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Sua anaação à frenrr ao Mnus1eno da Jusuça Sen Erru Lia Fernandes. 2b 
Parecer ~ 179198- Conussão Olretora. que apre-Sen lns Rczcnde 134 senra ~ção final elo PDL n" 59197 rn" 386197. na on· 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
JCIIII. que """"a o lellto do Acoldo por Troca de Noras 
relaavo ao mgrnso du Brasd na quabdade de membro 

Apela ao Mm!Siro da Educação no senado de pleno. no Conulê do Al;o da Cl<pruzação para a Coope-
que esamutr sua eqwpe de IJ"abalho a propor alternaovas raçio e o DesenvoiYJmeniO - OCDE. cele'brmo enrrt o 
adequadas ao fmancwnenro do enSino supenor Sen Ju- Go....-oo da Repdbbca Fedc:nlrva do Bnsd e oquela or· 
boCampos 380 garuzaçiD em Pans. em 17 de Jllllbo de 1996 Sen Car· 
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Frenas Nao. Mmnnro da Reforma lasi:IDK:Jmal efebva- Parecer ri' 1811911 - COIIIIUio Duelml. que .,..,. 
da pelo l'raldool< Femaado Heonque Cardoso Sen seara redação liDai do PDL rf'I4SI97 !ri'526197. na on· 
HugoNap>leão 544 FJil. que aprova o "'"to do ACORio de ~iiiàu aa 

IOEA!NideCOMEMORAÇÃO HOMENAGEM! 
Arca ele Tunsmo. oelebrado enue o Governo da Repú-
bbca l'edenlllva do BIUll e o ao......, do Remo da Es· 
panba. em Brasiha. em 18 de abnl de 1997 Sen Carlos 

ORÇAMENTO Palroaruo 129 

RefleJiões sobre a queslio do orçamen10 pdbb.:o 
Parecer n" 182198 - Conussão DI- que apre-

senta rodação fmal do PDL ri'l461971ri' 224197. na on-
Sen Odaclr Soares • • SlTO geml. que aprova o w:xlo do Estanno da Conferfnc1a de 

Aponta soluções para oo. prol>lcmas do orçamen10 HaJa de Dlrcl10 ln~erJ~K~onal Pnvado. aprovado na Vll 
púbbro Sen Odacll Soa...s S63 Conferencia. reahzada no período de 9 a 31 de oumbro 
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de 1951 Sen Carlos Patrocúno 130 

Parecer ~ 183198 - Comissão Dlre~ue apre-
Parecer ne 175198- COIIIISião de AssuniOI; Eco- senm redaçio final do PDL rf' lJ98 (n" • na on· 

n6macos. sobre a ~ 85/n frl! 92M. na on gem 1. que aprova o ta.to da Emenda aos ans 6 e 22 do 
gem). do PreSideDie da bca. sohcnando qur sc:.a Acordo Opeaa::KR1al da Orpnmçio lnrnnaaonal de 
aUionzocla cmbaiiiÇID de ~ de mdlro exi<IDO Telecomurucarões Plll" s.Jé!Jre- INIELSAT. aprovada 
entR a Repllbbca Fedcrallva do ru:ll e o Banque Na- pelo XXV Encoalro elos Slp814nos. em 4 de ~ de 
llonale de: Pans - BNP, no valor eqwvaJenre a -.é 1995 Sen Carlos Palroc:uuo 131 
US$7,013 100 001- mdhõc:s......., Dili e oem dóiOJeS Parecer r.tfl. 184198 - Corm•slo D11erora. que apre-
nonr-amencanosl. destmando-se os I"CC'III'SOS ao finan- senta nedaçio liDai do PDL.,. 7198 (ri' 577197. oa on· 
c1amento pamal do PlopmTa de Banco de Tesoa para geou. que aprova o "'""' do ACORio SDbn: Semços Ai-
DesenvolvJmeniO de Fropulsoreo de San!bres Sen José reos Sub-Reglonals. enue os Govemoo da Repdbbc:a k-
RoberiO Anuda 4 genDna. da Repúbbca da BobvT&. da RepubiK:a Fecla"aD· 

Pare<e~ .. 176198 - Comissão de AssuniOI; Eco- •• do Brasil. da Repúbbca do Clule da Repúbbc:a do 
nórruoos. sobre a Mensagem ~ 1()(),98 tnl 208198, na Paraeu& e da RepúbiK:a Or1<1Tial do Urugwu celebrado 
ongemJ. do Presadenle da Repllbbca. encanunhando ao em Fortaleza. em 17 de dezembro de 1996 Sen Carlos 
Senado Federal proposta para que "'JO autonzada a Re· Palrocfruo 132 
pubhca Federauva do Brasil a conaatar operação de c~- Parecer ~ 185198 - Conusslo O.n:KJra. qoe apre-
diLo exremo oo valor de ati USSS 1.318.050 8~ I cm- senta redação fmal do PLS r{! 220197. que eslabetett as 
quenta e um nulhbes D'ezen.lt» e dezm10 nul e cmquenta l>lreau.es Nac1onaas de Defesa CIVIl Sen Carlos Palro-
dólares none-amencanos e OJtenla e 0110 ~VOS I JUII· CIIUO 133 
10 ao Pecnwerft OmbH Sen E.spend1âo Armn 15 Parecer fi!. 186198 - Conussiio Duelora. que apre-

Parecer n2 J77198 - Conus5ão dt- Consllrwção. sema nWção final da Emenda do Senado ao PLC n" 9!W6 
Jusbça e Ctdadarua. sobre~ PLC .,. ro/97 cn" I 286195 I ri' 770195. na on~nll. que dupõe SDbn: a~-
na ongemJ. de UUCIIIIVI do f'resldCIItC dil Rcpllbbca.. dr de as msnruações pnvadas de educação benefiC"III185 
~ dlspõr sobre a cnaçlo dr cargos efenvm de Agente de •sençlo de: 1mposms lt'lem em seus conseJbos nscms 

la!c:l;ino na Camm l'ohCLJI C1vd do DlsmiO Federal rqm:senranlr do .:orpo dJSCenlr. consobdando a emenda 
SenRomcuTuma. 21 da redação. oferecJda em PI..W.o Sen Carlos PaiiOCI· 

Parecer ri' 17&98 - Conussio de Assamos SoaaJS. ruo 201 
sobro as Elnl:odao ri"- I e2 de PleMno. ao PLS ri' 1421'.15 Parecer n" 187198 - CIIIDISSâo Dlrecora. que apre-
que ma o Prugnuna de Eolúnulo ao Pnme.Jro EmlftllO - senta ~<dação final do PDL n&lli98 ,.,. 4401!17. na on-
PEPE. em aarruiiiÇio canJUID. com o Pl.S n! 143195. que gemi que aprova o 1exto das Emendas aos ngos I. D 
concede anc:ennvo mbuláno ao empregador partiCipante VID IX e XVI do arordo relaD>o l Orpruzaçlo lnler· 



nac•onal de TeJeoomuru.:ações por SatéJne - lJ\1-rcL. 
SAT Sen Carlos PaU'OCU>IO - - - -

Panoca- Jll- IBIII'l8 - Conussão Dlretora. que op"'
SCDia redaçio final do PDL .. 9/98 (n"- 561197. na on
gem), que aprova o texto das emendas relaavas i mu
dança do nome da Orpruzação ln"'maaonal de Teleco
miiiUCIIÇI5es Maribmls por Salébrr -INMARSAT, e ao 
an. 13 da Convenção da lnrnarsa<. aprovadas em Lon
dnos, ... 9 de deaembro de 1994 Seu Carlos Palroc:lruo 

Panoca- ... 189/98 - Couussio de Assuntos Eco·-·sobre o Ofíao •s· n"-17198, do l'resldenlr do 
Baoco Cenlllll enc:ommhaoclo aobellaçio do Clovemo do 
Estado de Sergtpe. ldal!.vo i opençlo de CIÚI110 JUDIO 
ao B111<0 do N- do Bras~ - BNB. no llmbJIO do 
Programa de Desenvolvnnc"'to do Tunsmo no Nordesle 
- PRODEIVR. c:om tecurSOS de JqlOSSO do Banco lnre
ramencano de Deseavol-runento - BID, 110 valor de 
RSI7 314n6.79(dezalsoremdhões, treaeniOSequaiOr
ze 11111. selecelltos c: setenla e seas n=ms e serenla e nove 
cearavos). CUJOS rec111'8DS se desbnam à execuçlo de pro
Jetos dr m&a-esb'Ublra e desenvolvunenro msbrucJOnal 
naquele Esrado Sen LúciO Alclntara 

Parecer .,. 190198 - CoDUsslo de Assunros Eco
IIÔIIIIODS, sobre o Ofiao ·s· ri' 25198, do l'leslclenrr do 
Banco Ceooal que enc:anullha ao Senado f'ederal, sob 
alaÇio do Oovemo do Esrado do J>annj_ para que possa 
emuu Lettas p.........,. do Tesauro do Esrado do Para
Di - LFIPR, aJ)OS .......,. saio desaDados ao guo da 
diVIda moblllána vencível no 1•...,..,.. de 1998 Sen 
VLiaon Klemllbmg • - - - - • -

Pareao- rf- 1911!18- Com•ssão de~ Econ6-
rruoos. sole a_,_m l'ieuleaJ<:ral ri'-961!18 (rf-1971!18, 
.. ""Fil~ -IIUIDI120Çiio elo Senado- para 
COIIIniiiiÇio de Dpl:lliÇio de c:n!duo exremo. nn valor 
eqtnvalenle a lllé F442 100-oDOj)() (quabOCeniOS e qua
,..ta e doiS milhiles e cem 11111 fJanc:os franoeaesl, ..,..., 
a Rep6bllc:a Federanva do B~ e o Banque de Pans e1 
de Pays Bas - PARIBAS, desnnada ao iiiiiiiCiamento 
dos dB>IIOS da Companlua Bsradual de Euerpa Elélnca 
- CEEE. referente i c:onslrUÇio da Usma Termele~n<a 
de Candlota m - U- I. a se..m asswmdos pela 
Uruio, em dec:otr&Jaa da Le1 ri' 9.143195 Sen Espen-
cbão Alllln - - - -

p...,.,.. ri' 192198 - Collllssio de AsSW\105 Eco
n6nuc:os, .00.. a Mensagem rf- 101198 , .. 209/98, na 
ongem), que subrnele i dehberaçlo de> Senado Federal, 
o Conttalo de Reesc:alonameRro de D!vllla. fu-mado en
tre a República Federativa do Brasd e a Repllbbca de 
Gana em 11 de novembro de 1997 Seo Espendtão 
A.nun. . 

Pa..c:ec Jll- 193/98 - Conusslo de Assun1os Eco 
nõnucos, -o PLS .. 20196- Complemenw. de au
wna do Senador Pedro S1moo. que cbspiie sole a p8111-
clpação da popu1açlo e de suas emxlades no processo 
orçamen""o Se!L Ed!laldo Suphcy 

Parecer,_ 194198- Coausrão de Assunros Econ6-
nucos, - a Mensl!lom rf- 101.98 1rf- 209198. na on
g<m), que ..mr.- l dehbetaçio do Senado Fodend, o 
Con~~a~t> de Reesc:alonamento de DIVIda. finnado e""" a 
Repúbbc:a Fedaabva do Blaall e a Repolbhc:a de Gana em 
li de """embiode 1997 Sen Walded. Omclas • 

Pa..c:ec ri' 195198- C01111ssão de Assuntos S<>
CI&IS. sobre as emendas ofereadas em plenário ., Subs
bblbVO do Senado ao PLC .,.18195 ,.,. 2 090191. na on-
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gemi que regulamenta o exerde~o proliss1onal do hlsl<'· 
~ea~oloJISEa. Sen Waldcck Omelas . . 

Parecer .. 196198 - Conusslo DlreiOia. que apn:
senla tedação final do PDL .,.74197 , .. 397/97, na on
gem), que aprova o .,.,., da Convatção Relaova l Pro
teção das Cnanças e à Cooper-ação em Matina de Aclo
ção ln"""""1onal. oonc:lu!da em Nata_ em 29 de mato de 
1993 Sen Gelaldo Melo • • . 

Parecer .. 1971!18 - Collllssão DtnoiOnl. que op~
sema n:daçio final do PDL ri- 142197 , .. SS>/97, na on
gem), que aprova o "'""'do Acordo SCJbno o Estabeleci
mento da Oreontzação pa111 o Desenvolvnaeoto de Ener
!Da na Pemõsula éorcãna. concluído em Nova larque. 
em 9 de IIUIIÇO de 1995 Sen Geraldo Melo •• p....,., ri- 198198 - Conussão Dln:IDI"B. ~
...,., tedação final elo PLS n'- 107196- Comp tar. 
que ai .... as abneas c, d, e, r, ge • do IOCISO I do 1ft. 10 
da Le! Complementar .. 64190, q"" 111118 de IRei"!Pblh
dades Sen Gelllldo Melo. 

POÚCIA FEDERAL 
ConSidera em:'ktea a verslo da PoUcta Federal. eh~ 

vulgada pela Imprensa. de que os mc:endtos em Rmuma 
!oram provocados per tnlballladons que 11:nam ..
roso em suas propnedades pon não - emptésomos 
do l'ro<eta ou do FNO Sen Romero Juc:á. • ••• • 

POúnco 
lmbgna-se oom a deturpaçio. promovula por al

guns setores poUocos, da tiJIIIllOID dos homens púbhcos 
do Esllldo de AI- Sen O,alma Falc:lo.. . ... 

PRESIDEN're DA REPÚBUCA CVIde DESEMPREGO) 
AJI<I"ações IDIR ... IIBIS efetuadas pelo l'testdenle 

FerDattdo Hennque Se11 Pedro SIDIOII • • 

PROJIITO DE DECRETO LEGISLATIVO 
D!sc:utuxlo o PDL .. I 31197 , .. 573197, na on

(CMII. q~ aprova o te.X.to do Acordo de Parcena r de 
COOperaçáO em Marfna de Segurança Púbbc:a. c:elebm
do ..,..., o Oovemo da Repllbhc:a Fedenbva do ~ e 
o Governo da R.eplibbca Francesa. em Brasfha. em 12 
de~de 1997 Sen BenedttadaSIIva. •. 

Dlscubndo o PDL n!. 131~7 to!- 573197. na on
gemJ. que aprova o IC'Xto do Acordo dr Parcena e de 
CoopetaÇão em Mab!na de Sesurança Pllbhc:a. c:elebm
do ..,..., o Govemo da Repúbhc:a Fedenl1va do Btas~ e 
o Governo da Repúbbca Francesa.. em BrasíllL em 12 
de março de 1997 Sen Romeu Tuma. . . 

Dlscubndo o PDL ri' 14_~/97 (.,. 5UJ/97, na on
geml. que aprova o "'""' do Aamlo de Cooporaçlo na 
Area de Tunsmo, c:elebnldo en"" o Governo da Rep6-
bhc:a Feclenllva do Brasil e o Governo do Re10o da Es
panha, em Btas!ba. em 18 de abnl de 1997 Sen Enuba 
Fernandes • . . 

PDL .. 23198, que ..-.a, oos 1mn0S do § 3" do 
an. 131 da CooJIIIWção l'cdetal oprovenamen10 dos re
cursos hidncos de trechos dos nos Jurueaa. Teles Pires e 
Tap31ÓS. ex.clus•vamenre para fins de b"aalsppO1e fluVIal 
Sen Jonas Ptnhew . . . . . 

PDL rf- 24198. que autonza. nos amos do§ 3" do 
an 131 da Consb011ção l'cden!l. apmveuamenro dos re
cursos hldnc:os de lr«:hos dos nos das Mcnes, Aragwua 
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e T ocanuns e~lus1vamrrue para fan, de uansponr flu 
v1al Sen Jonas Pmhe•ro 

Dlscuando o PDL ri' 741'l7 I ri' 3'171'>7. na CAma· 
ra elos Deputados! que aprova o tato da Convenção 
Relau•a l Proreçlo das Cnanças e a Cooperaçãu em 
Mau!na de Adoção lnmma.,onal. concluída em Haia. 
em 29 de nwo de 1993 Sen Eduardo Supllcy 

PROJETO DE LEI 
PLS rf'. 82198. que """" dm~a a Ulenbfica

ção da maréna paga. de na~Ureza msbtuCIORI.I ou poUD~ 
ca. bem como de seu autor Sen Sebasaão Rocha. 

PLS ri' 83J!I8. que allera o § 1• do art 1• e o ea
pod do ..-!. 2" da Lei n" 9 ~33197 Sen Waldeck Omr-
las . • •• • . . 

PLS rf'. 116198. que IOIDI oiJnBB1Cino o uso de chs· 
poa.avo dr -=~ em ranques e rc:c~~ com-
busll.,.. llqwdoo e JPIIOIOS S... Carlco o 

COIIIallánCO - C• PLS ..,. 245197 que dispõe 
IClbn: a raerva de lll'il> das - dos QII'S06 prolissoo
nahzan~m --pelo Sena<: Senm. Seuar e Se
nil para adolescea.a e,ressos do SlSiema comx:aonal ou 
c:umprmdo mocbclas IOCIIJ<dUC8bVas de semiliberclade 
oudellberdadeaooiSIIda. Sen J6boCampos . 

PLS pOir/198, qae a11en a redaçâo do art 293 da 
Consohclação clao IAs do Trabalho. aprovada pelo De
cR:ro-Lel ri' 5 45:!143 Sen José Eduanlo Duua 

Dls<ulllldo o PLS ri' 28196. que ai..., a ROdação 
do art. ({!.da OxlsabiiÇio Pederal Sen Elruba Fernan
des . 

Dls<uando o PLS rf'. 220197. que .....,.Ieee ao 
Dlretnzes N8CI.ODII.s de Defesa C1vd Sen F.m.lba Fer-
IWides •....• 

PLS rf'. 88198. que .-Jeoe pnw> para que a 
Uruão fume cmv!mos com eaados e mUIUCIPJOS com 
VlStas ao cumpnmeniO de disposições OOOSIIIUC'IOMJS C' 
legms e auesceuca ~1avo • Le• ~ 7 21CY84 Sen 
Cal!os llc:zanL 

PLS rf'. 90198. que ......:en1a almea ao an 55 da 
Lei rf'. 6.015n3 CLeo dos ReJISiroS P6bllcoso a 6m de 
10mar obngal:óna a 1nclusio das .uupresões ~tms ao 
asseDIO de regaiii'O aval de pc:ssoa naturms Seo Odacir 
5oaR:s 

ReJistra que -"'" proJ<fO de lei modofocan
do o art. 293 da Ox1soWaçio das Leos do Tnbalbo que 
dospõe SClbro )OIIIa:la de uaballlo em IIIUiaS de subsolo 
Sen lOS< Edllllldo Dub'a. 

PLS rf'.91198. gue onsaow o Conselbo Feder.ol do 
Sc::cteamado- CFSEC. e os Conselhos Reg1011a1s de Sr
<retanado - CRSEC. e dispõe SClbro a fiscalwoção do 
e:\erC'ICIO profissional Sen Regina Assumpção 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
PLS ri' 84198 - C'omplemenw que altera a Leo 

Complc:memar ri'69191 que dispô< sobre as normas ae 
raus para a orgamzação. o prrparo C' o rm)RJO das For· 
ças Annadas. para cnar bngada espeaal de combale "" 
tneEndJo Ooreslal nas repões Norte e Cenao-Oestr Sat 
Romero Jucá. 

PLS ri' 85198 - Complemenw. que auoonza o 1'1>
der Ex.ec:uavo a coar a Reg~ãí'tlntegrada de Desenvolvi 
memo do Pará e Amapa- RIPAMA, e lllSD.twr o Pro
- ~oal de Desenvolvomento do Deha do Roo 
Amazonas Sen Sebasbão Rocha. 
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PLS nt. 8919~ - Complemenw que mochtica a 
Lc1 Complementar nli!: 8~5 que d1sapbna os bnule!!> 
das de>pesas com o lun<:oonabsmo púbbco. na fonna do 
an. 169 do COIISbiiUçlo Federal Sen Romero JUCL 

Doscua- o PLS ri' 107196- Complemao111r. que 
a11en as ablleas c. d. e. r c•ll do IJICISI) 1 do art. 1• do Leo 
Ccmplemenlllr ri' 64190. que lllllll de melqpbobclades Sen 
llemaodo Cobrai 

PROJETO DE RESOUTÇÃO 
PR ,. 291'18. que auoonza a Repolbbca Feder1111va 

do 8111511 a C<lllll'lll8r de _.., de cndolo e11em0 com 
o Banque NaiiOIIale de Pans- BNP. ao valar eqwvalen
"' a aJl USS7.013,10000 1ae1<11U11o6es.nze IDIIe cem 
d61Bla none-amenc:anos~ desDnanclo-se os """"""' ao 
fiiUIIICI...-o pan:oal do Programa de Bauco de Testos 
para Desaovolvomeaoo de Propulsores de Sao61des Sen 
Jcoé R-.o Arruda. . . • . • . 

PR ri' .lCWB. que auiOnZa a Repúbbca Fedenobva 
do Brasil a comrat11 operação de cridliD exlei'DO, no va
lo< de liS$51.318.1150 88. JUDIO ao Pcenwerfl GmbH 
Sen Espendoio AnuiL .. • • . • . • 

PR rf'. 31.-98. que chspfoe SClbro as -oçõe& de 
crecbro por anteCipação de rece~ta CJIÇ8IDellll1na de mtr
resse dos esbldos. do Dls11110 Fedc:ral dos IIWIUcipros e 
de suas respectivas au~arqun1s e fundaçiJes Sen V1lson 
Kleonublll!' • . 

PR ,. 32198, que 1111011211 o Estado de SerJ1pe a 
contnWir operação de créduo JUDIO ., Baaco do Nordes
te do Brasol - BNB. no tmllllo do Prosrama de Desen
volvunento do Tunsmo no Norclesor - PRODEnlR. 
com ...,.,...,. de n:passe do Banco ~ano de 
Desenvol•lbiOillo- BID. oo valor de R$17 314 776.79 
(de...,..e omlbiles. be2ZntOS e qWIIone md. ~aiOS 
C SCiellla C SCIS JeBIS C selellt8 C' nove c:elllaV05), CDJOS re
co.nos se desanam à e...,uçlo de _..,. de mfnt.eslnl
mra e de!envoiVUIIOIIID UISIIIIII:Ional naquele estado 
Sen Luao Alc8aiiUa 

PR ri' 33198. que IIIIIOnZa o Es...., do Panoni a 
=ar. lllaVI:s de ofonas púbbcas. Le1l'ao PiDoiK:euas do 
Tesouro do Eslado do P.W - IFI1'R. avos """"""' 
serão drsaaados ao guo da díVIda mobW.éna vencfwl 
no l•semesft de 1998 Sen Volson Klemublng . 

PR ~ 34198. que autonza a Replibbca FedcnDva 
do Brasll a conualar operaçio de cnSdaiO exrerno. no va
lor eqiDvalenlr a aJé 1'44:! 1001l00.00 lqWIIroClelllos e 
quarenm e dois nul.hõe& e cem DUl fnncos francese&J. 
emn: a Repubbca Federaau do Brasd e o Banque de 
Pans e1 de Pays Bas- PARIBAS rJe51rrw'a ao finanaa
memo dos dl!bo100 da Companboa Estadual de EnerJia 
El<tnca - CEEE. referente a consiiUÇão da Usma Ter
melétnca de CancOOm III - Urudade l a serem assunu
do< pela Uruão. em d,.. .. ,eu.,,a da Leo n"9 143195 Sen 
Espenchlo Amln 

PR n!- 35198, que aulOnza a Umio a reahzar IJPf"" 
r~io fmancell'a que v1sa ao reescaionameniD de cn::diiOS 
brasoleoros JUDIO à Rep6bbca de Gana. consubSlaDCiada 
"'' ContraiD de Reescalcnamenoo de DIVIda. fumado eD-
11'< a Repubhca Federabva do B111Sd e a Repúbbca de 
Gana, em li de novembro de 19'17 Sen Espendoio 
Amln 

QUEIMADA IV ode CHUVA. INCÊNDIO o 

Quounados no-de Rlnoma. Sea R0111110lucá.. 
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RFCEITA FEDERAL !VIde INSTilliÇÀO NORMA11V A I 

RECURSOS FINANCEIROS 
ProlrsLa conb'a vem à bberação de recorsos ao 

Eslado de Pernambuco proveruon!CS do processo do pn
vOIWIÇio do empresas esta!U31s S.n Carlos Wilson -

REGIÃO AMAZÓNICA 

Correspcllldenaa en..ada ao Pmm:leno: Fernando 
Hennque. por um JIUilO de mO:Iec:IUIUs. no d!a 15-1-98-
sobn: a c:oncessio para exploração rnadeuetra ,. JegliiD 
amaz"rnc• Sen Odaar Soaes ... 

lnesgodoel d!veJSKiadc: ecológJc:a da Amazllrua_ 
Sen Chlberio Mlnmd&- - --- - _ - - -

Enaltece a nova Le1 Amb100tal e o papel que do
sempr:nha na poUbca de proo:çio e preservação da flo
reslaamazllmc:&- Seu Odbeno Mltallda _ - - - -

REQUERIMENTO 

RequcruoeniO ~ 202198. sobCIWido Ulfonnaçiles 
ao Tnbunal do Coutas da Uruiio. relacionadas 11 Decisão 
~ 123198-TCU-Pienano, profenda em reposra 11 Con
sulr.a da Cormssio de Trabalho. de- Adnurustraçio to Ser
VIÇO Púbhc:O da Cimara dos Deputados (Processo ~ 
rr.ooo "2/98-81 Sen CariDO Wlisoo 

RequenmeniO o!- 2fJ7198 sobal811do mformaçlSes 
ao Mlrusbo do Eslado daJUSIIça. sollre c6plas do documen-
105 dos l'lojeiOs Pró-Amaz&la e Prornolcc Sen Gdber-
10 Mltallda 

RequeruneniO ~ 221198. sobc:~Wido mfonnações 
ao Mlrustro de Eslado da Fazenda sobre a elevação do 
valor do DPV AT. o chamado segw<> obnplóno Sen 
Espencblo Amm 

RequenmeniO ~ 222198. sobc:~Wido mfonnações 
ao Muusrro da lnchlstna ComérCio e Tunsmo. sobre a 
bsra dos 100 (ceml1118101a e-<ponadooes dos Esrados do 
Amazonas e MMo Grosso. deralhando o valor lOtai (dó
lares) exporrado, por ano. oo período dr 1995197 Sen 
EduaJdo Suphcy • . • • . 

RequenmeniO apoe~~e~~Uido por S Ex• propondo 
que o Senado cne uma conussão temporina Interna. 
composta por ...., """""""'· para a111ar nas UIYeSDgaçÕ<S 
das queunadas ocomdas em Rora~ma. Sen Romero 
Jucá. 

RequenmeniO encammbado por S Ex• ao Plená 
no. no SCIItldo de que o Senado aprove e encamuahe, à 
Represenração Dlplomállca do Sn Lanka. •oiO dr censu
ra aquele PaJ.s por pemuur a Yenda de cnanças. Sen Ro
meroJucá 

Re:quenmento rP 228198 sobatando uüonnações 
ao Muusrro da Fazr:nda e à Conussão de AsSUDI0'5 Ero
n6rrucos do Senado Fedenl. sobre o c:ronograma dc pa· 
[!amcnros da diVIda da Repúbln:a de Gana para com o 
Governo bras1leuo. renegoaada em 11 de novembro de 
I W7. ass1m como as mformações relaavas aos 1nasos 
11, ln e alu~eas a, C. de O do IIICISO VI do 011 9" da fteso. 
lução ~ SIY93 do Senado federal Sen Esperuhio 
Amm 

F.nc:;mnlaxb. """''i<> do RapBunculo ~ ~ 
dc ......._, dc posar ao Dr Tarci51o de Vaseoncelos 
Mala. Sen Anloruo Carlos Magalhlles 
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Rcqurnmenro n!. 229198. de hornetU~~~rm de pesar 
ao Dr Tarc~s1o dr VBS~..oncelos Mala. Sen Anwmo Car
los Magalhães 

Encanunhando a votação do RequenmenEo 
n!. 229/98. de homenagem de pesar ao Dr Tarcfao 
do Vasconcelos Mma Sen Francel1110 Pereua. .. 

Enc:an.mando • ...caçiodo ~ ~ 229198. 
dc hoJnena&em de posar ao Dr TarciSio de Vasconcelos 
M118 Sen Lolclo Ak:lnlai'IL • • . 

EliC&IiiO'aldo I \'CliiÇio do Rfquorulam ~ 229198, 
de homeaagem de pesar ao Dr Tarc!s1o de V""""""'los 
Mma. Sen Ramez TebeL . • .. • 

Requenmen10 ~ 231WB. aobc:IWido mfotmações 
ao Mlrustro-<llefe da Casa Cn•l da l'lesldeiiCia da Re
pdbhca. Cl6vls dc Barros C..albo. sobre as provul!n
"'"' que fmam adoladas no raaão do Oficio P18JSJ97. 
da As!iembl&a LegiSiaava do Eslado de Roadôma. dm
plo ao E...,.lenlfsSimo Senhor l'n:sHieaiO da Repllbhca. 
que encammha o Relalóno Final da COODssio Parla
mentar de lnquéniO dosbllllda a lll>abJII' as posslv01s 
causas que moavaram. o agravamenm da Slblaçio finan
ceu'O do Banoo do Eolado de R<llld&ua - BERON. """ 
úlbmos três anos. bem mmo dunens1onar a respoasablh
dade do Banco Centnl Sen EmaDdes Amonm .. 

Requenmen10 r:fl. 231198. sobc11ando mf~s 
ao Mlmscro Pedro Malan, sobre as prov~denclas que fo
ram adoladas em raaão do OfiCio P/815197, da Assem
bléia Leglslauva do Exrado do Rondônia. dmgJdo ao Ex
celenlissuno Senhor Pn:sadenre da Replibbca. que enca
mmha o Relaróno Fmal da Conussão Parlamenlar de ID
quénro dcsamada a mvesbpr as possfvess causas que 
motivaram o agravamen10 da Situação financeua do 
Banco do Eslado ele Rond6ma - BERON, - úlbJDOS 
u:Es anos. bem como duuellslooar a ... ponsablhdade do 
Banco Cenllal Sen Emandes Amonm. • .. • 

RequenmeoiO ... 232/98, sobCIWido mformoçlles 
ao Mlrusao dos T.......,..., "'laavas ao processo ele 
c:oncessio de beChos de rodovias fedorllls 11 IIDCI8bva 
pnYIIda, que vem sendo dos<nvolvrdo pelo Governo l'e-
deralaparbl'dcl995 Sen LúaoAic:IDWa. ...... 

Enamunbondo a ...cação do~ rf. 233198. 
de bomenaaem de posar ao ex-Senador Humbeno Luce-
na. Sen Rortaldo Cunha Luna. • ..... • 

RequeruoeniO ~ 233198. do homenagem ele pesar 
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diiiiDOS tres anos, bem como chmenSIOIW a responsabili-
dade do Banco Central • • 

RequenmeniO .. 231198. sobcllanclo IIÚOmlaQII<s 
ao Mlmsoro Pedro Malan, sobR as proV1d!naas que fo
ram adoladas em razilo do Oftao PIB I 5197, da Assem
blba Leglslabva do Eslado de Rondllrua. cbnJ!do ao Eo.
celeaiÍsSIDIO Senhor Ptesldeare da Repllbbca. que enca
llllllha o Relalóno Filial da Cormssllo Parbunentar de ln
quénro destmada a mvesbpl' as possíveas causas que 
motrvaram o agravamento da Slmaçio financena. do 
Banco do Eslado de Rond6ma - BERON. noo Qlnmos 
lri:s anos.. bem col'l'l(l chmeDSionar a responsablbdade do 
Banco CeDiral 

ESPERIDIÃO AMIN 
Parecer .. 176198 - Conusslo de AsSIDiros Eco

n6nucos. sobRa Men-m n2 100/98 , .. 208198. na 
ongemJ. do l'lesldenle da Repolbhca. encammhando ao 
Senado Federal proposta pam que seJB ouiDnZada a Re
pública Federabva do Brasd a COIIIlalllr operação de cn!
cbro e• lemO oo valor de Iii USSS 1.318,050 88 lcm
quenta e lbb nulhões. """""""' e dezolro bul e c:mquenu. 
dólares aorl'e-amencanos e Oitenta e 01.10 c::aavos1. JUD· 
10 ao Peenwerft GmbH . •. .•• • • • •• 

PR n" .l0/98, que auiOIWI a Repllb.bca Federallva 
do Brasd a c:ontratar operação de c:récbto extaDo, 110 va
lor de US$51.318.050 88,JWKO ao Peen...m GmbH •. 

RequenmeniO n• 221/98, sobc:naado Ulfonnaçiie5 
ao Mlmsoro de Estado da Fuenda 50bR a elevaçilo do 
vala- do OPV AT. o chamado seguro obnplóno 

Elogia o serviÇO voluniiÍno de saúde púbbca. em 
especw a Rede FeiiUIIIDa de Combale ao Clncer de 
Jomvllle (SCJ . 

Parecer ri' 191 198 - Co1111sslo de Assunros Eco
nôrrucos. sobre a Mensagem PresidenCial nl 96198 (nl 
1 <n/98, na ongemJ, sobc:IWido aulmiZliÇão do Senado 
Federal pam conlrlltação de operaçllo de c..,mro .. lemo, 
no valor eqwvalente a alr F442 100 OOCJ.OO (quattocen-
105 c qWRUta r d01s rrulhõrs c c::nn mal francos france
ses), enn: a Repúbhca Federaava do Brasil c o Banqur 
de Pans et de Pay• Bas- PARIBAS. destinada ao finan
c•ameniO dos débuos da Companllla Esladual de Enerpa 
Eletnca - CEEE. m-....... l consiiUÇão da Usma Ter
melelnca de candlom. DI- Urudade I. a serem asswru
dos pela Uruio. em decanfuaada Lei n2914319S . 

PR .. 34/911, que auronza a RepQbbca Fedaallva 
do Bnutl a connw operaçio de cr6dJ.IO ClUerno. no va
lor cqmulente a até F44.:! I 00 000.00 (quaD"Oeentas e 
quara11a e dois nulhões • cem nul ftancos franceses>. 
enmo a Rep4bbca Federaava do Bras1l e o Banque de 

m 
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IV 

l'lig. ..... 
P.JI"''s eE dr P.avs Ba. .. - PARIB.t\S desun.lda aC' financia- SI" n.J PerunsulõJ Core.:111a. ... '"OTlclwdo em "-""• lorqUC' 
men10 do5 debnos da Companhia Esladual de Energ~a em 'I de março de I 995 540 
Eleblca- CEEE. refereate la consbUÇio da Usma Ter- Parecor n2 198198 Conussão Dnetora. que apre-
melétnca dr Cand101B DI - Umdade I. a serem assUIJU- senra redar,;ão final do PLS n" 107196 - ::'flemcnrar. 
dos pela Uruão.emdecOiri:naadaLeJ n!914J/95 251 que alrera as alíneas c. d. e. r. g e h do maso do an 1• 

Parecer n" 19:WS - C'onussão de Assun""' E;o. da Lei Complemenlllr n! 641110. que lrllla de melqlbrb· 
nõrmcos. sobre a MeftsaFm nt. 101198 1n2 209,cJ8, na dados 542 
onJ<mr. que sub..- a delrberação do Senado Federal. 
o Cmurar.o de Ree&ealonamento de Dívida. fU'Diado en- GIUIERTO MIRANDA 
Ire a Repúbbca Fedrnlrva do Brasrl e a Republrc:a de 

Requenmenlo n2 207198. sobc1tando 1nfonna-Gana. em li de novembro de 1997 .. 261 
PR nl 35198. qur 1111011za a Uruão a IUbzar ope- ções ao Mrruslro de Estado da Jusaça, sobre cópras de 

ração fuum«~n que VISI. ao reescalmamento dr céchiOS clocumenros das l'mJO""' Prú-Amazclrua e l'lumoiiOC 97 
brasrlerros JUDIO à Repúbhca de Gana. oonsu- lnesp.OiáVC'I diversidade ~a da Amazôrua. 556 
no CORIIBIO de Re5c:aloaamento de Drvrda fimJado en- Enaltece a oova le1 amb1en e o papel que dr-
1re a Repúbbca Fedenava do Brasd e a Repübbca de aempenha na políbca de prcreção e preservação da (lo. 

Gana. em li de rrovembro de 1997 :!65 restaarna.z&uca 556 

Requerunenlr> n! 228198. aolrcrrando UÚorJIIalõÕeS 
Hl.'OO NAPOLEÃO ao MuuslrO da Frrzarda à Comrsslo de Assuntoo EaJn6-

IDICOS do Senado Fedr:nrl. SOb .. O cronogr8DUI de -- Comuruca ao Plenáno a ncneaç.ão do Sen.:lor 
meruoo da dívrda da Reprlbbca de Gana para oom o CJ<>. Frenas Neto. MnuSII'O da Refc.ma lnsttRICional. efeava-
vemo bnsrlerro, rmegocrad.a 1!111 li de novembro de da pelo P,.srdenl< Fernando Hennque Cardooo 544 
1997. assun como as uú'onnaçõc:s rt:labvas aos UICI505 
11 DI e alfneas a. c. d e e do IJICI5o VI do an 9 !. da Rc- !RIS REZENDE solução ,.. 50193 do Senado Federal 359 

Sua aruação a freOU' dt1 Mlrusréno da Jusnça 134 
FRANCELINO PEREIRA Cumpnmc:nta o Senador Arlindo Porto. em nome 

Drscubndo a PEC n! 28196 que alLer'a a rerlação do Esrado de Gorás pelo trabalho reahzado no Muusb!· 

do an 6!. da ConsbiUIÇão Federalunclm. enb'e os darei- no da Agnculrura Apane ao Seu Arlurdo Pono . 515 

lOS SOCiaiS. O cbrt:UO à morachal 197 
JEFFERSON FERES Elogla a BIUaÇão de R.,..a Assumpção como Se-

nador.L que despede-se do Senado Federal em vrnude Lenwa da Mensagem n! 1151118 (n! 3711!18. na 
do "'tomo do Sen- Allrndo Peno à Casa. 300 ongcm • que- submetr l aprovaçio do Senado Federal o 

ProJeiO rdabvo à exnnçio. na Jusbça Trabaltasm.. nome do Dr AJdu Gwrrwães Passarmho JQmor. do Tn-
da representação traballusla. nos Jwzados e nos mbunaas bwud Regronal Federal da I' Regrão, com sede em Bra-
do Trabalho no BrasrJ . . 300 siha - DF. para exercer o cargo de MIDISlro do Supenor 

Clama pela oooclusiir> da prrvunerrorção da BR Tnbunal de JusbÇ&. na vaga reservada a JUÍUS dos Tn-
367. que rcpn:senra a bpçik' de Minas Ger&~s com o sul bUDiUS Reg.onms Fedmas e dec:orKDI.C da aposenladona 
daBabra.. 3<.4 oo Mws1r0 Jooé de Jesus FiUro. • 

Enc::anunhando a votaÇão do Requenmento ~ Lertura da MIIIISIIC= n! 116198 ( .. 377198. aa 
::!29198, de homenagem de pesar ao Dr Tarcis10 de V as ongem ), que IIUIDIIZa o Podr:r ElecUIIYO a lbnr ., Orça-
concelos MllL 369 meruo Fiscal da Uruão. em favor do llfurub!no da JUSIIÇa. 

Conslderaçio sobre a reallZ&Çio dr ma1s uma ro- aá!rro suplemenur no valor de c:rnqucnra e qurr1r0 nulJr6. 
dada de neJOCIIIÇÕeS da AU~A - An:a de Lr.,. Comer- es, novecentos. e YUR e sas nu.L oen1o c cmqUema e 0110 
c1o das Améncas em Sanbago do ctule. nos dias 1~ c rears. 50nCIOIIado e lniiiSfonnado na Ler n!9 616198 ) 
I Q de abnl de 1998. com a pa11Jerpaçik> dos 34 parses oo 
connnente. cxceao Cuba. 558 

Lerrwa e corrrer11Anos sobro ed11onal pubhcado 
no Jorlllll. do BnliL do d1a 3-4-98. mbtulado "Palrulha 

Dc:&eJa com a rea.lu.aç'ão de rrws uma rodada de Nunca Mms" 67 
ncgoc1ações da Ak:a. a prc'rnoção da prospmdadc no Paraberuza a ablaÇão do Serrador Arbndo Porto a 
coobnente. medlani.C' a mtegra;ão económaca c o bvrc frrnlc da Pasta da Agncult\D"L saudando seu rciOmo à 
comérciO 559 Casa Aparte ao Sen Arhndo Porto 514 

GERALDO MELO JOÃO FRANÇ' A 
Parecer n!- 196'98 - Corrussãu DlrriOnl. que aprr lncembo dcvas&ador no Estado de Ronuma e foco 

senta redaçio final do PDL ~ 74JQ7 c~ 397M na on- da m.td1a mundial 228 
p.eml. que aprova o ta.IO da Convenção Relanva à Pro- Ex~va de que o Governo. pressionado pela 
~ das Cnança.s e à Coopenoçào em Mau:na de Ado- op1n1ão púbhca. na::1onal r mremaaonal. drsbnc recw· 
ç1o ln~er~UK:Ional, concluída cm HalL em 29 dt maJ<' de 50!o para SOCOR'C'r o Estado de Ronu.ma. 228 
Jt'NJ S~7 

Parecer o& 197/98 -C onussão Dnerora. que aprr- JOÃO ROCHA 
sen1a rodaçào rrna1 do PDL ,.1421971n!S60197, na on-
JCIIII. que aprova o re•ro do Acordo sob"' o Esrabelec:r- Homenagem 805 60 anos de cuclllaçio muuer-
mcnlO da OrJUU7.aÇIG para o DesenvolvuneniO dr Ener· rupia do JOrnal JOI311C'I 0 Popular 68 



ConSJdcra..:'"ães sobre a Situação da mdustna bras•~ 

JOEL DE HOLLANDA 

A revolução na mú&lca e na arre braslleuas. 
onunda dr Pernambuco. lalllbem chamada "Cena Per-
nambiJCI.IlB" . • • .• . ...• . .• 

Cmqum-.o da Companhia Hldroek!mca do 
São Franasco- CHESF 

JONAS ftNHE.III.O 

PDL .,. 23198. que autmza. nos lalDOS do § 3" do 
an. 23 I da ConsobDçio Federal, aprova-lO dos n:
cursos hldncos de u.cllos dos nos JW'IIOIIII. Teles Pua e 
TapaJÓO. nclu&~vomen"' para r..,. dr tnnspone lluvw 

PDL ri' 24198. que auiOnZll. noa lalDOS do § "!'-do 
11L 231 da Consbllllçio Federal. aprovallUIIOl110 dos n:
CinOS lúdncos da b1dlos dos nos dai Mortes. Alaguala 
e Tocanbns eaciUSivameole para fms de tnmspmte flua 
VlaJ •...... 

Neceasldade de aprovenameniD dos JIOfniCIIUS dr 
oavepblhdadr doo pnnapus nos do Plus. com o obJeo
vo de' redUlll' O CUSIO IOtaJ. de transporte de IIK5cadoll85. 
espcc1almeore nas áreas de eapansão agrícola. 

c..enc,. da Jeglio Centro-Oeste de apmo ...,..,. 
k\tolco llis pe!K(W ... ~as. apesar de a n:g11<> se1 
eapre&SIVO pólo de prc:dUçio agrícola. . . . . . .. 

Parabemza o eveDIO dononunado TecnoCampo 
98. prom<mdo pela EmblliPO e a Fundação MaiO Gros
so. realllado enll'e os dias 1!. C' 4-4-98. em R.ondon6pobs 
(1\.fi). 9ue...., por objeovo divulgar as llli:IIOiog~as agn
colas disponíveiS • . • . .. 

JOSÉ ALVES 
Assoa ..... u JII""'C'IpiiÇÕ"< do Senador Luao Al

clntarJ. sobre a seca e a mdlferença do Governo para 
com aquela "'l"io. AparUo ao Sen Lllcro Alcinlala. 

Reflexões sobn= o setor da saúde no País. . 

JOSÉ EDUARDO Dl!I'RA 
PLS .,. Erl/98. que ai..,. a n:daçio do art 293 da 

Consobdação dai Leis do Trabalho. aprovada pelo De
C'I"eto-Le• n!. s 452143 

Regastra que" apresentoU Pm.JCIO de IC'I modJficana 
do o ar1. 293 da Consoildaclo dai LeiS do Trabalho, que 
diSpõe sobn: JOrnada de ll'ab.alho em mmas de subsolo 

JOSÉ EDUARDO VIEIRA 
Slllsfação pelo n:gresso do Senador Arhndo for. 

to à Casa. elogiando seu desempenho como Mlrustn> da 
Agnculrura. Aparte ao Sen. Arhildo PoriO • .. 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Parecer n2 175198 - Conussão de AssuniOS f.co. 
n6rruoos. sobre a Mensagem nl. 85198 tnt 92198. na ona 
gemi, do l'reslden!e da Repúbbca, sobarando que sqa 
autonzada CODb'auçi.O de operBÇio de cn!dJIO CXIemO 
enD"C a Repúbbca federativa do BnsLI e o Banque Na
aonale de Pans a BNP. no valor cqwvalenae a 81t! 
US$7.013 10000 , .... uulhões.uae nulo oem dólares 
nc:JI1e..amencanos). destuunlo--se os recursos ao finan-
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c1amen10 parcial do Pr~ama dto Banco de Tesle:~o para 
Desenvolvimento de Propulsores de Salél11es .. 

PR .,. 29198. que autonza a Repúbbca Federallva 
do Bnosll a conll'aW' de openção de cf6dl10 exrano com 
o Banque Nllllonale dr Pans - BNP, no valor equ•vaJen. 
1e a~ US$ 7.013 100 00 {sele uulhões. 1rae md e cem 
dólares none-amencanos). desbnando-se os recursos ao 
fmiiiiCiameoto pamal do Prugnuna dr Banco de Tes!es 
para DosenvolvtmmiD de Propulsores de Sllll!bta • 

E&pbcaç6es n:labvas l b'anSfcrincla da Agàlaa 
Naaonal de Pelróleo - ANP. do Rio de JaneirO (R!l para 
Bnslha(DF) ApallleàSeo BeoechtadaSdva. 

l!logtos aa Seoador Arlindo Pono sobn: sua lbla· 
ção como Mln!Sim da AptcullllllL Aparto ao Seo. Arlm-
doPono... .. .......... . 

JOSÉSAAD 

Ahona as retv~ncbcações dos produtores de algo-
dão de GOlAs • • • - .. .. • .. ... • 

JÚUOCAMPOS 

Conslanta n:beblles nos pn:sfdlos as qUBis &gnl
vam o problema perulellC'IÚ10 em lOdo o Pais 

Comentános sobre o PLS o!! 245Jl17. que c.bspõe 
sobre a """"'a de 10'11> das vagas dos cursos profiUio
nahzantes adnuruslrados pelo Senac. Senm. SCDID' e Se
nal para adolescenra egresaos do SIStt:ma com:aonal ou 
cmnpnndo medidas socKJeducanvas de sc:nullbenlade 
ou de Liberdade ass11bda. • • 

Apla- a decisão do Governo Foderal em pnon
zar a educaçio básJCa. espeaalmenre o ensmo funda-
mental • . .. ........ 

Apela ao Muusuo da Educaçiio. no aeolldo de 
que esamule sua eqwpe de nbalho a propor alumallvas 
adequada& ao financwnento do en11oo supenor • • 

l2lcanDmnloa ~do R«pn111...., ri' 233198. 
dr honlctutjJem dr pesar ao e>-Seuadoi' Humben>l..uc<na. 

nJNIA MARISE 

Reaudescuoenro das doeoças end!nucas no Pais 
e o caos da políbca samcana brasúeuL . . . .. 

Encanmllnlo a VOia\]iiO do~ rfl. Z3JI'l8 
de homeoagem de pesar ao c<-Seaador Hwmenol..uc<na. 

Cumpnmeola o Senador Arbndo Pono por seus 
aVliiiÇOS à fren"' do M~n~sléno da AgncuiiUra Aparte ao 
Seo Arlindo Porto . . 

Ponclenções sobn: o func1onabsmo pdbbco 

LEONEL PAIVA 

PEC n2 18198. que supnme o IIICISO V do parágra· 
fo llruco do an. 194 da ConSUIUIÇiiD Fedellll • • 

Endossa o cbscuno do Seuadolr Bemanlo Cabral 
sobre a eAploraçlo dr madeua submersa na Amazõrua 
Aparte ao Sen Bernardo Cabl3l 

Assoaa-s< ao prmWICiamenm do Senador João 
Rocha sobn: o fU. aruveiSáno do jOmal go1ano O I'Upu-
lllr Aparte ao Sen Joio Rocha. • .. .. .. •• 

Congranda-se com o Presidente Fernando Henn
que Cardoso. pela n:wuiiD uums..,nal n:abzada há IS 
dias, na qual declara guena ao desemprego • . .. 
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VI 

PIÍg ..... 
Ll1<'10 ALCANTARA Leitura dJ Mrnsa.aem n!. 11619~ ~~ 403/48 na 

on~m 1 que submtl~ .i .iprec.açio do Senado Federal a 
Dlscuando a PEC n!. 28196, que altera a 1eclaj;ão escolha do Sr Marco César Meu"a Naslausky Muusbo 

do an.. ~da Coosbtw...-, Federal t ll)..)w elllie os cbrel- de Pnmara Classe. do Quadro Pennanenu: da Carmra 
IDS socuus., o dlmlo a moradl.ial 198 de Diplomara. para exercer o carpo de Emblu>.- do 

Dia MwKbal da Sallde 223 Brasil JURto a Sanra Sé 407 
Homenagem ao cmquentenáno da Orj:auzação 

223 
lo!Wll da Mensagem n" I :1&'98 (n' 444198. na 

MuncllaldaSaude . ongem' que submete a aprecsaçãu do SenaOO Federal a 
Pwecer n!. 189/98 - Comassão de ~sW1105 &o- escolha do Sr RJcaRio Can-alllo do Nasamenw llcxJes. 

nõlruoos. soiJrr o OfiCJ<> ·s· ri' 17.-<18. do PR:sulen"' do MlruSITO de Segunda Classe. do Quadro PennanenU:. da 
BBI!Co Central enc:anunhando sohCJraçào do Governo do Cam:ua de DJplomaU. pan exercer o carro de Emb.w-
Eslado de Serg~pe. relaovo a ~ln de crodlw JIDliO xador do Bnos~ JUDIO à Rep!lbhca do Senegal 419 
ao Banco do Nonleslr do Bras~ - NB. no llmlnto do Requenmento ri' 234198. sobCitmdo mfllnllaÇÕes 
~de DesenvolwmenU'I do Tunsmo no Nordesle ao Sr Muusrro dr Esudo dos TraDSportes. relallvas IIOS 
- ETUR. com ~....,. de repasse do Banco ln..,_ sJStemas fermvJinos anrenonnen.11: admuusbados pela 
rameneano dr DesenvolvameniO - BID no valor de Rede Femmina Federal S.A - RFFSA. 486 
RSI7 314 776.79 1-m&lh6es • ......,tos e quaror- Lenun e comcnWias sobre o 11111J0 de Dad 
ze DUI. seleCCD.IOS e seteata e seas lUis e seu:nta e DOYe Squanm. edllonl de opuulin do jOIIIal CGrnlo Brul· 
ceruavos1. W.J05 recursos se destinam à exea.ção dr pro- liease. de 22-3-98. que traia da abordagem ec:onõnuca 
,elOs dr mfra-c:suuwra. e de~volvunelll:o msbruciOOal do problema da Vlolfacu . . . . S04 
naquelee- . 231 Constderoções sabre o Programa de Apo1o e De-

PR n2 3~. que auiOnza o Esrado dC' Seqppc a senvolv11nen1o da FrubCUiliD'a lmgada. lançado pelo 
rontralar operação de crábto JUDIO ao Banco do Nordes i'R:SJ-"' Fernando Honnque Cardoso. em """'mbro de 
rr do Bras~! - BNB. no lmbtro do Prosrama de Desen- 1997 560 
volvunenro do Tunsmo no Nordeste - PROOFn.JR 
C"om reruJ"S(b. dr repasse ck· Banco lnlerammc-BIK' dr MARLL'CE PINTO 
Desenvolvunrnl:o- BID. nn valor de R$17 314776.,79 Sohdanza-se à ho!IIOIUigerll pósblma profend.l 
1 dezesseac rmlhões trezentos c qua1orze nul. serecentos pela Senadora Benai~Lt da SLiva ao caruor T1m Miua em e Sdf:llla c sets rems e selalt& e nove centavos). C'UJO& re seu d•scuno Apan< à Sen llenedua da s~ •• 547 cursos R destmam l execução de pro,etos de 1nfra-eSD'U-
wra t desenvolvnneniO UISDtUCional naquele eslado 235 MAURO MIRANDA 

Despede-se da Seaad0r11 Repna Assumpçlo por 
O.seubndo a PE:C n" 28.-<16 qU< .olren a redação ocu1ão do re10mo do Salador Arlmdo Porto 10 Senado 

do an.. fJ!. da Consabllção federal ( llk:lm. entre os dlm-Federal Apan< à Sen Regma Assumpção 293 
o !oOC'UU5. odlmro à moradia] 109 Elogia a mecbda da Rccr~ta Feda-.11 que favorec:c 

Elogia a llhlação do Senador lns Rczende à fmlre VIIIJBII"' p.-.., da Zona Franca de M...,. Apal1< 
m do Mlrusréno da Jusoça. saudando seu reromo à Casa ao Sen Bernardo c::abral . .. . 

137 Ponderaç(Jos solm: a UICbfcrcnça do Governo ~- Aparu: .., Sen lru Reeende . 
H"""""''!"m aos cmquema anos da OqJ........, doral pn com "" .-. e regrõc:s Vlnmados por gnn-

dos Esladoo Amencanos - OEA 159 des calumdades, como a seca no Nordeste e o grande 
EDcanunhando a vuração do ~nlo rfl. ma!ndlo no Esrado de Rorauna. 296 233198 de homenagem dr prsar ao ex- Hum O.a do Jomahsla. b"Bilsoomdo oo cha 7-4-98 359 404 Reg~sv:a o crJJIC:II6rx'l de .ugo esmw pelo fran- bcno Lua:na. 

cC:s Énulr Zola. o ''J"Accusc", pubbcado no Jornal pan- NABOR JUNIOR s1ense L • A.III'OI"e. que rq:wesenta com eficac1a o papel 
359 Encarmnhando a VIJI3Ção do Requcnmento n!. da unpreosa. . 

Sauda o ,_.., do Senador Arbndo Pmo l Casa. 233198. de homenagem de pesar ao ex-Senador Hwn 
389 elo~11nlo sua aiUaÇiio i fR:nle do Mmuocno da Agnadlula 362 berto LUL."ena 

Problenw. de saude no Brasil e voto de confiança 
l'"El S!JASSUNA no rectm-empossado Muw.110 da Saude, José Serra 362 

Encanunhando a votaÇão do Requenmeolo n! Encanunhando a vc•taÇão do Requenmenro n!. 
229JCi»S. de homena,em dr pesar ao Dr Tarcis1o dr V as- 231198 de homenagem de pesar ao eJ.-Se...tor Hum 

392 ooncelos Mma. 369 bcnolucena 
Requenmenro n!! 23:198. sobc1tando mformaçôe5. 

ao Muusrro dos Transponcs. rei ao vas: ao pnx:euo de ODACIR SOARES 
concessão de trechos de rodoVIas federms a IDICiallva Cu!espuld!l"""<r!VIilfaaol'1csidudel'anamloll!ll 
pnvada. que vem sendo de!.envoh1do pelo Governo Fe ._ por um pupo de ,.......,,.,. oo dia 15.1-98. - a 

147 dera! • pan .. de 1995 .l75 acna:511ãoponoexpknçio - .. "''!!iolllrlili!limca. 
O.a Muncbal de Combale ao Can=. leCa1do ron- PI..S n' 901118. que aaesc:eniB allnea ao an S5 da 

srder-..'iies sobrr a doença. 381 kl n! 601Sn3 (Le1 dos Re(IISIJ<I5 l'liblu:osl. a fim de 
Destaca os D'Bbalhns dos doulme.s como Máno tomar obngaiÓna a Inclusão das unpresi6es dlgums no 

170 """'ff. Alberto Coubllho Napoleão La.,.,..., e Jorge a&.seniO de regJSilv C'JYII t2 pe150115 R81Ul'U 
de Mamllac. como máhcos p~oneuos c 81UaD.Ies no Reahdade da saude e poübca samlána bras1leua 

205 combalr ao c.incer no Bras•l 381 Aparlr a Sen Jllrua Manse 



Ola Mund1al da Saúde . 
D1a do Jomabsta e o '2! Senunáno lnlemacwnal 

de JOillllls Dlános. no ma 7-4-98. em Brasi!Ja !DF) .•.• 
Fórum Ec:onOnnco Mund1al. em Davos. aa Sui

ça. que debateu os suceSSIV06 abalos nas bolsas Ul.'-
ncas 

SugeR a coação de uma corporaÇ., bans.;;~j 
de seguro de crldlto no BraSil. que YLSe ganu1:1r o fluxo 
de capnms mlmlaC:UlnaJS sem as fones osalaç&;s das 
movamentações do cap1ral especulabvo • __ • • • •• 

Sa6da o Senador Arbndo Pono por seu retomo 
à CasL após período l fnm"' do M1n1Sléno da Agn-
culrura .. . . . . .......... . 

Refle•ões sobte a queslio do OrçamenlO púbbc:o 
Aponla soluçlles pan1 os problemas do Orçamen

lD pubbc:o -- --- - -- - -

OSMARDIAS 

Salkla o Senador Arhndo Pono por seu retor
no lt. Casa. elog~ando do seu desempenho à frenre do 
Mtmst&l.o da Agncu\tura. Apane ao Sen Arlmdo Por-
to ..•.....• 

PEDROPIVA 

Aruação do Senador lns Rezende no Muusléno 
da Jusaça. saucbmdo seu retomo à CasL Apanc ao Sen 
Ins Rezende . . . . 

PEDRO SIMON 

Marufesla sobdanedade ao MIIUSUO Arbndo Por
lO. por sua alUIIçlo no Mwsléno da Agnculaua 

Sabsfaçlo com a osc:olba do ga11c:ho FranCisco 
Tumo P""' o Muuslá1o da Agnc:ullun. • •• . ....•.. 

AI"""ÇÕ<:s 1111m....,.,s efelUa.:las pelo -
Fc:mando Heanque. - -- - - - - - --- - -

Sabsfaçlo com a IIIDaÇiio do Senador lns Rc-..n
de no Muusléno da JUSllça. ...- seu noiOmo l 
Casa Apar1r ao Sen. Jru Rezende • • 

Sobdanza-se ao pronUIIClameniO do Senador Ro
meu Tuma sole o s1Siel'll8 pennenaáno brasdeuo 
Aparte ao Sen Romeu TWDL • • 

C.nquen..,náno da Orgaruzação dos Estados 
Amencanos - OEA . .• . 

Dlscubndo a PEC ,_ ~6., qut al1era a redação 
do an. ~da ConsiUwção Federal Cmclw, en~~e os cbrca
tos soc1aas. o dJ:rcno à moradlaJ 

Enc:anomando a WJIBÇio do R<quonmonm rf! 233198. 
de homenagem de pesat ao ex-Senador Humberto Lu-
cena. - - --

Parabeniza o Senador Arbndo Pono por seu lr.l· 
balbo desenvolvido frenae ao Muu.SI.mo da Atmcullura 
Ap...., ao Sen Arbndo Pono 

RAMEZTEBEI" 

Assoaa-se ao pronuncwnen10 do Senador Ber
nardo Cabral. sobno a .. ploração madeii"01ra por países 
máncos na flon:sra amaz.6ruca Apane ao Sen Bernar-
do Cabral - - - - - -

EnlendtmeniD entre lOdos os parndos da Casa a 
respeito de cbspos~bvo da medKia prcmsóna. que 1senta 
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aposentados e servidores. mabvos do PaJ.s da conm~w-
çio à 5egundade soc:1al - - 66 

Olsc:unndo a PEC n" 28196 que allOnl a redação 
do an. fi' da Consnnuçlo Federal (InCho. entre os cbm-
tos SOCIII.S, O dn~\tO • moradl.a) • • • •• • • •• •• • III 

Eocammhando a votação do Requenmento n! 
2291!18. de homonogem de pesar ao Dr Tan:!Slo de V as-
c:onc:elos Mlll8. -- • • - - • 370 

OasodUID da BoliVLL o qual peramenl 722km do 
1em16no sul-nwo-grossense, favorecendo a econom.~a 
do esbldo .... -- --- 372 

REGINA ASSUMPÇÃO 

PLS n"91198. que msbnu o Conselho Federal do 
Sec:nolanado- CFSEC. e os Conselho& Regionais de Se-
"""""""' - CRSEC. e dispõe sobno a fi""hzação do 
eKercíCIO profi:SSIOIIBI. • •• • • • • _ 281 

Despede-se do Senado Federal. em deconl!ncta 
do """""'do Senador Arlmdo Pono à Casa 292 

ROBERTO FREIRE 

V1111a à Umvers1dade de Uberlincba. na qual 
fX'OrRu a dern1nc1a da eusl!ncla de uma mmula de que 
YJsa pro:IIJI.r marufeslaÇães pllbhcas no campus daquela 
UlUversldade - - - - - -- - - -- 222 

ROMEROJUCA 

P1..S ~ 84198- Complemearar. que al~eta a l.e1 
Complemenw- n! tiJ/91, que dlSpõc sobre as normas ge-
raJs para a orgaruz.açio. o preparo e o emwxego das For-
SOS Armadas. plllll cnar bngada espeaal de com- ao 
incêndio florestal nas regaões Nane e CeolrO-Oeste • 43 

PLS n'- 89198 - Complemauar, que modú1C8 a 
Lei Complauentar n'- 82195, que cbsapbna os h1111tes 
das despesas com o fW1C1011absmo polbhco. na fmma do 
an. 169 da ConsblUiçiio Federal - - --- - - - -- - - 169 

Parabemza o Senador Cnrlos Palloc:lruo pelas 
anábses com relação is pnmeuas ações do MuuslrO da 
Slllide, José Serra. Aparte ao Sen Carlos PalrOcimo •. 216 

Queimadas no Estado de Rorauna. ::!17 
Requenmenoo apnosenllldo por S e.•. propondo 

que o Senado cne uma conuss.ão lemporin.a 1mema. 
composta por ...., senador<s. pan~allllr aas m""""&açÕeS 
das queunadas oc:omdas em Roraima. •• • • • 218 

Requerunen1o encanunhado por S Ex! ao Plenii-
no. no senado de que o Senado aprove e encarrunhe. à 
Representação Dlplomibc:a do Sn Lanka. vOID de censu-
ra aquele Pms por penmtll' a venda de cnanças .. .. 218 

Moddicaç.io na Le1 Com&lcmeruar rf!. 8:!195. co-
nhecKia como Le1 Camala. por ,..,. padrões de seu dls-
ptndlo com pessoal pan1 a Adrnuusttaçlo Pllbbc:a. . 377 

Considera en-ônea a ven;ão da Políc:10 Fedet-al. di-
vulgada pela mq:Jn:nsa. de que os mc:@udoos em Roraima. 
foram provocados ~ lrabalbadore:; que renam al:e8do 
fogo em suas propnedade5 para não pagar empréstunos 
do Procera ou do FNO .. . • . 509 

ROMEUTUMA 

Pan:cer rf-177198-Conusslode ConsbhDÇão, Jus-
bça e CKiadamL sobre o PLC n" fiJI'TIIrf- I 286195, na 
ongem), de UUC1abva do Pmndenu: da Repúbbc:a, que 
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du,põe sohre a cnação de e&rJ!OS eiC'D\.01/o de ~lf' Pc 
mtenc1ano na Carteira Pobaal Clvd do Dlsm10 Fedcn1 

Ducunndo o PDL ri- 131/97 tn2 S731'l7. na on· 
.@!eJnl, qut aprova o Imito do Amrdo de Parrena e de 
Cooperação cm Maa!na de Segurança Piibbca. celebra· 
do en1re o Governo da Repubhca Federativa ckl Brasil e 
o Governo da Repubhca Francesa. cm Brasília. em 12 
de IIIBIÇO ... l'l\17 

Enc:ammhando a YOIBI"ão das emendas ofeRadas 
ao PLS ri! 220N1. de IDICiabva da Conussio Espec1al 
do El Ntiio. cnada por 111010 do Requenmenro n!S33197. 
que eslllbelec< as lluelnzes Nao."IOIIIIIS d< Dofesa C.vd. . 

Preocu)HHO com os resulllKios do 61111110 Ceoso 
Penti<IICI;Ino • ..ahzado pelo Muusk!no da Iusoça. os 
qWils revelam o aumento do nUmero de pre11d:J.inos e a 
conseqOeal< superlcJiai:io em quase IOdos os presidtos 
lnstletros . . 

Cnnunaltdade )IIYeml e a nolução da uopuublh· 
dade penal d< 18 anos para 16"""" . 

Requenmenro n! 238198. oobcuando mfonDIIÇÕCs 
ao Mnuslro da Jusoça. Renan calhel105. a ""peuo das 
medidas adoladas por aquelr Muu!llblo com n:laçio a 
denunaas de U"Tegul1111dado praucadas por cbngentes 
do Banco do Noroeste . 

Requenmmro pi. 239,q8 SOIICIIando mr~ 
ao Muuslro da FV".enda. Dr Pedro Malan. a respet:ro das 
medidas CODCrelaS adoudas com relaçio ao chamado 
"Caso do Banco Noroes~<" . 

Comentános sobre seu comparectmeruo ao scrrua 
n:ino "Como se Muda um Pais :uraves da EducaçãCI' 
cvenhl realu..ado pela Rede Globo de=- TeleVJsão. na capl
lal paultSia. no dta 14-4-98 

RONALDO CUNHA LIMA 
Requenmenro n& ~33198. d< ........,_m de pew 

ao ex-Senador Humberto Lucena 
EI1Calnlllhando a votação do RequcnmeniO n!

~3Ji91! de homenagmn de pesar ao ••·Senador Hum· 
benoLucena 

SEBASTIÃO ROCHA 
PLS ri! 82198, qur IDfOa obngalona a Jdenbfica

çãoo da JIUIII:na pap. de nablrez:a msntue~onal ou poüu
ca. bem como de seu auror 
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PLS ri- 8SI'll'l- Compl<m<nw qu< au""'za o Poder 
&ecuavo a mar a Regüct lnlf:l!T3da dr Dcsenvolvmacnro 
do l'ant < Amapa- RIPAMA. e UISDIUir O f'rolnona Esp<· 
aa1 11< Desenvommt:llro doll<lm do Rio Amazmas 

E.naunuillndo a """'iÕ' do Rtxoteamono rf. 233o'l8. 
d<.........,..... d< pew ao ... Senadot-'Humbc:no Lucona. 

SÉRGIO MACIIAOO 

Oralldlo do povo c:earensc para com o Senador 
lns Rezend< por sua ação à fn:nr< do Muu....,o da Jus· 
bça """""ao Sen lns Reune~<. 

Vll.30N KLBINIJBING 

PR ri- 31198 qu< dt•pi!e som. as opetações de 
cn!dtro por anDOCipaçllo de n:cetu mçamenr:ána de mi<· 
resse dos es&ados do Dlslnto Federal. dos mwudPJOS e 
d< suas n:spec~~vas autarqwas < fundações • 

Parecet- n" 191WB- Conussão d< Assuntos f.co. 
nOmu:os. som. o Ofíao ·s· .,. ~S/98. do Pnmdcn~< do 
Banoo Cmual. qu< encammba ao Senado Federal. sob· 
ctiiÇio do Governo do Estado do Pamná. para que possa 
eJJI.Ibl Leoas FmancC'1111!l do Tesouro do E.sllldo do Panl
ná - l.FIPR. CUJOS recursos serão destinados ao gu-o da 
d1V1da mobl.bárua vcnavel nc:t I!.Rmestre de 1998 

PR n!. 33198. que autonza o Eslado do Parana a 
enum. por me~o de ofenas píabbcas. Lebi1S Fmancenas 
do Tesowo do f:sllldo do ParBllá - LFTPR. cups n:cur· 
sos serão de~ ao guo da div1da molnbána venci 
vel no Jlr. semeSire di: 1998 

WALDECK ORNELLAS 

PLS J1!. 83198 que aiLera o § 11. do art J!l. e o 
_.do an :!"da Let rl-9.533197 

Pan:cer n! 194;98 - Coausslo de Assuntos Eco-
nõnucos. '101m: a Me11511Fm ri- 101/98 , .. 209198. na 
ong>:ml. qu< submelc à deltb<nçio do Seaado Fed<nll. 
o ContraiO de Reescalonamento ele Dlv:tda fumado entre 
a Repdbbca Federaava do Brastl e a Reptlbbca de Gana 
em li de ROYC"mbro de 1997 

,_19SI'l8- Conussio d< Assunroo Socws.""""'"" 
emendas of"""'das .... plenáno"" SubaiiiUIIYO do Senado 
ao PLC ri' 18/IJS trl- 2.o90191. aa IXIII"mJ. que............, 
o e>en:tcK> proliUionaf ... -.tolugt .... 
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Ata da 231 Sessão Não Deliberativa 
em 3 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs .. Geraldo Melo e Nabor Júnior 
(lnic1a-se a sessão às 9 horas ) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnoor) - Declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus. onocoamos nossos tra
balhos. 

O Sr 1° Secretano em exercocoo. Senador Jef· 
terson l"'eres, procedera a leotura do Expedoente 

É lodo o seguonte 

EXPI=DIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

MENSAGEIIN"115, DE 1998 
(N" 371/118, na origem) 

Excelentissomos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Nos termos do art. 104, parágrafo únoco. oncoso 
I, da Constduoção, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas Exc;elênctas o nome do Doutor 
Aldor Guornarães Passannho Junoor, do Tribunal Re
goonal Federal da 1° Regoão. com sede em Brasnoa
DF, para exercer o cargo de Monostro do Supenor Tn
bunal de Justoça, na vaga reservada a 1uozes dos Tn
bunaos Regoonaos Faderaos e deOOnente da aposen
tadona do Monostro José de Jesus Folho 

Os méntos do indocado. para o desempenho 
desse elevado cargo, constam do anexo cumculo. 

Brasiloa. 31 de março de 1998 - Fernando 
Henrique Cardoso. 

CURR/CULUM VITAE 

1- Dacloa Pn-la 
Nome- Aldor Guornarães Passannho Joonoor 
NBSCimento - 19 de maoo de 1952 

Nacoonahctade - Brasoleora 

Naturalidade - Roo de Janeoro 

Estado Covol - Casado 

Foloação- Aldor Guomarães Passannho 
YeSIS llcoa V Amoedo Guomarães Pasaan
nho Júnoor 

Resodêncoa - SHIS CL 14 ConJUnto 9 casa 19 -
Lago Sul 
CPF- 316 091.637153 

Cl- 2.460.515 -IFPIRJ e 1/18- TRF -1° Região 

11 -Instrução 

Pnrnano (1959/1962)- Colégoo São Vocente de Pau
la (AJ) 

Gonasoal ( 1963/1966) - Colégoo São Vocente de Pau
la (RJ) e Colegoo Dom Bosco (DF) 

ClásSico (196711968 - Colegoo Andrews e Colégoo 
Anglo-Amencano (em convêniO com o cuiSO de 
pré-vestobular Héloo Alonso - RJ) 

Curso Supenor (1970/1974)- Bacharelado da Facul
dade de Doredo da Unoversldade do Estado dA 
Guanabara (UEG) 

III - Aprovação em Concurso Plibllco 

- 1975 - Concurso para Procurador Au1árquoco/As
sostente Jurodoco - (MPASIDASP) 

IV - Experilucla Profissional 

- Estagoano do Servoço Juridoco do SESI - AJ -
(197311974) 

- Advogado Contratado do Escntóno H.B. Cavalcsn
to. Pessoa. Mazzollo - Advogadoe - (AJIRJ -
197511979) 

-Advogado do Banco Nacoonal da ~- BNH 
- (197611966) 



ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

- Eac:ntóno PIÓPf'IO, em Bras1lla - DF, em soclfldade 
com o Dr Spencer Daltro de M1randa F1lho 
(1979/1989) 

- Assessor Espec181, para assuntos )UndiCOS, da 
PJeS1diincl8 da Fundação Habltac1ona1 do Exencdo 
FHE, requJSdado do BNH e. postenonnente, a Cai
xa Econ6miCB Federal, (198211989) 

- Adl/Ogado da Ce1xa Econõ1111Ca Fedem/ - CEF -
( 1986/1989) 

-JUIZ do Tnbunal RegiOnal Federal da 11 Reg1ão (a 
partir de 1989) 

V - DeiiCriçio das atlvldades e cargos eaer
clclos 

a) Na Advocacia Liberal 

- Advogado contratado do Escntono H B Cevalean
b, Pessóa, Mazzlllo - Advogados, na Cidade do 
R10 de Jane1ro 

AIMdade defesa dos Interesses dos clientes 
1unto à 11 lna1inc1a e Tnbuna1s de JuSIIÇB a Al
çada do Estado do R1o de Jane1ro espBCialmente 
em ações de natureza cível e comercial, e as
MSSOramanto 1und~eo em rnatena de D1re1to Co
marc•al 

- Escnt6no de AdvocaCia propr~o, em Bras1l18. 

Allvldade defesas nas ~nstãnc1as superiores ba
siCamente Supremo Tnbunal Federal. Tnbunal 
Federal de Recursos e Tr~bunal Supenor do 
Trabalho defesas no Conselho de Contnllluln
tes em Bras11Ja, consullor~a sobre 1nvest1mentos 
no Pais e Comerc1o Extar~or, assessoramento 
JUnco para a obtenção de 1ncent1vos IISCBIS junto 
ao M1n1sténo da Fazenda Secretanas de Fazen
da Estaduais e CENAL na Implantação de pro,e
tos lndUStn&IS 

b) No Banco NaCional da Habitação 

- 1976-1978- Assessor Jurid1co da Assessoria de 
E8ludos e Transferência de Terrenos (AET}, de
pa. Departamento ae Terras 

- 11179 - Aanuor Jurick:o da Certe1ra de Operações 
de Natureza SOCial (GEDAJICOS) 

- 1117l111981 - Assessor Jur~diCO da Agêncta do 
BNH no 01stnto Federal (AGR-10-0F), lotaCio na 
Subgettnaa RegiOnal do FGTS 

- 198111982 - Chefe da Assessona JundiiiB da 
Agênc:IS do BNH no D1stnto Federal 

c) Na FunDação HabitaCional do Ex*t:ttD 

- 1982/1 989 - Assessor Espec1al, para asauntos JU
ridlcos. da Presldênaa da FHE 

d) No Tnbunal RBgJOnal FedenJI da 1° RIJ(IIáo 

- Ju1z da 11 Turma e da 11 Seção do Tnbunal 

- Presldêncl8 aa 1' Turma (1995/1996) 

- Membro efe!lvo do Conselho de AdminiStração 
(1995/1996) 

- Membro efet1vo da ComiSSão Junsprudênaa 
( 199511996) 

- Membro efet1vo da CorR!ssão de Promoção 
(1 99511996) 

VI- Curao de Eapecielizaçio e Saml..,._ 

- AdvocaciB de Empresa (1 ano, oom exame de 
aproveitamento) Instituto de D1rei!O de E~ 
da Faculdade de D1redo Cãndldo Mendes (RJ). 

- Leg1slação TrabalhiSta e FGTS (com exame de 
aprovedamento) Escola TécniCa de ComérciO da 
Fundação GetúliO Vargas (RJ) 

- Interpretação da le1, promovido pela FacuJdade 
BrasiiBira de C1ênaas JurldiCBS da SUESC (RJ). 

- S1mpos10 sobre Estabdldade, FGTS e Políbca Sin
diCal, promovido pala comiSSiio de Trabalho e Le
giSlação Soc1al da Cãrnara dos Deputados (Bab). 

- "Forum JundiCO BraSIIeuo 1fT", prorncmdo pela 
Fundação Dom Cabral e PUC-MG (Belo HolizaiiiB). 

- ·n Forum Jur1d1C0 - A ConstitUIÇão Brasileira", po
rncmdo oela Fundação Dom Cabral - PUC-MG 
(Belo Honzonte) 

- "DII811o Processual do Trabalho na Nova Consbtw
ção", promovido pala Academa Naaonal de Otrat
to do Trabalho (BsB) 

- Sem1náno Sobre a Reforma do Poder Judtcillno 
(CJF) 

- Reforma do Codlgo de Processo CMI (CJF) 

- I Encontro de JUizas FederaiS da Regão Noldes-
te, em Teres1na- PI (1995) 

- Enccntro NaciOnal de Magndlados FedetaiS - (CJF) 
- 11 Encontro de JUIZBS FederaiS da Região AmazO-

mca em Cul8bá- MT (março de 1996). 

VIl - Trabalhoa Publicacloe 

- "Valor da Causa no Llllacons6rc10 Abvo" (~ 
AJUFE, JUnho/91, págs 28131) 
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-"O Exame Psocotéc111co nos Concuosos Públocos" 
(Suplemento "Dooaoto e Justoça•, Jornal Comtio 
Braalllen .. de 25-3-96, e "Jornal Trabalhista", V. 
608, pág. 602 - 20-5·96) 

VIII - A~ Publicados. dentre outras 
111111 ssgulntas revistas Eapeclellzadu 

- Revosta de Prevodêncoa Socoal, Revista LEX - Ju
nsprudêllCIB do STJ e TRF1 s, Revoeta Jurídoca Mo
neora Síntese Trabslhosta, Revosta Tnrnestral de 
Junsprudêncoa dos Eetados, Revosta dos Tnbu
naos. Revosta Coéncoa Jundoca, Bolellm de Junspru· 
dêncoa - ADCOAS. lnstotuto de Pssquosas Jurodo· 
cas - BONIJURIS, lntonnações Juoldocas e Em· 
presanaos- ADCOAS Repertono IOB de Junspru· 
diincoa e Revoeta de Processo 

IX - Ungua Estrangeira 

-Inglês 

- Cuoso intensiVO de onglês no Center for Englosh as 
a Sacoud Longua)B (CESL) da Southem lllonoos 
Unovei'BI!Y lllonoos, EUA (duração· 4 meses); 

- Cuoso regular de onglês do lnstotuto Boasoi-Estados 
Unidos (IBEU - duração: 6 anos - RJ) 

- Diploma 'TOEFL expedodo pelo Educatoonal Tes
tong Servoce - ETS, Pnnceton, NJ, EUA (nlvel 
superior) 

- Doploma de Mochogan, expedido pela Mochogan Sta
te UIIMirsoty (nível secundáno) 

X-Condeco,.ç&ea Aez: 1tldlla 
- Ordem do Roo Branco, no Grau de Comenda

dor(Mmosténo das Ralaç6es Extanores) 

-Ordem do Ménto B-noa, no Grau de Comendador 
(Governo do Dostnto Federal) 

- Medalha do Pacolocador (Monosténo do Exércoto) 

- Colar do Ménto JudiCiáno "MiniStro Nélson Hungna 
(TRF- ~· Regoão) 

- Ordem do Ménto M•itar - Grau de Cevaleooo (Mo
nostério do Exército) 

Brasi~a. 5 de agosto de 1997. - Alcllr Guima
rães '"-rlnho Jlinlor 

(Ã Comissão de Constlluiçáo, Justiça e 
Cidadama.} 

MENSAGEM 

N" 116, de 1998 (n" 377198, na ongem), de 1• 
do conante, restitUindo autógrafos do PIOJBIO de Leo 
n• 4, de 1996-CN, que autonza o.Poder ExecutiVO a 

abnr ao Orçamento Foscai da Uruão, em lavor do Mo
nosténo da Justoça crédrto suplementar o ., valor de 
conqiiente e quatro moll>ões. novecentos e vonte e 
seos mil, cento e conqiienta e ono reaos, para os tons 
que especoloca, sancoonado e transformado na Leo 
n• 9 616, de 1° de abnl de 1996 

AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N• 226196, de 27 de março últomo referente 
ao Requenmento n• 42, de 1998. do Senador Ade
mor Andrade. esclarecendo a ompossobolidade de 
prestar as onlormações relatovas ao otem 1, pelos 
rnotovos expostos. e respondendo parcoalmente o 
otem 2, vez que a sostemátoca de aquosoção de on
centovos foscaos deve ser venfocada JUnto ao Fo
nam/Sudam. 

N" 230198. de 27 de maoço úftirno, referente ao 
Requenmento n• 16, de 1996, do Senador José 
Boanco, esclarecendo a olllpOSSiboiidade de prestar 
as mlormações solocltadas por tratar-se de maténa 
pootagoda pelo sogolo bancáno 

Os esclarecomentos prestados pelo Mo
rustoo foram encamonhadoS, em cópoa, aos 
requerentes 

Os requenrnentos vão ao Arquovo. 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
cAMARA DOS DEPUTADOS 

N" 42198, de 1° do coneme, comunocando o ar
quovamemo do ProJeto de Leo do Senado n" 160, da 
1993 (n• 4 676194, naquela Casa), que "dospõe sobre 
a dostnbuoção de poocassos a JUizes desognados pwa 
0€ TnbunaJS Eleiloraos"; e 

N• 43198, de 1° do corrente, comunocando o 
arquovamento do Projeto de Leo do Senado n° 
31, de 1996 (n• 2.210/96, naquela Casa), que 
"dospõe sobre o regome tributáno das mocroempra
sas e empresas de pequeno porte, e dé outras 
poovodãncoas". 
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P.o.RECERES 

PARECER N" 175. DE !998 

Da Com1ssão de Assuntos Económicos. sobre a Mensagem 
n• 85. de 1998 cn• 92. de 21 de jane~ro de 1998, na ongem), 
do Prestdente da Repubhca sohc1tando seja autonzada 
contratação ale operação de credtto externo entre a 
Repubhca Federallu do Brasil e o Banque Nauonale de 
Pans- BNP. no valor equl\alente a US$7,013,100 00 (sete 
nulhões. treze nul e cem dolares norte-amencanos 1 de 
pnnc1pal. destinando-se os recursos ao financiamento parctal 
do Programa de Banco de Testes para Desenvolvtmento de 
Propulsores de Satehtes 

RELATOR Senador JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

I- RELA TÓRIO 

Por mtennedJO da Mensagem n, 065. de I oog 1 Mensagem n' 

92. de :I de janetro de 1998. na origem 1. o Presidente da Republica 

solicita seja autonzada contratação de operação de creditO externo entre a 

Republica Federativa do Brastl e o Banque \auona/e do? PoJ.rls - BNP. no 

'alor equ1\alente a US$ 7,013.100 00 I sete m1lhões treze m1l e cem 

do lares none-amer1canos 1 de pnnctpal. destmando-se os 1 ecursos ao 

financiamento parctal do Programa de Banco de Testes para 
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Desenvolvimento de Propulsores dé' Satelites, a cargo do Mm1sterio da 

Ciência e Tecnolog~a. 

Integram a Mensagem. CUJO processado abrange as folhas 01 a 

176, os segumtes documentos: 

I. Exposição de Mot1vos n• 038/MF. de .C O de Janeiro de 1998. 

do Ministro de Estado da Fazenda. às folhas 02 a 04. 

2. Parecer PGFN/COFIN" 068/98. I 5 de Jane1ro de 1998, da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministerio da Fazenda. que 

examina o aspecto legal da operação de credito. as folhas 06 a 15: 

3. Parecer STN/COREF/DIREF N" 529. de 09 de dezembro de 

1997, da Secretaria do Tesouro Nacional do MimsteriO da Fazenda. que 

examina a operação de credito em termos de seu merl!o e dos hmites de 

endividamento da União. às folhas 16 a ZO, 

4. Oficio FIRCEIDIAliT/SUCRE-97i584 de .CS de novembro 

de 1997, do Departamento de Cap1ta1s Estrangeiros do Banco C entrai do 

Bras1l à Procuradoria-Geral da Fazenda Nactonal do M1msteno da 

Fazenda. mfonnando o credenciamento da Repubhca Federam·a do Brastl 

para negociar a operação de crédito no exterior. as folhas .C I a .C3. 

5. Minuta do contrato a ser celebrado entre a República 

Federauva do Brastl e o Banque Nat10nale de Parts- BNP. as folhas .C4 a 

69; 

6. Portaria n• 353, de 24 de outubro de 1997. do Secretario do 

Tesouro Nac1onal do Mirusteno da Fazenda, dtvulgando a execução 

5 
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orçamentána do Governo Federal no penado de Jane1ro a setembro de 

1997. às folhas 70 a I:!:!: 

7 Documento "Limrres de Endn•rdamento da Unzão -

Posrção JUnhot97''. de responsabilidade da Secretana do Tesouro 

Nac1onal do Mm1steno da Fazenda. demonstrando que a operação de 

crédito pretendida atende às extgênc1as de hm1tes prev1stas nos ans. :!", 3" 

e 4" da Resolução n• 96. de I 'l8!P. do Senado Federal. as folhas I :!3 a 134: 

8. Documento "PI'opmta para Conrraração de Crédrto 

Extemo" de responsabilidade da Secretana do Tesouro Nacional do 

Ministeno da Fazenda. que procede à análise dos custos e l:leneficios 

econõmicos do proJeto a ser financiado, ass1m como a anahse tinance1ra da 

operação de crédito. as folhas 135 a 143, 

9 MmuiB de contrato entre o Insmuto "JacJonal de Pesqu1sas 

Espac1a1s e a Soc1ete Europeenne de Propulsion S· A. texto em mglês. as 

folhas 144 a 174. 

I O. A\"Jso n• 94- SUPAR/C. Civil. de ::! I de Janerro de 1998. 

do Ministro de Estado Chefe da Casa Civ1l da Pres1dênc1a da Republica ao 

Prime1ro SecretariO do Senado Federal. encammhando a Mensagem 

PresJdenc1al. a folha 175, 

ABRIL OE 1998 

11. Declaração do recebimento da Mensagem Prestdencial 

pela Presidência do Senado, à folha 176. 

A operação de credito externo tem as segumtes caractensticas: 

ai devedor: Republica Federattva do Brastl: 
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b) natureza JUrídzca do contratante Pessoa JUndica de direito 
público mtemo e externo; 

c) credor: Banque Natzonale de Parzs - B.\'P. 

d) garantzdor Compagnie Françazse pour /e Commerce 
Extérzeur- COFACE. 

el natureza da operação· financiamento externo: 

jJ jinalzdade: financiar parcialmente o Programa de Banco de 

Testes para Desenvoh 1mento de Propulsores de 

Sateliles e I OO"'o 1 cem por cento l do prêm1o de 

seguro de crédito a Compagme Françazse pour 
/e Commerce Exterzeur- COFACE: 

g) ,·alor US$ 7,013,100.00 I sete milhões. treze mil e cem 

dólares none-amencanos 1. sendo US$ 6.560.000.00 

I se1s milhões, qu1nhentos e sessenta m1l dólares 

none-amencanos I correspondentes a 80~ o (oitenta 

por cento I dos bens e ser\'IÇOS e US$ 453,100.00 

1 quatrocentos e cmquenta e três m1l e cem dólares 

norte-amencanos 1 correspondentes ao seguro de 
credao. 

hJjuros·- per10do prehmmar 0.75'!-o (setenta e cmco 

centes1mos por cento I ao ano acima da UBOR de I 

I um 1. :: I do1s I. 3 I três I ou 6 1 se1s 1 meses. conforme 

o caso. contada a parur de cada desembolso. ate 03 
de fe\'ereuo de 1999. 

periodo de pagamento 7.44°o a a (sete mte1rose 

quarenta e quatro centes1mos por cento! ao ano 

sobre o saldo de' edor no IniCIO de cada penodo de 
06 I se1s 1 meses. 

zl comzssão Je admzmstraçào ate 0.5°o 1cmco dec1mos por 
cento 1 do valor financ1ado. 
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Jl com1ssão de compror.:1.;so ate 0,5°ó a a lcmco decimos por 

cento) ao ano sobre 3 parcela não ut1hzada do 

contrato. contada a pan1r da dala de sua assmatura e 
calculada com base no saldo não uuhzado no iníc10 

de cada período de 06 ( se1s 1 meses. 

I J despesas gera1s. as razos.ve1s. hmlladas a 0.1°'o 1 um décimo 

por cento l do valor da operação. 

mJJuros de mora I% a a um por cento) ao ano ac1ma da taxa 
operaciOnaL 

nJ cond1ções de pagamento. 

ABRIL DE 1998 

-do prmc1pal em lO (dez I parcelas semestra1s. 1gua1s 

e consecuuvas. vencendo-se 3 pnme1ra 

em 03 de agosto de l QQO 

-dos JUros semestralmente 'enc1dos em 03 de 

fevereiro e 03 de agosto de cada ano. 

-da com1ssão de admm1s1ração paga\ el ..\5 1 quarenta 

e cmco 1 d1as apos ~ aprovação da 

operação no Registro de Operações 

Finance1ras- ROF. 

-da com1ssão de .·omprom1sso semestralmente 

antec1pada. ate o ..t• 1quarro1 mês do 

IRÍCIO de cada penedo. 

-das despesas geraiS: apos a aprovação da operação no 

Regtstro de Operações Financeiras -

ROF. mediante comprovação. devendo 

ser pagas em rea1s. exceto aquelas 

incorridas no extenor que so possam ser 

pagas em moeda estrangeira . 
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li-VOTO 

Compete a esta Com1ssão. nos termos do an 52. mctso \".da 

Constituição Federal. combmado com o an 393. paragra!o umco. do 

Regimento Interno desta Casa. a inic1at1va de prOJelo de resolução que 

tmphque o exercício da competência pnvauva do Senado Federal de 

autonzar operações externas de natureza financeira de mteresse da Umão. 

Segundo o Parecer STNICOREF/DIREF V 529. de 1997. da 

Secretana do Tesouro Nacional. o Programa de Banco de Testes para 

Desenvol\ 1mento de Propulsores de Satélites '1sa a Implantação de mfra

estrutura a pesqu1sa e ao desenvolvimento de sistemas de controle de 

satélites, mediante a fabricação. mtegração. montagem. testes e 

qualificação de um banco de ensaios e propulsores de, s:uelites com 

Simulação de almude, que pennmrá o conttole e a manobra de correçào 

dos satélites. 

O Parecer PGFN I COF lN" 068198. da Procuradona-Geral da 

Fazenda Nacional. informa que as · formalldaaes pre' zas a contratação 

presentas na Constzruzção Federal na Resolução n, 96 de i 5 de 

dezembro de /989. reszabeieczdapeia Resolução n" :· de (15 de Junho de 

1992 ambas do Senado Federal. . e nos dema1s dtsposmvos lega1s e 

regulamentares perrmentes. foram mtegra/menre obedeczdas 

O Parecer STN I COREF I DIREF n• 529. de I D97, declara 

que há margem para a contratação da operação de credito nos hm1tes de 

endl\ 1damento da Umão estabelecidos pelos an1gos :•. 3° e --1° da 

Resolução n• 96. de 1989. restabelec1da pela Resolução n• 1 i. de 1992. 

ambas do Senado Federal. 

9 



lO ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Os auws do presente processo encontr3m-se mstru1dos com a 

documentação exigida pelo ~ J• do art -1" da Resolu~ào n• Q6. de 1989. do 

Senado Federal 

Considero. de outra parte. altamente rele\ antes os ob.leti\OS 3 

que se propõe o Programa de Banco de Testes oara Desem oh 1mento de 

Propulsores de Satehtes. ràce a necessidade de que o Bras1l 'enha a 

dommar. no mais breve espaço de tempo possl\el. a tecnologia de 

lançamento de satelites 

ABRIL DE 19'18 

Tendo em' ISta o exposto. mamfesto-me favora\elmente a que 

se autonze a Repubhca Federativa do Bras1l 3 contratar a pretendida 

operação d~ credito. nos termos do segu1nte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2.9. DE 1998 

4Uiort:o a Repubbco Federom·o do Brostl a 
conrrarar operaçt'io de L .. reduo externo com o 
Banque Narzonale de Par1s - BNP no valor 
eqUI\'Q/ente J CS'S - OIJ JO(J 00 ISBle mr/h/ses 
treze mrl e cem dólares norte-amerrcanosJ de 
pr1nc1pal. desnnando-se os recursos ao 
}intJnc1amenro oarc1al do Programa de Banco de 
Testts pal"D Destn\'CIIumento dt! PropuLsores dr 
Stueb1es 

O SENADO FEDERAL resolvP: 

Arr. I • E autonzada a Republica Federam· a do Brastl, nos 

termos da Resolução n• 96. de IS de dezembro de 1989. restabelectda pela 

Resolução n" 17. de OS de JUnho de 1992. ambas do Senado Federal. a 

contratar operação de credito externo com o Banque .\'atlonale de Parts -

BNP. no \alor equl\alente a USS 7,013.100 00 I sete milhões. treze mil e 
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cem dólares nane-americanos 1 de principal, destinando-se os recursos ao 

fmanciamento parcial do Programa de Banco de Testes para 

Desenvolvimento de Propulsores de Satélites. 

