "Carta de Manpa", 
em que as lideranças politiCaS de todos os Partidos, 
Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Depu
tados FederaiS que representam a Região, no senti
do de reMndiCilr - por me•o da união de todos e 
através do M1n1sténo dos Transportes, a liberação de 

recursos para a preseN~-o da rodOVIa e aconstru
ção da terceira p1sta 

Acompanhada dos pUlados FederaJS, Depu-
tados Estaduais e Prefe , representando lodos os 
MuniCípiOS, esllvemos e audiência com o M1mstro 
dos Transportes. EnfabZ todas as ddiCuldades 
enfrentadas pela populaçio de toda a região, consi
derada das rrtaJS progressiStas do nosso Estado. 

Hote. a Zona da Mata representa, sem duVIda 
alguma, uma região de grande ImportâiiCIB, pnnc•
palmente porque a Cidade de JuiZ de Fora, a segun
da cidade m8IS populosa do nosso Estado, conta 
com a fábnca da Mercecfez-Bens, que, 11npulsionaJa 
o aumento do tráfego na RodOVIa 267, por onde cir
cularão as ca..- que irio transporter, até o Porto 
de Vllóna e o Norte do Pais, os veículos labncados 
peta Mercedes-Benz de Juiz de Fora. 

O nosso esforço e a união de todos aqueles 
que rep- a Zonat Mata do nosso Estado, 
envtdando esforços JUnto o MiniStro dos Transpor
tas, consblu1U o pnmBiro importante passo: expon
do ao Sr. MiniStro Iodas essas advelllldades e ddi
culdades enfrentadas na região e as arcunstânci&S 
que nos levam, hoje, a - mobilização politica, vi
sando a união de esforços, na expectativa de VIabili
zar a dupliCaÇão da RodoviB 267, que liga Ju1z de 
Fora à cidade de Leopoldina, benefiCiando muniCí
piOS da Zona da Mata, melhorando o tráfego da re
g•ão e -..lo &Cide'lles e mortes. 

Quero aqu1 anunc~ar que o Ministro Ellseu Pa
dllha determinou o estudo 1med1Bto de um proJP'o 

técn1co ao PNER para o levantamento de custos, e 
autonzou a1nda algumas obras emergenc~ais, dada 
a carência e a necessidade premente em razão da 
precanedade da rodovia, e a ex1stênc1B de bura
cos. 

O M1n1stro dOS Transportes prometeu, a1nda, 
proVIdências para a construção também de alguns 
trevos, tendo em VISta as dificuldades e preocupaçõ
es apresentadas pelos Prefeitos com relação ao 
grande numero de ve1Culos que estão transrtando, 
hofB, pela Rodovia 267. 

Gostana de registrar a 1mportãnc1B dessa mobi
lização e da un1ão de esforços de todas as lideran
ças politicas da Zona da Mata, que hCifB esiiVBram 
em BrasiiiB: os nossos Prefertos, os Deputados Es
taduais, Federais, CUJOS nomes. Sr Presidente, gos
tana de aqu1 lambem Citar. PartiCiparam da audlên
CIB com o M1n1stro as Deputadas FederaiS Joana D'
arc e Mana Elvira, os Deputados FederaJS SilVIo 
Abreu, Paulo Delgado, Damlo de Castro e Lael Va
refla.Representando osPartldos : PFL, PPB, PT, 
PDT, PMDB, e PSDB. 

Contamos também com a presença dos Depu
tados EstaduaiS Bene Guedes, Sebastião HelvéCio e 
José Mana Barros, e os Pretertos MuniciP&IS Walter 
Trezza, On10 Fialho Miranda e Márc1o Freire repre
sentando os derflals da região. 