An. 2" A operação de credito externo a que se refere o art1go 

anterior tem as seguintes caracteristicas: 

a) devedor: República Federauva do Brastl; 

-
b) namreza jurídica do contratanre Pessoa juridica de d1reito 

público interno e externo; 

c) credor: Banque Natzonale de Parzs - BNP; 

d) garantzdor: Compagnie Françaue pour /e Commerce 
E:aérieur- COF.A.CE: ' 

e) namreza da operação: fmanciamento externo: 

j) jinaluiade: fmanciar parcialmente o Programa de Banco de 
Testes para Desenvolvimento de Propulsores de 
Satélites e I 00% (cem por cento 1 do prêmio de 
seguro de crédito à Compagme Françazse pour 

le Commerce Extérzeur- COF .A. CE, 

g) valor: USS 7,013,100.00 (sete milhões. treze mil e cem 
dólares norte-americanos 1. sendo US$ 6.560,000 00 
(seis milhões, quinhentos e sessenta m1l dólares 
norte-americanos) correspondentes a 80% (Oitenta 
por cento) dos bens e serviços e US$ 453.100.00 
(quatrocentos e cinqüenta e trés mil e cem dólares 

norte-americanos) correspondentes ao seguro de 
crédito; 

h)ju_ros:- período preliminar: 0,75% a a (Setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano acima da LIBOR de I 

li ----
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I um),: (dcilis), 3 ftrêsl ou o 1se1s1 meses. conforme 

o caso, contada a pan1r ae cada desembolso. ate 03 
de fevereiro de I 999. 

penado de pagamento 7,44•,. a a (sere 1nte1ros e 

quarenta e quatro cenresimos ror cento 1 ao ano 
sobre o saldo devedor no IniCIO de cada penado de 

06 (seiS I meses; 

li C:OmlSSÕO de .:zdmll'IIStraÇÕO ate ,; 5° o I C IRC O declmOS pOr 

cento l do valor financ1ado. 

Jl comiSsão de c:ompromrsso: ate 0.5~ o 1 cmco dec1mos por 

cento I ao ano sobre a parcela não uuhzada do 
contrato, contada a pan1r da data de sua assmarura e 

calculada aom base no saldo não uuhzado no IniCIO 

de cada período de 06 ( se1s 1 meses. 

lJ despesas gerars: as razoáve1s. hmuadas a O. I 0 o 1 um dec1mo 

por cento 1 do valor da operação. 

mi Juros ie mora l 0 'o a a (um por centol ao ano ac1ma da taxa 
operacional; 

nJ c:ondtções de pagamerrto: 

-do prrnctpal. em lO (dez I parcelas semestraiS. 1gua1s 

e consecutivas. vencendo-se a pnme1ra 
em 03 de agosto de I ooo 

-dos ;uros semestralmente \enc1dos em 03 de 

fevereiro e 03 de agosto de cada ano. 

-da c:om1ssão de adm1mszração paga\ e! -15 !quarenta 

e cmco I d1as apos ~ a pro' ação da 

operação no Registro de Operações 

Finance1ras - ROF 

ABRIL DE 19'18 
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- t/Q comtssão de compromtsso semestralmente 
antecipada. até o -'" 1 quano I mês do 
imcio de cada penado. 

- dJu despesas gera1s: apos a apro' açào da operação no 
Registro de Operações Financeiras -
ROF. mediante comprovação. devendo 
ser pagas em rea1s. exceto aquelas 
mcorridas no extenor que so possam ser 
pagas em moeda estrangeira. 

Art. 3" A contratação da 'lperação de crédito externo a que se 

refere o an. I" deverá efethar-se no prazo máximo de 540 (qumhentos e 

quarenla) dias contados da data da publicação desta Resolução. 

An. 4" Esta Resolução entra em v1gor na data de sua 

publicação. 

Sala das Com1ssões. 31 de março de 1998 

. Presidem:: Jwl 
6.-oi.:a 

. Relator 

-- ·- " --

I 1 
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--•• r' 1 

01- FERNANDO BEZERRA : Presidente em exercfclo 
02- JOSÉ ROBERTO ARRUDA: Relator 

03- JEFFERSON PERES 
04- JONAS PINHEIRO 
01- PEDRO SIMON 
08- JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
07- LÚCIO ALCÂNTARA 
08- JOSÉ FOGAÇA 
01- BENI VERAS 
10- LEVY DIAS 
11- LAURO CAMPOS (vencido) 
12- VILSON KLEJNOBING 
13- FREITAS NETO 
14- NEY SUASSUNA 
15- LÚDJO COELHO 

ABRIL DE 199~ 

/ 
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I. RELATóRIO 

ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

PARECER N" 176, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS. 
sobre • Mcr"ll""' n" 100. de 1998 ln" 2118198, Dll 

aripm), elo J'leaideale da República. eaca'"'nhanelo ao 
Seaado Fedenl pmposra para que &eJ& autonzada a 
Repdblic:a Fecknbva elo Bruil a c:oatnrar opençlo de 
Clálito eztenlO DO vai« de ali! US$ S 1,318,050.88 
(~ e um milhi!es, llezeDIOS e dezo110 mil, e 
ciaqllllala 1161.- - e Ollellta e 0110 
ceata-). juDIO., Peenewerft GmbH 

RELATOR: Senador ESPERJDIÁO AMlN 

O Senhor Presidente da República encammha para exame do '\~nado 

l"cd.."'"al proposta para que ~eJa autonzada a Repubhca r edcram a do Bras o I a contrar::r 

opcnçào de credito e'(terno no 'alor de USS 51.318.050.88 I cmquen\a e um nulhõ"'. 

l-tos e dezono nu I. e cmquenta dólares norte-amerocanos e o11cn1a e 0110 ccnta\<"SJ. 

j.-o ao PN!IIf! Wt!rjr GmbH. 

Os recursos advmdos da opcraçilu ue credoto destmam-se .10 

r-iamcnto para aqu1s1çio de bens e serviços de ongcm alemã. no àmb11o do 

Plat!rama de Reaparelhamento da Marinha (PRM/11 PPOMI. 

E.slt: empréstimo externo apteSentará as segumtes caracterl~tic:as 

•J DEVEDOR: Republica Federat1va do Brasil: 

IIJ CREDOR: Peene Werft GmbH (Alemanha); 

IS 
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cl VALOJt: IJSS S 1.318 050.88. sendo USS 41.054.440.70 financiados c: USS 
I 0.263.61 0.11. a lillllo de s•nal: 

di.IVROS: ~alo do dc"cclor enlrC: 

I. ale I •·· a.a. acima da LIBOR semestral p.lfll dólares norte-americ:anm. 
inc:•dc:ntc OiObrc u saldo devedor do prmc:1pal. a panir da data de <ada 

desembolso: 

:!. CIRR. para dólares nane-amenc:anos. de prazo de 5 a 11.5 anos. a 'ler 

lixada 1111 dala de ass1na1ura do c:onualo. mc:•d .. '"IIICS sobre o saldo devedor 
do pnncipal. a pan1r de c:ada desembolso. 

el SECVRO OE CRÉDITO: ate S.!% flat c:alc:ul"do com ba'IC nos 'alares 1ola1s de 

.:ada c:on1ra10 comen:1al: 

fi .IVROS DE MORA: u1e l"'o a.a. ac1ma da taxa uperac:l<lnal. 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: . . . 

DO !!>INAL- 11pos a aprovaçlo do rei!IISiro da operação no ROF !Rcg1slro 

de Opmu;Ocs Fmance1ras1. 

DO PRINCIPAL - em dez parcelas semestnus .• gua1s e consec:uuv:1s. 

'cnc:endo-se a !'"me•ra seis meses apos o respecu• o ck.-sembolso. 

00~ JURO~- >emeslnllmcnre vencido.•. JUntamente com o pnncip.:JI: 

DO SEGURO DE CREDITO- apos a apro•ação do reg1s1ro da uperaçáu 

no ROf. dire~amenre ao c:redar medianle c:nmprovaç4o. 
~·';·· 

As opcraçCies de cn!dilo nremo esdo suJCilas as c:ondir;:lles e exil!etlt:la• 

cleiinidas na Conslltuiçalo Federal eu Resol~ n• 96. de 1989. do Senado Federal. 

Para a operaçilo de c:nldiiO on pleileada. os hmi1cs de end1vidamen1o da 

Unilu. a11pulados nos ans. :!". 3" e 4" da referida Resoluçlo Sio atendidos. conforme é 

informado na Expos•çalo de MOiivos que acompanha a Mensagem Pres1denciBI. 

Rasalle;ie.· tadt.VIL que o P- STN/COREr/DIREF n• 355. da Sec:rela!i• do 
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Tesouro Nac:10nal. anexo ao Processo em exame. apenas infonna que a operaçlo de 

credito pretendida enquadra-se nos limites de endividamento previscos n~~~tuela 

Rcsoluçiio. nlo sendo forne.:idos os dados comprobatorios do cwnprimento dos cillldos 

hmites 

Há que se destacar. também. relativamente ás o:xigCnc:ias quanto à 

mstrução do processo. constantes do § 3" do an. 4" da Resolução n• 96. de 1989. que 

nio tbram .:ncammhadas as mformaçlles relativas à análise dos custos e bencticios 

econõm1cos o: socia1s do projeto a ser financiado pela operaçl\o d" crédito pmcndida e 

prc' 1s1a cm sua alínea "b". 

O Parecer PGNtCOFIN" 134/98. <ia l'rocuradorla-<i,.ral da Fazmda 

Nacional. anexo a E!\posiçilo de Motivos. quando do exame das cláusulas da minuta 

contratual. conclui que as mesmas sAo admissivei$ c CSlilo de acordo com a legislaçlo 

brasileira aplicavcl a espécu::. tendo sido observado o disposto no an. s• da Rcsoluçio 

n• 'Ir. de I 111111 que ''eda d1SJ105içlo contratual de natureza politica 011 atentatória à 

sober.lma nacional e a ordem pubhc:a. 

Rclall\ amente a .:x1gCm:ia consmucional de que programas ou rro.JelOS 

constem do Plano l'lunanual e da Lei Orçamemária Anual. foi informado pela 

Secretaria de Orçamcn1o Federal do Ministmo do Plancjamcmo c Orçamento. cm 

O 1.12. 97. que a operaçio em tela estava inc:lulcla no PI'OJeto de Lei Orçamenrária para 

I 998. que jó foi transfonnado em lei. Ademais. a Scc:retaria de PlaacjiiiiiCIIIO e 

Avaliaçilo do mesmo Ministério informou que o Plano Plunanual em vip (Lei rt' 

9.276. de 09 de maio de 1996) contempla o ... cto relacionado ao finacia

pretendldo 

E o relatorio. 

17 
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li. VOTO 

Pelo acama el(posiO. somos pela autorazaçio pleiteada pela Mensagem n• 

I 00. de 199R. nos tennos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 30, DE 1!1!18 

A111or1:a ,, Rep1thi1Lu fL•derclll\'11 du Bn.url '' 
t:ONralar operaçüo de .-rrdllo c.wemn nn •·olor 
,. USS J/ J/ROJOIJill<"llfqWnto <'11m mlihik• 
trwulflos e Je:o11o mrl e ,·mquenro dólt~rrs norte· 
_,.ICIIIIDS e OlleiiiQ I! OIID (BitlD\"0.." /UntO 110 

Peene Werft GmbH. 

O SENADO FEDERAL ..-lve: 

Art. I" E a Republica Federaliva do Brusal auton:ucla .: ~ontratar 

operaçio de credito e'tcmo. no valor de USS S 1.3 II.OSO.II (canqllenta e a.m milhões. 

trezenUlS e dezoito mtl. e canqllenla dólares none-tuneric:anos e oilenla e ollo cenlavo~ 1. 

junto 110 Pftne Werft GmbH 

Ptrrtigm_fo rímro. Os - advandos da operaçlo de credato referida 

no c:aput clc:ste anigo desunam-se ao ti-illmento plll'll aquisiçlo de bens e setYIÇOS 

de onpm aleml. no àmbito do PNIP••• de R.eaperelhamento da Mannha (PRM/11 

PPOM). 

Art. z• As condiçc'les li1111111:earas básacas da operação de cn!dito sio a.~ 

~e~uinlft: 

a) DEVEDOR: Republica F ederaliva do Brasil: 
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b) CREDOR l'eene Werli GmbH (Alemanha): 

c) VALOR: li!>) 51.318 USO.BB. sendo US$ -1 1.0~4 440.70 li1111111:iados e USS 

I 0.263.f> I 0.1 B. a lltulo de smal: 

d) JUROS: upção do devedor entre· 

I ate I • a a.a acrma da LIBOR semestral para dõlarcs norte-americanos. 

rncrdente sobre o saldo devedor do pnncipal. a panrr da data de cada 

desembolso: 

::!. CIRR. para dõlares nõne-americanos. de prazo de S a B.S 11110$. a ser 
lixada na data de assmarura do conuato. mcidentcs sobre õ salde dcvedl'r 

dom princrpal. a panrr de cada desembolso: 

e) SEGURO DE CRÉDITO: ate S.So/ojlat calculado cllll'l base n\)5 \alorcs tOIBrs de 
;. 

~ada contrato comercral: 

f) JUROS DE MORA: :uc l"ó a a. acnna da laX& opcracronal: 

g) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

DO SINAL - apõs a 11provaçAo do registro da opcraçlo no ROF (Registro 
de qP.~m~ções Financenu): 

DO PRINCIPAL - em dez pan:elas semestrais. iguais e c:onsccuti\"'115. 
'encenda-..: a primerra se1s meses após o respectivo desembolso: 

DOS JUROS - semesrralmenrc vencidos. Junllmenrc com o principal .• 

DO SEGURO DE CREDITO - após a aprovaçio do rqislnl da opcmçlo 

no ROF. dm:tamenre ao CRdor mediante comprovaçio. 

Art. 3" A aurorrzaçlo concedida por esra Resoluç4o dC\-eni ser exerc1da 

no prazo de qumhenta• e quarenta dias. conllldos da d:lla de sua publicaçlo 

Arl. 4" Esta Resoluçilo enua em vrgor na data de sua publicaçlo. 

JQ 
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11 o~ DC IJll 
' Sala da Comtssão. em 

! / .. 

/~~ r-- /;.".l>restdcmc~~J-
) / .:tk ,..w.'"'.~ .... 

7 

• 
01- FERNANDO BEZERRA Vice-Presidente ao eurcico da Presidhda 
02- ESPERIDIÃO AMIN: RelatDr 

03- VILSON KLEINOBING 
04-JOSéFOGAÇA 
05- JONAS PINHEIRO 
06- PEDRO SIMON 
07- LEVY DIAS 
08- JOSé EDUARDO DUTRA 
09· BENI VERAS 
10- JEFFERSON PERES 
11- LÚDIO COELHO 
12- LÚCIO ALcANTARA 
13- LAURO CAMPOS (vencido) 
14- WALDECK ORNELAS 
15- FREITAS NETO 
16-NEY SUASSUNA 
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PARECER N" 177. DE 1998 

Da COMlSSÃO DE CONSTITUIÇÃO. 1USTIÇA E 
CIDADANIA. sobre o ProJeto de Le1 da Cimara n• 60, 
de 1997 (n" 1.286, de 1995, na Casa de origem), de 
iDiclllliva do Pn:sJClcnre da República. que dispõe sobre a 
c:riaçlo de cargos efeuvos de Agente PemtencWio na 
Caneua PollcJal CIVIl do O.Sinto Fede:al e d4 OUUliS 

provideac:•as 

RELATOR: Senador ROMEU TUMA 

I- RELA TÓRIO 

A proposiçlo é de iniciallva do Poder Execuuvo e foi apresentada 
em 1995 à CAmara dos Deputados pela Mensagem n• 1.327/95, em 
conformidade c:om o art. 67 da Constituiçlo Federal, onde recebeu o n• 1.286. 
Naquela Casa imciadora tramitou pelas Conussões de Trabalho, de 
Adminislraçlo e Serviços Públicos; de Finanças e Tributaçao; e de Constituiçlo, 
Justiça e Redaçilo. 

Aprovada com emendas, o texto fmal. com um Anexo, a Os., fo1 
remetido 110 Senado Federal em 23 de outubro do ano em curso, pelo oficio PS
GSE/190197 

O projeto de lei cria na Carreira Policial Civil do Distrito Federal 
quatrocentos cargO" 11' Agente Penitenciário, que serio prov11los à razio de até 
cem cargos por ano (art. 1°). 

o art. r altera o efetivo desse SerYidores públicos civis em virtude 
da mcorporaçlo do número de cargos cuja criação é pre1endida pela proposiçlo. 

O art. J• mdica, como cobertura orçamentãria dessas uovas 
despesas, as dolaç6es cousigmv!as pela Umio 110 orçamento do Distrito Federal. 

~1 
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A trarmtaÇio regimental nesta Casa trouxe a lllllléria a 
c:onheciii1Cilto, disc:ussio e deliberaçlo neste órgão legmlabvo frac1onário. 

É o relatóno. 

n- PARECER 

O Decreto-lei n• 2.266, de 12 de março de 1985, em seu Aaexo I, 
identificava tres classes e quantitalivos para a cam:ira, de nivel médio, de Apntc 
Penitenciário: ~a-, çom 1S7 cargos; I" Classe, CC1111 lOS c:arp; e Clasle 
Especllll, c:om 88 cargos. Posleriormente, em IS de seranbro ele 199!1, fanm 
cnados pela LeJ n• 9 09!1, mais cinqflellta cargos, todos de~ Classe, perfilzcndo, 
naquele nível, 207 cargos. 

O projeto de lei em auálise cria 400 cargos naquela 'J.8 Classe, 
fazendo restar as lotaç(les desta, da I" Classe e da Classe ElpecJal, 
respectiVamente, em 607 cargos, I GIS cargos e 88 cargos. 

Inicialmente, faz-se necessário o examD elo rip taico 
terminológico elos conceitos coabelos na pioposiçio. Vem de Hely Lopes 
Meirelles que "corgo público é o lugar IMtilrlído 1111 Of"Jflllr:wçao do ,.IWÇO 

plibiiCO, com denommaçilo pt"Ópf"la, atf"lb111~s e respoiUQbilidatles espec(fiCtiS 
e estlpindw correspontknUI, partll ,., provrdo e fiJUlrt:rdo pot" 11111 tilrllar, na 
forma eslllbeleclda em /e,.. (Direito Administrauvo Brasileiro, 19" ed. BL, 1994, 
Malbeiros, Sio Paulo, p. 360). Da mesma pena vem que f•çlo é a lllribuiçlo ou 
o ~UDlO de Blribulçfles que a Admimstraçio CXIIÜeR a cada crt srrria 
proflliSioDal ou comere individualmente a determinados .viciares para a 
execuçlo de serviços evenn1ais. Clule é o agrupamearo de C1Q01 da mesma 
profiSSio, c:om id&!ticas lllnbuJções, responsabilidades e VCIICIIIIIiDlOS e que se 
constituem em degraus de evoluçlo na Carreira. a qual é definida pelo 
III!JUPIIIIICDl de elas'""' da ·mesma protisslo ou aâvidade, e&eiJimadas em 
hienlrqwa do .viço. A soma das diwrsas carreiras e elos C11J1111 jsg!ac!os 

comp6ern o Quadra de determiDado órgão. 

É reconhecível, assun, no texto do projeto e no Aaexo que o 
acompanha. o ngm técniCO 

Quanto à competênCia para o oferecunento de proJeto de lei sobre 
essa maléna. lem ela raiz constltuclOllal. O an. 61, § 1", U. "a", lllaalmeDic, 
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comete ao Presidente da República o poder pnvauvo de uucJallva legJSiatJva 
sobre ··cr1ação de cargos ... na admmutração du-eta". Já o an. 21, XIV, também 
da Carta Polítu;a., defme que "compete à Unúio ... orgam::ar e manter ... a políc1a 
CIVII ... do DIStruo Federar. A combinaçlo dos dois dispositivos constJtucJonaJs 
federms deságua no reconhecimento nítido da perfeição J urid1ca da proposta 
quanto à competência 

Quanto ao mstrumento utilizado, é lição abundante na melhor 
doutnna que a criação de cargos públicos ex1ge lei. 

Ensma Celso Antõruo Bandeira de Mello que "os cargos públicos 
são criDdos por le1, salvo qlllmlio concernentes aos serv1ços awCIIItU'es do 
LegislatiVO. caso em qlll? se cnam por resoluçiio, da Cãmara ou do Senado. 
conforme se trate de serwços de uma ou de outra destas Casas." (Curso de 
Dueito Adtrun1Sttat1vo, s• ed. rev. e at., 1994, MalheJroS, Silo Paulo, p. 146). 

Diógenes Gasparini, peremptonamente, diz que "a cr1ação e a 
transformação de cargos urgem le1 se essas operações duserem respeito ao 
ExecutiVO (Admmutração PúbliCO direta, autárquiCO e fundacional públ1ca). A 
le1 é de m1c1atn1a exclusiVO do Pres1dente da Repúbl1ca. consoante estabelece o 
art. 61. § 1". 11, "a" da Constituição Federal ... " (Direito Admmisttauvo, 4" ed, 
rev e ampl., 1995, Saraiva, Silo Paulo, p. 189). 

A mesma liçio é encontrável em Hely Lopes MeireUes lob. c1t, p. 
363) e Edunut Fem:ira de Faria (Curso de Direito AdmuustratJVo Posmvo, 1997, 
Dei Rey, Belo Honmnte, p. III). 

Nenhum óbice, portanto, quanto ao mstrumento nonnauvo uu1J.Zado, 
em razio de a organização da Policia Civll do Distnto Federal ser competência 
consutuc1onal da Umilo. A cnaçilo de cargos nessa estrututa, assun, é fella por 
lei de truciatJva privativa do Presidente da Repúblil:a. 

É de se frisat, também., a previSilo do art. 48, X, da Consututçio, 
que comete ao Congresso Nacional poder de apm;iação dos proJelOS de le1 sobre 

o assunto, o que se traduz, pela melhor interpretaçio, na espécie, em poder para 
emendar a proposição., atendidas as limttações do an. 63, I, do mesmo diploma 
Juridico. 

Resta atendida também a prescnção do an. 169. parágrafo úruco .. 
onde e detenrunado que a criação de cargos depende de dotação orçamentána 
suficiente. A eXIgência é amainada por se tratar de cargos cnados na esUlltura do 

23 
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DIStrito Federal, cuJo custeto, com verba federal. repr-se-á por urÇIWCIIIO 
pr6pno 

A técruca legiSiabva do proJeto é satisfalória 

Á VISta de tudo, somos pela aprovaçlo do Projeto de Lei da am.a 
n• 60, de 1997, nesta ~orrusslo 

Sala das Sessões, 31 de março de 1998 

' Presidente 

.• Rlllalor 

Vala~ 
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lLul',l.l\(1\ll CllAUI\. 1\loi(,.I\OA P(LI\ ::.CCI~[l,\r,· ~~•"..1 1d-. 1,..-:_r, 

República Federativa do Brastl 

Constituição 
----------------------------j~~----------------------

"Art. 21. Compete a Uruão 
.......................................................................................................... 

XIV - orgaruzar e manter a policia federal a pohc1a rodo\lana e 3 
femMána federais, bem como a pohcta CIVIl, a pohc1a m:htar e o COI1lO de 
bombe1ros nulltar do Dtstnto Federal e dos Temtonos 

······································································································ 
Ar1. 48. Cabe ~10 Congresso N.ICIOIL.11. com .1 S.111Ç:'iodo Pr.;::~,d!.!nlc d.1 Pcpubl1 .... 1 

n.'lo c"g1da esta para o cspcctlicado nos • .ns 4'J ; 1 c 52 uzspor sobre tod.ls •1s 
rnatcraas de compclêncm da Unuio. cspcc.aalmcntc sobre 

........................................................................................................... 
X - cnnç:io translorm.1çilo c c,unção de cargos empregos c funções 

pubhcas . 

.......................................................................................................... 
Art. 61. A tmctauva das le1s complementares e ord1nanas cabe a qualquer 
membro ou conussAo da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do 
Congresso Nac1onal. ao P..:stdente da Republica, ao Supremo Tnbunal Federal 
aos TribunaiS Supenores. ao Procurador-Geral da República e aos c1dadãos 
na forma e nos casos pCC\'lstOS nesta ConstitUição 

4 I" São de 1maauva pnvaU\3 do Presidente da Reoubhca as le1s que ........................................................................................................... 
11 - d1sponham sobre 
a) coação de cargos, funções ou empregos publicas na admmiSlração 

cltreta e autárqwca ou aumento de sua remuneração . 

........................................................................................................... 
An. 6J. Não será admtudo aumento da despesa pre\'1Sl3 

......................................................................................................... 
I - nos prOJetas de tmc•au,·a eM:IUSI\'3 do Preszdemc da llepubhca 

ressalvado o dtsposto no an 166. §§ J",e 4° . 
............................................................................................................ 

Art. 67. A ntatena constante de P'O)ctodc le1 rc)Ctl3do somente podcra •onsutuu 
objelO de novo projeto, na mesma sessão leg1slau' a mcdl3ntc proposta da 
rna1ona absoluta dos membros de Qualauer das Casas dn f'.-.norl""ccn 1\.•'1,..,,...""' 

Art. 169. A despesa com pessoal au\o e tn3li\O d.1 l 1mjo dos Estados d0 
D1stnto Federal e dos l\.1umcJpiOS não podera e'cedcr C"S. llmucs csta.ttclecldos 
em le1 complementar 

Pnragraiv umco A concessão de qualquer 'Jmagcm ou aumento de 
remuneração. a cnação de cargos ou alteração de estnuura de carreiras bem 
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como a adm•ssão ele pessoal. a qualquer utulo pelos orgãos e enudades da 
adnumsuaçao d1reta ou 1nd1reta. •nclUSI\C fundaçoe~ •nsmUJdas e manuda~ 
pelo poder publico. so poderão ser fe~tas 

........................................................................................................ 
PARECER N" 178, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS. sobre as 
eiDelldas n•s I e 2-Plen. ao Projeto ele Lel do Senado n• 
142. de 1995, de autona da Senador Osmar D1as. que 
ena o Propma de Estímulo ao Pnmeuo Emprego -
PEPE e d4 outras prov•d&K:•as. em tramnação conjunta 
com o Projeto de Le1 do Senado n• 143. de 1995. de 
awona do Senador Osmar D1as. que concede mcenllvo 
tnbuláno ao empregador paruc•pante do Programa de 
Eslimulo ao Pnmeuo Emprego - PEPE e d4 outras 
provld!OCIBS. 

RELA TORA Senadora BMIUA FERNANDES 

1- RELATÓRIO 

ABRIL DE 1998 

São submet1das a anabse desta Com1ssão de Asswuos SoclaJS 

duas emendas, de plenano. apresentadas ao Projeto de Le1 do Senado n• 142. 

de 1995, que têm por finalidade cnar o Programa de Estímulo ao Pnmearo 

Emprego - PEPE A refenda propos1çio tramita conjuntamente com o Projeto 

de Lea do Senado n• 143, de 1995, por tratarem da mesma matena 

As duas emendas, ambas de autona do Ilustre Senador Jose 

Eduardo Outra, VIsam a 

1" dar nova redaçil.o ao § I" do an 3". afunde reduzu. de 
25% 1-ara I 0% dos empregados registrados na empresa. o hmne para 
adlmssio de adolescentes que 1rio mtegrar o PEPE. sob a alegaç<!.o de que .. ., 
problema que se VISlumbra como .·onsequêncta do pro_teto ,. o rossl\•e/ 
deslocamento de outra parcela do mercado atualmente ocupada por pessoas 
com 1dade super1or à benefictada por esta med1da. 11a mawr~a· das \•e:e~ 
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chefes de ( .. mu!la que. por \Ua cond1ção soc1al. carregam responsabilidades 
adiCIOnais" 

2• dG!' r;.:..·~ reC:'!C"àr' "'n :u"'t 5° ron• c ::crf"oli:("lrr.n de trê.; 
paragrafes. no sentido de assegurar aos adolescentes lrllegrames do PEPE a 
obngatonedade de matncula em estabelccuncn1os ofiCiaiS de pnme1ro grau. 
bem como detenmnar sua fiscalização pelo Mm1steno do Trabalho e pelo 
Mm1sténo da Educação e do Despono, sob a JUSIIficallva de que "o 
descnvolvmwmo técmco-pro{iss10nal do JOVem não pode ser tratado como 
marérra IS()Iada. ma.s mser~da num contexto ~ducocJonal ma1s amplo 
e.<tabclec•d<> pela Le1 de D1rctr~;:es e Ba.ses da Educação. recenrememe 
aprovada pelo Congresso e sanc1onada pelo Presidente A emenda proposta 
não el1mma o tremamento de JOvens ao trabalho através dos 
c.rtabelecmlelllos de en.<mo Criados, orgam;:ado.< e adnumstrados pelas 
Confederações Nac1ona1s de empregadores, mas permue ao Executivo que 
estabeleça normas para melhor adequar as necess1dades pedagógicas dos 
JOvens às luas ncce.mdadcs de mserção no mercado de crabalho" 

E o n:latono 

II-VOTO 

A Emenda n• I , ac:enadamente, preocupa-se em preservar o 

mercado de trabalho para aquelas pessoas que se Situam na faJxa acnna dos 

quarenta anos de 1dade Na verdade, esses trabalhadores. chefes de fannha 

com responsabilidades malores que as dos JOvens. Já vêm sendo alvos de 

d!scnmmação por parte de muitas empresas e, cada vez maJS, enfrentam 

senas dificuldades para se manter no trabalho ou a ele retomar 

AdemaJs, a redução de 25% para 10% do número de 

empregados da empresa na Situação preVIsta pelo § I" do an 3" do projeto em 

tela representa uma forma de conc1har os benefic1os conced1dos a uma 

c:ategona sem preJu.!bcar outra. 

~7 
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Não e dem:us ressaltar. por fim. q•Je a redução propos; .. trara 

menores õnus dO '''\amemo da Umão 

A Emenda n" ~. ao detenmnar a matncula dos partiCipantes do 

Programa de Esumulo ao Pnme1ro Emprego em estabelecunentos de ensmo 

pubhco de I o grau. se não 11verem completado a educação fundamental ate a 

Oitava sene do I • grau. e mentóna, p01s \1sa a conc1hação da 1n1c1ação ao 

trabalho com os objetlvos educacaona1s. atraves da escola 

Na verdade, o autor da emenda procura preseT\ ar o acesso 

desses estudantes aos valores cullura1s assegurando. desse modo. o necessano 

e 1mprescmd1vel desenvolvunento da propna per~onahdade e do cara1er. bem 

como das faculc:!ades de compreensãc-. de .tnlgarnento. de expressão e de 

adaptação 

A nova ot1ca q11e a emenda pretende tmpnmrr ao projeto 

penmhrá que a relação entre o adolescente e a escola aconteça de rnane1ra 

pnontana AdemaJs, sua relação com a empresa não pode ser a de um 

emprego comum. mas, s1m, de estágr.o, uma vez que a fase em que se encontra 

o adolescente deve ser maJS voltada para a aprendizagem na escola 

Por outro lado, fica também claro que a mudança proposta ao 

art 5" em nada compromete o tremamento desses adolescentes para o 

trabalho, por mtermedto dos estabelecunentos de ensmo cnados e 

administrados pelas confederações nac1omus de empregadores 

Por ultuno. JUigaanos oporruno alterar a redação do § I o do art 

s•. obJeto da Emenda n• 2. para garantir aos adolescentes abrangr.dos pelo 
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PEPE a opção de acesso também aos cursos e exames supletivos do ensmo 

fimdamental 

Pelu expos1->, opmamos pela aprovação das emendas, je 

plenano. oferec1das ao Projeto de Le1 do Senado n• 142, de 1995 com a 

segumte subemenda 

SUBEMENDA N" I - CAS 

(à Emenda n• 2, de plenano) 

Dê-se à Emenda n• 2, de plenario, a segwnte redação 

§ I" Os empregados participantes do Programa de 
Estimulo ao Primeiro Emprego deverão estar matnculados em 
estabelecimentos de ensJno público de I" Grau ou em cursos e exames 
supletivos. do ensino fundamental, se nio tiverem completado a 
educação fundamental, até a oitava série do I" Grau 

······························································································-···················· 
........... 

Sala da Co101ssio, 2S de março de 1998 
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•.DE"iiR .A 'll.i't o\D[ - aJ!<;Jni:,;; -E 
t:MILIA FER-\iANDES- RBLATORA 
BENEDIT A DA SIL \A 

-JOSE ALVES 
BELLO PARGA I o\BSTENÇÃO) 
NABOR JUNIOR 
JOÃO FRANÇA 
JONASP~IRO 
OSMARDIAS 
SEBASTIÃO ROCHA 
CASILDO MALDANER 
WALDECK OR-'I.'ELAS 
ROMEROJUCA 
MARLUCE PINTO 
LUCIO ALCÁNTARA 
ROMEU TIJMA 

DOCFMENTOS ANE'L4DOS PELA SECRETARIA-GERAL 
DA MESA. NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
REGIMENTO //\'TERNO 

REQUERIMENTO N" 917, DE 1997 

Nos tennos do art. 119 do Regimento laterao, requeiro 
clispeasa do parecer da Comissio de Assuatos Ecoaõmic:os, sobre u 
emendas de Pleaário apresentadas ao Projeto de Lei do Senado a• 
142, de 1995, que tramita em c:oajaato com o Projeto de lei do SeiUido 
n• 143, de 1995, por eacoatrar-se esgotado o prazo daqada Comissio. 

Sala das Sessões. 3 de novembro de 1997 
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RELATOR! O 

/)a c IJ,\//.'i'i4-cJ m. 4 \\C/,\'UJ~' U 'ONri\flc 1}\ 

\ohr~.· '" L"mt•nd,n d!! J''''nanu ~1o /'UJ}t.'lo de I~' 
do .'u!nr.lJo n° /-1~. Jl! 1!19! .. nn: 'Cnu ,, 
l'mgrama J~ 1.\umu/o ao !'rrmem' Emprego 
Pi.!'/ ,. du wara" prm ''"-~.,, · .. n ·• ~.·m tramua .. C.o 
C.WlJWIIU c um o l'roJL!IO cll! I r.'l d.J ."u:naútJ n' /Jj 

J~ /')l)j ,.,,. c 't•J"'·:l~· t'1t.C:W'\'o tnh"'"'"' ,w 
c:mprr:-.::,t.lor rart" I{'QniC ~··li PruS(runU.I ,,,. 
1.-rtmw/o ao Prtmcnru I mnrt·~o P/:1'1 1. ~.lu 
OUIIU\ f1flJ\ lât.:n~o hl\ 

REL-\TOR <;cnado• ROBF.RTO REQLI \Q 

I. REI.-\ TÓRIO 

Silo submendas ao exame desra Com1ssão de -\ssunros 

Econom1cos as emendas de- plenano apresentadas 8-' ProJeto de Le1 do Se'lado n-

142. d~ 1995. que rem por finalidade cnar o Programa de Esnmulo ao Pnme11o 

Emp•e~o - PEPE. em 11amnação con_111n1a com o Pro1e1o de Le1 do Senado n' 1 ~3 

de 199 5 com o -:1esmo obJell\ o 

-\s duas emendas ambas de aurona do 1lusrre Senador J,,se 

Eduardo Durra. \!Sam a 

1". dar no\a rcdação ao ~ I" do an 1" a fim de redu7Tr de 
15°c p:tld I0°o dos empregados 1Cg1::.11ac.h,s na emprec.,a. o lnnue Odld adm•~~ .. m "11. 
adolc;c~nres que rrão rmegrar o PEPE sob a alegação C.c cu~ "J ,-rn"l'" -:w ,,,, ,~ 
'I\ h ,,L. ~ • ' 17lfl I 'J'I• r h I .. 11 ,,,. ,,.,,. 'J ,. J f'l)' I,.' I J:\lllt.fln7c'l?lrr ,/t. IJ,'tlr.l 

pnrL C.'
1
r.J ~lu ""''' Ct,Jo "'""''ou.:nlt' ,,, llrc.Ja .... IT rc.·\ \I ... ..,Jm t.lau.: '"!'~,I I LI 

hc.·n~·tot.niL/0 rn1 C!\/!..1 111c.c/i.ia J7(1111CIIOnO d~\ I'C:'-'\ c.JU..'/L'\ Je /anull..7 tfiiC ror \IlLI 

... cmd11., ~:r. ''''te ti L "''~}!1Jn1 1 t..'\{11111\UhtiJ,Judc.•\ a .. llc. lfiiJUI' ' 

li 
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2" uar no\ a r edação 20 an 5°. ...om o acres elmo de rrCs 
paragrafas no senndo de assegurar aos adolescentes mtegrantes do PEPE a 
obngatoned3d~ de mr.tr•c~la em estabelecimentos de ~nme1ro grau bem ~nmn 
derennmar «<R fiscahz3>:i" pelo \lrnrsrerro do Trabalho e pelo Mmrsrenn da 
Edu~.l~.in c do Dc~p,•lln 

Em sua Justificação d1z o autor que '"o tll!\t'n'•ul\'lmc•J•tn 
tcou,u-pru/I'''CJilUI du Jmc.•nr nciu fmc.ll! ,t!,. tratudu c.umo muter1u tu1/uda. ma\ 
11'1\('1/tlcJ num '- unti!Tiu .. •,/m ,IC.tunul nrut\ unrplu c:\lahclr:t ultJ pela /.c: I ele! D~r.:trt:''' c..• 

HCIU'\ da J",/m :lfw cio rc· .. ,.,,,.,,,,.,uc.• t.tnrt11 cldCI relu ( 'ung~\ \ti c: 'Une. tonnciCI pc•ln 
/"rC\uJ .. ·ntt· A .. ·nrr:nd.l rrurun1e1 não f.'lmunc.~ o trc .. •mcmrcnw .. J,• JUII!n\ uu truhullw 
'"' "' ,'\ drn c. ,,,,h,·h· .. 11•1 .. 171,, .. 1,· L'll' "'" c. nm/u\ 111 :,!Clm::.t.ln\ ... wlnun1' trudu\ f't''"" 
f rmtc~IL.'I"Ufw•'t'\ '.'ULWII.II\ d~· LIJ1f'Fl'::ucJtiiL''Io, 1111.1\ fl'IIIIIIC CllJ /"tc:c.UII\1tl &jllt' 

,•,tahc!lc.•t. a nnrmu\ para m,•/htiF uJequur "" ne' e\'loUiude\ peclus:rJ}{" U\ cltJ\ JU''f!n\ ,,., 

utu" HL'CL'""'"'':tl~·, '"' mH'r(àu no nre~eadtl "'' trcJha/ho" 

E o relarório. 

11. \'OTO DO RELATOR 

!}uunw u prrmeira emenúu. cm que pese a preocupação de seu 

auror enrender.,os pmneuamenre. que rodo esforço no senndo de proporctonar ao• 

adoks~enres urna oponumdade de acesso ao mercado de rrabalho de\~ >C< 

en~ora:ac:!3 P.-r ourr~ lado esramos con,enc1dC"~ de que esse ace•so não poderm ;cr 

resrmo ;:amo el~ de.eJa pDis compmmerena >enamente a elicac1a da mtclanva 

-\demaui não ha que se temer uma concorrenc1a enrre eues 

adolescentes c os rrab3lhadores com 1dade supenor a 40 ou 45 anos. uma 'ez qu~ o 

PEPE esta sendo cnado para facii!Uir o ln!,!lesso dos menores de dezono anos no 

merc3do de trabalho fo1mal o que tmphcara. sem duv1da alguma. sua adm1ssão na 

CL>"'lé•7:!0 ~~ ~prand•zes corno se depreende da lenura do projeto 

Ressahe-se amda que os JO tens vêm se ressenunóo cada '•• 

mars de oporrunrdades de rr aba lho em consequc!n=ra a as mudanças que so:'rem a. 

emp1esas Hn1e em decoiTenc•a da necess1dade de se adaptarem as ret,'llS da 
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globalização e~1ge-se das orgamzaçõcs ernpresanars mars P'odum rdade e alto nl\el 

de especrahz~ção de seus ernpregad;,s 

Esmnul~r as empresas a admlllr um maJor numero de 

adolescentes e rrerna-los arra\es de estabelecimentos ligados às Confederações 

"'acJonaJs de empregadores e condrçào •ine quu nnn para a sobre\'rvêncra dela~ 

Por fi'll .. 1à0 SCIT' ..:!cmã·~ enfatizar que sena InJUSto. d1&1nh: do 

11rave problema social que enfrenta o Brasrl com milhões de menrnos e memna~ de 

rua. resmng1r o acesso desses adolescentes a uma qualificaç3n rrofissronal que 

venha lhes proporcronar a rerspecll\a de urna \Ida ma1s drgna 

.V11 que tange à .\er(untla emenda. cumpre-nos assmalar que a 

Consolidacão das Lers do Trabalho dedrc! •anos amgos a proteçào do menor 

trabalhador ·\lem de rei!JoUardar a saude fis1ca e moral do menor. quarro são "' 

normas leya1s de proreção a escolandade Pnmelfa o de,·er dos pars de prorblf O> 

menores de se empregarem em estabelecrmenros que acarretem d1mmurçao 

consrdcra\el de suas hora~ de estudos (an ~~7) segunda a manutenção. pelos 

empregadores de local nproonado para mrmsrrnrem rnstnrcao pnmana s,,b cems 

~ond1~ões (Jd) tercerra a .oncessão de fcnas no emprego corncrdenres com a' 

fénes escolares (an I ~6) e quana a prorbrção de fra:ronar o per .:>do das terras 

(en l3~ ~ ::!"' 

Por outro lado o Estatuto da Crrança e do Adole•cenre (Lei n' 

S 069190) JR ,, :'lrbP rodo rrabalho do menor de 14 anos saho na condrçã<' de 

,'ulf" .. ril7 . .,, ~"'e'- ·eEua r "' .. :,,Jho etlu~..t.ll\ n 

Por ulnmo. a CL T prevê tanto a fiscalização do trabalho do 

menor atra\ es do '\lrmsrerro do Trabalho quanto as penalidades a serem rmposras 

aos 1nf1atores t ans 434-438 l 

'\esse senndo JUI!lamos que a pretensão connda na EmendR n• 

2 Ja se encontra plennmeme contemplada na legrslaçào '•gente 
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Pelo expos1o opmamos pela re1e•.;ão das emendas. de plenano 

oferee~das ao ProJelo de Le1 do Senado n• 142. de "'95 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júmor) - O Elcped1ente lido VBI a 
publiCação. 

O SR. PRESIDENTE fNabor Jumon - Sobre a mesa Proposta de 
Emenda a C onst1tu1çào que sera hda pelo Sr I" Secretano em exerc1c1o. 
Senador Jefferson Peres 

É lida a segu1nte: 

PROPOST.-\ DE EMENDA À CONSTITliiÇÃO N" 18, DE 1998 

Suprime o inctso \ do parágrafo único 
do art. 194 da Constituição Fedenl 

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado FederaJ promulgam 
a segumle Emenda ao texto CODSDIDCIOOal 

An. I" E revogado o mctso V do paragrafo úruco do art 194 da 
Consntwção 

An. z• Esta Emenda entra em VJgor na data de sua publicação 

JUSTIFICAÇÃO 

A busca do desenvolvunento das msntwções nacton81S torna 
necessano. mwtas das vezes, se redefirur mstnunentos e paradigmas que estio 
presente~ na Const1tt11ção Federal De fato, não podemos de1X81' de 
compreender que a Consnllllçio Federal de 1988 acabou sendo 
mdelevelmente marcada por elementos caractensncos do pensamento políllco 
então predorrunante 

Nesse contexto. a mtervenção estatal na econonua tomou-se 
elemento bas1co para garanur o funciOnamento da soc1edade As modificações 
que se reg.straram na ulnma década. demonstram clarameme que a dinãnnca 
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da economia e da soc1edade global acabaram redundando em uma ma1or 
necessidade de hberdade econõm1ca para que se alcance a JUSbça e a 
efic1ênc1a 

O objetlvo da presente emenda não tem um fim em SI propna. 
VIsa. contudo, garannr que o leg~slador possa aruar no campo mfra 
consntuc10nal de forma nuus eficaz para anng~r o desenvolVImento da nossa 
SOCiedade. 

De fato, a emenda ora apresentada, ao renrar um dos obJebVOS 
inscntos na Consntutção dentro do SIStema de segundade soc1al, perm1nra que 
se consiga estabelecer formas de parceria. ao mesmo tempo em que 
aumentam as opções mdJVIdU3Js quanto à busca de atendJmento de servtços 
de saúde. 

Com esta emenda, poder-se-à regular por le1 ordmána a 
possibilidade de que contnbwntes da segundade soctal tenham aliquotas 
diferenctadas, de acordo com o fato de que contnbll3Jn ou não para sistemas 
de saúde privados 

Portanto, pretende-se dar maior flexibilidade á Coosbtwção, 
garantindo, destarte. maior liberdade de ação do leg~slador em buscar novos 
cammhos para resolver os problemas do País. 

Sala das Sessões. 3 de abril de 1998 

NOME 

l-Senador LEONEL PAIVA 

2 - , k".#.:e.evC \ /R' ..A·;;.-e-..-e._ 

o C.Af'f.P~r 

ASSINATURA 

/1. ,~ 2'"? (t/ fl> 1 R ME 1\f Tt; 
I 

~ M.ev n' ilrll4 

3< 
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NOME ASSlNATllRA 
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NOME ASSINATURA 

A.;. J!LW/"K:oc I 
I ' 

-- t"7 .t_..:.:_. //~~,._.,.......~----
K:,.-"1" --, - -

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

An 194 A segundacle soc1al compreende um COIIJumo 1n1egraclo de 
açiles de mic1a11va dos poderes publicas e da soc1edacle. des11naclas a assegurar os 
direnos relativos a saude, a prevtdencl& e a ass1stenaa soc1al 

r A. Com1ssão de ConslllUJção. Just1ça e CuJmJar~~a) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Proposta de Emenda à ConstituiÇio 
que acaba de ser bda está SUJeita às disposições especificas. constantes dos ans 3 54 e 
segwntes do Regimento Interno 

A maténa será publicada e despachada à Com1ssão de Constituição. 
Jusllça e Cidadania. 

Sobre a mesa. projetos de le1 do Senado que serão lidos pelo Sr I" Secretàno 
em exercício, Senador Jefferson Péres 

·São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 82, DE 1998 

Toma obrigatória a identificaçio da 
matéria paga, de natureza institucional ou 
política, bem como de seu autor, e dá outras 
providências. 

37 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art._ 1" Toda matéria paga, de nanu-eza IDSbtuc1onal ou polfbca, 
vetculada nos me~.os de comumcaçio, será Identificada como tal, coustando, 
também. seu autor 

§ 1" Compreende-se como autor a pessoa, fislca ou JIDÍclica, 
ongmadora ou pattoemadora da matéria, descarac:tenzando-se como tal as 
agênc1as de propaganda e pubhcidade, à exceção do caso em que estas sejam, ao 
mesmo tempo, ongmadora e produtora 

Art. 2" A 1dentúicaçio da maténa de que trata esta Lei se fill'á de 
forma harmõmca com a lmguagem do veículo uulizado 

§ J• 'l'jo caso de matenal impresso, a matena deverá ser cm:uodada 
por um fio, dentro de cuJo espaço se fara constar a expressão "Maténa Paga", 
bem como o nome do autor 

§ 2" No caso de matenld de àudlo, a 1dent1ficação se dará pela locução 
da frase ··Matena Paga". c1tando a segwr o nome do autor 

§ 3" No caso de material audiOVIsual. a 1dennficação poderá ser feita 
de forma grafica. aud1t1va ou combmada 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentara esta le1 no prazo de 90 chas 

Art 4" Esta Le1 entra em VIgor na data de sua publicação. 

Art. 5" Revogam-se as cbspoSlções em contrano 

JUSTIFICAÇÃO 

Pessoas Fis1cas, msntwções governamentms. não go'venlamentals, 
part1danas ou confessionais. não raras vezes, confundem seu publico, ao 
d1vulgar matenas. pos1ções. conccntos e teses de seu 1meresse como se fossem 
reportagens e artigos do propno ve1culo que as apresenta. Esse arnfic:v 
··empresta·· a credJbli1dade e o prestigiO do vetculo para a maténa por 
reponagem regular do ve1culo ou do canal. pressupondo-se a 1senção. o cwdado 
com a venficação de autent1a:1dade e verac1dade. propnos dos 11lelOS de 
comumcaçâo socllll 
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Venfic.d-~e. em boa pane desse matenal pubhc11ano e mfonnattvo. o 
mteresse do autor em se 1dennficar. havendo s1do cnada uma lmguagem para tal, 
Ja absorvtda pela população No caso das peças de tele\1Sào. surge, em algum 
momento. a 1denttficação do autor. seJa atraves de uma logomarca. seJa atraves 
da menção do anunctante Na m1dia Impressa. o uso do fio circundante, ou da 
ca1xa. dentro da qual a matena e colocada, e geral 

Nem todos o fazem. no entanto E aqueles que deseJam dissunular 
suas mtenções. sua Identidade ou seus obJetivos se aproveitam desse artificio 

O projeto de lei que submeto a apreciação dos Ilustres pares tem por 
fmahdade sanar esse Impasse. mediante a obngatonedade da •denttficação da 
matena paga e de seu autor Peço. portanto. para ela. seu apmo 

Sala das Sessões. 3 de abnl de 1998 

r . 
~ _j' , .. ' -: .) -=-r: { Lç, . 

Senador SEB-l.STI-tO ROC/11 
PDT lP 

.:..--. 

(As Comtssões de Conslllwção. Justtça e Cuiadama. e de 
Educação, cabendo a esta ulllma aa dectsào termmalllVl.l 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 83, DE 1998 

Altera o § J• do art. 1• e o caput do art. z• 
da Lei n• 9.533. de lO de dezembro de 1997. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. r• O§ 1• do art. 1• e o caput do art. 2• da Lei n• 9.533, de lO 
de dezembro de 1997. passam a vtgorar com a se!!Umte redaçilo: 

~Art. I" . 

§ I • O apoto a que se refere este artigo será restnto aos 
muniCiplOS com reeella tnbutana por hab1tante. Incluídas as 
transferências constttuc1011111s correspondentes. intcnor à 1 especnva 
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med~a esw:lual e com renda famthar. por habitante. mfenor a renda 
med1a farmhar riBCJonal. por habttante 

Art ~· O apo1o fi1UU1Ce1ro da Umio. de que !!'ala o amgo I" 
deSia Lei. sera lunJrado a cmqUenta por cento do valor total dos 
respecttvos programas muntclpaJS. se loc:all7lldos nas Regtões Sul e 
Sudeste. e a setenta por cento. se nas Reg1ões Norte. Nordeste e Centro
Oeste. responsabthzando-se cada mun1c1DIO. ISOladamente. ou em 
conJunto com o estado. pelo restante dos recursos 

Art. z• Esta Let entra em vtgor na data de sua pubhcação. 

JUSTIFICAÇÃO 

.<\ aprovação da Let n• 9533/97. que autonzou a Umão a conceder 
apoto fmance1ro aos programas muniCipms de garanua de renda rruruma 
assoctados a ações soctoeduc:anvas. vtablhza um unportante mstrumento de 
poht1ca na esfera mun1c1pal. propDJCionando a melhona de renda das 
populações carentes. e ao mesmo tempo, o estimulo à permanência na escola das 
cnanças de famílias de renda mBIS b81Xa. 

No entanto. os mmncípios CUJOS programas estarlo habilitados a 
obter apoto fmanceJTO da Uruão. deverão atender a detemunadas condições. 
enlre as qU8JS a de apresentarem renda famlltar, por habitante. inferior a renda 
media famlltar do estado, por habitante. Ora. se levarmos em conta que a renda 
medta famthar dos estados menos desenvolvidos e stgruficattvamente III8JS 

baixa do que a dos estados de nwor nivel de desenvolvunento, a cooseqQêncl8. 
da utilização desse criténo e que serto objeto de apoto federal diversos 
programas de mumcip1os CUJa n::ncla media fanuliar e mfenor a media desses 
estados. porem bastante supenor a de mmnctptos das areas de ma10r 

desenvolvunento. que no entaniD serão excluídos por supetment as médias de 
seus rnpecttvos estados, como demor.sba o quadro que se segue. 
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RENDA FAMILIAR PER CAPITA- OUT/96 

V 1sto. assun. que a utilização das medias estadWIIS reforça as 
desigualdades regtonatS, ao mvés de aJudar a comgí-las. a alteração que 
propomos na Lei vtsa adotar. como parâmetro, a renda f~~~ntliar media nac1onal. 
por habitante. de sorte que. efenvamente, as populações carentes dos mumciptos 
mats pobres do País - e nio os de ...ta estado - constituam o alvo da 
participação federal nos programas de garantia de renda mínima. 

Tendo em v1sta que outra das cond1ções para o apone de recursos 
da União a esses programas é a de que os muruc1pios apresentem receita 
mbutána. por habitante, mcluídas as transferências consmucionats. mfenor à 
respectiva média estadual. aqw tambem serilo pretendas as urúdades melhor 
s1tuadas em seus próprios estados. ainda que em snuação p1or, em tennos de 
recetta tributária, à dos estados de nwor grau de desenvolvimento. AdematS, é 
norono que grande parte dos mumcíptos menores dos estados mais pobres 

41 
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possuem arrecadação tnburana imsóna.. amda que consldenidas as 
tnmsferêncJas constJtucJonms. e que dificilmente teria disporubdulade para 
arcar com pane substancial dos rec:ursos necessanos a 1111plementação de 
programas dessa narureza. 

Dessa fe1ta.. com o mesmo mruno de evnar que wna açao 
Idealizada com propósito d!stnbuavo exclua preçisamenle os IIJIIJS faltos de 
apo1o. consideramos essenc1al elevar. de cmquenta para serenta por cento. o 
lmme de part1c1pação do governo federal nos programas de renda mmuna dos 
miiillcJplos dos estados de menor desenvolvmtento rclauvo 

Sala das Sessões 3 de abnl de 1998 

,L.\ .. ..-\> \ c. ,_ '-- ~ ,. 1... \-. 
~enador W~DECK ORNELAS ............_ . ' 

LEGISLAÇ . .\0 CITADA 

I.EI N' 9.533, DE lO DE DEZEMBRO DE 1997 

,\uCoriZh 11 rc,.trr EXC!'C'U(n.n n ronredf'r "\IIOIU r ... lhl ,.., r 
111!'1. I\IIIIIIPIIIIIIOii ll•l" lll•hliiUC'm prol!'r"'.lll"\'111 dr 1: li Oh li • 
•••· rrndn 1111111n1a n•tllnc.unlnc 1 nC',-•P• cru IOPrhiC!'"Illv , .. 

o\11 ,. 

~ I" O apo•o a que se refere eSie an•so sera resmto aos 
Mwuopllls com recata tnbutana por hab1tame. mclu1das as uansferênc:I8S 
const1tucoon111s co"espondentes. infenor a respecttva medta estadual e com renda 
fanubar por habltanle 1nfenor a renda medta familiar por habitante do Estado 

"-rt :• O BpOIO financeuo da Uruão. de que traia o an1go 1". 
sera Imutado a cmquenta por cento do ,aJor lotai dos respecuvos programas 
muruclp3.1~ responsab1hzando-~ cada l\1umc1p1o. ISOladamente ou em conjunto com o 
Estado pelos ou1ros cmquen1a por cento 

t4s Ccwr1ssões de Educação e de Assuntos Económicos. 
cabendo a esta ulttma a dectsão termmam'Q J 
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PB.QJIITO DE LEI DO SENADO N" 84. PE 1998.COMPLEMENTAR 

Altera a Le1 Complementar n' 60. de 23 de 
JUlho de 1991. que ·J,.prH! >uhre <71 

IIUI'mat l(l!rDts panr a ori!D111:açào. u 

preparo e " empreg<• ,Ja, Frn çtu 
Armada• · para cnar bn[!l.-..kr e<peual tk 
combali! a mceucito _lltm!ltal IIQt r~tg1C'kl 
Ama:muca f! ( ·,mrro-t J~t,t.: 

O CONGRESSO NACIONAL dec-reta: 

4-rt. I" O an 9" da Let Complementar n• 6Q. de 23 de Julho de 
19Qt passa a ,,gorar com a segu{nte redaçào 

pubhcaç:lo 

··.-tn. 9• C "ahem rh J·iJIY,a' Armada• a• \I!J..'ltmlr:• ,,,,.,hwç-rir:• 
•uh\ldlárla\ 

I L"tmm a1nhwçào X<!ral 
dr!\1!11\"0IVIIIII!nlll nacmna/ 1! Q dr!(I!\Q 

<.~mhwme. (NR) 

LOtJf"IUI ~..om o 

'-"''' L' do meuJ 

1-A. como alr1hwçõe• pan"ulare• do l.xer<"llo 
aJ cnmrthwr para a jormu/açàn e wndu~ào .ta polm'a 

amh1emal. e.\pt!'"lalmeme de prevenção e 'omhall! a mcrJndw.• na 
flore•ta ama:ômca e na ''cgetaçào dn cerrado dn ( r:ntm-Ve•te 

hJ mamer eqUipar e operar a Hn!Zado T.•pectal .lt! 
C ·omhate a lncí!ndm /·1orc~tal. a1ada por c:•ta /.e1 ( "omplemc:mar 
.: •ed1adD na A.ma:ôma legal 

.-\rt. 2" Esta L;t Complementar entra em vtgor nd <'<tta de sua 

JliSTIFICAÇ ÃO 

O mundo mtetro asstste estarrectdo o drama do mcêndto que esta 
consummdo pane stgntficattva da vegetação do Estado de Roratma. afetando. 
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mclus1~e. os habuames das zonas urbanas e das r-omumdades md1genas que ah 
res1dem 

Os me1os de comumcação Je massa mundm1s mst1r:un a 
consc1ênc1a ecolog.ca da humamdade na busca de uma solução para esse 
problema que transcende os hm1tes da preocupação nac1onal 

Não làltaram cnncas mtemas e externas as au1ondaaes bras1le1ras 
que demoraram a avahar a d1mensão e a gra"1dade das que1madas de Rora1ma 
pms. somente quando o fogo chamou a atenção da •mprensa mtemac10nal 
\leram a 10na as recorrentes IJreocupações da d1plomac1a e dos militares 
bras1le1ros com a ameaça da mremac10nahzaçào da Amazõma 

Devemos reconhecer que o mcênd1o na flores1a de Rora1ma e uma 
demonstração meqmvoca de ciue faltam ao Go~emo bras•le1ro condições 
operac10na•s e tecmcas para mtetVJr em trag:ed1as ecolog1cas dessa en~ ergadura 

Com o mtuuo de evitar que os ecossistemas amazõmco e do 
cerrado brasileiros H:nham a ser ameaçados novamente. apresentamos este 
proJelo de le1 complementar para dotar o Pa1s de me1os adequados para garannr 
a defesa da tauna e da flora da reg~ão amazõmca e do C entro-Oeste contra as 
calam1dades amb1enta1s decorrentes de mcend10s em larga escala 

Entendemos que as Forças Armadas oão a ms!ltu1ção que melhor 
pode contnbmr para dotar aquelas reg.ões brasde~ras de uma bngada de 
combate ao mcênd1o florestal. em razão de sua d1sc1phna rmhtar e presença 
fis1ca em prancamente todo o recõndno ten1tono amazõmco 

Adema1s. o Mmtslléno da Defesa a ser cnado com a fi1são dos 
atuats M1msrenos rmhrares prevê. em seu organograma. um orgão de defesa do 
me1o amb1ente. no mesmo mvel orgamzac10nal em que se s1ruam as Forças 
A.rmadas .• 1 Secretana de AssUJJtos Estrareg.cos 1 SAE l e a Agência Brasdetra de 
lmehg:enc1a 1Abm1. conforme maténa pubhcada na Folha de São Paulo em sua 
ed1ção de 31 de marça,de 1089 (p 10. Caderno l - Bras1ll 

!'ara tanto. faz-se necessano modd1car a Le1 C omolementar n· (iQ 

de I 'l91. para amburr as Forças Armadas papel subs1d1ano na defesa ambiental 
cabendo especificamente as suas forças terrestre~ mtegrantes do Exercno 
mormente as que atuam na Amazõma e no Centro-Oeste. consntuu uma bneada 
espec1al de combate a mcêndlo florestal -
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Com esse mtwto, elaboramos este projeto de lei complementar que 
acreditamos contar com a acolhida de nossos pares. J a que med1das desse Jaez 
contam com a aprovação da opm1ão pubhca nac10nal e mtemac10nal 

Sala/~-:-:z~~~ 
/ ' - -
Senador ~O JUCA. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N" li9, DE Z3 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre as oormas gera•• para a 
orpoiza~io, o preparo e o emprqo das 

Forças Armadas 

··•·•·•···•·•··················································•···············•······················· 

(À Com1ssão de Relações Elctenores e Defesa NaclonD/.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 85. DE 1998-COMPLEMENT AR 

Autori::JJ o Poder &n:utivt> a criar a 
Regido Integrada de Desenvolvimento do 
Pará e A.mapa - RIP.4MA e instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento 
do Delta do Rio Ama:onas e dá outrc ; 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 
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\r• I' 1'1ca c' Poder Execuii\O autonzaoo a cnar. pam efeitos de 

articulação de ação admtnrstratl\a da Unrão c: dos :Ostados do Para e AJnapa. de 

acordo com o que estabelecem os ans :I mc1so 1\:. -B ~ t•. mc1so I e 48. 

mc1so IV da Consmmção Federal a Reg1ão lnte!,'T:Jda de Desen,olv1mento do 

Para c ~mapa- RlPAMA 

§ t• <\ Reg1ào lnte!,orada de que rr;Jra "ste arngo >era constmnda pelos 

Mumcrp1os de Afua. ·\lrnerrm. '\naJaS. Belern !3reves Chaves. Guarnp;J. Pr:unha 

e Mnme ~legre no Estado do Para. c: de Laranrai do Jan. Macapa Maza!c!l\o 

-...tmana c V,tona d<• lan no [>tado do ·\mapa 

~ 2° <h llliiiiiCipiOS que \ ICrCIII 1 'cr LOnSII!UidOS ,I pantr de 

\..UIHP\ H .lllh llll,lt H .... lllh!llh.: .1 R I PAtv1 \ 

Art. ::" F1ca o Poder Execmr' o autonzado a cnar um conselho 

adrmnrstrau'o para coordenar as an\ldades a serem desell\ol\ldas na RIPAMA 

r •r'ligr:1fo u~:..:o -\::: ,,n..,,n, -:, _ _, "' :- :~!~~.:..;:..; .. ..., ..:v :;:ns-:i~1u ..::.~.... ~.1u~ 

reata este arnl!o ~erão definrdas .tm reLoulament.J. dele partiCipando representantes 
dos estado~ e'rnumcrpros abrangrdos pela R lP <\MA · 

-\rt. 3" Cons1deram-•e de mteresse da RIPAMA os ser-..1ços pubhcos 

comuns e unhzados pelos mumcrptos que a Integram. espectalmente aqueles 

relaciOnados as areas de mfra-estnnura c: de geração de empregos. saude e 

educação 

\rt. 4" F1ca o Poder Execun' o amonzado a mstn<ur o Programa 

Espec1al de Desell\ ol<1rnenro do Delta do R1o ~rnazonas 

§ I" <) prO!,.'Tarna E.pec1al de Desen,ol<1mento do Delta do Rto 

-\rna7nlla> •111\ldos <JS orgãos competente> o>tabelecera. 111edtante convenro. 
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nonn.1, .: <.nterms para umfica.;iio de proccdnnent\J~ relau' O> o~os ,e!'\ tço' 

pnhh<.u' .thrang•do' tanto,, li:dc:rats c ,,, J.: rcsponso~b1hd.Jdt: Jc ente~ lcdcrat' 

<.mnu .llJndc' de •c~pt•n~abthJadc Jos ente> lcderados retendo' no o~n I" 

.:~pc<.Jalmcnlc cm rcl:J~iiu .1 

I ... larJI,J:-. lrctc:-. ~ .,..:gllrt'"" \lll\ IÜn ,, Mnu,tcrll> c.la r.l.LC:nttl. 

11 - hnihh d..: L r c~.! •· l ""'P('LI.ll!\ p.1r .1 .III\ h.l.u.h.:' ~..on~uJcr:uJa, pnnruana:-. 

llt - '"\\!11\.l.)lo!'..., 1.! IIU .. ~:ll\\\l-. li,\.,U.., ..:11\ \...Jr:ltcr h.!ll\P\'f:lf\1.' \.h.: t\lll\CnUl .\ 

,IIJ\Id.ulw: ... prnc.lutl\,b 1.!111 p111~r.un.l"'ro di.!' :!1.!'1 t~p,i'' lk· '"'mptC::!('..: '"·" h' d..: m.it,-dc· 

·•ht.l 

§ 2° O PrO!,'Tama Especml de Desenvol\1mento do Delta do R10 

Amazonas .:~rabelecera fonnas de esmnulo a ação consorc1ada c:nrre as enndades 

feder:us .:st-..du.us ~ mumc1pa1s atuanL<:> na area da RIPAMA 

§ J" cJ PrO!,'Tama Espec1al de Desen\OI\nnento do Delta do Rto 

Amazona> ,era coordenado pelo <.onselho admmtslraU\O retendo no an 2° 

-\rt. :5". Os prO!,'Tamas e proJelos pnontanos para a regtão abran!,'!da 

pela RIPA \4A. com especml ênfase para os relamos a mfra-estnnura bastca c: 

!:,'er:lç:'io de empregos. serão tinanctados com recursos 

I - de natureza orçamentarila. que lhe forem destmados pela Umào. na 

tbnna dól le1 

11 - de natureza orçamentanól que: lhe tore., destill:ido. ~-:lus Estados 

do Plra c: do Amapa .: pelo~ mumc1p1os abrJngtdos pelól RIPAM.\ de que rratól 

esta L.:; l ,,mplemt:ntólr. 

III - J.: upcra~õ.:, J.: crcdno .:"em.1, c mtcma~ 

47 
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\ri C•" \ llm.tu pndcr:t linnar '''n' .!mo' •um '" l:~l:uJo, uo l'ara c: do 

o\map.t c "' mnlll<..lflh" relendo' no ~ I" com .1 linahdadc de .1tcnder ao dl~pn,lo 

nc ... l.l I ""1 l \ nnplcmcmat 

JUSTIFICAÇ.~O 

'\ d1spa.1dade mter e mtrareg~onal e'(tstente no Pats não sera superada 

sem uma mten ençã1> detennmada do poder pubhco O reconhec1mento dessa 

assem' a ,e evtdencta em 'anos dtspoSIII\ os consmuctonats que tratam da 

org:amzação ~ do de~em ol,,mento de ações tendo em 'tsta a superação daqueles 

deseqmhbnos 

Uma das faces mats comple"as do problema constste exatamente em 

hannomzar o desenvol' nnento de areas snuadas entre dots on mats polos. que 

e'ercem .mação e desempenham papets dt\'erstticados no supnmento de servtços 

e empre~n~ a população daquelas areas mtennedtanas 

T .1: c u ..:aso da re~tào snuada entre as •apnats dos Estados do Para e 

do o\m,tpa - õelc:m ~ Macapa- na qual >e mcltn a 1li1a de MaraJO- ~..omposta por_ 

apr<'"madamenh: I~ mum<..lplll~ dependentes om de uma ora de outra capnaL no 

que 1.111;!<.: .• ,,, ,cn ·~·h pubhc<l~ "<JUC: naturalmente_ pro, oca dtficuldade~ para o~ 

Go\ ..:nh'' d..: ::unb,,, "' \!"'t:uJns 

L,,t.: c.•~'" .lm~ta- ... \.!' pcrtenmnemc .u., da~po~m'n da L".1nn Magna que 

pr~'" ' '"''-c"•d.tdc LI~ lct cmnplemcm:u para dtspnr -obre '" condtções de 

•nh.:l.!r.h,.l,, di.! rcgl(l\.!'' t.:m Jc,cn,nl\nnc:=mo r.1n ~~ ~ I 11 



.o.BRIL DE 199~ 
A 'I AIS DO SENADO FED:::E::R:::A::.L _______________ _ 

\ IO.:!:min do.: que mna .1 prc~cnrc propn,u,:Jo 1:1 l<ll rccnnhccldól pel:l 

"•u.:c..rl.!t.ul.l .. lc l'l)luu.:.1, Rct!nnma ... dn \1nthh!rlu dn l,lanc1.1111C111n c ( ln;.uncntn -

'>I I'RI \II'C I hcm "''""' pcl.l "upcrnncnd.!ncm de uc~cll\nl\ nncmn d.l 

\111.1.1,•111.1 - "I I>A~1 Ll'I1Ul um.1 1..i.1' rn.u ... prnma,,tlra' da. \nm,,.,ltll.l h.:ndu ... u.h' 

LI.UIILillill,ld.l '-•'llll1 ll.ll1\.! de 11111 d,,... ... ub-'-'P•l\''' ..:'lrllllii.H.h1' ,h, 1 1 IL1~1.1111.1 d'" 

A reg1ão vem obsel"·ando acentuada dmarn1zação de ólgromdúsmas de 

produtos reg~ona1s. o que provocou ó!provenamento mac1ço de terras e a 

poSSII)IhCó!d:: ele geração de empregos A!e:n desse tipo de ólll'"t:ao.l.•. e express1vo 

o potenc1a1 d1~pomo~el para ól aqUJcultuta mmeração e runs~ol\l Jusniic:1-se. 

assnn. um esforço coordenado pólra cnólr cond1ções de óiPOIO ao desem.oiVJmento 

das :III\ 1dades económ1cas locóiiS. por mrermed1o do adequado aparte de serVIços 

de mtra-esmnura 

A presente propo~1ção msp1ra-se na Le1 Complementar n" 94/98 que 

cnou a Reg1ão lnteb'l"ada de DesenvolVImento do D1smto Federal e Entorno -

RIDE. recentemente sancJOnadól As razões que determmaram a aprovação dessa 

le1 em tudo se ó!Ssemelham as questões da ólrea do Deltól do R1o Amazonas. 

Jusnticando. ólmda mais. ól propnedólde e coerêncm da presente proposição 

Submeto. portanto o prnJ~!o de le1 complementar para a cnação da 

Re~mio hne!,-'r.ldól de Desenvoh1mento do Para e ..,_mapól - RIPAMA a 

CtliiSideraçãn de meus p:1re~ certo de contar com seu ap01o pam ~uól aprovação 

Sala das Sessões, 3. de abnl de 1998 

,......(. ~ -f. ) ~ ... 
'enndur !S'I!:D.\!o!TJ.\h RCWII.\ 
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Republica Fftderat•va do Brasil 

Constituição 
_____________________ jJ~----------------------

*Art. Zl. Compete a Uruio 

···•···•··················•······•······················•··············•························•·•·· 
IX - elaborar e e'<eauar planos n&CIOR&IS e reg10n&1s de ordcnaÇ4o do 

~emtóno e de descn\'olvlmento cconõm1co c soc1al 

-···································································································· 
An • .&J. P.Jr&~ cf~nos admmJSirdli\OS 11 Unlilo podcra anJcuJar sua açào cm um 

.............................................................................................................. 
mesmo complexo geocconõm1co c SOCial. '~sando a seu dcscmrolvlmCDio e à 
reduçio das desigualdades rcgiORIIS 

§ 1° Lc1 complcmcntar d1sporá sobre 

I - as condlç6cs para mtcgraçio de '"'&Iões Cll' c!=n-."'lmnCDto; 

·······•·········•························••··············•·•·······················•···••••·····•·•···•·· 
Art. 48. Cabe: ao Congresso N:~ciOiml. c:om n snnç:lo do PrcSidc:niC d.1 Rcpubhc,, 
1100 c"g1da esta para o cspc:cllic.~o nos ans .a•J 51 c 52 d1spor sobre 10d.1S :1s 
m.11cnas de compctcnc1a d.~ Um;Jo. cspcc•ahucntc sobre ....................................................................................................... 

1\r - pl.mos c programas IMCIOn.us rcg1on.us c s~torr.us ac 
dC:SCI\\01\ IIIICIIIO 

··········································-····························································· 
I.EI C:OIIPLE!IEII'rAR IID 94, DE 19 DE FEVEIIEIIIO DE 1998 

A-.. o Poda' Euaaaw • cn11r altlipiD • a t 
dl~dDO...Fodalee.....

RIDEe~oPa ~
D uub do-doo-Fedoml.ed& 
-.;ao:, 

·········•························•··························•··•·•···•·····•·················•····•·•···· 
(A Com1ssilo de Const1tv1ção . ./u.stlça e Cu/tllim11a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N- 86, DE 1998 

Toi'IUI obript6rio o uso de dispositivo de 
Hpl"llap em taaques e recipieates de 
combusttveis llqaidos e gasosos.. 

O Congresso Nacional decreta; 

'-IIRJL DE 19'>1< 
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Art. 1 o - Todo recipiente fixo ou móvel que se destine 1 

conter combustível inflamável, liquido ou gasoso, somente poderá ser 
fabricado com emprego, total ou parcial, de matenal capaz de evitar 1 

explosão decorrente de fonte externa de calor. 

Parágrafo único - Os recipientes de que trata este artig•l 
classificam-se em: 

1 - fiXos, para utilização na zona urbana e na; 
proximidades de portos, aeroportos e outros locais assemelhados, cuj 1 

proteção e segurança cabem ao Poder Público; 

U - móveis, para a distribuição e utilização de gasolim. 
querosene, óleo diesel e outros combustíveis, e de produtos gasosos (OLP) 
para uso industrial, doméstico e em motores. 

Art. 2° - O material a que se refere o caput do artig-l 
anterior deverá atender às seguintes condições: 

- I - submeter-se a testes científicos em laboratório; 
reconhecidos mtemacionalmente; 

II - dispensar manutenção; 

m - permanecer em uso por prazo indeterminado 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicaçao. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Em todo o planeta Terra, a estocagem e o transporte de 
combustíveis líquidos ou gasosos são amparados por sistemas de 
segurança, a fim de prevenir acidentes, principalmente com vidas 
humanas. 

51 
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Nos países desenvolvidos. além desses sistemas, existe a 
preocupação de colocarem-se supressores de explosões que podem ser 
causadas por fontes externas de calor 1 mcêndios. bombas, raios solares 
etc). 

Na maiona dos países que hoje adotam supressores de 
explosão. a preocupação. além de preservar vidas humanas, é também com 
o ecossistema 

Na ltâlia por exemplo. como em alguns outros países, o 
Projeto de Lei que mstitu1u este s1stema de segurança, foi apresen~ 
pelo Mimstério do Me1o Amb1ente. 

O aeroporto de Roma ja esta equipado com supressores 
de explosão, e a nossa F AB (Força Aérea Brasileira), receberá cm breve, 
da Itália, aviões com tanques de combustível dotados do referido arte:fato. 

Os depósitos de combustíveis inflamáveis, líquidos ou 
gasosos. são verdadeiros inim:igos ocultos É uma ameaça constante à 
segurança dos habitantes dos centros urbanos. Inimigo presente em 
esgotos, dutos subterrâneos de energia elétnca e de telefone. sob avenidas, 
ruas. casas. edificios e centros comerciais. 

Têm sido freqUentes os ac1dentes. Eles nem sempre se 
lim1tam a danos materiais. Há muita Irresponsabilidade no manuseio, 
armazenagem e transporte de combustível inflamavel. 

Pesquisa feita. no ano passado. pelo Departamento de 
Controle do Uso de Imóveis e do Corpo de Bombeiros do Estado de Slo 
Paulo. demonstrou que 33% (trinta e três por cento) das explosaes slo 
conseqüência de vazamentos de gás manuseado no ambiente doméstico. O 
boUjãO de gás. em si. não oferece risco de explosão, a não ser quando há 
vazamento Porém uma alta tbnte de calor externo poderá afetar um ou 
ma1s botijões ex1stentes no ambiente. transformando-os em arte:fato.s 
explosivos de grandes proporçiX:s. 
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Num mcêndio v1zinho a um posto de gasolina. a 
preocupação maior é refrigerar as bombas. antes mesmo de combater as 
chamas de prédio que está se mcendiando. 

Os bombeiros. quando chegam ao local onde está 
acontecendo um incêndio, a prime1ra pergunta é: ··se há e onde está a 
estocagem dos botijões de gás. e se existem reservatórios de outros tipos 
de combustíveis líquidos ou gasosos·· 

Em 12 de setembro de 1997. ao retomar de um show 
artístico. o cantor João Paulo, da dupla sertaneja João Paulo e Daniel, 
morreu completamente carbonizado. em conseqüência da explosão do 
tanque de combustível de seu automóvel. devido a um capotamento 
automobilístico na Rodovia dos Bandeirantes- SP. 

Estas foram ocorrências recentes provocadas pelo 
manejo indevido ou pela inobservância das normas de segurança, que 
chegaram ao conhecimento da imprensa. Quantos acidentes acontecem 
neste País que não chegam ao nosso conhecimento? 

Nos Estados Unidos, Canadá, Itália. Áustria, Arábia 
Saudita. Kwait. Japão, Coreia. Áustralia. Nova Zelândia etc, - bem como 
em outros países. o supressor de explosão está sendo utilizado pelas 
Forças Armadas, para diminuir riscos em aeroportos. quartéis e em bases 
navais. bem como em botijões de gás, postos de combustíveis,, 
armazenamento e transportes 

Deve-se considerar. também. o transporte de 
combustíveis por rodovias, ferrovias e c\tros urbanos. onde, na maioria 
de suas principais ruas e avenidas. situam-se:,. postos de gasolina, 
oferecendo alto risco de explosão. considerando o congestionamento do 
tráfego de veículos e a aglomeração de transeuntes. 

O presente Projeto de Lei objeuva dar garantia máxima à 
população deste Pais, contra possíve1s explosões decorrentes da 
inexistência de segurança total nos recipientes que contenham 
combustíveiS líquidos ou gasosos. 
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Os fatos relatados JUStificam providências legBJs que 
devem ser tomadas pelo Poder Público. para evttar a repetiÇão de tragédias 
pro_vocadas por mimtgo oculto 

Em 11 de junho de 1996, pelo menos 39 pessoas 
morreram e cerca de 250 ficaram feridas em exploslo ocorrida na praça da 
alimentação do Osasco Plaza Shopping. no Município de Osasco- SP. 

Recentemente, 08 JUI 97, na rodovia PA-150, em 
Xinguara - P A, uma carreta-tanque carregada de amõnia incendiou-se, 
explodindo em seguida. causando a morte instantinea de dczesscte 
pessoas. ferindo com certa gravidade outtas nove, abrindo uma craten1 de 
quinze metros de diimebo por quatro metros de profundidade., na· 
Rodovia. trazendo enormes prejuízos ao erário público, bem como ao 
ttansporte rodoviário, com a paralisação. 

No México, uma carreta-tanque, transportando 
combustível. chocou-se com uma composição ferroviária, provocando 
uma explosão de grandes proporções, atingindo várias edificaçOcs nas 
proximidades. 

Em 04 de jul 97, na Br-153. nas proximidades de Buriti 
Alegre - GO. num certo trecho da Rodovia, em uma de suas margens, a 
vegetação incendiou-se, a fumaça prejudicou a visibilidade do motorista 
que saiu da p1sta e capotou em meio ao incêndio. Com o vazamento do 
combustível. o tanque veio a e!Xplodir. matando os quatro ocupantes, que 
ficaram completamente carbonizados. Uma das vitimas era o odontólogo 
Sérgio Loyola, de trinta e nove anos, residente em Goiânia, que 
frequentava um curso de Pós-graduação em Bauru-SP. 

Em 08 Julho 97. morreu uma menina de nove anos, 
vít1ma de desabamento causado pela explosão de um botijlo de gás. por 
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volta do meio-dia. sendo que outraS seis pessoas ficaram fendas, no 
Mumcípio de Duque de Caxias. baixada flummense. O Corpo de 
Bombe1ros acreditava que poderiam haver outros corpos sob os 
escombros. considerando que no local moravam outras quatorze pessoas 
~ni mais quatro casas que desabaram. 

Cabe às autoridades constituídas zelar pela segurança da 
população. proporcionando-lhe condições que impeçam maiores riscos à 
vida e :i preservação de seus lares. 

No caso específico das explosões, a ação do governo e 
do Pílder Público deve ser dirigida no sentido de evitá-las. E estas podem 
ser elimmadas. em defimtivo, através da utilização de dispositivo inserido 
nos recipientes destinados a combustíveis líquidos e gasosos. 

Ressaltamos, na oportunidade. que proposição no 
mesmo sentido foi apresentada pelo Senador iris Rezende. que a retirou 
atendendo pedido do falecido Senador Onofre Quinan. que. após examiná
la. declarou-se favorável à mesma. Não foi possível, no entanto, a 
qualquer dos dois. reapresentar o tema a este Plenário. razão por que o 
faço. em defesa da população brasileira. bem como do patrimônio público 
e pnvado 

Sala das Sessões. 3 de abril de 1998 

I 
IA Cormssão de Assuntos SOCIIIS. aeo.~são tennmauva) 
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O SR. PRESIDENTI: (Nabor JúniOr) - Os pro
Jetas serão publocados e remelldos as ComiSSCies 
competentes 

Sobre a mesa. requenmento que será l1do pelo 
Sr 1" Secretano em exerc1c1o Senador Jefferson 
Peres 

É lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N" 202, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeremos. com base no 1nc1so VIl do ar!. 71 

da ConstitUIÇão Federal. que o Tnbunal de Contas 
da Uruão preste as Informações soliCitadas a segUir, 
18lac1onadas a Decisão n• 123198-TCU-Pienáno, 
piOienda em 1espos1a a Consufta da Cornssão de 'Fra
balho, de Admr'ISIIBÇão e SeMço Publico da Câmara 
dos Deputados (Processo n" TC-ooo.B521911-8I: 1. 
Considerando que essa Corte decld1u que as opara
ções de crédito dos Estados que "se f~mrem à coma 
de anteCipação de receitas provememes do proces
so de pnvat1zação de empresas estaduaiS" somente 
podem ser real1zadas após plév1o ~ 
do Banco Central e com a conespondenle autona
ção do Senado Federal, de acordo com as Resolu
ções n"s 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997,1odas das
te Casa, 1nfonnar se o Tnbunal de Contas da Uniio 
(TCU) II1Siaumu audrtona no Banco Nac10n81 de De
senvolvimento Econ6ITIICO e Soaal (BNDES) com o 
objetiYO de apurar responsab~ldades em operaç6es 
de cnidrto 188IIZ8das, po1 aquela 1nstrtu1Çio fina,_,-
18, em desacordo com o entendimento do TCU. Se 
positiVa a resposta. esclarecer a srtuação em que 88 
encontra a aud~ona Se nega!Ml. 1nfonnar os moto
vos pelos quaiS o Tnbunal nio 1nsteumu audmna. 

2. Esclarecer se, em razAo da relenda decllliio, 
o TCU adolou alguma pi'OVIdênaa com -. a anu
lar as operações de credrto à conta de ~ 
de recertas p~DV«Mntas do processo de pnvatlza· 
çio de empresas estaduaiS, que tenham sido raalo
zadas em des,cordo com o entand11nanto dessa 
Corte Se positiVa a resposta, 1nfonnar quaiS as pro
VIdênci8S adoladas Se negatiVa, esclarecer por que 
o TCU não aluou no sentido de anular as operaç6es 
realiZadas 

3. lnfonnar, ainda, se o Tnbunal da Contas da 
Ul"lio 1mpõs alguma penalidade a d1ngantes do 
BNDES em razio de aquele Banco haver realiZado, 
com alguns Estados, sem plévla autonzaçlo do Se
nado Federal, operações de crédito à coma de -
clpllção de reoartas provenientes de pnvat!Zação de 
empresas estaduaiS. Se positiVa a resposta, comuno
car qua1s pi'OYidênclas foram adotadas Sa negativa, 

1111onnar os matNos pelos quais o Tribunal 8Bida nlo 
apliCou sanções. 

4 Esc._, por fim, 88 o Trilunal da Contas 
da Unlio, adolou alguma pruvldllncla no aemldo da 
que se1am apuradas as responsabolldades da autori
dades aos Governos Estaduais que realizaram, sem 
autonzação do Senado Fadanll, ope.oaçlies da crido
to à conta da anteapaçAo da raoailas p-ás 
do processo de pnvatização da 8111111- -a ..... 
Se posdiva a resposta, lnfonnar as pnMdlnCias adota
das Sa negaiiVB, ~as razões daasa atlude. 

JwiiB:•vla 
O Tnbunal da Conlas da Unllo axarou a Daco

são n" 123/98-TCU-Pienéno, por m810 da qual COIIBI· 
dera subonlmada. à pr6vll a~ do S8118do 
Fade1al a reallzaçio, pelos &tadoa, da operapllea 
da crédito à coma de a~otac~ da_... pnwe
n181'11es do processo de pi'MIIizaçAo da ~ 
estaduaiS 

Essa deciSão, todavia, foi adcllllda - após, Ylli
rios Estados havaram oalabnldo eaa modaldada da 
operaçAo com o BNDES - jualamanla quMdo o Es
tado de Pernambuco estava Plaslea a oblar 81111ria
timo daquela IIISIIIUIÇio, 1Gb a _,. modalidade 
(anteciPSÇio da ,_,... ~ do p~c c 10 

da pnva!IZaÇio). 
Mas, se mamldo o ••idii••m do Tillunal 

da Contas da Uniio, da que Pemambuco a oa da
i11818 Estados que p1alend18111 l88lizar eaa modali
dade da operaçio da c'*lilo, nlo padalflo fui-lo 
_.. a ptévia autonzaçla do Seil8do, resla ....... 
quaiS as piUVIdênCIBS !KWac!as pelo próprio TCU no 
sentido de anular as Clplir89lleli iMJ!udae 8111 dauo
COido com o entandimamo linnado por .cpila Ccni 
a da apuraras~ --.po~idaii..._ 

Em oubol termos, u wlfui;aiiiÇI6el .-: ,..,, 
v.am a apurar 88 o TCU a&tj lodolaildo • 111\N_.,_ 
cias cabfveis para qua a - IIK alo .. apl• ... 
da modo un•tom• e ....._ a todllll oa ENdal 
da Fede111Çio 

Por útbmo, como S8118doraa ......,.._da 
Pernambuco, sabemOS, a _.. 6 a razao da -
lula, que oa recureaa qua sanam oblidos oam eaa 
aparação alo de lunclanaiMI imporllncia p1111 ..._ 

vancar o dalanuolvlmamo do Estado. F -. -
quastio vem provocando ~ llolbal• ~ 
8111 nosso Ealado. E ... polltizaçio- pollmica 8ln 
todos os I8UB aapecloa - 6 fnlllo da una ...... 111116-
na posiÇio da loiças pallld6naa qua no _.... do 
Pais aprov11111 oparaçiiae _.ilicaa l p181erodidll pala 
Govamo parnarilucano .... o Estado por lri8IIPiá
val rnasqu1nhaz a ela se oplie. 
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Por tudo osso, e, portanto, •mprescond1val a total 
transparência e pleno esclarecimento dos atos, pos•
c•onamentos e deCisões das 1nstl!u1Çiies envolvidas: 
o BNDES e, pnnciPalmente, o Tnbunal de Contas da 
Un1ão 

Sala das Sessões, 3 de abnl de 1998. - Sena
dor Carlos Wilson - Senador Roberto Freire. 

DOCUMENTO CITADO, ANEXADO PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

DECISÃO N" 123/98-TCU-PLENÁRIO 

1 Processo n• TC-000.852198-8 
2 Classe de Assuntos: III - Consulta 
3 Interessada Com•ssão de Tlabalho, de Ad

ministração e SeMÇO PúbliCO da Câmara dos Depu
tados 

4 Órgão· Câmara dos Deputados 
5. Relator: M1n1stro Canos Abla Álva18S da Silva 
6. Representante do M•nisténo PúbliCO Não 

alUou 
7. Unidade Técmca· e• Secex. 
8. DeciSão· O Tnbunal Pleno, ante as razões 

expostas pelo Relator e com lundamento no art 1°, 
IIICISO XVII, da lei ri' 8.443192 e art. 216, InciSO I, do 
Regimento Interno. decide. 

8.1. conhecer da presente consulta. por preen
cher os requiSitOS re!PmentaiS, 

8.2. responder ao P1es1dente da Com1ssão de 
Trabalho, de AdminiStração e SeMÇO PLibiiCO da Câ
mara dos Deputados, encaminhando-lhe cópl8 desta 
Dec1são. bem corno do Relatono e Voto que a tunda
mentem, que. 

8.2. 1. os Estados estão autonzados a celebrar 
contratos de operações de crád1to piBVISias nos 
"P10gramas de Apo10 à ReestMuração e ao Ajuste 
FISCal de Estados", conforme d•spõe o art. 1° da Re
solução n• 70195, do Senado Federal, sempre que 
os mesmos contratos tenham s•do obJeto oo ped1do 
de autonzaçio, apleC18do pela ComiSsão de Assun
tos EconômiCOs e pelo Plenáno daquela Casa do 
Congresso Naaonal, nos termos dos §§ 2" e a• do 
mesmo art. 1° da Resolução n• 70195, acrescenta
dos pela Resolução n• 12197, lambem do Senado 
Federal, 

8.2.2. quando as retendes operações de crédi
to se f1ze~em à conta de antecipação de receitas pro
venientes do processo de pnvabzação de empresas 
estaduaiS, requer-se adiCIOnalmente, que a lnSII!UI
ção l1nance~ra. parte do contrato, soliCite previamen
te o pronui1Ciamento do Banco Central do Bras11 so-

bre a operação em causa. nos termos dos §§ 1• e 2" 
do art 14 da Resolução n• 69195, 

8.3. determmar ao BNDES que se abstenha de 
conceder cled1tos aos Estados, a título de adianta
mento de rece•tas provementes de processos de de
sestatlzação de empresas estaduaiS, no àmbno do 
Programa de Apo•o a Reestruturação e ao AJuste 
F1scal de Estados sem antes soliCitar. em cada caso 
espeCIIICo, o pronunaamento do Banco Central, nos 
termos dos§§ 1° e 2" do art 14 da Resolução n" 69195, 
do Senado Federal. e sem que a Umdade da Fe
deração 1nte~assada tenha submetidO o respectiVO 
pedido de autonzação aquela Casa do Congresso 
NaciOnal. nos exatos termos das Resoluções n"s 70195 
e 12197, lambem do Senado Federal. 

8 4 encaminhar cop1a desta Dec1são, acompa
nhada do Relatono e Voto que a fundamentem, ao 
Presidente do Senado Federal, ao Conselho Mollti
táno Nac•onal e aos TnbunaiS de Contas dos Esta
dos de M1nas Gera1s, Parana, R1o de Janeiro, BahiB, 
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Sergipe, R1o 
Grande do Norte, P1au1. Rondônia, R1o Grande do 
Sul, Esp1nto Santo Pará e Pernambuco, para co
nhecmento 

9. Ata n• 1 0198 - Plenano 
10. Data da Sessão: 25-3-98- Ord1nána 
11. Especd1cação do quorum: 
11 1. M1n1stros presentes Homero dos Santos 

(Presidente), Adhemar Palad1m Gh1S1, Carlos Átila. 
Alvares da S1lva (Relator), Iram SaraiVa, Humberto 
Gu1marães Souto. Bento Jose Gugann, Valmr Cam
pelo e os MlniStros-Subst•tutos Lincoln Magalhães 
da Rocha e 8en1am•n Zymler 

Homero Santos, Pres•dente - CariCIII ÁUJa Ál
vares da Silva, M1n1stro Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jun10r) - O reque
nmento hdo sera publiCado e submebdo à delibera
ção do Plenano na prox1ma sessão dehberatrva 

Sobre a mesa requenmento que será l1do pelo 
Sr. 19 Secretano em exerc1c1o, Senador Jefferson 
Péres 

É lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N" 203, OE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 71 e 74, a, do 

Reg1mento Interno do Senado Federal, seja cnada 
uma ComiSsão T emporana composta por sete Sena
dores. para acompanhar. in loco, as piOVIdêncoas e 
1nvest•gações dos latos. as c•rcunstãnc•as e as cau
sas que provocaram o 1ncênd1o que assola a reg1ão 
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amaz6noca e. em espec181, o Estado de Roraoma: e, 
especdocamente. 

I - apurar as provodêncoas que !oram lomaalas 
pelo Governo do Estado. pelo Governo Federal e ou
tras entodades nacoonaos e ontemacoonaos para eVItar 
e combater a catastrote, 

2 - venfocar e acompanhar as medidas que s&
rão tomadas para mmorar o sofnmento da popula
ção. melhorando as condiÇÕes de voda dos maos abn
godos pela seca e pelo oncêndoo. bem como rec1418-
rando perdas que abalaram profundamente o eaos
sostema da região. 

3 - acompanhar. sugenr e toscalozar as provo
dêncoas de recuperação e atendomento a população 
e ao me10 ambiente; e 

4 - artocular e propor ações de recuperação 
econ6moca para o Estaclo. vosando a recornç')Siçào 
da cadeoa produtova e a superação das adversodaldes 
surgodas com o desolador quadro da seca e doS on
cêndoos. 