Este e o regiStro que gostana de fazer, dada a 
1mportãncra SignificatiVa de uma reiVIndiCação úniCa, 
que se constrtu1 em um fato 1nedll0 em razão da 
união de todas as bderanças pollbcaS, que· numa 
ação transparente, buscam solUCionar as dificulda
des enfrentadas por toda uma região que r&Mndiea 
proVKiênciBS para a dupliCaÇão da 267. Enconba-se 
lá, repito, a sede de uma mportante manladora, a 
Mercedes-Benz. A parbr do momento que a fábnca 
da Mercedes-Benz _,.exportando e valdaldo os 
vafculos, no mercado, será pela RodcMa 267 que es
coará grande p8lte de sua produção, paralelamente à 
produção agricala. A partir desla momento IIIN8Iá um 
total estrangulamento e a 267 não terá COIIdições de 
suportar, nos próxrmos meses, o tráfego intenso que 
vem CI8SCBfldo a ceda dia, a cada mês. 

Temos confiança que prov1dêiiCIBS seria to
madas, e continuaremos a cobrar, da lnbuna do 
Senado Federal, medidas por parte do M1nisténo 
dos Transportes e do DNER. Consideramos que 
não é ma1s poss1vel que vidas humanas BBIB'" 
perdidas na Rodovia 267, em me10 a um tráfego 
que a transformou, como ahrme1, numa "rodoviB da 
morte•. 

Era o que eu bnha a dizer. 
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RETIFICAÇÃO 

À página n• 03939, '1." roluna, fi& leitura da Medida Provisória n• 1.580-8. de 
1998, na designação da Comissão Mista. indua-se por omissão: 

Titulares 

Hugo Napoleão 

Titulares 

Hugo Napoleão 
EüioaLobão 

Onde se li: 

SENADORES 

PFL 

Leia -se: 

SENADORES 

PFL 

Suplentes 

Edison Lobão 

Suplentes 

Francelino Pereira 
Gilberto Miranda 

·----·---··---
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1 J COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS - CAE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SERRA 

VICE-PRESIDENTI!: SENADOR FERNANDO BEZERRA 
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FRANCEUNO PEREIRA 
YLSON KLEINOBING 
GILBERTO MIRANDA 
BELLOPARGA 
FREITAS NETO 
JOÃO ROCHA 
JONAS PINHEIRO 
WALDECK ORNELAS 

GILVAM BORGES 
FERNANDO II&ERRA 
NEY SUASSUNA 
JOSÉSAAD 
CARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET 
JOSÉ FOGAÇA 

I 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
COUTIIIHO JORGE 
JEFFERSON PERES 
José SERRA 
OSMARDIAS 

I 
EDUARDO SUPLJCV ·PT 

LAURO CAMPOS· PT 
ADEIIIR ANDRADE- PSB 
.JOIIé EDUMDO OUTRA- PT 

I 
ESPêRííiíAõ AMIN 
LEVYDIAS 

I 
:íôSÊ EDUARDO 

MG-2411112 
SC-204114Z 
.\1111-311141115 
IIA-30HI7D 
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PMDB 
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7-GERSON CAMA TA 

PSDS 
1-TEOTONIO VILELA FlutO 
2-BENI VERAS 
3-I..ÚCIO ALCAHTARA 
4-LÚDCO COEutO 
5-sERGIO MACHADO 

BLOCO DE OPDSIÇÃO (PT, POT, PSB, PPS) 
SP-3213115 1-ANTONIO CARLOS VALAIIARES 

- Pllll 
DF-234114Z 2 SEB•STIAO ROCHA- PDT 
PA-2101JD2 3- ROBERTO FREIRE - PPS 
SE- 23111182 4- ABDIAS NASCIMENTO- PDT 

PPB 

-=- 1-EPITACIO CAFE1EIRA 
IIS-112811228 N.EOIIAR QUWTANII.JtA 

PTB 
PR-4011111'80 1-REGINA ASSUMPÇÃO 

RR-2111/12 
RN-2361/&2 
R02231/32 
ES-3130/31 
MA-2311112 
BA-3173174 
PE-3197198 
MT.-s 

P/W041/G 
RR-110111201 
G0-2011112 
PR-24011112 
RS-32311D1 
SC-a14114Z 
ES-3203104 

AL-40113194 
CE 3242143 
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TITULARES 