A ComiSSão terá o prazo de 120 d~as para rea
lizar e concluir os seus trabalhos 

Sala das Sessiies, 3 de abnl de 1998. - Sena
dor ROIMI'O Judo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junoor) - O requ&
nrnet*) lodo será publicado e postenormente oncluodo 
em Ordem do Da. nos tennos do art 255, mcoso 11, 
alonea c:, otem 6, do Regomento Interno 

Sobre a mesa, requenmentos que serão lodos 
pelo Sr 1° Secrelélto em exercocoo, Senador Jafler
son Péres 

Sio lodos os seguontes. 

REQUERIMENTO N" 204, DE 1111 
(Da Co.-são de Conslduoção, 

JU8bça e Codadanoa) 

Nos tannos do art. 258 do Ragomento Interno, 
nsqUBAimOS a tramitação em CO"!UniO das PIOpiDStas 
de Emenda 11 Conllbtuçio n"s 2195, 3195, 10/95, 
18/97, 34197, 9198, 12198. 13198 e 14198, por ragula
nsm a mesma mat6na. 

Sala das Sesaiies, 3 de abr!J de 1998.- Ba••• 
do Clobral- Roualdo CunM ...._- "-'-T..,..
Joe6 Faga;a -~ TUIIIII - Bali V-- Joe6 
Eduardo Dulno- ' Fhat Marinho- Nliy Se I , .. 
.. - Ptldro ._,._A-.. Carlos Valr' rw. 

REQUERIMENTO N" 205, DE 1998 
(Da Comossão de Conslduoção, 

Juatoça e Codadanoa) 

Nos termos do art. 258 do Regomento Interno, 
*!UBiro a trarmtação em conJuntO doS PIO)elos de 

Leo do Senado n•s 89. 94 e 140. de 1997, por regu
larem a mesma matena 

Sala das Sessões 3 de abnl de 1998 - GH
berto Moranda - Jose Eduardo Dutni - Pedro SI
mon -Jefferson Péres -Jose Fogaça - Lúcio AI
cintara - Bernardo Cabral - Bani Vetas - Ramez 
Tebel - Josaphat Marinho - Antonio Carlos Vala
daiWS - Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnoor) - Os re
quenmentos lodos serão pubhcados e posteroonnenta 
oncluodos em Ordem do Doa. nos termos do art. 255. 
oncoso 11 letra c, nem 8, do Regomento Interno 

Sobre a mesa. requeromento que sera hdo pelo 
Sr. 1• Secretano Senador Jefferson Pares 

E lodo o seguonte 

REQUERIMENTO N• 206, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Aeque~ro nos termos do art 256, a, do Rego

manto Interno, a retorada do Requanmento n• 184, 
de 1998. de monha autona, que solocota a tramotação 
COriJunto do PI'O)eto de Leo da Câmara n• 91, da 
1996, com o ProJeto de Lao do Senado n" 168, de 
1995 

Sala das Sessões, 3 de abnl de 1998 - Sena
dor Jeffenoon Pénis. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JúniOr) -O reque
nmento lodo e defendo pala Presodênc~a. 

Scbre a mesa. olrcoo que sera lodo pelo Sr. 1° 
Secretano em exarcocoo, Senador Jaflarson Péras. 

E bdo o saguonte 

OF GLPTB N" 80198 

Brasrl~a, 1° de abnl de 1998 

Senhor Presidente. 
Em curnpnmento à fooma regornantal. venho on

docar a Vossa Excelêncoa o Exm" Sr Sanador Odllcor 
Soares, na condiÇão da Tdular, representando o Par
todo Trabalhosta Brasoleoro - PTB, na ComiiiSlo de 
Assuntos Econõmocos, em substotuoção ao nome do 
Exm0 Sr Senador Jose Eduardo, antenormenle rndo
cado 

Aprovado a oportunodade para renovar a Vossa 
Elllll!léncoa os protestos de elevada BSbma e ciltorla 
consodBiaçio -Sanador Odllclr ,.,__, Udar do PTB . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junoor) - Sará tao
ta a substlluoção solocotada 

Sobre a mesa ohcoo que sara lodo pelo Sr 1° 
Secretano em axercícoo, Senador Jefferson Peres 

É lodo o seguonte 
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OF. N" 219197-CCJ 

Brasiloa, 1 O de setembro de 1997 

Senhor Presodente, 
Nos termos regomentaos comunoco a V Ex" que 

em reunoão realizada nesta data, esta Comossão re
Jedou o ProJt!lo de Leo do Senado n• 111, de 1996, 
de autona do San. José Bonofácoo, que attera dospo
sdovos do Decreto-Leo n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Códogo Penal). ' 

Cordoalmente, Senador Bernardo Cebral Pre
sodente da Comossão de Constduoc;ão, Justoça e Co
dadanoa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junoor) - O Olocoo 
CVD vao à Publocação 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jimoor) - A Preso
dêncoa onlorma ao Plenáno que os ProJelos de Reso
lução de n"s 29 e 30. de 1998 (Mensagem n• 85198 
e Mensagem n• 100198, respectovamente). resuttan
tes de pareceres lodos antenormente, locarão perante 
a Mesa durante conco doas úteos, a Iom de receber 
emendas, nos lermos do art 235, 11, f, do Regomento 
lnlemo, combinado com o art 4° da Resolução rf' 'Sl, 
de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnoor) - A Preso
dêncoa comunoca parecer da ComiSSão de Constoluo
ção. JusllçB e Codadanoa, referente ao ProJIIIO de LBI 
da Câmara n• 80, de 1997 (n• 1 286195, na Casa de 
ongem), de onoclllllva do Presodente da Repúbloca, 
que dospõe sobre a cnação de cargos efetiVOS de 
Agente Pendencoano na Carreora Pohcoal Covil do Dos
Imo Federal e dá outras provodêncoas. Lodo antenor
mente, locará perante a Mesa durante conco doas 
utaos, a fim de receber emendas. nos tarmos do art. 235, 
11 d, do Regomento Interno, combonado com o art. 49 

da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junoor) - A Preso

dêncoa comunoca ao Plenáno que o Projeto de Leo do 
Senado n• 111, de 1996, será defonlhvamente arquo
vado, nos termos do art. 101, § 1°, do Regomento ln
lemo, tendo em VISta a unanomodade do parecer da 
Comossão de Constduoção, Justoc;a e Codadanoa, rab
loc:ado pela Comossão de Assuntos Socoaos 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnoor) - A Preso
déncoa recebeu, do Banco Central do Brasol, o Ofícoo 
n" 5129, de 1998 (rf' 843198, na ongem), encamo
nhando parecer daquele Órgão sobra solocdação do 
Governo do Estado de Rondõnoa referente ao con
trato de abertura de creddo e de compra e venda de 
a~. firmado entre a União, o Estado de Rondõnoa, o 
Banco do Estado de Rondõnoa SA - BERON e a Roro
dõnoa Créddo lrnobllláno SA- RONDONPOUP, nos 

termos do diSposto na Medoda Provosóna n" 1.612-211, 
de 5 de levereoro de 1998, no ãmbdo dO Programa 
de Apooo à Reestruluraçio e ao AJuste Fiscal dos 
Estados, no valor de quonhentos e doos molhões, qua
trocentos e ootema e sate moi, seoscentos e oitenta e 
três reaos. 

O expedoente vao i Comossão de Assuntos 
Econõmocos, que terá o prazo de quonze doas para 
sua aprecoação, nos termos da Resolução n• 70, 
de 1995, com a redação dada pela Resolução n• 12, 
de 1997 

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnoor) - A Preso
dêncoa recebeu dos Srs. Senadores Pedro Pova e lns 
Rezende expecloentes comunocando a reassunção 
dos seus respectovos mandatos. 

Os expedoentes vão a publocação. 

São as seguontes as comunocações re
cebodas 

Brasnoa. 31 de março de 1998 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunocar a Vossa Excelên

coa que reassumo. nesta data. o exercícoo do manda
to de Senador pela representação do Estado de São 
Paulo, em subsllluoção ao Senador José Serra. 

Respedosamente, - Senador Pedro Plva. 

Brasiloa 1• de abnl de 1998 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunocar a Vossa Excelên

coa que, nesta data, estou reassumondo as monhas 
funções de Senador da Repúbloca nesta Casa. 

Respeitosamente.- Senador lrls R-nela. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnar)- A Poeadêro· 

aa recebeu a Mensllgem rf' 117, de 1998 (rf' 3741!111, 
roa ongem), de 1• do corrente, encamnhando, nos 
termos do onc~so 11 do arl 7" da Leo n• 9.069, de 
1995, o demonstratiVO das emossõas do real relenm
te ao mês de fevereoro de 1998, as razões delas de· 
termoroantes e a posoção das raetvas ontemaciOfiiiiS 
a elas vonculadas. 

A matena vao à Comssiio de Assuntos Econõ
mocos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnoor) - A Prest
dêncoa recebeu, da Prelellura do Munocopm de São 
Paulo, os Ollcoos n"s 25, 28 e 27198, de 30 de março 
úlbmo, encamonhando, nos termos do art. 2°, § 2°, da 
Resolução n• 130, de 1997, do Senado Federal, as 
documentações referentes às ofertas de Letras Fo
nancetras do Tesouro daquele Munocípoo (LFTM-SP), 
emdodas nos doas 2-1. 2-2 e 2-3-98. 
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Os expedlllflles, anexados ao processado do 
PIOII!Io de flesoluçào n• 167, de 1997. vão a ComiS
são de Assuntos EconOmiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junoor) -A Preso
dãncoa recebeu. do Momstro de Estado aa Fazenda 
o Avoso n• 226/!ld, de 27 de março ultomo. encamo
nhando, nos termos do art 3" da Resolução n• 57, 
de 1995, do Senado Federal, Relato no de Exec _.i o 
do Programa de Emossão e Colocação de Títulos de 
Responsabolldade da Republica Federatova do Brasn 
no Extenor, com onformações relatovas aos paga
mentos de pnncopal e 1uros ocorndos no penado de 
novembro de 1997 a 1aneoro de 1998 

O expedoente, anexado ao processado do Do
versos nv 34, de 1997, va• a Com1ssão de Assuntos 
EconõmiCOs e JUntado. em copoa. ao ProJ8tO de Re
solução n• 112. de 1994 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junoor) - O Se
nhor Presidente da Republica envoou ao Congresso 
Nacoonal a Medida Provosona n• 1.512·21, adotada 
em 26 de março de 1998 e publicada no doa 27 do 
ll'lll8mO más e aroo, que "Da nova redação aos arts 2" 
da Leo n" 9 138. de 29 de novembro de t995, e 1•. 2" 
e 3" da Leo n• 8 427, de 27 de maoo de 1992. que 
diSpõem, respectovamente. sobre o credrto rural e 
sobre a concessão de subvenção econõmoca nas 
operaç6es de credoto rural" 

De acordo com as ondocações das lideranças. e 
noa termos dos §§ 4° e 5° do art 2° da Resolução 
n• 1189-CN, fica assorn constttuída • Comossão Mosta 
oncumboda de emttor parecer sobre • matena: 

SENADORES 

Tltulllne Suplentes 
PFL 

Jonas Ponheoro Julio Campos 
Joel de Hoftanda Fredas Neto 

PMDB 
Jáder Barbalho GersonCarnata 
Nabor Junoor Carlos Bazerra 

PSDB 
Lúdoo Coelho Geraldo Melo 

Bloco Oposoção (PTIPOTIPSBIPPS) 
Eduardo Supllcy Sebasbão Rocha 

PPB 
Epotáao Caleteora Leomar Quontanolha 

DEPUTADOS 

PFL 
Hugo Rodngues da Cunha 
Joae Rocha 

Suplentes 

Adauto Pereora 
Jaorne Fernandes 

PSDB 
B Sa Ezodoo Ponhearo 
OdHoo Balbonotto Holano Coornbra 

Bloco (PMDB/Prona) 
Salas Bnasoleoro Oscar Goldono 

Bloco (PT/PDTIPCdoB) 
Marcelo Ceda Fennando Feno 

PPB 
Mano CawllllZZI Enavaldo Robeoro 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989--<:N. 
foca estabelscodo o seguonte calendano para a trarno
tação da matena 

Daa 3-4-98 - desognação da Comossão Mosta 
Dia 6-4-98 - onstalação da Comossão Mosta 
Ate 19-4-98 - prazo para reoebomento de 

emendas e para a Comossão Mosta emttor o parecer 
sobre a admossobolodade 

Até 10-4-98 - prazo tonal da ComiSsão MISta 
Até 25-4-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O Senhor Presodente da Republaca envoou ao 

Congresso NaCional a Medida PltiVISOIIB rf' 1.554-26, 
adotada em 26 de março de 1998 e publocada no doa 
27 do mesmo mês e ano. que "Altera os arts 2", 3", 
4°, 5" 11". 7" e fll da Leo n" 8.745. de 9 de dezernbm de 
1993, que daspiie sobre a contratação por tempo deler
rTin&do para atender ã necessidade t~raa de ex
cepcoonallnteresse publiCO. e da outras provadêncoas" 

De acordo com as ondacações das lideranças e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 29 da Resolução 
n• 1189-cN. foca assom oonstttuída a ComiSsão MISta 
oncumboda de emdor parecer sobre a matena 

SENADORES 

TllulaNs SUplenlas 
PFL 

Franoelano Pereora Jose Agnpono 
Waldeck Ornelas João Rocha 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Carnata 
Nabor Junoor Carlos Bazerra 

PSDB 
Lúdoo Coelho Bano Veres 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduanlo Suphc:y Sebasbão Rocha 

Eplleeto Cateteora 

TilulaNS 

Osvalldo Coelho 
Ayres da Cunha 

PPB 
Leomar Quontanolha 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplllnl8s 

Raomundo Santos 
Paulo Lorna 
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PSOB 
Amvaldo Vale ROberto Rocha 
Amaldo Made1ra Luc18no Castro 

Bloco (PMOBIProna) 
Paulo Ritzel Oremo Gonçalves 

Bloco (PTIPOTIPC do B) 
Marcelo Oéda Fernando Fem1 

PPB 
Wlgberto Tartuce An Magalhães 

De acoldo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segUinte calendáno para a trami
tação da maténa· 

018 3-4-98 - desiQn&çáo da ConllssiO MISta 
Dia 6-4-98 - mstalaçio da Cormssão Mtsta 
Até 1°-4-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Co1111Ssão MISta erndlr o parecer 
sob1e a admiSsibilidade 

Até 10-4-98 - prazo f1nal da ComiSSão MISta 
Até 25-4-98 - prazo no Congi8SSO Nac10nal 
O Senhor P,_dente da RepúbliCa enviOU ao 

C011gr 1 > Naaanal a Medida PttMs6na n" 1.559-24, 
adolada em 26 de m&IÇO de 1998 e publiCada no dia 
~do mesmo mês e ano, que "Alara a leg' hç+n dom
posk) de renda e da canlrilução social sobl8 o klao". 

De acoldo com as ind1CBÇ6es das lideranças, e 
~ termos dos §§ 4• e s• do art. 2" da Resolução 
n• 1/89-CN, fiCa &Mim consbtulda a Comssão MISta 
ftiCIIn'lblda de emtllr pai'K8r sob1e a maléM: 

SENADORES 

Tltu ..... SUplc ata& 
PFL 

Jollo Rocha Callos PatrocíniO 
JoaéAlvw José BIBnco 

PUDB 
Jader Balbalho Gerson Camata 
Nabor Jlln10r Carlos Bezerra 

PSDB 
Coutinho Jorge LúCio Alcêrltara 

Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 
Edualdo Supi"'Y Sebastião Rocha 

PPB 
EpdeCIO Cal-ra l..eonlar Qull'llanllha 

DEPUTADOS 

Tltu .... Suplentes 
PFL 

Osóno Adnano Aroldo Cadraz 
Ehaeu Resende Mussa Oemes 

PSOB 
MárciO Fortes Roberto Brant 
Arwaldo Vale Paulo Mourio 

Bloco (PMDB/Prona) 
Hermes PaiCianello AntôniO do VaDe 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
Marcelo Déda Femando Fem1 

PPB 
Jurandyr Paucão Femando R1baS Caril 

De acoldo com a Resolução n" 1. de 1989-CN, 
fiCB estabelecidO o segUinte calendáno para a trami
tação da matér~&· 

018 3-4-98 - designação da ComiSsão M1sta 
018 6-4-98 - 1nstalação da Com1ssão M1sta 
Ate 1°-4-98 - prazo para recebamento de 

emendas e para a Com1ssão M1sta emrt1r o parecer 
sob~a a admiSSibilidade 

Ate 10-4-98 - prazo f1nal da Com1ssão MISta 
Até 25-4-98 - prazo no Congresso Nac1onal 
O Senhor Presidente da Republica aliVIOU ao 

Cong~asso NaCIOnal a Medida PIOVISOna n" 1.5116-7, 
adoteda em 26 de m&IÇO de 1998 e publiCada no d1a 
27 do mesmo mês e ano. que "OISPiie sobre a rac:..
peraçiio de haveres do Tesouro NaCIOnal e do Insti
tuto NIICIOfllll do Seguro Social - JNSS e a utilização 
da Titulas da D1vlda PúbliCa, de responsabilidade do 
Tesouro NaciOnal, na quitação .Je débdos com o 
INSS, e dé outras pi'OIIIdênci8S". 

De -relo com as ltldraQiies das lrdaranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 51 do art. 21 da Reeolução 
n1 1189-CN, fiCa as111m constrtu1da a Com1ssão Mista 
mcumblda de emd~r j)ai8C8r sobre a matéria· 

SENADORES 

Tltu._ Suplentee 
PFL 

Hugo Napo•eão France11no Pe1e1ra 
EdiSOn Lobio Gilberto M1randa 

PMDB 
Jedar Barbalho GeiSOII Camata 
Nabor JúniOr Carlos Bezerra 

PSOB 
OsmarDI8S Callos W1lson 

Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 
Edualdo Supi"'Y Sebastliio Rocha 

PPB 
EpllaCIO calete1ra Leomar Qulntamlha 

DEPUTADOS 

ThulaiW SUplenllls 
PFL 

Saulo Cue1roz Magno Bacalar 
J&lme Mart1ns LUIZ Braga 

PSOB 
Roberto Rocha Ez1d10 P1nhelro 
Walson Claspann1 B.Sé 
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Booco (PMDBIProna) 
Paulo lustosa Mauro Lopes 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
Marcelo Deda Femando FerRJ 

PPB 
Celso Aussomanno Osmar Leilão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-0N, 
foca estabelecido o segu1nte calendano para a trami
tação da matena: 

Dia 3-4-98 - designação da ComiSsão M1sta 
Ola 6-4-98 - Instalação da Com1ssão MISta 
Até 1 "-4-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Connssão M1sta em~" o parecer 
sobre a adm1sslbdldade 

Até 10-4-98 - prazo f1nal da ComiSSãO M1sta 
Até 25-4-98 - prazo no Congresso Nac10nal 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jun~or) - Há ora

dores 1nscntos 
Concedo a palavra à Senadora Bened~a da 

Silva (Pausa ) 
Concedo a palavra ao Senador Pedro S1mon 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lud10 Coelho 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador lns Aezencle. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Aamez T ebet 

(Pausa) 
Concedo a palavra à Senadora Júma Manae 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supb

C'f· (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Osmar 018&. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

bnll. S. Ex" diSpõe de 20 mmutos para o seu pronun
coamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM Pro
nuncoa o segume diSCurso Sem rev~são do orador.) 
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o momento 
atual da conruntura bra811etra ex~ge de lodos nos, ho
mens públiCOs, uma mobdiZBÇio II'ICeSsante contra o 
desemprego. O Govemo do PI'9Sidente Fernando 
Hennque, ao eleger o problema como pnondade má
xma nesse quarto ano de sua adminiStração, tem to
mado as madldaa -.sanas. mas não totalrnenle 
sufiCientes, para debelar mal tão caro à JUsta ordem 
IIOCIOeConOrnca. Para obter êXIto total, o Govemo 
8ll1da espera contar com o apo10 e a contnbuiÇâo de 
toda a SOCiedade b1'1181le1ra Nesse sentido, o Estado 

do Amazonas. ao lado de toda a Bancada da Ama
z6n18, tem enorme Interesse nessa paUIB governa
mental 

Na verdade, o que me motiva estar tqe aqw 
ocupando esta tnbuna e a Implementação 1rnedlala 
do pro)81o de exploração de madeira submersa na 
AmazõniB. Sua Vlllbtlldade econ6nnca pro~ n1o 
só recuperar urna massa vaiiOSB de empregos no 
Norte do País, mas lambem trazer au&piCIOSOS ratar
nos ftnancetros a Untão O aprove~mento otmaac1o 
das toras amazõniCBS alOJadas nos fundos dos lagos 
Slgndtcara. antes de tudo, uma empreitada politica 
de grande vuho 

Aos olhos da ngorosa aprectar;ão critica, n1o 
há como negar o CQIT1promtsso com urna propoeta 
Slmubanearnente progressiSta e arnblentahsta, que 
VISa ao resgate de urna perspectiVB nactOnalrnente 
nsdentora das nossas nquezas naturaiS. É progras
SIS!e, potqua se compromete a transformar os abun
dantes recursos a• depoSitados em produto econ6-
nw:o com aba valor de troca; é arnb_l_, porque 
emprega os 1nterasses da l'llCIOnlllldade extra~Jvaa 
sem arranhar qualquer prece~ que fira a p-
ção da Floresta AmazõniCIL 

EVIdentemente, o desenvolvtrnento de tal proJII
to econOITIICO na Arnaz6nl8 nio surge como urna 1111-

CIBbva oportun-. tampouco como 1111118 um anoubo 
capotallsta de caráter arnv1sta. Pelo contráno, a pro
poste IIIIBvessou longo período de arnadu~ 
e mereceu a competente conlnbu!Ção dos téc:IIICCIII 
do lnsbluto Nactonal de PesquiSaS da Arnaz6nia, -o 
INPA Graças a renomados ctentiSies do INPA, a 
Amaz6nl8 p6de ser repensada não só como ..,. 
Aegtão deShnada a abngar o matar raarvat6no bo
!AniCO e zool6goco do mundo, mas tanm6m -
urna região évtda por obler melhor aprovefla.
ecou6nuco, ecologtcamenle equtltbrado e auto-a.
tentéval, de sua vasta biOdtversldade-

Segundo estudos do INPA. eXIStem m11116es a 
milhões de metros cúbiCOs de madeira em tora 
submersos nos lagos formados pelas dtversas hi
droel6tncas da Amazõn1a. Imersas nasas éguas, 
as toras se conservam naturalmente e propon:tO
nam um custo de exploração 1nfenor ao vanftcado 
no corte \radtetOnal, que se reakza, habtlualmante, 
,_ meses que antecedem a estaçio das chuVIIII, 
antanor a elevação das águas. Por ma1s bam-tn
tanciOnado que &eJB, o corte tradtelonal da ..,_ 
árvores acena, frequentemente, com ameaças 110 
equdibno do ecossiStema amaz6n100. que ho!a. 
rna1s do que nunca, ex1ge um acornpanltanwnto V>

gllante 
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Sr. PresidEonte. Balb•na e P1t1nga. no Amazo· 
nas. Tucuru1. no Pam. Uatumã. em Rora1ma. e Sa· 
muel, em Rond6ma. são algumas das h1droeletncas 
CUJOS lagos acomodam quantidades •ncalculave•s de 
made1ras. No caso de Balb1na. estudos apontam que 
o equiVOCO da Eletronorte em 1nundar as terras que 
viBram a dar lugar à represa desconsiderou por com· 
pleto o valor em potenc1al dOs produtos florestais 
que v~nam a ser submersos Com 1sso. a Eletronorte 
tratou como lixo florestal aproximadamente 6,8 mi· 
lhões de metros cúbiCOs de madeira nobre, numa 
area de 2 m1l 360 quilómetros quadrados dO reserva· 
tóno sobre o qual Balb1na se assentou. Em outras 
palavras, são 28,8 metros cúb•cos de made1ra por 
hectare' 

Na realidade, à epoca do fechamento da barra· 
gem, alguém chegou a sugenr que as empresas ma· 
de1re1ras explorassem as nquezas depositadas nas 
areas ~nundadas dentro do SIStema de corte de arvo
res durante as vazantes e reboque das toras durante 
as enchentes. Mesmo ass1m, fa~ou a dev1da agllida· 
de e empenho em atrair as made•re•ras para a expio· 
ração de tal empreitada na Amazõma Tal 1ndderen· 
ça se agrava a1nda maJs quando tomamos conheci· 
mento de que a estimatiVa de maléna orgãmca seca 
por hectara é de 600 toneladas para Balb1na e 300 
toneladas para Tucunn, respecbvarriSnte. 

Para efeito de breve comparação, vale a pena 
recuperarmos algumas Informações sobre as duas 
Importantes us1nas. A diSpandade dos nurr~Bros a 
que fiZ alusão momentos atrás se JUSIJIICB por atro
pelos h1stoncos, uma vez que enquanto Balblna ala· 
gou uma area 1n1etramente llorestada, a área de Tu· 
curui, antes de ser coberta pelas aguas, Já haVIB 
sido Irresponsavelmente devastada pelas obras la· 
ra6nicas da Transamaz6mca. Apesar de Balblna e 
Tucuruí ocuparem temtóno florestal de area prabca· 
rr~Snte semelhante, de aproxunadarnente 2 rml e 300 
quil6mettos quadmdos, há uma d1sbnção sutll entre 
as duas políbcas de aproveitamento de recursos 
submersos. Bafblna se conhgum como o caso maiS 
dramá!JCO de 1ncompetênc~a adm1rustrat•va, haJa VIS· 
ta o vasto patnmõn1o OCIOSO que armazena nas ter· 
ras Inundadas: calculam-se quase 80 mil toneladas 
de madeira subrriSrsa. 

Em Tucurui, ao contráno de Balblna. o quadro 
se afigura de mane1ra rriSnos obscura, se bem que 
nem tento De qualquer forma, ao menos la, f8 pode 
ser comprovada a prasença de madeue1ras reiiJando 
toras vaJJosas da represa, mediBnle a contratação de 
rriSrgufhadoles piOYidos de motosserras e&peCIBIS 
para uso debaiXO d'água Tal Sistema. segundO os 

made•re•ros. proporciona econom1a substancml nos 
custos em comparação com a exploração tradiCIOnal 
em terra seca Isso porque ftea muato menos onero
so transportar e rebocar toras conadas por v1a man
tlma. 

Apesar do louvor da m•c•at•va temos que reco
nhecer que a escala desses processos exploratonos 
em Tucuru1 esta mUlto aquem do deseJavel A expio· 
ração não e s1stemattea. tampouco part1c1pa de um 
plano econõm•co ma1s geral e ecolog•camente 
acompanhado Mesmo ass1m. o exemplo de TucurUI 
a1nda const1tu1 caso excepc1onal na Amazón.a como 
forma 1ntehgente e lucrat•va - a1nda que •nc1p1ente -
de exploração de produtos da floresta. 

P1or dO que 1sso. Sr Pres•dente. e o reg1stro de 
que ha perdas a1nda ma1s valiosas do que madeiras 
no lundo dos lagos e das represas amazóniCas Re 
flr<>-rriS, no caso de Balb1na, a sennga e ao pau·rosa. 
que estavam sendo explorados ate os ult1mos se•s 
meses antes do enchimento Isso para não mencio
nar os nqu1ssUTXlS e diSputad•ss•mos compostos lar· 
rriBCêutiCOS, que subJazem nos fundos dos lagos a 
espera de 1nvest•mentos exploratónos. De fato. são 
recursos natura1s de mestlmavel valor económ.co. 
CUJO prazo de maturação para 1ngresso no mercado 
global de troca capitalista esta hoJe para alem do 
1deal 

Com tanta nqueza natural a diSposiÇão da eco· 
nom&a amazõniCB. nada ma1s proVIdencial que rever
ter o eledo de quase nul1dade produt1ve das hidroe· 
létncas quandO se avaha o atend1mento ou não das 
expectanvas de translorrnação soc1al. tão al•menta· 
das pela comun1dade amazón1ca A Simples •nstala· 
ção das h•droeletncas riB reg•ão não garantiU ganhos 
polii1Cos transparentes que pudessem reltebr no ar· 
duo processo de desenvolvimento das relações so· 
cK>eCOnómiCBS. Longe de m1m, porem, JUlgar a Insta· 
fação do complexo de hidroeletncas na Amazãma 
como f1asco nac1onal Não. TodaVIB, temos que re
conhecer sua fundação politiCa, económiCa e am
bltlnlaiiSta como estratégiB de 1mpacto SOCial. 

Pam mudar esse frustrante panorarr18, a explcr 
ração das toras submersas em grande medida se 
JUSidiCB como plano complementar ou nMSOr dO 
conturbadO proJeto das hidroeletncas amazõniCBs 
Talvez, ass1m, a tão cobrada função SOCIBI das re
presas não se resum1na à mera promessa de palan
que eleitoral Po•s. se bem recordarmos. o obJetiYO 
da construção das barragens cons1st1B na produção 
de energiB em escala su!Jcl9nlerr19nte elevada, a 
ponto de gerar prolundas translorrnações SOCIBIS e, 
portanto, fomentar o progresso da região. Ahas. 
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como se venloca hoje. mudo pouco se concretizou 
desses ObJeiiVOS até o momento Na verdade, diStor
ções estruturaiS lotam pnvrlegradas, desvrando o 
proJeto para fms naciOnalmente atraentes. mas re
gronalmente catastrolocos. 

Ora. drante do lato de que as usrnas da Ama
zõnoa luncronam, na praloca. com o proposrto pre
ponderante de gerar drvrsas em lavor das contas on
lemacronars do Paos, sensrvel détnmento do pro
gresso regronal - como apropnadamente declara o 
emrnente brologo Phrllrp Feamsrde em revrsta espe
coalozada -, não resta outra altematrva para deslan
char o desenvolvrmento da regrão senão o aprovada
manto racronal dos recursos submersos Segundo 
Feamsrde. •a construção de hrdreletncas e o exem
plo mars gntante de uma polotrca global, porq11e a 
energoa e utrlozada para a produção de um alumínro 
destonado ao mercado externo. a exportação. a pre· 
ços baixos • Em resumo, Iaos pi'Ofelos pouco ou 
roada tsnelrcoaram a socredade amazõnoca. 

Ahãs, o Professor Feamsrde tem sido um dos 
grandes cnlrcos da ausêncra de uma partrcopação 
mars eletrva da socoedade local no comparlllhamento 
dos resultados produtiVOS da energra gerada pelas 
usonas na Amazõnra. Para ele. a quantidade de em
pregos para a população tem srdo omsona Prolesta 
ele da segurnte lonna "São menos de dots mrl em
pregos usando dOIS terços de uma energoa que cus
tou cer<:a de US$8 bilhões, o que da mars de US$4 
molhões para cada emprego gerado • Orante dessas 
numeras, não pracosa ser murto rntelrgente para per
ceber o omoral descompasso entre o vultoso ITIOI1IIan
te onvestrdo e o monguante retomo produzido 

Por rsso, o professor Feamslde, dentro e fora 
do Jnsbluto Naaonal de Pesqursas da Amaz6nra, 
tem-se destacado como olustre defensor da explora
ção "subrnanroa" nos lagos amazõnrcos como polílo
ca econõmoca sensata, auto-sustentável e ecologrca
menle elrcez. A edoção de tal politrca ompona, ne
cessanamente, o arrelecrmerdo do abate lradrclonal 
da arvores. do dasrnatamerdo ondrscnmonado da flo
resta que se vem operando hrstoncarnente de rna
neora perversa e predatona Mars Blnda, a explora
ção ordenada dos recursos submersos evrtana o no
crvo processo da decompoSição da floresta onunda
da, que acaba por matar os peoxes dos reservatónos 
e por corroer os equopamentos da usrna. 

Ponanto, a progreSSIVa acidez das aguas Inun
dadas e a consequeme corrosão das turbonas da 
barragem, bem como a redução de perxes drspono
veos para o abastectmento da região, só sognliicam 
uma acumulação desnecessana de problemas so-

crars e preJurzos aconõmrcos. a qual, ao tonal. des
moronar-se-a nas costas da população local. Soma
do a rsso. não se deve esquecer de quão profunda
mente a aecomposrção da floresta aleta a expansiio 
do eteolo estufa em função da macrça Joberação de 
carbono para a atmosfera. 

Sr Presrdente, com o protelo de exploração 
das toras rnunaadas, a um s;, tempo cnam-se opor
tunidades de emprego para a comunrdade e eslabe
lecem·se novas prátocas da proteção ambiental e de 
preservação da floresta que VICSJII na Amazõnoa. E e 
JUStamente nesse ponto que devemos debruçar-nos 
com mars ênfase. pors o pengo da devastação e da 
depredação do patnmõnro ecologrco. atras do qual 
tão fragilmente se relugra a sobreVIVêncoa da huma
nidade, avança a passos largos sob o •usóno ebngo 
da crvrlrzaçào tecnologoca e do rneocanldrsmo bárbaro 

Nesse sentodo, servona lambem o aprovada
manto dos recursos submersos como urna medida 
de onhmrdação tUnlo as lemovaos madetreoras aslálo
cas, cuJII presença na Amazõnoa se tem, assustado
ramente, muttrplrcado nos ulbmos anos. Retteradas 
vezes. tenho denuncrado dasla tnbuna a devastado
ra 1nvasão de madeuaras da Indonésia, ela Ma'és•a 
e da Chrna na Floresta Amazõnrca. Convém trazer à 
memona que. com melaras e rndonesiOS na vanguar
da. empresas asoatrcas domonam em escala mundral 
a exploração maderreora nas florestas troprcaJs Por 
conta desse rmpeno aconõmrco ávido por lucro fácil, 
empresas asoátrcas Jll adquonram, em espaço curtis
somo de tempo, 8,6 rrolhões de acres roa Arnaz6noa 
brasoleora, o que corresponda a rnars de 2% da flo
resta explorada. 

O Sr. R..,_ Tebet (PMDB- MS)- Permote
rna um apane. nobre Senador? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V Ex" emonente Sanador Ramez TebaL 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS)- Senador 
Bernardo Cabral, V Ex" faz urna denunCia que Já faz 
outras vezes Mas não é pelo fato de tê-la Ieda em 
outras oponunldades que não deva .. ISbr no asaun
to, como nós todos. Esse é um cnme qu8 se prabca 
a vrsta das autondadas brasoleoras. Está ocorrendo 
urna rnvasão e urna exploração devaslatóna de urna 
nqueza nacronal. Agora. que lesleJBmos a entrada 
em VIgor de uma leo que pune os cmres arnblenlars, 
rsto e. uma ler que tem a lrnalldada de proteger a 
qualodade de vida, eu nio podena esperar. e nem a 
Nação. outra atrtude de V Ex" senão assa V Ex" é 
um homem daquela nsgoio, portanto, conhecedor 
dos seus assuntos e problemas e. maos uma vez, 
presta um relevante servrço ao danuncoar novarnen-
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te, ao chamar a atenção da Nação brasrlerra, com o 
seu elevado espinto patnótrco. para esse atentado 
que se comete, eu dma mesmo. até contra a sobera
nra do Brasrl. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Ramez Tebet, eu não precrso ressaltar a 
alegna com que ouço V. Ex" Não pela responsabrll
dade que a sua VIda polltrca reg1stra, mas pela sen
srbrlldade de venfrcar que o assunto e tão seno e tão 
grave que V Ex", ao frnal do seu pronuncramento, 
regrstra que rsso pode chegar a um atentado a sobe
ranra nacronal Colho essas palavras de um Senador 
quP, arnda nos dors últrmos dras- e eu assrst1 pes
soalmente-, consegu1u desempenhar, no Congres
so Nacronal, quando Relator de vánas matenas, o 
papel mars rmportante de um polítrco o da concrlla
ção V Ex" recebeu elogros da Oposrção pelo traba
lho que realizou em prol da socredade brasrlerra e 
não de um eventual partrdo polítiCO ao qual estiYBsse 
ltgado ou a uma corrente que, eventualmente. pu
desse ser maJOntárfa oo Congresso Nacronal Por 
asse fato, ennqueço o meu drscurso com o seu apar
te, venlrcando que a 1111m se JUnta uma voz que não 
denca de ser, também, voltada para a defesa do seu 
e-do. onde as reservas ecológrcas lambem estão 
a sofrer depredação - e eu me refrro claramente ao 
Pantanal mato-grossense. Posso drzer, oobre Sena
dor Ramez Tebat, que não sou urrra voz rsolada. Re
ceba. portanto, os meus agradecrmentos e, ao mes
mo tempo, sem recero de errar, posso afrrrnar que fur 
o pnmerro Senador que ocupou esta tnbuna, e Ja se 
var rrrars de um aoo, para mostrar que as maderrer
ras asratrcas, medrante urrra rnforrnação que havra 
recolhido na lntemet, estavam lentando se alojar na 
nossa regrão 

Não e descabido ressaltar, porque é oportuno, 
que as maderrerras asrátrcas são as campeãs mun
diBIS em prátrcas extratMstas que vrolam pnncrpros 
elementares de preservação do mero ambrenta Se
gundo as mars respettávers organrzações não-gover
namentaiS como a WWF for Nature e o Greenpeace, 
as empresas maiiiiBS cuHuam a desleal prátiCa de se 
rnstalarem clandestrnamente nas poucas florestas 
troprcars arnda sobreviVentes. E, urrra vez desembar
cadas em terras estrangerras, não hesrtam em pro
por maneJo cnmrnosamente hostrl a contrnurdade 
da reprodução de drvarsas árvores em extrnção, 
como é o caso do mogno no Brasrl. Para as rrra
derrerras asrátrcas, não ha moralidade ecologrca 
que as convença da necess.dade rmedrata de urna 
exploração rntelrgente e não surcrda dos recursos 
das florestas. 

Contra 1sso rertero mtnha stmpat•a para com a 
proposta de exploração raaonal e ecooomrcamente 
vravel dos lagos da Amazõnra. como altematrva, 
ecologrcamente pertrnente. a retrrada entróprca de 
made~ras da reg1ão Ao 1nves de empregarmos ape
nas estrateg1cas defensrvas, vamos partrr para o ata
que polítrco. propondo uma nova mentalrdade de
senvolvrmentrsta cu1a estrutura produtrva srga, ngo
rosamente, rnteresses que prole)Bm a Floresta Ama
zõnrca e o homem que ali se aloJB Do mesmo modo 
que não podemos ser conrventes com rdeologras e 
prátrcas que atentem contra o patnmõnro ecológrco 
da Amazõma tampouco cabe a nos transrgrrmos 
com uma polltrca de rnercra econõmrca que parece ter 
assaltado os agentes do deserrvolvrmento regronal. 

O Sr- Leonel Paiva (PFL- DF)- Perrnde-me 
V Ex' um apane? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Emrnente Presidente. peço perrnrssão a V Ex", es
tou a concluir, se1 que o meu tempo esta a tenmnar. 
que me conceda o pnvrlégro de ouvrr o Senador Leo
nel Parva. 

O SR. P8ESIDENTE (Nabor Junror) - A Prest
dêncra apenas solrcda ao Senador Leonel Parva que 
seJB breve em seu aparte, porque o tempo do orador 
1a está esgotado 

O Sr- Leonel Paiva (PFL- DF) - Só quena re
forçar tudo o que for ddO no pronuncramento de V Ex" 
e lembrar que as ONGs, cdadas por V. Ex", realmen
te prestam um relevante seMço ao mundo por rmer
ro. Mas. Senador Bernardo Cabral. exrstem ONGs 
que me perrnrtem duvrdar da senedade desse movr
mento. 

O SR- BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Por rsso que não as cdO, porque não merecem se
remedadas. 

O Sr- Leonel Paiva (PFL - DF) - E podem 
atrapalhar nessa emprettada que V. Ex" abraça, com 
o aporo de todos nós, com absoluta certeza, para o 
desenvolvrmento controlado Lembro o caso de Tu
curui, onde mrlhões e rmlhões de metros cúbrcos de 
maderras nobres arnda estão lá Poucas loram refrra
das e os lagos da Amazõn1a poderão estar, da mes
ma forma, sofrendo esse trpo de poluiÇão, ai, srm, 
pelo apodnecrmento da madeira e conseqiientamen
te pela desoxrgenação das aguas. 

O SR- BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Emrnente Senador Leonel Parva, agradeço o aparte 
de V Ex• e so lamento que não IIYBIIII8 chagedo 
desde o rmcro. quando eu me relen ao ~ de 
Tucurur, no Para, de Samuel, em Rond&nla: de Ua
turrrã, em Rorarma, e de Balbrna e Pltinga, no meu 
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Estado, exatamente dentro do curso que o aparte de 
V. Ex" regostrou 

De modo que estamos com o pensamento unã
mme até com relação aquelas ONGs que combate
mos e que sabemos - nao quero usar um termo for
te - são desonestas no proposrto a que servem 

Tambem quero agradecer a V Ex", Senador 
Nabor Jun1or, que pres1de esta sessão. um homem 
da reg1ão pela fonna como V Ex' tem s1do ngonDSa
mente leal e solldano em tudo o que diZ respe~o a 
nossa regrão 

Ao encerrar este pronuncramento estou con
viCto de que o d1lema do progresso econômiCO ver
sus "congelamento" ecolog~eo no me1o do qual a 
AmazôniB as vezes tende a se situar. deve ser enfo
cado por todos corno um desaf1o Incessantemente 
aceso. pronto a ser vencrdo a cada rnstante do dlale
tiCO curso h1stónco A auto-sustentação. o remaAeJII· 
mento equilibrado da floresta garantindo sua repro
dução, a racionalização dos recursos naturaiS d1Spo
n1ve1s corno fonna de e>CPioração econõmiCB, a pro
teção da floresta contra os predadores estrangeiros 
e nac10na1s, e o ak:ance. amda que utóp!CO, de uma 
s1m1Hose perfeu entre homem e natureza, tudo ISSO 

deve consbtu~r doutnna bás1ca de uma politiCa que 
wse ao desenvolvmento harmoniOso e JUSto da 
Amazônia 

Nesse contexto, retomo, por f1m, o tema do de
semprego no País, para ass1m. reforçar meu pensa
mento sobre a 1nd1ssoluvel associ&Ção entre trabalho 
e natureza. Para m1m, a Amazõma não se pode 
manter B1ler1C10sa neste momento de grave cnse so
cllll do Pa1s Com o modesto, porem s1ncero proposl· 
to de superar o desemprego e o atraso econõmlco, a 
Amazõnl8 propõe que 1nvest1mentos no Estado se
lam lriCOndiCIOnalmente d1rec1onados ao Protelo de 
exploração de made1ras do fundo dos lagos de nos
sas barragens para aproveitamento econõmico e 
eoologlc:dmenta r&CIOnal Para tanto, conto com o 
apooo e a sensibilidade das SOCiedades amazôniCB e 
brasdelra. do G"•dmO e, antes de tudo, do Senado 
Federal 

Sr. Pre51denle, encerro agradecendo a alenÇáo 
de V Ex" e dos enllnel''es colegas Senadores 

O SR. RAIIEZ TEBET fPMDB - MS) - Sr. 
P-ldente, peço a palavra para uma comumcação 
Inadiável 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jun11r) - Tem a pa
lawa V Ex' para uma comuniCação. por 5 m1nUICDS 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS Para 
urna comumcação 1nad18vel Sem rev1são do ora
dor I- Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores., peço 

a palavra para comemorar o grande entendimento 
realizado ontem, no Congresso Nac1onal, em torno 
de urna med1da pl'llVIsona que se arrastava Já há 
murto temPO sem ser d1scut1da e votada, a que d1z 
respe1to a contnbu1ção para a segundada SOCIBI 

F1que1 mu1to feliZ porque o Congresso NaciO
nal, ontem. teve um dos seus dl8s maiS feliZes e glo
nosos Provou que o d1álogo é 1mportant1SS1rn0, que 
o Parlamento tem que ser a Casa do entendimento e 
que, quando ha um grande Interesse por parte da 
sociedade tudo e poss1vel no Congresso Nacional 
E fo1 ass1m que pudemos - e lu1 o Relator da emen
da - graças a entendimento entre todos os Partidos 
da Casa. entre os Part1dos que dão sustentação ao 
Governo e os Partidos do Bloco da OposiÇão, con
sagrar um diSposrtiVO da refenda medida pi'OVIsona 
de elevado alcance soc1al. que ve1o 1sentar deflrlrtl
vamente todos os aposentados e servidores 1nabvos 
do Pa1s da contnbuiÇâo à segundada socl81. 

E assunto que se anasta na JustiÇB por muitos 
anos, assunto d1scutldo por muitos anos nesta casa. 
mas finalmente coroado de exilo, porque, positiva
mente, Sr Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nlo e 
fuslo que aquele que prestou, durante tantos anos, 
seus serviÇOS e que agora está recolhido às atMda
des do lar, a um JUSio descanso, que Já ganha pou
co, que esta sem receber vencimentos há três anos. 
mnda t1vesse que descontar. dos seus m1nguados 
venc1mentos. o percentual de 11%. 

Lavrou um tento, ontem, o Congresso Naaonal 
nesse entend1mento feito petas lideranças. E eu que
na de1xar ISSO amplamente registrado, até porque VI 

que valeu a pena, como Relator desta rnaténa, OUVIr, 
d1SCU!1r, dialogar com autondades do Poder Exacult
vo, com representantes do Govemo no Cong-.o 
NaciOnal. com a OposiÇão, e ass1m poder fechar 
com chave de ouro esse entendimento que, tenho 
certeza, ii feste1ado, no Bras111nte1ro, por mtfhares e 
milhares de lfiBIIvos, 1ncfuS1VB aqueles que estão 
com os seus plaotos a depender de decasão JUdtcllll. 

Era o regiSIIo que eu quena modestamente la
zer, Sr Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JUmor) - Conce
do a palavra ao nobre Senador LúciO Alclntara 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos (Pausa ) 

CoriCedo a palavra ao nobre Senador Aderntr 
Andrade (Pausa.) 

CoriCedo a palavra ao nobre Senador Jeflarson 
Péres S E!x" diSpÕe de 20 mnutos para o seu pro
nunc•amento 
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O SR. .JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro
nuncia o saguonte diSCUISO.) -Sr. PrasKiente. s~. e 
Srs. Senadores, o Jom111 do Brasil de tqe pub•cou 
o edilonal que passo a ler, ontotulado 'Patrulha Nunca 
Maos": 

Já eoa tempo de dar por enceroado o 
aclo da intolerância que se onstalou na voda 
bl'liSIIeooa e VIOla o pacto de I1!CIPIOCodade for
mado pela arustoa em 1979 como honzonte 
para a reconstruçio dernocráloc:a O ProJetO 
BlliSII Nunca Maos - da Aoquodoocese de São 
Paulo - nio honra o enunCiado no seu título 
quando troca o presente pelo passado, com 
grande preJUÍZO para o futuro. Nunca maos 
Slgnlfoca terminar uma fase e começar outra. 
A ln!ranslgêi'ICI8- introduz o toque fascosta na 
ação de entidades desvoadas da voa demo
crátiCa aberta, a qual não lhes da o dorerto 
de tutelar atas do governo. 

O Grupo Tortuoa Nunca Maos, da mes
,... pooc:edênaa. assumu a forma de ação 
conhecida como patrulhamento polítiCO so
bre aios do Presodente da Repúbloca na área 
militar Nas promoções e nomeações asso
nadas esta semana corostam, ao chegar ao 
generalato, nomes de !lês tenentes questoo
nados publx:amente pela entidade que se 
anoga à tutela polibca da nação boasoleooa 
em nome da ontolelincla. quando a anostoa 
votada pelo Congresso virou a págona auton
lána no pressuposto de que não se voltana 
maos atrás, senão como referêncoa hostónca. 

A tentatiVa de cobnr de susperta os 
três novos generaos-de-bngada não teve o 
cuidado oie resguaodar-lhes os nomes, poos 
o pedido de investogação 101 dado a públiCO 
apesar da ressalva eJCpressa de oneXISiêncoa 
de pamapaçio doreta deles em atos de tor
tura. FICOu evidente a segunda ontenção Os 
Generaos Cyro Albuquerque, Maynard Santa 
Rasa e Ruthenoo Ferreooa do Valle voeoam a 
público e oepucloaram a lelnanclade do Grupo 
Tortuoa Nunca Maos. 

Doz o General Rutilemo Feneooa do 
Valle nunca ter Interrogado 'qualquer preso" 
e, 'no período crtado, o ExéiCIIo f01 empre
gado em defesa da ordem corostilucoonal', 
em 'miSsões opeoaaonaos' de acoodO com 
as leos vogentes, bloqueando ruas do Roo de 
Janet10 paoa localozar embaoxadores seques
Irados (da Alemanha e da Sulça) e etetuan
do pnsões de assaltarrtes de bancos O Ge-

neoal Maynaod esclarece que. entre 1968 e 
1976, "somente servo na Regoão Amazômca 
e no Nordeste" 

Foca evodente o propósrto, por parte do 
GTNM. de agotar a atmosfeoa politoca. com 
objetovos elertoraos e legaos suspenos. na 
COincodêncoa fooçada com a onocoatova contoa 
o Geneoat AocaodO Fayad, por sua nomea
ção para o Servoço de Saúde do Exercrto, 
cnando 'srtuação constoangedooa" pessoal e 
famohar e "desgastante pressão psiCOiogoca" 
O Geneoat Fayad negou aiOS e atrtudes a 
ele atnbuodos e que ele repete em carta ao 
Momstro do Exercrto, encamnhando o pedo
do de locença do cargo enquanto a Justoça 
examona, a seu pedido. a legalidade do ato 
de sua nomeação 

A aniSIIa não e ato unolateoal e som ge
ral. Abarcou Iodas as dovergêncoas e abnu 
camonho paoa a volta a legalidade e a demo
cracoa. exllnguondo a culpabohdade das 
transgressões legaos da parte a parte da so
coadade e do Estado O pedoclo de liCença do 
Geneoat Fayad, como proposrto de "preser
var a onstrtuiÇAo", ena a oportunidade paoa 
que o revanchosmo de Esqueltla, afastando
se da ontolsrâncoa totalrtána. se rehre em 
tempo, para benelocoo de todos. Esse Grupo 
Tortuoa Nunca Maos tem os toques e o sota
que do antogo Dops. 

Sr Presodente, S~ e Srs Senadores, fuo ho
mem de esquerda. tu• colocado sob suspeita pelo re
gome molrtar. fuo posto de quarentena. chegueo a de
por em onquérrtos polocoaos mdrtares, estove talvez na 
unonãncoa de ser demllocto e preso. Sinto-me à vonta
de, portanto, paoa repudoar esse clima de revanchos
mo. de ressentomento, de ódoo corrtoa molltares que 
fooam amstoados, alguns dos qUBJS, como os três ge
neraos crtados, nem sequer partiCipaoam do setor re
prassNO das Fooças Armadas. 

~ precoso dar um basta nosso Não há vortude 
maoor do que a tolsrâncoa. Termono dozendo, com a 
autondade, repfto. de quem foo hosblozado pelo rego
me molrtar, que a tinoca COisa que não se pode tolsoar 
e a ontolerãncoa. 

Sr. Presidente. lo o edrtonal do Jornal do a,.u, 
para que constasse dOS AnaiS do Senado Federal 

Era o que eu tonha a dozer 
Murto obngado 
O SR. PRESIDENTE (NabOr Júnoor) - Conce

do a palavoa ao nobre Sanador Caslldo Maldaner 
(Pausa) 
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Concedo a palavra ao nobre Senador João Ro
cha. por cessão do Senaaor Jonas P1nhe1ro. por 20 
m1nutos 

O SR JOÃO ROCHA (PFL - TO Pronunc1a o 
segu•nte discurso Sem rev1são do orador) - Sr 
Presidente. S,..s e Srs Senadores. o matutino O 
Popular editado pela empresa J Câmara & lnnãos 
SA. sitUada em Go1ãma Go1as. completa ho)S 60 
anos de c1rculac;âo 1n1nterrupta Trata-se de um dos 
ma•s notave•s d1anos do Centro-Oeste braslle•ro. 
com liderança 1ncontestavel em todos os Mun1C1p1os 
ao Estado de Go1as e c~rculação lambem em Tocan
tins Bras1ha e d1versas caprta•s brasllearas Quero. 
com estas palavras. reg•strar o acontecimento e 
prestar uma homenagem a esse 1mponante vetcukl 
de comunicação 

Todos os que conhecem a traoetona de O Po
pular sabem das suas vinculações h1stoncas cCDm a 
cidade de Gooãma e com o Estado de Gooas Funda
do em 3 de abnl de 1938, o JOrnal corculana duas ve
zes por semana, passana a doano em 1944 e se f~r
mena logo como o pnncopal veoculo da modoa ompres
sa no Centro-Oeste brasoleoro Nascena, a parllr dao, 
o oomal que sena a testemunha maos autêntoca de 
uma hostona que se lundona com a realidade, no de· 
saflo omcoal de construor e consolidar Gooãnoa a:omo 
Capotai do Estado 

E de todos conhec1da a procedêncoa nordesbna 
da lamfloa Câmara - O Popular e hoJe dongodo pelo 
oovem empresano Janne Câmara Junoor Ela ve10 de 
João Câmara- antoga Banuo Verde-. no RIO Goande 
do None. para se onstalar em Gooas e, uma vez 18, 
oferecer aos gooanos essa vaiiOSissorroa contnbuoçio 
as comuniCações, as letras as anes, a atovldade pu
blica e ao socoal 

A chegada da lamiloa Cãrroara em Goiás ono
CIOU-se com Joaqwm Cãmara Filho Em 1932, ele too 
nomeado pelo então Interventor Pedro LudoviCo Tao
xeora para o posto de Comandante das FOJÇaS Ra
volucoonanas do Sul de Gooas Maos tarde, vieram 
seus onnãos VICente Rebouças Câmano e Jaome Câ
rroano, com os qulllS fundou, na cidade de Goiás, an
bga Cllpllal do Estado. uma empresa lopognofiC8, em
bnão de IOdo o complexo de veoculos de comunoca
ção de massa 11ote em lunaonamenro 

Fruto desse trabalho, O Popular tem se carac
tenzado. ao longo de sua hostona. por ser um veículo 
que pnnllf"lliiã credobolldade, pela omparc~~~ldade, 
pela wnlift .,; sobretudo. pelo respe~o ebeo com 
que trata~ seu públiCO E um 0omal que tem acom
panhado os processos de modemozação por que 
passaram os veoculos da modoa o~ressa FOI P10f181· 

ro na omplantação da compo&IÇiio em lonotopos, na 
ompressão off-. na composiÇão a fno e, agora, 
esta onte~ramente ontorrroatozado e logado ao mundo 
pela Internet 

O oomao e dongodo l'looe pelo oovem ernpresano 
Jaorne Cãmara Junoor. que assumou a tareia de mod· 
ernozar O Popular não apenas edrtonalmente, mas 
nos seus processos de produção. de admoniSiração 
e de comercoahzar;ão Com ele trabalha urroa equope 
tormada pelos ac10nostas Tasso Cãrroano. Fernando 
Câmara e Tadeu Câmara e por uma doratona execu
tova de que lazem pane Rogeno Goulhoer Fouzza, 
Ronaldo Borges Ferrante. Jose de Oloveora. Gulover 
Augusto Leão, DomiCoano de Fana e Agnaldo Alves 
de Fanas 

O Popular e um oornal verdadeoramente sonto
nozado com os gooanos. tendo conquiStado. nesses 
60 anos, um lugar não apenas de destaque, mas 
uma relação de fraterna credlbolldade com os seus 
leitores Corcula doanamente com urroa tiragem médoa 
de 60 moi exemplares, suplementos corr10 Cempo, 
Almanaque, dongodo ao públiCO onfanbl, Saúde, Tele
viSão, lnlorrnatoca e O Popular On-Line. 

Cerro..:hele da Organozação Jaime Câmara, 
holdlng que reune todos os veiCulos do Grupo, O 
Popular abnu carnonho para que fossem cnados 
doos outros oomaos· o Jomlll ele hsilla e o Jom.l 
do Tocanbns (este em Palrroas, no Tocantins). 
ogualrnente dlános e de grande credobtlldade em 
suas comunidades. Integram aonda o Grupo estaçõ
es de televiSão em GOlaS e no T ocantons, lideradas 
pela TV Anhanguera de Gooã.noa, aflfoada de Rede 
Globo de Televosão E, amda, emiSSOras de rádiO em 
GOiás, BRISiila e no Tocantins, além de urroa empresa 
gráf'IC8- Gralica O Popular-, com sede em Gooâna 

Tenho o prazer de fazer - regiStro porque 
conheço de peno a vdonosa trBJSióna de O Popular, 
hoje saboamente dongodo pelo empresãno JBime Câ
mara Júnoor. Com ele, o JOrnal tem se mantido foel ao 
cornpromosso assunlldo por seus fundado-. quel 
S11J8, o de produzir um jOm8IISmo séno, ~. onde
pendente e que se ootabofomwe pela credlbiidade. 

O Sr . ..__,Paiva (PFL- DF)- V. Ex" me 
concede um apane? 

O Sr. Joio Rac:ha (PFL - TO) - Com prazer, 
concedo um apane ao nobre Senador Leonel Paova. 

O Sr • ..__,Paiva (PFL- DF)- Quero me 
assocoar ao pronuncoamento de V Ex" para reconhe
cer no oomal O Popular - que, segunomente, é o pao 
de todos na Organização J81me CArnara, hCifS espa
lhada por todo o Centro-Oeste - solidez, competên
coa e IndependênCia, pnnapalmente porque o conhe-
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Cl na doração comarooal dessa orgamzação. V. Ex" 
taldlém é responsável pela grandeza do 10ma1 O 
Popu!M" e de todas as empresas da Organozação 
JBime Câmara. Congratulo-me com V. Ex" e parabe
niZo-o por ter contnbuodo para a construção de uma 
organaação de comumcação tão omportante para o 
Centro-Oeste brasoleiro 

O SR. JOAO ROCHA (PFL- TO) - Multo obn
gado. nobre Senador Leonel PàiVa. pelo aperte que. 
com multo prazer, fiCara fazendo parte ontegrante do 
mau pronunCiamento. 

Sr. Presidente, S,Os e Srs Senadores. deoxo. 
dessa forma. regostrada a nvnha homenagem a esse 
grande 10mal g018110, extensova a todo o seu quadro 
de dlngentes e fuiiCIOflanos 

Mudo obngado 

Dutante O diSCUtsO do Sr .loao Rocha. 
o Sr Nabor Jumor, deixa a cadeira da pres1-
tmnciB. que ,; ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo, 1° V"ICIJ-PresKiente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Leonel PlliVB. 

O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF. Pronuncl8 
o aegulnle diSCUISO)- Sr. Presidente. Srs. Senado· 
,., como reprasenlante do Dlstnto Federal .-ta 
Casa. d1188j0 ma congratular com o P18Sidente Fer
nando Hennque Caldaeo pela ~rtante 1111C111t1Va 
de raaiiZBr, há ceroa de quonze di&S. urna reunião ml
nistanal para cleclarar guerra ao desemprego. 

A esse raspado, em eeu programa Palavra do 
PtMidSnte do úhomo dl8 1 O de março. Sua Excelên
cia piOienu as seguontes palavras. 

A sduação do desemprego é mundial, 
mas não adiSnta só cfiZIJr que é mundl81. 
Este problema também é nosso. e nós o es
tamos enlrantendo permanentemente. To
doo. os M1111Siénos, agências de desenvolvo
manto a bancos ofiCiaiS que podem trabalhar 
para aumentar as oportunidades de empre
go estiio sa desdobrando em esloiÇOS. 
Constantemante cobro eliclênciS dos piO
gramas contra o desemprsgo [como o Pras,_ 
dente Fernando Hennque cobra de seu Mo- • 
nurténo). Temos mudado a vamos contonuar 
...,dando a lag1Siação trabalhiSta para est,_ 
...,lar a manutenção e a geração de postos 
de trabalho, como fizemos racentemante 
com a cnaçlo do contrato de trabalho por 
tempo determonado. O Governo manterá e 
ampliará os programas que geram emprago, 
renda e desenvolvimento. 

Essas ahrmações do nosso P19Sidente de
monstram claramente a sua preocupação permanen
te com o grave problema do desemprego 

Maos que osso a realozação da reunião monoste· 
nal do doa 13 de março ondiCB que Sua Excelãncoa 
está formemante decidido a enfrentar o problema do 
desemprego com todos os onstrumentos de que dos· 
põe o Governo Federal para aumentar as oportum· 
dadas de emprego. para fomentar o desenvolvlmer>
to económiCO e SDCISI, aumentando o apo10 à agn
cuhura. à ondústna. ao cornéiCio. à onlra-estrutura 
econõmoca e aos prestadores de seMÇOS nos dover· 
sos ramos da economl8. 

Sr. Presidente. Srs Senadores. todos conhe· 
cemos e sofremos as conseqilênci&S mudo negato· 
vas do fenOmeno global do desemprego, que abnge 
todos os paoses. todas as classes socoaos e regl6es 
as estomatlvas atuaos ondiCBm que exostem no mundo 
ceroa de um bolhão de desempregados. Isso não SIQ· 
ndoca que nos devemos conformar, nem que deve· 
mos admobr como fatalismo a exiSiênciB. neste secu
lo e no proxomo. desta praga do desemprego. sem 
encararmos o problema de maneora adeqll8da e de
CISIVa. 

O Presidente Fernando Hennque Csrdoso. em 
diV&rsas ocasiÕ'!S, tem se pronunciSdo contra o de
semprego e tem tomado medidas oportunas para 
combatê-lo eletiVamente. como podemos destacar 
na atuação do Banco do Nordeste com o programa 
denomonado Credl8mogo. que procura capdalozar pe
quenos empreendedoras 

O Dlstnto Federal apresenta. lamentavelmente. 
uma das mBIS abas taxas de desemprego do Brasol. 
o que me obnga a tratar. com especoal cuidado e re
dobrada atenção, este tema que vem gerando tantas 
dlfoculclades para os habitantes de BrasiA e regoão 
geoeconõmoca. O DIBinto Federal necessda do apooo 
técnoco e hnanceoro do Banco NIICICinal de Desenvai
VIm&nlo Econ6nvco e Social (BNDES) para cnar no
vas oportunidades de emprego e propocoar o desen
volvimento e o bem-estar de nossa população 

Sr. Presodente. Srs. Senadoras. é omportante 
ressahar que as doratnzes básiCas estabeleCidas 
palo Presidente Fernando Hennque Cardoso na reu
,.ão do ulbmo dl8 13 ob(ebvam garantor a retomada 
do processo de desenvolvimento ecou6mco. sem 
comprometer o programa de esblbilozação IICOI"IÕI roc:a. 

De nada adl8ntanam medidas que possoblldas
sem o crsscomento econõmoco, ee elas ompllcassem 
o retomo da onllação. a postenor queda da randa e 
do onvestomento, e e pelda de tudo o que (á oonse
guornos em maténa de respedabohdade de nossa 
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moeda, lnclusMI na lmbito ll'lternacional. 0es8JII· 
mos o desenvolvimento de fonna equilibrada, um 
nnomo ela inllaçlo, num p!OC8SSO ~~~guro e adeque· 
do, gerando emp~ dl1'81011 e eslllvets de forma 
permanente, garantindo oportunidades de ~lho 
para nossa JIMIRtude e aseegurendo um verdade110 
futuro pare o nosso BreeH. 

As doze dlretnzes básiCaS aprovadas pela Pre
sidente Fernando Hennque Cardoso nessa 18unilo 
ministerial deverio assegurar ao Brasil um p!OC8SSO 

de crascunento com eslabH•dade, em beneficio de 
nossa populaç.io e da um pels melhor. Tenho a con· 
VICÇAo de que o Senado Federal Clanllnlegrel apo10 
a todas as açOes deslineCias il 1'8IOIIllld8 do proces
so ele desenvolvrnenlo e geração de novas CIPOftUm· 
Clades de lrebalho. 

Desejo congratular-me com o Pree•dente Fer· 
nando Henrique Cardoao por essa importante Inicia
tiva, que ma111Ce o 111010 de todos n6e que anos 
NSp01118billdedes pollbcas e admirvetrellvu em 
nosso Pais. 

Multo obrigado. 
O &A. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 
O SR • .IOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Pro

llllnCIB o llllgllinle d"IICUrao.) - Sr. Pl'8lklenle, Sra. 
Senadoraa, quem canta uua males aspanta, ci"IZ um 
provérbio popular. Essa lema pode Mr traduzido 
lllmbém por quem canta aos ouiiOs encema. E, a 
p!Op6silo da arte de cenlar, QU810 fazer o registro da 
verdadeira ravoluçio na mlleica brasieira que vetn 
de Pernambuco e 10ma o rasto do Pele. 

A nova garaçAo de rmlelcos pemembucanos, 
desde algum tempo conhecidoe por MU8 c:ontani· 
,_, Wlll'l eenc1o dallcoberta pelo .-tante do Pais. 
Tem encantado plat6u do Sudasle, Cenlro-Oesla e 
Sul. Indo mais longe, 11081011 c:antare8 lllm-ea Pftll8" 
lado para além das II08BIIS fronlalras, Invadindo 011 
ouvidos do T1o Sem e da Europa. 

Da certa forma, eaea rnavimanto 111m Mrvido, 
também, para jovens da perderia tentaram eapanter 
011 malas que lhas etligem, como o da wiolêncla; ao 
mesmo tempo, tem ueado sues melodias pare en· 
cantar Pemarnbuco e o Breeil. 

Embora o múaico de maiOr populandada dessa 
nova gereçio - Chico SCience - nos tenha daaaldo 
11o p!acocernanta, e eamente que ele ajUdou a ptan.. 
tar prospere de mane1ra eJIIIberante em Pernambll· 
co. o impacto • de lal modo forte que, exllapOiando 
o canéno muaical, ea projeta para outroa 181on18, 
corno o· do cinema, dai artes pJAstic:a e até da 
moda. 

No c:anema. um bom -mpto • s.ne Perfuma· 
do. aplaudido pela crftlca NICIOnal. Eeae lllme, por 
alnal. contou com lnlha 101111ra a ClllgO de Chlco 
Sclence 11 Naçlo Zumbi, Mundo L.ivle e de Meslnl 
AmbróSIO. 

Na moda. aio revaladoa llltllos ITIBIS p!Ólllm08 
doa valores da terra, tendo surgido vérlos mercados 
ehmabvos para comercialiZar e diWigar o trabalho 
doa eatikstas engajadas com essa conoapc;io. 

Na 41ru de artes c6nicu, temos a Escola Per
narnbucena de Clroo para Crianças e o Novo Ciroo 
Pemambucano, e asa1m por diante. 

Essa exploslo da criatividade, aliU, n1o é ne
nhuma I'IOYidacla, PDIS nio é de hoje que Pemambu
co ei'MII ao cenéno nacional mllslcos de quslidade. 
Captba foi um dos pnrne•ros. alimentando o Brasil da 
balas melodias. Nas 6111n\as décadas, 1lvamos Alceu 
Valença e Geraldo Azevedo MnciO aplaudidos nas 
palcol do Sudeste. E. agora, mullipl"arn-ea as ban
das com prliiiiÇio naaonal. (Desneceu6rio citar 
Luiz Gonzaga. o Ret do Bailo, de llo Identificado 
que ele ficou com todo o Nordeste e com o Brasil, ou 
ee)a, ele foi um pemambuceno que virou 8ln6nirna 
da breelbdadel. 

Importante notar que nlo aa t1a1a epenea da 
bandas "da Pernarrtluco" prajelando-ee para além 
dai lrontaree ll!gionaia, IIIIS de uma verdadeira re
novaqlo daquilo que ae oonvencionou chamar de 
"nlll11C8 popular brasileira", decio o c:ariter de inaVa
çb que- grupos trazem. 

e ... movimento rnusil:al e lnsa18 numa tradi· 
ç1o hislónce mudo fecunda de 18novaçio da mll&ICII 
bralillira; no Inicio do léculo, o sanm. IIIIIICido nos 
morros canocu, foi ganhando llp8ÇO a ponlo de, 
alllalmente, aar 11n6nlmo de identidade nacional; na 
nlcio dos anos eo. a boesa- fez a - I8VIIIu· 
çio, lani;ando mio das rafD& bluilairas, aJiendo.M 
• IOflllicaçio do Jazz ~no; mu ._.,. 
lllmentll, a llapic&a, eproprlanclo-ea das gultarree 
elétncas fez vibrar de um modo dlferanle a "geléiB· 
geral" da núaica breeilelra, Junladoe bumba-meu
boi, i6-ll-ll, com na FIB nNiica da Glllerto Gil. 

Comecemoa pelo chamado Movimenlo Man
gue Beat. Iniciado pelo saudoso Chleo Scienca 1 MU 
Naçio Zumbi e pelo Mundo Livra. Fundindo !Mio
dias e temas ragionail com o rock a a núllca 1111-
lrOnlca, tam criado algo de novo. Tornando-la o 11'18· 
racatu, o lravo, o l:lallo. o 18p8nte nordestina, a em
bolada e asaocllllldo-ea 1858 "músa de raiZ" com o 
rock , o raggae a o lllp llop, operou-ee uii'IB varda· 
clelra nwoluçlo mu~ical. Aevoluçlo que, lllili2ando
ea das lnflulriCIU lllrarlgeiiN, nlo • flmlla a co-
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poar. mas. pelo contra no. recroa esses ntmos e pa
drões Essa rerovação vem "balançar o coreto" ma1s 
ou menos cen· ho desenhado pela Axé Music. pelo 
rock brasoleoro. assom como pelo samba, pagode e 
sertaneJ' sons que fazem a tnlha sonora do colodoa
no de nossa população 

Os doos doscos de Choco Scoence e Nação 
Zumbo - Da lama aos caos e Afrocoberdeha - trouxe
ram uma hnguagem nova. agress1va, veiCulando nt
mos e omagens fortes, sua percussão e baseada em 
ntmos afncanos - os mesmos que foram conserva
dos durante seculos pela tradoção popular regoonal, 
as letras falam de lama, de carangueJOS, ·de fome e 
de tecnologoas modernas O sucesso veoo com pre
sença em lestovaos, veoculação de clipes na TV e 
aplauso dos cntocos Na esteora dessa projeção, voe
ram as outras bandas. 

Uma delas e a de Dona Selma do Coco. que 
se apresentou recentemente em Braslioa, apos Ja ter 
leoto tumê pela Europa. Nessa banda. uma senhora 
de maos de 60 anos, acompanhada de lamohares, 
canta e dança coco-de-roda Com sua songeleza e 
autentocldade temperadas com uma dose de malicoa, 
destola canções tradocoonaos e envolve o públoco com 
a beleza dos versos e contagiO do ntmo Ja teve um 
CD moxado roa Alemanha e, para este ano, prepara 
outro 

Coração Tnbal, cuJa musoca tem onlluêrocoa no 
reggae e outra banda. Assom como Dona Selma, 
lambem )a alcançou proJBÇão ontemacooroal, apresen
tando-se na Alemanha. 

Nos Estados Urudos, em pleno coração de 
Nova Iorque, no Central Park, apresentaram-se, 
alem de Choco ScHtnse e Nação Zumbo, a banda 
Mundo Lovra e o Mestre AmbrósiO. A Mundo Livre, 
por sonal, pode ser VISta lneqiientemente num canal 
especoahzado em musoca, o MTV. Ja a Mestre Am
brósoo tem de Interessante musocas onsporadas no 
Cavalo Mannho, asSim como no Fonó de Pe-de-Ser
ra, e esta lançando um CD mudo esperado pelo pú
bliCO de São Paulo. 

Outras bandas em voas de se projl!larem no ce
nano nacoonal, por meoo de seus doscos, são a Devo
tos do Odoo, de rap, que saou do morro e usa Instru
mentos reciClados; há. lambem, a Faces do Subur
biO, que tem sua ongem no AHo do Zé do Ponho, do 
Recde. prestes a alçar võo está a Querozene Jaca
re, que une poesoa de cordel a rock pesado, outra 
que chega para locar e a Cascabulho, onltuerocoada 
por Jackson do Pandeoro, e que Ja se apre:sentou, 
com sucesso. no Free Jazz Fes!JVal de 1'197, de 
grande valor, ogualmente, e a Dona Marganroa Pereo-

ra e os Fulanos vencedora de um lestoval estadual 
de musoca 

Enlom conoo se pode ver. não se trata de um 
lenõmeno osolaao E um verdadeoro caldeorão de ma
mlestações rnusocaos que chega não apenas para 
preerocher um espaço, mas para contnbuor com a 
alormação dos 10vens das comunodades de onde 
saem essas bandas Em geral. surgem nas pente
nas e estão prolundamente Jogadas a construção da 
odentodade de seus partocopantes. E Interessante no
tar que, mesmo lançando mão de ntmos regoonaos e 
da chamada mus1ca de ra1z não ex1ste uma atitude 
xenoloba. Aproveotam-se do forro de pe-de-serra 
como do rap ou ao rock No entanto, não são "omota
dores" desses estolos São, na verdade, recnadores, 
dentro de uma perspectova de abertura para outras 
culturas e de &formação de cnatovodade, da expres
são de uma vosão de mundo a partor da expenênaa 
pemambucana 

Há. alem dessas bandas ciladas, boas revela
ções. como Grupo Chão e Chonelo e Comadre Flor
zonha. que compartilham o espaço, com loguras trado
coonaos como a de Seu Zé Neguanho e a de Mestre 
Salustoano, cada uma delas engaj8da num projeto 
de musoca cnatovo e onovador 

Esse movomento. lambem chamado de Ceroa 
Pemambucana, tem funcoonado como o etxo para a 
retomada do movomento cuHurat no Estado de Per
nambuco e, como lá dosse, tem contnbuído de ma
neora sognohcatova para a aformação da odentldade 
dos JOYens das penfenas da codade de ReCife e dos 
arredores 

Quanto as fontes onde bebem esses grupos, 
temos o maracatu, a aranda e o coco de roda. que 
são mamfestações tradocoonaos e que sobrevoveram 
pela resostênaa cuHural. Ja o rock tem marcado pre
sença há decadas nos ouvidos brasoleoros, nos úHo
mos tempos, e maos "antenados" com o sentomento 
da Juventude, têm surgido ntmos como o rap (do In
glês rhylm anel poetry) 

Para V Exls terem uma odéoa, o rap tem em 
Gabnel, o Pensador (Roo de Janeoro) e nos Racoo
naos MCs (São Paulo) as fogur-.s maos conhecodas 
Caractenzam-se pela veoculação de mensagens de 
protesto contra a voolênaa de que são vítorroas os JO
vens pobres e negros da penlena. O rap revela sua 
unoversalodade pelo alcance que tem, poos não m
porta se esses JOvens estão num gueto em Nova Ior
que. na Baucada Flumonense ou na penleroa de Olin
da ha um sentomento de rebeldoa e de onconlormoda
de, que vem sendo traduzido em muSICa. Prova da 
amplrtude desse sentomento de rebekloa é o lato de 
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esses grupos de rep serem mun1ss1mo apreciados 
pelos Jovens de classe med1a Quer d1zer, em vez de 
desembocar na VIOlência, pela musiCa, esses seml
memos são canaliZados para a busca da construção 
da 10ent1dade desses JOvens marg1nahzadcs Encon
trar os cana1s para expressar essa arte e que e o 
grande desaf1o. E1s onde reside a nqueza do movi
mamo de renovação que se opera em Pernambuco 
La, esses 1ovens Jêm paniCipado de festivais, têm 
sido 1ncent1vados e recebido fonnação nos focaiS 
aprcpnados 

No Alto do Ze P1nho vanas bandas começam 
a se mostrar. com rep e h1p hop, na comumdade 
Chão de Estrelas, na penfena de Rec1fe, o Oaruê 
Malungo alua ha 15 anos. ensinando dança, percus
são e capoe~ra e formando grandes muSICOS. Um 
exemplo do reconhecimento desse trabalho fo1 a 
paniCipação do pessoal do Daruê num CD gravado 
por A1no Mo""ra E' Flora Punm, doiS musiCos brasl
lmros radiCados nos Estados Un1dos Na penfena de 
Ot1nda, ha o Movimento Boca do l.Jxo, que promo
veu, em fevereiro, o Pnme1ro Fest11111l Pop Rock Re
goonal, com musiC8, dança, teatro e poesia. 

Não se podena negar expressão a esses altis
tas EIS porque vanos espaços vêm sendo ccnquls
tado por eles É o caso dos festiVaiS como o P11111111ro 
Pop Rock de Pe1x1nho, em Ot1nda; e o caso tambem 
elo ProJeto Diversão de Verão. no Recde antigo Es
sas mandestações gararnem presença, 1ncfusove, em 
outros espaços, como no FestiVal de Inverno de Ga
ranhuns, abano pelo Encomro de Maracatus e en
cenado com o Encomro de Frevo. Ate mesmo a Ex
posiÇão de A111maos, teve três diaS dediC&dos à cena 
pemambucana 

Por enquanto. aonda há multas bandas fora do 
c11CUno das gravadoras. mas a 1ndustna IGnográflca 
está antenada e. com ceneza. IT1IliS urna vez neste 
ano, assostorá à ediÇio anual do Abril Pró Rock. do 
Pernambuco em Conceno e do Maracatu At6mK:o, 
que são fesbvaiS promoVIdos por produhlres Inde
pendentes, como a Áfnca Produções, com o apo10 

do M1nosténo da cu•ura, do Governo Estadual e da 
Poafenura MuniCipal. E. em breve, quem não tem o 
pmnleg10 de morar em Pernambuco va1 poder se en
carnar com o som de nossa terra, graças aos diSCOs 
a serem gravado&, potS, somame nos doiS úlbrnos 
anos, surg1ram maiS de cem bandas desse bpo 

Esse rTIOVIml!nlo. pni'ICipelmeme na área musi
cal, vem refOIÇilr o mercado fonogrefiCo braslle1ro, 
que e o sexto no mundo e que tem, nos artiSiaS na
CIONIIS, ma11 de doiS terços de seu faturamento. E 
sua dovulgação para todo o temtóno naciOIIBI se tor-

na ma1s s1gmficatMI a1nda, po1s represem& um ele
mamo a maos na af1rmação da Identidade naaonal 

Era o que eu t1nha a d1zer, Sr Presidente, so
bre esse eSPetacular mov1mento de musiCa que esta 
surg1ndo em Pernambuco e que 1a se está espalhan
do por tOdo o Brasil e ate mesmo no exlenor. 

Mudo obngado 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não há 

ma1s oradores 1nscrnos 
Os Sos Senadores Júl10 Campos, Robeno 

Freore e a Senadora Benedda da Silva em1111ram diS
cursos a Mesa para serem publicados na forma do 
an 203 elo Reg1mento Interno 

S E.x<s serão atendidos 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Pre

Sidente. Sr"s e Sos Senadores, um dos IT1IliS graves 
problemas do Brasil atualmente e o problema pem
tencláno temos em todo o Pais consternes e repeb
das rebeliões em presídios. 

Qualquer pessoa que tenha um mi111mo de 
sensibilidade politiCa ou soaaJ fiCB escandalizada 
com a situação explos1va de nossos presidiO&. Já 
são comuns as cenas de detentos mamando raléns, 
qLHIImando colchões, eXIbindo facões, esblates e re
volveres. 

O ultimo censo pendencl&no IndiCa que em 
1195 a população carcerana bras1le1ra era de aproXI
madamerne 150 m11 detemos, enquarno a capeada
de Instalada rnaxoma dos presfdiOS e 1nfenor a 80 mi 
vagas, o que, por SI só, J& demonstra a enorme gra
VIdade do problema. 

Esse verdadeiro mundo cio eXIItenfe nos pre
SidiOs bra&1le1ros rep,_-,te uma vergonha nacoonal, 
um grave desrespeitO à ConsbtuiÇão, - dlredos 
humanos, à llllegndade fisiC8 e mental dos delantos. 

No Bras11 de lloje, aonde exostem pn111011 que 
são obngados a donTIIr emanados as grades das pn
sões superlotadas e, 8SIIIm .........,, correndo o nsco 
de não amanhecerem VIVO& 

Sr. Preslderne, assa srtuação de ex!- glllVI
dade - lnJUSid1C8vel e totalmente 1llCOI14llllfWI com 
um paiS que pretende mgressar no Pnmaoro Mundo 
- é a1nda ma11 grave quando tem como vfbma cnan
ças e adolescentes 

Sabemos que nosso SIStema corraaonal de 
adolescantas apresenta uma leg s'açã" 80CI8Imanle 
avançada. mas que na raalodade prabca não luncoana. 

Prat1C8m8rn& os mesmos erros, v~ e gravas 
prcblemas eXJStentes no s-.na carcaráno brasilei
ro se transportam para o sBtema c:orniCIOII8I de ado
Jescernes. o que coloca nosso Brasol numa·~ 
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dramatrca. po1s nosso futuro esta senamente amea
çado pela falênca do siStema conec10nal dos rovens. 

O que sara do Brasil. com um grande contln· 
gente de JOVens re1nc1dentes em cnmes e sem pers
pectivas luturas? 

Essas preocupações nos levaram a apresentar 
o Proreto de Le1 do Senado n• 245, de 1997, que dis
põe sobre a reserva de 1 O por cento das vagas dos 
cursos profiSSionalizantes adm1mstrados pelo Senac, 
Sena1, Senar e Senat para adolescentes egressos 
do SIStema correcKlf181 ou cumpnndo medidas SOCIOI>

ducatiVas de semdlberdade ou liberdade assiSIJda 
Trata-se de um ProJetO de Le1 que está em per

lena consonãriCia com os direitos e garantias consti
tucionalmente assegurados, po1s é dever da famdiB, 
da soc1edade e do Estado assegurar a cnança e ao 
adolescente. com absoluta pnondade. o d1rerto a 
v1da, a saúde, a a~mentação, à educação, ao Jazer. 
a prof1Ss1onahzação. à cunura, à d1gn1dade, ao res· 
perto e a liberdade 

Dentre os méntos de nosso Pro)elo, podemos 
destacar a posslb1hdade de colocar adolescemes a 
salvo de todas a formas de neghgênc1a, de d1scnm1-
nação, de exploração. de crueldade, de opressão ou 
qualquer outra fonna de desraspe1to à d1gnldade 
pessoal desses menores 

O Proreto está em hannon1a com o estabeleci
do na Convenção lntemac10nal dos D1rectos da 
Cnança e com a Le1 n• 8.069. de 13 de JUlho de 
1990. que diSpõe sobra o Estatuto da Cnança e do 
Adolescente 

Temos, ass1m, a valonzação humana, em que 
o trabalho do adolescente lera 1gualdade de d1rertos 
em relação aos adubos, com a proteção de seu tra
balho em decomincl8 da condiÇãO peculiar de ado
lescente, que necessita ter uma prof1ssâo, desenvol
- sua personalidade e pan~e~par de fonna adequa
da na sociSdade 

A profiSSIOfiBhzação desses adolescerrtes SIQ· 
ndiCB um grande avanço na área da cldadama. poiS 
a grande ma10na desses menores egressos de esta· 
belec1mentos co11'1!C1ona1s são fllhos de famd~as po
bres, que passam por grandes difiCuldades econ6ml
co-flnancelras e que murtes vezes f1cam mesmo sem 
a proteção fam111ar, da sociSdade e do Estado. 

Não podemos perrnrt11 que esses adolescemes 
181ncldam no cnme e nele pennaneçam de fonna de
flndiVa, por faha de apo10 e perspecbvas para um fu
turo melhor e maiS diQno 

Sr. Pras1dente, tenho a absoluta coiiVICÇão de 
que o Pro)Bio de Le1 do Senado n• 245 representa 
não apenas a IniCiatiVa pessoal de um Senador. Te-

nho plena conviCção de que ele representa um con
senso de op1n1ões. em tomo de uma solução para o 
grave proolema do menor abandonado, do adoles
cente ontrator. filho de fam1ha pobre e que necessita 
de apo1o para se Integrar a socl8da'ie e contnbUir 
para o desenvolvimento futuro de nosso Bras1l. 

Por 1sso mesmo. estou conv1cto de que o 
PLS 245197 recebera o apo10 de todos os eminentes 
Senadores desta Casa. po1s o que esta em Jogo não 
e uma oplmão ou um VISão pan1cular da problemat1· 
ca do menor no Bras1l o que esta em rogo é o futuro 
de nossa JUventude e, consequentemente, o futuro 
do nosso Brasil 

Mudo obngsdo 
O SR. ROBERTO FREIRE CBioco/PPS - PE) -

Sr. PI&Sidente, Sr"s e Srs Senadores, d1· li que 
energ1a e uma das areas estrateg1cas para o desen
volvimento de qualquer pa1s, a1nda que SIIJB obviO e 
a flase se reproduza 118S ma1s diVersas ocas1ões, 
parece não ser tão óbvio ass1m aos olhos do gover
no Porque o que vem acontecendo IIOf8 ao Centro 
B18Sde1ro de Testes de Turb1nas Eói1C8S, sediado 
em Olinda, é uma espécie de perseguiÇio mpensa
da, 1nacredllavelmente empn!endlda pela Mannha a 
um Centro de excelênciB que tem profissionaiS com
petentes e apo1o 1nstiiUCI0118I e f1118nca1ro de diVer
sos órgãos naciOnaiS e 1ntemac101181S - COISa rara na 
ciência e na pesqu1sa do pais 

Cunosamente, enquanto alguns m1mslénos 
11p01am as pesqu1sas empreendidas pelO Centro, o 
comando alUai da Mannha em PernambuCO resolveu 
1mped11 que as pesquiSBS collllnuem e que S8J8 Ins
talada uma tulblna de 300kwatts no local, como pre
VI& desde o 1n1e10 o proJeto do Centro. N1nguém '!I· 
nora que a energiB está 118 base de todo CI'IISCilTien
to e desenvolvimento e qua nos, com a c:apacldade 
Instalada func10118do a todo vapor, temos como de
safiO cll8nnos allemahvas energélic:as não só capa
zes de atender às demandas crescentes que a pró
PIIB VIda modema acaba por unpor, mas fundamen
talmente cnar condiÇÕeS para que esse cresamento 
e desenvolvimento ocorram. 

Na verdade. é preciSO ma1s que um aumento 
expresSIVO de recursos no selar, a1nda que se que11a 
somente manter os aluaiS padroes de produção e 
COIISumo Estudos apontam que mamo com o cres
Cimento dos 1nvest1merdOS na érea - as pnMSóes 
para o segmerdo demonstram que os lfiV8SIImentos 
mundiaiS passarão doS atua1s US$450 bdhões 
anuaiS para US$750 bilhões por voha de 2020 -, 
a1nda ass1m o aumento é 1ncapaz de supnr as de
mandas, que se desenvolvem em mmo arnda maiS 
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acelerado. No BraSJI. a regra e não 1nvest~r mesmo 
d1ante do quadro de cnse energet•ca e aas prev1s6es 
de aumento de demanda. deixando as ge.açõea fu
turas uma herança perversa ae problemas ma•s se
nos a serem resolvidos Freamos arnda acomodados 
no amed~at•smo confortavel, sem ousarmos nas JD&S· 
qu1sas de energ1as aftematiVas para no futuro nos 
sa1rmos com soluções 1rnprov1sadas e por 1sso, ta
dadas ao •nsucesso 

E bom d•zer que a energ1a eoiiCB e uma das 
novidades prom•ssoras em energ•a. não so pelo seu 
potenc1al energetiCo como por ser l1mpa e perma
nente Os ventos com uma capac•dade enorme de 
gerar k1towans de mane•ra barata- com o desenvol
VImento da tecnolog•a. podem proporc•onar uma 
econom•a de ate SOO/c. em relação a outras fontes. 
como geradores a d1ese1 e us1nas h1droeletncas -. 
não causam danos ao me1o amb•ente, diferentemen
te de fontes como o atomo - pouco desenvolvidO en
tre nos - e o petroleo ambos caros e poluentes. e 
uma delas não-renovava! Alem diSso. o potenaal 
eóliCo do Bras11 e enorme um estudo recente da Ele
lrobnis •ndlca que, por me10 dos ventos, é poss1vel 
gerar 63 m1lhões de MW por hora/ano. energ1a sufi
CH!nte para 1lum1nar vanas cap1ta•s brasde•ras. MaiS: 
-os ventos da Reg•ão Nordeste são considerados os 
melhores do mundo para a geração desse t1po de 
energl8, poos sopram a uma veloc1dade supenor ao 
dobro do m1mmo recomendavel pare a produção co
mercial da energ~a eol1ca 

F01 aproveitando essa capacidade de gerar 
energ1a de forma barata e com menores nscos a 
saude do planeta e das pessoas que a UFPE Ylnha 
mantenldo o avançad1ss•mo Centro de Pesqu1sa em 
OllrKia em área ced1da pela Mannha ao Governo do 
Estado por 20 anos Com olhos voftados para o futu
ro e utd•zanldo-se de tecnologia de ponta, o Centro 
Bres•Je•ro de Testes de Turbinas Eólicas v•nha-seflr
mando atreves de convêmos com a comumdade 
CH!nllfica •ntemac10na1 e com seus propnos quadros, 
aftarnente espec:1ahzados E 1negavel a qualidade e 
senedade do PI'OJetO e prova d•sso são os BpoiOS 
•nstducrona•s recebrdos aqu• M1n1steno da CrêiiCIII e 
T ecnolog•a. M1n1Steno do Me1o Amb~ente. dos Jllecur
sos H1dncos e da Amazõma Legal. Banco do Nor
deste, F'"ep, CNPq e UFPE no ãmb1to federal. e Se
cretana de Clênc1a. Tecnologia e Me10 AmfDH!nle. 
Secretana de Infra-estrutura. Fundação de Amparo a 
C1ênc•a e Tecnolog~a. Prefertura de Ol1rlda e Compa
nhia Energet1ca de Pernambuco. no àmb1to estadual 
Nenhum Protelo rwm ou med•ocre sena capaz de 
anganar tantos apo1os na epoca de escassez em 

que VIvemos mullo menos na área de clêncl8 e tec
nol0g18, sempre esquecida quando da diVISão dos 
recursos pubiiCOS 

Além d•sso, como Ohnda e patnrnõn•o h1stonco 
da human•aade. o pro1eto não podana 1nterfenr na VI
sibilidade do s1!10 hiSiónco, o que de fato não ocone, 
como 18 af1rmaram tanto o secl'llláno de Patnm6n1o 
CuHural e Tunsrno de Ol1nda quanto o cnordenador 
do lnstduto ao Patnm6n10 H1stónco e Art•stiCO Nac•o
nal. A Mannha não usa, portanto, argumento técmco 
capaz ae 1mped1r a Instalação do Centro. esgnmmdo 
apenas tragaiS e InconsiStentes questões JUndiCBS 
sobre o contrato de cessão do teneno ao Governo 
de Pernambuco Infelizmente. todo o dialogo lo• 
substrtu1do por eutontar~smo e arbrtrenedades e o 
que se ass1sta é a um cerco mdrtar. com a pro1b1Çiio 
do acesso ao local e técmcos e pesquisadores e. 
portanto, a paraliSia do Centro 

O que se tem notiCiado na 1rnprensa - e caso 
seJ8 verdadeiro é de estarrecer - e que o comando 
local pretenae Implantar na area em que hoJIIIunciO
na precanamente o Centro de Pesqu11111 Eô11C8 uma 
VIla rmlltar. empreerldlrnento, alias, totalmente Ilegal, 
porque a area e declarada non aedlfiCIIndl pelo Ins
tituto do Patnmõn10 H1slónco e Artls!ICo NaCJOnal 

O resuftado dessa disputa entre a UniVBnlldade 
Federal de Pernambuco e a Mannhs e a deprec18-
ção dos equipamentos que se encontram no local A 
delenoração dos equipamentos. que J8 começou a 
tomar conta da turbina Instalada a da que se VIII ms
talar. bem como a suspensão de Obras que Obnga 
pesquisadores estrangeiros a •rem embora sem exe
cutar seu trabalho e gera um P"'IUizo de cerca de 
hum milhão de dolares, um IIIC8Jculavel dano a Ciên
Cia, a pesquiSa e ao propno desenvolvimento naciO
nal Além de tudo, reprasanta o desleiXO com os ra
CUISOS pubiiCos. uma otansa aos c•dadãos e um des
respello a IOda a sOCiedade. 

Esperamos que a Mannha se pronuncie e aca
be com o •mpasse que se constru1u em bases ,_ 
retUS. Ahnal, o que é melhor para o pa~s: deiXar apo
drecer um equ1P8f118ntO tecnológiCO de uH•ma gera
ção no valor de hum rmlhão de doláres. construir •le
galmente uma v11a naval em s1110 hiSiónco ou de1xar 
que o Centro contlllue trabalhando soluções aherna
IIYas na araa energetiCa para o bem da pesquiSa do 
seculo XXI e do nosso desenvolVImento? 

Com a palavra, a Mannha bras1ie1ra 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 

- Sr Presidente, SI"& e Srs Se<l8dores. venho a 
esta tnbuna para agradecer a Deus pelas chuvas 
que começam a ca1r desde a semana passada. no 
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Estado de Aol'llllnll, o que fez reduZir os focos de on
cãndoo, que jé havoam causado milhões de P"''UIZOS 
ao Estado, destruíram a flora e a fauna local 

EntretaniO. rnarulasto a rmnha preocupação 
com a catastrofe ecológoca naquele Estado, tendo 
em vosta que a queomada alongou urna area da 6,6 
vezes rnaoor do que o Dostnto Federal, conforme des
taque da omprensa em todo o paos. 