ROMEROJUCJ 
JONAS PINHEIRO 
JOSÉ ALVES 
BELLOPARGA 
WALDECK ORNELAS 
LEONEL PANA 
JOSÉBIANCO 
FREITAS NETO 
JÚUOCAMPOS 

CARLOS BEZERRA 

GLVAM:~ JoAo FRANÇA (1 
c•seno ER 
MAUROMIRAN 
NABOR JUNIOR 
MARLUCE PINTO 
OTONIEL MACHADO 

WCIO ALêANfARA 
OSIIARDIAS 
LÍIDIO COELHO 
CARLOS WILSON 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

BENEDITA DA SILVA· PT 
MARINA SLVA ·PT 
ADEMR ·PSB 
SEBASTIÃO • PDT 

PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE 
VICE-PRESIDENTE· SENADOR LEOMAR QUINTANILHA 

(29 TITULARES E 21 SUPLENTES) 

RR-2111/17 
MT-2271m 
SE~5157 
MA-306S/72 
BA-2211/17 
DF-104611146 
R0-2231137 
Pl-2131/37 
MT-4064165 

MT-2291197 
AP-.2151/57 
RR-3118714078 
SC-2141/47 
G0-2091192 
AC-147811378 
RR-1101/4062 
G0-2031132 

CE-.2301lll7 
PR-2124125 
M$-2381117 
PE-.2451157 
DF-.2011/18 

SUPLENTES 

PFL 
1-GUILHERME PALMBRA 
2-EDISON LOBÃO 
3-ELCIO ALVARES 
4-VAGO 
5-.IOSE AGRIPINO 
6-BERNAROO CABRAL 
7-ROMEU TUMA 
8-JOÃO ROCHA 
9-VAGO 

PMDB 
1-.IOSE FOGAÇA 
2-JOSÉSAAD 
3- PEDRO SIMON 
4-.IOSE SARNEY 
5-RENAN CALHEIROS 
&-VAGO 
7-VAGO 
8-VAGO 

PSDB 
1-ARTUR DA TAVOLA 
2--BENI VERAS 
3-SERGIO MACHADO 
4-COUTINHO JORGE 
5-.IEFFERSON PERES 

BLOCO DE OPOSIGÃO (PT, POT, PSB, PPS) 
RJ-.2171m 1-EMIUA FERNANDES· PDT 
AC-2181117 2-I..AURO CAMPOS· PT 
PA-2101lll7 3 MOIAS NASCIMENTO· PDT 
AP-2244146 4-ROBERTO FREIRE· PPS 

PPB 
RO-Z051/57 1-S'ITACIO CAFETERIA 
T0--2071171 2-PER.DIÃO AMI\I 

PTB 
R0-321113219 1~ ASSUMPÇAO 

(1) De.-..se elo PMDB, ongressanclo no PPB, em 2 10.97. 

AL-3245147 
MA-2311115 
ES-3130135 
MT-<1064/l15 
RN-2381117 
AM-2081117 
SP-2051/57 
TO-I07Dn1 

RS--31177/78 
G0-3149150 
RS-- 3230131 
AP-3429131 
AL-2261170 

RJ-.2431137 
CE-1149 
CE-2211/87 
PA-102tli1228 
AM-.2061/87 

RS--2331137 
DF-2341147 
RJ.-1121142211 
PE-2181/BT 

IIG-.2131137 

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 10:00 RS(*) SAIA N" 09--AIA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ TEL- DA SALA DE REUNIÃO: Jll.;ust 
TELEFONES DA. SECRETARIA: 311-4608/3515 FAX: 311--3652 

(*) ..--....... _ • .u.,......_DSF ... 12.U'7,,...1..W ..................................... 
Atulllizllda em: 0311131911 



I 

I 

I 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA • CCJ 
PRESIDENTE: SENADDR BERNARDD CABRAL 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TEBET 

123 TllULARES E 23 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 
GUILHERME PALMEIRA AL 32411147 10â0c10 ALVARES 
ROMEROJUCÁ RR-2111/17 2-EDISON LOBAO 
JOSÉBIANCO R0-2231137 3-JOSÉ AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL AM-2011117 4-L.EONELPAJVA 
FRANCELINO PEREIRA MG-2411117 5-f'REITAS NETO 
JOSAPHAT MARINHO BA-3173174 I-IIEI.LO PARGA 
ROMEUTUMA SP-2051/SZ 7-GILBERTO MIRANDA 

PMDB 
JADER BARBALHO PA-3051153 1-VAGO 
JOSÉ FOGAÇA a.ao77nl 2~EY SUASSUNA 
ROBERTO REQUIÃO PR-24011117 s.cARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET MS-2221/37 4-CASILDO MALDANER 
PEDRO SIMON Ra-32311132 11-FERNANDD BEZERRA 
RENAN CALHEIROS AL-221112217 5-GILVAM BORGES 

PSDB 
JEFFERSON PERES AM-2011117 1-ISERGIO MACHADO 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ES-2121124 2...JOSÉ SERRA 
LÚCIO ALCÀNTARA CE-23011117 3-JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
BENIVERAS CE-32AZ/43 4-0SMAR DIAS 

ES-313G/IZ 
MA-2311111 
RN-2311117 
DF-104811141 
Pl-2131137 
--.n'l 
AM-1111/3104 

PB tltl' .. 
MT-2211117 
SC-2141/47 
RN-241112417 
AP-2111/U 

CE-2Z114117 
SP-2311/U 
DF-2011117 
PR-2114/Z11 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
ANTONIO C. VAUUJARES. PSB SE-22011114 1-ADEMIR ANDRADE • PSB 
ROBERTO FREIRE- PPS PE-2181187 2-SEBAST1Ao ROCHA· PDT 
JOSE EDUARDO DUTRA ·PT SE-1391187 3--MARINA SILVA- PT 

EIPERIDÍÃÕ AMIN 
EPITACIO CAFETEIRA 

REGINA ASIUMPÇAO 

PPB 
1-LEVYDIAS 
2- LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
1-0DACR SOARES 

PA-2101107 
AP-2241147 
AC-21811117 

MS-111111Z8 
1'0-2073174 

R0-321813Z19 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 10:00 BS 
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311--39'7214612 

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-.31141 

FAX: 311--4315 

Aluallzada em: 0311131911 



I 

llllJLARES 

JUUOCAMPOS 
HUGO NAPOLEÃO 
JOEL DE HOI.LAJII)A 

ÉLCIO lU. VARES 
JOÃO ROCHA 
ROMEROJUCÁ 
ROMEUTUMA 
EDISON L.0BAo 

JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIAO 
GERSON CAMATA 
JOSÉSARNEY 
JOÃO FRANÇA (11 
VAGO 

ARTUR DA TAVOLA 
COUTINHO JORGE 
SERGIO MACHADO 
TEOTONIO w..ELA FILHO 
BENIVERAS 

MARINA SLVA ·PT 
EIIIUA FERNANDES· PDT 
ABDIAS NASCIII • PDT 

LEVYDIAS 
LEOIIAR QUIN1: 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ·CE 
PRESIDENTE. SENADOR ARTUR DA TAVOLA 

VICE.PRESIDENTE: JOEL DE HOLLANDA 
(27 TITUL "~Es E 27 SUPLENTES) 

MT-4064165 
Pl-3085187 
PE-3197/98 
ES-3130132 
TC-4070171 
RR-2111117 
SP-21150157 
MA-2311146 

RS-3077na 
RN-2461/87 
PR-2401102 
ES-3203104 
AP-342!1131 
RR-3067188 

RJ-2431132 
PA-31151114313 
t::E-2281/82 
AL.-4083194 
CE-3242143 

AC-2181182 
RS.2331m 
RJ-422!1130 

MS-1121111228 
T0-21171172 

R0-3218/19 

SUPLENTES 

PFL 
1-BERNARDO CABRAL 
2-VILSON KLEINUBING 
3-L.EONEL PAIVA 
._ FRANCEUNO PEREIRA 
5-GILBERTO MIRANDA 
&-.JONAS PINHEIRO 
7-WAL.DECK ORNELAS 
8-VAGO 