A queorna de milhões de hectares de campos e 
florestas em Roraorna é um desastre amboental sem 
precedentes em todo o mundo. O oncãndoo ja alongou 
o cerrado e a Floresta Amazõnoca, oncluondo terra on
dogenas, estradas, campos e savanas Segundo téc
nocos brasoleiros e estrangeiros, foram ldemolocados 
focos de oncêndoo que ameaçam a floresta tropocal 
umlda, que dantes bnham o mdo de estarem omunes 
a oncêndoos. 

O avanço do lago, conforme relatou a Folha 
de S. Paulo, Já estende-se a Floresta Amazõnoca da 
Venezuela e da Guoana, países que fazem fronteora 
com o Brasd na região de Roraorna A rnaoor preocu
pação, entretanto, é com a regliio centro-sul ela 
Amazõnoa, que compreenda parte dos Estados do 
Amazonas, do Acre, da Rond6ma e do Pará, que 
apresentam condiÇ6es semelhantes as de Roraorna 

Especialistas das Nações Unidas em desastres 
naturaos se reunoram com representantes do Gover
no brasoleoro, no sentido de traçar urna bnha de atua
ção ela aJuda inlemacoonal O oncêndoo, segundo da
dos de satéldes, gerou 52 focos de logo. 

Doante desse quadro, é necessano que o go
vemo se preocupe em cnar um órgão responsavel 
pelo mondoramento constante de regoões passovsos 
dessa tragédoa, oqet~Yando atender com rapidez ca
sos somlares ao de Roraorna. 

AprovadO o momemo para ratifiCar os protestos 
dos ledores de São Paulo, que em carta a Folha de 
S. Paulo, destacou: •o Presidenta Fernando Henn
que Cardoso deve urna sabslação a Nação brasoleo
ra. Por que demorou tanto para tomar provoclêncoas 
contra o IncêndiO que anoquola Roraorna? E o Exércdo 
brasolaoro, onde estava esse tempo todo? E o Monos
Iro do Meoo Amboente? O que lazoa enquanto Rorao
ma ardi& em chamas?" E complementam: • Aquo vao 
uma sugestão ao Gowmo Federal assm como ra
pidamente se cnou um Proer, que tal cnar um Pro
grama de Socorro da Amaz6nl8? Que tal omplemen
tar uma polfiiCB ambiental que aletiYarnante preserve 
a floresta (não apenas 10% do que resta, como pre
tendem alguns)". 

Consodero louvével a aruda dos ondiOS oanomá
ms que ontegram a frente de combate contra o logo 

ern :lÕotooma. ao laao C:lS bom:,eoros e do Exercito. 
Segundo fontes olocoaos, os índoos que conhecem 
bem a regoão podem ondocar os camonho e trolhas 
que facilitam a chegada aos focos. A partocopação 
dos índoos ocorreu depoos que o chefe oanomãmo 
sobrevoou a reserva em um hehcoptero a obser
vou a devastação. Os focos de oncêndoos voltaram 
a surgor em regoões habotadas por ondoos, pnncopal
mente macuxos, em Pacaraoma, na lronteora com a 
Venezuela. 

Estou prolundameme grata ao Govemo da Ale
manha, pelo lomecomento de alimentos e remedoos, 
num total de 100 moi dólares, que serão dostnbuodos 
pnncopalmente em onze areas ondogenas. 

Nesta oponunodade, chamo a atenção dos Srs 
Senadores e do Governo, para a nova leo amboental 
recentemente aprovada. Quamo aos pra1uozos Já 
causados em Rora1ma, não serão somente os se1s 
anos de pnsão e multa de até 50 molhões da reaos 
que orão dar solução ao ocomdo 

A lao JiliOI sancoonaela, mas ata o momemo não 
foo regulamentada. A punoção dos cnmas amblantaos 
será, nesta caso, um ato natural, porém, é preciSO 
que o governo aprofunde aoncla ITI8IS esta questão 
de não somente aplocar a leo aos responsáveiS, mas 
lambem cnar um programa preventovo no que con
cerne à preservação ela Floresta Amaz6niCB, sob 
pena de oncorremos em sénos erros e daroos a natu
reza, cnando ddoculdades orrecuparaveos no ecossiS
tema e em todo o planeta. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Preso
dêncl& convoca sessão deloberaiiYB a realozar-se se
gunda-leora, doa 6 do corrente, com a seguome 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITlJIÇÃO N" 28, DE 1996 

Pnrnaoro di& de diSCUSsio, em pnme1ro turno, 
da Proposta de Emenda à Constdulçâo n" 28, de 
1996, tendo como 1• sognaténo o Senador Mauro Mo
randa, que altera a redação do art 6" ela Constduo
ção Federal (oncluo, entre os doredOS soe-. o doredo 
à moradl&), tendo 

Parecer favorável, sob n• 279, de 1997, ela Co
mosaio de Constd111ção, Justça a CldedaniB, Rela
tor: Senador Romeu Tuma 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 44, DE 1997 

Ooscussão, em tumo úniCO, do PIOJBio de Leo 
da Câmara n• 44, da 1997 (n1 2.381196, na Casa de 
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ongem) de 1n1C1at1va do Pres1dente da Republca. 
que d1spõe sobre a 1nclusão no nto processual da 
Le1 n• 8 029. de 12 de abnl de 1990 das hqu1dações 
do Banco de Rora1ma S A - BANRORAIMA e da 
Companhia Us1nas Nac1ona1s - CUN. e da outras 
provtdênc•as. tendo 

Parecer favoravel. sob n• 109. de 1998. da Co
missão de Assuntos Econõm1cos. Relator Senador 
Waldeck Ornelas 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 59 DE 1997 

D1scussão, em turno umco do ProJeto de De
creto Leg1slat1vo n• 59. de 1997 (n• 386197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
por Troca de Notas relatrvo ao rngresso do Brasrl na 
qual1dade de membro pleno, no Com1tê do Aço da 
Orgamzação par& a Cooperação e o Desenvolvi
mento Econõm1co - OCDE, celebrado entre o Go
verno da Republica Federat1va do Bras11 e aquela 
organozação, em Paros, em 17 de Junho de 1896, 
tendo 

Pareceres da Comissão de Relações Exteno
res e Defesa Nac1onal. Relator Senador Cas1ldo 
Maldaner. 

- sob n• 1 45, de 1 998 (prel1mnar) soliCitando 
ao M1n1steno das Relações Extenores documentos 
complementares para Instrução da maténa, e 

- sob n• 146, de 1998 favoravel ao Pro)lllo 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 131, DE 1997 

Doscussão, em tumo uniCo, do PI'Ojlllo de De
creto Leg1slat1vo n• 131, de 1 997 (n" 573197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Aoordo 
de Pan:ena e de Cooperação em Maténa de Segu
rança PúbiiCB, celebrado entre o Governo da Repú
biiCB Federatova do Bras1l e o Governo da RepubiJCa 
Francesa, em BrasJIJa. em 12 de março de 1997, 
tendo 

Parecer sob n• 143, de 1998, da Comissão de 
Relações e Extenores e Defesa Nacoonal, Retetor: 
Senador Romeu Tuma. favoravel. com voto em se
parado da Senadora Benedlla da Silva 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 143. DE 1997 

Doscussão. em turno uniCO do PI'Ojlllo de De
creto Leg1slabvo n• 143. de 1997 (n• 562197, na GA
mara dos Deputados), que aprova o texto do Aoordo 

de Cooperação na Luta Contra o Crome Organozado 
e o Trafico de Entorpecentes e Substancias Ps•co
troplcas celebrado entre " Governo da Republica 
Federativa ao Bras11 e o Governo da Republica 
Italiana em Roma em 12 de fevere1ro de 1997, 
tendo 

Parecer favoravel sob n• 144, de 1998 da Co· 
miSsão de Relações Extenores e Defesa Nacronal, 
Relator Senador Romeu Tuma 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°145 DE 1997 

D1scussão. em turno umco do ProJetO de De· 
creio Legrslatrvo n• 145 de 1 997 (n• 526197. na Câ· 
mara dos Deputados) que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação na Area de Tunsmo. celebrado entre 
o Governo da Republica Federatrva do Bras1l e o Go· 
vemo do Re1no da Espanha em Bras1lla em 1 B de 
abnl de 1997 tendo 

Parecer favoravel. sob n• 123, de 1998, da Co· 
miSsão de Relações Extenores e Defesa Nacronal 
Relator Senador Jose Agnp1no 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 146, DE 1997 

D•scussão. em turno un.co do ProJeto de De
creto Leg1slat1vo n" 146. de 1997 (n° 224/95. na 
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do 
Estatuto da Conferência da Ha1a de D1re1to Inter
nacional Pnvado, aprovado na VIl Conferência, 
realizada no peroodo de 9 a 31 de outubro de 1951, 
tendo 

Parecer favoravel, sob n• 124. de 1998. da Co
mossão de Relações Extenores e Defesa Nac1onal, 
Relator Senador Bemardo Cabral 

-a-
PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 3, DE 1998 

, DISCussão, em turno uniCO, do ProJeto de De· 
creto LegislatiVO n• 3, de 1998 (n• 399197, na Cãma
ra dos Deputados), que aprova o text<' da Emenda 
aos arts 6 e 22 do Acordo Opcracoonal da Organiza
ção Internacional de T elecomun1cações por Satelde 
- INTELSAT, aprovada pelo XXV Enoontro dos SIQ· 
natanos. em 4 de abnl de 1995. tendo 

Parecer tavoravel sob n• 125 de 1998, da Co· 
moslio de Relações Extenores e Defesa NaciOnal, 
Relator Senador Bernardo Cabral 
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-e-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°7, DE 1998 

D1scussão, em turno úniCo. do Projeto de De· 
creto Leg1slat1vo n• 7, de 1998 (n9 577197, na Cãma· 
ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre ServiÇOS Aéteos Sub-Reg1ona1s, entre os Go
vernos da República Argennna. da RepúbliCa da Bo
lívia, da RepúbliCa Federativa do Brasil. da Republl· 
ca do Chile. da RepubliCa do Paragua1 e da Republl· 
ca Onental do Uruguai, celebrado em Fortaleza. em 
17 de dezembro de 1996, tendo 

Parecer favoravel, sob n• 126, de 1998. da Co 
m1ssão de Relações Extenoras e Defesa Nac1onal. 
Relator: Senador Beflo Parga 

-to-
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 220, DE 1997 

DISCussão, em tumo uniCO. do Projeto de le1 
do Senado n• 220, de 1997, de lntCIBtiVa da Comis
são Especral do "EI N1fio". cnada atraves do Reque
nrnento n• 533, de 1997, que estabelece as Dlretn
zes Nacionais de Defesa CMI, tendo 

P1118C8r sob rfl 94, de 1998, da Comssão de 
ConstituiÇão, Justça e C1dadan12 (audliinCIB), Rela
tor: Senador Romeu Turna, favorável com as Emen
das n"s 1 a 4-CCJ, que apresenta. 

_,_ 
REQUERIMENTO N" 177, DE 1998 

Votação, em tumo u.-.:o, dO Requenmento rf'177, 
de 1998, do Senador Leonel PaiVB. soliCitando, nos 
tennos reg1menta1s, tlllmlaçiio conjunta da Preposta 
de Emenda à Consbtuçio n• 43, de 1997, com a de n" 
63, de 1995. por versmern sobre a extinção de lnbu
naJS e JUIX88 espeaakzados em maténa trabalhista 

-12-
REQUEFiiMENTO N" 182, DE 1998 

Votação, em turno únoco, do Requenmento rfl182, 
de 1998, do Senador Lllc1o Alcântara, solatando, 
nos tennos regunenta1s, tramtação conjunta do Pro
l- de Le1 da Cêmara n" 77, de 1997, com o Projelo 
de lei do Senado n• 232, de 1997. por wrsare'!l so
bre o trabalho educatrvo de adolescentes 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nada 
maiS havendo a tratar, a Presidência va1 encerrar os 
trabalhos 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está 
encerrada a sessilo 

(l..svanta-se a sessão as 10 horas e 25 rnmutos} 

ATA DA 11121 SESSÃO 
DEUBERAnVA ORDINARIÃ, 

REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1997 
(PubliCada no DSF de 5 de dezembro de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

Na pag1na 27034, t• coluna. na fala do Presi
dente referente aos Pro)BIOS de Dec.- legislativo 
n015 142 a 144, de 1997, 

Onde se li: 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Pro
letos de Decreto Leg1slat1vo n°5 142 a 144, de 1997, 
lidos anter10nnente tramrtarão com prazo determina
do de quarenta e ClllCO diaS, nos termos dos arts 223, 
§ t•. e 64, §§ 2" a 4°, da Constrtwção. combinados 
com o art 375 do Reg1mento Interno. 

De acordo com o art 122. 11. b, do Reg1mento 
Interno, combrnado com o art 4° da Resolução n" 37, 
de 1995, do Senado Federal, es matenas poderão 
receber emendas. pelo prazo de c1nco diaS uteiS, pe
rante a Com1ssão de Relações Extenones e Defesa 
Nac10nal. 

Leia .. , 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) Nos ter· 
mos do art 376. ·c·, do Reg1mento Interno, combi
nado com o arl 4° da Resolução n• 37, de 1995, do 
Senado Federal, os ProJil!OS de Dec.- legislatiVO 
n05 142 a 144, de 1997, terão, perante a Com1ssão 
de Relações Extenores e Defesa NaciOnal, o prazo 
de c1nco d1as úte1s para recebimento de emendas. 
f1ndo o qual a refenda Com1ssão tere qu1nze d1as 
uteiS, prorrogáveis por ~gual penado, para op~r~ar so
bre as proposiÇÕes 
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Ata da 24!. Sessão Deliberativa Ordinária 
em 6 de abril de 1998 

4!! Sessão Legislattva Ordinána da 50! Legislatura 

Pres1dimc1a dos Srs . Antomo Carlos Magalhães 
Geraldo Melo. Carlos Patrocm1o Jonas Pmhe1ro 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS SENADORES 

Ademor Andrade - Antonoo Carlos Magalhães 
- Antõnoo Carlos Valadares - Benedota da Solva -
Beno Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patroconoo - Carlos Wilson - Edoson Lobão 
- Eduardo Suphcy - Élcoo Alvares - Emoha Fernan· 
des - Esperodlão Amon - Francehno Pereora - Freo· 
tas Neto - Geraldo Melo - Golbeno Moranda - Gil· 
vam Borges - lns Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Peres - João França - João Rocha - Jo
nas Ponheoro - José Agropono - Jose Alves - José 
Boanco - Jose Eduardo - Jose Eduardo Outra -
Jose Robeno Arruda - Júnoa Manse - Lucodoo Por
tella - Marluce Ponto - Mauro Moranda - Nabor Jú
noor - Odacor Soares - Osmar Doas - Pedro Pwa -
Pedro Somon- Ramez Tebet - Regona Assumpção 
- Romero Juca - Romeu Tuma - Sergoo Machado -
Volson Kleonubong - Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A tosta 
de presença acusa o comparecomento de 47 Srs 
Senadores Havendo numero regomental declaro 
abena a sessão 

Sob a proteção de Deus onocl8fl1os nossos tra
balhos 

O Sr 1• Secratano em exen:ocoo, Senador Car
los Patrocomo, procedera a lettura do Expedoente 

E lido o seguonte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ResiJiurxt> _,atas ds PftliS*> ds ler saiCICJI&il. 

N • 118 de 1998 ln • 399/98, na orogem), de 
2 do corrente referente ao Projeto de Leo n • 1. de 
1998-CN. que autoroza o Poder Executovo a abnr 
aos Orçamentos Foscai e da Segundada Socoal da 
Unoão, em lavor do Monosteno de Monas e Energoa, 
credoto suplementar no valor de sessenta e quatro 
molhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e 
vonte e um reaos, para os lons que especlfoca, san
coonado e translonnado na Leo n • 9.621, de 2 de 
abnl de 1998. 

N • 119, de 1998 (n.• 499/9B, na ongem), de 2 
do correrrte. relererrte ao Projeto de Leo n • 2, de 
1998-CN. que autonza o Poder ExecutiVO a abnr ao 
Orçamento Foscai da Unoão, em lavor do MoniSteno 
de Monas e EnefQIB, credito especllll ate o bm.te de 
conquenta e ooto milhões. novecentos e conco m•. du
zentos e setenta e doos re_aos. para os fms que espe
crfiC8, safiCfOnado e translonnado na lei n • 9 622, 
de 2 de abnl de 1998, e 

N • 120. de 1998 (n • 401/9B, na ongem), de 2 
do corrente referente ao Pro1810 de Leo n • 5, de 
1998-CN. que abre ao Orçamento de lnvestomerrto, 
em lavor da Companhoa HKiroelalnca do São Fran
CISCO - CHESF, credito suplemerrter ate o lomrte de 
cento e vorrte seos molhões e setecentos rml 1"11815. 
para os tons que especdoca, sancoonado e transfor
mado na Leo n • 9 623, de 2 de abnl de 1998 

( Sera feita a deVIda cornunJCaÇão a 
Cilrnara dos Deputados I 

N • 121. de 1998 (n • 402/9B, na ongem), de 3 
do corrente. submetendo à apreciBÇão do Senado o 
nome do Senhor Stél10 Man:os Amarante, MIIIISiro 
de Pnmeora Classe do Quadro Permanente da Car· 
reora de Diplomata, para exen:ar a função de Embao· 
xador do Brasol turrto a RepubliCa da BoloVIB 

E a segumle a mensagem r8C8bida 
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MENSAGEM N" 121. DE 1998 
(N" 402/98, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 

Nos tennos do arugo 84. mciso VII, da Consntwção Federal, e com o disposto no 

an. 18. inctso I, e nos arrs 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do SerYiço Extenor, aprovado pelo 

Decreto, .• 93.325,Jc i' ourubro de 1986, no an S4, .nctso I, :.unea 'a·. e no an. 55, do Anexo I ao 

DccreiO n' 2.246, de 6 de JunhO de 1997, submeto à apm:tação de Vossas ExceiCac.tas a escolha, 

que deseJo fazer, do Senhor STÉLIO MARCOS AMARANTE. Mitustro de Primeua Classe, do 

Quadro Permanente, da Carretra de Diplomata. para exercer o cargo de Embaixador do Brastl JUDIO 

l Repúbhca da Bolívta. 

Os meritos do Mitustro de Pnmetra Classe Slélio Marcos Amaratw:, que me 

illduzmun a escolhê-lo para o desempenbo dessa elevada função, constam da aaexa mformaçio do 

Milusléno das Relaç<les Exteriores. 

Bnsílía. 3' de abril de 1998. 

Fernando H~nrique Cardoso. 

Bras1lia, Ol de abr1l de 1.998 

EXce1ent1ss1mo Senhor Presidente da Republica, 

De acordo com o art. 84, 1nc1so VII, da constituição, e 
coa o disposto no art. 1.8, 1nc1so I, e nos arts. 56 e 58, do 
Requlamento de Pessoal do serv1ço Exter1or, aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de 1• de outUbro de 1986, no art. s~. inc1so I, alinea 
"a•, e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6 de junho de 
1997, submeto à aprec1ação de Vossa Excelênc1a a anexa minuta de 

7Q 
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Mansaqem aa. Sanado Federal dastl.nada à 1nd1cac;:ão do Senhor 
stélio Marcos Aaaranta, M1n1stro de Pr1me1ra Classe, ... ~o Qu.aC:..u 
Permanente, da Carre:~.ra de DiplOIIIata, para exercer o carqo ...;,. 
Eabal.xador do Bras1l Junto a Republica da Bol1v1a. 

2. Encam:~.nno, iqualmente a. anexo, 1nformac;:ão sobre o pa1s 
e carriculua Vitee do Ml.nl.stro da Pr1me:~.ra Classe St61io 11arcos 
Aaarante, que, JUntamente coa a Mansaqem ora submetl.da à aprac1ac;:ão 
da vossa Excalênc:~.a, sara apresentado ao Senado Federal para exame 
por parte de seus :~.lustres membros. 

Raspe1 tosamente , 

~ 

I c._.. fo!T-- ·z. 
WIZ FELIP.E LAMPREIA 

M:1.n1stro de Estado dAs Relac;:õas Extar:~.oras 

Bolhta 

Polmc..c.~ t'llerna 

'los ult1mos anos. a Bohv•a vem apresentanoo quaoro de saudavel com1awclade 

democrauca. que 1em como pano de fundo a e11ab1hdade dos JndJcadores macroeconõnucos 

Eaue esres. o ma1s eloqueme e a raxa de •atlação. CUJO baJxo patamar nos ult1mos aaos (embora 

tellha ascend1do a 1:!.5°~ em 1997) e a comrapamda do ba1xo creSCJmemo ec:onõ1111co boltvtaao, 

sll11aÇão que so não causa danos soc:ws IIWS expressivos em razio do peso da ecoaomta 

•nfarmal 

No final do mes de no..,mbro. quase quatro meses apos assumll' a Presldeacia da 

Repubhca. o General Hugo Banzer aaunc1ou seu Plano de Governo para os aaco anos 

subsequem~· Embora pesasse o dCSCJO de chferencJar-se da admtmstração de SlllCIJcz de. 

Lozada tcnucada pelo cresctmento econõmlco baJXOI. fo1 lançado um programa que vmo 

SCIIIIente aprofundar as refomta: :mplemcmadas no sovemo aa1enor. em lanha. por sua vez. com 

a pohuca de hberahzaçào e abertura adotada desde 1985 

Sem condições obJetJVU de operar desv•os man:ames de rumo nas campos 

monerano. f.scal. cambial ou externo. etn razão espec.almente dos cornpronussos UlllltUdos 
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com o FMI e ouuos organ1smos fio&..'lceu.v:; W..'!'1"!!'!1tf"f"Us no àmb•to do pro~ ae reduçl_o da .. 

dívJCia externa. a eqwpe econõ~n~ca bm1tou-se a acenar com a poss1D1hdade de atenuar os ete1tos 

ela pobreu. que amda assola boa pane do p11s c sobretudo no campo 1 e de emregar uma "Nova 

Bollv1a ·, mms JUsta. no fim do mandato RaCionalização de gastos. ampliação ela base 

llllpDSIUVL reduçio gradauva nas taxas de JUros e auva politica de al1v1o da diVIda. com enfase 

11111 fin•!M"Iamemos c:onc:ess•onms, são os 1nstruD1entos previstOs pelo Governo para a 

caasec:uçio de seus obja!Yos 

No plano politico. o Governo Banzer tem enfrentado d•liculdades com refiexos 

nas suas coacbçlies de govemab1lldade -\po1ado por quauo parudos. que lhe conferem ampla 

nwona no Congresso. Baazer linda encomra seaSivets obstaculos para fazer prevalecer suas 

diretnzes em mmo as diferemes percepções e 1meresses ex~stem.es no •menor da base govenusta. 

Ao mesJIIO tmapo, tma s1do alvo de duras crmcas ela opos11;io. em razão de sua decuio de 

suspenaer o pag1111ento ao chamaao Bõnus ae Sobdaneaade :naoo oor SlltChez ae Lozada 

supoStamente com tins e1enore1roS. chng1do a população 1dosa 

'lo :~c::mc E.O r.arc::r.:r:~.ficoa o Governo Banzer vem reneraciamente manuestaad'l 

pan1cularmente ambtc1osa. devera ser de d•ficll Implementação. lendo em VISta o poder 

economJco-tinance•ro do comercio de dro!B$. sua ampia penetração na socacdade boiJvlaDL a 

necessidade das diVISas onundas dessa auv1dade para eqwhbrar as comas coneateS e. 

espectalmeme. o fato de Ja estar •nstnuc1onallzada a ex~stênc•a de uma expressiVa cadela de 

negoc1os. voltada pnmordwmeme para a lavagem de recursos provememes do narcotrafico Há 

ameia lhftculdades adiCIOIIa>s, uma vez que a econo1111a mformal permne mamer a 1aftal;io em 

níve•s comrolados e a moeda boliVIana nwn palli!IW" 1rrealmeme sobrevalonzado em relação ao 

dõlar. capaz de VIabilizar 1mponaç6es normalmente pro1bmvas a luz das severas hmnações do 

poder aqws•t•vo local 

Nlo ha. comudo. a curto ou med1o prazo. outra opção para o Governo Caso não 

lol!l"' o wto esperado na ext111çio do prc-blema das drogas. o p11s •erre o nsco de sofrer severas 

S&DÇÕes ullenw:mnms. em pan1cular dos Estados Unidos, alt.r. .;;: jN<Ier fica• rnargmalizado dos 

1avesumemos prodUIIvos onundos dos p11ses desenvolvidos 

Polmco Externa 

Em termos de poln1ca externa. a Boi1V1a teta atuado auva e correwaeme no 

contexto da diplomacia coannental. postura essa que se traduz pnnc1palmente por uma açio 
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atenta na OEA e no Gtupo c!o Rio AO mesmo tempo, ;,-,uca a BohV1a o "llllllllho mus coerente 

e reahsta para sua t~ regional e~.> -. ecaaõm~ca e ele amegraçio. a luz cto. düeremes 

vetores que a sangulanzam na Amenca ao Sul 

Demro desse quadro. a Bolívaa 11111e1a por nufonnar-se no •-loc:ulor 
pnvdegaaelo elo Grupo -\nclmo junto - plldeS elo Mercosul Emebde que o -.lo de 

complememaçio econõmaca com o bloao J& a bürilata nessa dnçia, sem que 1110 a lellha 

dlllancaado de seus parcearos tradacaoiWs na J'ei!IIO dos Aneles 

Do pomo-cie-VISia dO relacaoaameDIO dO Qovemo 8- COID SCUS Vlzmbol 

amedwos. Bl'liSII e ~mana são sem dúVIda u pnondades. vando em ten:earo lupr o Clule 
Quanto as relacões com os doas pramearos. não oostante cena oenaulanaade. pelo menos em 

navel retonco. o peso muor e me~avelmente o elo Brual Com ret"erencaa ao Chile. a lullonca 

diSputa terntonal envolvendo o ace;;so bobvaa'IO •<> Pocttico p•n:ce set alçada a condição de 

nnncm3! Ll te~:ãCJ a.,. iX'~''•c:a ....... Lerna c'a atuz! J'.J!n!.•n•~ -=:rr.. e.:sa:rso t!,. ON'l.' ..... rrcsw.t'lite 

Banzer de,;creveu como trrenunc1avel · o ret01110 bobv1ano ao Oceano Pacafico -\vahou ser a 

recuperação de sua qual1dacle marntm&. ti'IIISitonameme penilcla. cond1ção euenc:w para o 

cumpnmemo de seu papel con11nemal 

Com os Estaclos Umelos. as relaç6es nio fluem em perfena harmam&. Além da 

acemuada hgação de chemeltsmo USIFiem:aal. a questio elo narcOirafico e u permaDell&eS açiles 

ele apncau none-amencuas l sobretudo a DEA), qualificadas em La Paz como •"!PriacW em 

assumas 1memos. não favorecem o relacao1111111emo bilateral Os EUA parecem p~ por 

sua vez. a pnvtlegaar cada vez mus a a~!Çio em detnmemo de outraS modalidades de 

cooperação. ao mesmo tempo em que comempla a redução ele seus apones SeaundcJ se - ... 

j& no prox1mo ano fiscal a ajuda none-amenCIIII& -.. de USS I::: malbaes. comra os aDWs USS 

48 mdblies 

O Brasd confere. no coatiiXIO fC!POnal. 1mponillc:la pnomana a - relaç6es 

com a Bohvl&. com a qual possua a fa1xa de &oaunra nws extensa e comparte a ooacilçlo ele pus 

amammco -\ Bobvaa. por sua vez. vem .unbwndo pnondacle as relaç6a com o Bnsü cleade o 

Govenao de Sanchez ele Lozada O Brutl é o segundo piiCCUO comen:~al da Bobv1a (clepcns dos 

EUA l e e consacleraclo por aquele pOIS l'oate pnvile!Jaada ele anvestallltlllOs e protllll- mercado 

-IIDidor ele IIIU nqutzU lliiDiftiS e IIIIIIIIIDI-.eacos 
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Na letmra dos chngemes bobv•anos. o gas narural~ra desempenbar. na Amenca 

do Sul. papel semelhante aquele que coube ao aço e ao carvio no penodo de gemunação do 

Mercado Comum Europeu Pms de comaros. umco Eswlo a um so tempo stgnatano do PIICIO de 

Cmageaa. do Trawlo de Coope.açio' Amazõmca e do Tralado da Bac1a do Prlla. a Bohvta 

constdera-se predesunada a servtr de elo enue o Chupo Ancbno e o Mercosul. Embora o 

temtorio boliviano se espme pela Conblheua dos Andes, pela Bacta do Praza e pela Hiléla 

Amazõmca. a dismbutçio de tmponames fatores g-.:onõaucos e exuemameme destgual. na 

reg~io lroptcai-IIIIIIIZÓIIICL eSIID 62% da superiicie do pau. no Aluplano. vtvem m11s de 50% da 
população. e cerca de 40•~o do comerete ex.1er1or corTesoonaem as trocas com a Argemma e o 

Br&SII - o decupto de todas as tmponações do Grupo Andmo >.demats. o desequdtbno emre as 

trocas com os puses do PaCIO de Canagena e o valor do comerete com o Mercosultendera a 

cre&.:C::. quando llve""e1'1' '"'CI:) 8$ \ol'ncia.!' d~ ~'l:. n:""tur&i &C. e·asu 

O projetO do gasoduto ensejara a elevação da pantctpação relattva do gas IUIIUial 

na matnz energeuca brastletrL do ntvel amai de ~~ ó para cerca de I=~ ó em 2012 A eaaacla em 

fimc:toaamemo do gasodUIO. em dezembro de 1998. contnbutra. assun. para cobnr o clélictl 

energettco prevtsto para aquele penedo O proJetO coiiUlbwra para a eletnficaçio do CenlrD

O.e brastletro. beneficiara setores onde a uuroduçio do gas na nwnz enerpu:a .-gura 

comprovados gauhos de produtiVIdade e favorecera a preservaçio do meto-atnbteme. pelo falo 

de ser o gas IUIIUial um msumo ecologtcameme limpo 

Outros aspeaos 1mponames das relações btlaterms são a 1ntegraçio fistca e os 

programas de cooperação frome~rtça. que vem sendo duwmzados pela mauguraçio de coau1es 

de &ontetrL o ultimo dos qWllS fot recentemente mstalado em Corumba- Pueno SllllniZ. 

O r'HIICI'Cin btlat~:azl ., alta e esuumralmente superavnano para o BI'Nli O 

-.àmbto comercial bilateral tem-se desenvolVIdo nos ultimes anos. r•s11ndo de USS 195 

nulhiles em 1989, para USS 746,3 nulhlies em 1995 ( USS 27.2lllllhiles em expoRaçiles para o 

Brasil comra USS 719.1 nalhlles em tmportaçlies do Braslll AI futuras 1mponaç6es de gas 

bobvuum (estunadas em USS 100 aulhlies atllWS aproXImadamente duratne os pnmetroS anos) 

poderia &Judar a reduZir esse deseqwlibno 

InFORMAÇÃO 

curr1cu1um V1tae 

~in1stro de Pr1me1ra ClassB STELIO MARCOS AMARANTE 
R ... o de- J:!nP., r~,~.'!. u3 ae ~:::-,.l.r.:. ae i~"'.:.:' 
F~lho je ~uranayr Har~os Amaran~e = E~tner de cas~1lno 
Aaaran-ee. 
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Bacnarel em C...lenclas Jur1à1cas e socl.al.s. :'"ND-l!B/RJ. 
CPCD, IRBr. 
curso de ~ra~1ca D1ploma~1ca e Consular, rRBr. 
curso de Aperre1çoamen~o de CheEes de Se~cr co•erc1al. 
CAE, IRBr. 

Terce1ro secre~ar1o, 03 de março da !967. 
saqundo secre~ar1o, merec1men~o. 01 da aqos~o da 1968. 
Pr1me1ro secre~ar1o, merec1mento, lO de novemaro de 1975. 
conse1he1ro, merec1men~o. 02 da março de 1979. 
M1n1s~ro de ~equnda Classe. marac1men~o. JO de JUnho da 1987, 
M1n1s~ro de ~r1me1ra elasse, marec1men~o. ~• de JUnho da ~997. 

ASs1sten~e do Chere da D1v1são de Fe1ras e Expos1çõaa, 1968/70. 
coordenaaor Técn1co do Departaaen~o de Adm1n1s~racão, 1977. 
coordanaaor de Acompanh ... nto da Planoe Naciona~s da 
Secre~ar1a-Geral das Relações r~ar1oreb, !978/79. 
Chefe da D1v1sào da Europa II, 1985. 
Chefe da D1v1sào da Europa I, 1986. 
Chefe, Subs~1~u~o. do Deparca•an~o da Europa, 1986/88. 
Dire~or-Geral do Departamen~ do serv1ço Exter1or, 1995/98. 

Berna, Saqundo secre~ar1o, 1970/73. 
Boqo~a. Saqundo secre~ar1o, 1973/75. 
Boqo~a. Encarreqado de Neqoc~os, 1973. 
Taeri, sequndo secre~ar1o, !975. 
T•erã, Pr1me1ro secre~ar1o, 1975/77. 
Lisl:loa , conselhe1ro, chefe do setor de Promoção c-rc1al , 
1979/83. 
Buenos A1res, ;onselhe1ro, Cbete do se~or Pol1t1co, 1983/85. 
Bonn, M1n1s~ro-conselhe1ro, 1988/91. 
BOnn, Encarraqado de Neqoc1oa, 1988/89/90. 
san~1aqo, M1n1sero-conselhe1ro, 1991/95. 

Força Tarefa Espec1al para Aaauntoa Aa&zon1cos, 1967 (membro). 
III Fe~ra de San Salvador, 1968 (rapresen~an~••· 
IV Raun1io do Pac1fico, Lima, 1969 (repreRan~an~elo 
s-1nar1o sobre Export:açio da sarv1ços, Bras111a, 1176 
( part:ic~pante l . 
Raun16o da Grande Com1ssão de Cooperação Econom~ca Franco
Bras~le~ra, Bras1l1a. 1978 (dalaqado). 
Reun1ào da com1ssão Econom1ca Luso-Bras~le1ra, Bras111a, 1978. 
A d~Epos~çào do Chanceler da Venezuela por ocas~ã9 da possa 
pres1denc1al, 1979. 
rv Reun1ão aa c...cml.ssao M1s~a ~uitura~ Luso-~r•s1ie1ra. i979. 
XXXVI Reun1ao AnUai ~a -0m1s•ar ln~P~~~c,~nai ~a ~a1e1a, Su•nos 
J:.1res ... 984 (Ctlet(. aa aeieaac=iol. 
_e:=cri...~3::'1\:! 

t.:1el'l'Cl.tl.ca 
1985. 

. 
.. .<~:""··-lvo ct" • C'l'rll'\.ttsit.·- -- "':-==-!"n'!'C':..C"'~e.i -·~.u·.,.,.e '=''='=';)::::.c:•"' 
e TecnoL~q1ca ~cm os ?a1ses aa Europa 0r1en~al, 

A d1spos1cao do ?res1aen~e ~o 
st.roessner. ~uran~e a ~eramon1a 
Tancredo ~aves, i985. 

?araaua1, r.,;eneral Alfredo 
de exequ1aS ão PreB1âen~• 

A d1spcs1c;:ão do S1r Geoffrey Howe, secre~ar1o para ABsun~os 
EXter1ores da comun1dade er~tàn1ca. 1985. 
Deleqado as aeun1õas da cam~ssão-M1S'C& da cooperação Econaa1ea, 
Bras111a, 1986 e 1988. 
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II Reunl.ão da coml.ssao M1s1:a Bresl.l-Fl.nlãnàl.a da Cooperação 
Economl.ca, 1986 (SubchefeJ. 
Entre os anos de 1985 e 1988, proterl.u pa!es1:ras nas saqu1ntes 
escolas m1111:ares: Escola super1or da ~uerra, ~cola de Comanda 
e Estaan-Ma1or da Aeronau~1ca. Escc~a ao ~s~ado-Ma~or do 
Exerc1to, Escola ae Guerra Naval. e Esco.:.a Nac1cna.1. de 
Informações. 
XI Reun1ào ãa r.:om1ssão M1st:a Bras1l-Tcheca e Eslovaca, ~985 
(subchefe 1. 
VIII ReUnl.ãa da Coml.SSàO Ml.s1:a Brasl.l-URSS e CDml.1:l.Va dO 
Minl.stro das Relações &xterl.ores, 1985. 
Ercon1:ro com os Chefes de Missão na Les1:e Europeu, FranA.f ..... ,_, 
1985. 
Reunl.ão da com1ssao M1s1:a Brasl.l-Fin!ãndl.a, Brasl.lia, 1986 
( subchet e ) • 
Reunl.ão da com1ssão Mista Brasl.l-suecl.a, Brasl.lia, 1986 
( subchefe ) . 
Reunl.ão àa com1ssão M1s1:a Brasl.l-Republl.ca Federal da Alemanha, 
Brasl.ll.a, 1986 (membroJ. 
Saqunaa Reunl.ão da coml.ssão M1s1:a Brasl.l-Fl.n!ãndl.a, Helsl.nque, 
!988 (chefel. 
Encontro co1D os Cher.es da M1ssão na Europa oc1.den1:al ,Genebra, 
1987. 
Com1t:~·ta do M1n1s1:ro das Relações Exter1ores, Vl.Sl.1:a oficl.al 
aos Pal.ses escanàl.navos, 1988 (membroJ. 
Caml.1:l.Va do Ml.nl.s1:ro das Ralações Extarl.ores em Vl.Sl.ta oficl.al 
a Por1:uqal, 1988 (mambrOJ. 
II ReUnl.ão da Coml.ssão De Cooperação Economica BZ'Bsl.l
Finlãndl.a. Helsl.nqua, 1988. 

Publl.cações: Prém1o de v1aqem a RFA em concurso promovl.dO pelo 
Jornal "0 Globo" e pala Embal.xada da RFA em 1963, sobre a tema 
"O Muro da Berll.m•. 

Ordem 
ordem 
Ordem 
Ordem 
uraem 
orael" 
ora em 

de Rl.o Branco, Oficl.al, Brasl.l. 
do Hér11:o Ml.ll.tar, Dfl.cl.al, Bras11. 
de Ipl.ranqa, comendador, Estado de São Paulo, Brasl.l. 
de San Carlos, Oficl.al, Calõmbl.a, 
Nac1ona~ do Mer11:0. uf1c1a.L. Franca. 
ao In~anee uom nenr1que. Uf1c1.aL. ~ozcuqa.L. 

aa BenemerenCl.:i. t:ome!"loaaor. ?n,-euq:aJ.. 

-~ .... 1S1:_0_==·::~=-.·-·na~~-z~ 

~~ ~ AO&U~TO DE MEDICIS Subsecre~a~o-uer~ da serv~co Exter1or 

(.4s Comrssões de Relações F..xrerrores e Defesa Nacronal.) 
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O SR. PRESIDeNTE (Geraldo Melo)- O Expe
dltlflle lodo va1 à publiCaÇão 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora· 
dores onscntos 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr Poesoden
te, peço a palavra para uma com.onocação onadoável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce· 
do a palavra a V. Ex'. 

O SR. EDISON LOBlO (PFL-MA. Para uma 
comunocação onadoável Sem revosão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s. e Sos. Senadores, há algumas 
décadas, o Praslden!e Juscekno Kubotschek deoodRJ, 
com a mudança da Capdal Federal para Brasília, cons
truor aquilo que depois se populanzou corno senalo a 
Belern-Srasoloa. a BR-{)10. Esu estiada, de grande lrn
portãncoa nacoonal, porque de penetração na Região 
Amazónoca e de onlerllg&Ção até com todo o S-ma 
Rodovoano Nacoonal, too onociada no Govemo Juscelo
no e concluída nos govemos revoluciOnános 

Considero esse uma das pnncopaiS rodovias do 
Pais. Saindo de Brasnoa, vao a Anápohs, segue até 
lmparatnz, paiiSIIndo pelos Estados de Gooés, de 
TocanbriS e, em Eslrado. penetra no Maranhão. É a 
rodovia que serve para a mportação de todas as 
mercaclonaa que saem de São Paulo, do Centro-Sul 
do País, para Goias, Tocantins. Para e Maranhão. 

Apeear de SUM importjncoa, não tem a BR-{)10 
racebldo do Governo Federal as atet IÇães que mera
ce Fraqiienternenle, encontramos trechos cortados 
em vãnos seguomerms de sua extensão. Num pe
queno trecho, que vao de Açaolândoa - um ornportante 
Mumcipoo do Estado do Maranhio - a lllnga. a IOdo
VI& encontra-se 111at ruo •IPida em dOis k.ogan!S, há miiS 

de doiS mesas, sem que o DNER tenha manilaalado 
ullel s se em solucionar esaa quastlo lundarnenlal. Já 
fiz apelos ao GcMmo Federal no senlldo de que tame 
uma piOVIdincoa urgente para resolver esse problanoa 
Nenhuma solução too encontrada até agora. 

Dor-se-a que o DNER, por ontermédoo de sua 
Supenntandêncoa no Maranhão, está tomando as 
devidas pi'OVIdêncoas. Mas, que piOVIdêncoas sio es
sas que nio se concluem, Sr. Prasodente? Mais de 
dOIS meses se ~m. e trata-se apenas de uma 
corraçio na estrada, que too onterromprda em razio 
das chuvas Isso, o DNER ns<:JOnal nio é capaz de 
fazer? Ou entendemos que roão está hawndo Inte
resse daquele órgão ou somos obrigados a chegar à 
conclusão da oncapiiCidade desse Departamento Na
coonal de Estradas de Rodagem. 

Portanto, Sr Presidente. estou aquo para, em 
nome do povo do Eatado do Maranhão, que sofre as 
oonaeqiiêncoas dessa onteorupção grawt, fazer um 

novo apelo ao Mnslro dos Transpoo1111s, a fim de que S. 
Ex', passoaknenle, adole uma provodêncoa e oaealva 
asse problema. que não pode miiS poD s se gur de ma
nara em que se encontoa. Essa onlerlupçiio em dOis lu
gares entre AçaJiàndoa e ltonga é grawt, e temos u ~ 
metros e quolõmetros de camnhões e automo- em 
geral paraliSados à mugem da rodovia, agusnlando o 
nslante de aDa••sar o C1bsteculo 

Este é o apelo que faço, maos uma vez, ao Mo
niBtro dos Transportes, Eloseu Padllha 

Mudo Obngado. Sr. Presodenle. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nObre Senador Pedro Sornon S. Ex' 
dospõe de 20 monutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncoa 
o seguonte doscuoso Sem I'8VISêo do coador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Sos Senadores, venho a - tn
bune para, de um lado, manolestar meu camho e m
nha sohdanedade ao Monostro Arlindo Porto que too 
um Monostro multo competente e mudo capaz a, de 
outro, corno gaúcho, declarar a rrmha mtatr !(lo 
com a escolha do gaucho Francosco Turra para o Mt
IIIBiério da Agncultuoa S Ex" é um tradocoonal erngo 
meu, é vaidade, mas não é do meu Palbdo Apesar 
de adversáno - S. Ex' pertenceu aos quadros do an
tigo PDS e é ho!e ontegrante do PPB -, nio há oomo 
deixar de racon'-r que, em terrooe da cignodade, 
de correção. de senadade e de capaadede, é dllicol 
encontrar alguém melhor do que FIIUICISCO Tuna. 

O Roo Grande do Sul vilrou com- ••• açi'o O 
.... 8'111! é que vllnuam 1odos os - de -
palbdána - oncluaille eu, do PMDB - pooque S. Ex' co
mece o essun1o Foi Prefeito da Mlnu. e é de urna ,. 
glão onde e agncUiura é tratada com -oadede. 

Há poucos doas, falei sobre agriculura lamloar, 
o que ela Jé representou e pode oaprMentar no Roo 
Grande do Sul. PoiS bem, a reglio de Frencosoo Tur
ra é uma das árus onde ISSO é melhor leiiD. S. Ex" 
é um conhecedor da agncultura famoloar; ela faz par
te do seu doa-a-doa. Corno Prefeito da sua Cidade a 
corno Parlamentar na Assembléoa, pOs em execução 
vãnos pro]l!'.os nesse setor. 

Se o Governo quer dar Anr- à agncultura fam
liar, colocando-a como programa pnorlláno, r1nguém 
melhor que FlliiiCIICO Tuna para lamr o P1881dante 
Famando Hannque entender que não preCIIIUIIOS de 
um proJIIIInho bondinho, bem ledo, mas pequenrilo 
Não! Esse deYe ser um prqato reualucoan6no, capaz 
de maocar, com o canmbo do seu Governo. 

O Sr. E.di8M Labio (PFL-MA) - V Ex' me 
pennda um apalle? 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS) - Com o 
ma1or p18Z8r. Senador Ed•son Lobão. 

O Sr. Ediaon L..obio (PFL·MA) - V Ex" mal 
começa seu diSCUI'SO e eu me pennlto •nteno~Tllê-k> 
pam COilCOidar com suas duas observações a pnmena 
quanto a Alindo Porto, e a segunda quanto a FnmciSCO 
Tuna. Tenho lambém de Tuna uma excelenle 1R'91'BS' 
são CreiO que S Ex' será um bom conllnuador da poh· 
11ca que VInha sendo ado1ada pelo ~ Arl•ndo Por· 
to, a quem desejo ITBI1Ifeslar mnha to1a1 soidanedade 
É preaso acabar com essa história de lntura de nms· 
tros Os cargos parlei ICei II ao PreSidente da Repúblca 
No nstante em que Sua ExcelênCia não esbver sallsferto 
com um mniS!rO, dellera demb-io e não submetê-lo a 
um wxarne, oomo ocorreu com o MiniStro da Saúde 
A1J11!ia -.de, nio se deve l8pebr na l'llmdade do Go
....a Portanto. o M1111111ro A~llldo POOIO pnxaleu mum 
bem ao se demlr tio logo chagou ao Brasil. porque esta· 
va sendo tonado numa lngidara auel, que é essa de des
pedir rnnsbo por esse canal. Multo obrigado a V Ex'. 

O SR PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Nobre Li· 
der. concordo com V. Ex" nas duas questões. Com 
ralação ao MiniStro da Saúde, 18 IIZ a mnha man~es· 
tação da tribuna da ComiSSão de ConstnuiÇio. Just•· 
ça e C1dadan1a do Senado, afirmando que o Sr. M1· 
msbo da Saúde, meu amiQO Carlos Albuquerque. é 
um homem da ma10r dignidade. MoraliZOu o M1n1sté· 
no, atacou pnv.leg1os, espec~almente no setor de re· 
méd1os e no setor de compras, e at1ng1u muitos 1nle· 
resses. E tez-se com ele o que nio menoc1a. 

Nota 1 O pare o Senador José Sena, um baila 
companheiro, competente para qualquer cargo' Mas 
não se 1usblica a ablude tomada com o M1n1stro AI· 
buquerque- V. Ex" tem toda a razão. 

Nota 1 O também para o meu quando contarrâ· 
neo Franc•sco Tuna! VBJam como ele topa a parada. 
EIS a sua pnme1ra proposta vamos 1T1111Char para 
100 m•lhões de toneladas. Proposta correta. Se le
vannos em consideração que a Argenlln'!., em c1noo 
anos, maiS do que dobrou sua produçio, almeJB.r 
100 milhões de toneladas é uma tese poslllva, não é 
revoluciOnéna. Aliás, é o mimmo. 

Lembremos que S. Ex' 11rou a Conab da pag•· 
na poliCial e a transfonnou em um dos órgãos IT18IS 

efiCientes deste Pais. Fu1 MiniStro da AgncuRura e, 
no meu tempo, estavam Cobal, C1brezem e CFP nas 
páginas poliCiaiS. Modéstia à parte, enfrentai a sttua
ção e teme• brar, em meu curto espaço de tempo no 
M1risténo da AgncuRura, esses três órgãos das pag•· 
nas pohCIBls. Mas eles voRaram depois 

É Interessante analiSar o desempenho espetacu· 
lar de FranciSCO Tuna No R10 Grande do Sul, r~nguém 

falava na candidatura de FranciSCO Tuna, que esta· 
va em campanha para deputado F01 uma escolha 
pessoal do Pres1deme pela competência e capaclda· 
de de S Ex'. que abnu mão de uma candidatura em 
que JB. se encomrava nomeado deputado federal, 
considerando que nio podena r&f&llar essa convoca· 
ção. E fez questão, em seu pnmevo pronunc~Bmen· 
to, de levar seu abraço, nobre Senador, ao llust18 
MiniStro que lhe amecedeu. transmitindo-lhe seu ca· 
nnho, seu respeRo e dizendo que acreditava ter sido 
S. Ex" um grande MiniStro da AgncuRura, o oompa· 
nhe1ro Al11ndo Porto. 

Mas, quanto ao assumo menciOnado por V. Ex', 
cá emre nos, que mudança complicada a que o Se
nhor Presidente da Repúblca real1zou sem necesslda· 
de! Em pniTK!Iro lugar, com relação ao PTB Conoordo 
que o Sr Al11ndo Porto estava se samdo mum bem no 
MniSiéno da AgncuRuiB. O que aconteceu? O Gover· 
no Fernando Hennque Cardoso brou do PTB a Pasta 
da AgncuRura e deu-lhe a Pasta do Plana!&Jnerto, que 
tem multo maiS pese poliboo na representação. O MI· 
niSiéno do PlaneJBmBIIIO e Orçamento, JU1110 com o Mi
nlllléno de Fazenda, é o grande MiniSiéno 

Portanto, o PTB t1nha que estar soltando fo. 
guetes. Largou a pnma pobre, aquela Pasta pa18 a 
qual é prec1so chorar d1nhe1ro, e pegou uma Pasta 
nobre, que e o M•nisténo do PlanejB.merttO. Mas o 
PTB estã chateado. O Senhor Fernando Hennque 
não consegu1u acertar. 

Mas. custava multo ao Senhor Presidenta man
ter o M1mstro do Trabalho e l18nsfenr o Sr. Arlindo 
Porto para o M1n1sténo do Plane1amemo? Se bvesse 
de trocar, que o f1zesse depoiS' Crato que V. Ex" va• 
concordar com1go, nobre Senador EcfiSOn Lobão 
Uma questão é t1rar o Sr. Arlindo Pollo da AgncuRu· 
18 e colocá·fo no M1niSiéno do Planejamento - S Ex' 
nio podena ofender-; outra. é bl8r o MIIISiro do PTB 
da Pasta do Tlllbalho e transfen·lo para o Planepunen
to e transtenr o MniSiro da Agncullura, também do 
PTB, pare o MmiSiéno do Trabalho. O Sr. Arlindo Porto 
senbu- desprestlg•ado E o piOI" S Ex" tomou conhe
amento diSso quando estava no outro lado do mundo, 
a uma dlerença de 12 horas de fuso horário, lerml· 
nando com os JBP0118S8S uma negociação de crédito 
para a agncuRura. Teve de vaRar. 

Essa, s•nceramente, tantlém não entend1. O 
Presldeme podena dizer, com a ma10r tranqüllldade: 
estou promovendo o Sr Arlindo Porlo a MiniStro do 
Planeramemo. O tenno é este. promovendo. Estou 
mandando para a Saude o Sena, que sena o M1n1s· 
tro natural para o Plane1amento, e estou nomeando 
o Arl1ndo Pono pala o PlanejB.mento. Mas, não' 
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Translenu o M1n1stro do Trabalho para o PlanaJB
mento e nomeou o Sr Arl•ndo Porlo, como tapa-bu
raco, para o M•msténo do Trabalho 

Não entendi essa pos1ção. ass•m como não en
tendi, ca entra nos, com todo o resperlo, a escolha 
do M1n1stro da Jusbça Juro que não entend•' 

Tenho o ma10r 185P8Ito e 100110 cannho pelo Se
nador Renan Calle1ros No entanto. ele é um slmbolo, 
poiS 101 o Líder do Governo Collor DIZem que ele bn
gou com Collor, não porque ele fez bom ou mau Go
verno. mas por ter sido pratendo a candidate ao Go
verno de Alagoas. Fo1 uma bnga de lnlen!SSIIS 

0 PMDB IndiCOU 
O Sr. Edl.on Lobão (PFL-MA) - V Ex" me 

permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON CPMDB-RS) - Ouço 

com prazer V. Ex". 
O Sr. Edi.on Lobão (PFL-MA) - Mas ai, Se

nador Pedro Simon, tenha paaênc~a• Tantos outros 
que também foram rmn•stros do Collor foram l'llln•
tros deste Governo e do Governo ao qual V Ex" per
tenceu como Llder. Por e~o. é o case do Jatane 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Nlal es
tou diSCutindo ISSO Apenas quero quesbonar CD Ml
n•teno que ele va1 ocupar, o da JusiiÇB. que COCDrda
nal'li as eleiÇÕeS deste ano. 

O Líder do meu Partido IndiCOu ao Presidente to
dos os advogados que são Senadores do PMDB, que 
quanam aceitar o M.,1steno Perguntou-ma a reapel
to a eu diSSe" não, sou candidato ao Sanado Pergun
tou a CUbO, que diSSe não Soube que alguns Sanado
ras, .- ou oito, goslanam de ocupar a Pasta, anile 
alas o Sanador José Fogaça e nosso ~._, do 
Maio Grosso do Sul. Contudo, o atual Mlratro fCDI ee
colllldo pelo Preeodente Fernando Hannque. 

O poor 101 o mabvo por que Sua Exoelênca faz 
a eecolha: laalilar a candidatura ao Governo de Ala
goas do Dr Teimo Esse moiNO é multo cruel Entra 
um no M1n1s1eno da Jus!IÇB, para lacolllar outm na 
eletção do Governo do Estado. 

Então, na verdade, no A10 Grande do Sul do 
Governador Antõmo Bntto foram 12 ou 13 Sacrat*
nos que saíram do Governo para serem candidatos 
Não IIVBmos problema porque ele fez questão de de
Cidll e lá são vlinos Partidos E !mar de Govamo e, 
sendo assm, ale quiS completar todas as etapas até 
o f1nal do ano Então, quem ele escolheu? Sa•u o 
Sacratãno, ale escolheu o substrtuto e a onantaçio 
dada !01 a sagu1nta concluir as obras em andamen
to Alguém com ldél8s novas não seMna. Não hou
ve nenhum •nadante com nenhum Parbdo. Nada de 
pessoal com relação ao Sanador Renan Calha11011 

Porém, penso que ale não follalz na """"""' de eaco
lher, porque a verdade 11111u em todos as manchelas, em 
todos os JOIYIBIS LKier de Collor é Mnsbo da Juallça 
Essa não é uma manchete boa nem para o Sr. Ranan 
CallBiros nem para o Presidente da RepúbiiCB 

Estou aqu1 pnmauamente para agradecer a V 
Ex", que se lembrou do M•mstro Carlos Albuquerque, 
homem dagno, correto, e que estava fazendo uma 
grande adminiStração. V. Ex" não calcula como e m
portante m1nha presença nesta tribuna para o A10 
Grande do Sul Sou do MDB e Franasco Tuna é do 
anbgc PDS HoJ8 é do PPB. quer d1zer. ao longo do 
tempo, tivemos pontos de VIsta opostos em nível de 
Partido, mas ISSO não ma 1mpede de Ylr até aqu• 
para diZer que fo• uma grande escolha, a de um ho· 
mam que possu• grandeza da aspnilo, de carátar. 
Slmphcrdade hunuldade e competêncra a toda prova 
Trate-se de um homem •nconuptível. com capacida
de, vontade da trabalhar e conhecedor da maléna 
S. Ex" entende porque COrMYeU, am sua região. 
com gente que com- o problema: seus paa, _. 
amigOS. sua YIZJnhança. enfim, seu creio dle comn
vêncl8. Eleito Deputado Federal, renunciOU ao cargo 
para ser MiniStro a o tez por um gesto de grandeza. 
o que também BCOidaceu com o MmiSiro Padlla. Ei
sau Padlha sana talvez o Deputado Federal 1'111118 vo
tado do AIO Grande do Sul. Corwocedo pelo p...-,. 
te Fernando Hennque Canloso. que alagou ~ 
dela no Mnsténo, aceitou a convocação. Agora, ~
do ele me pediU opomio a lelpedo, eu lhe di8Be: olha, 
Padllha. 11011 ser sn:ero. acho que você deve~ 

Eu era M1n1stro da AgncuHura do Pretlldenle 
Samey e, quando deoca• a Pasta, o Presidente lllnCia 
trnha maiS crnco enos de mandato Sua Excallncra 
me conVIdou para permanecer, eu diSSe que não. Na 
época. era o Pnme1ro VICE! do PMDB. e o Dr. Ulys
ses reunu a ExecUtiva para ex'll" que eu flcusa. 
DISSe-lhe que não 1na IICBr como M1n1Stro do Samey, 
ao que ale ma disse que eu não licana como Mi listro 
do Samey, mas, sm. como Mnstro dele. Respord-lhe 
que também não quena, porque, se não IMisse rran
dato, todos nam diZer que ara seu alil ado Pollllco 
sem mandato, perdoem-me a expra se"'\ é que nem 
mulher da VIda sem cama. Quer diZer, qual a sustanla
ção que tana? Mas o Padilha ac:aotou o desafio, convo
cado pelo Presidente que dase que ele lena ume obra 
a fazer e que devena levá-la adl8nte 

Agora YatO. surpreendentemente. do meemo 
Estado. o nosso A1o Grande do Sul, um outro com
panheiro. arrogo de outro Partido. que linha tudo 
para uma eleiÇão para Deputado Federal. tomar a 
mesma dec1são. Que bom para nós do Rio Grande 
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do Sul que as contnbuoções que estamos dando, as 
nossas. as dos M1nostros gauchos, e somando. per
doem-me a vaidade, o outro M•n•stro, c;ue é o da 
Educação. Paulo Renato de Souza. f1lho de um de
putado colega meu de Assembléia Leg1Sia11Va do R•o 
Grande do Sul, das pessoas ma1s d'!lnas que conhe
ço, que está tendo talvez o d-mpenho apontado 
como o melhor dos M1mstros do Governo do SenhOr 
Fernando Hennque Cardoso. O que vou fazer? Só 
tenho que constatar que são do R1o Grande' 

Mudo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a 

palavra. por 20 rronutos, o Sr. Senador Certos Wilson 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE. Pro

nullCIB o segu1rde diSCurso.) - Sr Preslderde, S~ e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa I'IIOVIdo 
por um serdlmerdo de 1nd~gnação d1arde de um as
surdo da maiOr gravidade, que afeta os ma1s tegíb
mos 1rderesses do Estado de Pernambuco. Trata-se 
de questão amplamente d1scutlda, InclUSIVe pela Im
prensa. ralatNB à operação de crédito de Interesse 
dos Estados, a titulo de anta"'pação de I8Cellas pro
vemerdea do processo de pnvatização de empresas 
estaduais e, partiCularmente. das oompanhiBS de 
energia elétnca. 

Vários Estados da Federação, Sr. PI'I!Bidente, 
foram benefiCiados com operaçiles f1nanc&1ras desta 
natureza. Recentemente, o Tribunal de Cordas da 
União lonnulou densiio no senhdo de que a anteci
pação dos recursos está subordinada a préviO pro
nui'ICIIlmerdO do Banco Cerdral, com a conespon
dente autonzação do Senado Federal 

Essa deciSão causa estranheza. porque sabe
mos que taiS exlgêriCias não foram observadas nas 
liberações ardenoras que beneiiCIIIrlllll outros Esta
dos brasileiros e, sobretudo, porque a Consbtução 
Federal não eX19B que o Senado autonze operações 
de clédito 1rdemas. 

Para melhor esclarecer a posiÇão do TCU Tn
bunal de Cordas da União, aliVIei, em conturdo com 
o nobre Senador Roberto Fn111ne, requenmento àque
la COite, soliCitando informações sobra as madlllas 
adaladaS para apurar nesponsabilldad, JUrdo ao 
BNDES, decornentes de aveniUBIS liberações f-:.das em 
desa=ordo com onentllção do Tnbunal. Pedimos, larrl
bém, esclanecmentos sobra as providênCias que estão 
sendo tomadas para anular as nefandas operaç6eS, 
bem como sobn11 as sanções a sanem apliCadas. 

No tocarde ao Estado de Pernambuco e com 
relação à liberação de necursos provenl&rdes da pn
vatJzação da Celpe, manobras pollbcas espúnas ten
tam lrMilbiiiZBr o rapasse de R$780 m1lhões, temen-

do que ta1s recursos possam ser utilizados em bene
ficiO de determinada candidatura na eleiÇão de t 998 

Até o mamemo, o BNDES Já l1berou um total 
de R$2,8 b1lhões para I 4 Estados, como antecipa
ção da pnvatiZBção das companhias estadua•s de 
energ1a elétnca Mmas Gera1s (R$433 milhões), Pa
raná (R$401 m•lhões), RIO de Jane1ro (R$422 m•lhõ
es), Bah1a (R$126 rmlhões). Mato Grosso (R$16,9 
mrlhões), Mato Grosso do Sul (R$35 m1lhões), Sergi
pe (R$48,3 milhões), R1o Grande do Norte (R$20 mi
lhões), P1au1 (R$20 milhões), Rondônia (R$12,5 mi
lhões), R10 Grande do SUl (R$400 m•lhões), Espirdo 
Sarno (R$115 milhões), Go•ás (R$70 milhões), Para 
(R$70 m•lhões) e São Paulo (R$813 milhões) 

Sr. Preslderde, Sr"s e Srs Senadol8s, Pemarrl
buco está sendo vft•ma de uma diSCnrnnação •nacedá
vel Mais uma vez o meu Estado é vftma dos lllleres
ses ITll!llqUinhos e ego1stas que têm tTIBIC8do a nossa 
hiBIÓna políllca, pni'ICipalmente nos iillmos 40 anos. 

O Estado de Pernambuco enfrerda grav1ss1mos 
problemas, entre eles, elevados lndiCes de desem
prego. O recebunento dos recursos em questão é 
crucoal para a geração de empregos e para o enfren
tamento de outros sénos problemas da populaçlo. 

Quero aqu1 ressaltar que sou adversáno politi
co do Governador Ml!luel Anaes e que meu •ncon
f01'1Y11Smo diBrde desse tratamerdo diSCM"'Inatóno à 
S. Ex" VISB exciUSIVamerde à defesa de meu Estado. 

Julgo o Governo atual de Pernambuco lnef•
cl&rde. Caneca de coragem, falta-lhe VOrdade de rea
lizar o que preciSB ser falto e é pequena a sua deler
nunação de buscar invesbmerdos para o Estado 

Entretanto, s~. e Srs. Senadores, tenho cons
Ciência de que os problemas preciSIIm ser enlnllrda
dos sem adl8merdo, e as legltmas necessidades do 
Estado são multo maiS Importardes do que os lnte
nesses polltK:o-parbdános de quem quer que lll!jll 

neste momento. 
É por esse moiiVo que defendo a ISOfiOmiB de 

tratamerdo d1spensado aos demaiS Estados. Contu
do, rassaHo que se1111 o ITIBIS severo flscaiiZBdor dos 
necursos que erdranem nos cofres de PernambuCO. 

Todos aqueles que encaparam o veto à libera
çAo desses necursos receberão, com certeza, o re
púdiO do povo pernambucano por essa ablude mes
quinha e Insensata, que nilo cond1z com o senbmen
to de pemambucanldade esperado de seus nepre
serdantles, eleitOs para defender. ac1ma de tudo, os 
legit•mos mteresses do Estado e de sua população. 

Era o que eu linha a diZer, Sr Presidente. 

Murto obngado 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
dO a palavra ao Senador Joio Rocha. por permuta 
com o SenadOr Jonas P1nhe1ro S. Ex" di&PÕII de 20 
mnutos 

O SR. JOAO ROCHA (PFL - TO PronullCia o 
segu1nte discurso.) - Sr. P~allldente, Sr"s. e SIS. S• 
nadores. deseso aqu1 tecer algumas contllderaç6ea 
soble a sduação de nossa 1ndústna elatl6n1Ca. Ivo 
cor~~unto de produtos dessa mportanta 1ndústna ele
IróniCa dé·sa a designação abrangente de complaJIO 
eletróniCO são os produtos da eleiR'Imca de consu· 
mo, os eqUipamentos para telacomui"'IC8ÇÕÕ!88 os 
produtos da lllformátiC8. tento hardwllnt corno aoft
WIIIe, os equipamentos aletl6niCOs de uso genénco 

Hoje em dl8, o complexo elelróniCO é. sabida· 
menta, urna fatl8 Importante da 1ndustna mundial: o 
meiCado mund1al do complexo eletróniCO é da ordem 
da US$800 bllhiles e é um mercado que c- 110 

forte ntmo de 9% ao ano. Na verdade, a lrrlpoltjnae 
dessas produtos ulbapessa muito a dmensão lis1C8 
de seu mercado eapeciiiCO, pela mfluêncle que -
1ndústna tem em outros satol88 e pala rnan&~ra daci· 
SIV8 como afata a viCia rnodsrna, a viCia de lodos 
nós. Nio se VMt sem telefonia, telaviBio ou compu· 
!adOres, e a todO Instante utilizamos seMÇOS e pro
dutos que depelldam de componentes elelrõmcos, 
con:uitos 1ntagrados e da wunww. 

No 8181111 dos últimos 20 anos, a 1ndústna ela
tl6n1C8 consagu1u. gradualmente. um substanCial 
progresso, por 1111110 de rnuH~naclllnaus que &qui ae 
Instalaram para alabvamente desenvolvsr e fabncar 
produtos, e também do capdal nacllln81, que Clbtew 
notáveiS avanços em vános dos satoras dO comple
xo elatrõniCO. A 8YOiuçio da lf'ldústna elatrõn1C8 no 
Brasil to. fonamenta 1nfluencoacla por pollbcas gover· 
namantaiS, piii1CIP8lmBnta, na década. de 80, pela 
Pollbca NaciOI'Ial da lrllorrnábca e também pela poli· 
tiC8 da Zona Fnmca de Manaus 

No entanto. a abertura da BCOIIOITII8 ao BJCie. 
nor, afatiVBde nesta década de 90. vem provacando 
grandes trBIISfol mações na Indústria. O CIBIICimanto 
de nosso marcado 1ntarno de telavlso18S, de tatafo. 
1118, da I'I'IICIQCCifl1, entra outros predulaa 
abnu paiSpacbVas alrael1tas para a ll1dústna .
nal. Por outro lado, a facilidade da mportar lrouX8 
uma a~<assaladonl concorrêncl8 ao rnan:ado A ex
posiÇão das ampi888S brasileiras ao coméiCIO 1111Br· 
nacoonaJ llllhrnulou 1nvastmentos na modernização 
dO parque produtivo, com raduçio da custoa e m.
lhona da produtnridada e qualidade. Houve, também, 
fechamento de tábncas, di!VIdo à conconãllCI&, e lu· 

são entre empresas. para melhor enfrentarem as no· 
I!BB condições de man:adO. 

Mesmo urna análise superfiCial eVKienc~a fortes 
mudanças em cada um dos setores dO complexo 
elelróniCO Com a estabilização da econom1a a partir 
dO Plano Real, o mercado brasileiro de televiSOI'es 
atingiU o volume de vendas de quase nove m11hões 
de aparelhos no ano de 1996, atrás somente dos 
men:ados dos Estados Unidos e do Japão FB11z· 
mente, nossa 1ndus1na, nesse setor, estava bem pr.. 
panlda e consaguru dlmens10nar·se para enlrenlar a 
nova sdUação 

Já no setor de lnfonnatiCa. as translonnações 
toram m8IS profundas com o 11m da reserva de mer· 
cado. Entraram no mercado alguns dos pnnc!p81S la· 
br.cantes mundi81S. corno Compaq. Acer e Packard 
lmpuls10118das pela mudança de legiSlação. ocorre· 
ram dNersas associações entre empresas estrange1· 
- e empresas naciOnaiS, como as havidas entl8 
HP e Edlsa, IBM e ltautac, AT&T e SID. DEC a M1· 
crotac. Ocorreram rambém fusões, corno entre Ele· 
bra lnfonnébca e R1ma. 

No sator de Informática. houve e~IVO 
avanço ela tercatnzação, com a ma10na das ampre· 
sas alocando, em empi8Sa5 espec~ahzaclas, a mon· 
tsgam de placas e a labncação de gab1netas. 

Os anos de Inflação aba deram o estimulo para 
que 1ndustnas brasileiras passassem a desenvolver 
a-mas de automação bar.cana Esse subsator flr· 
rnou·se Solidamente e passou a produzir também 
equipamentos 'de automação comercial 

No sator de equlpamBntos para telecomuniC8· 
çõas. o lato tacnologiCO I'I1BIS relevante p18nde·sa ao 
SIIOBSSO do Sadarna Talabrás, ao montar, no seu 
Centro da Pesquisa e Dasanvolwnento, em Campo· 
nas, um modelo de centraiS de computaÇão dlg1tal, 
em parcenas com 1ndustnas bras1ie1-. São as Ce,.... 
tnus Trópoco, desenvOlvidas em conJunto com as 
empresas STC - do Grupo Sharp -, Alcatel e Pro
rnon. Essas centraiS conslltUem hoJ8 maiS de um lar· 
ço ela planta d1gdal braSileira, com 2,1 rrolhãas de 
termrnaiS já lflltalados, tendo Sido ainda fator de r. 
duçAo a manos da metade dos preços de comerc1ab· 
zaçio por termnal. 

O que maiS tem caractenzado o mercado na· 
CIONII de equ~P&mentos da teleloma e a sua dlmen· 
são c..-nra e o afluxo de empresas estrangeiras 
para dela partiCIPIIr. Nos pnma1ros sa1s anos da da· 
cada de 90, o 8181111 tá se constdUia em men:adO ""' 
portante, com a demanda dessas equipamentos es· 
tabtiWide entra U$2 bilhões e U$2,5 bilhões, portan· 
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to, JB com certo peso no mercado mund~al, da ordem 
de U$200 bolhões no ano da 1996 

No antanto, esse panorama donamozou-se muo
to com o lançamento, pelo Governo, do Programa de 
Racuperação e Ampliação do Sostema de Telecomu
nocações e do SIStema Postal, o Pasta, no tonal de 
1995. As metas anunciadas de onvestomentos publo
cos e pnvados são 7Qilntescas· da ordem de U$75 
bilhões, da 1996 a 2003, ou cerca da U$9 l;nlhões 
por ano, colocando o Brasol na vanguarda dos onves
bmentos mundoaos em telecomunocações. Somente 
em teleloniB celular os onvestomentos devem srtuar
se, nos ancs que conem, proxorncs dos US$3 bolhõ
es por ano. Ora, para os equopamentos da telefono&. 
osso é um panorama espetacular So em 1996, as 
compras classes equopamentos srtuaram-se em tomo 
de US$4 bilhões. 

Em função de taos peospectovas a da abertura 
econõmoca, tem coescodo o número da empresas for
necedoras da equopementos. Ao lado de empresas 
esttangaoras Já tllldocoonalmenta estabelecodas no 
Pais, várias outras entoam em nosso mercado, geral
manta formando paroenas com as que aquo Já se en
contoam. A poesença de caprtal nacoonal no setor, 
embora não seJB preponderante, não e despoazível, 
meoecando dastaque a crascente atuação da Pro· 
mon Eleh6noca, que teve seu faturamento aumenta
do de US$70 mlhões, em 1992, para US$540 milhõ
es, em 1996, com o apooo de fonanaamentos do 
BNDES. 

Ao contrãno do que ocorra no setor de onforma
bca, no setor de equopamentos para telefonoa, os 
equopamentos labncados no Brasol têm bom espaço 
no men:ado, com destaque para as placas da corcuo
to imprasso, de """"'exodade somilar à dos moem
computadores. Ocone, porém, que as placss usa
das nas centi'Ris telel6nocas ubhzam corcurtos onte
grados Importados, o que anula parte dessa vanta
gem da produção local. Os equopamentos de maoor 
peso setonal ostensovamente omportados são aque
les ralacoonados com a telefonia celular: centraos, es
taç6as e os poópnos telefones 

Quanto às exportações de equopamentos de te
laloma, nossa polotoca governamental nunca conse
guou, mesmo na epoca de reserve de mercado. que 
nosso substancoal pa1que ondustnal do setor - bene
focoáno de incentNOS foscaos - se transformasse em 
exportedor Isso sena perfertamente factovel. se a• 
mulhnacoonaos aq.. onstaladas tossem obngadas a 
abngor determonadas metas de exportação como 
contrapartida aos benefíciOS que lhes proporcoona
ram ganhos fáceos e bastante axpressovos, em detn-

manto de outros sagmentos emprasanaos CUJO de
sempenho se laz ontegrante da economoa nacoonal. 

Nessa questão do desequllibno entre omporta
ção e exportação. encontra-se, justamente, o ponto 
fraco de nosso complexo eletrõnoco. O défocrt comer
coai do complexo. em 1996 e 1997, ultrapassou o~ 
US$5 bolhões. sendo de apenas US$1 ~olhão em 
1990. Examonando os quatro grandes selaras que 
compõem o complexo eletr6noco, regostramos, em 
1996, para cada um delas, os seguontes défocds on
lormatoca, US$1,5 bolhão; eletrõnoca da consumo, 
US$1 bolhão, e telecomunocações e componentes 
eletrõnocos. cerca de US$ 2 bolhões cada. 

São omportados, macoçamente, componentes, 
peças e partes de produlos fonaos, sendo comum a 
aquosoção de klls do leste da Asoa para montagem 
no Brasol Essa modalodacle de omportação ameaça 
onv~&bolozar nossa ondústna, apesar ele sua puJança e 
da seus progressos em alguns subsetores. 

As condoçiles loscaos da Zona Franca de Ma
naus são um elos fatoras que colocam as compras 
de componentes ele outras ragoões do Brasol corno 
opção desvantajosa ante as Importações Es::e fato 
é tanto rnaos grave por ser a eletr6noca de consumo, 
com seus grandes volumes, o setor capaz de fazer 
crascer a produção ontema da componentes, confor
me ocorreu na maoona dos países que têm, hoje, 
uma ondústna forte 

As rnedlclas para a redução do défocrt da balan
ça comercoal no complexo elebõnoco exogem onocoab
vas formes, como a atração de onvastomentos para a 
fabncação ontema. em níveos competdiVOS, de alguns 
produtos e componentes clecosivos, corno conescó
poos, doscos rígidos para mocrocomputadores e me
canosrnos de leitura e gravação 6bca, além de sarno
condutores ele toclos os topos. 

Quanto às exportações, é precoso estornulá-las, 
exogindo-se, para osso, estudos detalhados que Iden
tifiquem as oportunidades e condições exoatentes 
nos mercados extemos. 

Sr. Presoctente. Sr"s e Sos Senadores, o Esta
do de Tocantins, corno unidade da Fedaração que 
se caractenza pela abertura a onoc~abve pnvada, à 
moclemodade e ao futuro, é um Estado oeceptovo a 
sedoar ondustnas eletr6noca•. Tocantons, dotado de 
oferta olomrtada de energiB elétnca, certamente ofere
cera, a partor do final de 1998, com o térmno des 
obras da Lonha de Transmossão NorteSul, boas peos
pectovas para qualquer onclústna. oncluondo-se a dos 
produtos do complexo eletrõnoco É precoso fortale
cer o complexo em âmbito nacoonal, e Tocantms 
pode dar também sua contnbuoção 
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Sr Presodanla. Sr"s e Srs Senadores, ternos 
um grande rnen:ado para a IFidústna elelróniCB. Te
mos também a própna mdustna. em fase de transfor
mação, YM!ndo dificuldades. mas com grandes con
quostas J8 alcançadas e murto potencoal a desenvol
"er. No entanto, .,_mos de analoses atentas e 
mmucoosas sobre a nlúslna, que odenllhquem seus 
pontos w1neráveos e fortes e que resu•em em urna 
ontelogente pollbca onduatnsl de apooo a esses sato
res. Urna ondústna eletr6noca vdonosa e essencoal 
para der suporte e um desenvolvimento moderno, 
ogualmente vrtonoso. Eos um terna que merece ser 
acompanhado por esta Casa. 

Murto obngado 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra ao Senador Josaphat Mannho (Pausa ) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplcy 

(Pausa l 
Concedo a palavra à Senadora Benedda de 

Stlva, pelo prazo de 20 rnnutos 
A SRA. BENEDI1'A DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 

Pronuncoa o segunte doscurso Sem revosão da ora
dora.) - Sr. Pnlllidente, Sr"s. e Srs 'Senadores, ve
nho à tnbuna, como reprasentante do Estado do Roo 
de Janeoro, para contestar a omcoabva do olustoe Se
nador José Roberto Arruda e faço-o, de certe forma. 
san constrangi.,_, por raprasentar legotmamente 
os ontel88ses do ,_ Estado. e até cannhosamente, 
porque temos urna relaçio de amozade 

O Senador José Robarto Arruda quer transfenr 
a sede da Aglncoa Nacoat ai de Petróleo para Brasi
loa Essa oniclàva é maiS um gesto de esvazoamanto 
do 1111!11.1 Estado, que )é ss encontra Ião oelegado em 
outras 6raas, como saúde, segurança e educação 

Aas tu- ao que vem acont~ com a 
saúde em ,_ Estado Temos dado grande ompor
tAncia e apo10 às onociabvas para monorar a atual so
tuação de pracanadade de saúde, mas nem por Isso 
propomos que se fechem hoapdaos ou que se os ons
talem em outro Estsodo, para que 118111 prestado um 
bom ateudimeuto aos paaentes. Sabemos que IDOS
sulmos urna das l1liiiCIAIS redes hospotalaras, e é alo 
que ela deve tocar onstalads, com o Governo Federal 
mandando todos os recursos necessénos Queoe
mos o Estado do Rio de Janeiro economocamente 
abYD. c:r88CIIIodo ~ e com atendmente de 
quahdade na 6rea de saude. 

O ,_ Estado vem sofrendo com a viOlência, e 
o tratamento dado à segurança pelo Governo poeco
sa ser urgen-de IMVIIIoedo. 

Também com ralação à educação e outras 
quest6es. eu pode! a -r e clamar desta tnbuna 

Por osso não posso aceder mais uma baDra 
para o Estado do Roo de Janetro Neste momento. 
JUlgo omportante trazer à lembrança dos Srs. Sena
dores a a aprovação de Leo do Patróleo. em 16 de 
JUlho de 1997. que cnou a Agêncoa NaciOnal de Pe
tróleo. Não se passou nem um ano de sua aprova
ção e )é se quer moddicá·la Quero acrescentar que 
nós, da Oposoção. tomos contoános à chamada tlexo
bl~zação do monopóliO do petróleo, tanto que dos 74 
Senadooes presentes, apenas 11 votaram contrana
mente a essa maténa. Por ISSO causa-ma estranhe
za a onocoabYa do Senador Roberto Arruda, que a 
apoesentou não seo por respaldo governamental ou 
por vontade propna, morador que é do Dostnto Fede· 
ral e quer que as coosas aconteçam aquo na Capital 
doPaos 

O Sr. José Roberto Amlda (PSDB- DF)
Senadora Benedda da Solva, V Ex" me conc:edena 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Ouço V Ex", nobre Senador Jose Roberto Arruda 

O Sr. JOII6 Rot.rto Amldll (PSDB-DF)- Uuo
to obngado, Senadora Benedda da Slva. V Ex" é 
sempre cortês ao defender seus pontos de- Se
nadora. quando o piOJIIIO de cnaçio da Agêi"ICIII Na
ciOnal de Petroleo saou da Cêmsra dos Deputados e 
veoo para o Senado. veoo com uma moddocaçio em 
oelação ao prDJeto ongonal do Executvo, que preva a 
Agêncoa Nacoonal de Petróleo, corno de resto todas 
as agêncoas oeguladoras, com sede e fórum no DIS· 
trilo Federal Na CAmara dos Deputados, o piOJIIIO 
recebeu urna emenda detennnando que, embora o 
lórum contonuasse sendo o Dostnto Federal, os eacn
lónos centraiS saram no Roo de Janeoro. Ao chegar 
ao Senado. fiz uma emenda retrando essas escnló
nos centraiS do Rio de Jan11110, por entender que a 
capdal do Paos tem que concentrar todos os órgios 
reguladores e normatM>s da adrnnostração central. 
Ocorre que, pela pressa do Governo em votar aque
la maténa, não loi conocedodo destaque nem à monha, 
nem a nenhuma das outras emendas que p-.. 
doam modificar o profiiiO da ANP. Logo depois que o 
piO)elo too votado e não houve o veto do Prasodllre 
a este artogo, o que eu esperava que ocomssae por 
racoonalodade admnostrabva , em nome do ,_ RWI· 
dato parlamentar, contendo pelo DostniO Federal, 
elaboreo um piOJIIIO moddicando - escritóno cen
tral do Roo de Janeoro. Neste ponto, peço a rellexAo 
CDI1JUnta de todos os Senadores Suponhamos que 
a Agêncoa Nacoonal de Petróleo S8J8 onstalade no Roo 
de Janeoro. porque é a maoor baca petrolllera do 
Brasol. Pela mesma razio, o M.,osténo de Mannha 
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devena ser em Santos, que e o maoor porto. o Moms
téno do Meoo Amboente, em Manaus, o Momsténo da 
Agncunura, provavelmente. no Parana ou, quem 
sabe. no Roo Grande do Sul No Roo Grande do Sul, 
doz aquo o Senador Pedro Somon. O Senador Ramez 
T ebel reclama que alguma coosa vá para o Mato 
Grosso do Sul Ora, acabou o concello de capotai 
Senadora Benedlla da Solva, reconhecendo os argu
mentos de produção do Roo de Janeoro, devemos 
respeotar o conceoto de capllal do País. E na nova 
estrutura do Estado brasoleoro, as agêncoas regulado
ras equ1valem a m.niStenos. por seu carater normat1· 
vo, regulador e hscalozador Ora, se transforo a Agên
coa Nacoonal de Petroleo de Brasíloa para o Roo de 
Janeoro. em seguida a Agéncoa Nacoonal de Energoa 
Elétnca. por exemplo lena que or para São Paulo. 
que e o maoor centro produtor de energoa Senadora 
Benedola da Solva, respeolando os pontoS de vosta di
vergentes. este é um alo de orracoonahdade admonos
traiNa. que não acompanho. MBJS que osso, Braslloa, 
ha 38 anos, e a capllal do Paos e tem 43 mil servodo
res públiCOS federeiS. O Roo de Janeoro deoxou de ser 
capllal do Paos há 38 anos e Iam 135 mil servidores 
publocos lederaos na aiNa Fazendo o qui? Brasoloa 
contonua pagando o pato pelo onchaço da máquona 
admomstratova, pelo excesso de burocraaa. Estou 
convencido de que até o pnncopal escntóno técniCO 
da Agêncoa Nacoonal de Petróleo devena realmente 
estar no Roo de Janeoro, mas não a sua doreção cen
tral V Ex" defende o Estado pelo qual foo elella e 
tem todas as credencoaos e boografoa para ISSO, mas 
a grande realidade é que esta ação está no mesmo 
sentido dos lobbles das grandes empresas de pe
troleo do mundo, como a Shell, corno a Esso, que 
não dese)Bm de JBIIo nenhum que a Agêncoa NaciO
nal de Petróleo saoa do Roo de Janeoro. porque é lá 
que elas estio Embora reconhecendo que o Roo de 
Janeoro e o rnaoor produtor de petróleo, o consumodor 
de Roraoma deve ler o mesmo tratamento que o con
sumodor do Roo de Janeoro e São Paulo Por ISSO os 
órgãos nonnaiNOS e reguladores devem estar eqüo
dostantes das pressões regiOnaiS, na capllal do País 
Por últomo, para termonar o meu aparte, agradecendo 
a compreensão de V Ex', quero dizer que o Dr Da
vod Zylberszta]n, atual Presidente da Agêncoa Nacoo
nal de Petroleo, quando era Secretáno de Energoa 
de São Paulo, telefonou-me elogoando a mmha 
emenda para segurar a ANP em BrasRoa, dozendo 
que Silo Paulo não concordava com esse fobby do 
Roo de Janeoro e que a Agêncoa tonha que ser em 
Brasoloa Claro que depoos de ondocado para Preso
dente da Agênaa Nacoonal de Petróleo tem que 

cumpnr a leo. e até que esta Casa a mod~oque, a 
ANP contonua no Roo de Janeoro. Agradeço a aten
ção de V. Ex", Senadora Benedota da Solva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Senador Robello Arruda, rx:orporo o aparte de v Ex' 
ao meu pronuncoamento porque. democrahcamente, 
penso que ternos espaço para o doálogo e para o de· 
bate, mas permito-me não concordar com V. Ex" O 
óbvoo ululante está, pnrneoro, no fato de que aonda 
não derrubamos as tradoções, ondependentemente 
dos lobbles A maoor bacia se encontra no Estado 
do Roo de Janeoro. e e poecoso que levemos em con
ta a questão da tradiÇão. porque senão será verda
deoro apenas para o Dostnto Federal e não para ou
tros Estados que têm sodo defendodos aquo por Ilus
tres Srs Senadores. V Ex' faz a sua parte com muo
ta competêncoa em relação ao Dostnto Federal, e eu 
o admoro por essa capaadade de aprovellar, nesse 
momento, o fato de estar aquo a Capotai do País e 
tentar trazer essa tradição para ca, tentar que seJa 
onstalada aquo. Mas permito-me dizer a V Ex' que 
não V8JO esses nscos porque não e apenas uma 
questão regoonal. Não ê trazendo do Roo para cá que 
vai ser voabolozada uma melhor prestação de servoços 
ou de foscalozação 

V. Ex" doz que a efoclêncoa poderá se dar pelo 
lato de que aquo está a Capotai e aquo estão repre
sentados os demaJS Estados. Dogo que cabe, som. 
Não é uma questão de pnvolégoo, mas de pnondade 
que seJB o Estado do Roo de Janeoro, até dentro de 
uma concepção polotoca maoor, não apenas porque o 
Estado do Roo de Janeoro é produtor, mas também 
por todo esse contexto que mencooneo 

V Ex', ao argü1r, c11a que há uma certa pres
são Nós, de Bancada do Estado do Roo de Janeoro, 
pensamos o contráno. Mas os Parlamentares da Ca
potai entendem que a ANP, sedoada no Roo de Janeo
ro, resultará em perda de poder, gestão e onfluêncoa. 
Pensamos d~erentemente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena
dora Benedlla da Solva, desculpe Interromper V. Ex', 
mas tenho que fazê-lo a ftm de prorrogar, pelo tem
po permitido pelo Regomento, a Hora do Expedoente, 
para que V. Ex" possa concfuor o seu doscurso. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Entendemos que o controle desss politoca onde
pende da posiÇão geográfoca; não são esses os me
canosmos que darão sustentação à ehcoãncoa da leo. 
Acertamos, perfellarnente, doscubr a possoblltdade de 
se fazer esss transferênaa, mas em futuro não tão 
próxorno. Nesse momento, aonda somos o Estado 
que, polfhca e edmomstratNamente. maos tem condo-
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ção de sed1ar a ANP Entendo, Senador Roberto Ar
ruda. quando V Ex' argumenta a 1mportànc1a ele a 
Caprtal ser aqu1- quanto a ISSO não nos opomos-, 
mas essa não e uma condição s1ne qua non para 
que todas as Instalações este1am em Brasd1a 

V Ex' sabe pelfertamente onde elevem estar 
alocados todos esses servidores que ldenlliiCB ,_. 
se momento no Estado do R10 de Jane11o e que po
dem. pertertamente - acredrto eu - prestar efiCierCe
mente o seMÇO no anexo sem que se)& nec sano 
trazê-los para a Capdal, e 1r1ehar Bras1lla com outras 
demandas O R1o de Jane1ro 18 absorveu a questio 
de moradia, segurança, saude e educação para es
ses servidores que la estão Instalados ha ma1s de 38 
anos Acred1to que V Ex", bem 1ntenc1onado que e e 
Ilustre representante do D1stnto Federal, saberá 
compreender m1nhas palavras CreiO que ha a ques
tão da rac10nai1Ciade adrmmstratiVa, que o autor do 
proJBio, no caso V Ex', traz à luz. Mas a JushiiCidMI 
não e váltda. sem sombra de duVIda Os dados de 
que V Ex' trata em seu aparte e os que tenho aqu1 
diZBm que os func10nános elevem pe<manecer no 
Estado do RIO ele Jlllllllro FISICamente, fiCa pr6Dno 
de onde elevemos apliCar, com murta efiCiênaa e 
competêncl&, as nonnas e a fiscahzação de fOIII'IIl 
qualifiCatiVa para todos nós 

Drto ISSO, Sr Presidente, espero que essa Jllro
JBIO não alcance êXIto, porque ele está, na rmnha 
aval1ação, eiVado de equ1vocos. caractenzando as
Sim maiS um acmte ao Estado do R10 de JIIIIBIID, 
que nesse caso ma1s se assemelha a um órfão da 
atenção govemamental, e aos cofres pubiiCOS, que 
sanam onerados pelo custo desnacessáno de -
transferênaa. 

Multo obngada, Sr PreSidente 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A P18S1-

dênCia lembra ao Planáno que o tempo desbnedo 
aos oradores da Hora do ExpediBnle da sessão delt
beratiVa ord1nána de amanhii sara dediCado a cerna
morar os 50 anos da Orgamzação dos Estados 
Amencanos - OEA, de acordo com o Requenrnerllo 
n• 138, de 1998, do Senador Bernardo Cabral e ou
tros SIS. Senadoras 

Esclarece, ainda, que cont1nuarn abertas as 
1nscnções para a refenda homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A PIIISI
dêncla -. a Meusagam rf' 122. de 1998 (rf' 404198, 
na ongeml • de 3 do corrente. pela qual o Presldante 
da RepubliCa, nos termos do an. 52, 1nc1S0 V, da 
Constrtulção Federal, soiiCrta seja autonzada a cort
tratação de operação de crédrto externo, com garan
ti& da RepubiiUl FederatiVa do Bras11. no valor de du-

zantos e quarenta m1lh6es de dolanas norte-amenca
nos, de pnnc1paf. entre a Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bo111na-Brasll -TBG e o Banco lnteramen
cano de DesenvolVImento - BID destinada ao flnan
CIBJ'I18nto parcl&l do PIO)elo do Gasoduto Bohvi&
Brasll 

A maténa va1 à COmissão de Assuntos Econ6-
rmcos 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se· 
nhor Prasldente da RepubliCa enviOU ao Congresso 
Nacional a Medida PI'OVIsóna n" 1.463-24, adolada 
em 27 de março de 1998 e publiCada no di& 30 do 
nwsmo mês e ano, que D1spõe sobre o reaJuste do 
saléno m1n1mo e dos benehciOS da PI'I!VIdênCia So· 
coai, altera al1quotas de contnbu1ção para a Segun
dada Soaal e 1nsblu1 contribuiÇão para os seMdores 
IIUIIIVOS da Unliio. 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 41 e s• do an 2" da Resolução 
ri' 1/89-CN, fiCa ass1m consldu1da a Comissão Mista 
IIICUmblda de ermbr paracer sobre a maténa: 

SENADORES 

Jader Barbalho 
NllborJún10r 

PFL 

PMDB 

PSOB 

Suplente. 

José BIBnco 
Vdson Klainúbng 

Gerson C~ 
Carlos Bezerra 

Genddo Melo LúdiO Coelho 
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

Joa6 Carlos AleiUIB 
João Melio Neto 

Nelson Otoch 
Joaé de Abreu 

PPB 
Laomar Ou1ntandha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

&up..._ 

Vllrnar Rocha 
Saulo CueiiOZ 

Adroaldo Streck 
BasÜIO V1ftan1 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Sendro Mabel Jorge Wilson 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
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PPB 

Bened~o Domrngos An Magalhães 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1 989-CN, 
frca estabelecido o segurnte calendáno para a tramr
lação da maténa: 

Ora 6-4-98 - desrgnação da Comrssão Mrsta 
Ora 7-4-98- rnstalação da ComiSsão Mrsta 
Até 4-4-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comrssão Mrsta emrbr o parecer sobre 
a admrssrbrlrdada 

Até 13-4-98- prazo frnal da ComiSSão Mrsta 
Até 28-4-98 - prazo no Congresso Nacronal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da Repúblrca envrou ao Congresso 
Nacronal a Madrda Provrsóna n• 1.489-29, adotada 
em 27 de março da 1 998 e publrcada no dra 30 do 
mesmo mês e ano, que Autonza a utilrzação de re
cursos do Fundo da MaMha Mercante - FMM, em 
lavor da Companhra de Navegação Lloyd Brasrlerro 
- LLOYOBRAS, e dá outras provrdêncras. 

Da acordo com as rndrcaçõas das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução 
n" 1/89-CN, frca assrm constrtuída a Cornrssão Mrsta 
rncumbrda de emrbr parecer sobre a maténa: 

Titulam 

Hugo Napoleão 
JúlroCampos 

Jadar Bartlalho 
Nabor Júnror 

SENADORES 

PFL 

PMOB 

PSOB 

SuplentM 

Joeé Agnprno 
Bernardo Cabral 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Coutrnho Jorge Geraldo MeiO 

BlOco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplrcy Sebastrão Rocha 

PPB 

Epúcro Caleterra Leomar Qurntanrlha 

DEPUTADOS 

Titulem 

Roberto "'essoa 
José Carlos Coutrnho 

Jovarr Arantes 
Ronaldo Santos 

PFL 

PSOB 

Sup~ 

Rubem Medrna 
José Carlos Alelura 

Ade'-! Ribeiro 
AyrtonlCeru 

BlOco (PMOBIPRONA) 

Antõnro Brasrl Hélro Rosas 
Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

Laprovrta Vrerra 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
frca estabelecido o segurnte calendáno para a tramr
tação da matena: 

Ora 6-4-98- desrgnação da Corrussão Mrsta 
Ora 7-4-98- rnstalação da Comrssão Mrsta 
Até 4-4-98- prazo para recebrmento de emen

das e para a Comrssão Mrsta em~rr o parecer sobre 
a admrssrbrlrdade 

Até 13-4-98- prazo frnal da Comrssão Mrsta 
Até 28-4-98- prazo no Congresso Nac1011al 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pnssldente da Republrca envrou ao Congresso 
Nacronal a M&drda Provrsória n" 1.476-38, adotada 
em 27 de março de 1998 e publrcada no dra 30 do 
mesmo mês e ano, que Altera as Lers n"s 8.01 9, da 
11 da abnl de 1990, e 8.212, de 24 da JUlho da 1991, 
e dá outras provrdêncras. 

Da acordo com as rndrcaçõas das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n• 
1189-CN, frca assrrn constituída a Cornrssão Mrsta m
cumbrda da ernrbr panscer sobre a maténa. 

Jorras Prnherro 
Joel de Hollanda 

Jader Barbalho 
Nabor Júnror 

SENADORES 

PFL 

PMOB 

PSOB 

Suptornws 

JoeéBranco 
José Alvas 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Jefferson Penss Carlos Wilson 

BlOco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplrcy Sebasbão Rocha 

PPB 

Epitacro Cafeterra Leomar Qurntanrlha 

Tlluleraa 

Casar Banderns 
Ura11.1n0 Querroz 

DEPUTADOS 

PFL 

•• ;>1811111S 

Antõnro GeraldO 
Augusto Vrvanos 
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PSDB 

Sebasbão Madeora Márcoa Mannho 
Osmãmo Pereora Vocente Arruda 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Lodoa Ouonan Elcoone Berbalho 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Jose Lonhares Arnaldo Fana de Sá 
De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 

foca estabelecido o seguonte calendano pera a tramo
tação da matena. 

Ola 6-4-98- desognação da C01111ssão Mosta 
Doa 7 -4-9&- onstalação da Comossão Mosta 
Até 4-4-9&- prazo pera recebomemo de emen

das e pera a Comossio Mosta emdor o perecer sobra 
a aodmossobolodade 

Até 3-4-9&- prazo tonal da Comossão Mosta 
Até 28-4-9&- prazo no Congresso NaCional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor PreSidenta da República envoou ao Congraaso 
Nacoonal a Medida PI'OIIISÓIIa n' 1.477-47, aodolada 
em 27 de março de 1998 e pubhcada no doa 30 do 
mesmo mês e ano, que Dispõe sabia o valor total 
anual das mensalidades escolares e dé outras PniiVI
dêncoas. 

De acordo com as onclocaçoões das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4' e s< do art. 2' da ResoluçAo rfl 
1189-CN. foca assom constduoda a ComiSSão Mosta on
cumblda de emdor parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares 

Guolherme Pal111111ra 
Juloo Campos 

Jaoder Berbalho 
Nabor Junoor 

PFL 

PMDB 

PSDB 

SUplantn 

Joio Rocha 
Romero Jucé 

Gerson Camata 
Carlos Bezana 

Coullnho Jorge Artur da TIIYola 

Bloco 0P""Ç'o (PTIPDTJPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebesbio Rocha 

PPB 

Tllulanla 

Paes Landom 
Lourenço 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Betonho RosadoJosé 
Manlu Guomarães 

Mansa Senano Osmãnoo Pereora 
Nelson Marchezan Ademor Lucas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

lvandro Cunha uma Oscar Goldono 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Deda Fernando Feno 

PPB 

Joeé unhares Augusto Nardaa 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

foca estabelecido o seguonte calendáno pera a Iram
fação da maténa. 

Doa 6-4-98- desognação da Comossão Mosta 
Doa 7-4-98- Instalação da Comossão Mista 
Até 4-4-98- prazo para recebimento de -

das e pera a Corrussio Mosta emdor o peracer sobre 
a admsSibolldade 

Até13-4·98- prazo tonal da Comossão MISta 
Al628-4-98- prazo no CongreBBO Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se

nhor Presidente da RepúbliCa enviOU ao Coligi BISO 
Nacaonal a Medida PIOVISÓnll n• 1~1. adolada 
em 27 de março de 1998 e publiCada no diB 30 do 
meosmo rnfls e ano, que Restaura a vogêncoa da Leo 
rfl 8.989, de 24 de fevei8IIO de 1995, que dispõe so
bre a IIMinção do lmP""to sobre Produtos lnduslnall
zados (IPI) na aquiSIÇêo de eutomóveos desrm.bl 
ao tnmsporta aut6nomo de paaageoros e ao uso de 
porladoree de deflctlncoa ffSICB. 

De aoorao com aa onc:t~eaçties das lideranças, e 
noe termos dos §§ 41 e 5" do art. 2' da ResoluçAo n" 
1189-CN, fiCA 88Sim conalllulda a Comoss6o Mista.,. 
cumblda de emdlr parecer sobre a maléna. 

Tllulana 

Leonel PIIMl 
JoAoRocha 

Jader Berbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

RorneuTuma 
Jonas Ponhelro 

Gerson Camata 
Callos Bezaml 
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PSDB 

Carlos Wolson .Osmar Doas 

Bloco Oposoção (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastolo Rocha 

PPB 

Epotacoo Cafeteora ~r Quontanolha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Jose Carlos Aleluoa 
Augusto Voveoros 

PFL 

PSDB 

Osóroo Adnano 
Luoz Durão 

Flávoo Ams Pedro HenryFábma 
Pelaes Vdlóroo Medoolo 

Bloco (pMOBIPRONA) 

Barbosa Neto Neuto de Conto 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 

Francosco Domelles Herculano Angh..-
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

loca estabelecido o seguonte calendároo para a llllml· 
tação da maténa. 

Doa 6-4-98- desognação de Corrussio Moata 
Doa 7-4·98· onstalação da Comossão Moata 
Atá 4-4-98- prazo para recebimento de emen

das e para a Comosslo Mosta emlbr o pa~r soboe 
a admossobllldade 

Até 13-4-98- prazo final da Comissão U.ta 
Até 211-4-98- prazo roo Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senl 

feota a deVIda coii'Wnaçio à Cimara doe Deputa
dos 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
mesa, requenmento que sará ido pelo Sr. 1° Secnt
lároo em exerorcoo, Senador Carlos Patrocrnio. 

~ bdo o seguonte· 

REQUERIMENTO lP 207, DE 1111 

Senhor Presidente. 
Requetro, nos termos doe arts. 50 parágralo 2" 

e 49. X, da Conshluoção Federal, combinado& com 
os arts 216 e 217 do Regomento lnterroo do Senado 
Federal. as seguontes onlormações ao Ministro de 
Estado da Justiça: 

a) Cópoa oontegral dos ProJei09 Pró·Amazõnoa 
e Promotec com seus respect•vos anexos; 

b) Copoa dos Contratos Comerooaos ou de suas 
Monutas. assonaoos ou a serem assonadas, no âmboto 
do Acordo de Parcena e de Cooperação em Matena 
de Segurança Publoca. aonda pendente de aprovação 
do Senado Federal. do Acordo de Cooperação para 
a Modemozação e o Reaparelhamento do Departa
mento de Pollcoa Federal. assonado no Brasol. na 
data de 12 de março de 1997. 

b 1) Seus Anexos 
.,Z) Suas listas de equopamentos 
ba, Suas lostas de preços; 
c) Cópoa do Memorarldum de Enterldornento 

Refenante ã Cooperação em Matena de Segurança 
Pllbloc:a, Obtetovando a Modemozação e o Reapare
lhamento do Departamento de Pohcoa Federal do Mo
nosléno da JusbÇa, assonado em 26 de novembro de 
1997, em Paros. pelo Monostro do lntenor, Jean-Poema 
Chevenement e o Monostro da Justoça lns Rezerlde 

d) Relação dos nomes dos servidores deste 
Monosténo e do Departamento de Policoa Federai
OPF e demaos óogãos envolvidos com o tema, encar
nagados da escolha destes equopamentos, bem 
corroo cópoa das atas ou relatónos finais que enseJa· 
ram as respectNaS escolhas; 

e) Cópoa dss propostas corneroiBIS e fonanceo
oas apnasantadss ao Departamento de Policoa Fede
ral pela SOFREMI - Socoedade Francesa de Expor
tação de Matenaos, Sostemas e SeMços do Monosté
rio do lntenor da Repubhc:a Francesa, como dospõe o 
artogo 3 do Acordo de Cooperação para a Modem
ozaçio e o Reaparelhamento do Departamento de 
Policia Federai-DPF; 

t) Cópoa do parecer técniCO do Departamento 
de Pollcoa Fedeoal sobna as espeafoc:ações, qualida
de, adequaçãõ e pnaço doe bens. equopamentos e 
SBMÇOS ofenacldos nas propostas da Sofnamo, de 
acordo com o artigo 3 do Acordo de Cooperação 
para a Modemozação e o Reapanalhamento do DPF, 

g) Cópoa dos cntenos técmcos, resultante das 
analhses de cornpaoação dOS preços doe equopamen
tos obfeto das propostas recebidas da Sofreoru, bem 
corroo sua comparação com somolares ontemaaonaos; 

h) Cópoa dos Pareceres Jundocos que dospen
sanun a locotação ontemacoonal para a compra de 
bens e seMÇOS com o Goverroo Francês, no Ambdo 
dos prqetos Pró-Amaz6noa e Prorrootec, bem como 
dos onstrumentos legaos que amparam a compra do
reta através de Acordo bolateral, 

I) Cópoa da apnasantação das propostas co
mercoaos e tonanceooas por parte da Sofremo. submeto-
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da ao LIO!pa:'tamento de Políc1a Federal, ob)et1vando 
1nstru1r a maténa quanto á melhor oferta de bens. 
equ!pamentos e serviÇos. bem como sua compat1blb· 
dade aos s1m1lares d1Spomve1s no mercado Interna
clonai, comparando-os, e. demonstrando a1nda 

i1) As melhores cond1ções hnance1ras para o 
contrato de f1nanc181T1ento. segundo acordos lnterna
cronaiS, mencionados no Acordo. de acordo com o 
art1go 4 do Acordo de Cooperação para a Modern
Ização e o Reaparelhamento do DPF. 

r') EspecdiCar qua1s são estes Acordos lntema
caonaas. 

i3) Demonstrar como estes Acordos lntemac1o
na1s se aplicam. JUrldJCa e tacnJCamente, no caso es· 
pec1hco dos Acordos bilateraiS asSinados entre Bra
sd e França. 

j) lnfom.ar Igualmente qual a legislação brasi
leira que fo1 respedada. no caso em espéae, para 
que possa haver compra d1reta, sem bcrtação lnter· 
nacoonal, 

Sala das Sessões, 6 de abnl de 1998 - Sena
dor Gilberto MiiWida Batiata 

(A Mesa pam decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re· 
quenmento l1do sera despachado a Mesa para decl· 
são. de acordo com o Reg1mento lntemo 

Sobre a ~. requenmento que sera l1do pelo 
Sr 1" Secretano em exerc1c10, Senador Carlos Pa
troc.ntO. 

E lido o segUJnte 

REQUERIMENTO N" 208, DE 1998 

Senhor Presidente 
Requerro, nos tennos regrmentaiS, que o Sena· 

do Bras1le1ro aprove e encam1nhe 11 representação 
diplomátiCa do Sn Lanka, credenciada perante o 
nosso Govemo, vota de censura àquele país por 
permlllr a escabrosa venda de cnar~Ças, num lllllnto
so desrespedo aos d1rertos humanos, em pleno lr
miBr do Seculo XXI. 

Justificação 

A nação assiSbu, ontem, estarrecrda, a reporta· 
gem do FantastiCO, programa da Rede GlobO, onde 
o )Omahsta Roberto Cabnn1 comprovou a exiStêncra, 
no Sn Lanka, de comérciO de cr.anças e adolescen· 
tess 

O Governo brasileiro, d1ante de tal monstruosi
dade. não pode permanecer calado, sendo da ma10r 
1mportãnc1a que demonstre ao Govemo e ao povo 
daquele pa1s am1go o veemente protesto, d1anle da
quela denuncia 

Nosso pa1s tem COI1't>a!Klo de Iodas as formas a 
exploração 1nfanbl la1S como o trabalho e&criMl. o tráfi· 
co de menores os maus-tratos e a exploração sexual 

Ahas. Congresso Nac1ona1 lambem preocupa· 
do com o problema cnou Comassão Parlamentar 
M1sta de lnquento sobre o trabalho de crl8nças e 
adolescentes no Brasil. motiVada por matena publl· 
cada na granae 1mprensa alusrva a exrslilncl8 de es
cravidão de menores 

Portanto não pode o Senado de1xar de manr· 
testar seu fom.al protesto d1ante dos temve1s latos 
mostrados pela lV ao povo brasileiro que tanto cho
caram a conscaenc1a nacaonal 

Sala das Sessões. 6 de abnl de 1998 - Sena
dor Romero Jucá. 

(A ComiSsão de Relações extenores e 
Defesa Nacwnal ) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo MeiOJ - O re
quenmerrto lido var a Com1ssão de Relações Exteno
res e Delesa Nacronal. 

Sobre a mesa. requenrnento que será lido pelo Sr 
1° Secretano em e>earciCIO, Senador Cartas Patroc1mo 

E: l1do o segu1nte 

REQUERIMENTO N.• 209, DE 1998 

Nos termos da ahnea a do art 256, do Regi
mento Interno do Senado Federal. reque1ro a Vossa 
Excelênc1a submeter a deliberação do Plenano a re· 
t1rada de proposiÇão em curso de rmnha autona 
PI'Ojl!to de Le1 do Senado n • 207, de 1997, que "Ex 
t1ngue o Programa de Integração Nac1onal - PIN, e 
o Programa de Aedrstnbulção de Tanas e de EsiJ
mulo a Ag101ndústna do Norte e do Nordeste -
PROTERRA. e dá outras proiiKfilncras". 

Juatlllcaçio 

As recentes modificações nos 1ncent1vos fls· 
cars enseJ8m sua gradatrva ext1nção. razão pela 
qual, não ma1s se JUStdlCa a manuter~Ção das dlletn
zes que o presente pro)81o buscava 

Sala das Sessões. 6 de março de 1998 - Se
nador Waldeck Omelaa. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O re
quenmento lido sera 1nclu1do em Ordem do D1a, 
oportunamente 

Sobre a mesa, pro,eto de ler do Senado que 
sara lido pelo Sr 1 i Secretano em exerc1ao, Sena
dor Carlos Patroc1n10 

E hdo o segu1nte· 
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Projeto de Lei do Senado n11• 87, de 1998 

Altera a redaçlo do art. 293 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, 
de 1° de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl 1°. O Art 293 do Decreto-lei n° 5.452, de 1° 
de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Le1s do 
Trabalho, passa a v1gorar com a segumte redação: 

"Art. 293. A duraçtJo normal do trabalho 
efetivo para os empregados em minas de subsolo ntJo 
excederá de seis horas diárias e de trinta e três semanais." 

Art. 2°. Esta Le1 entrará em v1gor na data de sua 
publicação 

Art 3°. Revogam-se as d1spos1ções em contráno. 

JUSTIFICAÇÃO 

O Legislador tem tratado de forma diferencsada e 
espeCial as pessoas que exercem abvldade profissional CUJa 
natureza se1a pengosa, penosa ou Insalubre. Isto acontece 
irrestntamente em todas as legislaçOes, Inclusive nas 
internaCionais. 

É •negável o fato de o trabalho executado pelos 
mme1ros, no subsolo, ser estafante e extremamente nocivo à 
saúde, provocando, com frequênCia alarmante, o envelheCimento 
precoce destes trabalhadores, entre outras moléstias. Por essa 
razão a le1 conferiu benefícios especiais aos que exercem estas 
atividades. 

A Consolidação das Le1s do Trabalho (CL 1) 
aprovada pelo Decreto-lei no 5.452. de 1° de maio de 1943, no 



100 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

capítulo que trata das d1spos1ções espec1a1s sobre duração e 
condições de trabalho, dispõe em seu art1go 293 que a "duraçtlo 
normal do trabalho efet1vo para os empregados em mmas de 
subsolo não excederá de se1s horas d1ánas ou de tnnta e se1s 
semanais". 

A legislação trabalhista portanto. já naquela 
época, estabelecia algumas vantagens a estes trabalhadores 
Saliente-se que naquele período. a ConstitUição de 1937 
normatJzava de forma geral que o trabalho podena ter uma duração 
máx1ma de 01to horas d1ánas. o que totalizava 48 horas semanais 
As constitUições segu1ntes t11ataram Igualmente o tema Acontece 
que os tempos são outros. A ConstitUição v1gente. promulgada há 
quase dez anos, avançou neste campo No capítulo dos d1re1tos 
socrars está prevrsto que qualquer atlvrdade labonosa terá duração 
máxrma de 44 horas semanars. Reduzru-se ass1m em quatro horas 
o tempo anterrormente prev1sto. 

ABRIL DE 1998 

O presente ProJeto de Le1 v1sa tão somente 
adequar a CL T ao que está disposto em nossa Carta Magna 
Guardadas as mesmas proporções da redução const1tuc1onal, no 
que se refere a duração da JOrnada. propõe-se o mesmo 
mecanrsmo na legislação •nfra-constltuc•onal Busca-se com 1sso 
melhorar as condições de trabalh~ dos Cidadãos que fazem 
serv1ços em Situações nada saudáveis. além de perigosas Para 
tanto, esta proposição prevê como carga horana máx•ma para os 
que exercem at1v1dade no subsolo, tnnta e três horas semana1s 
Reduzi-se ass1m em três horas d que v1ge hoje Em termos 
numéncos menos do que fez a ConstitUição. 

Adema1s, cabe salientar que a ma1ona dos 
países vêm reduzindo paulatinamente a jOrnada de trabalho Duas 
são as pnncrpa1s razões para este mov1mento Em prrme1ro lugar, a 
luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, em 
segundo, a questao da geração de empregos Na medida que há 
uma redução da carga horána, abre a possibilidade da cnação de 
novos empregos, como vêm acontecendo em boa parte do mundo 

Sendo ass1m, v1sando prop1c1ar uma melhor 
qualidade de v1da para esses trabalhadores, e pr1nc1palmente, 
buscando adequar a ant1ga CL T ao atual texto constitUCional, 
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espero contar com o apoio dos ilustres Pares para aprovação da 
presente proposta. 

Sala das Sessões, em 06 de abnl de 1998 

Sena~-~~<im;i:;UTRA~ u;:,c c~T/SE 
LEGISLAÇÃO CITADA. -ANEXADA PELA 

SUBSECRETARIA DE ATA 

.......................................................................................................................................... 
DECRETO-LEI H!! 5.452 - DE 1 g DE 

MAIO DE 19431 

Aprova a Consolidação rias LeiS elo Trablllho 

O Presodente da Republica. usando da atnbuoção que lha confere o art 180 da Constotuoção." decreta. 

Art 1• Foca aprovada a Consolidação das Laos do TraDalho. que a este decreto-leo acompanha. com as 
alterações por ela ontroduzoaas na legoslação vogeme. 

Paragrafe unrco Conhnuam em vagar as drsposiÇI5es tegms transltónas ou de emergénaa. bem como 
as que não 1ennam aplocação em IOdO o lemtano naaanal. 

An 2" O presente decreto·leo emrara em vogor em 1 o de novembro de 1943 

Roa de Janeoro. I de maoa de 1943. 122" da lndapendilncoa a ss• da Republica 

GETULIO VARGAS- Alexandre Man:onrles Filho 

······················································-················································································ 
Consolidação das 
Leis do Trabalho 

(CLT) 
........................................................................................................................................... 
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ArL 293. A duração normal do trabalho eferrvo 
para os empregados em nunas no subsolo não exce· 
aara de sers horas a~anas ou de tnnta e sers semanaiS 

ArL 294- O tempo desoendfdo oelo emorega
do da boca da mrna ao local do traDalho e viCe-varsa 
sera computado para o efeito da pagamento do sala
no 

Al1. 295. A auração normal do traDalho etet1vo 
no subsolo pOd.era ser elevada ate 01to noras d1ar•as 
ou Quarenta e Quatro sema,aas mediante acordo 
escnto entre emcregado e empregador ou convenção 
CDietrva de trabalho surerra essa prorrogação a prev•a 
licença da autondaae competente em matena de me· 
d1c1na do trabaJho 

Paragralo unrco A duração normal cJO trabalho 
efet1vo no subsolo podara ser 1nter1or a se1s noras 
daanas por determinação da autor~aaae ae aue trata 
este amgc tendo em vasta :ond1ções toca1s de •nsa· 
lubndade e os metodos e processos ao trabalno ado
:aao 

Art ~96. A remuneração aa nora ororroºaaa 
sera no mm1mo se•. suoenor a da !"lera normal e 
aevera constar ao acorao ou con\renção coleuva ae 
trabalho 

Art. 297. Ao empregado no su1:1so1o sera tor· 
necraa. pelas emoresas e)t'ploradcras ae mrnas ali
mentação adequada a natureza do traDalno ae 

• "'rdo com as Instruções estabetec•aas peta Secre· 
tana OP Segurança e Sauae do Traoatnador e apre 
\ladas oek> Mm1stro dO Trabalho 

ArL 298. Em cada perroao de rres noras con
secutivas de tracalhO, sara ol:lngatona uma causa de 
qu1nze m1nutos cara recouso a aua1 sara comDutaaa 
na auração normal de trabalho etet1VO 

ArL 299. auanao nos traDalhos de sucsoto 
ocorrer acameomentos que possam comprometer a 
v1da ou saude do empregado. devera a empresa 
comurucar o tate •medaatameme a autondada reg•onal 
ao rraOalno. ao Mrmsleno do Traoalho 

ArL 300. Semgre que, por motrvo de saude lor 
necessana a transterêncra ao emoregado a IUIZO da 
aUionOade comoetenta em matena ae segurança e 
maa1ana ao traDalho. dos seMços no subsolo oara 
os de suoen•e~e. e a empresa obr~gada a rea11zar essa 
transtaranaa assegurando ao transfendo a remune· 
ração atnbu1da ao traoalhaaor de superf1c1e em sar
vrço equiValente. raspe1tacta a capacidade 
profiSSIOnal do Interessado 

Paragrafo un1oo No caso ae recusa do emore
gaao em atenaer a essa rransterênc~a. sara oUVIda a 
autondade comoeteme em matena de segurança e 
saude dO traDalhador, que dectdlra a respedo 

• R«Jsção de SCOtrlo CDm a Let n• 2.924. ele 
21 de outubro de 1956 (DO 24-10-!956) 

ArL 301. O trabalho no subsolo somenre sara 
penn1t1do a nornens com Idade compreendida entre 
vrnte e um e cinQuenta anos. asseguraaa a transte
rêncra para a suoerf1c1e nos tennos prevrstos no anrgo 
amenor 

(À Comzssdo de Assuntos So..·ra1s. - dec:1são termmat1va) 

O SR.. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto sera publicado e remetido 
a Conussiio competente 

Sobre a mesa. projeto de reso'nção que sera lido pelo Sr l • Secretano em 
exerctcto, Senador Carlos Patrocuuo 

E bdo o segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 31, DE 1:198 

Drt~ \obre .~. •'('eratJh.'' Jt! .. reduo I'"' 
.tlllleciJtQÇãn .N ri'cc.•uo nrçame111ano tk mter~n,· 
dos Elrados do Dlstrllo Fe:dc:ra/ dos .\.fumcrptos t! 

de suas respectivas aurarqrm:zt e _1r11ldações 

O SEN -\DO FEDERAL resolve 
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An I" Os ped1dos de autonzação para a contratação de operações de credno 
por antecipação de recena orçamentana pelos Estados pelo D1stmo Federal e pelos 
Murucrpaos serão encammha.dos ao Banco Central do Brasai ansuu10o.s com 

I - autonzação espec1fica do orgão leg1slatMl do Estado do D1stmo Federal 
ou do Mumc1p1o. conforme o caso. para a realização da operação 

H - ... ...:,t~efão enuuda pelo respecuvo T nbunal de C .Jntas. que comprove a 
u.;.Al:il.êncla de operações destmadas a 

a) captar recursos por me10 de transferêncaas onundas de enndades por eles 
controladas mclus1ve empresas nas quaas detenham. d1reta ou md1retamente. 
maaona do cap1tal soaal com d1reato a voto. aanda aue a titulo de anteapação 
de pagamento ou recolh•mento de tnbutos 

b) assunur compronussos daretamente com fornecedores prestadores de 
sel'\'aços ou empreate~ras de obras. medaante enussão ou aval de Prorrussonas 
ou cana de credno. acene de duplicatas ou outras operações surulares. 

III - cen1dio enut1da pela Secretana do Tesouro Nac1onal que comprove a 
llleXIStênCJa de qualquer operação de credno que represente v1olação dos 
acordos de refinanCiamento firmados com a Uruão. bem como a adunplênCia 
JUnto a Untão. relativa aos financtamentos e refinanctamentos. mcluSJve 
garantias. por ela conced1díls. 

IV - balancetes menws consolidados ass1nados pelo Chefe do Poder 
E-.:ecutlvo e pelo Secretano de Governo responsavel pela adrrurustração 
financ"'ra para fins de calculo bs llrrutes de que trata esta Resolução 

V - sollcnação de InStituição financeira que tenha apresentado ao Estado. ao 
D1stnto Federal ou ao Mumcap10. uma proposta finne de operação de cred1to. 
contendo cronograma de reembolso. montante. prazo JUros e 'OfRllll&S 

VI - documento assmado pelo Chefe do Poder E"tecUU\o d1scnnunando as 
cond1ções da operação proposta pela msutu1ção finance1ra e contendo 
declaração de concordãncl3 com as mesmas 

.o\., :" O saldo de\'ec!:)r :ta c. ooen•(".-.c:oc. d~ ~"·-~~ .,nr o.Lh .... ""'lpaç:\o de r~=,. ~a 
v.:-çamentana nao po.:ltrz cxceac:r no exerc1c1o em (,Ue esuver sendo apuraoo. -. d0 ó c ano n )i 

centol da Recena L1qu1da Real. defimda no an 4' ~ I' da Resolução n' 69. de 1995 
obsef\ado o d1sposto nos ans 3° e 4° 

A.n 3° As operações de credno por an1ec1pação da recena orçamentana 
deverão ser obng:a1onamen1e hqu1dadas ate dez d1as ute1s antes do encerramento do 
exerctCIO em que forem contratadas 

An 4° E \edada a contratação de operação de c.reduo por antec&pação de 
recena orçamentana no ulumo ano de exercacao do mandara do Chefe do Poder E'ICecuuvo do 
Esrado do D1strno Federal ou do Mumc1p10 
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An 5" O Banco Central Glo Brasd ana!Jsara o enquadramento das operações 
de antecapação c1a receita orçamemana no dtsposto nesta Resmução tomando por base as 
cond1ções da proposta finne de que trata o an 1 o V 

An o• Estando o pl19to de real•,.ação de operação de antecipação de recena 
orçamentana enquadrado nas extgenc1as desta Re'IDlução. a Banco Central do Brastl dara 
conhecimento da proposta firme a todo o ststel"la financearo. em rec:tnto ou nJelO eletrôruco 
nant1do por enudade auto-reguladora autonzada pela Com1ssão de Valores Mob1ltanos 
(CVM I ou em me1o ele1roruco mantido pelo Banco Central do Brasil. sendo penmudo a 
qualquer msutu1ção fiiUIIlCelra. 1nclus1ve aquela que encanunhou a proposta finne ao Banco 
Central do Brasd. oferecer a mesma operação com Juros mfenores ao da proposta firme 
..,ai 

~ I" O Banco C entrai do Brasil batxara nonnas espec1ficas para regulamentar 
as procecllmentos operacaorw.s de que trata o caput 

§ :::!0 O resultado do processo compeuuvo a que se refere o CDplll sera 
diWlgado pelo Banco Central do Brasd, sempre que poss1vel por me~o eletrõruco a todas as 
-tttwções finanee~ras.. ao Senado Federal. aos Tnbwws de Contas e ao Poder LegulattvO do 
&ado do D1stnto Federal e da Muruclp1o com a descnção detalhada de todas as ofertas 
reahzadas 

§ 3° Não serão aceitas propostas que cobrem outros encargos que não a taxa 
de JuroS da operação, que deve ser. obngatonarnente. prefixada ou Indexada a Taxa Bas1ca 
F11U111Ce1ta 1 TBF I 

§ 4" A nevação de operaÇiijes vmcendas ou venadas sera submettda ao mesmo 
nto de analase e processo compctaU'\o das operações no" as 

~ 5° Reauzado n processo compeUU\ CJ a que se refere o c12p111 a operação de 
•mec1pação de recena urçamentana so podera ser .:ontratada apos a entrega ao Banco 
Central de declaração. assmada por representante da mstnu1ção tinance1ra e pelo Chefe do 
Poder Execuu"'' de que nãc. h.:. =i..;:J~:Jt: r=c:.;,ocJdade ou cond1cào especaal que represente 
~·-"'Stl'l &dl-a.::":tl 30 ~xpreoe;.C"I) n,"i3 taxa de JUrOS d~ vJ.'PraÇàO 

~ 6" 'ião sera exammado pelo Banco Central do Brasil. e devolv1do a 
.msutu1çào f1nanceara proponente. o pleno CuJa proposta linne de que trata o an I o \". 

apresente taxa de JUras supenor a duas vezes a Taxa Bas1ca Fmance~ra !TBFl v1gente no dl3 
do enc:anunhamento da proposta 

.o.n ~· O Banco C entrai do Brasd encatrunhara mensalmente. ao Senado 
Federal relatono s•nteuco das operações de anteCipação ae recena orçamentana autonzadas. 
comendo nome do tomador da ms111u1ção financeua e 'alar taxa de JUros e prazo da 
operação 

~ go Re\'O~am-se os ans 1 1 I: e 14 da Resolução n" ó9 de J9Q5 

o\rt 9" Esta Resolução entra em v1gor na data de sua pubhcação 
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JUSTIFICAÇÃO 

O Pro]elo de Resolução n• 49, de 1996, de aulona do Senador Espendião 
Amon, que dispõe sobre as operações de cred1to de m1eresse dos Estados. do DislniO FedeJal 
e dos Mun1C1p1os. 1ra1a a ques1io das operações de credllo por an1ec1pação de rece11a 
orçamenlana de modo baslan1e cu1dadoso. o qual prelendo aperfeJçoar median1e a 
apresenlação de subs111u11vo a alada proposição 

A queslào das operações ARO, elllrelanlo, merecem um lralanlenlo 
emergenc:aal. face os reflexos negauvos nas finanças pubhcas que as d1s1orções no uso desse 
ttpo de operaçio tem causado Assun. enquanto o Subst1tuuvo enconua ... se em d•scussio na 
àmb11o da Conussio de Assunlos Econõnucos, proponho o presen1e prOJeiO de resolução que 
e wna compilação dos amgos do subst1tu11vo que trawn da malena 

Para red1gar o seu projeao, o Senador Espendiio Amin realazou um esrudo 
sobre estas operações. CUJOS dados e conclusões reproduzo a segu" 

Em pnmearo lugar, fica pa1en1e o alio c:usto desses empresumos Em 1995, 
ano de reahz•cio do eSIUdo, a 1axa de Juros media das operações ARO fo1 de 77,2% ao ano 
comra 55,2% no hot money, 54,1% nos empresamos de capnal de Slro e SS.6% para o 
desc:on1o de duphcala5 E preaso, ponan10, analisar as causas deste fenômeno 

Trad1aonalmen1e as aphcações financearas sio analisadas com base em lris 
carac1ensucas ren~&bdidade, nsco e hqwdez Assam, uma poSSivel exphcação para as alias 
taxas de JUros de ARO sena a percepção por parte do sastema bancano de que es"'-upo de 
operaçio e maas amscado ou tem menos hqu1dez que os demaas Isto, comud+.\ não e 
verdade porque trata-se de operações de cuno prazo e amplamente garanndas por 
vmculação de receitas tnbutanas 

Uma outra causa posSJvel para as altas taxas .l.:: ,\1':..:> !.cn ... .a ~.artehza~ão do 
rrerc:adc Ha for-~ ,"V\.:..r.s ~ ... a•1e SCJ ... ·ste C" caso 1=...-, \995. um un1co ..,J.r.=n reallZOU 
.:4.H"~• ae toaas as .Jperaçoes de ARO do pu: ':Jez bane:,~ ra11zaram bb J"" •l ... s c;;c:-açoe!t 
Vmte bancos reahzaram 86 8% das operações 

Alem da concentração da oferta de recursos, o mercado de ARO oferece 
condlç5es adicoOtWs para que as mst1tu1ções financearas cobrem taxas elevadas Em pnmaro 
lugar. ao con1rano da maaona das pessoas JUndocas que cap1am recursos nos mercados de hot 
money. captta.l de g1ro. etc . os pequenos Muruc1p1os. e ate mesmo Esl&dos de areas menos 
desenvolvadas. não tém corpo tecruco capaCitado. nem tnformações sufiaen1es, para negoctar 
as condoções dos empresttmos em pe de Igualdade com o a equipe leCIUca de um banco 

Em segundo lugar. pelas regras da Resoluçio n • 69, de 1995, toda a 
lramttação da documenlação nec:essana para a aulonzação das operações ARO e Ceata pelos 
bancos. o que transfere para este agen1e a lniCI&ttva da operação Um prefeno. que não estqa 
COI!Itando a h1potese de 1omar empresttmo, pode mudar de 1deoa ao ser vasal&do por um 
func1onanc. de um banco. que lhe ofer<:ce IL'D empresttmu "•em cc:::tphcações" (liberação do 
d1nhe:ro e eraca..-n.nlwnento de todos os procedimentos b..:rocratiCOS) Nessas concbções o 
banco 1mpõe a •.xa aue melhor lhe convem 

lO~ 
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f mteressame ~.,bse" ar um dado a este respeito Separando-s.~ as operações 
ARO com as ma1s ele\adas la."<.as contratadas no ano de 1°Q5 percebe-se que um uruco 
banco pnvada e resp~nsavel por oQ 0°o dessas operacões São pequenos ~mprestlmos com 
valor mecho de RS 1 o.;; md Q.;:,o o aos tomadores são pequeno:, l\1umczptos espalhados por 
todo o pills Ess.J5~. operacões representam 51 8° o Jo 'alor total das operaçoes de ..\ RO em 
1995 

Os dados mdzcam ser este. possl\'elmente um caso em que o oanco mantem 
funCJonanos rodandC' pelo Pa1s Nenando f"mp;esnmos descomphcados a pequenas 
prefeituras 

-\lem d1sso constatou-se o uso a.bust\'O deste mstrumenm de credtto o\ 
am:eapação de rece1ta. tem por obJenvo compensar as tlutuações da arrecadação, 
pos51l»htando que nos penedos de baiXa arrecadação se rome empresnmos • serem pagos 
durante os penados de p1co das recenas TodaVIa esse mstrumento fo1 transformado em uma 
especre de cheque espectai do qual se ut1hza o hmrte mreg:ral durame todo o ano Em 1995 
fo~ reahzadas :: QS5 operações tolah.zando RS .3."' bilhões :;sa"o dos muruc1p1os brasdemJs 
I I 8881 conrrataram pelo menos unu op..-ação ARO 

Como problema ad1c1onal 1em-se venficado durante os trabalhos da Comrssào 
de Assuntos Econõnucos dJ\'ersos casos em que governantes em final de mandato não 
honram suas dw1das em ARO 1 em lla~ranre desresperto as regras da R~ção n • 69195) , o 
banco emprestador não execUia as ~anuas de 1med1ato e a d1vtda e r assada ao novo 
governante 

Feno este d•a!!!nosuco devemos trabalhar no senudo de buscar uma ma•or 
..::ompeuçã.o entre bancos n,:) mercado de emprrsumos .o\R.O bem como confenr maJor 
transparenc1a na contratação desses empresumos e alem d1sso desesumular as msutuJções 
.inahl..'-lid.!. d h1dar \..""' pa1s oferecendo e de cena forma mduzmdo .a contrataçãv u.,.) 

emprestunn nt'\t:- ·p ~ambem rP::' ... :tr!''r o \c"I"J•'·· v: ... : c. ... :u .. :nad.,:, ~ e-\1ra· '"" re-:>:!!:;r' de 
-\.k.O não pag~o., .IL u""1 !-0\ern.une 3 ~o.Jutro 

Com esse ob1eli\'O foram msutuadas d1\ersas anm.ações -\ pnncapal delas esra 
na contratação de ARO obngatonamente atra\es de leilões eletrànacos L~ma msutuação 
finance1ra que chegue a um acordo com um estado ou muructp1o quanto a contratação de um 
ARO enVIara uma proposta finne ao Banco C entrai ~entendo valor taxa de JUros 
garannas e dell\als caractensucas da operação O Banco Central analisara o ple1to a luz dos 
hnutes Impostos pela Resolução e estando este em cantbnmdade com as exag.énctas. lançara 
em me1o eleuon1c0, um led.io l\Jesre JeJião as msmUições financeuas poderão cobnr a ofena 
contida na "proposta firme lnclus1ve a propna msntuaçào tinance1ra que fez a proposta rirme 
podera oferecer tax.a de Juros ma~s bal'lla 

Com 1sso ~onfere-se maaor nansparenc1a ao processo ao mesmo tempo em 
que se atraJ para o mercado de .o\RO msruUJções que nele não atuam aumentando J 
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concorrenaa c VIabilizando a redução das taxas Uma 'antagem ad1c1onal esta em 
desestimular as InstitUIÇões financeiras a rodarem o p2.1s em busca de tomadores de ARO 
VIstO que nada garante que elas serão as venc•doras do leilão 

Outra proVIdencia em relaçã'> ao ARO esta na redução do hrrute para 
comr2.1ação da operação O saldo devedor não podcra ultrapassar a 8'• Coito por cento i da 
Recena Liquida Real. contra os I::o/o atualmente '\1gentes Reurou-se. a titulo de 
slmpblicaç.io, o hrrutc relativo ao d1spênd1o mensal m&XJmo com arnon1zações e encargos 

Além diSso, a hqu1dação dos empres11mos ARO. que podena ser fe1ta ate tnma 
di&S apos o encerramento do exerCICIO. passa a ter que ser efetn"'.da ate dez diAS ute.~s antes 
do enc:emunento do excraao A fórmula alUa! pcrrrute a constante rolagcm das diVIdas 
Obnganclo-se a qwtação do empresumo antes do final do excraclO, fica a ncccsSldade -!e 
aprDVISJonamemo de recursos para fazer freme ao débito, 2.1nda que dez d1as depms se possa 
tomar um novo emprestuno 

Para evitar o repasse de ARO vcnc1do e não pago as novas adrrurustrações 
propõe-se a JIIPibiçãp da contratação deste tipo de operação no ultimo ano de mandato do 
chefe do Poder Exec:ubVO Tal medida consUtul wna ampliação da -vedação aruahnente 
exastente, cuJO prazo e de se1s meses antes do tcrrruno do mandato Com a dilatação do prazo 
obnga-sc os bancos credores a executarem as garantias dol dcbltos não pagos, em vez de 
aguardar pela quitação da diVIda pela nova adrrurustração 

Tarnbem passa a ser CXJgJdo, do Banco Cemral, como Instrumento de 
ampii&Çio da 'transparéncla. uma ampla d1wlgação das Informações re~as a empresumos 
(ARO c demais modalidades), tanto para o mercado linancc~ro. quant ara o Se~~ado os 
Tnbu02.1s de Comas e os poderes leg.slauvos IOC&ls 

Pelo exposto submeto a presente proposição a aprcc1ação dos nobres membros 
do Senado Federal 

Sala das Sessões. 6 de abnl de I 998 

..... ~~;.ÜB"'G 
(A Comtsséio rk Assuntos Ecom ;.,IICOS) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O p10j8!o 
sará publiCado e remetido a Com1ssão competente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - EsgDia· 
do o tempo destinado ao Exped1ente 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

118m 1: 
Pnmeuo d1a de discussão. em pnme1ro 

turno. da Proposta de Emenda à Constitui· 
ção n• 28. de 1996. tendo como 1• s1gnata· 
no o Senador -Mauro M1randa. que altera a 
redação do art 6• da Cons111u1Ção Federal 
(111CIUI, entre OS d1rellos SOCIBIS. O d1redC1 à 
moradl&l. tendo Parecer lawnivel, sob n1 

279, de 1997. da Comissão de ConstitUição. 
JUSbça e Cldadarua. Relator Senador Ro· 
meuTuma 

A P18111dênc~a esclai8C& ao Plen6no 
que. nos tannos do diSposto no art. 358, ln 
nn., do Reg1mento Interno. a maléna cans
taril da Ordem do 018 durante anco diBS 
úteiS consecutiVOS, em tase de diSCUSIIão, 
quando poderão ser olereadas emendas as· 
Slnadas por um tarço. no m1mmo. da compo
SIÇão do Senado Federal. 

Ocorre hoJe o pnme~ro d1a de diSCussão, em 
pnme1ro tumo. 

Em diSCussão a proposta 
lnscnta para dltiCUI1r a Senadora Bendita da 

Silva, a quem concedo a palawa 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 

Para diSCUtir. Sem IWISio da oradora.) - Sr. Prasl
danla. Sr"s. e Sra. Sanadoras, a lniCIBIMI do Sena· 
dor Mauro Miranda. que altera a radação do alt. 6" 
da ConslduiÇão Federal, 1nclulndo entre os d1nii!OS 
110C1111S o diiBIIO à moradia, é per11nenta. Essa .pro
posta nos chamou a alariÇão a1nda na ComiBSãa 
que analiSOU a maléna. polqUe a Conferência Habi
tat 11, convocada pela ONU. nos deixou uma grande 
llllllrrogação. 

Temos dito que a Consbtu1ção bras1le1ra é urna 
das melhores ConsbluiÇÕeS. PDIS nela os d11811os so
CiaiS estão garanbdos. e que, se apiiCéssamoa um 
terço dela, não estaríamos na sii\Jaçio soc181 em 
que nos encontramos nos di8S de 110J8 

A habdação é um d1red0 11nportantíss1mo. DIZ o 
dilo popular Sam case e sem trabalho. não há ciCia· 
danla; nem homem·nem mulher têm honra Nossa 
ConsbluiÇão peca nesse senbdo A IniCiativa do Sa
nador Mauro MlrBnda merece nosso apo10 

O Brasd 101 mdiC8do Jelator na Conlerilncla Ha· 
bllat 11 Justamente no que diZ raspadO à moradia. 
Desde então. o MoVImento dos Sem· T elo. organiZB· 
do ha 13 anos. busca solução para esse problema. 
É bom lembrar que so esse MoVImento Já conqu!Siou 
ma1s de 25 m11 unidades habitacionaiS Ora, se ape
nas um pequeno segmento consegue ISSO, na medi
da em que colocannos na agenda o d1red0 à mora
dl8 come um bem soaal, consegUiremos pnondade 
para ela. O deflal de moradl8 e mudO grande e é 
Klentd1C8do por categona de renda. Na Iaura de até 
doiS salanos m1mmos, ele e de rriBIS de três mllhlies 
de un1dadet. o que representa 62% do total. na taara 
de do1s a c1nco salános m1nmos, é supenor a um 
mdhão de unidades, o que representa I11IUS de 25% 
do total. ac1rna de c1nco saJános mln~rnos. obsetva· 
se um deiJCtt de 717 mal umdades. ou saJB, 13% do 
total 

Convem ressaltar que um terço da população 
bras1le1ra se compõe de JOV9'1S entre 19 e 29 anos 
de Idade. Portanto, maiS de 50 IJIIihões de pee•Ms 
.-sllarão de moradia, a curto e e mécloo prazos. 

o déhcd habllaclonal certamente aumenllllá, 
se não dermos pnondede à moradia e se nlo Jiwlr. 
mos uma políhca 11011ada para essa questão. Sa nio 
CQnSiderarmos e ex1stênc1B de subabdaç6es, IIIID é, 
favelas e palafltas. o délicll podara chegar e 12 m.. 
lh6es de unidades, o que é uma aberração. Entao. 
tamcs de apo18r essa miCieiMl. !ando em - o 
atend1mentc habolaclonal come um dlredO do Clda· 
dão e também - por que não d1zer? - como IT1'IIO de 
absorção de mio-de-Obra. porque o setor ela cona
truçiio CIVIl é o ma10r gerador de empregos - cen:a 
de 4 malhões - • para maiS de 6% da populaç6o eco
nomiCamente a!IVa 

Além de 1udo ISSO. maiS UrriB vez. q-811108 
aqu1 apooar a 1n1C181Ml no pnrl'lelro tumc da diSCIIS· 
são. Estudaremos I'I'IIUS prolundamenle o terna. o 
1lustre Sanador Mauro M1randa teve uma insplrBção 
muito grande. Percebeu essa lacuna elCIS1ente em 
nossa Consbllllçio - que nlo tratou com mulla eta
reza dessa maténa. Ass1m, contnbu1 para que o Bra· 
s1l, que também é o responsável por essa pollhca na 
Conterãnca ~abllat 11. retrate melhor a pnondade 
que dá a essa questão. 

Durante o dJScutsO da Sra. Benedilll da 
Silva, o Sr Geraldo Meto. r• Vic:e-PrBSdtn-
18, deDtB a cadeira da ptBSrdlncla, que é 
ocupada pelo Sr. AntoniO Carlos Magalljes, 
Pr&Sidente. 

o SR. PRESIJEtfT1! (Anono CaJioa Mllgatll n) 
- Continua em diSCUSsãc 
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Com a ;,aiaYJB, o Senador Mauro Mrranda 
Postanormente. conlonne solrcrtaram, usarão da pa
lavra os Senadores Ramez Tebet e Emrlra Fernan
des. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO Para 
drscubr. Sem I"BYisão do orador.) - Sr. Presrdente, 
Sr"s e Srs Senadores, maténa de rndrscutível rele
vância para os rnteresses da socredade brasileira 
será drscutrda e votada a partir de hoJB nesta Casa. 
Trata-se da Proposta de Emenda Constrtucronal n• 
28, de 1996, que altera a redação do art 6" da 
ConSbiUrção Federal para rncorporar a moradra 
como drrerto SOCial do Cidadão. ao lado de outras ga
rantras que a Carta Magna Já consagrou entre os de
veres do Estado. como a educação. a sar)de, o tra
balho, o lazer. a segurança, a prevrdãncra socral, a 
ptOteção à maternidade e à rnfllncra e a assrsliincra 
aos~rados. 

Mrnha expeclaliva, como autor da proposta que 
nm•~e~tnecei!C9u o aporo de 30 ilustres colegas, é a de que a 
sensrbrlrdade sOCial deste Plenáno var garanbr, se
nlo a unanimidade, a manifestação favorável da am
pla maroria dos Senadores. que aqur representam as 
asprraç6es de bem-estar do povo brasrlerro. 

Essa inrcrallva é destrnada a reparar uma omrs
sio da Assembléta Nacronal Conslllulllle, que nos 
legou a atual Lei Maror Essa mudança, no meu en
tender, está lrvre de controvérsras que possam )USir
ficar as delongas legisla!Jvas, que sio maJS comuns 
nas matérias de conler:rdo polêmico For - o en
tendrmento da Comossão de Consbluiçio, Jushça e 
Crdadanra ao se definir a favor da PEC por amplo 
consenso. 

Nio pretendo reproduZir aqui, Sr"s e Srs Se
nadores, todas as razões que me levaram a usar as 
mnhas prenogatrvas de legrslador para alçar a 
questão da moradra ao palamsr mais alto das rns
tllncias conatdUcronais. Para se11111brhzar as áreas 
técnrcas e o unrverso pofitrco tanto nesta Casa como 
na Cllmara dos Deputados, consrclero saltSfatónas 
as justrficatrvas que acompanharam a proposta, 
mostrando a coiiSISiêncra e a rntensrdade de uma 
preocupação que alcança, cada vez maJS, as pnon
dades insbiUCIOIIIIJS dos govemos de países rndus
lrialrzados ou em vras de desenvolvimento. 

Esse mownemo mundial de consaentJzação 
n.lio poderia ser excludente em relação ao Brasrl, 
ornde a falta de teto. sobretudo para as tamnras de 
ballca renda, mnda persrste como face vrsível do con
JUnto de murtas fonnas de carênCia do nosso povo. 
As altas taxas de natalidade, os elevados padrões 
de desrgualdade na composrçio da renda naCIOnal, 

o descontrole dos fluxos mrgratonos na dueção das 
grandes metroooles e a descontrnurdade que tem 
marcado as polrtrcas ofrcrars para o setor de habrta
ção ao longo das r)Rrmas decadas são fatores estru
turar& e con1unturars que colocaram o Brasil em posr
ção extremamente delicada no confronto com outros 
países 

Essa posiÇão de rnlerrondade for vrsceralmente 
exposta na Conferêncra Habrtat 11, promovida dors 
anos atrás pela ONU, em Istambul, quando a dele
gação brasdeiJa teve a responsabolidade de relatar o 
conJunto de recomendações sobre o drre~o à mora
dra. 

Sr"s. e Srs Senadores, ha pelo menos 52 
anos, estam'Js palrnando em busca de um modelo 
sustentava! e delrnrtrvo para a habrtação. Nesse lon
go peroodo de mars de mero seculo, murtas expenên
cras se detenoraram por !afta de contrnurdade, es
cassez de soluções cnatrvas ou rncapacrdade gensn
cral dos agentes públrcos. O rasuRado de todos es
ses desencontros é o creSCimento assustador do de· 
frcrt de habitaÇões. agravado arnda maJS com as rm
precrs6es estatrstrcas que rmpedem pi8118J8r soluçõ
es de curto, medro e longo prazos Nesse sentrdo. 
pode-se atrnnar que o défrcrt habrtaaonal do P'!is é 
um dos mars elastrcos do mundo Os números drspo
nivers osalam entre o mrnrrnc de 4 e o mãx•mo de 
14 mrlhões de unidades 

Para as drversas áreas oiiCI&rs que trabalham 
com números falívers de politicas d~:sas. essa 
drscnspãncra denva pnncrpalmente de diferenças 
metodologrcas Algumas metodologrBE trabalham 
com o conc:ello de habilabllrdade, que cunsldera as 
necessidades quantrta!Jvas de moradra com outros 
condiCionantes vanávers tnciUindo espaço, pnvacrda
de, salubndade e acesso aos locars de emprego e 
aos seMÇOS urbanos. Outras propostas de mensu
ração baseiam- err. elementos drfensntes, como a 
rustrcrdade das estruturas flsrcas das habitações e a 
coabitação. Parece a mm que é rmpel!lllva a neces
sidade de undonnrzar esses concertos. segundo ótr
cas realrstas que respondam com precrsão quantos 
são os bra&~lerros sem teto. Mas a estatístrca mars 
obmsta, que ondrca 4 mrlhões de famHras sem ter 
onde morar, Já. e sufrclente para exrblr o quadro de 
penúna a que chegamos, após anos seguidos de on
vesbmento negatiVo no setor. 

De acordo com os numeras rT'8IS recentes do 
IPEA e de publrcações especralrzadas, o déhcrt de 
1995 chegava à casa de 5,1 mlhões de unidades. 
conSiderando- a rustrcrdade das moradras e a coa
bitação. Desse total, 60% cornsspondram à parcela 



110 .. !\I AIS 00 SENADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

das coabitaÇões, em que o numero de tam1l1as é 
ma10r que o de do1111CIIIos A pa~eela restante. de 
36%. esta relacronada com os dormcll10s rust1cos 
Na est1ma!Na doS tecn1cos do IPEA. os números 
atua1s do défiCit de novas morad1as são supenores. 
porque a expansão cont1nuou Concomtram pala 
agravar esses números o crescimento vegetatNO da 
população os movimentos rmgratooos e as sucessi
vas cnses econôm1cas HOJI!, não temos ~rlllação, 

mas temos o desemprego para aumentar os n1V81S 
de exclusão soc1al 

M1nha proposta de mudança conslltucK>nal 
busca uma solução objetiVa que obngue os gover· 
nos a assum1rem responsabilidades def1nldas quanto 
a questão da moradia Com o P"'lCIPIO claramente 
def1n1do oo Texto ConstituciOnal, ganhara a soc!Bda
de novos poderes para orgamzar e legt11mar as suas 
pressães. 1nttuencoar orçamentos e cobrar resulta
dos. Não 1mag1r10 que, da I'IOIIe para o dl8, cada CI
dadão ou cada família oonqu1stará o d1retto sonha:lo 
da casa própna O objeiNo e o de conquiStar um su
porte legal para a luta e abnr canvnho 1nsbluclonal 
para a Implantação de um modelo meoos depend
ente dos humores da econorma e maiS allrmatlvo 
como Instrumento de proteção soc1al 

Como Carta de pnne~p1os de toda a SOC"'dede, 
a ConsiJIUIÇão deve modermzar-se para refletir os 
senllmentos coletlvos ligados a padr6es m1mrnos de 
d1gmdade, em que a moradl8 e fundamental para a 
sobreviVência de esplnto de lam1l18 e a estruturação 
da socredade !: precrso estarlCBr a sucessão históri
ca de frustrações que vem desde 1946, quando !o1 
cnada a Fundação da Casa Popular. VNemos as ta
ses postenoras de esplendor, da decadêi\Cia e da 
morte do BNH. Os msfltulos da prevldêncl8, antes da 
uniiiC&Ção, cumpnram papel mportanta na constru
ção de moradiaS para os segurados, graças à falllura 
dos recursos dos anos 50, mas também acabaram 
sucumbindo à queda de receitas e às cnses de Iode 
o siStema pnwrdencláno. Este mesmo Congresso 
aprovou no ano passado o novo SIStema Finame1ro 
lmobllláno, que, M práiK:a, a1nda e uma rnerroga
ção d1ante de enorme défiCit habitacional, sobnlludo 
por tratar-se de mstrumento que va1 benehclar ape
nas a classe média e por estar suJeito a taxas de JU· 
ros exorbitantes. 

O problema maiS persistente ainda é a carên
CI8 de recurso para o sator de habitação O atual 
Plano Plunanual de lnvesbmanlo prevê Inversões de 
RS29 bilhões até o ano que vem, atendendo a um 
unNerso de 1,5 m11hão de tam1118s. Dos dez progra
mas ofiCISIS lançadoS nos úlbmos dois anos, sob o 

comando da CaiXa EconõmiCS Federal, alguns peca
ram pelos excessos burocráticos e outros por dNW· 
sas eXJgiinc1as excludentes de candidatos MàS é 
preCJSo reconheCer que o Governo não está parado 
e que vem buscando soluções que se adaptam às 
realidades SOCIBIS e de meiCBdo. 

O Programa de Cartas de Creddo vem supe
rando dificuldades operaetonars e alrngtu resultados 
amplamente posdNOB. Até o f1nal do ano passado, a 
CaiXS EconõmiCB Federal chagou a um total de 191 
m1l unidades linancl&das e a nwm seM beneiiCIBI' 

200 md famiii8S ate o ano de 1998 Graças a esse 
sucesso. a meta lo1 ampll8da para 350 17111 Ullldades. 
As pro(BÇÕeS toram antec!padas ou até superadas, 
contnbUindo para a atNSção do setor da conatruçlo 
CMI, para a expansão da economl& e para a geraçlo 
de empregos 

Sr Pr&sldenta, St's. e Srs. Senadonts, ao 
mesmo tempo em que considero ser um dever o ,._ 
conhecHnento do esforço de Governo, é Importante 
que todos que ramos raaponsabiildades oom -
Pais tenhamos os Olhos vollados para o futuro. 

A ONU calcula que no ano 2005. num prazo de 
apenas sete anos. um em cada dois se- humanos 
estare VMindo nas Cidades. No BI'IISII, as pr&VIS6es 
são maiS graves Os mcMmentos do êxodo rural 
vêm sendo acelerados de forma dlamábea, sob a in
fluénc:IB da crescente modarnzação tacnológica no 
campo ou das cnses pen6diC8S da aiMdade agrioo
la Em 1993. 74% da população brasdetra )li. VIVia 
nas cidades. Mas a escalada da e~~plosio un.ta 
nflo para de 11110lu1r Somente nos doiS úlllmos ..-. 
1,5 mdhio de braslletros deixaram o trabalho rl8 ter
ra para -r a VIda nas Cidades. Este é um desalio 
a merecer nossas raflexões e a lhOglr Iodes os Ins
trumentos que possam fortalecer a lnllú- da 
construção ciVil 

Há pouco menos de dois anos, quando compa
rea a esta tnbuM para apresentar a emenda consti
tuciOnal sobre a moradia, as expectafiV'as de expan
são demográfica g~ravam em torno de 1,11%, aignlll
cando ma1s 2,7 bllh6es de pesaoas a cada ano. Com 
base nas prqeçiles da unprensa. eu a1nda adwlrtlll 
que o Brasil podeM levar cerca de 25 ..- para 
atendar ao défiCit de monodla de 1998, _, conaida
rar os &JUstas demográfiCos des8e perfodo da um 
quarto de século 

!: 1mprescmd1vel recuperar o tampo perdido e 
não perder de vrsta o futuro, que VBI muiiiPflcar as 
escalas de demanda. Além da ser a solução para o 
problema SOCISI da moradia, a oonatrução CMI é a al
terna!Na de etedos rrers d1ratos e madllltos na gera-
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ção de empregos para a mão-de-obra mrgrante dos 
meiOS rura•s 

A moradra e um bem de rarz sagrado para a 
afrrma9'io da estrutura famrlrar como base de toda a 
socredade Os mrlhães de brasrierros que não têm 
endereço certo são vítrmas rndelesas da exclusão, 
das drscnmrnaçães e da perda de rdentldade E nes
sa forma de carãnaa que resrde a margrnalrzação 
doS menores carentes, o estímulo ao consumo de 
drogas e a rncrtação da revolta e da vrolêncra Quem 
não tem casa não tem como postular o emprego e 
outros drrertos mrnrmos de sobrevrvêncra, porque a 
rnoradra e a matnz de todas as relerêncras da crda
danra. 

E com esse serrtrmento de JUStrça socral que 
~q~elo aos meus pares no sentido de que dêem a fa
mHra brasrlerra esse drrerto sagrado de ter onde mo
rar, que e aama de tudo um drredo cn&lão Não te
nhO dúvrda de que todos os senhoras pretendem um 
país menos desrgual e m(usto. onde não faltem re
cursos e pollbcas públrcas que garantam a multrplr
cação das VIlas populares, em lugar da rmensa le
gllío de desabngados que prolifera nos gueiDS so
CIBIS das penlenas, sob os barracos de lona ou de
barxo das porrtes e vradutos. compondo uma parsa
gem de mrséna que cobre de vergonha a nossa 
conscrêncla socral. 

Este é o meu apelo, Sr. Presrderrte 

Murto obngado_ 

O SFl PRESIDENI'E (Anlonoo cartos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Ramez Tebel. 

O SR- RAIIEZ TEBET (PMDB-MS Para drscu
trr Sem I'BVISão do orador_) - Sr. Pnssiderrte, Sr's. e 
Srs. Senadores, na Comissão de ConstrtliiÇão, Justr
ça e Crdadanra e acredito que neste Plenáno tam
bém tenha lerto referilncra a nossa Constrturção, à 
Constrturção crdadã, a Constrturção de 1988, bnlhan
temente relatada pelo nosso colega. Senador Ber
nrardo Cabral. 

Decomdos dez anos é praaso que se faça 
esse registro, sem medo de enar • tramrtam no Se
nado e na Câmara cen:a de 500 prepostas de emen
das constrtucronars que tentam supnr lacunas. lazer 
modificações e appmorar o Texto ConstJtuaonal. Pa
rece-me, no entanto, que :~enhuma delas até agora 
tem profundidade socai maror do que a encabeçada 
pelo Senador Mauro Mrranda. 

Congratulo-me com V. Ex', Senador Mauro Mr
randa. representante de GOiés e do Centro-Oeste, 
pela apresentação dessa emenda, que busca lllCiurr 
no art. 6" da Constrturção o que escapou de ficar ab-

solutamente exp11crto como um d1re1to SOCIBI. um d•
rerto fundamental o drrerto a moradra 

O art 23 rncrso XI. da Constrturção estabelece 
que e competéncra conJunta da Umão, dos Estados, 
do Orstrrto Federal e dos Munrcrpros promover pro
gramas de constru9'io de moradras, de mefhona das 
condrções habrtacronars e de saneamento básrco. 

É precrso f1car absolutamente claro que, entre 
os drrertos socrars, ao lado da educa9'io, da saude, 
do lazer. do trabalho, é precrso constar o drredo à 
morad1a, sobretudo num Pa1s como o nosso como 
V Ex" bem sahentou ha pouco cuJa popula9iio cres
ce de forma vertrgrnosa e 1a tem uma carãncra de 
rnars de 4 milhões de habrtações Senador Mauro 
Mrranda e emrnentes Srs Senadores, também não 
podemos derxar de falar na rmensa legrãu de brasr
te•ros que moram embaiXO de lonas. em favelas. em 
condiÇÕes verdaderramente suburnanas S6 rsso fU'S
!Hrcana o aparo que todos nos, tenho certeza, vamos 
dar à aprovação dessa emenda constlluCIOilBI Isso 
parece-me de transcendental rmportãncra. Acredrto 
que essa 101 uma lacuna dos Constrturntes de 1988, 
porque, &m outro drsposllrvo da Constrturção, consta, 
de forma murto clara, que o saláno mínrmo, errtre ou
tras corsas. deve atender as exrgêncras de vestuáno, 
alrmentação, educação, lazer e rnoradra do trabalha
dor e de sua !amoira Por que, então, não constou do 
art. 6" da nossa Constrtur9'io o drrerto à moradra? Al
guma razão deve ter haVIdo, pors este é um drrerto 
fundamental e sagrado. 

Quero. portanto. e me levamo s6 para rsso 
cumpnmentar V Ex". Senador Mauro Mrranda, por
que acho que essa emenda constducronal, por sr só, 
vai JUstdrcar e sua vrda de Pertamerrtar, não fossem 
outras maténas rmportarrtíssrmas que V Ex" já de
tendeu nesta Casa. 

Eu o cumpnmento e. com o meu voto e o meu 
entusiasmo, vou me colocar entre aqueles que, sem 
dúvrda alguma, vão sacramerrtar essa emenda cons
tllucronal que V Ex" encabeçou 

Meus parabéns pela sua rnsprração. 

O SFl PRESIDENTE (Anlonro Carlos Magal1ães) 
- Peço aos Senadores que estão em outras depen
dêllCIIIS do Senado que venham ao Plenário, para 
que possamos proceder à votação. 

Ao mesmo tempo, quero rndrcar que os Serra
dores Waldeck ameias, Frertas Neto, AntoniO Carloll 
Valedares. Odacrr Soeras e lns Rezendll •tiveram 
ho(S no Plenáno, mas o parnel não estava funcionan
do. Mas estão contabilizadas as tiWIII p~ na 
porta na 
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A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocoiPOT -RS) 

- Sr Presodente. peço a palavra para doscut1r 

"'BRilllE 19~~ 

Sr Presodente. Srs Senadores, quero lembrar 
que, lambem preocupada com essa questão da mo
radoa em 1997 apresentei pro)eto que dos!Y.'e sobro 
a reserva de- recursos para fmanc•amentos t...tbltaciO
ri&IS em benet•c•o da mulher cnete de tamol1a. Os da· 
dos apontam Que o numero de mulheres chefes de 
famolla têm crescido sognofiCBtovamente nos ullomos 
anos A mulher brasdeora assumw a condtção de 
sustentadora de 20% das cerca de 38 milhões de ta
mlloas, abrangendo um total de 7,6 ITIIhões de mães 
que necessotam de casa 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Carlos Magalhães! 
- Concedo a palavra a Senadora Emolla Femandas. 
para doscutlr 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/POT -RS 
Para doscut1r Sem "'"'são da o;adora ) - Sr Preso
dente. Sr"s e Srs. Senadores. queremos oniCoalmen
te cumpnmentar o Senador Mauro Moranda pela mo
coatova de buscar onclu~r "o art 6• da ConstrtuiÇiio 
brasole~ra. no capotulo especohco sobre os dorertos so
coaos. a questão da moradiB. ao lado da educação. 
da saude. do trabalho. do lazer. da segurança. da 
previdência social, da proteção a matemodade e a on
fãncoa e da assostêncoa aos desamparados 

A questão da moradoa, Sr Presidente e Srs 
Senadores, talvez seJ8 um dos maoores desafoos da 
área SOCIBI Estados e Mumcop10s buscam constan
lemente formas de ornplementar a construção de ca
sas em condl\)ães maJS dognas e em locaiS adequa
dos, para que as pessoas tenham segurança e VIda 
dogra Sabemos que são murtas as ddiCuldades nes
se setor Milhões de brasdeoros chegam a uma solua· 
ção depnmente em relação às corldoções básiCas de 
vllla porque nio diSpõem sequer de espaço fosiCO 
mínomo necessáno para abngar a sua tanulla 

O Sen'ldor Romeu Tuma Relator da matéra. 
lembrou multo bem que e questão da moradla, de 
certa lonna, Já esla preii!Sia ra ConstitUIÇão Federal, 
aprovada em 1988 conforme salientou, também. o 
Senador Ramez Tebet . porque, em seu art 23, es
tabelece que e competêncoa comum da Umão, dos 
Estados, do Dlslnto Federal e dos Mumcop1os promo
ver programas de construção de moradi&S e a me
lhana das condl\)ães habllacoonaos e de saneamento 
bésoco para a população 

O art 7" da ConstitUIÇão Federal precertua, no 
InCISO IV, que o saláno mi rumo deVerá ser sufiCiente 
para aterlder às nec:A!ISodades vrtaos básiCas do tra
balhador e às o" sua lamíl1a com moradoa. ahmenta
ção, educação, saude. lazer. vestuáno, hogoene. 
transpam! e pi'8VIdênc1a SOCIBI 

Considero esse--.cl&l reforçar a Idéia do com
prcmosso deste Pais com a questão da moradia 
dl&nle dos numeros alarmantes da !alta de habitação 
e da srtuação moserável em que vovem rmlhães de 
braslleoros 

Quero cumpnmentar o autor da emerlda à 
c:o--stlluoção porque, com essa oruc1atova, deixa ..,. 
dencoado, de tonna precosa e clara. o nosso compro
mosso para com o Brasil 

A Portana assorada pelo Monostro do Plane)B· 
manto, em 6 de março de 1998, determma que os 
agentes executores dos programas habrtacloraos m
plementados com recursos da Unoão ou geridos pelo 
Momsteno do Plane)Bmento e Orçamento oncluam em 
suas pnorldades de seleção para os empreendlmen
tos e fonanc~amentos habltacoonaos o atendlmento à 
mulher chefe de famol1a 

Senador Mauro Moranda estamos fazendo um 
gancho neste pronuncoamento para chamar a -
ção de lodos para a omportánc1a dessa partarl&, que 
tem relação doreta com o nosso proJeto de lei, ora 
em tramrtação. sobre a questão da moradia, maos 
especdocamente a moradoa para mulheres chefes de 
famíloa, que, por separação ou pelas formas rnaJS do
ver.sas. assumem esse papel poos têm a rasponsa
btiKiade com os !olhos e que as vezes nem sequer 
têm urra casa para morar, murtas vezes deVIdo ã do· 
viSão de bens Então, o Governo baixou essa porte· 
na Mas queremos que o Governo vã além, não ape
nas oncluondo ou recomerldando, mas que dalennne 
com preciSão o que pede ser feito em relação a -
problema 

Recentemente, na Folha de S.Paulo do dia 4 
de abril, lo urra reportagem - a qual me preocupou e 
me surpreendeu - dozendo que o p10Jelo Brasil em 
Ação deiXa parada a urbamzação de favelas. Em 
1997, o Pró-Morada recebeu aperi&S 5,7'!1. do 
FGTS E amda doz maos O Governo não conaeguw 
deslanchar o programa de urbanozaçilio de favelas e 
de produção de conJuntOS habtlaciOI"IIIIs, oncluido en
tra os 42 profetas do Brasol em Ação, que reune pro
gramas ofocoaos pnorilános. 

Portanto, essa emenda vem em boa hora, por
que alerta o Governo no senbdo de que ele p-.. 
S81r do papel e do doscurso e partir para ~ ação ~ on
compreensovel, conlonne demonstram aquo os da· 
dos, que no ano passado aperi8S 5,57% dos recur
sos do Fundo de Garantia do Tempo ~ Serviço fo
ram contratados no Pró-Moradoa pelo>. Estados e 
MuniCopoos, e que o orçamento prevosto para o Pro-
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grama, desbnado a melhona de morad1a das fam~oas 
com renda de até três salários mln1mos, era de 650 
nulhões. mas apenas 36 molhões foram comprometo
dos. 

Então, alguma COISa murto séna neste Pais 
está falhando em relação aos programas habrtacro
nars. Queremos crer que e 1mposs1vel que se conto
nua alegando o que o própno MiniStro do Planeta· 
mento e Orçamento alega na matéria publicada pelo 
jomal: que o problema para a aplrcação do donheoro 
é o enciMdamento dos Estados e Muntcípoos. 

Dessa forma, o que entendemos? Se os Esta
dos e Murucipros não têm como receber esses recur
sos, o Governo deve buscar uma tonna de supnr es
sas dlltcUidades e fazer programas que realmeme 
funcoonem, porque, caso comráno, não adranta. 

Temos um R$1 b1lhio no orçamento para as 
obras de moredra e as mesmas totalizaram R$219 
rnlhões. Com ISSO, quero dizer que a politiCa socral 
não pode Slmplesmeme se basear em cménos eco
nOmocos. O problema da moradia é um problema so
caal teníval, assnr como o deseniprego, o tiBbalho 
pracoca de cnanças, problemas da educação, da 
saúde, etc. 

Por esse motiVo, considero que o PIOJelo de V. 
Ex" a Proposta de Emenda Conablucronal vem em 
boa hora, reprto, reforçando a ConstitUIÇão e delonon
do clarameme onde estão os d1reotos IIOCiaiS e dos 
1ndlvi'*- estabelecidos na ConslltuiÇio, poiS alo 
consta, por 1niCUibYa de V. Ex"., o terna moradia 

Curnpnmento o Senador Mauro Moranda. 
O SR. PRESIDENTE (~ Carlos Magalhães) 

- Continua e discusslo. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, a discus· 

slo teni prosseguimento arnanhi. 
Transcorre hoje o pnrnetro d1a de diSCUSsão, 

que teni prossegumerto na pnrneira sessão delobe
ratnta ordinária de amanhã. 

o SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magallies) 
-ltem2: 

Discussão, em turno úntcO, do Projelo 
de Ler da C6mara n" 44, de 1997 (n• 
2.381196, na Casa de ongem), de ontcllllova 
do Presodeme da RepúbliCa, que dospõe so
bnl a rnclusão no nto processual da Leo n• 
8.029, de 12 de abnl de 1990, das liquidaçõ
es do Banco de Roraima S.A.- BANRORAI
MA e da Cornpanha Usmas Nacronaos -
CUN, e dá outras pi'OVIIIêrlCIBS, tendo 

P.- favorável, sob n• 109, de 
1998, da Comissão de Assumas Econõmo
cos, Relator. Senador Waldeck Ornaras 

Ao projeto não foram olerec1das emendas, nos 
termos do art. 235 

Orscussão do projBio, em tumo umco (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

doscussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 

permanecer serrtados. (Pausa ) 
Aprovado 
A maléna vao a sanção 

É o seguonte o proJetO aprovado· 

PROJETO DE LEI DA cAMARA NO 44, DE 1997 
(N• 2 381/96, na Casa de ongem) 

De oniCiativa do Presidente da República 

Dispõe sobre a Inclusão no rito pro
cessual da Lal n• 8.029, de 12 de abril de 
1990, daa llquldeções do Banco de Rorai
ma S.A. - BANRORAIMA e da Companhia 
Ualmlnaa Nacionais - CUN, e dll! outras 
providinciaa. 

O Congresso Nacronal decreta: 
ArL 1° As liquidações do Banco de Rora1ma 

S.A. - BANRORAIMA e da Companhoa USinunas 
Naclonaos - CUN passam a reger-se pela lei n• 
8.029, de 12 de abnl de 1990, com as alteraç&ls da
das pela Leo n• 8.154, da 28 da dezembro de 1990, e 
pelas dernaos nonnas dela decom!mes 

ArL 2" Esta leo emra em VIgOr na date de sua 
publrcação 

O SR. PRESIDENTl! (Artonio Carlos Magallães) 
-Item 3: 

Doscussão, em tumo únoco, do Pro)lllo 
de Oacreto LagiSiafniO n• 59, de 1997 (n• 
3861'97, na CAmBra dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo por Troca de No
tas relabvo ao 1ngresso do Brasil, na qualida
de de membro pleno, no Comitê do Aço da 
Organozação para a Cooperação e o Desen
volvimento Econ6moco - OCDE, celabrado 
emre o Governo da República Federatova do 
Brasd e aquela orgamzação, em Paris, em 
17 de Junho de 1998, tendo 

Pareceres da ComiSSão de Relações 
Exlenores e Delesa Nacional, Relator: Se
nador CaSIIdo Maldaner: 

- sob n• 145, de 1998 (prel1m1nar): solo
crtando ao Mmosténo das Relações Eltleno
res documemos compfememares para Ins
trução da maténa; e 

- sob n" 146, de 1998: tavonival ao 
PIOJBIO 
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Doscussào do proJetO em tumo unoco. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

diSCUSsãO 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam que .. am 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado 
A matena vao à Comossão D11e1Dra.paoa a reda· 

ção hnal 

É o seguonte o pro1eto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
H" 58, DE 1997 

(N" 386197, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo por Troc.a 
de Notas relativo ao ingresso do a,..ll, 
na qualiclada de membro pi-. no Comi-
16 do Aço da Organlzaçio para a Coape 
ração e o Daunvolvlmento Econõmlco -
OCDE, celllbnldo entre o Governo da R&
pública Fedaoaliv• do Braail e aquela or
gen!ZII9io, em Paris, em 17 de junho de 
111116. 

O Congresso Nacoonal decreta 
Ali 1° Foca aprovado o taxto do Acordo por 

Troca de Notas relabvo ao ongresso do Brasil, na 
qualidade de membro pleno, no Conviê do Aço da 
Orgamzação para a Cooperação e o Desenvolvi· 
manto Econõmoco - OCDE. celebrado entre o Go
verno da Republica Faderatova do Brasil e aquela or
ganozação, em Pans, em 17 de Junho de 111116 

Paragralo unoco Focam suJeitos à aprovaçio 
do Congresso Nacoor.al quaosquer atoe que possam 
resunar em reviSão do re' endo Acordo, bem como 
quaosquer &Justes complementares que, nos tenoos 
do lr1CISO I do ali. 49 da ConstitUIÇão Federal, acene
tem encargos ou compromossos gr&\IOSOS ao paln
mõnoo nac:oonaJ. 

Ali 2" Este Decreto Legoslatovo entra em vogor 
na data de sua publocação. 

O SR. PRESIJENTE (AntoniO Carlos MagaHies) 
- llftn4: 

Doscussão, em turno unoco, do P11Jt810 
de Decrelo LegoslaiJVo n• 131, de 1997 (n" 
573197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Parcena e de 
Cooperação em Maléna de Segurança Pú
bloca, celebrado entre o Governo da Republo
ca Federallva do Brasol e o Governo da R&
publoca Francesa, em Brasoloa, em 12 de 
março de 1997, tendo 

Parecer sob n• 143, de 1998, da Co
mossão de Relações e Extenores e Def.a 
Nacoonal. Relator Senador Romeu Tuma. 
lavoravel com voto em separado da Sena
dora Benedota da Solva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioc:oiPT -RJ) 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos ~) 
- Tem a palavra V Ex' 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioc:oiPT-RJ 
Pela ordem Sem revosào da oradora.) - Sr. Preso
dente. S,Os e Srs Senadores, eu goslana de pedir a 
v Ex' que cumpnsse o ali 403 do nosso Regornanto 
Interno. porque esse acordo, na verdade, nos preo
cupa tá que orá contnbu" para o combale ao cnme 
de tráfico É ompollante, opolluno esse acordo, mas 
nAo ha clareza no seu ali. 4°, que en&IIIB a deporta
çia, tendo sido, onclu!IMI, alvo de voiD em separado 
na ComiSSão de Pelações Extenores Gostana, por
taniD, de tecer algumas considerações sobre o as
sunto. Ele contém uma armadtlha e também COlo
uma onJuSilça ao ogualar cnmnalmenta o •""''rante 
olagal ao tralocante e ao tenonata 

Por oonta diSSO, em consideração ao que havia 
Sido levantado na Conussão de Relações Exteroot., 
e também pelo lato de temnos feito uma conaulta, 
por ocasião do Semlnáno em que se encontrava pre
sente o Embaixador Lúcto Arnonn, em relaç6o ao 
acordo com a França, S Ex" levantou conslderaç6es 
que quero aquo ressaltar. Em uma consuna feita pala 
Deputada Sandra Starllng, S Ex" emnou r.x em ,_. 
posta, com o segunte teor: Tenho a sabsfação de 
comunocar que. por onocoabva do llamaraty, 81111 ..,_ 
do retorado do Congresso Nacional o acordo de par
cena entre o Brasil e a França em maténa de Segu
rança Públoca. 

A redaçio do art. 4° do refendo acordo podena 
dar margem a Interpretação e procedimeniDe que 
nAo se coadunam com a clara e onaquivoca dallamno
naçao do Senhor Presidente da Repltblica ~ra a -
sllllêncoa ampla e não doscmw~Btóna aos ~mg
bresolelros no extenor. 

Essa too a manifestaçAo do Embaixador, e n6B, 
ao tomarmos conhacomento, buscamos tanmém ;.n
to ao ltamaraty, que correspondeu ao fato. Como 
'IOJII veoo à votação em Plenáno. eu pedlna que fos
se aplicado o ali 403. 

É a rmnha questio de ordem , Sr. Presldenle. 

o SR. GL8ERTO ~MANDA (PFL-AM)- Sr. Pni
Sidante, peço a palavra para uma Ql ·-o de onlem. 
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O SR. PRESIDENTE (Anlomo CaJtcs Magalhães) 
- Seneidor Glberto Moranda, V Ex" pede a palavra 
para se pronuncoar sobre o mesmo assunto? 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM. Para 
uma questão de ordem. Sem revosio do orador.) -
Exalo Sr Presodente Com relação ao art. 91 do 
acordo, ele doz: 

Art. 9' • As partes constantes compro
metem-se a identdocar, delonor, estabelecer, 
COnJUntamente, proJetO& complementares 
técnocos, coentnocos e de equopamento que • 
pennotam atongor os ob]eiNos do presente 
acordo•. 

Sr. Presodente, Sr"s e Srs. Senadores, lembro
lhes de que, em 1967, o Brasol assonou com a Fran
ça um Acordo lntemacoonal de Cooperação Técrnca 
e Cientlfoca, como já assonou. de ogual forma, com 
outros palses. 

Em 12 de ITIIIIÇO de 1997, 30 anos após, Brasol 
e França assonaram doos acordos. O pnmeoro, cha
rrado Acordo de Pan:ena e de Cooperação em Ma
lária de Segurança Públoca, aberto e abrangente, é o 
Acordo-mie. Não gera ou acamsta encargos ou 
compromissos gravosos ao petnrnOnoo nacoonal. 

O segundo, chamado de Acordo de Coopera
çAo para a Modemozaçio e o Reaparelhamento do 
Departamento de Polícoa Federal, esse, sim, especo
fico e operacoonal, gera encargos à Unoio. 1J01S fala 
eapecifocamente em Contratos Comen:oaos e de Fo
nancoamentos 

Em 26 de novembro de 1997, o Minostro do In
terior da França e o Monostro da Justiça do Brasol as
Sinaram um Memorandum de Entendimento, estopu
lando datas especllicas para e aprasentação dos 
Contratos Comere- para compra donota, sem rocrta
ção, de equopamentos para a Pollcoa Federal. 

Em 30 de março de 1998, o Acordo de Coope
ração o operacoonaJ too promulgado pelo Senhor 
Presidente de Repúbloca pelo Decreto n' 2.479. 

O acordo-mie, o de Parcena, consta da pauta 
do doa de hoje para ser doscubdo. 

Sr. Presodanle, Slla. e Srs. Senadoles, o Sena
dor Romeu Tuma chama atenção de todos, em seu 
paracer, para o lato de que esta acordo devena ter 
Sido aprovado anteS daquele, por ser abrangente e 
não operacoonal. 

Entregueo à Mesa requenrnento de onlonnações 
V88ndo a obter respostas do Nhnosténo da JustiÇa no 
prazo de 30 doas. Por osso, nesta questão de ordem, 
soliCito a rebrada de pauta, por oguaos 30 doas, do 
PI'OJIIIO de Decreto legoslabvo, para que este possa 
ser reanalisado pela ComiSsão. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioca/PT-RJ) 
- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente 

O SI!. PRESIDENTE (AntoniO CaJtcs Magalhães) 
- Concedo a palavra a Senadora Benedlla da Solva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT-RJ 
Pela ordem Sem revosão do orador.)- Sr Presiden
te, esclareço que gostana que o refendo projeto vol
tasse à ComiSsão de Relaç{les Extenores 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para esclare
cer. Sem reVISão do orador.) - Sr Presidente, acre
drto qui! o acordo assonado antenomoente devena, 
de lato, ter sodo precedido deste. Todavoa, loo assma
do o acordo de reaparalhamento da Policoa Federal. 

Indubitavelmente - e V Ex" tem razão -, é ne
cessána a vogolãi'ICIOI permanente do setor público, 
para que os preços da aquosoção dos equopamentos 
resultante do financoamerrto francês não S8Jam supe
nores aos de mercado. Vale enlabzer que o proJeto 
omploca troca de onlonnações e ações contuntas en
tre o Brasol e a França. 

Quanto ao pnmeoro acordo, tomeo conhecimen
to de que o ex-MoniStro lns Rezende, antee de deixar 
o Minosténo, asaonou, com o Sr. EmbaiXador da 
França. contrato de aquosoção dos equopamerrtos a 
que se relere o Acordo de Reaparalhamento da PoJo
coa Federal, que é o Pró-Amazõnoa. A monha preocu
pação é de que não haja uma superposoçio de equo
pamentos que o Sovam possa Já ter encomendado. 
Então. é necessáno que as autondades do Executo
vo acompanhem de peno a elaboração do contrato e 
a aquosoção de equopamentos. 

Com resperto a este acordo, racebo, nesta sex
ta-letra, do Embaoxador Lúcio Pires de Amorim uma 
nota explocando o feto de ter comunocado à Deputa
da Sandra Starlmg naquele dia sobre a possibilidade 
dessa retorada. Ele faz a correção nesta mensagem 
vonda do llamaraty, do Embaocador João Carlos Pes
soa Fragosc, à qual entregarao à Mesa. Antes, po
rém, peço permossão para dela ler o final: 

"Regostro, assom, que o alcance do E-nuol que 
tove e genbleza de eiiWlr à nobre Deputada Sandra 
Starlong no mês de outubro de 1997 lornotou-se à so
tuação prevalecente naquela semana. Os fetos pos
tenores - onclusove e deasão da Liderança do Go
verno na CAmara dos Deputados de onclur o Acordo 
em pauta, se não me engano em regome de urgênCia 
- fizeram cessar os efartos daquela mensagem, par
tocular, de natureza onforrnatova, envoada à Deputada 
Sandra Starlong. • 
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Gostana de acrescentar que a 1rnagem do 
acordo que a Senadora Benedlla da S1lva descreve, 
eu. com IOdo respeito, adrmração e amzade que lhe 
dediCO não cre1o que corresponda à realidade. O 
acordo obnga os diplomatas dos dOIS pa1ses a da· 
rem assiStênCia aos clandeS11nos ou IlegaiS, que hoJe 
fiCam a mercê das autondades poliCIIIIS, presos sem 
que lenham acesso a urna passagem de volta ou a 
regulanzação da sua Slluação 

O Bras1l não tem maiS necessidade de 18flç10 
de cidadãos em qualquer pa1s do mundo. Exisle 
urna democraaa. e ela e respeitada Portanto, quem 
Vl&la para aquele pais conhece as necessidades do
cumentais. A França, por esses acoldos, suspendeu 
o VISto para os bras11111ros: ass1m, reaprocamente, o 
Brasil também o fez para os franceses. 

Penso que estamos em harmon1a a partu des· 
se acoldo. E a obngatonedade de o d!plomata, o 
emhanractor prestar 8SS1Siêncl8 aos IlegaiS, aos 11"1!
gulares, dá maiS segurança ao ndadio que III. se en
contra sem a devida documentação E hã a sobera
nl8 de cada paiS C8da país lem a sua legiSiaÇio, e 
nenhum podalá 1ntarlenr nas detemunações do ltxe
cUIMI do outro. 

O Sr. Gilberto lllnnda (PFL-AM) - V Ex" me 
permita um aparte, Senador? 

O SR. ROIEU TUIIA (PFL-SP) - P- não. 
O Sr. Gilberto Mil anda (PFL-AM) - V Ex" es

clareceu que, com relação ao art. 9", o relatóno diZ 
que o preço senl o de mercado. Gostana de .....,..r 
que aCOido b1laleral não dá nenhum d1re1to ao pais 
de comprar sem liCitação. A lei n' 8.666 proíba ter
mlnanlemente a compra sem liCitação 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-SP)- Sou favorá
vel a ISSO, como c:onwrse1 com V Ex". O Brasil não 
pode acatar ITIIIlS lazer qualquer tipo de aquillição 
sem uma IK:dação lnlemBCIOnal. 

O Sr. Gilberto Miranda (PFL-AM) - Praooupe
me, como v Ex" sabe, o lato de esse coutnato ser 
de US$ SOO m~hões. A úniCa lonna de comprar sem 
IICdação, Senador, consta do Decreto n" 2.295, de 4 
de agoSio de 1997, no qual esse caso nio se en
quadra •.. aqwsção de recursos bélicos naVIIIS, ter
restres ou aeroeapac181S; contrataÇão de saMÇO téc
rvco espeaalrzedn na área de prqeto. pesqutS8. Cl8fl

ti11Ca e desenvolvimento Clllntí!ICo; aqUISIÇio de 
eqwpamento e contratação de seMÇO técruco espe
c1811Zado para a 1ntai1Qênaa No caso, sena a SAE. 
Então, é bom lembrar que, em se tratando de um 
contrato de ASSOO mdhões, o Senado de Re!*IIICB 
deve tomar todo o cuidado, para que os órgioa que 
o BSSinam não o laçam sam concorrênciB. A rnnha 

preocupação e que esse contrato talvez Já lanha 
sido ass1nado. 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL·SP) - Já 101 assi
nado. Eu Já comun1que1 a V Ex". 

Sr. Pres.ldanle, em se raaolvendo o p<ableme 
que o Sanador Gilberto M1randa levanta, eu não !li
nho '>PQSIÇiO. 

O SR. PRESIJENTE (Anlonio Carlos Megal ' ) 
- Estamos dl8nle de uma situação de lato. Hé dia 
soiiCIIBÇões: da Senadora Benedda da Silva e do Se
nador Gilberto M~randa. para que a ~ usarKio de 
prenogallvas suas. retire a rnaténa da pauta, para 
que ela volte a ComiS&áo de Rela9iies Extenoras, 
com as notas taqu~gláfiCBS de agora 

Posso lazer ISSO, mas eu fiCarei multo ITIIIlS 11 
vontade se o Relator também eSIIYer laVOiável. 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-SP)- Sr. Presi
denta, tudo o que for para apnrnorar e 1- 1111115 
respello a eSia Casa, estou Inteiramente de BCOido. 
Temos que elmmar as dúvidas a,_ da apiVVIIIiAo. 
Eu gostana, também, que vasa alguma mlomaçio 
sobre o 8COftlo anterior a -· que Já foi asinado, 
auim como o COIIb..,. 

o SR. PRESIDEN1'E {Anla1lo C8llas .... I ) 

- V. Ex" podelá dizer o que desepa que a Mesa se 
encarregalá de !azar o pedido. 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL-SP) - Mullo obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Anlono C8llas Mayat I ) 
- Então, baseado no ali 175, ali,_ e, do Regimen
to Interno, o PIQJIIIO de Decreto Leglllallvo n" 131, 
de 1997, eSiã retirado da pauta. por - d- 8lé 
que o Execubvo pres1e as 11fo111a;;ões devidas. 

o SR. PRESIDEN1'E (Anlono C8llas Mlyol I 1) 
-llllm 5: 

D18CUSSào, em turno únKXI, do ProjMo 
de Decreto Legislativo n" 143, de 1997 (n" 
582197, na C6manl dos Deputados), que 
&pfOWI o leXIO do Acordo de Cooparaçla na 
Luta Contra o Crime Orgwuado e o TnUico 
de En!ofpecentes e Sub8llnaas PabJin1p
cas, celebrado en1n1 o Governo da Replbli
ca Feclera!IVII do BrasU e o Governo da Re
p!)biiCB ltahana, em Roma, em 12 de~ 
ro de 1997, tendo 

Pa- lavorával, sob n" 144, de 
1998, da Comlsslo de Relaçlles ExleiiCX• 
e Oelfia NaCional. Relator: Senador Romeu 
Tuma. 

Em dlscusllêo. (Pausa.) 
Nlo hawndo quem peça a palavra. anccno • 

discussão 
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Em votação 
os Srs. Senadoras que o aprovam que11am 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado. 
A maténa vao a Comossão D11etora para a reda· 

ção lona! 

É o seguonte o proJI!IO aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 143, DE 1997 

(N" 5621'97, na Cimara doa Deputados) 

Aprova o texto do Acordo da Coope
raç.lio na Luta Contra o Crime Organizado 
e o Tnlflc:o da Entorpecentes e Substin· 
elas Paicotr6picas, celebrado entre o Go
vamo da Rapúbllca Federativa do Brasil 
e o Governo da República Italiana, em 
Roma, em 12 de fevereiro de 1997. 

O Congresso Nacoonal decreta: 
Art 1° Foca aprovado o texlo do Acordo de 

Cooperação na luta contra o nme orgamzado e o 
tnlfoco de entorpecentes e substincoas psiODirópocas, 
celebrado entre o Governo da Repúbloca Federatova 
do Brasol e o Governo da Repúbloca Italiana, em 
Roma, em 12 de feveraoro de 1997 

Parágrafo únoco. Focam SUJados à aprovação 
do Congresso Nacoonal quaosquer atos que possam 
resultar em revosão do refendo acordo, bem como 
quaosquer &Justas complemantares que, nos tennos 
do InciSO I do art 49 da Consbtuoção Federal. acarre
tem encargos ou compromiSSOS gravosos ao patn· 
mónoo nacoonal 

Art. 2" Este Decreto Legoslabvo entra em vogor 
na data de sua publocação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-ltam 6: 

DISCUssio. em turno únoco, do Pro)elo 
de Decreto LegoslabVO n" 145, de 1997 (n• 
526197. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o 1BX1o do Acordo de Cooperação na 
Área de Tunsrno, celebrado entre o Governo 
da Repúbloca FederabVa do Brasol e o 3o· 
vemo do Reono da Espanha, em Brasüoa, em 
18 de abnl de 1997. tendo 

Paraoer favorável, sob n" 123, de 
1998, da ComiSSão de Relações Exteroores 
e Defesa Nacoonal. Relator: Senador José 
Agnpono 

Em doscussão. (Pausa.) 
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT-RS) 

- Sr. Presodente. peço a palavra para doscubr. 

O SR. PRESIDENTE (Anlanoo Carlos Magalí"lles) 
- Concedo a palavra à Senadora Emloa Fernandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Biooo/PDT·RS. 
Para doscutor Sem revosão da oradora.)- Sr. Preso
dente. Sr"s e Srs. Senadores. não quero basoca
mente doscutor a maténa Entendo a mportincoa dos 
acordos de cooperação e concordo que eles, em di
ferentes áreas. são omportantes para o Brasd, para a 
sua ontegração com outros paoses. fundamentalmen
te na área do tunsmo, na qual o nosso Pais tem um 
potencoal mudo grande a ser explorado e trabalhado. 
Portanto. declono desde Já o meu voto favorável. 

Gostana. Sr Prasocfente. Sr"s e Srs. Senado
res, de recspotular urna questão debabda na Comis
são de Relações Extenores. aonde no ano passado, 
por ocasoão da doscussão e análise de um outro 
acordo de cooperação na área do tunsmo do Brasol 
com outro paos. do qual não me oecordo exatamente 

Quanto à questio que levantamiOs, Sr. Preso
dente - e pedona a atenção de V Ex" ·, goatarfamos 
de alertar que, naquela ocasião, dosc:ubmos a impor
tânCia de recomendar ao Monosteno das Relaç6es 
Extenoras que, em relação a todos os acordos assi
nados entre o Brasil e outros países, na éraa do tu
nsmo, fosse buscada uma oec:omandaÇio, uma cláu
sula. proob.ndo a pnltoca do tunsmo sexual. Sabemos 
que este problema é alarmante no Pais, atinge onu
meros Estados brasoleoros e um número sogruflcatNo 
de menonas e adolescentes, que se vàem, de certa 
forma. envolvidas neste topo de exploração. 