PMDB 
1-RAMEZ TEBET 
2..JOSESAAD 
3-NEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-RENAN CALHEIROS 
6-0TONIEL MACHADO 
7-VAGO 

PSDB 
1..JEFFERSON PERES 
2..JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA 
3-l.OCIO ALcANTARA 
4-CARLOS WILSON 
S..JOSE SERRA 

2-ANTONIO C. VALADARES PS& 
3-SEBASTIÃO ROCHA 
4-VAGO 

1.aiPERIDIÃO AIIIN 
2-ERNANDES AMORIM 

PTB 
1-REGINA ASSUMPÇÃO 

(1) Desfillou.se elo PMDB. ongressando no PPB. em 2 10 97 

AM-2081182 
SC-2041142 
DF-1046/1146 
MG-2411112 
All-3104105 
MT-2211n2 
BA-2211112 

MS-2222123 
G0-3149150 
PB-4346/46 
AC-147811378 
AL-228112287 
60..2031132 

AM-2061/82 
ES-2121122 
CE-230.1102 
PE-2451152 
SP-2351152 

SE-22111107 
AP-2242144 

SC..1123/1~ 
R0-2251157 

MG-2321122 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*) SALA N" 15 ·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRET À RIO: .IÚLIO RICARDO B. LINHARES TEL DA SALA DE REUNIÃO: JII.J176 
TELEFONES DA. SECRETARIA: 311-349114604 FAX: 311-3121 

(*) a......•----•AII........__..,..,u .... .,,,... .... .................. ,.. .......... ... 
Atualizada em: 04J02I9I 



5) COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SARNEY 

BENEDITA DA SILVA- PT 
ABDIAS NASCIMENTO - PDT 
EMIUA FERNANDES - PDT 

LEOMAR QUINTANILHA 

REGINA ASSUM 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
R.l-2171m 1-EDUARDO SUPLICY- PT 
R..l-3188119 2-ADEMIR ANDRADE- PSB 
RS-2331137 3-MARINA SILVA-PT 

PPB 
T0-2073174 1-LEVY DIAS 

PTB 
MG-232112321 1.0DACIR SOARES 

PE-31971911 
MA-3069172 
TC-4070171 
SE-40S5157 
SC-2041/47 
R0-2231132 

RR-110114062 
RN-2461167 
G0-2051192 
ES-3203104 
G0-2031132 

ES-2021127 
Al...a!l3/ll 
PR~2121127 

SP-3215118 
PA-2101/02 
AC-2181162 

MS-112811228 

R0-3218119 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) 
SECRETÁRJO: MARCOS SAJ'ITOS PARENTE FILHO 
TELEFONES DA SECRETARJA: Jll-32!9134!16 

SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA S"LA DE REU'IIÁO: JII-JJ67 
FAX: Jll-3546 

(*) ·---·----•AIII,......._DU'MIZ.9.t7 .... 1116&W 
ll..utD:a .... llll S"IIPini•IDOO.._ 

Atua11zada em: 03103/98 



6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - Cl 
PRESIDENTE. VAGO 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO 
(2.3 TITULARES E 2.3 SUPLENTES) 

Tll\JLARES SUPLENTES 
PFL 

FREITAS NETO Pl-213112137 1- JOSAPHAT MARINHO 
JOSE AGRIPINO RN-236112367 2- JONAS PINHEIRO 
ROMEROJUCÃ RR-211112117 3- GUILHERME PALMEIRA 
VILSON KLEINUBING SC-204112047 4- WALDECK ORNELAS 
ELCIO ALVARES ES-313013132 5- JOSÉ ALVIES 
JOEL DE HUU.ANDA PE-319713199 &-ROMEU TUMA 
HUGO NAPOLEÃO PI - 447814479 7 -GILBERTO MIRANDA 