Doga-se de passagem. foo aprovado o nosso re
quenmento pela Comossão de Relações Extenores e 
Defesa Nacoonal 

Sr. Presidente, no doa 14 de Janeooo de 1998, o 
Senador Romeu Turna. em exeoclcoo da Presidência 
na ComiSSão de Relações Extenores e Defesa Na
cional, envoou a V. Ex" um oficio c:omunocando que 
aquela Comissão haV18 aprovado, por unanilridade, 
que se encarrnnhasse uma conespondêncoa ao Ml
nosténo das Relações Extenoras, raoomendando 
que, nos acordos que o Bras~ II8Sinasse, daquela 
data em doente, constasse uma cléusula, bu_.m 
coobor a questão do tunsmo sexual. 

O Ilustra Senador Bernardo Cabral, depois de 
aprovada esla maténa na ComiSSão, relalou um ou
tro acordo. fazendo constar a quatão no seu pare
cer como omportante e como detenni'IIIÇão da Co
mossão de RelaÇões Exler.oraa e Defesa Nacoonal. 

Mandestando meu voto favonlvel a esse aoor
do, Sr Presidente. sofocllo a V. Ex" cp:e venfique a 
possobohdade de ter socfo enVIada essa conespon
déncoa ao Monosténo das Relações Extenoras, para 
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que se iii andamento àquela deciSão da ComiSSAo 
de Relaç6ee Extenores e Defesa Nac10nal. 

Eram as considerações que quena lazer, apro
Y8Jiando a oportumdade em que estamos votando 
esse acordo Bras1IEspenha, o qual considero murto 
mportante. Certamente seni aprovado 

O SR. PRESIDENl'E (Anlano Cartos ~hAes) 
- Nobre Senadora Err11l1a Fernandes, como sou e 
pretendo ser murto veraz, tenho de d1zer a V. Ex", 
com toda franqueza, que não me recordo se mandei 
essa conespondêncra ao ttamaraty. Tudo mdtca que 
tenha mandado Conl1rmaret 1sso a1nda hoJe. Como 
o expedl&llte é 1menso, não posso garantir a V. E!x", 
mas leval"el em consideração lmedJatamerrte. e o 
Secretano-Geral da Mesa. Dr. RaimUndo Carreiro, 
levará a mlomlação a V. Ex". 

Conbnua em diSCussão. (Pausa.) 
Não havendo rna1s quem peça a palavra, en

cerro a d"CC ·•Ao. 
EmvotaçAo. 
Os Srs. Senadores que o aptoVam quetram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado. 
A. maléna va1 à Cornlasáo 01ratora para a reda· 

ção llnal. 

~ o segu1nte o prqeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISL.AnYO 
Nl145, DE 1197 

(n8 52MI7, na Q....,. dos Deputados) 

Aprova o texto elo Acordo de Cocope
r.po na .._ de Turianlo, celebrad~ en
lN o Governo da R~ reda»llwa do 
Brulle o Govemo elo Reino de eap.nha. 
em Brallie, em 11 de abril de 1197. 

o Cong- Nacional dec:lsla: 
Art. 1° F'ICII aprovado O texto do Acordo de 

Cooperação na Áraa de Tunsmo, celebrado entra o 
Governo da Repúbhca FecleratMl do Brasd e o Go
verno do R81110 da Espanha, em Bresila, em 18 da 
abnl de 1997. 

Parágrafo ÚI"'CC. F'1C8111 SUIIIIIoS à aprovação 
do Congresso Nacional quaJBquer atas que posaam 
raM~Itar em I8VISio do ralando Acordo, bem como 
qu&~aquer BfusteB complementares que, nos termos 
do IIICISO I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou oompromiSSOS gravosos ao patn
rnOnlo naciOIIIII. 

Art. 2" Este Decreto legiSlativo entra em VJgOr 
na data de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Anlomo Carias r 'aga'l- ) 
-111m 7: 

DISCUssão. em turoo único, do PIOfiiiO 
de Decreto l&giSiatiVO n• 146, de 1997 (n' 
224195 na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Estatuto da Conferénaa 
da Hlllll de D1rerto lnternac:IOIIal Pnvado, 
aprovado .,. VIl Conlerênaa, reaiWida no 
per~odo de 9 a 31 de outubro de 1951,tendo 

Parecer lavoravel, SOb n" 124, de 
1998. da Corrussão de Relações Extenores 
e Defesa NaCIOnal, Relator: Senador Bemar· 
do Cabral 

Em diSCUssão. (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

diSCussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ~ 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
A maléna va1 à ComiSsão Diretora para a rada· 

çiollnal. 

~ O segUinte O prof8IO aprova<lo: 

PROJETO DE DECRETO LEGISL.Anvo 
N" 14&, DE 1817 

(NI2241115, na ClmMI cm.~) 

Aprova o luto do Eatalulo dll Con
fertncla ela Haia ele Dlnllto holan aalao.a 
Prtvlldo, apnwaclo na VIl Ccillfao* I , 
... 11zac1a no perioclo de I a 31 ele ouiUbnl 
ele 1951. 

o Congresso Nac101111l decreta: 
Art. 1° F'ICB aprovado o texto do Estatuto da 

Conferência da H11111 de Direito 1~181 pnvado, 
aprova<lo na VIl Conleotncl&, raalozade no peo iodo 
de 9 a 31 de outubro de 1951 

Parágrafo úmco. F1C8111 s1Jj8ito& à 8pfUVliÇão 
do Congresso Nacional quBisquer 1111111 que poaaam 
oesultar em I8VIsio do relendo Estaluto, - _.., 
quarsquer &~ustes --IIWitanls que, nos tennos 
do 1naso I do art. 49 da ConstduiÇão Federal, _.. 
tem er~Cargos ou compruioiiiiSOS gravosos ao patn
m6nl0 naCKJnal. 

Art. 2" Esta OecreiO LegiSialioo entra em vigor 
ra data de sua pubiiCIIÇão. 

O SR. PRESIDENTE (AliDniO Caolos Magali' ) 
-111118: 

o~. em tumo úmco, do Pft11810 
de Decreto leg1Sia!MI rfl 3, de 1998 (rfl 
3911/97, na CAmara dos Depuladoe), que 

aprova o texto da Emenda - -- 6 e 22 
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do Acordo 0pei'BCICif1al da OrganiZBÇão In
ternaciOnal de Telecomumcações por Satéli
te- INTELSAT, aprovada pelo XXV Encon
tre dos Signatáncs, em 4 de abnl de 1995, 
tendo 

Parecer favoravel, sob n• 125, de 
1998, da Comissão de Relações Extencres 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Bemar
doCabral. 

Em dJSCuss""' o prqeto, em turno úniCO. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerre a 

discussão. 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam que~ram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maténa vBJ à Com1ssão D~r·etora para a reda

çãofinal. 

É o segu1nte o proJeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nl3, DE 1998 

(o" 391117, .. ca....... dos Deputaclos) 

Aprova o - da Emenda aos arts. 
6 a 22 do Acordo Operacional da Organl
açlo Internacional de Telecomunlcap;
• por Sat6Rte - INELSAT, aprovada palo 
XXV Encontro doa Slgiwlá1os, em 4 de 
abril de 11115. 

O Congresso Nacional decrete: 
ArL 1° FICil aprovado o texto da Emenda aos 

arts. 6 e 22 do Acordo 0pei8Cional da Orgamzação 
InternaCIOnal de Telecomu111CaÇiles por Satélde - IN
TELSAT, aprovada pelo XXV Encontre dos Sl!lnatá
rios, em 4 de abnl de 1995 

Palágrafo úniCO. FICIIII1 SUJados à aprovação 
do Congresso Nac101181 qua~~~quer atas que possam 
rasultar em I8YISão da refenda Emenda, bem como 
qUIIISquer ajustes complemerdares que, r.os termos 
do inciso I do art. 49 da ConstHuiÇio Federal, acarre
tem &nclllgOS ou camprcmiSSOS gravosos ao patn
rn6nlo nacional. 

Art. 2" Este Decreto Leg1slatnto erdra em v1gor 
na data de sua pubiiCIIÇio. 

O SR. PRESIDENTE (Ankno Cados Magalhães) 
-111m lt. 

Discussão, em tumo úniCO, do PIOJBio 
de Decreto legiSlativo n" 7, de 1996 (n" 
S77/W, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o texto do Acordo sobra SeNIÇOS Aé
._ Sub-Rag10na1s, erdra os Governos da 
RepúbliCa Argardma, da República da Boll-

"""· da RepúbliCa FederatNB do Brasil; da 
RepubliCa do Ch1le, da RepúbliCa do Para
guai e da Republica Onerdal do UruguBJ, ce
lebrado em Fortaleza, em 17 de dezembro 
de 1996. tendo 

Parecer favorável, sob n• 126, de 
1996, da ComiSsio de Relações Extenores 
e Defesa NaciOnal, Relator: Senador Bailo 
Parga. 

Em diSCIISSãO O p10j8!0, em turno ÚniCO. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerre a 

diSCUSsão 
Em votação. 
Os Srs Senadores que o aprovam que1rem 

pennanecer serdados (Pausa.) 
Aprovado 
A rnatena va1 à ComiSSão D~retora para a reda

çio f1nal 

É o sagu1nte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAllVO 
N."7,DE 11118 

(N." SSTIW, na Cimara doa Depulacloa) 

Apnwa o texto do Acordo aobra Ser
viços A*- Sub-Raglonala, an1re • 
Govamos da RepúbiiCII Argwllllw, de Re
pública de BoiMa, da Replibllca Fadendl
va do Bra811, da República do Chile, da 
República do Paragu81 a da República 
Oriental do Uruguai, celebrado em ........_ 
leza, em 17 de dezembro de 111111. 

O Congresso NaciOnal decrate: 
Art. 1° FICil aprovado o texto do Acordo sobre 

SeMÇOS Aéreos Sub-Rag10na1S, en1ra os Governos 
da RepúbliCa Argantina, da RepúbriCB da BoiiYIB, da 
República Federativa do Bras1l, da República do Cho
la, da RepúbliCa do Paraguai e da RepúbliCa Onentel 
do UruguBI, celebrado em Fortaleza, em 17 de de
zembro de 1996. 

Parégrafo ÚniCO. FICIUII SUJ81108 à aprovação 
do Corl!lresso NaciOnal qUIIISquer atas que possam 
resul1ar em revisão do refendo Acordo, bem como 
quBJSquer 81US1es complementares que, nos tennos 
do inciSO I do art. 49 da Cons1du1Ção Federal, acarre
tem encargos ou compromiSSOS gravosos ao patn
m6nio naciOIIIII. 

Art. 2 • Este Decreto LegiSiabvo entra em VIgor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cados Magat' ) 
-1111111 10. 

D1scussão, em tumo úniCO, do Prc)lllo 
de Le1 do Senado n• 220, de 1997, de iiiiCIII-
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IIVa da Comissão Espec1al do El N1i .o. cnaGia 
atraves do Requenmento n• 533, da 1997. 
que estabelece as 01retnzes Nac1on&1s de 
Datesa CMI, tendo 

Parecer sob n• 94 de 1998. da Comis
são de Constdu1ção, Just1ça e C1dadama 
(audlênciB), Relator Senador Romeu Tuma, 
favorâvel com as Emendas n'"s 1 a 4-CCJ. 
que apresenta 

Ao proJ8IO não foram oferecidas emendas pe
rante a Mesa 

Passa-se à d1scussão, em confunto. do profeiO 
e das emendas, em tumo un1co 

Com a palavra a Senadora EmdiB Fernandes 
A SRA. EMfLIA FERNANDES (Bioco/PDT -RS. 

Para diSCUtir Sem rav1são da oradora.) - Sr Presi
denta, S~ e Srs. Senadoras, cons1deramos de fwn
damantal unpottãnc:IB o ProJetO de Le1 do Senado n" 
220, da autona da Com1ssão Espec181 que analiSOu, 
di8CIIIlu a questão do E/ Nlflo Este ProJeto estabele
ce as d1retnzas 118C10na1s da defesa CIVIl e ena o SIS
tema NaciOnal da Defesa CIVIl- SINDEC 

Os obJeiiVoS deste proJeto são planaJ&r e pro
mover a defesa permanente contra desastres natu
rais ou provocados pelo homem, atuar na 1m1nênaa 
e em situações de desastre, prevemr ou m1n1m1Zar 
danos, socorrer e assiStir a populações abngKias e 
AICUperar á-s atmgldas por desastres Entre as 
aQ6es pnontánas que o att 2" do proJeto prevê está 
um planepomento da defesa CIVIl, a real1zação de 
obras e outras açõas de governo em provado da de
fesa CMI com educação e mobilização da comunida
de, treinamento da execução da planos emergen
CIBIS 

O básiCO, enfim, é que serão elaborados pla
nos da defesa CMI, quer diZer, não se va1 esperar 
que chuvas, tonnentas enchentes. graniZO, que 
ludo aconteça, trazendo uma destruiÇãO mudo gran
de. até mortes, pera que dapo1s as pi0VIdênc18S se
/8rrl tomadas O profBIO prevê a obngatonadada da 
formulaçio de pianos da defesa cMI por pane dos 
n-..mciiJIOS, do DISinto Federal, dos EstadOS e da 
Unoão, atuaiiZBdos penodiCBmente, para se estabe
lecer uma pollbca SOCial de defesa CMI coerente, 
nos diY8rsos n1YB1S, e de caratar pennanente, com a 
pai'IICipação do Governo e da comumdade O proreto 
busca também estabelecer a preVIsão de recursos 
para as açõas pracon1zadas nos orçamentos anuBIS 
e nos planos plunanua1s, com base nos planos defl
mdos. 

No que se refere a liberação de recursos, essa 
somente ocorrerá med1ante a apresentação do plaoo 

de defesa CMI da adm1n1stração Interessada Eshado, 
MuniCipiO ou a própna Un1ão e IndiCada a entidade 
públiCa que gerenc1aré o emprego deases recursos 

Além d1sso. em Situação de desastre. cabem a 
Un1ão ações suplatiVBS de socorro. ass1stenc1B1S e 
da recuperação. quando comprovadamente empe
nhada a capaCidade de atendimento 

O proJ8Io é 1mponante porque propõe uma es
trutura. um Sistema nac1onal de defesa CIVIl, define a 
elllgênciB de planos, como também a partiCipação 
da comunidade. o 1ncen11Vo à educação. e as axl
gêfiCIBS para a liberação dos recursos. 

Lembramos agora, Sr. Presidente. S,Os e Srs 
Senadores. o que debatemos nesta Casa no f1nal do 
ano passado e que. da cena forma, a1nda não fo1 su
fiCientemente esclarecido em reunião extraord1nána 
do Congresso NIICIOnal no f1nal de 1997, autonzou
se a l1beração de R$150 m1lh6es por pane do Exe
cubvo, destinados ao combate dos alados do E/ 
Niflo Todos aqu1 votamos pela liberação dessas re
cursos, porque cons1darévamos c proJeto 1mponan-
1e. Na época, o PI'OJeto regiStrava o c:n!dllo preposto 
tem a finalidade da reforçar a dotação orçamenlána 
que atenda às despesas do S1stema de Defesa CMI 
E lembrava, 1nclusN&, as calamidades publiCas e o 
estado de ema'llêncl8 que o própoo Estado do R10 
GIIUide do Sul VInha enfrentando 

O que VImos depo1s nos meiOS de comuniCa
ção? As manchetes: Estados que não preciSBm re
cebem verba am1-El Nrfio; D1nhelro contra E/ Nti'io fa
vorece base govem1sta E nos JOm&IS do meu Esta
do, o R10 Grande do Sul Enchente e graniZo no su! 
do Pa1s abngem cem MuniCÍPIOS e de1xam 15 mil 
p assoas desabngadas, Cidades VIYBm madrugada 
da desespero; nem o centro das cidades escapou; 
pontes desabaram 

Deasa forma, Sr. Presidente, no momento em 
que se está votando este projelo, rassaho que o RP
Ietor, Senador Romeu Tuma, teve um diSCernimento 
ITIUIIo grande S Ex" acatou uma emenda versando 
sobre o trabalho paniCipaiiVO da comunidade a outra 
estabelecendo a dispensa de homologação do Go
verno Federal ou Estadual para que o estado de ca
lamidade publiCa ou a sduação de emergênciB SBJBm 
decretados pelos MuniCipiOS. Atualmenta, quandc. 
um muniCipiO esta alagado. prac1sa de homologação 
do Governo estadual para decretar estado da cala
midade ou de eme'l!êncl8 

Outra emenda Importante e que tBITibam 101 
destacada tratava do prazo para que Estados e Mu
niCípiOS apresentassem essas planos. O prDfBIO pre
VIa o tempo da três anos, mas esse prazo fo1 cons1-
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derado mudo longo, porque o El Nri\o está ar, des
Jrurndo e atacando todo o Brasil, como todos sabe
mos. Então, o parecer do Senador Romeu Tuma tor 
murto precrso, rmehgente e oportuno 

Para conclurr, Sr Presrdente. faço um apelo ao 
novo Mrnrstro do Planej8mento e Orçamemo, Sr. 
Paulo Parva, para que responda ao Requenmerdo n• 
28, de 19 de janerro de 1998, de nossa autona, en
vrado arnda no período de convocação extraordrná
na. Sabemos que o documemo fO! expedido em 27 
de fevererro, no penado normal, e regrmentalmerde 
o Mrnrstro terra 30 dras para respondê-lo, prazo esse 
esgotado desde 27 de março No nosso requenmen
to, queremos saber qual a destrnação desses R$150 
mrlhões aprovados pelo Congresso Nacronal. Não 
podemos contrnuar nos baseando nas rnformações 
de jomars Ternos que conhecer os cnlenos utrlrza
dos para drstnburção da verba; nome do projeto ou 
obra, com respectrvo valor e proponeme; rdentrfrca
ção do Munrcípros ou Estado, data e valor dos em
penhos, a frm de que saibamos o que realmente for 
repassado, quars verbas arnda não foram hberadas, 
se é que porventura não o tenham srdo. 

Orante do exposto, encamrnharnos nosso voto 
favorável, reforçando, deste planáno, o apelo para 
que seja respondido nosso requenrnemo, também 
relacronado à questão do E/ Nlilo Recebemos cor
respondãncras da Defesa CMI de Munrcípros do Aro 
Grande do Sul, contando das ddiculdades provoca
das pelo fenõmeno clrmatrco, agravadas mars arnda 
pela falta de BJuda oficral do Governo Federal Por 
rsso, estamos envrando urrra completa documerde
ção sobre os danos causados em nossos Munrcrpros 
destruiÇão de pordes, estradas, casas, escolas e 
sobre suas necessrdades. 

Os Munrcípros brasrlerros, tenho certeza, a 
exemplo dos do Aro Grande do Sul, têm condrções 
de apresentar seu plano ames que es corsas acome
çam, não para remedrar, mas para prevenrr, para 
educar es comunrclades a evrtarem a derrubada de 
árvores, o lrxo J098do em qualquer lugar e outras atr
tudes como essas que, murtas vezes, fazem desen
cadear os problemas quando as fortes chuvas che
gam. 

Acrrrra de tudo, queremos saber com transpa
rêncra para onde estão rndo os recursos desbnados 
a atacar e combater os efedos do El Nrl\0. O pro)l!lo 
e rmportarde, Sr Presidente, mas as corsas frcarram 
mudo complrcadas sem a transparêncra necessána 
para que fosse levado adrante. Estarar acompanhan
do favoravelmente, na expectatrva de que se busque 
trabalhar um pouco mers, neste País, na lrnha da 

prevenção e da educação, e não apenas remedran
do ou fazendo de um problema altamerde socral e 
prejudrcral às pessoas, corno são as catastrofes. um 
problema de poldrca ou que benefrcre a este ou 
àquele Partrdo. 

Mudo obngada 
O SR. PRESIDENTE (Anlonro Carlos Magalhães) 

- Conbnua em drscussão a matérra (Pausa ) 
Não havendo rrrars quem peça a palavra, en

cerro a drscussão 
Em votação o projeto, sem preJuízo das emen-

das 
Os Srs Serradores e Senadoras que o apro

vam querram permanecer semados (Pausa ) 
Aprovado 

É o segurnte o proJeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 220, DE 1997 

Estabelece aa Dlretrizes Nacionais 
de Data. Civil. 

O Congresso Nacronal decreta: 
Ar! 1° A função de Defesa Crvrl e desenvolvrda 

a par1rr do Srsterrra Nacronal de Defesa Civrl - SIN
DEC -, estruturado em caráter permanente nos nr
vers federal, estadual e munrcrpal 

Parágrafo unroo. O Srndec é consbturdo por ór
gãos e entrdades da adrnrnrstraçao publrca federal, 
dos estados, do Drstrdo Federal e dos munrcipros, 
por enbdedes pnvadas e pela comunidade, sob 
onentação e coordenação dos órgãos cemrars do 
Sistema nos drversos nlvers da Admrnrstração. 

Art 2° São ob)Strvos do Srndec: 
I - plane1ar e promover a defesa permanente 

contra deSastre naturars ou provocados pelo ho
mem; 

11 - aluar na rmrnêncra e em sduação de deses-
tre; 

III - prevenrr ou mrnrrnrzar danos, socorrer e 
assrstrr populeções atrngrdas e recuperar áreas atrn
godas por desastres; 

§ 1° As ações do Srndec são de natureza pre
ventrva ou ernergencral, com ãnfase para as praven
trvas. 

§ 2" Dentre as ações preventrvas são pnontá-
nas: 

I - o plane(amento da defesa crvrl; 
11 - a realrzação de obras e outras ações de 

gorvemo em provado da defesa crvrl, 
III - a educação da comunrdade, 
IV- a mobrlrzação da comunidade, 
V - o trernamerdO da execução de planos 

emergencrars 
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§ 3° No plai18J8manto e el!ecução de suas aç6-
es. o Sondec deve considerar, com pnondade, a Ublr
zação dos recursos &l!IS!entes na comul'lldade. 

§ 4° Para execução das ações de natureza 
emergencral. os Planos de Defesa Covo! buscarão a 
mobolozação e a partocopação voluntana da comunrala
de 

Art 3" Para os eleitOS desta ler considera-se: 

I - defesa covo!: o conJunto de ações prevento
vas e as emergencoaos de socorro. assostêncoa e re
cuperação destonadas a evotar ou monrmozar os de
sastres. preservar o moral da população e restabele
cer a normalidade socoal 

11 - desastre o resultado de eventos adversos, 
naluraos ou provocados pelo homem sobre um ecos
sostema, causando danos humanos, matenaos ou 
ambrentaos e conseqclentes preJUízos econômocas e 
SOCiaiS, 

III - sotuação de emargiincoa: o reconhecomanto 
pelo poder públiCO de sitUação anormal, provocada 
por desastre, causando danos superaveos pela co
munidade afetada; 

IV - estado de calamidade publoca: o reconhe
crmento pelo poder publrco de sitUação anonnal, pro
vocada por desastre, causarldo sanos danos à co
munidade alefada. onclusove à rnc:oiumrdade ou à 
VIda de seus ontegrantes 

Parágrafo úniCO O estado de calamidade pú
bloca e a sitUação de amergiincoa, observados os en
Ienes estabalecrdos, seria reconhecidos por portana 
do Mrnlllléno de Estado a que este esteJB vrnculado 
o SINDEC, a VIsta do Decreto do Governador do 
DISinto Federal ou do Prelado Mu111Copal, homologa
do este pelo Governador do Estado 

Art 4° Os órgãos centrars do Sondec e •uas 
unidades opei'IICIOnaos rntegrarão a estrutura do Po
dar ExecutiVO, nos diYSfSOS niveos da Administração 
Públoca, em posiÇão hrerárquoca compatível com a 
necessodade de facditar e tomar ágil sua ação 

Art. 51 Em Blluações de desastre cabem à 
Unoão ações supletrvas de socorro, assiSienciUI e 
de recuperação, quando comprovadamente eqoe
nhada a capacodede de aterrd1rnenlo da admlnlslra
ção dos munocop!OS, do Drstnto Federal e dos esta
dos 

Parágrafo únoco. A atuação preventiva ou 
ernargencoal de órgãos e entrdacles fecle1818 em 
aparo dos munocip!OS, do DISinto Federal e dos esta
dos deve dar-se em regmoe de cooperação, cabendo 
a coordenação, em sitUação emeogenc:coal, ao 6rglo 
local de Defesa C111d. 

Ar! 6" O repasse a munocopros. Drstnto Fecle121 
e estados de recursos da Umão ongonénos de credo
lo extraortlmano para aterrder despesas omprevoso
-s e urgentes decorrentes de calamodades pubh
cas, conloome dospasto no § 3" do art 167 da Cons
titUIÇão Federal. so pode ser realozado se tover sodc; 
apresentado o Plano de Detesa Covil da admonostra
ção Interessada e ondocada a entodade pubhca qu& 
orá genro emprego desses recursos 

Ar! 7" No prazo de !rés anos a partor da vogén 
coa desta leo, os munoc1poos. o Dostnto Federal os es
tados e a Unrão elaborarão e aprovarão Planos ao: 
Defesa Covo! compatoVBis com as suas reahdades es
pecificas e as suas competénc1as adm1n1strat1vas o-: 
quaos serão aprovados pelo orgão colegoado de De
lesa CMI e homologados pelo correspondente chete 
do Poder ExecutiVO 

Parágrafo unoco Os Planos de Defesa Covo! se
rão revosados e atualozados penodocamente 

ArL 11" Os orgãos ontegrantes do Sostema Na
C1011111 de Meoo Arnbtenle são co-responsavers petas 
aç6es preventovas de Defesa Covo!. devendo apooar a 
elaboração e omplemerttação de protetos que Oblelo
vem evotar ou mnomrzar eventos adverso• provoca
dos pela natureza. os quaos terão somphcodado seu lo
caiCIIImento 

Art. 9" Os munocipiOS. o Dostnto Federal. os es
tados e a União alocarão. no Plano Plunanual e na• 
leis orçarnenténas anuaos, recursos destonados <. 
-lizaçio de obras e outras ações ontegrantes aa 
poHbca de Defesa CoVIl, aprovados na forma do 8'1 

7"desta ler 
Art. 10. Esta leo sera regulamentada pelo Poder 

ExecUbvo no prazo de cento e vonte doas. 
Art. 11 Esta leo Clntra em vogar na data de sua 

publiCação 
Art. 12. Revogam-se as dosposoções e,, contra-

no. 
O SR. PRESIDENTE (Antol1lo Carlos Magalhães, 

- Em votação as Emendas (Pausa ) 
Sobre a ~a. requenmento que sere lodo pelo 

Sr. 1.• Secreténo em exercocoo, Senador Carlos Pa
troclntO 

É lodo e apro•ado ~ seguonte 

REQUERIMENTO N.1 210, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Nos tennos do art 312. ahnea b, do Regomento 

Interno, requeim destaque, para votação em separa· 
do, da Emerrda n. • 4-cg ao PI'O)eto de Leo do Senaao 
n 9 220197 
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Sala das Sess6es, 6 de abnl de 1998 - Wal
cleck Omelaa, R- Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Ankno Carlos Magalhães) 
- A maténa a que se refere sera apreciada oportuna
mente. 

Passa-se à VOIBÇão, em globo, das Emendas 
n"s 1 a 3, ressalvada a destacada. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queoram 
pennanecer sentados. (Pausa ) 

Aprovadas. 

São as seguontes as emendas aprova-
das: 

EMENDA N• 1-CCJ 

Dê-se ao § 4° do art 2" do PLS n• 220, de 
1997, a seguonte redação: 

"Art. 2" ( ... ) 

§ 4' Para o preparo de execução daf. 
ações de naiUreza emergenaal, os planos 
de Delesa Civil buscarão a mobohzac;ão e e 
partiCipação voluntána da comunidade. • 

EMENDA N"2-CCJ 

Dê-se ao parágrafo únoco do art 3' do PLS n• 
220, de 1997, a segwnte redação: 

"Art. 3' ( ... ) 

Parágrafo úmco. O estado de calamo
dada públoca e a Slluação de emergêncoa, 
observados os cntén<>S estabelecodos, serão 
reconhecodos por po11ana do Monostro de Es
tado a que esleiB vonculado o Sondec • 

EMENDA N' 3-CCJ 

Dê-se ao art. 41 do PLS n' 220, de 1997, a se
guonte redação: 

"Art. 4' Os órgãos centrais do Sondec 
ontegrarão a estrutura do Poder Executovo, 
,_ doversos níveos de Achonistraçio Públo
ca, em posoçloo hoerárquica compatível com 
a ~Idade de facolotar e tornar ágil sua 
ação.• 

O SR. PRESIJENTE (AnlllnKI Carlos Magalhães) 
- Em votação a Emenda n' 4, que acaba de ser des· 
tacada. 

O SR. ROIIEU TUMA (PFL-SP)- Sr. Preso
dente, peço a palavra para encarrnnhar a votação. 

O SR. PR DENTE (AniDruo Carlos Magallies) 
-Com a palavra o Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP Para encamo
nhar a votação. Sem revosão do orador ) - Sr Preso
dente, Srls. e Srs. Senadores. quero agradecer e 
cumpnmentar a Senadora Emoha Fernandes pelo 
pronunCiamento que fez a respe1to deste pro~&to e 
do relatóno 

Nestes uHomos meses, !ovemos notocoas entns
lecedoras, de vanos pontos do Pais, sobre as des
graças ocomdas em razão das modofocações chmato
cas provocadas pelo El Ntiio 

Em boa hora. este Senado, sob a Presodêncoa 
de V Ex", constduou uma comossão especoal para es
tudar os efedos do fenômeno O Relator. Senador 
Waldeck Ornelas. elabOrou um proJeto decorrente de 
todo o estudo que fez essa Comossão Especoal, e 
tove a honra de relatá-lo Entre outras que apresen
tei, destaCO a Emenda n• 4 que modofocava o prazo 
para que Estados e Munocopoos pudessem elaborar o 
seu plano 

Converse• bastante com o Senador Waldeck 
Omelas, e chegamos à conclusão de que deveria
mos restabelecer o prazo ongonal do pro1810 adVIndo 
da Comossão Especoal. 

Portanto, defendo a reJEIIÇãO dessa emenda, a 
Iom de darmos aos Munocopoos e Estados tempo hábol 
para elaborarem esses pfO(Bios, sem perdermos o 
que propôs a Senadora Emoloa Fernandes que os 
Estados e Mumcípoos com condições o façam ome
doatamente e que os órgãos da Unoão colaborem 
para que esses planos seJ&m feotos com segurança 
e tranqüolidade e para que não seJ81110S maos sur
preendidos com os evemos que voerem. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Em votação a emenda 

Os Srs. Senadores que a aprovam queoram 
permanecer sentados (Pausa.) 

R&~eotada 
A rnaténa vao a Comossão Doretora para a reda· 

ção final. 

É a seguonte a emenda re,edada· 

EMENDA N' 4- CCJ 

Dê-se ao art 7' do PLS n' 220, de 1997, a se
guonte redação: 

"Art. 7' Incumbe aos munoclpiOS, ao 
Dostnto Federal, aos estados e à União ela
borar e aprovar Planos de Defesa CIVIl com
patovas com as suas realidades especolocas 
e as suas competl!ncoas admonostratiVBS, os 
qUBJS serão aprovados pelo órgão colegoa
dos de Defesa CIVIl e homologados pelo cor
respondente chefe do Poder ExecutiVO 
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Parágralo únoco 

O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães) 
- A matena va1 à Corrossão D1retora para a redação 
f1nal. 

O SR. PRESilENT1: (Areonio Carlos Magalhães) 
- Senadora Emalla Fernandes. o d1a esta bom para 
rmm Em menos de 15 diaS da deciSão. fo1 encami
nhado ao ftamaraly o ofiCIO sobre o qual V Ex' aca
ba de sollcdar um eselalecunento. e aqw esta a res· 
posta. no dl8 26 de março Houve demora apenas 
para chegar da ComiSSio ao meu gab1nete. 

A SRA. EIIIUA FERNANDES (Bioca/PDT-RS) 
- Agradeço, Sr P1'8111dente, a Informação de V Ex" 
e peço que S8f8 envlllda uma cop18 ao meu gabine
te Se realmente eu a IM!Sse recebido em meu gabi
nete, eu a lena regiStrado no plenáno. 

Desde Jé, agradeço a boa Intenção de V_ Ex" 
O SR. PRESIDENTE (Arta'!Kl Carlos Magalhães) 

-Sobre a n-. ~que seni lido pelo Sr. 1° 
Secraláno em 8X8ICICIO, Senador Carlos Palroel1110 

~ lido o segumte. 

REQUERIMENTO N0211, DE 1188 

PIIIII'M• ela ...,. a ..,-.ciaçio de 
nm••IIIIBiir'lala ..-.de outras de Ordem do Dia. 

Senhor PI'IISidente, 
Nos tennos do art. 311, alínea a, do Regimento 

Interno, reque1ro pralerênaa para o Requenrnento n• 
182, de 1998 (Hem 12) a 11m de ser aprec1ado antell 
da maléna constante do Hem n• 11 da Ordem do 
018. 

Sala das Sessões, 6 de abnl de 1998. - Joaé 
Eduardo Dulla. 

o SR. PIPRRIIE&!SSllliDIEiR.nE (Anlcno Carlos Magalhlas) 
- Em votação o requenmento 

Os Srs. Sal IBdores e Senadotas que o apro
vam quaram pa..--r sentados (Pausa) 

Aprovado 
O SR. PR'"E..,S'.,IEI~n"'ITE"' (AntoniO Carlos Magahiies) 

-n.m12: 

VCIIIIÇão, em turno únoco, do Requen
mento rf' 182, de 1998, do Senador LUCIO 
Alcêntera, soliCitando, nos termos regunen
leB, tramotação conJUnta do PI'OjeiO de Let 
da Clmara rf' T7, de 1997, com o ProJft) de 
lei do Senado n• 232, de 1997, por -
rem BObre o trabalho educatiVO da adoles
centllll. 

Em votação o requenmento, em turno uniCO 

Os Srs Sanadores e Senadoras que o apro
~am que1ram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado 
O Protelo de Le1 da Cãmara n• 77, de 1997, 

passa a tramitar em contunto com o ProJeto de Le1 
do Senado n• 232. de 1997 

As matenas retomam a Com1ssão de Assuntos 
Soci81S 

O SR. PRESIDENTE (Antono Cartos Magalhães) 
-Item 11 

Votação. em tumo uniCO, do Requen
mento n• 1 T7, de 1998. do Senador Leonel 
Pa1va, sollcilando, nos termos reg1rnenlals. 
tramrtação conJunta da Proposta de Emenda 
a Constrtuo;ão n• 43, de 1997, com a de n• 
63, de 1995, por versarem sobre a ext1nção 
de tnbuna• e fuizes especral1zados em ma
têM traballista. 

Em votação o requenmento 
O SR. JOÉ EDUARDO OUTRA- (Bioco/PT

SE) - Sr. Prastdente, peço a palavra para encarm
nhar 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magallães) 
- Concedo a palavra, para encam1nhar, ao Senador 
José Eduardo DutnL 

O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (Bloco/PT
SE. Para encamnhar. Sem I'8VISio do orador.) - Sr. 
Presidente. Srs. Sanadoras, encamonho contra ore
quenmento por alguns motiVOS- Pnme1ramente, a 
PEC de autoM do SeriBdor Gilberto Miranda, que 
extingue os JUizes classlstas. fOI apresentada em 
1995. Votada pala ComiSSão de ConstrtuiÇiio, Jusll
ça e Cidadania, com parecer do Senador Jefferaon 
Péras, em 1997, e mcluida na Ordem do Dta em de
zembro de 1997,1ioou sobre a- durante os cm
co di8S regmenlaiS e recebeu enwxlas, esfá na Co
miSSão de ConsbtuiÇão, JusfiÇil e Cldadan~a, com 
parecer do Senador Jeffefson Péres a respeito das 
emendas, pronta para ser votada A PEC ao Sena
dor Leonel Paiva fo1 apresentada em dezembro de 
1997 No meemo d1a, a PEC do SeriBdor Gilberto MI
randa )é estava em plenáno. 

Entendo que não faz sentido as duas matéMs 
tramdarem em COnJunto, po~que a PEC do Senador 
GifiiiHfo M1randa traia eliCiuslvamente da extinção 
dos )Uízes classiStas, e a do Senador Leonel PIIIVII, 
da BJC11nção da Justiça do Trabalho. Ora, se houwts
se aqu1 um Pro)lllo de Reforma do JudiCiáno, lena 
senlldo a lrarnllaçio em COIIfUillo, mas uma PEC 
que VIS& a extingUir a JusfiÇa do Trabalho não deva 
trall'lllar em COf1unlo com outra que objebva extlrlgUir 
apenas os JUizas classiStaS. 
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Alem d1sso. a PEC que v1sa a ext~ngu1r os JUI
.;:e;; ' •ass·star JB esta na Com1ssão de Constd:u1ção. 
.L.1st1ça e Cadadama. com parecer sobre as emendas 
a e olena no Ja percorreu os cmco d1as de discussão 
c::m pnrne•ro turno voltou para a CCJC apenas para 
receber parecer sobre as emendas e esta pronta 
para ser votada 

Entendemos. portanto. que não ha sentido nes
se reauenmento contra o qual votamos 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartos Magalhães) 
- Concordo com o enlend~rnento de V Ex" Agora. 
não se1 se tenho poder para fazer ISSO sem a vota
ção do Plenano 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr 
Pres1dente. peço a palavra para encarmnhar 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM Para 
encam1nhar. Sem rev1são do orador.) - Sr. PresldPn
le, Sr"s e Srs Senadores, cre10 que o Senador Jose 
Eduardo Outra tem nte1ra"razão Não YeJO-JUStdlcatl
va para a tram1tação conJunta desses do1s proJetas 

Embora - tenho cerleza - não lenha sido essa 
a Intenção do Ilustre autor ausente, Senador Leonel 
Pawa. o efedo prat100 e a procrast1nação da pnme1ra 
PEC, que Já está em fase l1nal, dependendo apenas 
de audoênc1a públiCa Ja marcada para o d1a 22. Num 
ano elettoral. Sr. Presidente, tratando-se de emen
das a Constttulção que ex1gem quorum quald1cado, 
o efetto da tramitação oonJunta será Simplesmente o 
de que as malenas não serão votadas neste semes
tre. ou mesmo neste ano 

Portanto, Sr. Pres1dente. manda o bom-senso 
que o requenmento se1a reJettado. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Em votação o requenmento 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados. (Pausa ) 

ReJeitado 
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (BiocoiPDT-RS) 

- Sr Pres1denle, peço a palavra para encaminhar. 
Enquanto o Senador Péres estava talando, ;>erma
necl com a mão ergu1da Pergunto apenas a V Ex" 
se o requenmento Já lo1 re1ettado? 

O SR. PRESIDENTE (Anlc:no Carlos Magalhães) 
- A tramlt..çào conJunta 

A SRA. EMILIA FERNANDES (BiocoiPDT-RS) 
- Então. Sr P1'8Sidente, peço a palavra pare uma 
declaração de voto 

O SR. PRESIDENTe (Arton10 Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V Ex" 

A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PI)T-RS. 
Para declaração de voto Sem rev1sã? da oradora ) -
Sr Presidente, entendo que a anal1se desse tema 
devena dar-se de forma ma1s ampla 

T amos de trabalhar nessa questão, não só por 
causa da ext1nção dos JUIZes claSs1stas, repre
sentantes de trabalhadores e de empregadores 
Esse requenmento, no momento em que surge, de
monstra clarameme as Intenções de quem a deten
de Evldenc1a-se o que hav1amos dtto, algumas ve
zes, neste plenáno- querem acabar com a Justiça do 
Trabalho, o que é profundamente lamentável. 

Quero reg1strar o meu voto lavoravet ao reque
nmento apresentado. As matér~as devenam ser tra
balhadas, para que pudéssemos ter amplo espaço 
de debate. Havere, InclusiVe, na próXIma semana, 
após o lenado da Pãsooa, uma aud1ênc1a púbi1C8 na 
Comissão de Constttulção, JuSIIÇil e C1dedan1a 
onde esse assunto sara tratado. Duas pessoas de
tenderão delenn1nada Vlsio, contra a qual outras 
duas apresentarão seus argumentos t: ass1m que 
se amadurecem posiÇões. Apen~ esses proJI!
tos, poderíamos d1scubr com ma1s lempo e discern
Imento. 

Com todo respe1to, quero registrar o meu voto 
favorável ao requenmento. 

O SR- PRESIDENTI! (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Reg1stro o voto de V Ex", com mutto prazer. Con
tudo, entendi, pela argumentação do Senador José 
Eduardo Outra, que estava oompletamente com a ló
giCa e que ela sena bem melhor para os nossos tra
balhos Dai por que l1z essa votação para que esse 
losse o resultado - não nego -; mas V Ex" podena 
ter pedido venfiCSÇão de votos. Nlo o tez, portanto, 
perdeu a oportunidade de Impedir a votação. 

O SR- PRESIDENTE (AniDno Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matéria oonstante da Ordem do D1a 

Em sessão antenor lo1 lido o Requenmento n• 
202, de 1988, dos Senadores Callos W1lson e Ro
berto Fre1re, soliCitando, nos lermos do art. 71, InciSO 
VIl, da Constttulção Federal, que o Tribunal de Con
tas da Unllo preste 1nlormaçi5es relaCionadas à De
cisão n" 123198-TCU-Pienéno, prolenda em resposta 
à Consulta da ComiSsão de Trabalho, de Admlmstra
ção e SeMÇO Público de Câmara dos Deputados 
(Processo n• TC-Q00.852198-8). 

A Presidência oomumca ao Plenáno que os 
avulsos do relendo Requenmento encontram-se diS
tnbuidoe r1BS bancadas. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs Senadores que o aprova"tl que~ram 

permanecer sentados (Pausa.) 
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Aprovado 
A Presldêncoa tomaoa as provodêncoas necessé

nas para lazer cumpnr a deliberação do Plenano. 

É o seguonte o requenmento aprovado 

REQUERIMENTO N' 202, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Requeremos, com base no oncoso VIl ê:lo art. 71 

da Constrtuoção Federal, que o Tnbunat de Contas 
da Unoão preste as onfonnações soloclladas a seguir, 
relacoonadas a Decosão n • 123198-TCU-Pienéno, pro
lenda em resposta a Consulta da ComiSSão de Toabe
lho, de Admonostração e SeMÇO Público da Câ11'1818. 
dos Deputados (Processo n• TC.()()() 852198-e): 

1 Considerando que essa Coote decidiu que as 
operações de credito dos Estados que "se fizerem à 
conta de antecopação de receitas provwooentes llo 
processo de prNBIIzação de empresas eetaduaill" 
somente podem ser realozadas apos préVIo pron,... 
coamento do Banco Central e com a col'r1ISpCirldel1 
autonzação do Senado Federal, de acordo com as 
Resoluções n ... 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997, IO
das desta Casa, onformar se o Tnbunal de Contas da 
Unoão (TCU) onstaurou audltona no Banoo Nacional 
de Desenvolvimento Econõmoco e Socoal (BNDES) 
com o oqetovo de apurar responsabillc!ades em opa
rações de credito realozadas, por aquela onsbliloçlo 
hnai1Celf8. em desaoordo com o entendimento do 
TCU Se posltova a resposta, esctaoecer a srtuaçAo 
em que se enoontra a audltona. Se negatova, onfor
mar os mobvos pelos quaos o Tnbunal não onstaurou 
audltona. 

2. Esclarecer se, em razão da refenda deciSio. 
o TCU adotou alguma provodàncoa oom VISias a anu
lar as operações de crédito a conta de antecopação 
de receitas provenoentes do processo de pnvab2a
ção de empresas estaduaos que tenham sido realiza
das em desacordo com o entandomento dessa Cotla. 
Se poslllva a resposta, onformar quaos as provod6n
coas adotadas Se negatova, esclarecer por que o 
TCU nao atuou no sentido de anular as operaçêles 
rea~zadas 

3 Informar, aonde, se o Tnbunal de Contas da 
Unoão ompõs alguma penalidade a dongentas do 
BNDES em razão de aquele Banoo haver realizado. 
com alguns Estados, sem poéVIa autonzação do Se
nado Fedeoal, operaçções de coédrto à conta de a~ 
tecopação de receitas provenoentes de pl'lllllllzaqão 
de empresas estaduaos. Se posotova a resposta, co
munocar quaos provodàncoas foram &dotadas. Se ne
gatova. onlormar os motovos pelos quaos o Tnbunal 
aonde não aplocou sançiies 

4 Esctaoecer, por 11m, se o Tnbunal de Contas 
da Unlio adolou alguma providêncoa no sentido de 
que SB~Bm apuradas as responsabilidades de auton
dades dos Governos Estaduaos que realizam. sem 
autoriZação do Senado Fedeoal. opelllÇÕes de credito 
à conta de antecopa;;ão de receitas provenoentes do 
p11 a ss o de pnvatozação de empresas estaduaiS Se 
poaotova a resposta, Informar as pltlVIdênclas adotadas 
Se negatiVa. esclarecer as razões dessa atotude 

J...eil'icaçio 

O Tnbunal de Contas da Unoão exarou a Deco· 
são n•123198-TCU-Pienano, por meoo da qual canso
dera subordonadas a poévoa autonzação do Senado 
Federal a realozação. pelos Estados. de operações 
de coédrto a conta de antecopação de recertas prove
noentes do poocesso de pnvatozação de empresas 
lllltaduaos. 

Essa deciSão, todaVIa, loo adolada - apos vá
nos Estados haveoam celeblado essa modalidade de 
operação com o BNDES - JUstamente quando o Es· 
lado de Pernambuco estava prestes a obter empoés
bmO daquela onstotuoção. solo a mesma modalodade 
(antec:!pação de recettas provenoentes do processo 
de pnvetozação). 

Mas, ae mantido o entendomenlo do Tnbunal 
de Contas da União de que Pernambuco e os de
ma• Estados que pretendoam realozar essa modelo
dada de operação de coédlto não poderão fazê-lo 
sem a poéVIa autonzação do Senado. resta saber 
quaos as provodêncoas adotadas pelo própno TCU no 
sentido de anular as operações realozadas em desa
cordo com o entendimento formado por aquela Coite 
e de apuoar as reeponsabilldedas correspondentes 

Em outros tennos, as onfonnações solocrtadas 
- a apurar se o TCU está adotando as provodên
CIIIII cabl- para que a sua deciSão SBJ& aplocada 
de modo uniforme e equinome a todos os Estados 
da Fedeoaçio. 

Por úlbmo, como Senadores representantes de 
Pemambuoo, sabemos e esta é a razão de nossa 
lula que os recursos que senam obhdos com essa 
operaçio s1o de fundamental mpollincoa para ala
vancar o desalvoiVImento do Estado. E maos, esta 
q.-Ao vem provocando Intensos debates políticos 
em nosso Estado. E essa pohtozação - polênuca em 
todos os saus aspectos - é huto de uma oontradlló
na posoçêo de flloças pallldánas que no restante do 
Pais aprovam operações ldêrrtocas a pretandoda pelo 
Governo Pemambucano mas no Estado por onexplo· 
cével mesquonhez a ela se opõe. 

Por tudo ISSO, é portanto omprescondíwl a total 
transparência e pleno esclarecomento dos atas. poso-
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coonamentos e decisões das InStituiÇÕes envolvlclas: 
o BNDES e pnnc1palmente o Tnbunal de Contas da 
Umão 

Sala das Sessões, 3 de abnl de 1998 - Sena
dor Carlos Wilson - Senador Roberto Freire 

DOCUMENTO CITADO, ANEXADO PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Tribunal de Contas da Unlio 

DECISÃO N.0 123/98-TCU- PLENÁRIO 

1. processo n • TC-000.852198-8 
2 Classe de Assunto III - Consulta 
3 Interessada ComiSsão de Trabalho, de Ad

ministração e ServiÇo Públ1co da Câmara dos Depu
tados 

4. Orgão Câmara dos Deputados 
5. Relator M1R1Siro Ca~os Abla Alvares da Silve 
6. Representante do M1nisténo Público. Não 

Aluou 
7 Umdade Técnica. 8' Secex. 
8. Decisão O Tnbunal Pleno, ante as razlies 

expostas pelo Relator e com fundamento no art 1. •. 
InciSO XVII, da Le1 n 1 8 443192 e art 216, InCISO I, do 
Reg1mento lntemo. Dec1de 

8 1. conhecer da presente consulta, por preen
cher os requ1s1tos regunentaos; 

8.2. responder ao Presodente da Comossão de 
Trabalho, de Adrmmstração e SeMÇO Público da Câ
mara dos Deputados, encamonhando-lhe cópoa desta 
Decosão, bem como do Relatono e Voto que a funda
mentam, que 

8.2 1 os Estados estão autorozados a celebrar 
contratos de operaç6es de créditO previStas nos 
"Programes da Apooo à Reestruturação e ao Ajuste 
Foscai de Estados", conforma dospõe o art. 1.0 da Ae
soluçio n. • 70195, do Senado Federal, sempre que 
os mesmos contratos tenham sodo objeto da pedido 
de autonzação. aprecoedo pela Comossão de Assun
tos Econõrmcos e pelo Planáno daquela Casa do 
Congresso Naaonal, nos termos dos parágrafos 2. • 
e 3 • do mesmo art. 1.0 da Resolução n• 70195, 
acrescentados pela Resolução n. • 12197, também do 
Senado Federal; 

8.2.2 quando as refendas operações de crédo
to se fozerem à conta de antecopação de receitas pro
vementes do processo de pnvabzaçio de empresas 
estaduaiS requer-se, adocoonalmente, que a ln&htUI· 
ção flnanceora parte do contrato solocne prevoamente 
o pronuncoamento do Banco Central dO Brasil, sobre 
a operação em causa. nos termos dos parágrafos 1. • 
e 2 • do art 14 da Resolução n • 69195, 

8.3 determonar ao BNDES que se abstenha de 
conceder cradnos ens Estados, a totulo da adoanta
mento de recenas provenientes de processos de de· 
sestat1zação de empresas estaduaos, no ãmboto do 
Programa de Apooo a Reestruturação e ao AJuste 
F1scal de Estados. sem antes soliCitar em cada caso 
especifoco o pronuncoarnanto do Banco Central, nos 
termos dos paragrafas 1 • e 2 • do art 14 da Resolu
ção n.• 69195, oo Senado Federal, e sem que a Um
dade da Federação Interessada tenha submetido o 
respectivo pedodo de autonzação àquela Casa do 
Congresso Nacoonal. nos exalas teomos das Resolu
ções n 00 70195 e 12197, lambem do Senado Federal 

8 4 encamonhar c6p1a desta decosão. acompa
nhada do Relatono e Voto que a fundamentam, ao 
Presidente do Sanado Federal, ao Conselho Mona
táno Nacoonal a aos Tnbuna1s de Contas dos Esta
dos de M1nas Geraos, Parana, R1o de Jane1ro, Bah1a, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergope, Roo 
Grande do Norte, Poaui, RondOnoa, Roo Grande do 
Sul, Esp1nto Santo, Pará e Pernambuco, para co
nhecmento. 

9. Ata n ° 10198 - Plenáno. 
1 O Data da Sessão 25-3-1998 - Ordonána 
11 Espec~ocação do quorum: 
11.1 M1nostros presentes Homero dos Santos 

(Pr&Sidente), Adhamar Paladino Gh1so, Carlos Atola 
Álvares da Solva (Relator), Iram Saraova. Humberto 
Guornatães Souto, Bento José Bugann, Valmor Cam
pelo e os M1nostros-Substnutos Loncoln Magalhães 
da Rocha e Bentamtn Zymler. - Homero Santos, 
Presidente - Carlos Átila Álvares da Silve, MiniStro 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa, parecer da Comossão Doretora, ele
recendo a redação f1nal de proposiÇão aprovada na 
Oldem do Doa da presente sessão, que, nos termos 
do parágrafo úniCO do art 320 do Regomento lntamo, 
se não houver objeção do Plenáno, selá lida pelo Sr 
1• Secretáno em exercíoo. Senador Carlos F .atr~n ao 

É lodo o segUinte 

PARECER N.1 179, DE 1998 
(De Com1ssão D1retora) 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.• 59, de 1997 (n.• 386, de 
1997, na Clmara doa Daputactos) 

A ComiSsão D1retora apresenta a re,.; •" nnal 
do PrQJetO de Decreto LegiSiatovo n • 59, oe 1997 (n • 
388, de 1997, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o taxto do AGordo por Troca de Notas relalovo 
ao tnllres"" do Brasil, na quahdade. de membro pie-
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no. no Comrtê do Aço da Organozação para a Coo
peração e o Desenvolvomanto EconõmiCO- OCDE, 
celebrado entre o Governo da Republoca Federalova 
do Brasil e aquela Organozação, em Pans, em 17 de 
I Unho de 1996 

Sala de Reuniões da ComiSSão. 6 de allnl de 
1998 - Geraldo Melo - Presoderrte - Carlos Plllnlc»
nlo - Relator - Lucldlo Portalla - Emília Fernandes 

ANEXO AO PARECER N°179. DE 1998 
Façc saoer que o Congresso NaCIOnal apro

vou e eu.---. Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art 48. rtem 28, do Regomento Interno, 
promulgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO N". DE 1998 

Aprova o texto do Acordo por Troca 
de Notas relativo ao ingresso do Brasil, 
na qualidade de membro pleno, no Comlli 
do Aço da Organlmçiio para a Coopen;' 
a o Dannvalvlnwnta Ecouõnlico -OCDE, 
aelllbntdo - o Governo da Repúblicll 
Fedeialiva do Brasil a aquela a.,...m~. 
em Paris, em 17 da junho de 1996. 

O Congresso Nac10nal decreta: 
Art 1° É aprovado o texto do Acordo por Troca 

de Notas relatiVO ao Ingresso do Brasil. na qualida
de de membro pleno, no Comrtê do Aço da Orgam
zação para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econõmoco - OCDE. celebrado entre o Govamo da 
Republica Fedaratrva do Bras11 e aquela O<ga~IZB
ção. em Pans. em 17 de 1unho de 1996 

Paragrafo un1co. São surertos a aprovação do 
Congresso Nac10nal quaosquar atas que possam re
sultar em revosão do relendo Acordo, bem como 
qua1squer a1ustes complementares que, nos te...
do art. 49. I, da Constrtuoção Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patnmOnlo na
CIOnal. 

Art 2• Este Decreto LegiSlativo entra em vrgor 
na data de sua publiCação 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Cailos MagaNea) 
- O parecer lido va1 à publtcação. 

Sobre a mesa, requanmento que sará lide pelo 
Sr. 19 Secratano em exeR:ICIO, Senador Carlos Pa
troc•n•o 

É lido e apiOVIIdo o segu1nte· 

REQUERIMENTO N" 212. DE 1998 

Senhor Prnidente, 
Nos termos do IIII. 321 do Reg1mento lntamo, 

19qU8110 a dalpa,.. da pubftcaçio do Pai8C&r, para 
lmedoata diSCUSIIAO e votação da redação final do 

P101eto de Decreto Leg1slat1vo n• 59. da 1997, que 
aprova o texto a~ Acordo por Troca de Notas relativo 
ao 1ngresso do Brasil. na qualidade de memoro ple
no, no Comotê ao Aço da Orgamzação para a Coo
peração e o Desenvolvimento Econõmoco - OCDE. 
celebrado entre o Governo da Republoca Faderatova 
do Brasol e aquela orgamzação. em Pans, em 17 de 
1unho de 1996 

Sala das Sessões. 6 de abrol de 1998 - Nabor 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requenmento. passa-se à omed1ata 
aprecoação da redação tonal 

Em doscussão a redação fmal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

diSCUSSãO 
Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam quaoram 

permanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovada 
A maténa vao ã promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callo& Magalhães) 

- Sobre a mesa. parecer da Comissão Doretora, ofe
recendo a radação fonal que sera lida pelo Sr 11 Se
cretáno em exeR:iCIO, Senador Callos Patrocon10 

É lido o saguonle 

PARECER N.•180, DE 1998 
(Da Comossão D1retora) 

Radat=io final do Projeto da Decnlco 
Legislativo n.• 143, de 1997 (n.• 562, de 
1187, r111 c:am.ra doll Deputados). 

A Com•são Doratora apresenta a redação tonal 
do Pro~&to de Decreto LegislatiVO n • 143, de 1997 
(n • 1997, na Clmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação na Luta Contra o 
Cnma Orgen1zado e o Tn!.f1co de Entorpecentes e 
SubatlnCIIIS PsiCO!rópiC8S, celebrado entre o Go
verno da Rep~biiC8 Federatova do Bruil e o Go
verno da República Italiana, em Roma, em 12 de 
fevaretro de 1997 

Sala de Reumões da Comossão, 6 de ebnl de 
1998. - Geraldo Melo, Presidente, c.los P81roci
nlo, Relator - L.ucfdlo Portlllla - Emilla Fem8ndas. 

ANEXO AO PARECER N° 180, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Necoonal apro
vou, e eu, , PreSidente do Senado 
Federal, nos termos do art 48. rtem 28, do Regomen
to Interno, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N.• , DE 1998 

Aprova o texto do Acordo da Coope
ração na Luta Contra o crime Organizado 
e o Tnifico de Entorpecentes e Substiln
cias Psicotrópicas, celebrado entre o Go
.,..no da Repllbllca Fedarallva do Braail e 
o Governo da República Italiana, em 
Roma, em 12 de fevereiro da 1997. 

O Congresso Nac1onal decreta: 
Ar1 1 • É aprovado o texto do Acordo da Coo

peração na Luta Contra o Cnme OrganiZado e o Trá· 
f1co de Entorpecentes e Substâncaas Pslcotrópocas, 
celebrado entre o Govemo da RepúbliCa Federat1va 
do Brasil e o Govemo da RepúbliCa ltal1an11, em 
Roma, em 12 de levere~ro de 1997. 

Paragrafo umco São SUJBdOS à aprovação do 
Congresso Nac1onal qua1squer atas que possam re
sultar em reviSão do refendo Acordo, bem como 
qua1squer aJusteS complernerltares que, nos tennos 
do art 49, I, da Constdulçáo Federal, acanetem en
cargos ou compronussos gravosos ao patnnxlruo na
CIOnal. 

Art 2 • Este Decreto legislativo entra em v190r 
na data de sua publiCaÇão 

O SR. PRESilENTE (Antcno CaJias Magalliies) 
- O parecer l1do VIII à publicação 

Sobre a mesa. requanmento que será lido pelo 
Sr 1° Secretáno em exercício, Senador Carlos Pa
troclmo 

E lido a aprovado o segu1nte: 

REQUERIMENTO N.• 213, DE 1918 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

reque1ro a diSPIInsa de publiCaÇão do P.-, para 
1rned18ta diScussão e votação da radaçlo fir-.J do 
Pro)81o de Decreto legiSiabvo n.• 143, da 1997, que 
aprova o texto do Acordo da Cooperação na Luta 
Contra o Cnme OrganiZ8do e o Tráfico da Entorpe
centes e Substâncaas P&ICOIIÓpiC88, celeblado entre 
o Governo da República FederahYB do Brall e o ao
vemo da RepúbliCa ltal18na, em Roma, em 12 da fe
vereiro de 1997. 

Sala das Sessões, 6 da abril de 1998. - Ro
meuTuma. 

O SR. PRESIDENTE (Artano CaJias Magalliies) 
- Aprovado o requenmento, pasaa-se à medl8ta 
aprec18Ção da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encaro 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 Magalhães) 

- Sobre a mesa. parecer da Com1ssão D1retora, ofe
recendo a redação l1nal que será lida pelo Sr 1• Se
cretáno em exerc1ciO, SeMdor Carlos Patrocimo 

E lido o segUinte: 

PARECER N.•181, DE 1998 
(Com1ssão O.retora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.• 145, de 1997 (n.• 526, de 
1997, na Clmara dos Deputados.) 

A ComiSSão D1retora apresenta a redação f1nal 
do Pro)Bto de Decreto LegiSlatiVO n. • 145, de 1997 
(n.• 526, da 1997, fl8 Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo da Cooperação na Área de 
Tunsrno, celebrado entre o Governo da RepúbliCa 
Federal do Bra&ll e o Governo do Re1no da Espanha, 
em Bras018, em 18 de abnl da 1997. 

Sela de Reumões da ComiSsão, 6 de abnl de 
1998 - Geraldo Melo, Presidente - Carlos Patrocí
nio, Relator - EmOia Femandes - Luc1d10 Portella 

ANEXO AO PARECER N.0 181, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nac10nal apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fe
deral, nos tennos do art. 48, dem 28, do Regimento 
Interno, promulgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO N.• , DE 1998 

Aprova o texto do Acordo de Coope
raçio na Área da Turismo, celebrado -
lN o Governo da República Fe•:allva do 
Bra.a e o Govemo do Reino da Espanha, 
em Braille, em 18 da abril da 1997. 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art. 1. • É aprovado o texto do Acordo de Coo

peração da A:ea de Tunsrno, celebrado entre o Go
verno da República Faderat:va do Bras1l a o Governo 
do R81no da Espanha, em Brasllia, em 18 de abnl da 
1997. 

Parágrafo úniCO. São suJeitos à aprovação do 
Congresso Nacronal qua1squer atos que possam 
resultar em rev1são do refendo Acordo, bem como 
que1squer aJustes complementares que, nos ter
mos do art. 49, I, da ConstitUIÇãO Federal, acarre
tam encarargos ou comprom1ssos gravosos ao pa
tn:nOniO nac1onal. 
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Art 2 • Este Decreto LegislatiVO entra em v1gor 
na data de sua pubiiCBçào 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Car1os Magalhães! 
- O parecer hdo va1 à publiCação 

Sobre a mesa, requenmento que sera hdo pelo 
Sr 1° Secretano em exerc1c10. Senador Cartos Pa· 
1roc1n10 

E hdo e aprovado o segwnte 

REQUERIMENTO N• 214, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Reg•mento lntemo. 

reque1ro a d1spensa de publicação do parecer, para 
1med1ata discussão e votação da redação f1nal do 
Proj8to de Decreto LegiSlatiVO n ° 145, de 1997. CJ,Ie 
aprova o texto do Acordo de Cooperação na Area de 
Tunsmo, celebrado entre o Governo da Republica 
FederatMl do Brasil e o Governo do Re1no da Espa
nha. em Brasília. em 18 de abnl de 1997 

Sala das Sessões. 6 de abnl de 1998. - Jasé 
Agi ipino Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Anonlo Carlos Magalhães) 
- Aprovado o raquermento. passa-se a 1med1ata 
apreclllçào da redeção f1nal. 

Em diSCussão a redação hnal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encemD a 

diSCUSsãO 

Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam quaram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A maténa va1 à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (ArCano Carlos Magallãas) 

- Sobre a mesa. parecer da Comissão D1retora. ofe
recendo a redação final que será hda pelo Sr. 1• Se
cretáno em exerclc10, Senador Cartas Patroc1n10. 

É lido o segu1nte 

PARECER N.0 182, DE 1998 
(Da COmssão Otretora) 

Redllçiio finlll do Projeto ele Decreto 
Legia..UVO n.• 146, de 1997 (n.• 224, de 
1185, na Clmara doa Deputadoa.) 

A Comissão Dtretora apresenta a redação final 
do ProjetO de Decreto LegiSlatiVO n ° 146, de 1997 
(n • 224. de 1995, na Cámara dos Deputados), que 
aprova o texto do Estatuto da ConlerênciB da Ha1a 
de Dtredo InternaCIOnal Pnvedo, aprovado na VIl 
Conterêncl8, realizada no parlado de 9 a 31 de outu
bro de 1951 

Sala ae Reumões da Corn1ssão. 6 de abnl de 
1998 - Geraldo Melo. Pres1dente - Carlos o>a•rocl
nio, Relator - Luc1dio Portella - EmRia Fernandes. 

ANEXC AO PARECER N • 182. DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nac1onal apro
vou, e eu . Pres•dente do Senado Fede
ral. nos termos do art 48, dem 28 do Reg1memo ln
terno. promulgo o segumtf' 

DECRETO LEGISLATIVO N •. DE 1998 

Aprova o texto do estatuto da Con
feréncia de Haia de Direito Internacional 
Privado. aprovado na VIl Conferência, 
realiZada no per1odo de 9 a 31 de outubro 
de 1951 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art 1 • E aprovado o texto do Estatuto da Con

ferência da Ha18 de D1redo Internacional Pflvado. 
aprovado na VIl Conlerênc1a, realizada no per~odo 
de 9 a 31 de outubro de 1951 

Paragrafo uniCo São su1e1tos a aprovação do 
COngresso Nac1onal quwsquer atos que possam re
sunar em rev1são do retendo Estatuto, ass1m como 
quaiSQuer ajustes complementares que. nos termos 
do art 49, I, da Constdulçào Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patnmón1o na
CIOnal 

Art 2 • Este LegiSlativo entra em v1gor na data 
de sua publiCaÇãO 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- O parecer hdo va1 à publicação 

Sobre a mesa. requenmento que va1 ser hdo 
pelo Sr. 1• Secretano em exerc1c10, Senaoor Cartas 
Patrocimo 

E lido e aprovado o segu1nte 

REQUERIMENTO NR 215, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

raque1ro a diSpensa de publiCação do Parecer. para 
1med1eta discussão e votação da redação f1nal do 
ProJSio de Decreto LegislatiVO n• 146. de 1997 (n• 
224195, na Câmara dos Deputados). que aprova o 
texto do Estatuto da Conferência da HaiB de D1re1· 
to InternaciOnal Pnvado. aprovado na VIl Conterén
CIB, realizada no per1odo de 9 a 31 de outubro de 
1951 

Sala das Sessões. 6 de abnl de 1998 - Ber
....clo Cabral 
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--~====~~~~~-----------
0 SR. PRESIDENTE (AnlonJO Carlos Magallães) va o texto da Emenda aos arts. 6 e 22 do Acordo 

- Aprovado o requenmento. passa-se à 1med1ata OperaciOnal da OrganiZBÇão Internacional de Tele-
apreciação da redaçio f1nal. comuniCações por Satélrte - INTELSAT, aprovada 

Em d1scussão a redação f1nal pelo XXV Encontro dos S1gnatános, em 4 de abnl de 
Sobre a mesa, emenda à redação f1nal que 1995. 

sera lida pelo Sr. 1• Secretáno em exercíciO, Sena- Sala de Reumões da Com1ssio, 6 de abnl de 
dor Carlos Patroc1n10. 1996 - G11111ldo Melo, PresiCienle - C&rlotl P-I-

E lida a seguinte' nio, Relator - Lucldlo Portella - EmRia Fernandes. 

EMENDA OE REOAÇÃO ANEXO AO PARECER N.0 183, OE 1996 

Oferecida à Redaçilo Final do Praje- Faço saber que o Congresso NaciOnal apre-
to de Decreto Legisllllivo n.l146, de 1997 vou. e eu, , PresiCienle do Se· 
(N.I 224195, na Cirnara doa Deputados), nado Federal, nos termos do art. 48, rtem 28, do Re-
que aprova 0 taxto 11o Nlaluto da conte- gwnento Interno, promulgo o segu1nte 
rincia de Haia de diralto intamsclonal DECRETO LEGISLATIVO N ° , OE 1998 
privado, aprovado na VIl conlerincla, rea-
lizada no período de 9 a 31 de outubro de Aprcwa 0 laxto da Emenda - arta. 

& e 22 do Acordo Operacional da Organi-
1951· DçAo lnternaciMWI de T81acomunlcaçõ-

Oe modO a debcar explíalo o falo de que o • por Sa161118 - INTELSAT, ap!ovada 
BrasU retorna à Conferêi1CIII da Haia de 01111110 ln- pelo XXV Encontro doa Slgnatárlotl, am 4 
tarnaaonal Pnvado, conforme consta claramerrte da de abril da 1995. 
exposiÇão de moiNOII do Mmistro de Estado das 
Ralações Extenores, olan!l;o a seguinte etnanda de O Congresso NaciOnal decrala. 
redação a ser InCluída na redaçio final, nos termos Art. 1.1 É aprovado o texto da .ErMnda aos 
do art. 323 do Reg1mento Interno: arts. 6 e 22 do Acordo Opef8CIOIIIll da OrganiZBçio 

Acresça-se ao art. 1.• do PI'0(8to de Decreto InternaciOnal da Telecomui'IICações por Satélite- lN-
LegislatiVO n.• 146, de 1997, a seguinte expressão TELSAT, aprovada pelo XXV Encorrtro dos Signatá· 
expletrva. após a data "1951": nos, em 4 da abnl da 1995. 

Parágrafo umco. São SUJBrtos à aprovação do 
• .. 1951, em wtude do retorno da Re· Congresso Nacional quaiSquer atos que possam re-

pública Federabva do BrasB à Conlerênc~a. • sultar em re-onsão da ratencla. Emenda, bem como 

Sala das Sessãas, 6 de abril de 1996. - Sena- quiiiSquer BJustes C0f111(emerrtares que, nos tennos 
dor Bernardo C.bral- Relator na CRE. do art. 49, I, da ConstrtuiÇão Federal, ac:anetem en-

(A Comissão OuafDta.} cargos ou compromssos gravosos ao patnrn6nl0na
CIONII. 

O SR. PRESIDENTE (Ar*no Carlos Magsllães) Art. 2 • Este Decreto Leg•labvo entra em v1g0r 
- Encerrada a discussão, a maléna VBI à Comssão na dela da sua pubiiCIIÇio. 
D1retora para pan!CI!r sobe a emeuda. O SR. PRESIDENTE (Artonio Carlos Magallães) 

0 SR. PRESIDENTE (Ar*no Carlos Magallães) - 0 parecer lido Vai à pubiiCIIÇio. 
- Sobre a mesa, parecer da Cormssão Diretora, ola- Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo 
recendo a redação fUIIII será lida pelo Sr. 1• Secrelá- sr. 1• Secreláno em exercíCIO, Senador Carlos Pe-
rio em exercíciO, Senador Carlos PatrocíniO. trocín10. 

É lido o seguUI!a: 

PARECER N.• 183, DE 1918 
(Da Comissão D1retora) 

Radaçio llnal do Projlllo de Decreto 
Legislativo n.• 3, de 1191 (n.• 399, de 
1997, na Clmanl doa DepuiBcloa.) 

A Comissão D1retora apresente a redaçio final 
do ProJeto de Decreto leglslllbvo n. I 3, de 1998 (n. • 
399, de 1997. na Clmara dos Deputados), que apro-

É lido e aprovado o segu1nte: 

REQUERIMENTO N.t 218, DE 1118 

Senhor PI'8Sidente, 
Nos terrno8 do art. 321, do Reg1merrto Interno, 

reque110 a diSp&naa de pubbcaçio. para 1madtata 
diSCussão e votação, do Pa.-r referente à redação 
final do Pro(81o de Decreto LegllllaiiVO n. • 3, de 1996 
(n.1 399197, na CAmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Emenda aos arts. 6 e 22 do Acordo Ope-
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racoonal da Organ1zação lntemac1onal de T elecomu
mcações por Satellte - INTELSA T, aprovada pelo 
XXV E ncont'tl dos S1gnatar1os, em 4 de abnl de 
1995 

Sala das Sessões. 6 de abnl de 1 998 - Ber
nardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Cal1os Magalhães) 
- Aprovado o requenmento, passa-se a 1med1Bta 
aprec1ação da redação lmal 

Em discussão a redação final (Pausa ) 
Nã<' havendo quem peça a palavra, encerro a 

d1scussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam quenam 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena va1 a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cal1os Magalhães) 

- Sobre a mesa, paiBCer da Com1ssão D1.-ora. Cllfe
reoando a redação final, que será lido pelo Sr 1 • Se
cretano em exerclcoo, Senador Carlos Patroc1mo. 

É lido o segUinte 

PARECER N.• 184, DE 1998 
(Da ComiSsãO D1retora) 

RedB!;iD 1"111111 do PI'DjeiD da Declleto 
Laglsllltlvo n.• 7, de 11198 (n.• S77, de 
11197, na Cima111 dDa OepuladDs). 

A Com1ssão D1retora aprasenta a redação l1nal 
do ProJBio de Decreto LegiBiatlvo n. • 7, de 1998 (n. 1 

577, de 1997, na Câmara dDs Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre SeiYIÇos Aéreos Sub"Re
giOIIaiB. entre os governos da RepubliCa Argenbna, 
da Republica da BoiiVIB, da RepubliCa Federativa do 
BI'BSII, da RepúbliCa do Chile, da República do Pal&
gual e da República Onental do UruguaJ, celebllado 
em Foi!Bieza, em 17 de dezembro de 1996. 

Sala de Reumões da ComiSsão, 6 de abri de 
1 998 - GeraldD Melo, Presidente - CartDa PatnM:f
niD, Relator- LucfdiD Port.lla- EmUla Famandea. 

ANEXO AO PARECER N 1 184, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal. 
nos tennos do art 48, item 28, do Regmento Inter
no, promulgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO N • , DE 1998 

Aprova o lUto do Aconlo ...awa Ser
v~a ,..._ Sub-Reglonais, - DB 
a- da República Argenll•. da Re
pllbllca da Bolívia, da Rapúbllca Fada,...._ 

ve do Bl'llall, da República do Chile, da 
Republica do P .. guai e da República 
Oriental do Uruguai, C61ebiado em Forta
leza, em 17 de dezembro de 111!16. 

O Congresso Nacoonal decreta: 
Art 1 • E aprovado o texto do Acordo sobre 

SeiYIÇOS Aereos Sub-Reg10na1s, enlle os Governos 
da RepubliCa Argen~na. da RepúbliCa da BoliYIB, da 
RepubliCa Federabva do Brasil, da RepúbliCa do Chi
le, da RepúbiiCB do Pa~agua1 e da RepúbliCa Onental 
do U1Ugua1, celebrado em Fortaleza, em 17 de de
zembro de 1 996 

Paragrafo ún1co São SUJados à aprovação do 
Congresso Nacoonal quaiSquer ates que possam re
sultar em NVISão do relendo Acordo, bem corno 
quBisquer &JUStas complementai8S que, nos tennos 
do art. 49, I da ConstlluiÇão Federal, acanatem en
cargos ou compromiSSOS gi8VOBOS ao patnm6noo na
coonal. 

Art 2 1 Este Decrato Legr • .abvo entl& em vigor 
na data de sua pubiiCIIÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Antcno cartas Magalhias) 
- O parecer lido V8l à pubiiCIIÇAo 

Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo 
Sr 1° Secretáno em exercic:ID, Senador Carlos Pa
troclnoo 

r: lido e apiDY&do o segulllle: 

REQUERIMENTO N.• 217, DE 19!18 

Senhor PA!sldente, 
Nos tennos do art. 321, do Regmento Interno, 

requ&~ro a diSpensa de publicação, para unedlata 
discussão e votação, do Paraoer referente à redaçãD 
final do Pro)BID de Oec.-o LegiSlabvo n.• 7, de 1998 
(n.• ST7197, na CAmara dos Deputados), que apiOYil 
o texto do Acordo sobN Sei'VÇDS Aéi80S Sub-RegKI
nBIS, entre os Governos da República Argenbna, da 
República da BoliYIB, da República FederaiMI do 
818511, da República do Ch1le, da RepúbliCa do Pa~a
gual e da RepúbJICB Onental do U~U~J~al, celebnldo 
em Fortaleza. em 17 de dezembro de 1996 

Sala das Sessões, 6 de abril de 1998. - NllbDr 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (AniDno cartas Magahlas) 
- Aprovado o l8qUBIIIIWfiiD, passa-se ê lllledJata 
apr8CIBÇão da rBdação final. 

Em diScusaAo a nKiaçlo final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUssão. 
Emvotaçao. 
Os Srs Sanadoras que a ap10va111 q-ram 

permanecer sentedDs. (Pausa I 
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Aprovada 
A matena va1 a promulgação. 
O !IR PRESIDENTE (Antcnlo Cartas Magalhães) 

- .Sob,.., a- mesa. parecer da Comossão Doretora, ofe
P.Cenao a redação tonal que será Ioda pelo Sr. 1° Se

crelaroo em exercocoo, Senador Carlos Patroconoo. 

E lodo o seguonte 

PARECER N.• 185, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Redaçio final do ProJeto da Lal do 
Senado n.• 220, de 1997. 

A Comossão Doretora apresenta a redação tonal 
do Pro1eto de Leo do Senado n.• 220, de 1997, que 
estabelecP as Doretnzes Nacronaos de Defesa CMI. 

Sala de Reunoães da Comossão, 6 de abril de 
1 998 - Geraldo Melo - Presidente - Carloa P• 
troconio - Relator- Lucldio Portalla - EmOia Fer
nandes 

O SR. PRESIDENTE (Artonoo Cartas Magalhães) 
- O parecer lodo vao à publocação 

Sobre a mesa. requenmento que sará lodo pelo 
Sr 19 Secretano em axercicoo, Senador Carlos Pa
trocímo. 

E lodo a aprovado o seguonte: 

REQUERIMENTO N.• 218, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Nos termos do art 321 do Regomento Interno, 

requeoro a dospensa da publucação do Parecer, para 
:medoata doscussão e votação tonal do PI'OIBio de Lei 
do Senado n • 220, de 1997, de onocratlva da Cornos
são Especoal do "EI Nino", cnada através do Reque
nmanto n • 533, de 1997, que estabelece as Diretn
zes Nacoonaos de Defesa Covol 

Sala das Sessões, 6 de abnl da 1998 - Ro
meuTuma. 

O SR. PRESIDENTE (Artcnoo Cartas Magalhães) 
- Aprovado o requenmento, passa-se à IITIIIdoata 
aprecoação da redação final 

Em doscussão a redação tonal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

diSCUSsãO 

Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam queoram 

permanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovada 
A matena vao a Cãmara dos Deputados. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Peço a 

palavra pela ordem, Sr Presodente 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoc. Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
PedroSomon 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS Pela or· 
dem. Sem revosão do orador.) - Sr Presoc:tente, no 
mês passado, levanteo uma questão, fazendo um 
apelo a V. Ex', com relação a três prqetos de monha 
autona que, por sue omportãncoa, estavam em condo· 
ções de entrar na Ordem do Doa V Ex' respondeu 
que os proj81os sanam corocados na pauta do mês 
da abnl. Contudo, na pauta estabelecida para o mês 
de abril, esta para ser doscutodo e votado o proJSIO 
referente à realização de um plebiSCito; mas não o 
proJStO referente ao Fundo de Estabolozação Foscai
FEF, que excluo os munocípoos desse Fundo. Para 
este proJSIO, em dezembro do ano passado, canse· 
guo a asSinatura de pratocamente lodos os Senado· 
res, e, atendendo a apelo no senbdo de que ele não 
voltasse à Câmara e fosse votado, concordei em 
destacar a emenda e fazer uma emenda em separa
do. Surpreendentemente, vetO que ele não too votado 
em dezembro e nem na convocação eldlaordonária. 
Acreddo ter havido qualquer equivoco na elaboração 
de pauta para o mia de albnl, já que ele não foo on
clufdo na pauta do mês. 

Além dosso, Sr. Presidente, laço o pedido de 
criação da uma comissAo espaaal para tratar da 
questão do dese~rego. Por ser questão tão atual e 
imonente, V Ex" Já havia se manofestado no aentoc:to 
da que não havena problema nenhum, que sena co
locar em qualquer votação para que o Plenário deco
dosse ae aprovana ou não - pelas menrlestaçi5es, há 
uma unanmoc:tada favorável. 

Creio que deve ter havido algum equivoco. 
Portanlo, faço o apelo no sentido de que essas duas 
rraténas, caso V Ex" concorde, cor-.n da pauta 
ainda nesle mês de abril. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- Uma Já consta; a outra constará até o Iom deste 
mia, conforme onlooma a Mesa ... 

O SR. PEDRO SIIION (PMDB-RS)- A M- é 
V. Ex", Sr. Presoc:tente. A Assessona. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo CaJios Magalhães) 
-A Secretana de M-

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS)- Sm, claro. 
O SR. PRESIDENTE (Artcruo Cartas Magalhães) 

- Aliás, não sou a Mesa; sou o Presoc:tente de Mesa, 
um pouco meos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - E a ou· 
Ira? 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- A outra, evidentemente, var ficar entre os temas -
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dentre os quaiS estão a questão do desemprego e 
das onvasões que se sucedem, cnando uma certa ln
tranqi:idodade ao Paos -. sobre os quaos reunorer os Lo
deres da Casa para deloberar São temas omportan
tes portanto, acredrto, o Senado deve debatê-los 
com certa urgêncoa. 

Dai por que quero conversar com os LídeiiiiS 
para que eu tenha uma oponoão geral e possa trazer 
os temas - como o que V Ex" crte - o maos rápido 
possovel, a desperto de a pauta já estar realmente 
cheoa de emendas constrtucoonaos. que demoram. 
Entretanto. e um tema omportante, e, dada a sua im
portãncoa. com outros doos ou três temas que os Lí
deres vão escolher, vamos realozar algumas sessOes 
com esse Iom. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Murto ob
ngado 

O SR PRESIDENTE (Arloruo Certas Magalhles) 
-A Presidêncoa comunoca ao Plenário que a sessão 
de amanhã será no penado normal, tendo em vista 
que a sessão do Congoesso Nacoonal sera às 19h 
Por outro lado, haverá uma sessão na quarta-feora 
não-delobenmva; consequentemente, apenas para 
que os Parlamentares que quoserem dar suas opomõ
es possam vor ao plenáno para fazê-lo. 

O SR. PRESIJENTE (Ankno Certas Magallles) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador lns Rean
de 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO Pronuncoa 
o seguonte doscurso) - Sr. PreSidente, Srls e Srs. 
Senaelon!s, após 10 meses de ausêncoa desta tribu
na, volto a ocupá-la com a mesma tranqüolldade de 
conscoêncla das vezes antenores. para dar continuo
dada, no Senado Federal, ao deSempenho de meu 
mandato panamentar, rnterrompodo para cumpnr om
portante miSSão de monha VIda públoca a frente do 
MoniSténo da Justoça, por força de urecusável colllvote 
que, em maJO de 1997, me foi formulado pelo PreSI
dente Fernando Hennque CardoSo. 

Naquela ocasoão. acabara de exeocer a Praso
dêncra da ComiSsão de Constrtuoção, Justoça e C:oda
danra, rdelotoiicando-me, alo e neste plenáno, com o 
debate dos grandes temas necronaos - os políticos, 
os econõmocos. os IU(lrcrános, os SOCIBIS e os cultu
raiS -. o que me perrmtru vrsualrzar problemas de real 
msgnrtude, murtos dos quaos afetos à área de alllbur
ções onstrtucoonaiS da Paste que venho exercendo 
sempre com esponto publico e rntegral devotamento 
aos Interesses nactana1s 

Nlo Minrsténo, empenheo-me por buscar soluçõ
es compatíveos com uma realodade emergente, às 
vezes extremamente delicada, reclamando acuidade 

e descortino a fom de evotar que algumas cnses 
eclodrssem e ontranqüolrzassem o Paos, evoderrcran
do. por exemplo a precanedade de nossa estrutura 
pendencl8na e outras angustoantes ddrculdades que 
velaram como autêntrco desafio. enfrentado com 
sensrbolodade e o forme proposrto de superá-lo dentro 
de drfrculdades con1unturaos 

Ao defrontar-me, por exemplo, com a vosoWf 
pracanedade de nossa base cart:erána, dospus-me a 
dar comonurdade ao PI"Ojelo Zero-Défrcll, elabonrdo 
aonda ao tempo de meu antecessor, Monrstro Nelson 
Jobom, cuto objetovo era a construção de 53 presí
diOS acrescrdos de maos 52 - esses úlbmos exctuso
vemente pi'Ojelados com recursos provenoentes do 
BNDES 

Enquanto se levava a cabo easa angustoante 
tarefa, sucessrvas rebeliões em vánas unrdades fe. 
deradas explodoam com ompeto devastador, apre
sentadas em meoo a cenas crudelíssrmas que toca
vem fundo nossa alma, exogrndo um trabalho rnocral 
de humsmzação, procedrdo com beneditrno desvelo, 
sem o que não se lena alcaroçado essa relatrva tré
gua, que agora felozmente se regostra 

Reconlo que, ao rnaugurar no semestre passa
do, no Roo de Janerro, a Penrtencoána Bengu III, con
tamos com menções esbmulentes da mrdoa, ressal
tando a ornpor!Ancoa de darmos prossegurmento 
àquela mssão. o que for posto em destaque no Con
gresso de Defensores Públooos, em Fortaleza, a 23 
de setembro. e, logo em seguida, em concorndo 
Slmpósoo de Advogados Cnmonalrslas, em Silo Pau
lo, quando recebi aplausos confortadores pelo anún
coo de metas que, eob esse aspecto, estava execu
tando e comrnuena a fazê-lo à freme do Monosténo a 
mrm entregue pelo Chefe da Nação 

Com os membros do Conselho Penitencréno 
drscutra, horas a fio, as necessidades meos premen
tes do setor, com o fim de dimrnuor a conotação dra
rnátoca com que nos defrontávernos, receber odo de 
Governadores e Assembléras JUSIISSimas reMnclrce
ções para a construção de novas unidades p,.oonaos 
capazes de aloplr com dognldade os apenados pala 
Justiça, encarcerados de modo preceníssrmo. 

No âmbrlo da Secretana Nacoonal de Dorertos 
Humanos, CIJI8 atuação acarnpanhel nuto de perto, 
111udamos a proJB!ar rntemacronalmente urna ma
gem bem mars favorável do Brasrl, pondo Iom a dos
torções que, no passado, maculanrm nosso prestrgro 
doante da comunidade ontemacoonal 

No que concerne às cnanças e aos adolescen
tes, aos Idosos, aos defocoentes. enfim, às mrnonas 
msrs vulneráveos. procuramos atuar dentro de pro-
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gramações especlfocas. de•xando pro.sent& a nossa 
delermnação de tudo fazer para uftlllp8Ssar empec•
lhos ocas~ona•s - quase todos conseqüentes de •n
d•sf&IÇ8VBIIIISufiC•ênciB de dotações OIÇ8mentánas. 

Em retação à Funa1, cOIWIVemos com as su
cessiVaS postulações dos 1ndlgenas, ora referentes a 
demarcações de falli8S temtonaiS, ora a uma assiS
tência maiS profiCiente que lentamos atender com 
presteza e soiiCttude. 

Referentemente ii segurança pllblica, estrutu
ramos. com o apo1o do Congresso, uma nova secre
tana bem maiS ég1l e tecniCamente modema, perm
bndo-lhe, pelo processo de 1rlfonnallZ8ÇAo, o entro
samento pennanente com os Estados, na defesa da 
sociedade. 

Quando, no semestre passado, ocomsram fa
tos last1máw1S envolvendo a ordem pública, prota
gonizadOS por poliCiais rmlitares, desdobrei-me em 
proced•mentDs saneadores, buscando até alternatiVa 
consbtuCIOIIBI como solução para o mpasse de gra
ve repen:ussão no Pais. 

TIVB, Sr Pres1dente, Sr"s e SIS Senadores, o 
prwllég10 hiSionco de referendar o Código de TrânSI
to brasileiro, curo 1níc1o de VIgência representa algo 
de poslbYO na d•m•nuiÇio dos alannantes indiCBs de 
aCidentes nas centros ulbanos e nds rodcMas, o que 
destaco nesle momento com natural eulona. 

Preoc~o em subsbtulr textos obsoletos por 
normas maiS modernas. ded1que1-me ii retormulaçio 
do Cod1go Penal, do Código de Processo P-1 e da 
Le1 de Elcea~ções Pena1s, constttUindo três comiSSÕ
es de afta nivel que vêm trabalhando Infatigavelmen
te para a elaboração defintt1va dOS respectiVos proJ&
tos. cuJ8 diSCussão com segmentos Interessados de
vera oconer nos próximos d1as sem açodamento 
exagerado, mas sem as enervantes procrasllnações 
Que tomam quase mlindável nussão de tamanha re
levãnca. 

Aluis, no que tange ao Cód190 Penal, CUJO an
teproteto f01 concluido, des1Qne1. no ulbrnc d1a 24, 
uma comiSsão I'BVIsora que se 1ncumblrá de reapre
ciar a proposta lniCIBI, aprovettando, para tanto, su
gestões enviadas 1nclus1Ve pela Internet 

A viOlãnaa, sob seus múlbplos aspectos, mse
nu-se sempno no contexto de nossas preocupações 
com a Pot11:.a Federal e a Políc1a Rodovl&na. nas 
suas JUn&dlções especifiCas. levando a efetto um tra
balho obstinado no combate às drogas, ii lavagem 
de d1nhe1ro, ao porte Ilegal de armas, ao nareotráf•
co. enf1m. a todo um elenco de delttos, combabdos 
com sevendade e nenhuma complacãnciB. 

---------------------
Em nosso re1ac10namento no se1o do Mercosul. 

tudo fiZemos para que a 1nteração com Argent1na, 
Uruguai e Paragua• se processasse corA!Iamente, 
fortalecendo a sua unifiCação e ate ampl•ando-a com 
espontãnea adesão de outros pa1ses da Aménca La
bna. 

Nesta e na outra Casa do Congresso, eswe 
vánas vezes diSCubndo em suas comiSSÕeS temas 
pnontános, ass1m considerados por Senadores e 
Deputados, na elog1avel preocupação de atender às 
legrtunas ImposiÇÕes do mandato popular. 

Sr. Presidenta, S,.s e Srs Senadoras, voho 
hoJB a esta Plenano conVICto de que me esforce• 
para corresponder a confiança que em m1m 101 depo
sitada pelo Pres•dente Fernando Hennque Cardoso, 
de quem semp111 recolhi magnifica Impressão de sua 
VIsãO de estadista, cabendo-lhe du'BCionar as pcllt,. 
cas públiCaS postas em execução durante o seu 
atual Governe. 

Espero. por outro lado, não haver deslustrado 
o mandato senalonal durante os dez meses e alguns 
d1as em que esave fonnalmente ausente do Con
gresso à frente de uma Pasta essenc•almente políb
ca com uma gema de complexas atnbuiÇÕBB, IIXIgln
do, quase sempre. decisões prontas e efiCIIzeS. Ao 
lado diSSO, espero que os meus çoestaduanos, aos 
quaiS have1111 de submeter proXIrriBmente o meu 
nome para novo veredrto, me a1udem a prosseguir 
na vida púbiiCB, sem J8m&IS desmerecê-los, seMndo 
a GOiás e ao País Deus havelá de conceder-me for
ças para continuar lutando em lavor dos ldlllliS de
mocníbcos e de tudo o que possa repn~sentar a as
piração ma10r do povo brasileiro. 

Ao encenar m1nhas palavras, Sr. P-.:lente, 
quero reg1strar os meus agradecimentos pess.:~~~is a 
V. Ex" que. como Presidente desta Casa e do Con
gresso Nac•onal, esteve sempre atento e ~ra 
emprestou o seu BpoiO, a sua soiKianedade, ils nos
sas ações nos momentos maiS dlf•c:e•s que VIYBrncS 
à ln~nte da Pasta da Justiça. Esse mesrnc apoiO, 

multaS vezes, s1lenc•osamente eu o sentiS mutto de 
perto por parte do Senado Federal, por parte de to
dos os Senadores, 1ndependentamente de partido 
pohbco çom representação nesta Casa. Tinha certe
za de que a solldanedade não nos laitana A posiÇio 
•nd•scut1vel da apo10 por parte do Senado Federal 
encoi'Bjava-me e dava-me o equdíbno necesséno 
para tomar as decisões necessanas 

Agradeço a Cámara dos Deputados, poiS, mul
tas vezes, d1ante da Situações çomplexas ou de mo
mentos dlf1çe•s VIVIdos pelo Pa1s, nas areas ateias 
ao M1msteno da Justiça, lambem não nos laftaram 
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os Deputados Federa1s. pelo contrario sempre lo· 
ram sohdanos. conscentes de que ah esta'la um 
representante. um 111tegrante do Congresso Naao· 
nat. com a responsabilidade de sempre d1gnd1car o 
Poder LegiSlatiVO 

Queremos. nesta hora. declarar-nos extrema· 
mente agradecidos a todos os Senadores Seremos 
solldanos com a Casa em todos os momentos em 
que se f1zer necessana a nossa pan~e1pação para 
engrandecê-ta Quero lambem regiStrar o meu reco· 
nhec1mento ao Presidente Fernando Henrique Car· 
doso pelo apo10. peta solldanedade que recebi du· 
rante esses dez meses Em momentos dafaceas. sem
pre encontrei em Sua Excelência aquele Chefe. 
aquele estadista seguro. que entendia as nossas po· 
siÇiies e nos apcnava para que. no cumpnmento do 
dever. pudessemos tomar atttudes que embora fe
nssem alguns Interesses. vasavam a defesa dos mte
resses nactonaas 

O Sr. Beni Veres !PSDB-CE) - V Ext conce
de-me um apane? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB·GO) - Ouço. 
com prazer. o Senador Bena Veras 

O Sr. Beni Varas (PSDB-CE)- Quero parabe
mzar V Ex• pelo seu desempenho como MiniStro da 
JustiÇB Como representante leg111mo do povo brasi
leiro. V Ex" tomou atttudes corretas, oponunas. re
velando o grande homem publico que e Se)a bem
VIndO de volta ao Senado' 

O SR. IRIS REZENDE IPMDB-GO) - Mu1to ob
ngado F1co mutto feliZ com o apane de V Ex" e o 
1ntegro ao meu pronunciamento, porque ele e. so
bretudo. honroso e dagnlfacante para mam 

O Sr. Elcio Alvares (PFL-ESl - V Ex" permi
te-me um apane. Senador lros Aezende? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Ouço. 
com prazer, o Senador Elc1o Alvares 

O Sr. Elclo Alvares (PFL-ES) - Senador Jns 
Rezende. ho)e V Ex" retoma a Casa. e o faz com a 
tranquilidade do dever cumpndo Como tOdos os 
seus am•gos e admiradores esperavam, V Ex" teve 
no M1n1steno da JustiÇa um componamento que en
grandeceu a1nda maiS a sua VIda publica Suas pala
vras derr10nstram a matundade de um politiCo que 1a 
v1veu pratiCamente IOdas as emoções da v1da publi
ca Inegavelmente o M1n1steno da Just1ça representa 
para aqueles que. como nos, são advogados um es
tagiO bastante elevado no quadro que ornamenta e 
emoldura a VIda daqueles que se ded1cam ao D~rel
to Gostana de d1zer que V Ex" fo1 um dos compa
nheiros ma1s dedii:Bdos do Governo Fernando Henn
que Cardoso. pnnc1palmente ao Pres1dents Agora, 

Senador lns l'lezende teremos oponun1dade de con
tar com a panoc1paçào de quatro Senadores no Go
vemo An1es contavamos com apenas dois o Sena
dor Art1ndo P Jrto e V Ex" TOdos aqueles que vão 
ocupar Mm1stenos estão consc1entes de que o cam•
nho que V E .. traçou aumenta a responsabilidade 
daqueles que cassam. a pan~r desta semana, a cola
borar com o Presodente Fernando Hennque Cardo
so P"r~ .o M ~1steno da Just1ça. 1ra o Senador Re
nan Calhe~ros JOvem mas depos11ano da conf1ança 
de todos aqueles que esperam que S Ex" cumpra a 
mesma traJetona de senedade de responsabilidade 
e de brolhant•smo de V Ex" No M1nosténo da Saúde 
1a bastante laureado e conhE>Cido de todos. está o 
M1mstro Jose Serra. que. desde os pnme1ros mo· 
mantos esta aemonstrando claramente o aceno da 
escolha feota pelo Pres1dente Fernando Hennque 
Cardoso Ponanto. podemos venflcar que as novas 
convocações onnc1palmente a nos do PFL gostana 
de ass1nala1 causaram satisfação Sat1sfação peta 
competê~c•a sat1sfação pela lealdade dos compa
nhe•ros Que vão adm1ntstrar as novas pastas. O Se
nador Fre1tas Neto f1gura de grande pro1eção não 
apenas ern seu Estado, mas pnnapalmente dentro 
do nosso part1do. lera a ~ncumbênc1a de acompa
nhar. peno dos L1deres as reformas fundamentais 
para o Pa1s O quano nome quero lazer um desta· 
que espec1al e o do Senador Waldeck Ornetas. CUJil 

escolha provocou. ate ceno ponto. pequena centro· 
vers~a E como se a Bah1a 11vesse do1s M1mstros 
Aa1mundo B"to que fiCa, por cu10 trabalho tenho o 
ma•or apreço - quero fazer esse regtstro . e Wal· 
deck Ometas Apenas os que não conhecem de per
to o trabalho do Senador Waldeck Omelas podem 
ter qualQuer duv1da quanto ao aceno do Pres1dente 
Durante esses anos em que trabalhou ao lado da to
dos nos Waldeck Omelas demonstrou competência 
fora do comum É um homem altamente preparado. 
disso não tenho duvida nenhuma TIVE! oponunldade 
de conversar com o Senador Anton1o Carlos Maga
lhães sobre esse grande companheiro. cu1a IndiCa· 
ção colheu o nosso PreSidente de surpresa Alguem 
d1sse que a 1nd1cação de Waldeck Ometas era uma 
homenagem que se prestava a Bah1a Acrescento· é 
uma homenagem Que se presta ao propno Governo 
poiS tOdos conhecem a qualidade do trabalho do 
novo M1n1stro O apreço ao Senador Antomo Carlos 
Magalhães que nos pres1de neste momento. é um 
reconhecimento que deve ex1stu Quero de1xar ISSO 
mu1to claro porque temos algumas lideranças dentro 
do nosso pan1do. mas a ma1s bnlhante de Iodas. In

questionavelmente. e a do Pres1dente Anton1o Car-
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los MagalhAes Waldeck Omelas va1 para o Governo 
repmduzo a convarsa que 11ve com o Presidente 
desta Casa não por um gesto de AntoniO Cartas 
Magalhães, mas pelo seu própno merec1mento. É 
preciSo que se fnse ISSO Trata-se de um companhei
ro que tem todas as qualidades para d1ngir o M•msté
no da PrevldênciB, e não tenho duVIda nenhuma de 
antecipar que S8fá um dos bons m1n1slros do Gover
no Fernando Hennque Cardoso. V Ell" me penrnt1u 
fazer esse encance, mas a razão pnnapal do meu 
aparte, Senador lns Rezende, é rederar aqu1 a nossa 
maiS VIVa adm1ração por V Ex". Desde o pnme1ro 
momento em que V Ell" chegou a esta Casa, apren
demos a ver na sua pessoa o cornpanhei!O que 
sabe agregar, o companheiro que pondere, o com
panheiro que argumenta E d1na mesmo que, para o 
Governo, que conta com o PMDB na sua base de 
sustentação parbdána, V. Ex" é elemento •mpresc•n
divel para traçar rumos que sempre têm em conta o 
Interesse do Pais Portanto. é uma alegna mudo gran
de recebê-lo hQJe aqw. E nã,p temos dúvda alguma de 
que, na sua nova carnmhada, que será coberta de êxi
to, v. Ex" conllnuani, cada vez maiS, seMndo ao seu 
Estado, agora Já na condiÇão de candidato, antec•pa
damente VllonoSO. ao Governo de GOiás. Relido, neste 
momento, a sabslaçio dos seus companheiros e rerte-
10, rwste Instante, o prado da !lllrlha admiração e a m
nha hOmenagem como Líder do Govemo. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Mudo ob
ngado, Senador EICIO Alvares As palavras de V. Ex" 
me sensd>1l1ZBm profundamente. Eu as guardare• riB 
alma e no coração como lnCI!ntiVO para que eu pos
sa prossegurr, a cada diB, lutando com fi'IBIS ardor 
pelos Interesses do nosso Pais e, conseqúentemen
te, do nosso povo 

RelatiVamente ls observações feitas por V Ex" 
quardO à escolha dos quatro SenadQfSIS que Já ocu
pam hoJI! Pastas Importantes do Govemo Federal, 
eu as endosso totalmente a o faço sabendo que, pe
los valores moraiS, 1ntelectua•s e civ100s de cada um, 
esta Casa conbnuara desempenhando um panal 
rnwto Importante de colaboração ao Presidente Fer
nando Hennque Caldoso na execução de um dos 
pi"Ojii!Os ma1s Importantes sob o aspecto admlnistra
llvo de que este Pais tem notlciB. Digo ISto espec•al
mente quanto ao SeMdor Renan Calha1ros, que 1rá 
substdu~r-me na Pasta da Just1ça, de vez que estou 
certo de que S. Ex" d1QndiCBrá enormemente aquela 
M1n1sténo com seu trabalho, moVIdo que é e o co
nheço muno bem pelo 1daal, pelo sentmento patn6-
IICO e pela compelãnaa que tem demonstrado ao 
longo da sua VIda publiCa 

Concedo um aparte ao Senador Romeu Turna 
O Sr. Romeu Tuma (PFL-SP) - Senador lns 

Razende, goslana de Incorporar-me às mandastaçõ
es de apreço a V Ex" fedas por nossos campanha•· 
ros Senadores V Ex" sabe que durante urna boa 
parte da m1nha VIda COnVIVI com antecessores seus, 
entre eles, Paulo Brossard, Bemardo Cabral, Saulo 
Ramos e tantos outros Se• que o M1msténo da Justi
ça e um no caudaloso, tortuoso e encachoe•rado, da 
ddic1l navegação Acreddo que a alta esp1rdualldade 
da V. Ex" soube, provavelmente pelas mãos dMnas, 
conduzir o barco dessa M•msteno rumo às esperan
ças e aos anse1os da soaedade. VIsto que lá desá
guam todas as doenças SOCiaiS V Ex" fez um relato 
mudo pequeno se comparado a tudo aquilo que, te
nho certeza, pmduztu para md1gar as chagas que 
trazem tsnto sotnmento à SOCiedade bras1llllra. Gos
tena de cumpnmentá-lo e, ao mesmo tempo, deseJar 
ao Sanador Aenan Calhe1ros o mesmo cam1nho se
guro que V Ex" traçou em sua administração frente 
ao M1n1Sténo da JustiÇL 

O SR. tAIS REZENDE (PMDB-GO) -MudO obn
gado, Senador Romeu Turna, pelo aparte da V Ex". 

Estava eVItando menciOnar nomes da Senado
res que contrd>u~ram d1retamerde com o trabalho que 
procure• desenvolver à frente do M1niSiéno da Justi
ça, mas seu aparta me ans8)a regiStrar pubhcamente 
que encontre• em V Ex", pele profunda experiênaa 
que possu1 riB area de segurança públiCa, um per
manente conselheiro, um amigo a quem recom por 
diVersas vezes, buscando luzes pare tomar deCISÕeS 
na área cntiCB e complexa da segurança públiCa de 
nosso Pais. 

Dessa fotma, ao agradecer seu aparte, rag1stro 
sua colaboração pessoal a também o esforço, a de
diCaÇão e o cannho com que nos recebeu todas as 
vazes que recom a V. Ex". 

O Sr. Mauro Ml111nclll (PMDB-GO) -V. Ex" me 
concede um aparte, Senador lns Rezenda? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Concedo 
o aparte ao nobre Sanador Mauro M1randa. 

O Sr. Mauro Miranda (PMOB-GO)- Senador 
lns, em meu nome e em nome, creiO, de todo o povo 
!JOIIUIO. quero mandastar a nossa admiração, nosso 
reconhectmento e o otgulho que santmos ao ver V. 
Ell" à frente da Pasta da JustiÇS Se1 do empenho de 
V Ex", da 1ns1Stãnc1B com que pad•u ao nosso Go
vamador, Magudo V1lela, que perrnaneoasse. ou a•n
da. que pledessse a reelação ao Governo do Estado 
da Goiás, SBI do empenho e da pressão políttca que 
V Ex" exerceu sobra o etual Govemador da GOiás, 
que d1ga-sa da passagem, faz uma excelente adm1-



138 ~~AISDOSENADOFEDERAL,~--------------------~AB~~~L~D=E~I_c998 

nosbaÇão, sendo o Governador maJS quendo do Bta
sol, com o melhor ondoce de aprovação Conludo, o 
Governador Maguoto Vilela. mantendo a sua posiÇão 
contrana ao onstotuto da oeeleoção. optou pela cando
daiiiiB ao Senado Dessa fomoa e para a alegna do 
povo de Gooás, que tanto conhece o trabalho de V 
Ex';deade 1983, foente a ad~r~mslração daquele Es
tado, V. Ex' volta a se candidatar ao Govemo gooa
no. Já com índices maravdhosos na pesquosa- 63% 
de aprovação, contra 8% do segundo colocado Es
tamos por dernaos feliZes com o seu oetomo, bem 
corno por sabermos que teoemos aquo. ao nosso 
lado, no seu lugar, outro Senador do porte de V Ex', 
o aliJai Governador Magudo Vilela. que lambem das
frula de uma posiÇão InVeJável nas pesquosas. Mau 
caro arrwgo, Sanador lns Rezende, meu caro ormão e 
c:orqoanhe~ro de Partido, agradecemos a sua alua
çio, o seu bnlhanllsmo e a sua presença aquo, no 
Senado Federal, declsNB para elevar maos alto o 
nome de Geias e da seu povo Multo obngado. 

O SR. IRJS REZENDE (PMDB-GO) - Mudo ob
ngado. Senador Mauro Moranda. 

Como V. Ell" bem saloentou. ao homem públiCO 
nem sempre é dado o doreoto de se posocoonar se
gunda a sua preferéncoa. Num determonado momen
to, como V. Ex' bem o dosse, em razão das con:ulllll
t*x:las que emiOiveram as ultimas dectsões na área 
políbca em meu Estado. bvemos de optar por uma 
cancldalura, JB pela teoceora vez. a Governador do 
mau Estado. 

Mas, est8pl certo V Ex' de que. aquo ou no 
Governo de Goiás. S11JB onde for. procurare• sem]Doe 
representar aquele mstrumento de luta. de apooo ao 
Presodeme Fernando Hennque Cardoso, de apooo as 
nabluoções deste Pais e, por que não dozer, de apooo 
e solodanedade a todos aqueles que se colocam em 
defesa doS onte,_ maoores da Nação Mudo obn
gado 

O Sr. Eduulo Suplic:y (Bioco/PT-SP)- V Ex' 
me coucede uma aparte, Senador lns Rezende? 

O SR. IRJS REZENDE (PMDB-GO) - Ouço V 
Ex' com mudo prazer. 

O Sr. Edulordo Supllcy (Bioco/PT -SP) - Eu 
goslana de me relenr a um doS temas que V. Ex' le
..-. Consldeoo posdrva a desognação da COITis
são que está examonando a reforme da Leo de Exe
cuçóetl Pensos, que tem corno coordenador o Preso
dente do Conselho Nacoonal de Pollloca Cnmonal e 
Pantei1Ciána. Dr Joio Beneddo de Azevedo Mar
qo.- Encarr~~nhel, onclusove, a V Ell" proJeto de IIII, 
contnbuondo para que haja uma revosão deste PI'OI8' 
to, vosando à melhona da condiÇão daquele que está 

hoJe no sostema penden<:~ano braSIIeoro. Eu gostana 
de ondagar a oespeoto de um terna que vem preocu
pando os brasoleoros. Ref11o-me à responsabilozaçio 
daqueles que cometeram o massacoe, em 17 de 
abnl de 1996. em Eldorado de Cara]ás Agradeço se 
V Ex". tendo estado a frente do Monosláno da Justi
ça, puder nos esclarecer quanto aos esforços reali
zados por sua Pasta e em que sduação se encordoa 
a apuração daquele Inste eposodoo 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplocy, quando decodomos pela 
constduoção de comossões que deverio apresentar 
pro)81os de reforme dos Codogos Penal e de Procee
so Penal e da Leo de Execuções, fozemo-no cons
coentes de que a demora nas decosões, por parte do 
Poder Judtcoano em mUdas questc:les, de-. so
bretudo, ao aluai Códogo de Processo Panal, que dá 
oportunodade aos deferosooes dos acusados a pro
crastonar o andamento dos processos-c:nma. Esse 
demora gera ompunldada, que, por sua vez, provoca 
a desconfiança da socoedade no JudiCiáno. Pelo 
atual Códogo de Processo Penal, numa ação em que 
sio JUlgados prabeamente 80 acusados, cada um de
les podendo arrolar odo testemunhas, o Podar JudiCiá
no levana 110rmalmente pelo menos dez anos para 
concluo-la No entanto, desognamos ~ do 
Mnsléno da Justiça para ~nhar l*f peuu o 
andamento do cdado proJ81o Solocdamos permanero
temente ações por parte do .. IZ responsável pelo ledo, 
que posso dozer a V. Ex' senl concluldo bem maos ra
podamerde do que se omag1nava. 

Nosso deve-se fazer JUsbça a V. Ex' e a tantos 
outros Parlamentares desta Casa e da Cámara dos 
Deputados, que vêm pennanentememe cobrando, 
ames, da Polocoa encarregada do onquároto e, poste
normerde, da Justça, por meoo do Juoz que preside o 
sumáno daquele processo 

Posso, poos, adiantar a V Ex" que, brevemen
te, estaremos Já recebendo o resultado daquele pro
cesso e. conseq(iantemerde, proclamando ao País 
que se fez JUStiça. 

O SR. PRESII:JENTE (AniDno CaltaB Magalãas) 
- Conbnuo poesod•ndo a sessão. Já com 45 monutoa 
de atraso para urna audolncoa com o MoniB!ro de Es
tado em meu Gabinete Te~ao de me ausentar, mas 
não podena fazê-lo sem dozer corno o Senado se re
QOZIJB com seu retomo e corno se senbu honrado 
com sua atuação como Momstro da JUSIIça - nio só 
o Senado. corno o povo de Gooás V Ex' Já é um 
enunente homem públiCO brasole1ro e, rnaos urna vez, 
prestou ao Paos e eo Senado servoços relevantes na 
Pasta que ocupou 
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O Senado eslá multo feliZ com seu retomo 
mas, ao mesmo tempo, sente-se no dever de lellcrtá
lo pela sua atuação como M1mstro da Justiça 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Murto ob
ngado, Sr. Poesldente. As palavras de V. Ex" realmen
te me fazem exlremamente honrado e gratd1cado. 

O Sr. Pedro Plva (PSDB-SP) - Permrte V Ex• 
um aparte"' 

O SR.. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Com 
mu1to prazEr. 

O Sr. Pedro Piva (PSDB.SP) - Sr Senador 
lr1s Rezem». eu gostana que meu pnme1ro pronun
Ciamento aa ""Har a esta Casa fosse para prolenr al
gumas palavras sobre m1nha vida nesse tempo em 
que est1ve ausente, fazendo uma analise daquilo 
que f1z denflo e fora desta Casa, uma vez que esta
va em VIagem e não pude lazer o meu pronuncia
mento f1nal. Entretanto, fico feliz em postergar este 
meu pro,...nc1amento, ouVIndo-o da mane~ra bnlhan
te como pnesta contas da sua atuação no M1n1steno 
da Just1ça. V. Ex" sabe do meu apreço pessoal e do 
meu apreço pela sua atuação politiCa durante toda a 
sua vida. E motiVO de orgulho e de grande alegna 
para m1m Sr. Senador, termos voltado na mesma 
ocas1ão, .., mesmo dia Tenho certeza de que a1nda 
poderemos contnbulr com esta Casa por murto tem
po e que 981'81 llumnado por esse seu exemplo dlg
nd~eante de atuação politiCa Parabéns pelo seu re
torno FICO murto feliZ de estarmos JUntos, Senador 
lns Rezende. 

O SFI. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Obngado 
pelo aparte de V Ex", Senador Pedro P111a 

Nesla oportunidade, gostana de salientar o du
plo elerto do ato presidencial que nomeou para Ml
mstro de Estado, na área da Saude, o nosso quendo 
colega, Senador Jose Serra. Prime1ro, porque chega 
ao M1n1sténo da Saúde um dos homens publlcos 
ma1s co~entes que conhecemos, que. tenho cer
teza, va1 desenvolver uma politica de saude que 
marcara época na sua h1stóna. O Senador Jose Ser
ra é um homem que se caractenza por sua compe
tência, seu reSpeito no trato da co1sa publiCa e, so
bretudo. por sua formação CIVICa, por seus valores 
IntelectuaiS e monus. 

O segundo elerto é a oportunidade que, com 
essa nomeação, o Senhor Pres1dente oferece ao 
Senado Federal, dando a oportunidade de voltar a 
contar com a part1c1pação de V Ex" nos trabalhos 
desta Casa. T1vemos o prazer, durante um bom es
paço de tempo, de conhecer o esforço, a clanvldên
CIB e a determinação de V Ex" em seMr o nosso 
Pais nesl:ll Casa. O Senado voltara a contar com 

seu estorço e sua partiCipação. V Ex". que conqUis
tou esta Casa em tão pouco tempo, voHara agora a 
ceder murto de sua 1ntellgênc1a e de seu espinto pu
bliCo a Nação De torma que, agradecendo o aparte 
de V Ex• dese1amos a1nda mu1to sucesso no decor
rer da sua v1da publica 

O Sr. Sérgio Machado (PSDB-CE)- Permite
me V Ex" um aparte? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Concedo 
o aparte a V Ex'. Senador Sérg1o Machado 

O Sr. Sérg10 Machado (PSDB-CE) - Senador 
lns Rezende. quero reg1strar a satisfação de poder 
novamente estar aqu1 a seu lado no plenano do Se
nado e nas com1ssões E. em nome do povo cearen
se, quero agradecer a sua atuação na questão dos 
rorne1ros e paus-de-arara da nossa reg1ão V Ex', 
quando ocupava a Pasta da JustiÇB, reconheceu 
que temos dderentes bras1s e. as vezes, o que e 
murto bom para uma reg1ão não o e para outra v 
Ex" fo1 murto sens1vel a problemat1ca dos rome1ros e, 
•mediatamente tomou a dec1são correta e necessa
na porque. alem de conhecer as difiCuldades da nos
sa gente, a1nda tem na pele, na ep1derme o sentt
mento de solldanedade O povo cearense lhe é ex
tremamente grato por sua ação a frente do M1n1steno 
da JuStiÇa 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Multo ob
ngado, Senador Sérg1o Machado. pelo aparte de V 
Ex" 

Eu d1z1a quando me dlriQIU um aparte o Sena
dor Romeu TurTIB que ev1te1 fazer, em meu pronun
Ciamento. relerênc~&s pessoaiS porque podena co
meter InJUStiças Mas o seu aparte 1mpõe que eu de
clare que encontrei em V Ex" um ardoroso delensor 
dos Interesses pubhcos do seu Estado e da reg1ão 
Nordeste do Pa1s Tanto no ep1sód1o relatado por V 
Ex'. quanto em mu1tas outros que falavam dlreta
mente aos Interesses nordestinos. encontre• em V 
Ex" aquele companheiro e am1go que nunca laHou 
àquele M1n1steno, InclusiVe conlenndo-me a honra 
de sua companhia quando me d1ng1 ao Nordeste, 
emprestando-me, por que não d•zer, rna1s segurança 
as minhas ações nas discussões que senam trava
das com as L1deranças daquela região. 

Senador Serg10 Machado, a V. Ex" apresento 
os nossos cumpnmentos e os nossos agradecimen
tos pelo seu apo1o emprestado a m1m, quando t1tular 
do M1n1steno da Just1ça 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RSl - Permite V 
Ex" um aparte? 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Ouço V 
Ex" com prazer 
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O Sr. Pedro Simon (PMDB·RS) - Quero mam· 
restar a alegna e satisfação de recebê-lo de volta ao 
nosso conv•v•o V. Ex1 emprestou com mu1ta compe· 
tênc1a o seu trabalho. a sua ação e o seu d1nam1smo 
ao M1n1steno da JustiÇa Aliás. V Ex< 1a hav•a pres· 
tado, durante longos quatro anos. um grande e ex· 
cepc1onal trabalho no M•n•ste11o da AgncuRura V 
Ex<. nobre Senador, homem de bem. 1ntegro e ca· 
paz, e um caso úniCO na aluai VIda politiCa bras1lelra 
É um homem s1mples. Fo1 prefeito de Go1áma. pos· 
tenormente, lo• cassado pelo arbitno e afastado da 
v1da publ•ca pela força. A ela retomou e e um fenô· 
mano. Na pnme1ra eleiÇão d1reta para o Governo do 
Estado, em 1982, V. Ex< fo1 alerto: na segunda ele•· 
ção d1reta para Governador de GoiBS, em 1986, ele
geu o candidato de sua preferência. na terce•ra ele•· 
ção Governo do Estado de Go1ás, quatro anos de
poiS. vaRou ao Governo. Ao 11m de seu mandato, V 
Ex< elegeu, corno grande chefe politiCO que e. aque· 
le que achava por bem ser Governador Agora. V 
Ex<, pela terce1ra vez. retoma ao Governo de Go~as 
São v•nte anos de voto popular, v1nte anos de vllo· 
nas consagradoras. Não na nennum caso semelhan· 
te na pollt1ca bras11e1ra Nao na nenhum pan•do que, 
de 1982 ate hoJe. tenha ganho todas as eleiÇõeS 
Houve casos em que um pan1do pol•t•co ganhou 
duas ou trãs eleiÇÕeS. mas adversanos eram elertos, 
como aconteceu com o Querc~a. que se elegeu go· 
vemador rompido com Franco Montoro. Lu1z AntóniO 
Fleury Filho. alerto Governador lambem rompido 
com Montoro e, depo1s. com o propno Querela Com 
V Ex" não !01 dessa forma O mesmo grupo que V 
Ex< comanda elegeu-o e a seu sucessor O atwal 
Governador de Go1as e apontado pela 1mprensa 
como o que possui ma1s cred1b1lldade entre todos os 
Governadores do Pa1s Mesmo ass1m, ele pensa, 
ass1m como o povo de Golas, que V Ex' deve retor· 
nar Perdoe-me. V Ex< e um fenômeno Que beleza 
ver, ao longo do tempo, uma pessoa hei as suas 
•delas e aos seus pnnc1p1os. tendo o mesmo estilo 
Lembro-me do seu pnme1ro mandado Conhec•·o em 
1982, quando 3ra Senador da Republica V Ex< ê o 
mesmo homem, tem a mesma s•mphc•dade e a mas· 
ma diQmdade É um homem cnstão f1el aos seus 
pnnc1p10S, a Identidade da correção e a honestidade 
V Ex< merece nossa reverênc1a V Ex' e um caso 
un1co no Brasil de hOJe grande hder e permanente 
vencedor E uma alegna recebê-lo de volta para po
dermos aprender - cop1ar e 1mpess•vel - sempre 
ma1s alguma co•sa com V Ex' 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB·GO l - Mw110 
obngado Senador Pedro S1mon Rececer um apane 

com as referenc1as de um homem pubhco do qu1late 
de V Ex' e na verdade extremamente honroso e 
nos leva a encarar. com rna1or responsabrl1dade to
dos os nossos oro1etos Espero que V Ex< nunca, 
ap6s expressões tão cannhosas como essa, se s1nta 
frustrado ou aecepc1onado com quem lo• merecedor 
de mamfestação tão cannhosa e enaRecedora como 
a que acabo de receDer 

Na verdade, devo reconhecer em m1m um me· 
nto sempre TNe a capac1dade e. sobretudo, a humol· 
dada para espelhar-me em homens públiCos do qu•· 
late de V Ex' Não tenha dúVIda, Senador Pedro S1· 
mon, eu orocure1 trazer para o meu comportamento 
pessoal murto do de V Ex<, o que me lo• possível 
graças a conV!vãnc•a e ao companhetnsmo que IIVB· 
mos ao longo ae tantos anos Não pennrb que o po
der subisse a m1nha cabeça que o meu compone· 
men!o pessoal se transformasse, o que ocorre com 
murta freQúénc•a na v•da de homens e mulheres que 
se dediCam a v1da publ•ca Eu realmente consegui, 
eleiÇãO apos eleiÇãO r.ão permrt11 que os meus ges· 
tos. as m1nhas ações. o meu componamento fossem 
mudados em relação aos manifestados quando ocu
pava pos1ções ma1s s1mples ou quando partiCipava 
das campanhas elellora•s Ass1m, fu• me tomando, 
ao longo dos anos. credor da conf1ança, do apo10 e 
da solldanedade cada vez ma•s acentuados do meu 
povo 

Nunca me envergonhei. quando era Prete1to e, 
postenormente Governador, de, aos sabados e do
mingos. descer a condiÇão de homem comum e em· 
punha r. na companhia de pessoas murto Simples, a 
enxada. a foiCE! ou a colher de pedre•ro para nio 
perder 1ama1s o calor humano e poder realizar PI'Of'l· 
tos de 1n1eresse comum 

Com a pan1c1pação do povo de Go1as. 1nstrtu1· 
mos o mut11ão Em 1966. apos ter Sido ele1to Prelerto 
de Go•ãn1a. venf1que1 que a Prefedura se achava em 
condiÇões complexas e d1hce•s e que a Cidade ten· 
dl8 a tomar-se um ab1smo Convocamos o povo para 
o pnme1ro mut1rio A propos1to o mut1rão era conhe
cido somente por lavradores de determinadas regiÕ· 
es do Pa1s A palavra mut1rão, que não erd conheci· 
da nem pelos professores unM!rsrtanos: postenor· 
mente tomou-se uma •nstrtu•ção. Tudo ISSO porque 
procure• segu11 as pegadas de homens pubiiCOS 
como V E .. que nunca permrt1ram que o poder lhas 
subiSSe a cabeça 

Ilustre Senador Pedro S1mon. não tenha duv•· 
da a cada expressão. a cada palavra ou gesto de V 
Ex' estare• sempre a eles apegado para Que eu 
cont1nue. cada d1a ma1s determinado defendendo os 



ABRIL DE 1998 A. 'I AIS DO SENADO FEDERAL 141 

Interesses do meu estado, do meu Pais, sobretudo 
os Interesses das camadas ma1s humildes da SOCie
dade, às qUIUS sempre me ded1que1 com multa fo.ça 
e mulla vontade. 

Mu1to obngaclo Estarei torcendo, Senador Pe
dro S1mon, pala que o povo do RIO Glande do Sul 
possa mandá-lo de volta a esta Casa Repet1re1 aqUI 
o que eu diSSe a uma com1ssão de gauchos não faz 
mudo tempo: o Senado sem V Ex" não sela o mes
mo, não clesernpenhani o mesmo papel, não teni o 
mesmo índiCe de produção. V Ex' é um Senador 
pecul18r, um Senador que fala, mullas vezes, o que 
nós não temos colagem de expressar; um Senador 
cups pciSICIOnamentos difiCilmente são repetidos 
Torcen11 para qua V. Ex' se reeleJB e esta Casa per
maneça ennqueclda com a sua partiCipação. 

Sr. PIBSKiente e Srs. Senadoi8S, agradecido 
pelas atenç6es, ag~adecldo pelos apartes que valon· 
zaram o ..-so pronuncamento, reafirmo o 1nte18Sse 
de estar durante todo o meu tempo nesta Casa de 
mãos dadas com V Ex's, procu1ando construir a 
grandeza IIBCIONll 

Mudo obngaclo. 

Durante o d1scurso do Sr. /ris Rezende, 
o Sr Antomo Carlos Magalhães, PreSidente, 
daixa a cadella da preslllencia, que é ocupa
da pelo Sr. cartos PaiJOCimo, 2" Secretáno. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1mo) -
Concedo a palavra ao emmente Senador Romeu 
Tu ma. 

O SA. ROMEU TUMA (PFL-SP PronunciB o 
segull'lle discurso. Sem I'8VISão do olador.) - Sr. 
P18S1denle, Srs. Senadores, depo1s do brilhante pro
nunaamento do Senador lris Rezende a respedo de 
sua admii'IIStração à f1811te do M1msteno da JuSIIÇB, 
cabana a m1m o s11inc10 para poder mensurar a ex· 
tensão do trabalho do dustre homem pl)bbco - Sena
dor lns Rezende. 

O que IIBgo ao conhecimento da Casa e ao pú
bliCO, peta TV Senado, podena ser um aparte ou um 
complemento da anál1se que o Senador lns Rezende 
fez, no -.. pronullCIIIlliBnto, sobre o plllblema pen~
tenaáno. 

Os l8alfladas do úlbmo Censo Peo dleiiCiáno, IBBh
zado pelo Mir1ISiéno da Jusbça. são~ 

Trago a esta Casa alguns dados, para que te
nhamos, com ma10r clareza, noção da dimensão e 
da natunsza dos problemas que eXJgem um equaciO
namento sabsfatóno e urgente. 

O p11 ne1ro dado que nos chama a atenção e o 
número de detentos: de 1995 a 1997, o IndiCa de 
prasos lelabvos e cada 100 m1l habitantes saltou de 

95,47 pa1a 108.313 ·Isso s1gmf1CB que exiSte um pra· 
so pala cada 923 blaS1Ie1ros. Sr. Presidente 

Comparando a outros pa1ses, esse 1nd1Ce não 
nos pennrte ollm1smo Segundo levantamentos fartos 
pela ONU sobre a população c.~rcerána, os Estados 
Unidos, a Rússa e a Áfnca do Sul superam o Brasil 
na 1nc1dê11C1a de delentos na população Entre os 
pa1ses da Un1ão Eumpea, nossos 1nd1CBS são supe
rados apenas pela Escóc1a e Portugal. 

O aumento do número de presKIIános é ma1s 
grave quando se constata que não houve acréscimo 
em vagas nas pnséies. O déiiCrt hoJ8 ultrapassa 96 
mil vagas A conseqüêooa e a superlotação em pra
tiCBm&nle todos os presídiOS bras1le1ros. 

A superlotação resulta em condiÇOes suburna
nas e os presos respondem com rebelião, com mo
tim, colocando em nsco a VIda de lunc10nános e de 
tamOIBS, que enfrentam di11culdades e até humlha
ç6e& pratiCBdas por carcereiros para VISIIar seus pa
rentes encarce~ados, em decorrênca, Sr. PI'IISiden
te, da grande preocupação que os carcereiros tém 
com a poss1bllldade de fuga, de levantes, de motins, 
durante as v1srtas que os famll1ares lhes fazem 

A superlolaçào, na verdade, e um mgred- a 
m111s a agi8Var as condiÇOes desumanas desse SIS
tema 1nglóno que é o nosao carcenino. 

É quase 1mpossível para quem nunca passou 
uma hora sequer enclausurado numa cela - e qu&lla 
Deus qua muitos não o peAa11 -~ os elaitos 
psiCOlógiCOS e l'riOraiS do confinamento do ser humano. 

O que diZflr, então, de um conhnamento em 
que se amontOam mullas pessoas num espaço exí
guo, sem ventJiação, Insalubre, mal ilum1nado? 

A desesperança dessa gente e a falta de um 
efetiYO trabalho de reeducação, aiiBdas à agniSSM
dade de presos VIOlentos e aos maus llaloS dos 
agentes penrtafiCiános, têm levado a um úniCO es
coadouro: ma10r VJOiêi1C18. 

As pnsOes não BXISiem pa1a produzir nas VIO

Iênaa. Os lndnriduos qua são encanwlhados aos pre
sídiOs devem pennanecer pnvados da cormvêncla so
CIBI porque cometeram atos danosos à socl8dade. 

AD cabo de sua pena, deverão re1ntegrar-se ao 
convíviO. O período de pnsio, ao menos em tesa, 
deve dar ao 1nlrator oportumdade de desenvolver a 
consciência da conduta iliclla e reeducação pala re
tomar à SOCiedade. 

Não é ISSO que temos VISto acontecer 

As pnséies tomaram-se verdadel~as escolas de 
cnm1nabdade, onde se 1n1sturam pessoas qua come
teram delitos de pequeno poder ofenSIVO a dehn-
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qüentes 1necuperave1s, nom~e.das re1nc1dentes e In
tegrantes de quednlhas orgamzadas 

Não é raro. por osso, o detento saor do presídiO 
piOr do que quando entrou. porque ai• aprendeu ma
neiras ma1s efiCaZes e crué•s de pr.1t1car cnmes, até 
como me1o de sobi'SIIIVênc•a. 

Em mudos senbdos. Senador Pedro S•mon, Ig
nora-se a Le• de Execução Penal, que prevê que o 
preso prov1sono ficara separado do condenado por 
sentença transdeda em rulgado. Prevê também que 
o estabelecimento penal deveré ter sua lotação ccrn
pat•vel com sua estrutura e l•nalldade e. a•nda, que o 
condenado sera alorado em cela •nd1VIdual que con
tera dormllóno, aparelho sandano e lavatono 

Hoje, Senador Pedro S1mon, quando se procu
ra diSCutir nesta Casa e na Cãmara dos Deputados 
a dun~nuiÇão da responsablhdade cnmmal de 18 
para 1 6 anos, nós e V Ex" também militOu do MI· 
msténo PubliCO e ma•s de 120 Tribuna•s do Jún. 
como V Ex" se relenu na u~1ma reunião da Corms
sio de ConstduiÇáo. JustiÇa e Cidadania, sabemos 
que a ma1or preocupação quando se pensa em en
carcerar um menor esta realmente no nosso SIStema 
carcerano. 

Como poderemos d•scutor a d1m1nu1Çào de uma 
pena, de uma responsabilidade cnmmal de um ~ 
vem de 16 anos se não dermos a ele, mesmo encar
cerado. a oportumdade de recuperar-se? Não posso, 
em sã consc1é11C111. admdor que um JOV8m de 16 ..as 
não possa recuperar-se Por quê? Porque está na 
adolescência. AcreditO que os med•cos poderão me
lhor aquilatar esse lato. Estão na fase de formação 
da COriSCiêiiCIII da cidadania, do comportamento do 
ser humano Sabe V Ex", como médico que e , 
como se processa a fase dos 16 aos 21 anos. Se 
não oferecermos melhores condiÇées a esses ~ 
vens, tranqíi1lamante, sua noção de bem e de mal 
sara deturpada e 1nfahvelmente adqUinrão traços da 
PIO' cnmmalldade. 

É uma d•scussão sena Não podemos tolerar 
essa cnm1nalldade que vem ocorrendo entre os ~ 
vens. Atualmente, os menores se desprenderam dos 
m1110res Estes os usavam em função de sua •n•mpu
labiiKiade para a prébca de cnmes maos graves, ou 
smplesmente acusam-nos para livrarem-se das pn
sões Essa •ntolerãnc•a nos acovarda na med1da em 
que preasarnos moddiC8r a legislação e rláo pode
mos fazê-lo porque o s1stema carcerano ex1stente 
não permde que possamos condenar um J0V8171 à 
detenção pela la~ de qualidade e de elementos que 
nortaMim sua recuperação 

Prec1samos reformar nosso siStema pendenclá
no, readequar os pres1d1os. 1nsenr neles a educação, 
para ass1m podermos d1scutor como agor com o m&
nor ~nfralor. com aquele que pratiCa um cnme e rláo 
sabe d1scemor entre o bem e o mal. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - V Ex" ma 
concede um aparte, nobre Senador? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Concedo o 
aperte a V Ex' 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Penso que 
mnguem rna1s nesta Casa e talvez no Blasll afora 
possa tratar melhor deste assunto que V Ex" Tenho 
profundo respeRo por sua pessoa e ruro que. se con
VMISse aqu• a vida 1nte1ra e rláo soubesse que lo• 
poliCial. porque o nobre Senador nada tem de poli
cial. não podena al1rmar nada sobre esse lato. Lem
bra V Ex" um padre Jesuíta, um dorator de asc:ota, 
porque realmente analisa a questão humana com 
!ante IMienSidade e profundidade que, às vezes, me 
perguruo como pôde, por um longo perlodo, lidar 
com assuntos da pollc1a, com cnme, com VIOiênaa, 
e. tantas vezes, latos dramallcos e dolorosos que 
av1~am a personalidade da pessoa• No entanto, V 
Ex" tem essa serenidade, essa tranqUilidade e cada 
vez se compenetra mBis, e se aprofunda ITIIllll, e 
vem percorrendo InclusiVe o mundo 1nte1ro fazendo 
InÚmeras comerênci&S, sendO um referencl81 perma
nente no que tange a esse maténa V. Ex" toca tal
vez em urna das questões ma•s ddíceos de ser anali
sadas aqu1 De um lado vemos, é verdade. manares 
de 1 6 anos cometendo cnmes brutaiS. Agora mas
mo. nos Estados Unidos, houve o caso daquelas 
duas cnanças que mataram seus colegas na saída 
da escora de uma rnane~ra •nconcebível. Isso nos 
Java a perguntar: para onde estamos 1ndo? E a res
posta, repet1ndo V. Ex", é. não se• Com esse SISte
ma penal que está aí. mandar uma cnança de 16 
anos para uma pendenclána .. Sabemos que uma 
pendencl8na hoJe é uma fábnca de cnm1nosos Te
mos cnmes que podemos vor a cometer amanhA. en
mas emoc•ona1s, de pa1xão, de defesa do noseo h
lho, quando podemos exorbitar da legítvna defesa, 
exagerando nos me10s de defesa Colocar uma pes
soa asSim numa pendenciBna. onde, mudas vezes. 
perdoem-ma a franqueza, os própnos agerdes poii
CIBIS são estimuladores do cnme. onde o condenado 
rã chega traumat•zedo, po•s apenas enfrentando o 
tnbunal do run. Já pegou lodos os seus pecados' ... 
AJ1, pela pederastia e fTI8IS outros fatores, tranalor
ma-se em um monstro. Na verdade, às wzes pen
samos, e algumas pessoas nos cobram, af•rmando 
que cuidamos apenas dos cnmnosos E quanto às 
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v1t1mas? O cnmnoso va• para a cade1a. tendo o que 
comer e cama onde dormir Ele tem onde continuar 
e, de certa forma, a1nda que da pnsão, como onentar 
os filhos E quanto ao que morre, que de1xa a v1uva. 
multas vezes, ao abandono e na m1sena. sem mn
guem que olhe por ela? Aliás, ISSO e uma verdade 
Não se1 se V Ex' conhece Patronato L1ma Drum
mond. que, no AJO Grande do Sul, cu1da das V1l1mas. 
daqueles que sofrem a perda do pa1 ou da mãe e 
prec1sam de proteção. Isso não s1gmf1Ca que não te
nhamos de entender que essa pessoa tem de bus
car a reabilitação Pena não e vingança Não utiliza
mos a Le1 de Talião. em que quem roubou tem sua 
mão cortada. ou se1a. a te• do faça o que recebeu A 
onentação da pena e a da reabilitação. para que 
quem cometeu algum cnme não seJa re•nc•dente, co
rnetendo outro amanhã contra um f1lho nosso No 
entanto, a pessoa que hoJe entra num cárcere 
aprende fá multas outras co1sas de que nos seremos 
v•bmas Como d1sse V Ex'. se colocarmos uma 
cnança de 16 anos num carcere desses. não se• o 
que ele aprenderá e em.que se transformara M~nha 
solidariedade mu1to profunda e meu maJOr respe1to 
ao pronunc1amemo de mestre fe1to por V Ex' 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Meus agra
decimentos, Senador Pedro S1mon Num parêntese. 
d•go-lhe que me emoc1one1 quando o Senador lns 
Rezende rele nu-se à pessoa de V Ex'. Eu gostarl8 
que os gauchos fato dos gaúchos com murto can
nho e amor, porque meu pa1. quando ve1o do Onente 
como 1rn1grante, cnou-se em Pelotas, no seu A10 
Grande do Sul. provavelmente no nosso R1o Grande 
do Sul soubessem olhar aquele que honra e d•gn~•
ca esta Casa, Senador Pedro S1mon. que pratica
mente e um onentador daqueles que pela pnme1ra 
vez p1sam este plenano. como eu VeJO no Senador 
um homem com todas as qualidades necessanas 
pera d•gmf1car qualquer segmento a que se pront~•
que a servir Quero que os gauchos entendam 1sso. 
e espero conv1v1or com V Ex' por ma1s quatro anos. 
a partir de rane•ro do prox1mo ano 

Senador Pedro S1mon. V Ex1 abordou do•s as· 
pactos Interessantes Se. por um lado. ao Estado 
cabe ass1st1r as v1t1mas V Ex1 •nclus1ve tem alguns 
protetos sobre proteção à teste'Tlunha . de outro. ha 
que se considerar a v1ngança dos que sofrem trata· 
mento desumano nos carceres A retncldênc•a da-se 
em cerca de 90% daqueles que cumpnram a pena. 
os qua1s. seta por beneflc•o às vezes exagerado da 
Le1 de Execuções Pena1s, se1a por faHa de oportuni
dade no mercado de trabalho, ou seJa por terem so
fndo todo o t1po de humilhação que o carcere pode 

----
o1erecer voltam a ser dei•nquentes. São dOIS extre
mos com os qua•s não podemos de•xar de nos preo
cupar 

Julgo mu110 Importante as considerações de V 
Ex' devemos dar proteção as v•t1mas. tentando se· 
gregar os malfe1tores, mas d1zendo a estes que, se 
não aproveitarem a oportumdade de remiÇão que o 
Estado esta lhes oferecendo. certamente f1carão no
vamente presos e por ma•s tempo 

Acontece que hOJe ha um desespero daqueles 
que l1dam com a JustiÇa de tentar colocar ma1s gen
te na rua ou buscar não condenar uma sene de de
linquentes. Ja que o Sistema carcerano. no meu pon
to de v1sta, transfonnou-se num SIStema antmet1co 
quantos são, Quantos cabem. quantos têm que sa1r 
para dar lugar a outros? Desculpem-me essa af•rrna
ção, mas o sistema carcerano tomou-se uma ques
tão antmet1ca. não e nem matemat1ca. poiS não se 
tem que fazer nem ao menos uma equação 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Se hã vaga, 
coloca o 1nd1V1duo na cade1a: se não ha vaga, softa-o 

O SR. ROMEU TUMA CPFL-SP) -Se hã vaga, 
põe se não, t1ra-se me•a duz•a de presos da cade•a 
dá-se um •ndulto para poder desocupa-la. 

Sr Presidente, depo•s ped1re1 que cons•dere 
meu discurso como lido, porque não quero que V 
Ex" preocupe-se com o tempo. trago aqu• mdiCes so
bre o aumento de casos de AIOS nos pres1d10s, que 
agora, com a vtS1ta matnmon1al. poderão aumentar 
a1nda ma1s 

As vezes me pergunto como o JUIZ se conduz 
num clima desses, em que ele passa pela Vara de 
Execuções e verd1ca que. em São Paulo. há ma•s de 
100 mil processos a serem exam•nados por alguns 
JUIZes dediCados que querem estudar os benef•c•os 
que esses condenados têm. os seus requenmentos. 
mas não conseguem dar conta da tareia D1z-se 
que. em certas ocas•ões. hã presos que Ja cumpn
ram sua pena e. por falta de aprec1ação de seu pro
cesso. não conseguem se oeneflc•ar Tenho conver
sado com a Procuradora-Chefe desse setor, e ela 
me d1sse que 1sso não acontece Não se• BasetO-me 
em São Paulo. onde há um mecamsmo ma1s forte no 
M1msteno Público e no Jud•c•ano, e f1co preocupado, 
porque. quando diSCUtimos aqu1, d1scut1mos o Brasil 
Os dados que tenho são de São Paulo, onde conv•
vo com esses problemas 

Então, essas co1sas nos aterrorrzam. porque o 
Jud1C1ano eata enfraquecido, na medida em que não 
consegue preencher as r ropnas vagas que oferece 
em concurso publico Quanto ao M1n1steno Público, 
idem Ainda ontem. fu1 a uma cenmõma de entrega 
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de VIBiuras 11 PoliCia CMI de São Paulo É claro que 
o Govemador Méno Covas tem procurado onvesllr 
em algumas coosas matei'IIIJS, mas pergunto-me· 
será que o mesmo onvesbmento em matenel tem a 
COI obaparbda de onvastonenlo no pessoal que traba
lha na PoiiCIII, no Monosténo PúbliCO ou no Judoco6-
no? Será que só o concurso públoco e a fonnação 
Plufiiaoonal de 3 ou 4 meses vao lhe dar condoçio 
permanenta de ficar 15 ou 20 anos trabalhlindO com 
o cnme? Craoo que nlo. Temos que fazer algu,._ 
modlfic:a9õea, lrMIIIbndo no homem que traballila 
,_aa éra. Caraoreoros às vezes omprovosados ea
tAo ali e nio sabem como tratar um preso Este é 
VIolento, mas, se recebe um saláno de R$700,00 ou 
R$800,00, o C81C11f81ro nio será um JBSulla ou al
guém que saoba pregar ao bandido um comporta
mento melhor Ele terá pnotocamente. dentro da sua 
cultura e dentro eles exogêo ocoas que lhe fazem, o 
zelo de tomar conta do lCildrez. É Ião pnsoonelro 
quanto o outro Sua unoca vantagem e que pode dor
mremcasa. 

Em certos momentos. veJO coosas aterronzan
tes. como por exemplo os presos provosónos nos 
dtsllllos pollCIBis, aqueles que não têm doreoto ao IDa
nho de sol e que não podem lar um médoco quando 
ptiiCI&am. O médico tem de ser buscado no pronto-so
corro, e ele deixa de -.ler ao Cidadão que vao ao 
hollpdal, PQIIIUII tem de " ao presfdoo. Alguns delega
dos II'I1JI'OVISIII, chamando o.m erngo ou fazendo um 
corwênoo .,...,._ para que um médiCO passe lodos 
oa dias alo, 11 noite, pare dar assoslêncoa ao preso 

Aasm, o delegado foca de costas para a rua· 
ele quer ver o que acontece dentro de seu estabele
CIInento, po~que, se lá houver um mobm. uma bnga 
ou quoalquer outra orregulandade, ele sara o respon
sével, podendo rHponder a um processo. Se meta
.., ou assallarem alguém na rua, ele faz um regos
IrO e VBI aponr quando tover tempo, de acordo com a 
situaçio. Lá dentro, não. 

Enlio, - COI88S mostram-nos um sostama 
de segurança totalmente deaprovodo de ob(81Mdade. 
ou 88J&, a ompRMSBÇão é dlilna. Não há um planBJ&
mento. ~ uma Vlolêncoa constante com quem prabca 
um crvne a com quem defende a socoedade por 
meto do poder de polícoa. Essa V101êncla vao era
acendo, e nr.o hé maos paz no mundo de combata 
ao cnme. O delegado titular vao para casa e, de ma
drugada, estão lhe Chamando. porque houve um le
vante na dalagacoa, ele corre para lá e constata m
clndiO, desbuoçio e até morte No doa seguonte, seu 
supanor lhe detarmona que responda a um processo. 
em raz.lio desses ocorréncoas 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- V Ex" con
cede-me um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Poos não, 
Senador 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Desculpe
me por estar omoortunando V Ex" em seu mportan
te pronuncoamento. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Não; V Ex" 
me honra 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Senador 
Romeu Tuma. dogo-lhe, com Ioda a sonoendade, que 
não entendo por que não conseguomos saor de uma 
burocracoa anárquoca, o que facolitana muotas queat6-
es nossas Sabemos o que é um processo no Brasil. 
Nunca me esqueço de um eposódoo, quoando esbVe 
na lnglalena. em que um Secret6no da Embancada 
bnlânica, que me haVIB conwlado pare um )&111ar, ao 
saor em marcha à ré, batau seu carro em outro, cau
sando-lha danos leves. Da repente, surgou um guar
da onglãs. que olhou pare um e outro, fez o célculo -
ale tonha ate um l1vro de preços, para raasai'Cim8nl0 
de pre(uozos em acidentes- e dosse o valor: 400 ~
bras O brasoleoro pegou o !alio de cheques e pagou 
as 400 hbras. o outro deu recibo. o guarde o a~~~~>
nou. e o ~nto focou e.-nado. Quando sal, per
gunte• ao meu amogo, Secret.áno da Ernbancada, por 
que ele havoa dado 400 !obras sem diSCUitr. Ele rna 
respondeu· Estava provada a mrnha culpa. Se nio 
acaotasse pagar omedoatamente, eu 1r1a para a JU8b
ça, depoos de doos meses, sena (Ulgado, tana de pa
gar o advogado dele e o meu. e a causa JUC1oaa1 me 
sairia por 600 libras Portanto. ganhat 200 libras. 
Este caso too resolvido sem um documento, uma tes
temunha. No Brasd, sanam II8C88Sános muotos do
cumentos v Ex" sabe, assom como eu: contraia-se 
um advogado. aparece uma testemunha falsa - tudo 
é mentora -. e não se faz JUSIIÇL Casos CUii'IO -

exrstem aos botbolões, aos rmlhares. Gasto de ob
servar, quando vou a Nova Iorque, a rapodaz com 
que luncoona a Justtça: em 24 horas. Se por -
da uma bnga de mando e mulher ou de algum onco
dente em bar, o JUIZ delermona o pagamento de certa 
quantoa como foança, a pessoa está condenada a 
pagé-la. senão vao para a cadaoa. Nio há Jllllllça 
ri'I8IS rápoda do que aquela. porque é a verdadella. 
No Brasol, um problema de tal naturaza lava não seo 
quanto tempo para ser solucoonado: a pessoa procu
ra uma testemunha; responde de novo; dlpooa de 
terrrnnada a fase policial. passe-se a Jlldocoal. ~ um 
onterno• A exostãncoa dessa burocracoa estúpoda a n
docula é um absurdo! Como diSSe V. Ex". havana. 
em Sio Paulo, 100 moi processos No Iom, há uma or-
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responsabilidade talai Na verdade. nlo s.. apura. 
nem se pune; a 1usbça não ocorre, lashmavelmente. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - V. Ex" tem 
razão. Senador Pedro SIFnon, tudo ISSO leva a tndde
rença, ntnguém quer mais saber o que acontece. 

Se V. Ex" analisar. o Jutzado da Pequenas 
Causas. que davena resolver raptdamente pequenas 
ocorrênci8S, como battdas da cano, por exe~lo. 
tem audtàiiCIBS man::adas para sets, 011o meses e 
até um ano. 

Atualmente, estamos relatando um pro1eto para 
pennt11r que as rmcro e pequenas empresas requei
ram 1ulgamento rápido no Jutzado da Pequenas 
Causas. o qual brevemente estara saturado e atrela
do às ptópnas dificuldades da JuSbÇa Comum 

SoliCito, Sr. Presidente, que considere como 
lido o restante do meu diSCUrso. Agradeço a tolerin
CI8 e os apartes dos Srs. Senadores. 

SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO 
DO SENADOR ROMEU TVIIA: 

Senhor Presidente, 
Senhcras e Senhores Senadores: 

Os resultados do último Censo Penllencláno. 
reafado pelo M'IIIISiéno da Justça. são preocupantes. 

Trago a esta Casa alguns dados, neste mo
mento, para que tenhamos, com ITIIIIOr ctaraza. a d•· 
mansão e a natureza dos problemas que e>agem um 
equaaonamento sattSfatóno e urgente 

O pnme1ro dado que nos chama a atençio é o 
aumento do número de delentos: de 1995 a 1997, o 
índtce da presos relatntos a cada 100 mtl habdantes 
saltou de 95,47 para 108.36 Isso stgntltca que eXIste 
um preso para cada 923 brastleiros. 

~rado s outros países, essa lndtce não 
nos permde ObmiBmo. 

Segundo levantamento ledo por órgão da ONU 
sobre população carcenlns, os Estados Unidos, a 
ROssiB e a Álnca do Sul superam o Bras11 na IIICI

dllncla de detentos na população. Entre os palses 
da Umão Européia, nossos lndtces são superados 
apenas por Escóela e Portugal 

O aumento no número de presKflénos é ma1s 
grave quando se constata que não hcuve acréscimo 
em vagas nas pns6es. O défiCit hcJ8 uttrapassa a 96 
IT1II vagas A conseqüêiiCIB é a superlotação em pra
IIC8menta todos os presídiOS brastlelros 

A superlotação resutta em condtç<les desuma
nas e os presos respondem com rebeltão, com o 
mobm, colocando em nsco a vida de funcionários e 
de lamiltas, que entrentam dmculdades e até humt
lhaQões, prattcadas por carcere•ros. para vtsder seus 

parentes encarcerados, em decorrênciB dos cuida
dos para manter a segurança dos presídiOS 

A superlotação. na verdade. é um 1ngred1ente a 
mats a agravar as condtções desumanas do siStema 
carcenlrio. 

É quase 1mposslvel para quem nunca passou 
uma hera sequer enclausurado numa cela, tmagtnar 
os efedos psiCOlógiCOS e morats do conltnamento so
bre o ser humano. 

O que dar então de um conftnamento em que 
se amontoam multaS pessoas num espaço exíguo, 
sem Wlnltlação. •nsatubre, ma111um1nado? 

A desesperança dessa gente e a latta de um 
efabvo trabalhe de reeducação, aliadas à agr&SSIVI

dade de presos VIolentos e aos maus tratos dos 
agentes penllencuinos. têm levado a um único es
coadouro: mator VIOlência 

As pnsões não extstsm para produzir I'II8IS VIO

lênCia Os IndiVíduos que silo enc:ernWthedos aos pre
sídios devem permanecer pnvados da convivêiiCIB so
Cial porque comeleram atos dariOSOS à soaedade. 

Ao cabo de sua pena. deverão se re1ntegrar ao 
conviv10. O período de pnsão, ao menos em -· 
deve dar ao tnlrator oportuntdade de desenvolver a 
consctênctB da conduta dicita e reeducação para re
torr..r à soaedade. 

Não é isso que temos VISto acontecer. 
As pnsões torr..ram-se verdadeiras escolas de 

cnrmnaltdade. onde se mtsturam pessoas que come
teram delitos de pequeno poder ofensivo a delln
qüentes trrecupenlvets, homiCidas retnctdentes e In
tegrantes da quadnlhas organtzedas 

Nlo é raro, por •sso. o preso S81r do presidiO 
ptOr do que quando entrou, porque ali aprendeu ma
netras mats eficazes e cruéis de prattcar cnrnes, até 
como metO da sobrevwêncta. 

Em muitos sentidos, ~gnora-ae a Lei de Execu
ção Penei, que prevê que "o preso pnMSórlo ficarA 
separado do condenado por sentença traiiSIIada em 
Julgado"; prevê também que "o estabelecimento pe
nal deverá ter lolaçio compatível com sue eellutura 
e ftnahdada" e prevê ainda que "o condenado &ará 
alojado em cela IndiVIdual que conterA dormrtóno. 
aparelho sanatáno e lavatóno". 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhonss Se
nadonss: 

Em eddonal intdulado "Sob o stgno da morte", o 
pmal Cornlo Brulllanlle. de 17 de leveretro de 
1998, tece comentãnos sobre pesqutsa reel1zeda no 
SIStema Pendenctáno do Estado de Slo Paulo, onde 
se constatou que a cada dta morre um praso de 
AIOS Além diSSo, cada dta, dois novos casos de 
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AIOS são reg :;trados, sem contar outras contam.na
ç6es pengosas, como a hepatde C. que também vao 
fazendo sub vít1mas 

D1z um trecho do eddonal 

"Sabia-se há mudo que a convovêncm 
promoecua, a omundoae das onstalações, as 
agressões aos dore"os dos encaocerados e, 
ef~o onesostovel, as dosputas de lideranças 
eram a causa do numero creecente de homi
cídiOS nas cadetes O levamamento socai 
aquo mencoonado mostra que. na atuabdade, 
90% das mortes nas pnsões estão relacoo
nados com a dossemonação de moléstoas. • 

Esse estudo fedo em 42 unodades presoonaos 
do Estado, que reúnem 32 moi presos. aponta o cres
Cimento dos soroposlhvos na população carcerária. 
de 17'%, em 1994, para 25% em 1997. 

O siStema perutencoáno, dessa forma, esta 
agondo corno um foco concemraddor de Infecções e 
um centro dosseiYIInador de doenças 

Nesse sentido, as VISMS onbmas, prestes a se
rem aclmlbdas também nos presodoos temononos. 
consbtuem verdadeiros focos de transrmssão de 
doenças 1nlecto-contagoosas, conforme alertou o 
professor da Faculdade de Medocona da Unoversoda
de de São Paulo, Eduardo Massad, porque não con
tam com as necessánas medidas prevemiVIIS. 

NAo exostem programas de prevenção sequer 
para os agentes penttencoanos, que con~uem um 
dos pnnc:opaos vetores de dossemonação de muMs 
doenças onfBCIO-contagoosas. Em contato consterne 
com a população confinada, esse proflssiOflal traba
lha em total desproteção 

lnfahzmeme, é no meu Estado que está con
centrada a m1110r população caocerana do Pcos. Es
tio alo ff7 moi 786 detentos. número que equovale a 
quase 40% do total de presos brasole1ros. 

Há, no Estado. um preso para cada 503 mora
do-. o dobro da proporção rag1strada no Pais Ne
nhum pais europeu ssupera a taxa de Slo Paulo .• 

Não é de estranhar, portamo, que tantas rebe-
116es se tenham venfocado em São Paulo nos últimos 
anos. A capd&l chegou a presencoar 4 mobns em 
apenas 13 horas 

Além de concentrar a ma10r população carcerá
na do Pais, há outro lator agravante as carceragens 
proYJSónas Só no ano passado, os mobns tnplca
ram nos dostmos polocoaos e cadeoas publocas sob (U

nsdlção da Sacratana de Segurança Publica 
MUitoS dos condenados se oebelaram para for

çar sua translerêncla para penttenclánas melhor 
equipadas ao curnpnmento de suas penas. Foram 

178 rebeliões. contra 72 ocorridas em 1996 O au
memo dos motoros nos dostntos e proporcoonal ao au
memo da população encarcerada nesses locaos 

Segundo a Secretana de Segurança Pública, 
hav1a em 1996, ma1s de 28 mil pessoas recolhidas 
em delegacoas. No ano passado, esse numero saltou 
para maos de 31 md 

A par da ma10r 1ncodéncoa de mobns, fazer das 
delegaCIBS cade1as onseguras e promiscuas, com
promete a atuação da Pohc1a CIVIl, CUJOS delegados 
e 1nvestogadores são obngados, diBme da superlota
ção das celas, a permanecer de plantão como carce
reiros para evMr rebeliões. 

O lato compromete a1nda a Investigação e a 
solução de cnmes. o que exploca, em grande parte, a 
bBIXB produtiVIdade apresentada por esses pohc181s. 

O Governo estadual vao destmar 5 milhões e 
700 moi I'BBIS para recuperar os presídios destruidos 
nas Jebeloões. Contara, a1nda, com recursos federaiS 
da ordem de maos de 23 molhões destinados a cons
trução de novos presidoos em São Paulo 

Sera que basta reformar ou consb'Uir presod1os 
para que se alcance sua verdadeira função SOCial? 

Continuarão os presos sofrendo VIOlações nos 
seus d1rettos, sendo mamodos em condiÇ6es subu
manas. permanecendo na ociOSidade e pnvados de 
assosténciB (Uridoca? 

Cabe peoguntar se a SOCiedade deseJana coml
nuar arcando com o custo dos presos, estomado 
mensafmeme em 450 rea1s per caplla, sabendo que 
a permanência na 1nstttuoção pns10nal apresenta bat
XIssoma porcentagem de recuperação dos de!entos 
e que, portamo. seu arose10 por ma10r segurança 
comonua desatendido? 

Para mudOS espec1alostas no assumo. a pnsão 
não resolve o problema da voolênciB, porque não e 
capaz de dommu1r o numero de cnmmosos Nem a 
aplocação de penas severas o faz - completam eles. 

Fosse assorn, os pa1ses que adotam a pena de 
morte tenam a cnrmnalodacle baslanta reduzida. Para 
Iaos especiBiostas, é n-.sano que as penas sepun 
ma1s efocazes e posSiblbtem a reeducaçio das pes
soas A pnsão estana reservada apenas àqueles 
que pratocaram cnmes graves. 

Nesse contexto, adqUirem destaque as penas 
altematovas. restnllvas de dorertos e as multas Ja 
diSpomos, hof8, de legoslação que pemute apltcar a 
pena restmNB da dorettos ou multa a quem cometer 
uma corllravenção periBI ou cnme cu,a pena maxma 
com1nada não SB(B supenor a um ano. 

E cel1o, porém, que a magnttude dos proble
mas apresentados pelo sostema pna10nal brasoleoro 
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1fX1118, para um e,_,runhamento efiCIIZ, a moblloza-
9111 de~ os onstrumeniDB dosponlveos. 

Nlo aa qu.tiona a ,_..odada de aa dotar o 
aiatema panllencléno de mais vagas, para aa evda
ram os rraleflcioa da suparlolaçlo. 

Pamlelamenla, 6 pracoso propotCIOnar educa
çlo, lnlbalho, eaporte e lazer, aloada a urna efe!IVII 
ll88i8lêncul 111rfdiea, para que mub condenados 
nio pa88S" 811011 na cadela além da pena. Neste as
pacto, devemos IISbnUar a açio de ooganzações não 
gcM1111811Wda18- de que 6 _...., a Assonação de 
PoolliÇãu a Aaaill'êl ocia ao Can:enino - para que 
alUam de tonna mais an-. no UIWIII"SO pnaoonal. 

É pi8CI80 que os 18CUI8DB humanos se,.m 
rnaos bem preparadoe e melhor rwmunerados para 
enfnlnlar a advenlldada lnanlnte ao dese~ho de 
auas funçiles. 

É priiCiao que a IIOCIBdada, que desesperada 
clama por asgurança, pal'llcipa de forma mais lriCISI

V8 dos problemas caiCIIlánoa. Afinal, ae a sociedade 
an:a oom elevado c:us11o finanoaooo para tentar trans
formar c~ em c.-ldlldlos CDriiiCI8J1IaS e obe
clentas à leo, 6 preciso, aama de tudo, axigor a hu
IIIIIIIIZ8Çio do lndamento GOIICedldO aos presos. 

c.a,.r boa &Ode ao San. R- Cahlorcs foan
"' ao cloago o6otico apo a lllldo pelo Sen. lna Rezande 

Era o que bnha a dtzer. 
Mullo obrigado. 

Dunlnl8 o dlscun10 do Sr. RomlHJ 
Tuma, o Sr. Carlos Patrrx:lnio, 2" SBcretáno. 
ct.ara a cedlllra da PI8Sidlnt:la. que ti ocupa
da pelo Sr. Jonas Ponherro. 

Durante o da:utso do ·Sr. Romeu 
r-. o Sr. Jonas Pinheuo, deixll a cademl 
da ptflllldlttce, que 6 ocupada pelo Sr. Car
t. Patlot:lnio, 2" Secnlllúio. 

O SR. PRI!SIDSnE (Cartas Patroclnio) - V 
Ex" s.l -ldido IIDB llsrmoa ragornantais. 

Nlo lá -oradO- inscntos. 
O SR. PRESIDBfTE (Carlos PalrOcfnoo! - O 

Sr. Senador Odacor Soa- MMOU discurso à Meaa 
para ser publocado na fonna do dosposto no art. 203 
do Regmanto Interno. 

S. Ex' Miá atendido. 
O SR. ODACIR BOAIIES (PTB-RO) - Sr. Pre

sidente, S,.. e Sra. SenadoNs, ocupo a tnbuna 
daiiB tua psn~trazer i doscussio o teor da COITIIS

pond6tiCI6 que um grupo de ontelecluaia anvrou ao 
P.-.clenle Fernando Hennque Cardoso, no doa 15 
da ..-. próximo pa-do, O tema central da cor
NilfiOildêucoa 6 a manofeatada preocupação oom as 

ações anuncoadas pelo Governo com relação à con
caasio para exploração madeorena dentro das Flo
restas Nacooneos e outras, na Regoão Amazõnoca. 

Os sognatanos da correspondêncoa dongoda ao 
PI8SIIIente FerroarldO Hennque Caldoso foram: José 
Goldamberg, Pooleasor da Umversodade de São 
PaulO e Ex-Secretáno de Meoo Amboente da Preso
dêncoa da Rapubloca; Israel Klabln. Pres~dente da 
Fundação Ellasoleora para o Dasenvolvomento Sus
tantãvel; Elozer Babsta da Solva, Ex-Secretáno de As
suntos EstratégiCOS da Presodêncoa da Repúbloca; lb
sen de Gusmão Cãmara, Presodente da Socoedade 
Brasole11a de Pootação Amboental; PaulO Nogueora 
Neto, Poolessor da Unoversodade de São Paulo e Ex
Secretário da Meoo Arnboante (Federal); Eneas Sala
to. Diretor TécniCO da Fundação BraSileira para o De
aanvolvlmento Sustentável e Ex-Doretor do lnstiiUIO 
Nacional de Pesquosas da Amaz6noa; José Lutzem
berger, Presidente da Fundação GAIA e Ex-Monostoo 
de Meio Amboante e Warwock E.Keor. Professor da 
UIIIVBI'Sidade de São Paulo e Ex-Doretor do lnstotuto 
Nacoonal de Pesquoaas da Amazõnoa. 

Os llllelectuaos destacam. nos parãgrafos ono
CBIS do documento, as dostorções exostentas no mer
cado mundial de madeoras toopocaos, que entendem 
fortemente ologopohzado Alormam que ... Os onstru
mentos públiCOS e pnvados reguladores deese mer
cado onternacoonal vêm, através de décadas, deaan
volvendo politiCas comeocoaos que acarretam a de
vaslaÇio onacuperãvel de florestas, sobretudo no su
daala asoéiiCo, (Item 1) 

O documento ressalta que· ... Os grandes pai
ses consumodores comandam as onstduoções IIIIBma
coonaos reguladoras da exploração madeoreora tropo
cal nos países em desenvolvomento, ao mesmo tem
po em que são os maoores u;;uános deste mesmo 
coméocoo e, portanto, fazem uma polibca amblgua 
entre a necessidade de presaovação e o onteresse fo
nanceooo representado pela reaeNa de mercado des
tas países (hem 2). 

Destacam aonda, em relação ao com6rcoo onter
nacoonal .. a relaçlo de troca perversa, onunda do 
baixlssomo valor undáno das exportações da madeo
ra toopiCal com relação ao valor agregado final. nos 
man:ados consumidores dos paoses desenvolvidos. 

É certo, Sr. Presodante, que os controladores 
do mercado de madeira, no mundo. Malásia e lndo
nésoa, açambarcam cerca de 80% do mercado mun
dial. e ITIOYimentam US$1 O a 12 bilhi5es por ano 
Desde 1996. notocoa-se com lreqiiêncoa. na grande 
omprenaa nacoonal, que grupos multoroacoonaos, como 
a maJaoa WTK Cooporatoons. estanam onvesbndO na 
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Amazõnla mrabolantes somas em dolares para a 
aquos!Ção de empresas made1reoras. serranas e gle
bas ele terras. 

A omportAncoa essonalada para a produção cfe 
maele1ra é válida para todos os Estados da Amaz6-
noa, além de I8IIICir no setor um forte polenCial de eras
comento. A rnpoo1lncoa para o rnen:ado externo IUIIda 
é pequena, VISto que atonge apenas 4% do mercado 
mundial, mas adquire relevAnaa como supndor do 
mercado 1111em0. A Amazónia. hoje, e supndora de 
90% do men:edo 1nterno das madeiras tropoca1s 

Quanto às critiCaS fertas, pelos 1ntelectuals, em 
reterêncoa ... a relação de trocas perversas, onunda 
do balxíssuno valor uniláno das expollaçães de ma
deira tropocal com relação ao valor agregado fõnef, 
nos rnetcados consumidoras dos pe1ses dellenvolln
dos (Item 3), -.doosos do setor florestal/madeireiro 
entendem que a~ rende rna1s do que a pecuá
ria, e que pode render rna1s do que a agncunura. 

Pooém, tudo dependerá de urna maoor agrega
çflo de valor aos produtos made1re1ros, passando o 
B-.1 a exportar produtos acabados (rn6veos, portas, 
lambns,etc.) ao onvés de exportar madeira bruta 8lfl 
toras ou em pranch6es, com uma pequena ou nula 
agragaçio de valor. A mudança p1acornzada resuna
rá em maos e1111fego&, rnaos renda e rna1s beneficias 
para a socoedacle. 

t: r• éno e urgem, Sr PUISICisl1le, que a 
Arnez6noa pasee a utiizar com Inteligência a nqueza 
madelreom que potenCialrnenle diSpõe. t: ~rtante. e 
lndfiiiiii'IÚV8I, que o aluai s1atema de uso e explora
ção 88111 modilicedo, com profundodade. É p- Cf1U8 
.,. mudado o perfil da orQ;stna de piOCIISSIII'IIII ele 
madeira na Reglio Amaz6niC8, que CJpel8 com des
perdÍCIOS de Bié 70%, segundo onlormações do lbama, 
e que llfUde a oefoiÇSI a lógoca da superabundênca, 
que resulla na desvafonzação da rnaléna-pmoa. 

No liam 5 da co'1"spondênc1a, o grupo de lnte
lectuaos afirma que: .. As poucas expeuêucoas da 
maneJO em lforestas lropiC8l& por todo o mundo aio, 
aonde, HICipiiiiiiSS e nio podam ser tomadas como 
paradogrna para a abertura e estabelecomento da 
urna pollbca de concessões llorastaos. Att a presen
te data sio desconheCidos prooed1mentos da explo
ração rufmante SIIS!enléveos das florestas tropocaos, 
devido à dMtrsodade da eapêc1es e sua d1spe11Sio 
nos ecossostemas. 

Sr. P18111dente, os resunados fá eXIstentes nas 
peequosas na érea da rnaneto florestal sustentado, 
desenvolVIdos pelo Centro da Pesqu1sa Agrollorestal 
da Amaz6ma Onentai-CPATUIEMBRAPA e demaos 
InstitUIÇÕeS Ollcoaos de pesquosa e eoano, e por Or-

g&n1Z8ções Não-Govemamentaos.ONGs sénas, que 
atuarn na AmazOma. como o IMAZON- Instituto do 
Homem e do Meoo Ambiente e a FFT -Fundaçlo de 
Floresta Tropocal, desenvolveram estudos e acumu
lam expenêncoas que, com segunmça, darão o su
porte para que o Governo Federal, voa Orgias com
patentes, possam llf1llemenlar com segurança um 
Sllltema de monotoramento e fiSCBIIZBÇão das explo
rações rnadeoreoras nas Florestas Nacoona1s, que se 
propõe colocar ao aoesso pnvado, ou liCitar. 

A EMBRAPAICPATU divulgou em t996 na pu
blocação Maiiii!O Florestal, da autona do peequiSBdor 
Jose Natalino Macedo Solva, recomeudações têcno
cas que toaduzan rasull,ldos da expenmentos con
duzidos doratamente pela EMBRAPA .- (lfbmos 20 
anos, sob a liderança do CPATU. Oe ...,.nados Jé 
avaliados permotem a afKmBÇiio de qua: 

- o maneJO racional da !toraste 6 ecouorra-
rnante voéwl; · · 

- essa tecnologiB propoc:oa o ennquecomento da 
érea explorada, sem perda da boodove1'81dade. • 

O teomo manep florestal, ou rnan8JO ~ 
tenoado, ou Ulda m&ll8fCI -wntaclo, usado hé d6ca
des no BIBSII, nem ~ tem eldo bem enteudido. 
Maneta flonoslal 6 clxe carnet IIIB delinodo como --AI*
caçio de 11111todos 8fl1li8SIIIBIS e panc(f-. 16coiUU& 
na operavão de uma propnedacle lb tal Entnt os 
pmcopKIS técniCos est6 a soMcounura como parta l'lllt
grante do IIISIIIIfO. A SIMcuiiiJra deve ser enlal ododa 
como a parte da CiênCia~ que- do 1 rt t 11 
comento. c:onduç:io e coll8ila de éMII88- Esae COIICilllo. 
que à pnnaa- ..,_ refelo'SB -~~~~a flalaa-
188 planladas. "!lk a se tarrtxim a.,_ I'IIIIUniiB-

Una definlçio rnodelra da manajo ae 811CC11ilnl 
no prápno deCIWio que regulamantou a explooaçlo dila 
florastas da Bacoa Amaz6noca (Decreto n"1.282, de 
1 9110/1995). Neeee docurrento, o tanno rnanBJO lo
_. ........,. 6 delinodo como .. .adl1••açlo da 
fiDiesta pam obteuçãD de benefÍCIOS iiOOII&rocas a ao
~. l88pllllando-se os --- de - ....... 
do ectlS"I...,._ Esae definoçio d8lila claro que para 

- sustenláWII, o 11111118f0 dava ser ~ 
VIMI, ecologiCamente correto e eoc:oama1le fUIIIo. 

Os procedimentos práticos que ~ a 
tecnologoa de manejo IIIISIIInlado são da fécll allilllllo
ITII!IIIo e estio ao alcance doe produtores. O bom rna
II8JO 1nclu1 uma explolaçio c:uocladosa (de baDID I'I1I8C" 
to aouballal), a ap1icaçio da tratamentos eivlcultlni8 
à llorasta, para r&g8118181' e fazar ~outra ~ 
ta. e o rnonotoranwnto, para llfUdar o lrWIIIf8dor nalo-
11'18da de dec1s&es lécrocas e admlnislniiiVU. 



ABRIL DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 140 

A cartilha do pesquosador José Natalono Mace
do Solva sob111 Mane10 FloreSial eslabelac:e seos pas
sos para um bom mane10. são eles 

Passo 1) - Defina claramente os obteiMIS do 
seu mane10: o oblebVO de um plano de mane10 não 
deve atender apenas à legoslação flo18Sial, mas som, 
defonor claramente, para o que você mane1ará sua 
lloreSia. Em pnmeoro lugar deverá ser o de produzor 
maléna-pnma para abastecer ondefonoclamente a sua 
fábnca Em segundo lugar, uma llo18Sta bem mane
jada esta contnbuondo para manter e qualidade da 
água, do ar, perservar a boodoveraodade, gerando be
nefíciOS s~n61'1'11C0S para a soc:oedade 

Passo 2) - Calcule qual a área de floreSia que 
você prec:osa manetar: a área a sar manejada deve 
ter um tamanho compatível com o consumo de ma
léria-pnma de sua empresa. Exemplificando vamos 
supor que a sua florwta apresenta 30 metros cúbi
cos por hecta111 de volume dosponível das espécies 
conSideradas como de valor comeoaal, assim classo
ficadas, conforme o seu objebvo defrido no Passo 
1. Se a sua ondústna consome 12 moi metros cúbiCOS 
de toras por ano, anilo voc:io precosana maneJBr 400 
heclaoes por ano para abastecer sua indústna. 

Na Amaz6ma brasdeora, um hectare de mata 
explorada e não ma1111jada produz, em médoa, ceR:a 
de um metro cúboco de madeiras comei'CIIUS por ano. 
Com essa produtnridade, você neoessota esperar 30 
anos para voltar a cortar o pnme110 talhão, que é 
quando a floreSia terá produZido os mesmos 30 me
tros cúbiCOS que você extraiu na pnrneora vez. A 
esse tempo de espera, tempo perdodo, dá-se o nome 
de Ciclo de corte OU poUSIO 

Conbnuando o I'IICiocinoo, se você necessrta 
cortar 400 IMcla18S por ano e tem que esperar 30 
anos paoa voltar ao prmeoro lallio, então você p18C1-
sará rnanep~r um lOtai de 12 moi hectares de florestas. 

Paseo 3) - Execute um bom mventáno lloreSial 
em sua propnedade· o onventáno florestal é a base 
do pla118111rnento da produção de sua empresa; por 
osso, faça um bom planejBrnento d-aiiVIdade: es
colha um sostema de amostragem que melhor se 
aploque ao seu caso, e ubloze unodades de amostra 
com tamanho e formas adequados. É preciSO lem
brar que o número de unodades de amostra deve ser 
sufiCiente para obter uma boa precoslo, produZindo 
resultados c:onfiévem. É precoso anotar que apenas o 
engenheoro fl0111stal e o engenheoro agr6nomo habolo
tado são capacitados para realozar um mvenláno flo
restal. Evite Rlvenlános onvenlados. 

PMSO 4) - PlaneJe e execute bem a explora
çio: a exploração florastal é uma operação crillca, 

poos dela depende. em grande parte. o sucesso do 
mane1o É uma atMdade que, por sua natureza, cau· 
sa danos a floreSia Estudos têm demonstrado que, 
do modo como vem sendo conduzida na Amazõ· 
noa,a extração danoflc:a até 60% ou maos da cobertu
ra florestal e destróo até doos metros cúbocos de ma
deore para cada metro cuboco aproveotado. Urna ex
tração cuodadosamente planetada pode reduzor à 
metade os danos e, onclusove, ser maos barata que a 
não-plane1ada Os procedomentos para o Passo 4, 
são monucoosamenta e dodatocamente detalhados na 
Cartilha do Dr José Natahno Macedo Solva. 

Passo 5) - Acompanhe o desenvolvimento de 
sua floreSia: drierente das plantações. onde é fácil 
observar que a floresta cresce, a llo18Sia tropiCal, 
por ser uma mostura de centenas de especoes, com 
drierentes Idades e drierentes taxas de crescomento, 
toma-se driícil, ou mesmo ompossivel, observar, VI

sualmente, o seu cresamento. A maneora rnaos práto
ca de lazer osso é rnedor penodocamente algumas ár
vores e senlor o quanto elas crescem. A esse Iopo de 
onvenláno chama-se de onvenláno continuo. As par
celas parrnanentas estão para o 111lvocuHor como o 
tenn6melro está para o médoco. Se você tem driocul
dadeS em analosar e onterpoetar os dados de um on
ventãno c:ontonuo, a solução sara procurar a Embra
pa de sua regiio. 

Passo 6) - Cuide de sua floresta: os tratamen
tos SllvoculturaiS são necessénos por doversas razõ. 
es: para liberar a floi8Sta de copós; para elomonar ar
vores que competem e preJudocam o crescmento 
das árvoi8S reservadas para as futuras colheitas. Os 
tratamentos soiVICuHuraos que podem ser cotados sicn 
corte de coptos, desbastes de liberação (elommar ár
vores não comercoaos), que podem ser leitos por 
anelamento somples ou ansiamento contínuo com 
aplocação de arbOncodas 

Fazer o mane10 pode parecer que os custos 
aumentanio e o madeoreoro não poderá compelor 
com aqueles que não o fazem. É claro que ao ontro
dUZJr tecnologoa ou boas prátocas operacoonaiS, onde 
não exosba provavelmente nenhuma, os custos au
mentanio. Mas é preaso lembrar: ao prabcar o bom 
rnane10. novos mercados se abnrão, e sua empresa 
não correrá o nsco de ser punoda por desobedoêncoa 
à legiSlaçãO florestal. 

Os trabalhos coentílocos, as recomendações 
prábcas leotas pela Embrapa na Região Amazõnoca, 
me fazem c:onhar que exiSte um estoque de conheco
mentos capaz de embasar a polibca do Acesso Pn
vado às Florestas Públocas. que o lbama está ofere
cendo ao setor ondustnal madetreoro, como efetiVO e 
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diSCiplinar e aumentar a oferta de made~ra, nas Flo
restas NaCIOnaiS, nas ReseiVas Ext1Bt1v1stas e ProJe
tes de Assentamento ExiiBtMStas. 

A Reg1ão Noite possu1 24 Florestas NaciOnaiS· 
FLONAS, com um total de 12.527.989 hectares, o 
que corresponde a 99,47% da area total das FLO
NAS, no pais Além das FLONAS, as ReseiYas Ex
tiBtMStas somam maiS de 2,3 m1lhões de hectares: 
os Prqetos de Assentamento Exl~atiVISiaS, sob 
onentação do INCRA, na Reg1ão Amazôn~ca, u•IB
pessam 1 ,O milhão de hectares (Florestas NAc101181s 
Do 818811, Anexo 01) 

TotaliZando, Sr. Presidente. o Governo FedeiBI 
tem em seu poder calCa de 16 milhões de hectares 
(precisamente, 15.827.989 hectares) No úlbmo dl8 2 
de ma~ÇC f01am cnadas por Decreto Presldenaal, 
sete novas Florestas Naclona1s somando uma area 
de 2.624.475 hectares, totalizando ass1m, em mãos 
do Estado, dezoito milhões seiSCentos e VInte e Qua
tro M1l Hectares de Florestas Nac1ona1S 

Não pretendo ent1ar em contradd6no com os 
ambientalistas que d1Z8m que as sete novas Flores
tas Nac1ona1s-FLONAS não acrescentam um hecta
re sequer à área de florestas protegidas da AmazD. 
nl8 Legal. A argumentação é a de se IIBtar de araas 
Já em mãos do Estado, como a FLONA de Cal"llfás, 
que se sobrepõe à área J8 concedida à Vale do R10 
Doce pe18 m1neração, perta da FLONA de ltacUj
nas que se sobrepõe à 84 m11 hectares da FLONA 
Tapirapé-Aqu1n; e o restante das áreas das novas 
FLONAS que se sobrepõe a áreas mllllanls e, por 
ISSO, Já e1am áreas de preseiVação. 

O importante, Sr. Presidente, e que não sena 
defensável que qualquer paltleular, qualquer empno
sáno, retiVesse em suas mãos e as mantivesse Inex
plorado sem cumpnr uma função soc~al, um patnmõ
niO de magnitude de dezoito Milhões Seiscentos E 
V1nte E Quatro M1l Hectares. 

F01 dentro dessa 6tiC8 de dar ut1l1zação a um 
bem que é de todos, que o M1n1sténo do Me10 Am
biente, dos Recursos Hídncos e da Amaz6n1a Legal 
e o IBAMA, assurn~am a pró-a!Mdade de lniCIIII' o pro
ceeeo de dar Aceeeo Privado às Florestas Pllbllcas 

Muitos se ralen~m à nova polit1ca como sendo 
a de pnvatJZação das Florestas Nac10na1s, mas o ter
mo pnvat1zação não e bem eoelto pelo Secretáno de 
DesenvolVImento lnteg18do do M1n1sténo de MeiO 
AmbiBnte, Ra1mundo Deus-Da1a, que d1z .. prefiro 
chamar de pubiiCIZBÇio das florestas o ato de trens
mdJr as áreas de domíniO publ1co em flon~stas naCIO
naiS, que serão exploradas pela IniCiatiVa pnvada 

É re ·no lerrDar, ademaiS, que a medida nio 
e nenhuma IIIOVIIÇ6o. T.--se de pôr em plábce -
ma Já adotado em vános países com larga bidlção de 
exploração florestal, como o Canadé.. Estados UIWdoa e 
Nove Zelênda Mesmo na Reglio Sul e Sudestll do 
Brasi. o lbama JB _, pondo em plábce a COI< ·o de 
..a de Florestas Naclor-. há maiS de 10 e 20 anos. 

ObjBbva-se dar ma10r raciOnalidade e elatMdade 
ao uso e controle da produção e ao conbole dos -
ques Dessa forma, licana assegurada conbnuidade ao 
supnmento do mercado de produtos flonlst8ls e maoor 
garanti& de sUSientabllldede no ueo ~ recursos. 

O pnme1ro pressuposto fundamental a conside
rar é o controle ao acesso do recurso Vl8 fiscabzação 
técniCa, de monlto~amento eelebvo, controle elebvO, 
de lonna que a quanbdade (volume) da rnadel1a ao
locada no mercado seJ8 feita de maneil8 gradahva, 
para assegu1ar preço e sustentabllidade. Com 1880, 
cnar-seaa uma escassez relatiVa (a madeiiB, como 
qualquer outro bem, precl&a ser escassa para ser 
valonzada) e serão fonnados estoques esbatégiCOS 
capazes de regular as aberações da demanda. 

O segundo p~essuposto é obter a definiÇão de 
um Instrumento legallnormabvo que possoblllle a ga
- do ac!esso as llorastas. Este SBgWido pressu
posto já 101, ou melhOr, está sendo, obJa1D de uma am
pla e democlática dFn -o em grupos de babalho, 
cornssões, mesas redondas e audiências púbiiCIIS. 

Sr. Presidente, no dl8 31 de m&IÇO de 1997, 
elebvou-se em Pollo VelhO, Rond6ma, na sede da 
Fede~ação das lndústnas do Estaldo de RondOnia
FIERO, uma reunlio promoVIda pelo IBAMA·Dirato
na de Recursos Natu181S RenováveiS, na pessoa do 
Dr Paulo BeniCá de Salas, oportunidade em que 
perllclpel da d1scussão de uma ampla pauta, na qual 
se msena o acesso aos recursos e I'IIIUI8fO de flores
tas públicas, especifiCamente à 001"' szio da FLQ: 
NA do Jaman, com 215 mi hectares e da FLONA do 
Bom Futuro. com 2110 n111 hectaras. 

Nas discussões se chegou a conclusão que é 
Importante, diSCiplinar, assegurar e proteger as ter
ras na Amaz6nl8 e a exploração dos recursoe no-
taiS. É Importante que o empraaanado made11B1ro de 
Amazõnl8, que não diSpõe de recursos PfÓIIIIOS de 
florastas pala as suas aiMdades passe a ter essa 111-
ternabVa publiCa. 

De1xo um ra1ato do que ficou dlscubdo, como 
uma lerT1lesl8de de idéias a liCitação e o plano de ma
IIBJO, apresentados pelos PI8Sidentes de Sindicatos 
Madeln!lroe de Rond6nl8. AIMARO e .....,rasénos 

-a duraçiio do cxnraJD pedalá -de 20 a 25 anos. 
a depa Ida da..........,. dos I8CUIIIOS 11adao•os 
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- ..,. erJ'4)Ie58. errbDra game a 001 c ão de uso 
par um penodo de 10 anos. sara avall8da a cada ano 

• urna dada e"11resa extratora, que !1zesse a 
exploração dos recursos, podena lazer a comerciali
zação da made1ra para empresas consumidoras. 

- é considerado murto pengoso uma empresa 
monopolizar o acesso aos recursos 

- a 1ndustna made1re1ra de Rondôma está suca
teada ou presa fortemente a hnanc1amemos. 

• a Flona do Jaman não poSSUI recursos ma
deireiros nobres, como por e-emplo, o mogno, só 
tem made~ra de lãm1na. 

• a F1ero estabelecera a demanda de recursos 
para cada empresa localizada no ra1o económiCo da 
Flona do Jaman 

• o transporte da made~ra e que 1nv1abihza a e~
ploração. O ra10 econ6miCO para o caso da Flona do 
Jaman, sena de ma1s ou menos 60 qu11ômetros 

• o plano de mane1o sera le1to para cada área 
IICrtada. 

- a rotação dos cortes deve ser le~ta em decor· 
rêi1Cia das necessidades das 1ndústnas made1re1ras 

Em relação aos empecilhos ou negatiVIdades 
apresentadas nos rtens B. 9 10 e 11 , pelos senhores 
1nteleclua1s, (consolidação de um s1stema predatono: 
&Oiuções até agora utiliZadas ou precoruzadas que 
1gnoram o cenáno ecológiCO, falta de apo1o as reser
vas extrabVIstas e técniCa& de colomzação penlenca) 
pennrto-me apresentar uma 18Senha de urna oportu
mdade, que já é conheada na Amazônia, que JB esta 
sendo pratiCada timidamente na Amazônia, rel1ro-me 
a tecnolog1a dos S1stemas Agrolloresta1s-SAF. Ao la
zer uma reVIsão dos antecedentes que deram supor· 
te aos S1stemas Agrolloresta1s, reporto-me a expe· 
nênc~a acumulada no ICRAF - lntemallonal Counc1l 
for Resea~eh in Agrolorestrt. de Na1robl, Kema. 

O ICRAF é urna organ1zação 1ntemac10nal, au
tõnoma, sem lms lucrativos; o mandato do ICRAF e 
condUZir e apo~ar pesquiSSs em agrollorestas 

O ICRAF lo1 turdado em 1978, com sede em 
Na1rob1, Kenya. Alcançou ráp1do cresamento nos 
anos 80 e coma com um stafl de 250 lunc1onános, 
1nclu1nldo ceiCB de 75 pesquisadores dediCados ex
cluSivamente a pesqwsas de campo, em 12 pa1ses 
atncanos e lal1no-amencanos (no Brasil está traba· 
lhando no Acre, PI'Oialo do INCRA, Pedro Pel-oto, e 
em RondõniB, no Mun~eíp10 de Theobroma) 

A m1ssão do ICRAF e a de' aumentar o bem 
estar SOCial, econ6mlco e nutnc1onal das populações 
em países em desenvolv1memo com a ut1hzação de 
pasqUisas e atMdedes para 1ntegrar espec18S pere-

nes made1rave1s na agncultura e s•stemas de uso da 
terra, de forma a alcançar ana produtiVIdade 

Devemos acrescentar que a 111080118 do ICRAF 
está mt1mameme hgada à emergência da agrossiiVI· 
cultura e o papel oesempenhado pelo ICRAF na 
cnação deste novo campo. Como proposrto l1nal, o 
ICRAF . trabalha pela desaceleração dos desflores
lamentos trop1ca1s, redução do esgotamento das ter· 
ras e nutiQBçãO da pobreza rural, através de a1ste· 
mas agrolloresta1s melhorados. 