PMDB 
NABOR JUNIOR AC-1478/1378 1-ROBERTO REQUIÃO 
MAURO MIRANDA GQ-2091192 2-RAMEZ TEBET 
RENAN CAUfEIROS AL-226112270 2-CARLOS BEZERRA 
GERSON CAMA TA Es-32031 3204 4-VAGO 
OTONIEL MACHADO , G0-2031132 5-JOSÉ SARNEY 
MARLUCE PINTO I RR-110114062 &-VAGO 

PSDB 
JOSE IGIIIACIO FERR IRA ES-202112027 1-CARLOS WILSON 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA DF-2011/2017 2.COUT1NHO JORGE 
TEOTOMO VILELA FIUfO AL-4093195 3-0SMAR DIAS 
JOSÉ SERRA SP-2351/52 4-VAGO (1) 

I BLOCO DE OPOSICÃO (PT, PDT. PSB, PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA- PT SE-239112397 1-VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-2201107 2-I:DUARDO SUPUCY (PT) 
EMILIA FERNANDES - PDT R5-2331l37 3- LAURO CAMPOS (Pn 

I PPB 
LEVYDIAS MS-1128/1228 1-I:SPERIDIAO AMIN 
ERNANDES AMORIM R0-2251157 2- EPITACIO CAFETEIRA 

I PTB 
ODACIR SOARES R0-3218119 1-REGINA ASSUMPCAO 

(1) Falia 1nd1cação da liderança con.oiT!Ie nova proporCionalidade da atual sessão legislativa 

BA-317313174 
MT -227112277 
AL-324513247 
BA-221112217 
SE-405514057 
SP-2051157 
AM-116613104 

PR-2401/2407 
MS-2221127 
MT-2291/2297 

AP-2351152 

PE-245112457 
PA-3115014393 
PR-212112127 
MS-2381/2387 

SP-3212115 
DF-2341147 

SC-1123/1223 
MA-4073174 

MG-2321122 

REliNIÕES: TERCAS-FEIRAS AS 10:00 HS (*) SALA N" I l-ALA SEN. -\LEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE TI:L DA SALA DE REUNIÃO: JII-.Jm !FAX) 
TELEFONES DA SECRETARIA: Jll-4354/4607 FAX: 311-3286 

(*) Honrto•• ...... ~• AI• .......... -DII;F'IIf'l2911'7 IIP.I1165516 

llanrto~ J ........... -~---

I 

I 



TITULARES 

JOSAPHAT MARINHO 
JOSÉ ALVES 
JÚUOCAMPOS 
J0AoROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
HUMBERTO LUCENA 
VAGO 
VNlO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
.IOSÉSERRA 

7) COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(-uçao n"46, de19131 

PRESIDENTE: SENADOR JoAo ROCHA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON 

(17 TITULARES E H SUPLENTES) 

BA-3173174 
SE~IIIItH 
MT-408'MI5 
"f'0.407otn1 
AM-3104105 

G0-31411110 
PB 4341148 
PB-3139140 

CE-3242143 
PE-2451157 
SP-23511112 

SUPLENTES 
PFL 

1-w..soN KLEINUBING 
2~CEUNO PEREIRA 
3-WAI..DECK ORNELAS 

PMDB 
1-GILVAM BORGES 
z..JOAo FRANÇA 1""1 

PSDB 
1::JôSE IGNACIO FERREIRA 
2.couTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB. PPS) 
EDUARDO SUPUCY • PT SP-3215118 1-8ENEDITA DA SD.VA ·PT 

("") Desfiloou-se do PMDB. mgressando no PPB, am 2 10 97 

SC-2041147 
MG-2411117 
BA-2211117 

AP-2111111T 
RR-30117118 

IES-2121122 
PIO JIIIGI4.3 

RJ.Z171m 

RELTNIÕES: QUARTAS.FEIRAS ÀS 17:00 BS f*) SALA~ 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALIIO TEL DA SALA DE U:UI'IIÃO: 311--1254 
TELEFONES DA SECRETARIA: lU-3!13513519 FAX: 311·11160 (*>-·--·----··1.U7 ..... -

Alullllada em: 211101118 



7.1) COMISsAO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(") SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE 

PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A 
UNIÃO E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

VAGO 
HUMBERTO WCENA 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY • 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTE: SENADOR JOSE ALVES 
VICE.PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 

(07 TITULARES E D4 SUPLENTES) 

SUPLENTES 
PFL 

SE-4055156 1-VILSON KLEINUBING 
AM-3104105 2- WALDECK ORNELAS 

PMDB 

PB-31311140 

PSDB 
CE-3242143 COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSrçAO (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-3215116 

PPB+PTB 
MA-4073174 ERNANDES AMORIM 

("") DesliiiOU·sa do PMDB, Ingressando no PPB, em 2.1 O 97 

SC-2041/47 
BA-2211/17 

RR-3067168 

PA-305014393 

R0-2051/55 

REUNIÕES: SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254 

TELEFONES DA SEITARIA: ~=·' FAX: 311-1060 

EM IUJn' FOI DEIIGNADO ~1'011 O SENADOR GILBIItTO MIRANDA. 

ri AtualiDda em: 15101198 



COMISSÃO MISTA DE PLANOS. ORÇAMENTOS PÚBUCOS E 
FISCALIZAÇÃO 

PRESIDENTE Senador NEY SUASSUNA IPMOB/PB) 
1° VICE·PRESIDENTI' llooDuWdO ARNALDO MADEIRA (PSDB-SPI 
2' VICE.PRESIDENTI' Senador JEFFERSON PERES (PSDBIAMl 
3" VICE·PRESIDENTI' Dtlpu1ada JOÃO FASSAREUA (BLOCO • 

PTIPDTIPC do 8/MG) 

DEPUTADOS 

PR. 
PI ... 
IIG ... 
Ali 
SP 
liA 
PI 

PA 
ES 
IIG ... .. 
se 
IIIG 

BUPLEN1ES 

5221 BENEDiiu DE LíRA 
5C7Z VAI..DOI..aMEGER 
5101 LAIJAA c:AJVrEw.o 
5518 IIOIIEFITO PESSOA .... .... .... .... .,. .... 
51111 
51113 

... .... 
AL srn 
... 51131 
IIG. 51112 
RJ 51411 
liA 53211 
CE 55ll5 
Elr 5312 
MT 51131 
CE 5D1 ......... 

PTIPDTIPC do 8 

L 
AI. 5215 ... ... 
RJ .,. 
CE 51117 

CE 51131 
DF 5QS 
RS SltD 



SENADORES 

nTULARES SUPLENTES 



CONSELHO COMPOSTO 
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 

N" 1, DE 1998-CN 

Conselho destinado a proceder à apreciação dos 
trabalhos alUSivos à comemoraçio do centcoàrio de 

mane do poeta Cruz e Sousa 
(Raoi•!Çio rf I, de 1998 • CN) 

Senador Ronaldo Cunha Lima 
Smwlor Esperidiio Amm 

Smwlor Abcbas Nascunemo 
Deputado Paulo Gouveia 
Deputado Miro Teixeira 

Membro nato 
Smwlor Antonio Carlos Magalhies 

Presidente do SeDado Federal 



CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Rearesent•cloBr•••telrat Pnl- da -.ra· Senador José Samey 

' 
PRESIDENTE: SENADOR LÜDIO COELHO 

VICE·PRESIDENTE. DEPUTADO JWO REDECI<ER 
SECRETARIO-GERAL;.OEPUTADO PAULO BORNHMISEN 

SECRETARJO.GERAI. ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 
(115 nTULARES E 115 SUPLENTES) 

IIIUISILIA ·DF. 701150o8110 
R»>E: (55) COII1) 3117GIS 31171811 3111-1Z32 311-7-4:13 
FAX: 1551 COII1) 3112154 
SECRETARIA. LOURDES MELO NUNES DE CARVAU10 --·--· 