O mandato oo ICRAF e o de contrabalançar o 
s1sterna da agncullura m1gratona(slash and bum Ou 
derruba e que1ma) que e um s1stema de agncullura 
tradiCIOnal ut1hzado por seculos, em vastas areas 
dos tróp1cos u'flldOS. A agncullulll m1gratona conbnua 
a ser um siStema de uso da terra dOITIInante em ceiCB 
de 30% das terras agnculláveiS do mundo e que provê 
sustento palll uma população esbmada de 250 lnllhll
es de pequenos produtoi8S runus, que consbluem e 
"""" pobre população do mundo e m1lhões de m1gran· 
tes ad1C1ona1s v1ndos de outllls reg1ões 

Pesqu1sas em andamemo 1nd1cam que a agn· 
cultura m1gllllóna. ou da derruba e queima, pode ser 
substrtuída por sistemas allematiVOS que produzem 
os alimentos, as libras necessanas para o agncullor 
dos trópiCOs úm1dos, enquanto provê 1nglliSsos ad1· 
ClOnaiS pela produção de alto valorlba1xo volume de 
produtos palll a exportação 

r: nestes produtos de alio valor/baiXO volume 
(borracha, palmrto, cacau, dendê, IMellliS tropiCBIS, 
ptmema-neglll, produtos mediCinaiS, etc.) nos quu 
os trópiCOs umldos gozam de vantagem COmparativa 
com o resto do mundo PesqUisas correntes IndiCam 
que palll UM hectare explollldo nesses SIStemas 
sustentavas. CINCO a DEZ hectares de llorastas 
trop1ca1s podem ser salvos do machado e da motos· 
serra dos agncullores, para produzirem a mesma 
quantidade de al1rnento e !lblliS, por ano 

Os ststemas agrolloresta1s 1á estão sendo ex
penmerrtados pelos pequenos agncultores de Ron
dôma, contando com o apo10 da EMBRAPAICPAF· 
RO, que Implantou a 20 ou 25 anos expenmentos de 
S1stemas Agrolloresta1s, com senngue1ra x café e 
senngue1ra x cacau, em Ouro Preto do Oeste. e Inú
meras areas l1nanc1adas pelo Banco do Estado de 
Rondõn1a-BERON, em Machad1nho do Oeste, com o 
apo10 do Campo Expenmental da EMBRAPAICPAF
RO, com comb1nações pupunha x café; ln11jó x gua· 
raná; e outras combinaÇões 

Sr Presidente, entendo que o apelo falto pelos 
1nte1ectua1s ao ExcelentíSSimo Senhor P-ldente da 
República, Fernando Hennque CardoSO para que 
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convocasse uma reun1ão de espec1ahstas a f1m de 
estabelecer poht1C8s de desenvolvimento sustenta
vai compat1veas com o antenormente exposto S&Ja 
atendido, mas não posso deixar de lembrar que no 
d111 3 de março (terça fe~ra uH1ma), fo1 realiZada no 
Senado Federal, na Com1ssão de Assuntos SociaiS, 
uma reunião com os M1mstros do Me1o AmbHmle 
Gustavo Krause, da Clênc111 e Tecnologia, José Is
rael Vargas, o Presidente do INPE, Marc1o Noquara 
Barbosa e o Presidente do IBAMA. Eduardo Man1ns, 
para d1scullr o desmatamento da Amazõn1a, e a qual 
compareceram numerosos parlamentares, pesquiSa
dores. Organizações Não-GovernamentaiS, convida
dos como debeladores Todos empenharam-se, por 
ma1s de quatro horas. na diSCUssão do tema. 

Concluo o meu diSCurso, Sr Pres1dente, mani
festando-me favonlvel a proposta que vem sendo 
defendida pelo MiniS!eno do Me1o Ambiente e pelo 
IBAMA, na concessão das Florestas Nae1ona1s ao 
uso publiCO Defendo que as medidas que desembo
cam na hcrtação sefllm urgenc1adas. sem ma1s tar
danças. tanto para a FLONA do TapaJOS, no Para, 
como para a FLONA do Jaman, em Rond0n1a 

Murto obrigado 
O SR. PRESIDENTE !Carlos Patroc1n10) -

Nada rT18IS ~a !latar, a Presldéncl8 va1 encer
rar os !labalhos, lembrandO as Sras e Srs Senadores 
que constarão da sessão deliberallva de amanhi. a 
reaiiZar·se às 14 horas e 30 rnnutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 28, DE 1996 

Segundo d1a de diScussão, em pnme~ro turno, 
da Proposta de Emenda à ConstrtuiÇão n• 28, de 
1996, tendo como 19 s~gnatano o Senador Mauro MI
randa, que altera a redação do an eo da Constrtul
ção Federal (1nclu1 "ntre os d1rertos soaa1s, o dlrl!llo 
à morad111), tenao 

Parecer favorável, sob n" 279, de 1997, da Co
miSsão de ConstdUição JustiÇa e Cldadama, Rela
tor Senador Romeu ':'uma 

-2-

REDAÇÃO FINAL DA EMENDA DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 95, DE 1996 

Votação, em turno un~eo, da Redação F1nal da 
Emenda do Senado ao Pro,eto de Le1 da Cãmara n• 
95. de 1996 (n° n0195, na Casa de ongem), que 
diSPÕB sobre a obngatonedade de as InstitUIÇÕes pn-

vadas de eaucação benef~e1anas de ISenção de ,.,.. 
postos terem em seus coriSelhos f1sca1s repre
sentante do corpo discente. tendo 

Pareceres da Corrnssão D1retora: 
• sob n• 90, de 1998. Relator: Senador Geraldo 

Melo, oferecendo a redação f1nal, e 
·sob rf' 153, de 1998, Relalcr SSel"""adoldnrRonatlo Cu

rhli.Jma. faiiOI'IM!I à emenda oleieclda à llldação finaL 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO 
N" 8, DE 1998 

DISCussão. em turno uniCO, do Prof810 de De
creto Leg1slallVO n• 8. de 1998 (n° 440197, na Cflma
ra dos Deputados), que aprova o texto das Emendas 
eos An1Qos I 11, VIII, IX e XVI do Acordo relallVO à 
Organ1zação fntemac10naf de Telecomunicações por 
Setelrte (INTELSAT),tendo 

Parecer favoravel. sob n• 1 Zl, de 1998, da Co
miSsão de Relações Extenores e Defesa NaciOnal, 
Relator Senador Oton,el Machado. 

....... 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°9, DE 1998 

DISCussão, em turno uniCO. do PI'O)Bio de De
creto LegiSlatiVO n" 9, de 1998 (n" 561197, na CAma· 
ra dos Deputados), que aprova o texto das emendas 
relatiVaS a mudança do nome da Organização lnter· 
nac10nal de Telecomunicações Marihmes por Salllll
te- INMARSAT e ao an 13 da Convalção da IN
MARSAT. aprovadas em Londres. em 9 de dezem· 
bro de 1994. tendo 

Parecer favorável. sob n• 128, de 1998, da Co
rmssão de Relações Extenores e Defesa NaCIOnal, 
Relator Senador Oton1el Machado 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1n10) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta..,e a sessão as f 8hOtas e 35mmu1os.} 

,, 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MAGALHAES 

6-4-4111 
Segunda-letra 

1 Sh30min - Sessão Del1berat1Va Ord1nána do 
Senado Federal 
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Ata da 251 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 7 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordmária da 501 Legislatura 

Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júma Manse 
do Sr. Carlos Patrocínio, da Sra. Eml1ia Fernandes e do Sr. Romeu Tuma 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS SENADORES. 

Adem1r Andrade - Antomo Carlos Magalhães -
AntOnio Carlos Valadares - Benedlla da Silva - Beno 
VBfBS - Bemaldo Cabral - Ca~os Bezerra - Caoos 
Patrocmoo - D]Bima Bessa - D1alma Falção - Edoson 
Lobão - Edualdo Suplocy - Élcoo Alvares - Elóo Por
tela - Emlloa Fernandes - Espendoão Amon - Feman
do Bezerra - Francehno Peraora - Gerson Camata -
Gilberto Mooanda - Gllvam Borges - lns Rezende -
Jader Balbalho- Jefferson Peres -João França
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Ponheoro -
Josaphat Mannho - José Agnpono - José Alves -
José Boanco - José Edualdo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José Roberto Arruda - Junoa Man
se - Leomar Quontan~ha - Lucidoo Portella - Lucoo 
Alcãnlara - Marluce Ponto - Mauro Moranda - Nabor 
Júnoor - Odacor Soares - Osmar Doas - Pedro Pova -
Pedro Simon- Rarnez Tebet- Regona Assumpção
Romero Jucá - Romeu Tuma - Sergoo Machado -
TeotOmo Vilela Folho- Vilson Kleonubong. 

A SRA. PRESIDENTE (Júma Manse) - A ksta 
de presença acusa o comparecornento de 54 Srs. 
Senadores. Havendo numero regomental, declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus. onocoamos nossos tra
balhos. 

O tempo destonado aos oradoras da Hora do 
Expedoente da presente sessão seré dediCado a co
memorar os 50 aroos ria Organozação dos Estados 
Amencanos - O~. nos termos do Requenmento n• 
138, de 1998, do Senador Bernardo Caboal e outros 
Soa. Senadores. 

Concedo a palav• ~ ao emonente Senador Ber
l'lllldo Cabral, como p~meoro ooador deste sessão 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL • AM Pro· 
nunc.a o seguonte doscurso Sem revosão do orador ) 
- Ennnenta Senadora Juma Mansa, que prasode esta 
SMSêo em homenagem a Organozação dos Estados 
Amencanos, So"s. e Srs Senadooes, quero regostrar 
a presença dos Ilustres Embaoxadores da Alemanha, 
Claus Jurgen Duosberg, Bangladesh, Abdus Saiam. 

CoiOmboa, Mano Galofre Cano, Equador, César Val
dovoeso Chonboga, Eslovéquoa, Branoslav Hrlcka, Es
tados Unodos da Arnénca, Melvon Levdsky, Gabão, 
Marcel Odonguo Bonnard, Grã-Boetanha, Donald 
Kedh Haskell, Guoana, Ivan Evelyn; Irã, Hamld Reza 
Nokbakht, oepresentando o Embaixador, Marrocos, 
Lalbo Reffouh, Nocarágua, Domongo Salonas Alvarado; 
Paoses BaiXOS Francosco van Haran, Paleslona, Musa 
Amer Salom Odeh, Polõnoa, Bogulaw Zakrzewslcr. Sué
aa, Chnster Manhusen. Sufça. Oscar Knapp; Sunna
me, Robby Ramlakhan e Rocky FadJiboe, repre
sentando o Ernbaoxador; Taolãndoa, Saksd Snsom. 

Quero destacar aonda a poesença do Contra-AI
morante Luoz Sérgoo Crato AraúJO, que repoesenta o 
Chefe do Estado Maoor das Forças Annadas, Gene
ral Beneddo Onofre Bezerra Leonel 

Sr Monostro da Estado; Srs Deputados Fede
raiS, Sr"s e Sos Convodados; meu velho amogo Con
selheoro Federal da Ordem dos Advogados do Brasol, 
Jackson Smoth Losboa, e o não menos amogo repre
sentante do Clero nesta solenidade, a quem faço 
uma saudação especoal: 

No doa 30 de abnl de 1998, a Organozação dos 
Estados Arnencanos - OEA, completa 50 anos de 
exostêncoa 

E com grande sallsfação que ocupo a lriluna das· 
ta Casa para lentKar e comemorar o qQonquegésomo 
arrverséno dessa onsbtulçiio Lembrar a comemorar por 
aquilo que a OEA rapresentoo, oepresa lia e reaiZOu ao 
longo deSSe tempo, a por aquilo que se propOs oeaizar e 
não ~ou. por moiiiiOS os maos doversos. 

A OEA é um desses orgamsmos que surgoram 
no âmbdo do vasto mundo fedo das utopias e das 
sombologoas das sociedades, aqueles sonhos que )us
llfocarn tanto o nasamento quanto a pannanênclll, que 
são os anseiOS pela compreensão, pela hannonoa. pala 
paz e pela IUStoça, valores a conquiStar dei'IIIO de um 
processo de consolidação do raconhecmento e da 
pratoca da democracoa como pnncopoo onentador do re
laciOnamento entre as gentes e entoe os povos. 

A Organozação dos Estados Amencaroos, ena
da em 30 de abnl de 1948, durante a Nova Conta-
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rêncla lnterarnencana. na Cidade de Bogola. é her
deira da Umiio Panarnencana de 1889 Nasceu na
quele contexto 1ntem&C10nal do qual sobressaiam as 
Intensas dificuldades de um mundo polanzado por 
ldeol0g1as e poderes antagóniCOs, fortemente domi
nado pela desconfiança e pela perapecuva da lo •. 
após uma guerra que machucou de foiTI'I& cruel todo 
o Ocidente. 

Surgiu para ser sírrbolo da posSibilidade de 1111111-
zar a colaboração, o mútuo entendimento e a paz en
tra as nações amancanas Como s1rrtlolo, conslltu1 
uma PBrrnaraH COI'IVQC8Ção para esse Ideais Evoca 
e- p!DIIOC8. Como sírrtlolo a avocar os valoleS lunda
manlaiS da COI1VIIIêncla, ela praiiOC8 ações e esiOIÇOS 
COI iSI&i lias, a fim de alebvar os pnncíp!OS 

Sua Carta constitUtiVa - a Carta de Bogotá -. 
qualificando-a como organiSmo dentro das Naçiles 
Unidas, ldentdicou o pnnc:tpal ob)ebvo da OEA. lutar 
para consagu1r uma ordem de paz e 1ust1ça. para 
promover a sohdanedade entra os pa1ses-membros, 
mensmcando a colaboração entra eles, salvaguar
dadas a soberania, a 1ntegndade termonal e a Inde
pendência de cada um 

O preâmbulo da Carta ass1m se expressa: O 
verdadeiro SlgmfiCBdo da socllldade amencana e da 
boa VIZinhança não pode sar outro que o de consoli
dar, - continente, dentro do maiCO das mstlll.llçõ
es dernocra!lcas, um SIStema de liberdade IndiVIdual 
e de IUSilçe SOCial fundado em respeito aos direitos 
essBI'ICIBIS do homem. E. co11'411etando esse hon2on
te, concebeu como astratég~a, como C111111nho para a 
solldanadade amencana, a necessidade de que es
ses altos f1ns se(&lll atn1g1dos por ms10 do elebvo 
exen:1C10 da dernociiiCIB raprasentaiiVa. 

Durante a mesma 9" Conlelênaa lntemBC1011al 
Amencana, bem caractenzando as profundas aspira
ções que dominavam os paísas ali raumdos, foram 
lambém BSSinados o Tratado Amencano de Soluç6-
es PacifiCas - o Pacto de Bogotá - e e Daclaração 
lnteramencana elos DireitOS e o..- do Homem, 
- sete mesas antes da Declaração UniVBraal dos 
D1ra110S Humanos. das Nações Umdas 

Vinte e um países amencanos comprometa
ram-se com os pnncíptOS da Carta de Bogotá, mate
nallzados em propósitOS esSBI1CIIliS garantir a paz e 
a segurança continentaiS, pravemr as possíveiS cau
sas de ddiCuldades e assegurar a SOiuçio paoífiCB 
de controvéiSIB entre os membros da organ1zação. 
orgamzar a eçiio sohdána destes em caso de agres
são; buscar a soluçlo dos problemas pohhcos. Jlilndl
cos e acon6nucos que surg1ram; e promover. por 

me1o da ação cooperativa, o desenvolvimento eco
n6miCO, soc1al e cunUial 

Como baliZa normat1va da atuação, foram es
colhidos o D1rerto InternaciOnal para regular a condu
ta dos Estados em suas relações rec1procas. a or
dem 1ntemac1onal, constttu1da essencialmente do 
rasperto a peraonalldade, a soberania e à lnde
pandênc~a dos Estados, bem como do f1el cumpn
mento dos tlatados. e a boa-la como pnncíp1o para 
conduzir o relaciOnamBnto antre os Estados 

A cooperação econ6m1ca nesse amplo honzon
te sena o Instrumento essenc~al para a consacuçio 
do bem-estar e da prospendade dos povos, tendo a 
JusiiÇB e a segurança soc1a1s como bases para uma 
paz duradoura 

No contexto desse panorama, uma agressão a 
um Estado amencano constitUI agressão a todos os 
demais, e as controvers~as devem ser resolvidas por 
me10 de processos pacífiCos 

No campo dos d1rartos fundamentaiS da pessoa 
humana, não pode haver diStinção de raça, neaonalt
dade. credo ou sexo A unidade espndual do couau•l
te amencano p19CISB fundar-se na personalidade cullu-
1111 dos pa1ses que o ~m. e a educação. onentar
se pelos pniiCipiOS da JUStiÇil. da liberdade e da paz. 

Em termos da pratK:a politiCa a seguir, o assm 
chamado pnnc1PIO dernocratiCO lo1 conSignado como 
base para o exen:1c1o efehllo da dernocraaa repre
sentativa 

A cam1nhada até o reconhecimento da demo
cracia como pnnc1p1o onentador dos Estados amen
canos tem Sido longa e constante Começou como 
pnnciPIO moral até tomar-se norma obngatóna esta
baleclda na carta de constttUição 

É importante obseiVar que a preocupação com 
a BX1Stênc1a e a elellvação da democr&CIB como cau
sa comum nas Améncas tem sido pennenente na 
OEA. até mesmo antes de sua conshiUIÇão De fato. 
o pnmBiro pronunciamento ofiCial sobre essa qua
liio encontra-se na Declaração de Pnnc1ptos sobre a 
Solldanedade lnteramencana da Confalêncl8 lntera
mencana sobra a Consolidação da Paz, raaiiZBda 
em Buanos A1res em 1936. No penado que va1 de 
1936 a 1945. em cada contalênc1a 1nteramencana. 
essa preocupaçao fo1 ratterada. 

Mas. embora em imbtto reg~onal, a procura 
vem de miiiS longe a1nda Na Conlelênaa de Was
hington de 1907. fo1 formaliZado o pnnclpiO da de
mocracia na região centro-amencana. No Tratado 
Geral de Paz e AmiZade da1 resunante. fiCou acorda
do, 1nclus~ve. que os países dessa regliio niiD reco-
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nhacenam os govemos centrc-amencanos que nas
-m de ele1Ç6es não livres. 

Desde antanho, portanto, o govemo democráti
co tem sido uma meta perseverante e consistente 
dos povos das Amencas. Pode-se af1rmar que essa 
preocupação teve 1mc10 com os IT1DVImentos pela ln
dependêncl&, quando começou a ganhar Impulso, 
partK:ularmente após a queda das monarqu1as abso
lutistas como formas de govemo. 

Em 1945, o Urugua1 encaminhou nota aos go
wmos amencanos prepondo uma ação muH1Iateral 
para defender a democraCia e os dn1ntos humanos. 
A proposta dava ênfase ao paralelo entre a defesa 
da liberdade humana e a manutenção da paz e sus
tentava o ponto de VISta de que os Estados da re
giio devenam aluar em con111nto para garanbr a de
moc;acia, salvaguardado o pnnciPJo da nãD-Inter
~- A proposta não f01 aprovada, mas rapre
a.llou Importante manifestação do Interesse hemls
Nrico na defesa da democraCIB. 

Abro aqu1 um parêntese. para diZer aos senho
- que me ouvem - evidentemente com o agradeci
mento Já de logo regiStraC:o, sobretudo aos emlnen-
188 embaiXadores - que sou homem YISceralmente 
&\NISSO aos d1scursos por escnto Às vezes. silo bem 
redigidos, outras. rnaJ l1dos. E corre o nsco de come
ter exatamenta ambos os cnmes. lê·lo mal e nem se
quer traduZir aqudo que eu gostana de diZer Mas há 
uma regra, a chamada regra do protocolo, que me 
mp6e, que me obnga a fazer um diSCUrso dessa na
tuntza. São 50 anos de uma organização que se pôs 
e transpôs toda uma humanidade· não podena eu 
me quedar aperi&S nurn d1scurso de '"1)rcVIso Cla
ro, peço por anteCipação, advogado que sou, que 
n. concedam o hat..s corpus e, ao final, o alvara 
de soHura por tê-los IncomodadO por OUVIr-me. Mas, 
perdoem-me, tem de fiCar registrado, e e por ISSO 

que 1'- peçc. paaênc~a, para que ao f1nal, ITI8IS 

uma vez, eu reilere o pedido de desculpas. 
ConiJru> 
Fo1 com base na pnnapal tese desse trabalho 

do Uruguai que os paiBes da região passaram a exi
gir IT18Js de SI mesmos em maténa de democracia e 
da d1rell0s humanos, em um momento da hlslóna 
em que esses concedas não desfrutavam da acella
çAo mtemac1onal de que hoJe gozam. 

No mesmo eno de 1945. na Conferência lnte
ramaricana sobre os Prcblemas da Guena e da Paz, 
-ltzada na Cidade do MéxJco. como este1o essen
etal da comunidade hem1sfénca fo1 mantida a consa
graçio da afirmação de que o homem amenceno 
nlo pode conceber a VIda sem JUStiÇa e sem llberda· 

de, com fundamento na conv1cção de que a mata do 
desenvolVImento SOCial e econ6miCO efatiVO somen
te pode ser alCançada em um SIStema que tem base 
na garanti& dos d1redos e das liberdades fundamen
lals do IndiVIdUO 

Mesmo ass1m, com uma 1nst11UIÇão baseada 
em tão ampla e umveiSal gama de pnncipiOS, ao lon
go das décadas sucessiVas ao ano de 1948, nume
rosos reg1mes democrábeos foram derrocados e 
subStituídos por VIOlentas ditaduras Os esforços fel
tos para reverter ou estancar esses acontecimentos 
não tiVeram êxito. O Ideal, porem, ele governos de
mocrábcos sempre permaneceu VIVO e VIgoroso 

Em 1959. na Quinta Reumão de Consulta dos 
Mm1strcs das Relações Extenores. realizada em 
Sant•go do Chile, estabeleceu-se como maJCO e 
doulnna 1nteramencana da democrBCI&, tradUZida 
numa lista de atnbutos que são caractarfstiCOs de 
uma democracia representatiVa respeitadora dos di
reitoS humanos em um contexto 1nstnuaonal de efe
llvo exerciao Dessa reumão, resunou claramente 
afinnada a conVIcção de que a eXJStêncl& de reg1mes 
antidemocráticos constttUI uma violação dos pnnci
PIOS sobre os qua1s se funda a OrgeniZBÇão dos Es
tados Amencanos e um pengo ~ara as relações de 
paz e umdade no hem1sféno 

De 1959 para cá, deu-se uma Intensa diSCUS
são para esclarecer o alcence do compromiSso de
mocrátiCO da organiZação Em todas as ocasiÕeS, 
salvaguardou-se a 1nter-relação entre os dueiiOs hu
manos e o exerc1c1o da democracl& e a natureza ob
ngatóna dos pnncfp1os da Carta de Bogotá. 

Apesar das eno..._ difiCuldades viVIdas du
rante o período da Guerra Fna, com a Ull-lfJCBÇão 
do conflito Leste-Oeste, apesar do Impacto da Revo
luçio Cubana e da preponderêncla dos regmes dila
tona• nas décadas de 60 e 70, a OEA nunca aban· 
danou seus IdeaiS. Em alguns e longos momentos, 
guardou SilênCio e se automargmallzou diante da m
poss~bolldade de oonwcar a torça à razão. No CIUI1IO 
eepecifico do desenvolVImento da ecoo 1011118 das Amé
ncas. fracassou por ca.- dos llllaresses da hegemo
na norta-amencana. Dl&nta dessas fatos, mudoS flllga
ram que a OrganiZaÇão é I'IC8paZ de ""'!"'Ida• com 
medidas eletJvas o compromiSSO doutmáno com a so
lldanedade democrábca no conbnente. 

No entanto, sempre houve e Plnda há ho1e. 
mudo claramente. uma posiiMdade também SilenciO
sa expressa na persiStêncl& da orgamzaçio na defe
sa dos valores estabelecidos na sua carta constttUin
te. HCifll, a 1mportànc• da OEA. tomou-se patente 



''"'-------- .. NA IS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE I'N• 

dante do enorme desafiO que emana das transtor
l'l'lllç6es da economoa rnundoal 

A lnlerdependênCia cresceu de forma SIIJndoca
IMI e rnexoravel dl8nle da globalrzaçio das questõ
es econõmrcas O propoo concedo de soberanra na
CIOnal vem mudando, em vrrtuda da nova realidade 
em que as sOCiedades vrvem, e certamente mudará 
arnda mars ne medida em que a solldanedade demo
cnltrca se transformar de prescnção moral para obn
gaçio lagelrntemaaonal. 

A evolução tecnológrca vem alterando a própria 
natureza do prc so produtiVo, de tal forma que o 
conhecimento lenda a tomar-se mars rmportante do 
que o capdal, o trabalho e os recursos naturBJS. Na 
,_. econamoa mundral, competem rades de empre
aas com base em capacidades e conhecimentos que 
se combinam para CMF valor. No futuro, talvez, Já 
nio 1'11111& haverá lugar para ecociOITIIIIII ~ 

como lqe. São ~dessas novas realidades as 
zonas ecoc oõmcas ""11fiada5 por me10 de acordos de 
lvre camárao e de processos de rntegração mBJS 

profunda, - como o Men:osul, entre nos amenca
nos, e o Mercado Comum, entre os europeus. 

Há ranúncoas vaiJnlanas a soberana e há renun
CI8S .-vetS. Em ralação ao ITI8fÇBCjo financetro, por 
exao!plo, as ~ das nações não têm mars ·m
portinaa. Tornaram-se parmeavers em selaras de 
grande sognlfocado para a soberana, como é o caso do 
llênsllo do drnhelro, das ldéras e das rnlorrr1açGes 
H0111 é ft1108Sivel omagonar-se que possa per'IISbr 
aquela drcotouoa que haVIIl, de um lado, ercre o cha· 
macio 80Ciall8m0 da Umão SOVIélx:a - Jl!i hoje trans
lonnada após a queda do Muro de Bertrm - e. de ou
tro, o Jmpanai1S1110 norte-amencano. como se tossem 
lr:lnlalraS a se diVidirem Acabaram-se as lrontaras 
wlec!lógocas. O que e-e hoJ8, ISio Sim, são as lron
lens econerr-&. o pais economrcamente maoa for· 
le se ompondo àquele economocamente rnaoa lraa~. 

Neese contaxlo, devo ressaltar que um doe 
grandes problemas, tais como o tráfiCO de drogas e 
o meu uso do 1'1'1810 amboente também conatdU8m 
desatas ao concet1o tradiCIOnal de soberana -
nal. Essas questões podem condUZir para dois cen
nhoe: o de os pai- envolvidos rmporem suas wis6-
es e interesses aos países em desenvolwnenlo. ou 
o de abnrern-se os honzontes para uma maJOr coo
peraçio internaciOnal em beneficiO do desenvolvi
,_ sualenledo e do controle do narcotráhco. Nilo 
há dúvida de que eeses problemas ultrapaaaam as 
trom-as I'I8CIOn8l8 

Em Slntese, os novos tempos ompiiem deaelios 
enormes aonde não tolalmenta bem dalineados, mas 

reaiiSiocameme VISUIIIrzaclos 1,..x;em a ,. ·ada 
urgente de dar eteiMdade. cada vez com ma111 cu
dado e profundidade, ao tradiCIOnal e coo rlai ri!Xd
neo COIIC8IIO rntemaclllrllll de legalidade e de mD!lli
dade 

Todas essas realidades vêm confirmar a hlslólo:e 
preocupação da OEA pela dei- e pocmaçio colellva 
da democracra represerutML Esse terna de 1Dr91 
data ocupa e move o IJltei ss e do SIS1en8 wltalam8li
cano e se tem rnlansthcado em .,_ I'TI8I8 ,_ o1es. 

E>oste. sem dúvida, uma amugada doulnna re
ferente à democraca rapresentabVB nas Aménces, o 
que apooa a noc;ão de que, n-~. a de
mocracoa deve ser preoco rpação coletova. 

No contexto rnundral de noseos dias, com o fim 
da polanzação que sustentou a Guerra Fria e com o 
aumento da rnterdependênc!a global -~ e 
tecnológica, resta um papel de grande ornportAnaa 
para rnsldurções como a Organozação doe fstados 
Amencanos E no seu êmbdo que hl!i lugar para o to
manto e a prolação da democraCia, sustenlada não 
pela torça, mas pala eXIslêncoa de uma socoedada cr
vol amadurecida, capaz de d"rscemrmento, capaz de 
lazer uso eleiNO dos rnslrumentos propon:IOrllldos 
pele mesma democracra. 

A demcx:racla é um d-'io de longo praza e 
fundamente-se na qualtdade da SOCIBdade. É impro
vével que vrgore a parllr de rmposçio exógena, mas 
é também fora de dúwla que um contexto de solida· 
nedade coleiNa colabora eflcoentemenla para sua 
concreiiZação 

O cammho para a rmplantação de democ
deve compreender lnceniiVOS e i'l1lldldes COIICI
para emrentar os problemas sóc108C0116micos e, de 
modo pall1c:Uiar, a pobraza crftica que conallluo uma 
ameaça e é fonte e resultado da ~oollncia, que é a 
completa negaçio de democ.-. ~ ~ 8UI*8I' 
a viollnaa, é preciSO superar a rnJUsbi;B que a anle
cede. e que, por sua vez. é a ongem da VIOIIIICI&, 
para evoter que esta sobrevrva. Sem- din•181o 
agornstoca, aoetla-se e IFIJiiiiiJÇa, allmenla-ae a VID

IIncra. deslróo-se a democoacaa. 
TI'IIIIHie de uma lula que nio pode - l*lca. 

nem no sentido tl8dlaol181, nem no ..-.belo lanQIII&. 
Dava ser uma lula ideo oldl)ll :a, aicerç8da na Ulllpill, 
uma luta cribca, uma lula lella de ••llmla coniiiUit
vas, uma lula a ser travada no 111110 de ,... .. 1161-
des e supran8CIOn&IS, para onde COI ovt11garn e • agU
Iinam as asporações e os llleaoB denmébco& da_. 
dade. É nessas rr!SI'I~ que -.ne QOIÚdO !ri· 
IICO o diiHo à demOciaaa. arn CUJO ..., a VIda nio 
pode ser COI IC8bide sem JIIIIIÇII& aarn lmerdada. 



ABRIL DE I 998 ANAIS 00 SEN '\DO FEDERAL I 57 

Srs. EmbaiXadores. Srs M1n1stros, S,OS Auton· 
dades, meus Colegas Senadofes, Sr Presidente. 
BCeiCCHI'Ie da conclusão deste pronunciamento. No 
entanto, não quero tazã-lo sem destacar a hgu1a do 
Ilustre brasileiro Embaixador João Clamante Baena 
Soares, que. por doiS mandatos consecutiVOS, exer· 
ceu a relevante funçáo de Secretano-Ga~al da OEA 

Diplomata de carra~ra, douto1ado em D1re1to 
PObllco, Doutor H~is causa em uniYBrsldades 
brasileiras e est1ange1ras, com condecorações rece· 
bldas pelo murldo afola, os trabalhos publicados por 
ease ermnente homem publiCO, conf1rmam a estatura 
Intelectual e erudiÇão de que o mesmo é possUidor. 
Cito alguns deles, como Slnteee de uma Getltilo, 
Washington, D.C., 1994, Cambio y Continuldad, 
MéxiCO, 1995; Organl~~mos Supranacionais, "' O 
IJvro da Profecia, o Brasil no Terceiro Mlllnlo, 
Senado Federal, BlaSHIB, 1997, A OEA e a Integra
ção Comercial dss Amérlcu, 1n O Dlralto do Co
mércio lntemaciclnal, Observador Legal Editora, 
São Paulo, 1997 

Por essa razão, não posso, não devo e náo 
quero, .-ta homenagem aos 50 anos da exiStência 
da OEA, esquecer Baana Soares, o meu VIZinho do 
Norte, o meu velho am1go, a quem, nesta hora, abra· 
ço efuSIVBmente. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - Permrte-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) -
Com muita honra, Sanador Pedro S1rnon 

O Sr. Pedro Simon (PMDB·RS) -Quero feiiCI· 
lar V. Ex", em pnrna1ro lugar, por ser autor desta 1n1· 
ciabva, esta sessão solene em homenagem ao Cln
qilentenãno da Organ~zação dos Estados Amanca
nos; e, em segundo lugar, pelo seu oportuno pronun
CIBfllanto, farto com categona, com capacidade, com 
conhecimento, com bagagem Intelectual e polítiCa, 
que lhe clã autondade pala falar, corno vem fazendo 
Permita V. Ex" que eu me atreva a entrar em seu bn· 
lhanle pronunciBmSniO a !1m de d1zer que o Clnqúen
tanéno da Organ1zação dos Estados Americanos é 
uma dam multo Importante. Tenho o maior resperto 
por essa Organ1zação. V. Ex" faz multo bem em sa· 
l18ntar o trabalho do Emba1xador Baana Soares 
quando Secretério-Geral. Tive oportunidade, corno 
Senador e depoiS corno Govamador, de VISitá-lo e 
conhecer o seu cannho, a sua dediCaÇão, o seu es
forço a essa entidade Mas atrevo-me, e perdoe-me 
V. Ex", a repebr algo que d1sse ao Emba1xador Baa· 
na Soares, quando Sacratáno-Geral da OEA: Que 
bom sena se a sede di' Organ~zação dos Estados 
Amencanos não fosse em Washington. Que bom se-

na se fosse na Costa R1ca, ou em qualquer outro lu
gar, mas que não bvesse urna presença tão exage
radamente marcante dos Estados Unidos. Com todo 
o respeito, eu laço restnções à mane~ra corno os Es· 
lados Unidos enca~am a Aménca Lat1na. Não 11810. 
por parta dos Estados Unidos, aquela preocupação 
a aquela dediCação no sentido de sermos 1rmãos. 
Os Estados Un1dos, hOJe, prat1camente corno a ún~ca 
nação poderosa no uniVeiSO, olham para nós corno 
se fôssemos urna espéc1a de qu1ntel. Isso não me 
parece bom Com relação à questão de Cuba, por 
exemplo, há uma unan1m1dade entre os países latl
no-arnancanos no sentido da sua re1ntegração, mas 
os Estados Unidos, com a sua foiÇB, com a sua po
têncl8, com o seu veto e com a sua autondade, im
pedem que ISSO aconteça. Que bom se nós, labno
ameriCBnos, pudéssemos debater, discutir entre nós, 
corno acontece nos congressos lat1no-amencanos. 
Náo para contestar - tenho o ma10r cannho, o ITIBIOr 
respeito, e, pnnc~palmente, o 1'111110r raconheamento 
pela foiÇII, pela potênc1a, pelo s1gndiC8do dos Esta· 
dos Un1dos a pela sua presença no conbnante ame
ricano ·, mas nós, lat1110-amencanos, membros da 
Organização dos Estados Amencenos, deveríamos 
1r além, polQue a OEA, para os Estados Unidos, é 
apenas mBIS uma entidade, corno a OTAN, o Merca
do Comum Europeu, a l1gação que têm com os pai· 
ses as1ábcos no Pacífico, e vánas outlaS orgamzaçõ
as em que estão presentes É multo Importante o 
SignifiCado da Organização dos Estados Arnancenos 
ao longo da h1stóna. Não podemos acertar ln perpe
tuum que o continente lat1no-amencano, que tem 
potencialidade, que tem um povo de grandeza, de 
competêiiCIB, capaz, que tem todas as nquezas mi
neraiS, que tem solo esplendoiOSO a que tem todos 
os climas, tenha a1nda tanta m1séna, tanta fome, larl
ta InJUstiÇa soc1al, tantos atrasos Recentemente, e 
em boa hora, começamos, graças a Deus, nós a a 
Argentina - sobre quem 1nventaram urna diV&rgêiiCIB 
que nunca exiStiu, urna guerra prev1S1vel que nunca 
se irnag1nou -,por uma amizade Intima e lratema, a 
transformar o Mercosul em realidade. O Mercosul, 
para nós, deve ser o Mercado Comum Labno-Arnar~
cano; náo apenas a umão de BraSil, Urugu111, Argen
tina e ParaguBI, mas o sentido de marcado da Amé
nca Labna. Lembro-me, quando era Ministro da Agn
cultura, meu quando Senador, que importávamos 
c1nco rTHihões de toneladas de tngo do Canadá e dos 
Estados Unidos e não comprávamos um grama da 
Argenhna l-lOja. o Brasil é o ma10r comprador de ln· 
go da Argentina, e a Argentina tem no BIBSII um 
grande fomacedor Não comprávamos urna tonelada 
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de petroleo da Venezuela ou de outro pa1s labno
amencano Atualmente, 1sso esta mudando Deve· 
mos dar-nos as mãos, avançarmos para desenvol
ver, progredir, pon::r"e exiSte um 1menso cam1nho 
nessa d1reção Não se• qual e a op1nlão dos Ilustras 
Embaixadores, mas sou contrano a um mercado de 
toda a Aménca JUntamente com os Estados UmdDs. 
antes de nos tonalecermos. darmos as mãos. antes 
que nos. que somos •guaiS, que temos a mesma 
Identidade, tenhamos condições de nos desen\101-
vermos lmag•nem se, de rapante, desaparecerem 
as tronte1ras econõmocas e anandegánas da Amén· 
ca, os Estados Unidos terão esse grande potenc•al a 
sua disposiÇão permanentemente D1go, com toda 
franqueza. do fundo do coração: tenho murto raspei
to pelos Estados Unidos, mas entendo que a Organi
zação dos Estados Amencanos pi'8CISB real1zer reu
nléies, debates. di8Cusaões, pon::rue. a ngor, se lar
mos analisar, ho)e, em qualquer organ•zação de que 
fizer parte, de um lado estarão os Estados Umdos e 
de outro, o resto A Umão SoviiiiiCB, o Muro de Ber
lim, o Leste Europeu e o comun1smo não ex1s111m 
II'IBIS, na verdade. so há uma superpotêncl8. como 
na época do lmpeno Romano Por ISSO precu;amos 
debater entre nos as questões 1mportentes Enliio, 
atrevo-me, pela aiTIIZBde e resperto que tenho por V 
Ex', a perturbar o seu pronunc~&mento com o meu 
llnpi'OVIsado aperte. aper185 para d~mr que. neste 
ano do c1nqüentenáno da OEA, bom sena se nos, la· 
bnos-amencanos. nos aprofundássemos ma1s. não 
contra os Estados Unoctos, mas na busca de uma 
cena Identidade, para podermos talar ma1s em tom 
de ~gualdade Murto obngado e, maiS uma vez, o 
meu cumpnmento murto respettoso a V Ex' 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFl-AM) - Se
nador Pedro Simon, vou diVIdir o aparte de V Ex" 
em doiS pontos O pnme1ro, de logo, agradecendo a 
V.Ex" por ter co....,retado as lacunas que havl8 em 
meu pronunc~&mento O bnlho que faltava. V Ex' 
trouxe com esse aparte O segundo ponto, o seu 
atreVImento no sanbdo de mandar um recado ao Go· 
vemo dos Estados Unidos da Aménca, peço que 
dele seJa portador nosso Embaixador, meu caro am•· 
go Melv•n LeVIstsky 

Não sou daquelas pessoas que não gostam do 
que são Há pessoas que têm saudade do que to
ram e outras que têm medo do que poderão VIr a 
ser Gosto do que sou, não tanho saudades do que 
passe1, não tenho medo do que VIra. lnYBIO que nos, 
brasileiros. nio possamos ser a mesma poténcl8 
que os Estados Unidos da Amenca Não quero lll1zer 
que. por eles serem murto, f~quemos aquem 1': oomo 

aquela h1stona em que. se o cidadão rJão sabe co
mer com garfo e laca. só come com a mão, temos 
que também comer com a mão. ao •nvés de ens•ná
los a comer com garfo e faca. O que prec1samos, 
1sto s1m. numa hora destas, ma1s do que clamar, re
clamar e reiVIndiCar, e lutar para sa1r desse marasmo 
em que v1vemos 

Não tiVB a telx:•dade e ate d1na a alegna de que 
V. Ex" me oUVIsse desde o começo. quando eu fala
va exatamente do desaparecmento de chamada d•
cotomiB ldeologiCB V Ex' tocou de raspão e lembra 
a epoca em que est1vemos de costas para os nos
sos VIZinhos. sempre de frente para a Europa Nlo 
basta darmos as mãos, pi8Cisamos saber olhar na 
mesma d1reção. Senador Pedro S•mon E se, num 
c1nqüemenano como este, rJão começarmos a traçar 
cam1nhos e apontar SOluções, tx:arernos sempnt no 
dl8gn6stx:o, sem diZer qual é a tarapãutJca. 

Aliás, o Pa~amento pode tar todoe os defeitos, 
diZ-se dele que normalmente é um bfá-blá-bla!, mas 
é aqw. nesta Casa. que ecoam todas as angúsll8s 
populares E ele que ratleta aqUilo que o povo quer 
Se e ru1m, e a representaçio autêntx:a que se faz 
aqu1 Não IIT1porte que aqu1 ha)a medx:os, advoga
dos, engenhems. o que mporta e tar e coriSCfêncla 
ciVICB. a d•gn•dade, a decêncl8 de saber que o man
dato pol1tx:o não é lerto, em nenhum Instante, para 
as ambiÇões pessoa•s de cada um, mas s1m para o 
que povo bras•le•ro nos eJUge, que e sua defesa 

De modo, Sr. PII!Sidente. que lá IICO metO tran
qilllo, po1s com a cansa1ra que de1 aos Bt'lllnentes 
EmbaD<Bdores e aos que me ouvem, na lertura obn· 
gatona que o protocolo me 1mpõe, salva-me o aparte 
do em•nente Senador Pedro S1mon, que, também 
como eu. gosta do que e, não tem saudades do que 
lo1, pon::rue 101 M1n1stro também, e nem medo do que 
va1 ser, porque será reelerto Senador De modo que 
estamos aqu• empatados. apenas com uma diVer
giinciB de um ponto lá, outro ca. Mas, ao final, o que 
queremos e o bem comum 

Por ISSO, Sr Pres1dente, pennlld-me que agra
deça a presença dos emiOIK1leS Sn;. Embelxadoras. 
do Representante do nosso Clero - nós, que ccnu
nuamos sendo a expressão católx:a do nosso Pais -, 
aos em•nentes M1"'stros: ao meu velho e quendo 
am1go Jackson Smrth I.Jsboa. a todos nos que, nesta 
tarde. gostar~amos de estar completando metO sécu
lo. Aqueles que. come eu, uRrapassaram essa nar
ca. olhem para tras sem medo de segu1r adl8nte. 

Sr Presidente, era o regiStro que eu bnha a fa
zer do c•nquentenano da OEA 

Murto obngado 
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Durante o diSCurso do Sr. Bernardo 
Cabral, a Sra Júma Manse, 2" VICe-Ptesl
dente, deuca a cadeira da PlfiSidãiiCIB, que é 
ocupada pelo Sr Carlos Patrocjmo, 2• Se
ctetário. 

O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocimo) -
Com a palaVIB o nobre Senador Mauro M1randa 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuiiCIII o sagumte diSCurso ) - Sr. PreSidente, Sr's. e 
Srs. Senadores, Srs. EmbaiXIldores e conVIdados, 
no momento em que a OrganiZBÇio dos Estados 
Amencanos, a OEA. comemora seus c1nqiienta anos 
de ex1stênc18, a serem completados neste 30 de 
abnl, tamos a oportunidade ma1s que prcpic18 para a 
anáJIS8 de sua tra)81óna O fato de tar esta Casa res
ponsabilidades especificas quanto à politiCa extarna 
brasde1ra, e Blnda levando-se em conta as atua1s ar
cunstêncl8s da pollbca Internacional, JUsldiCB plena
mente o exame que estamos propondo 

Algumas quest6es preliminares devem ser sus
citadas, de modo a bem onentar nosso debate. A pn
rnetra delas - que 1magmo ser a ma1s óbVIa de todas 
- deve ser a segu1nte· c1nqüente anos depoiS, tem a 
OEA cumpndo o papel para o qual foi cnada? Em 
que med1da o d1nan'11Smo das relações mtemac1ona1S 
pode 1er tomado anacróniCo um organ1smo que, 
constitUído em plena elervescênaa da Guerra Fna. 
COI1VM! agora com uma realidade ngorosamente diS
tinta? Estará a Organização preparada para afastar
se do VIés essenc!Bimente polibco-ldeológiCO que 
presidiU sua cnaçiO e, nos diBS de hofe, compreen
der as profundas 1mpiiCBÇÕ8s de uma economa alta
mente mtemaaonallzada e competitiVa? 

EIS, a meu JUizo, algumas das Indagações rna1s 
pertinentes que prec1sam ser formuladas, debabdas 
e respondidas no 1nstante em que comemoramos as 
anco décadas de funciOnamento da OEA. Exala
mente por ISSO é que conclamo este Casa a deter-se 
no exame de terna !lo 1mpo1tante. 

Sabemos todos que, ao se reunirem em Bogo
tá, os representantes de 21 Estados amencanos 
para subscreverem a Carta da OEA. em 1948, esta
va sendo cnada mBI8 que urna orgarozação llllema
CIOfllll voltada para o esforço de estabelecer, entre 
as nações do continente, urna ordem de paz e JUSb
ça, fomentar sua solldanedade, robusteosr sua cola
boração e defender sua aoberanl8, sua 1ntegndade 
temtonal e sua 1ndependênc18. 

De um ledo, recuperava-se o Ideal boiiYanano 
do pan-amencaniSmo, CUJB pnme1ra tentatiYB de con
crebzação se deu no Congresso do Panama, em 
1826 ProJetando-se no tempo, esse Ideal volta a ser 

utiliZado para embalar, em 1890, a Pnmeira Confe. 
rênc1a lntemac1onal Amencana, da qual se orlgmou 
o embnão da atual OEA, a Umão lntemac10r181 das 
Repúblicas Amencanas, convertida em 191 O na 
Umão Pan-Amencana 

Sr's e Srs Senadores, é 1mposs1vel diiSVIncu
lar o ato de cnação da OEA do quadro h1stónco que 
sobreveiO a Segunda Guerra Mundllll Ao ser oflcl81-
mente 1nstdU1da em 1948 - e apesar do resgate de 
uma retónca em que sobressaia o espinto de coope
ração e de solldanedade conbnental, o Sllll1pl8 de
cantado pan-arnencan1smo -, a OEA rafleta a plena 
1nserção do conbnente na nova realidade da Guerra 
Fna Não é COincldêncl8 o fato de ter sido criada no 
momento em que o confronto amencano-sovJébco 
oomaçava a ss lntensriiCBr. Atestam ISSO, entre ou
tros eposód1os de elevada carga de dramabcldade e 
tensão, a cnse de Bell1m, o 1nic10 da epiiCIIÇio do 
plariO norle-amencano de recuperação europél8 -
que excluía da ll!uda f1nance1ra os países do Leste -
e a preV1S1vel Vdóna de Mao Tsé Tung na China 

Há consenso entre os espec1al1stas de que, na
quelas clrcunsl.ãnc18S, os Estados Unidos, como 
pa1s-hder do bloco capdahsta, usarl8m fórmulas poli
tiCBS e furidlcas para garantir a 1ntegral solldanedade 
dos Estados amencanos ao seu Intento de 1rnpedlr o 
avanço do bloco socaallsta. Nessa perspectiVa, a 
Aménca Lat1na devena ser VIsta como área estraté
giC& e, por 1sso, sena Impensável qualquer deslize 
que a aproXImasse da Umlo SOVIétiCa. 

Sob o ponto de VISta matenal, ou S8J8, em ter
mos obJetiYamente econOmiOOS, a preservação ICieo
lógiCB do conbnente também podena Significar a ma
nutenção de um amplo mercado fomecedor de pro
dutos pnmános e consumidor de bens lndustnaiiZa
dos, além da área adequada aos 1nvest1mentos do 
grande capital 1ntemac10nal, fundamentalmente nor
te-amencanos 

O carater Ideológico do processo de cnaçlo da 
OEA, também presente de forma ni!lda em suas 
duas décadas 1n1ciaJs, pode ser comprovado ao se 
exam1nar os temános das Reuniões de Consulta de 
MiniStros das Relações Extenores, sempre convoca
das em casos de emergência para f11car ou executar 
politiCaS, ao longo dos anos 50 e 60. É quando a 
Guerra Fna dá o tom dos debates, sobretudo a palbr 
da Revolução Cubana, seguramente a causa da 
ma1s ernblamátiCB cnse de contorno ideológiCO que o 
pós-guerra conheceu em terras amencanas. 

Exemplos não faltam a esse respeito. A Quarta 
Reunião de Consulta, reeiiZBda em Washlflgton, em 
1951, teve na Guerra da Corá• sua rnotnraçlo. A 
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Oulnla. ocomda em Sanhago, em 1959 fot convocada 
-.neme para debater a tensão exJs1enle na regllio 
calllenha. tendo por loco a Revolução Cubana Alás. 
a chamada Questão Cubana ocupou as atenções am 
mudas outras Re~r~oões a Ollava. de 1962. em Punta 
dei Este. que acabou por exclui' Cuba do sostema onte
ramei'GIIIO, a Nona. em 1964, sedlllda em Washong
IDII, condenando Cuba por sua ontantenção na Vene
zuala e conclamando os ES1ados amencanos a 1011118-
.., oelações dlplomálocas e comeiCIIIos com o regome 
de Fldel Castro; em1967, aonda na Caprtal dos Estados 
Unodos, a Décma-Segunda Reunoão condenou a guer
- cubana na Venezuela, Bolívoa e outros Estados 
amencanos, oeafirmando o embargo comeocal. 

Vala lembrar. Sr. Presodente. So"s e Srs Sena
dores, que, na medida em que a dostensão nas rela
ções Leste/Oeste avança, a OEA too doluondo a om
partllnaa contenda à Questão Cubana A partor de 
meados da década de 1970, as Reumões de Con
sulta vão refletindo essa nova reabdade Em 1974. 
par exemplo. na Reunião de Quilo a Colõmboa, a 
Costa Roca e a Venezuela propuseram a revogação 
de todas as sanções contra Cuba. o que não se oon
seguou apenas em função da exogênca de 213 dos 
wotos. Mas, no ano seguonte, em San Jose, a Dãco
ma-Sexta Reunoão decldou por liberar os Estados 
partiCipantes do Tratado lnteramencano de Assosttn
CIB Recoproca para que normalizassem suas relaçõ
eos com Cuba 

U~rapassada essa fase da hostona. talvez Gle
vãssemos peoguntar-nos o que pode lazer a OEA no 
sentido de responder aos desafoos de outra nature
za. Em pnmeoro lugar, a certeza de que o estagoo 
lftUal do desenvolvimento econõmoco exoge um es
lolço multo sogmfocatovo para a superação das desi
gualdades maos flagrantes, que, no ontenor dos pao
ses labno-amencanos, tetrnam em contonuer exoston
do. difiCUltando ou mesmo &nVIB.bllazando sua &naar
ção na economa mundoal 

Se é verdade que a formação de blocos regoo
naos -de que o Meocosul é um bom exemplo - mos
'118-se como altamatova voavel a essa onseoçllo, não 
menos verdadeira e a necessodade de uma açiio 
contonental ConJUnta que novele as economoas locaos, 
reduza as doleranças Internas e estomule a melhona 
elas padoões socoaos de seus povos, a começar pela 
educação. Penso que a OEA possa aluar nessas 
frentes, utollzando-se de onstrtuoções 1a exostentes, 
ampllllndo seu campo de ação e. se for o caso. 
cnando novos mecanosmos e areas de trabalho 

Deataco. a propósrto, o lato de a OEA abngar 
em - estrutura funcoonal setores lecnocos que po-

dem e devem ter uma atuação maos expressova. Re
firo-me especoalmenta aos órgãos voltados para a 
promoção da democracoa. o desenvolvomento Bus
lentado do meoo amboente o controle do abuso de 
drogas. as telecomumcações o comerciO, o tunsmo, 
o desanvolvomemo socoal. a educação, a coêncoa e a 
tecnologoa Especdocamente em relação as condiçõ
es vogentes do comeocoo onternacoonal. a OEA tem 
procurado redelonor suas pnondades, em consonên
coa com as decosões emanadas da Cupula das Amé
ncas. realozada em 1994, quando foram deballdas 
teses da maoor ompartãncoa. onclusove a de cnação da 
Área de Lovre Comeocoo das Arnéncas. a ALCA 

Craoo que a OEA, reordenando-se e se adap
tando aos novos lempos, possa vor a desempenhar 
Importante papel na raconloguração do continente 
amencano Para tanto, murto há que ser leito: do 11-
nancoamento de seu trabalho, que é hoJe uma ques
tão crucal. somolar aquela que se abale sobnl a 
ONU. passando pela clara delonoção de seu campo 
de atuação tecnoca, e chegando até meamo ao 
questoonamento da sede loxa em Washongton, tio 
próxoma dos desognoos e onteresses norte-amencs
nos Exoste, enfom. uma onlonodade de questõeos que 
devem ser dosculldas 

O certo e que, aos conqüenta anos. a OEA en
contra-se num momento de delonoção. sabendo nlo 
restar qualquer IUSidocatova para a subsostêncoa dos 
pnncopoos que nortearam sua cnação e balizaram 
suas pnmeoras decadas Talvez tenhamos chegado 
ao ponto de oogamzação. abnndo mão da relónca 
vazoa de conteudo. de conseguor recuperar o Ideal 
pan-amencano de Bolovar. acoplando-o às exogên
coas de codadana e de desenvolvomento que caracte
nzam este tonal de seculo 

Era o que eu hnha a dozer. Sr Presodenle 

Murto obngado 

O SR. PRESIDENTE (Caolos Patroconoo)- Con
cedo a palavra a nobre Senadora Benedota da Siva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ. 
Pronuncoa o seguonte doscurso Sem revosão da ora
dora.) - Sr Presodente, So"s e Srs. Senadooas, -
nhores convidados. quero, antes de maos nada. tra
zer para esta tnbuna a palavra da Senadora Ernlla 
Fernandes, pedondo-me que eu repoasentasse a 
Bancada lemomna do Senado Federal 

Gostana. lambem. de parabenozar o Senador 
Bemarao Cabral por essa on1C181Ml pertinente e ...,ar
tanta Temos lodos um cannho multo grande por S 
Ex" e devemos sustentar lodos os mstnJmentos ena
dos demro de sociedade mundl81 na lula JlE'"l paz 
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O Sr. Bernardo Cabral (PFL-AM)- Multo obn
gado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT-RJ) 
- Ocupo, hoJe, esta tnbuna no 1nturto de pi8Siar JUSta 
homenagem à OrganiZaÇão dos Estados Amencanos 
No final do mãs, seus tnnta e cmco Estados-merrbiOS 
estariio reunidos em Bogotá pala a oaleblação doS 
anqiienta anos desse ranomeda organiZBÇão. 

Ainda nos Idos de 1820, S1rnon Bolívar Já mani
festava o sonho de ver as Améncas como uma re
gião unida por um só coração. Desde então, os po
vos amencanos têm lutado pela n~al1zação do 1deal 
pan-amancano de nosso libertador. 

MaiS de um século se passou quando, em 
1948, Vlnta e uma nações do hemlllféno reun~am
pa18 aprovar a Carta ConsblullYa da OEA e a Decla
ração lntel&mencana dos D1111rtos e Devei8S do Ho· 
mem, a pnm&ll& exprassão 1ntamac101"1al dos pnncl· 
poos dos d118rtos humanos. 

Desafonunadamanta. a Guerra Fna e as pre
tens6es hegemõniCBII none-amancanas na reg1ão 
compromete..m por quase Cinco décadas a ~mple
mantação doS pnnciJliOS ongUIIIIS da organiZaÇão, so
bratudo os da nã.o-1ntarvenção e do reapsrto à sobem
rua e a mteg~ temiDnal dos Estados membrcs. 

Como sabemos, nos anos 70 o cont1nenta mer
gulhana nas trevas do autorrtansrno, de Inste memó
na, das qua1s s6 retomanamos murto reoantemanta, 
onel&dos por um legado de profunda mJUSIIÇII sOCIBI 
e desequlllbno econõnnco O retomo à democ18C1a 
VIU- acompanhado pelo !1m das tensões decorren
tes do conHdo Leste-Oeste Tornados em conJurrto. 
esses do1s latoi8S permrtem-me cn~r que estão pre
serrtes as condiÇÕeS ldea1s pai& a n~novação do 
compromrsso pan-amencano, compromisso renove
do na luta pela paz e afirmação da democi8CI8 e dos 
dnrtos humanos em nosso hermsléno 

Pessoalmente, pude testemunhar os esloiÇOS 
ca. orgarwmção pela lademoclabZa;:ão do Halb. Ob
IIIIIVIIniOS, JgUUnente, a diversificação da agenda he
n.,.énca, que passa a atender os anseoos das nações 
do canbneiU em seus esloiQOS cordl8 o nBiwbéfico e 
em lavor do desenvohmnerrto sustenlável da J8!1lão. 

Em tempos de profundas mudanças na ordem 
lnta1'1111C10nal, tarrto na esfera politica quanto econõ
miCil, a OEA apresenta potenc1al extraold1náno pai& 
a afinnaçiío de uma 1denlldade amencana Ideal
manta, podena caber a ela a tarefa de promover o 
dlélogo e o debele politiCO, com VIStas a formular al
tematNBs alertas à especifiCidade bem marcada na 
regJio. Por outro lado, o des1nten~sse da g~ande po
tênciB continental pela organ1zação, decorrente do 

lun de suas necessidades estratégicas, ameaça a 
18pi8SentatMdade e a pennanênciB da OEA corno 
foro politiCO relevante. Devamos, po1s, 8VItar a todo 
custo seu esvaz~arnanto e defender 18fonnas em 
sua estrutu1a e lu11C10namento, que lhe permdam 
abnglf seus fins com ma10r efiCácia. 

A modem1zação 1nstrtuc10nal, que infel1zmenta 
l&dundou no recente lechamerrto do escntóno de 
rep18Senteção da organ1zaçlo no Brasd, tem de v~r 
acompanhada do aprofundamento continuo da rep
resenta!Mdade da OEA Rel1ro-ma à plena reinte
gração de Cuba no sistema 1ntaramaricano. A Inclu
são de diVBISOS países do Canbe e do própno Cana
dá fortaleceu sobrernane118 este foro e contribui de 
modo 1nesbnlével para o desenvolvlmarrto do Siste
ma 1nteramencano 

Cuba nio representa nsco aos palses do he
ITIISiéno, que, embora deseJem e consagrem a de- -
mocreciB como pnnclpio basilar da vida em soclllda
de, reconhecem o pleno d1rerto do povo cubano à 
autodetenn1naçio. Esses pa1ses entendem que a 
evolução do siStema 1ntaramelicano nio pode fiCar 
pns1one11a dos mperabvos de política 1ntama de 
qualquer um de seus palses-membros. 

S,Os. e SIS. Senadon~s. terno sinoaiBITIIKite 
que a agenda ewnõm1ca he~r~slénca, determinada 
mudas vazes em detnmento dos países em clesen
vohllmerrto da reg1Ao, venha a suplantar a agenda 
política No mvel polít1co, devemos diSCUtir os temas 
econõiT'ICOS maiS senslveJS, pai11CUiarmenta a lnta
gração reg10nal Nos foros polibcos, ternos de deCidir 
se a lfdegração econõm1ca reg10nal nos Interessa e 
podemos ques!IOI"Iar a quem beneficiBrá. Nesse con
texto, a OEA apreserrta·se corno o foro 1111118 apro
pnado pala os debates. 

Encerro maus breves cornantários com uma 
exortação para que o Governo brasileiro niBntenha
se l1nne rJa diSposiÇão de valonzar a Organização 
dos Estados Amancanos, em reconheCimento ao 
seu 1nest1mável legado h1st6nco, ao pen-arnancaniS
rno de Bolivar e à importlriCia de sua colaboração 
para o SU'9'm&rrtD de um continente amencano JUS· 
to, próspero e solldáno 

E. mBIS uma vez, nesse momento de conlrater
mzação e de reHexão, nos colocarmos à disposiÇão 
da OEA. nós que além de porta-vozes, somos sensl
veiS às neoasSidades de raii!JCBr Junto ao Governo 
Federal a mpo11ãnc1a da permanência desse escn
lóno no Brasil, País que tem caracterfsbcas especíh
cas, a1nda que possam argumentar que a Aménca 
latma nio comporta outros escntónos, dado o lato 
de a assiStência estar sendo Ieda em outros países 
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da ~ Latina Quero diZer nio apenas da m
poctinaa politica, nas também da 1mportlnc1B sim
bólica de terrnoa, no nosso Pais, um ascntóno da 
OEA. Acredito ser essa a tonna de dar ao Governo 
bnlsdelro a mportAI1CI8 polítiCa no er1C8m1nhamento 
que o B1BS1I tem dado quando se toma solldáno ao 
fazer palie daasa ll"lllbluiÇAo, fomentando a lnlegra
çao llfllnlseus nwnbros. 

Era o que eu bnha a dJZer, Sr PniSidente 
Obngada. 
O SR.. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) - A 

Meaa do Sal lado Federal se solldanza com esla 819" 
nllicabva horn8nagem que se prata à OrganiZSÇio 
doa Estadoe Amancsnos por ocasião do seu cln
qQenlllnAno. Agradece a ~nça dos Exm"8 Srs. 
Emba1_. lftltl, dernBis membros da diplomacia, dos 
Srs. I1IPfWII8IIIIIn dos M1mstros e dos Srs. Parla----A l'nlslcllnca .-penderá a sesalo por anca 
mnutos para os cumpnrnentos de praxe. 

(Sutlpensa u 15 horas e 31 rrrmullls, a 
_., ti tNbetfll u 15 horas e S6 mmu
ros.} 

0 SR. PI'IESIDENTE (Csrlos Patroc1r110) -
E8lli nlllberta a -ao. 

O Sr. 1° Secnol6i10 em exercíCIO, Senador Leo
mer Qullllanilha, procederá à leitura do ExpediBnte 

É lido o aegull'lle· 

EXPEDIENTE 

AVISO 

00 IIIINI8TRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N" 2471118, de 1° do conante, encarnnhanldo as 
inlonniii;Oea nllanlntes ao Requaonento n" 74. de 
11188, do SarJador Ant6nio Carlos Valadares. 

As onlbnnap5es fotam encammhadas, em cdpoe, ao,.,_.,._ 
O~ .. raoAiqunlo 

O SR. PRESIDENTE (Callos Patnx:l1110) - O 

El!l*' ·-Ido vai à pubhceção. 
Salll8 a-. offa08 que SlllãD lidos pato Sr. 11 

~'~Sw-i1161~*'<>10 em -'ciO, Senador Laomar Culnlanllla. 

Slo lidos os segulllles. 

OFiciO SIN" 

BruRIB, 7 de abnl de 1988 

Senhor Praulante, 
Tenho a hCinla de comuntear a v- E•ralln

.... em obediência ao dlaposto no art 39, allnea b 
do Flago1•11o lnlmlo, que ,_ dala me alalto do 

llll8fCICIO do rrandalo de Senador pelo Eslado da 
Bahla. afim de, nos termos do art. 56. I, da Conatilu~ 
ç1o Federal, assurnr o cargo, para o qual fu1 nomea
do. de Mli1ISIIO de Eslado da PI'I!VIdênaa e Ass •1 ~ 
aa Soc:IBI 

Atenciosas saudações. - Senador Waldeck 
Omelaa. 
0.1 GSFN N" 26198 

Brasd1a. 7 de abril de 1998 

Senhor Prasldente, 
ComuniCo a Vossa Excelência que. nos termos 

do art 39, alínea b do Reg1mento Interno, afasto-me 
do exercu:ro do mandato de Senador por ter sido no
meado para exercer o cargo de MiniStro de Estado 

Cord~&lmente. - Senador Freltlla Neto. 

OFICIO N.• 39198-GSRCAL 

BrasRIB, 7 de abnl de 1998 

Sr PraSKiente, 
Nos termos do artigo 39. ahnea b, do Regllll8n· 

to lntemo, comumco a V Ex 1 que me afasto do 
mandato de Senador da RepubliCa, para exercer o 
cargo de M1n1Siro da JushÇa a partir desta data, 

Cord~&lmente. - Senador Renan Cslhelroa. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1mo) - Os 
oflc10s lidos vio a publicação 

Sobnl a mesa, ofiCIO que sara lido pelo Sr 1• Se
cretáno em exereiCIO, Senador Leomar Ountanlha. 

É lido o segu1nte: 

OF.GLPTB/83198 

BrasR1a, 7 de abril de 11188 

Senhor P~asldente, 
Em cumpnmento à fonna 18Q1mental, venho ln

dlcllr a vossa Excelência o Exm.• Sr. Senador Odecor 
Soaras na COióçio de Titular. e a Exm.1 Sr.• Senado
ra Reg1na ~ corno Suplente, para 18p18-

aantaram o Partido TIIIIIBihlsta Bl'll&lleuo - PTB. na 
Com lio de Consbluçio, Jusbça e Cldadanl8, em 
SubBIIIulçio aos nomes anteriOres llldlcados. 

AproveiiD a oportunidade para renovar a V. Ex. • 
protestos de elevada es11rna e d1st1nta consideração 
-Senador Odaclr s.rn. Lidar do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Calloa PatrocíniO)- Se
rio feitas as substitUIÇÕes solicitadas. 

Sobra a mesa, prqetos de le1 do Senado que 
serão lidos pelo Sr 1° Secretáno em exerelclo, Se
nador Laornar Ou1ntandha . 

São l1dos os segu1ntes 



ABRIL DE l'l98 ANAIS DO SE'ADO FEDERAL 

- PROJETO DE LI:IIlO SENADO N" 88. DE 1998 

Estabelece prazo para que a União firme 
convênios com Estados e Municípios com vistas 
ao cumprimento de disposições constitucionais 
e legais e acrescenta dispositivo à Lei n• 7 .210, 
de 11 de julho de 1984. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

An I" No prazo de cento e vtnte dias contados da publicaçio desca Lei. 
a Uruão, mediante converuos com os Estados, com o Distnto Federal e com os 
Muructpios, promovera a adequação dos estabelecimentos penaiS existentes, bem como a 
~::r;;•n.::;ão de novos em todo o pats. com vtstas ao cumprimento do disposto 1.01 tnciso, 
!!, !!!. XL VI, 'e" XL VIII. XLIX, L. LXXIV e § I" do arttgo s•, da ConllllUiçio 
Federal e as dtsposrções da Let n• 7 ~ 1 O, de li de Julho de I 984 

An ~· O Procurador-Geral da Repubbc:a, na condiçlo de c:Wé do 
Muusteno Púbbco da L'niio, decomdo o prazo fixado no anigo amenor, sob pena de 
responsabtlidade. adotara as providénctas cabivets e necessãnas i. raponsabilizlçlo das 
autondades pelo não cumpnmento da leg~slação relattva a execuçio penal. 

An J" Na Let n• 7 ~I O, de li de julho de I 984, dê-se ao CDfllll do art 63 
nova redação, revogando-se o atual paragrafo uruco, e acrescente-se paragrafo úruco ao 
an :!O I, nos termos segumtes 

"Arl 63 O Conselho Nactonal tk PolillCD Cl'llrrmal e 
Pemtenc1ana. e mtegrado pelof Secretános tk Sepi"QQIÇQ dos ESltldos 
e do DISimo Federal e prestduio pelo Mmtstro de Estado da JuSitfD 
que nomeara. enrrc especralr.\IQS da area do Drrello Ptmaf, Proc:ess11af 
Penal, PemtetlCtano e cteltctas correlatas, 11ma Comtslllio Execull'lltl 
compmta por "" ntartmo ctnco membros 

o 

' 
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··An 201 

Paut)!raln miiL•' [lt. .. ''"o"lo tom a ,.,.lffi/ICGL~ào cio tfllltÁ"Itado ct 

pe111.1 f'lXiera 'IL'r c.umprtJa c.."m c:\tabelc!ctmento fura Ja c.omarc.a unde 
nctll"lt"r a comtena~rlitJ emula ttiiL' ("m nutra untdad~.. Ju Federac.à,J " 

~ 10• Esta le1 emra em "!!or na data da sua oubhcação 

JUSTIFICAÇÃO 

ABRIL DE IQ98 

Mutto 1a fo1 dno sobre a fanura de le1s em nosso pats Temos lets oumas. 
lets boas. lets casutsncas. lets mocuas e. sobretudo. lets que no d1zer popular. ""não 

pegam Infelizmente. a Le1 de E><eouções Pena1s. a Le1 n• 7 21 0.· de I I de JUlho de 
I 984. e uma delas Sem duv1da. um diploma legal que marcou e><traordmano avanco em 
relação aos obJetiVOS pretendidos. e ela. decorndos 111a1s de treze anos. pouco nuus que 
letra mona no umverso do nosso d1renm ob]etlvo 

T odav1a. o esquectmento. o descaso. quando não o desconhecimento das 
suas d1spos1ções não representam fato 1solado O cons!ltu1we de I 988 msenu na 
vtgente Consutu1çào Federal no Capitulo I. DOS Dl~ITOS E DEVERES 
INDI\'IDUA.IS E COLETl\"OS • anos dtsposmvos que estão d1retamente relactonados 
com a Let de E><ecução Pena· com:> ,~ deduz da lettura dos cttados a segutr 

"A.rr 5" 

11 11111g11em l~ra '"bmeudo a tar/llra 11em a tratamemo 
Jesumallt.J ,,, cJewaJante 

• 

III - todos tém dtrello a receber dos orgão.' ptibltcos 
mjormacÕt!\ Je se11 mtereue parll<rtlar 011 de mtereslo! <"o/em-o 011 

geral que \eràrJ rreftadaf 110 rra:o da '"'· sob peua de 
respo11snbtildade ressai•'Oiias aq11elas CUJO stgtlo se1a 1mpresc:mdtvel a 
~gttrtmÇQ da soctedade e do Estado. 

\1. I"/- 11ào hm-era penas 
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e) cméts: 

.\1.1711 - a pe110 •era <1tmpr1<ia em c••tahdcctmemm J,.,,,, ck 
QCOT.lo ~f.llb.:. ilWIIIT.:·=ú .lt1 ckltto a uJaJ~ l ,, 'ero do c~pen9do 

~(UX - e a.u~;::·r·lclU (IIIJ L•r~ ,o., '-' , ~,~uu ... ,,c.~, ruuuc. 

f/Sica e moral. 

L - as pn!Sidrarra.~ <erdo as<c~rradas co11drçci~< para q11e 
pO!I!KIIII pef711Q11e<."l!r <VIII \"I!IIS filho• durante " rer~odo de 
tltriCimf!lllaçào. 

I.XXfl" - o Estado presrora um<rceriCta jltrtdto::a mregral .: 
grtlllllla au.r qllf! cumprmunm lll'<ltjicti!llcl<1 d~ rf!cur'"' 

§ 1• As trormas de.fimdora• Jos dtntto• ~ gara1111as 
jruttlomeii/CII.< tem up/tccr~:dtt tmeútora 

Infelizmente e em que pese a vontade do consutumte. decomdos quase dez 
1111111 da promulpçio da ConstitUição Federal. pnnc1palmente no que se refere a questão 
c:arc:erana. os dimtos e gar1111t1as fUndamentaiS conunuam a ser desrespeitados e 
ignorados 

Há tortura nai ddepc1as e nas pnsões Milhares de presos estão 
submetidos a tratamento desumano e degradante e a grande ma~ona deles não tem 
qulquer informaçio a rape~to do tempo de pena a cumpnr bem como do re!!Jme em que 
ISSO deve ser feno Afinal. a ausim:la de um adequado e mdispensavel metodo de controle 
Impede o fiel cumprimetlto da Le1 de Execução Penal. face a mex1sti!nc1a de classificação 
dos conclmados, com reflexos na correta aplicação das chamadas progressões e 
r1111 s:s6es dos regimes prisionais, bem éomo as respectivas conversões 
lndiiCIItlvelmente. a grude 11111ona dos condenados cumpre pena em Situação que 
configura extrema crueldade. eis que as celas resullaram transformadas em deposltos 
1nfec:tos onde. nio raro. os detemos dormem sentados ou mesmo de pe pela absoluta falta 
de espaço Diante de quadro semelhante. 11umagmavel a elusti!ncla de estabelecimentos 
onde a pena possa ser cumpnda levando-se em consideração a natureza do del1to e a 1dade 
do apcnado Como consequência. a 1megndade fis1ca e moral de milhares de presos e 
Ignorada Nlo fosse ISSO bastante. o Estado não cumore o seu dever de crestar ass1sti!ncm 

165 
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JUOdlca mtegral e gratuna aqueles encarcerados que não d1soõe.., de recursos financeiros 
Faltam JUIZeS. faltam promotores fzltam defensores publicos f''ta ate mesmo um quadro 
adrrumstratlvo com profiss1ona1s preoarados cara o l'!:lSt~r 

ü . .:nr• des~- ~ 1 uad":" os d,,.,..,,c., e 3.5 goarannas t ... ::j:!rnemaJs aue de ... "Pna.rn: 
ter Bf..Ucaçao m1echata. segunac o manaarr.o:r.!c ~ousutucioucJ , ... ),..h•) ''u ~ :~ Ju .:.~.L ~". 

da CF. sio VIolentados d1anamente em dezenas de carceres em tojo o pa1s 

Algo prectsa ser feno E rap1do "\;ão e posSI\ el que contmuemos 
tmpasstvels e alhe1os a esta dura e tnste realidade -\finJ1 na letra do an 144 da 
Constituição Federal. · 4 <f!~II,IIIÇO publica d.tt-er do E•Iati" JiiL"IIn ~ 1e•pon<ahJ/ulntie 
t.k todo.f. e eren·1da para ,, l>rl!ft!nYll~ào da ordem puhii<·a . tia mculummdade tia.• 
fNS.'WOS e do pammõmo ·· Todav1a. não e aue se constata -\ segurança publica esta 
em plano secundano nas pnondades dos governos pnncmalire:ne dos Estados e do 
O.stnto Federal 

Ocorre que a segurança publica esta d~retamen:e relac1onada com o sistema 
carcerano A meticumc1a deste resulta em ma1ores md1ces de remc1dc!nc1a cnmmal E e 
o log1co Nas condtções atua1s dos nossos prestdiOs como d1zem Junstas. ps1cologos e 
SOCiologos. temos msntuc1onahzadas 'erdade1ras umvers1dades c o cnme 

A presente propos1ção não mova -\ ngor sena mesmo desnecessana. 
DOIS se aprovada. constttu1ra em uma le1 obngando o cumomr.ento de outra le1 Po:le 
parecer estranho mas esperamos que os emmentes membros do Congresso Nac1onal não 
entendam asstm O Poder Leg1slauvo prec1sa ag1r com urgc!nc1a e veemc!nc1a Este. que 
aqu1 apomamos e o carrunho conceder ao Execunvo um prazo para que adote as 
plOVIdêncJas já tardias que o problema elCige E prec1so que o presidente da Republica e 
os governadores atentem com senedade para esta questão 

Convémos bem estruturados e que envolvam os execuuvos dos trés mvets 
da Federação prop1c1arão melhor aprovenamento dos pres1d1os e"<IStentes e a alocação de 
recursos para a construção de novos Ma1s que a detimção dos esoaços fis1cos dos 
carceres. t;us convémos permlltrão o estabelectmento de cntenos para a adequação dos 
mesmos com vtstas ao cumpnmento das penas levando-se em cons1deracão a natureza do 
delito. a 1dade e o sexo dos apenados como determtlll a norma consmuc1onal cttada 
Para faCilitar a elaboração desses convimos bem como o estabelecimento de cntenos para 
a distribuiÇio dos apenados. acrescentll!llos ao proJetO de let um d1spos11tvo que pemute o 
cumpnmento da pena em estabelecunento penal fora da comarca onde ocorrer a 
condenação. ;unda que em outra umdade federa11va 

Tambem memos a preocupação de msenr 110 presente oroJeto de le1 um 
d1spus111vo que altera a Le• de E"<ecuçio Penal em seu amgo C>3 Com a nova redação 
pretendemos que o Conselho '<actonal de Polil!ca Cnmmal e Pemtenc1ana seJa mtegrac!o 
por aquelas autondades que '1venctam o problema os secretanos de segurança dos 
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Estados e do DIStnlO Federal \lo entanto. a alteração prooosta não r~ura de co.J-selho os l 
especialistas em D1reno Penal Proces.ual Pena! Per.nenc1~no e outros espec1ail:;tas cie
dr&:as afin!!. Se apro\ada a nossa sugestão mtegrarào t!!es u.na Cum1ssão J:·.:•cu"!''a cwue 
lilr~,.l ... r::.ra como Óry.;.g t:!e .assessara,nento Su.pePor 

Por rim buscamos chamar o Mm1steno Publico a sua responsabilidade 
msmuc1onal no que se relac1ona ao cumpnmemo da ordem JUndlca relauvamente a 
questão pemtenc1ana Fmdo o prazo para a realização c!os convémos e mex1stmdo 
qualquer ação efeuva no senndo de se enfrentar o problem:1. sob pena de responsabilidade. 
devera o Procurador-Geral da Reoublica adorar as pro' 1dênc1as cab1ve1s e 'lecessanas ao 
cumpnmenro da le1 

Com ceneza de que esta propos1ção sera aperfe1coada em sua trarmtação 
nas duas Casas do Congresso Nac1onal conf1arnos que receba a aoro,ação para. em3.o. se 
consliiUJr no pnme1ro passo e. mars que 1sso na acão ooss1vel e concreta do Poder 
Leg1slam o no rumo da solução de questão tão d1fic1l 

Sala das Sessões. 7 de abnl de 1998 

lrt 

.kf!rntlllnte 

PMDIUMT 

(À Comissão de Conslltu1çélo. Jusnça e 
Culadama - dec1são termmat1va.) 

LEGISLAÇ . .\.0 CITADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

j• 

!I - mngurm sero .'i'Ubmellcln a torrura ncnr a tratanrrnto denmrano r1u 

• III - todos tem dtnllo a ncebrr dos ,ryaos publtcos mformaçMs ck s~11 
mterr<rfe particular ou de mrensse coletn.'O ou een~/ que .ft!rdo pnstadas no pnr.o 
Ja , ... , r;ob r(!nQ ele rc'õponsahtlulade rr'C.'ltlb mias ,,que/Cif t.ll/0 r,gr/o \e}Q 
"""""'"ln e/ a \eg11nmca ela mcredacle e dn E\t,rdo 

167 
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\!..f 1 
• II.Jr• hmt>rcl f1c."'IJQ\" 

"'cruel\ 

\Ll !'I ,• o..·na 'c.rn cltnrprultl t•m ~\tohrlec.mrem.n rll'itlnlf'l'( dt tlcordr• 
cunr anuu,.c:a ,,,, lc/ttt• a ulru/( C''' 'lit!Xt• rir• cll"'c."rutcl&• 

\U\ , •I , "'Uc/u rlrl\ f't"f' "" r '.,,.. h I oJ IIU • •, lt '" '''""flt 
L a' rre,uharta' ~~ .. ,.dr, •h\.:>eur.ult~\ ,,,,,,t•c ,.,,,.a •lllt r"Ham 

rcrn111no I •r c.&)U' '\l'lt~ /ltr~• ,IU1'(llfll.:0 'I fi('I'U'ol" r/c {IIPI(IIJIC'Il 1 '1, I• 

L\.."'...1I , E\lnottl rrl'\"'fl"n, \\Hil"'1( ''' uru 1tC' 1 '"'C'~"W t ':!1'fiiUII11 oliH 

que c"'''""''' arem m'iutu.lell{ '" tle rr:c u,.,,,, 

,• I r ~" nnrma' dctmu.larn'i dr I\" rllrC"IIn'i ,. eclrllnltU" lllntlmlfentm' rem 
apite a( m• lllredtdt.'l 

LEI N' - ~ !0. DE li DE JULHO DF I ~R4 

-lrt (I_• t' r-on,elho \t.~cmnal tle Polwcu t 'rmunUI e , c:mtenc tcJrla <c.•,.n mtegrar/rJ 

pnr rrco:c mrmhrm destFnndn\" nrnn t'" dr mn dn \lmntcno ela Jumç a ./entre 
pmii!nr•rt'\ c "'"''~"nna1' ,/,z aren riu Dlrc"ltn °~nul Prnc.c-u.ual P.:nnl 
Penuencwr11• c t • .. ~ne~as ,,,rl'"f!lata'i hf!m comn da comunulaâ(' ,_. drl\ 1/mnt.:rlO\ ,/a 
af'l!n "" mt 

LEI No 7 210 DE li DE JULHO DE 1984 
Institui a Lei de Execução Penal 

"'BRJL DE 1998 

···•···························································································································· 
Art 63 O Conselho r>ac:~nal dP Politica Crmunal e Pemtenc1ar1a será mte· 

grado por 13 <treze1 r.-.t.mt:.ros designados atraves .:!..: r..to do M1nJSter1o da JUStiça, 
JellLa·r. ~ro,a.s.C'•.r. "'~ fi rrc.flss•nnalS ..!::.. rrpa do DIJ-•to P•~no 1 Processuil "":"~R! Pem· 
tenCiáno e c1ênc:aas corrc•::a.a.s. bem conJo por repn:::sent.. !l•oc-..:.. ua cc::-.l.l.ll..1ckJ.e í:. u...,. 
M1msténos da area soc1al 

Pa-ãgraío umco O mandato dos membros do Conselho terá duraçio de ~ 
C dois 1 anos. renovado l/3 1 um terço I em cada ano 

·························································•······························································•······ 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 89, DE 1998 

COMPLEMENTAR 

MociHica a Lei Complementar n.• 82, 
de 'ZT de março de 1995. 

O Congresso Nac10nal decreta: 
Art. 1.0 O parágralo 1. • do art 1. • da le1 Com

plementar n • 82, de 27 de março de 1995, passa VI· 
gorar com a segu1nte 18dação 

'Art. 1 1 .......................................................... . 

§ 1. • Se as despesas de que trata este artigo 
excederem aos limites nele fixados, deverão 1111omar 
àqueles l1m1tes no prazo de se1s meses. a contar da· 
quele em que for apunado o excesso de despesa. • 

Art. 2 • As u111dades da Federação que e~· 
rem no presente exe~eíe~o aos llmrtes pnMStos no 
artigo antenor, terão até 31 de dezembro de 1999 
para Rllomar àqueles limiteS. 

Art. 3. • Esta le1 entra em VIgor na date de sua 
pubiiCBÇio. 

J~atlflcação 

A ex1génc1B para a fixação de limites à despesa 
com pessoal aiiVO e ln&IIYO nas unidades da Federa· 
ção consta da parte permanente do texto consbluciO
nal Em 1995. promulgada a lei Complementar n. • 
82. este limite foc fucado em sessenta por cento do 
total da reca1ra corrente da unidade federada. dedu· 
zldas as transfelênc1as especdiCBdas em le1 Cons· 
tou da le1 Complementar, entretanto, que, se este l1· 
mde losae excedido 'no exercíciO da publicação des
ta lei Complementar', devena Rllomar ao patamar 
lixado no prazo de !lês exercíCIO f1nance1ros. 'a con· 
tar daquele em que esta le1 Complementar entrar 
em VIQOr', à razão da um terço do excedente por 
exercíao Os trechos transcntos entra aspas em· 
prestaram um caráter temporéno ao comando legal 
regulador Incompatível com a exigênaa constduciO
nal do art. 169. que é permanente, eXIgindo, em con· 
seqüênaa, que a maléna BeJa diSCiplinada com o 
mesmo sentido. 

O texto aluai do § 1.0 , do art. 1.", da le1 Com
plementar n • 82, guarda d1reta 1nsp1raçio no art. 38, 
do Alo das DlsposÇ6as ConsbluciOIIBIS Transllónas 
da ConsbtuiÇão, que estabeleceu l11nite transitório 
válido até a promulgação da le1 complementar. Este 
d18p0Sibvo consbluciOnal, no entanto, conatamerlle, 
I1Ao CIICUnBCnMa a ulgê!ICIB de adequaçlo da das· 
11MB com Plll-' - limites constduciOIIBIS a ne
nhum perfaclo ~rmlnado. Nealle aapec:to, corno 
viiiD, o 1111110 - 1111101 ... do peladlgma consblu
clonal, ~-• 9 Ido a .tlc6cla de algumas de suas eis
~ Clllç,_ 1116 o hl do -leio fiiiiiiiCIIiro de 1998. O 
pnllllà PR1JB1D ,...,11111 corrigir IIXIIIamante este 
ponta: IDm8r ~ a &XIQêiiCie para raduçlo do 

excesso de desp a, edaquando a lei Complemeu
tar n • 82 ao escopo consiiiUCIOnal do art. 169. 

A Relonna Adm1mstrallva cuidou de fornecer à 
Un1ão. aos Estados. ao 01stnto Federal e aos Mum
clpiOs condiÇiies eletiVas para cumpnmento da ex .. 
gênciB consllluaonal de respeito ao l1mlle de despe
sa com pessoal. Mas 1mpõe também llltllnções sen· 
síve1s aos que descUidarem de atender à elllgênciB 
constitUciOnal Entre as restnçõea previstas destaca
se a suspensão 1med1ate de todos os rapasses de 
verbas ledellliS ou estaduBIS aos Estados, ao 0181n
to Federal e aos Mun~elp1os que não observaram os 
l11rutes de despesa com pessoal. De outra parte, Im
põe aos entes federados a diSpensa de HMCiores, 
1nclus1VB estáveiS, se excedido o 11m11e. embora Im
pondo antes desta úlbma I'THidlda a 18duçlio em pelo 
menos VInte por cento da despesa dos cargos em 
COmiSSão e de funções de confiança e a diSpense 
dos seMdores não-estáve~s. Estas llltllnçijes e elCI
gênciBS. se não for alterada a aluai l8daçlo do § 1. •, 
do art. 1 •, da lei Complementar n.• 82, colheria de 
lonna abrupta em especllll os Estados e Mun~eípoos 
que desatenderem até este momento os Imites de 
despesa com pessoal. mas que estavam também 
desamparados de mstrumentos realmente eficazes 
de dlm1nu1Ção da despesa públiCa com pessoal. 

Desta forma, se não ocorrer a aJtareçio pretert
dlda, neste exerciCIO multas Estados e Mun~elpos 
telio que promover sénos BJ,_ estrutunus e de-
1111SS6es de seMdores, sob pena de se ter InVIabili
zada a gestão públiCa, por absoluta falta de recursos 
financeiros e de corldiÇÕBS pare obtê-los. 

O que se pretenda, portanto. é suprimr do re
lendo parégralo a expraaão 'no llliiiiCICio da publica
ção desta lei Complementar' e moddlcar e exp ão 
'a contar daquele em que esta Lei eon.,lel1-r en
trar em vigor', buacando-se 8lllabelecer, a partir da su
PIIII ão proposta, um parlado móvel para a I8Bhzação 
de lljUSie8, quando MI BSSá'IO, de forma que 88 diV8r• 
sas admoiabaç:ões possam contar com um novo pe
rlodo para outra atleqllaçiio de seus gastoa, sem que 
B8J11111 por 11111 penaiiZSdas. O parlado de ra10m0 -
llrnllas de cleefMsa é reduzido pare-..-. 

Têm...,, também, com a moddicaçlo proposta, 
uma nova regre bem definida e de carétar perma
I*IIB, visto que o texto legal diZ rapelto tio _.,.,_ 
ta ao exeiCJcio de 1998, contranando os objetlvos 
das Relonnaa promovidas por esta GcMtrno que 
pressupõem, sobretudo. pennanenta adequaçlo dos 
gastos públiCOS, de lorma a tomar a Admnllllraçio 
Pllblica transparente e aoesalvel ao oontrole social. 

Sugere-se, mnda, regre transilóna, e•OIIJl ClO

nai, ampliando o prazo atual de atendimento dos h
miles da dlespeaa pare 31 de dezembro de 1999. 
Sem a ragulamentaçlo da Emenda Constltucoonal 
da Relonna Admn181ra-. a ser aprovada nos pro.. 
XImos ,.,...,, os atua1s gestor&!~ _de peasoal ~co 
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podarão fazer para adequar as recearas conentes as 
despesas com pessoal ~ nessa fase aniCIBI de am
plamentação da Emenda Constduc:aonal. além diSSO, 
que oconerão os &JUStas I'NIIS fortes nas folhas de 
pessoal. U~ssado este período, em 1999, aspa
ra-se que qualquer desaiusle na despesa com pes
soal lenha menor llllensldade e possa ser resolvido 
com maaoras esforços e em menor prazo. 

Este o prqeto da lei complementar que tenho a 
honra de submeter- meus dustres Pares. 

Sala das Sess•. 7 da ebnl da 1998.- Sena
dor RoiMro Jucá. 

(À Cem iode Assuntos Econ6mcoso) 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COIIPLEIENTAA tp 82, 
DE 1D DE MARÇO DE 1915 

Disciplina os lnndes das despesas com 
o funclonal111110 públiCO, na fonna do art 169 
de eor-içio Federal. 

O Presldeme de República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decl&le 

e eu sanaono a segUinte lea. 
Arl. 1° Aa despMes totaiS com pesaoel aiNo e 

anatavo de admiiiiSiração dueta e andlrele, anclusave 
fundações, empraus pubiiCRS e SOCI8dacles de eco
_,.. miSta, pegas com racedas conentes de 
Unaão, dos EstadO&, do D1Btnto Federal e dos Mulll
cipiOS não poda~. em cede exercicao fanencearo, 
exceder 

I - no ceao de Unaio, a sessenta por cento de 
raepec:bVa receita conerde liquide, entendada este 
como sendo o 101111 de I8CIIIIa conente. deduzidos os 
valofes coneapondentes às transf8fênclas por per!l
capações, ~ e legais. dos EstadO&, Das
tnto Fedelal e Munacipos na anecedaçio de trtN!os 
de co11'1181ti1CIB de Ulllio, bem como as - de 
que trata o art. 239 de Constlluação Federal, e, aan
de, 08 valores conatpondantes às deepesas com o 
pagamento de banllfbos no Ambilo dp Regame Ge
ral de PIIIVIdtncaa Social; 

11 - no caso dos Estados. a sesnnta por cento 
das respecbVas receitas conenles liquidas, entenda
das como sendo 08 - das respec11vas raceatas 
correntes, deduzado8 os valonla das transferlncaas 
por perbc1J18Ç~aa, DDMIIIIT'ID'"IIIIIS e legaiS, dos Muna
cipos na ._deçio da tnbulos de competência 
dos Estados, 

III - no caso do Dastnto Federal e dos Munaci-
11108. a ses- por cento das respectavas recedaS 
correntes 

§ 1 • Se as deapesas da que trata este artigo 
excederem, no IMICÍCIO de pubiiCBÇio destll lea 
complementar, - Imites nala fixados, devario re
tomar àquelea lmdas no prazo máxnno de três exer
Ci'*- fiiiiii'ICIIIIIOS, a contar daquele em qua alfa lea 

complementar entrar em V190r, a razao de um terço 
do excedente por exercacao. 

§ 2' A União os estados, o Dastnto Federal e 
os MunacipiOS publacarão, ate tnnta daas apos o en
cerramento de cada mês, demonstraiMl da execu
ção orçamenlána do mês e ate o mãs, explacdando, 
de forma rndJvrdualazada. os valores de cada dem 
considerado para efedo do cálculo das recedaS cor· 
rentes liquidas, das despesas totaiS de pessoal e, 
conseqüememerne, da refenda partaapação 

§ 3" Sempre que o demonstrabVo de que trata 
o parágrafo antenor, no que tange à despesa acu
mulada ate o mês. andiCBr o claecumpnmento dos h
mdes tocados nesta lei Complementar, ficarão veda
das, até que a SdUação se regulanze, qUBISquer ree
VISÕe&. 18B!Ustes ou adequações da remuneraçio 
qua tmpltquem aumento de despesas. 

Art 2" Esta 1e1 complementar entra em V1901" no 
prvnerro exerciCIO frnai"IC8Iro subseqilenle ao de aua 
pubiiCIIÇiio 

Art. 3" Rewogam-se as dlllposrç&!s em conlráno. 
Brasnra, 27 de meJÇO de 1995, 174" da lnde

pendêi"ICIII e 1 07' da Repúblaca. - FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO, Lulz Certos Breseer Pentlr"a. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 90 DE 1911 

Acrescentll allnea ao art. 55 ela Lei 
""6.015, ele 31 ele cleamllro de 1973 (Lei 
doe Reg181roe Pllbllc:oa), a 11m de tomar 
Obrigal6rla a lnclu8io daa lmpr111B 11 di
gllall no asaento de registro civil de 
peiSNI natul'lliS. 

O Congresso Nacaonal decreta 
Art. 1" Faca acrescentado ao art 55 da let n• 

6.015. de 31 de dezembro de 1973 (Le• ~··s RegiS
tras Púbhcos) dem da número 1 O assrm reaogac:to· 

"Art 55 . .. .. ...... . .......... 
1") ... • .. .............. . 
2') ................. . 
3".... .... . ......... .. 
4") ....................... .. 
5") ................................ . 
6") .... ........ ... ...... . ........... . 
7") ................................. .. 
6') ........................................ . 
9")... ...... .. ........ ........ . ........... .. 
10") as nopessões dlgrlats do l8giSitandD • 

Julltlflcaçio 

Uma das finalidades do regtS!ro CMI de pes· 
soas naturars e a certeza da Identidade das pes
soas regiStradas. Essa certeza é andtapens*wtl à 
eiCISiêncta e segurança da pessoa, no antaresae não 
somente dela mesma, mas também da sua familta 
e da SOCiedade a que pertence 
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- dela nwama, mas também da sua lamflla 
e da IIOCiedada a que pertence. 

Como se sabe, as 1111prassões dos dedos das 
mias 88 fonnam Blnda na fase da VIda lllba-utenna -
e llio IIIBllaráwls pa111 Ioda a VIda. Além de não se ai
filiaram, as ~asailas ci~IS não 88 rapetem: não 
lllCI8Iem INas 1mprasaões d1gda1S iguaiS. Ora, a malte
rabilidade a a ui"ICidacle são caractenstiCBS que fazem 
das 1mprassõas d'!ldals IIIBIOS seguríssimos da ldant~ 
lic:ação da pessoa- segurfss1mos e IIISUbstduiwiiS 

Aa vanlagens desses matos da ldenllficação 
ll6o !Ao IMCientea, que até nos admira, a mudo que 
não tenham Sido elas BSSimlladOS pelo Sistema JUrf
clloo da nosso Pa1s - e não só do Brasil, mas tam
bán do rasto do mundo. 

O pi'OJBIO que ora apresa-mos 1nsblu1 a exl
glnaa legal da tona:la das impressões d'!ldaiS. E o 
faz de uma forma s1mplíss1ma: madiiUIIe o acrésci
mo da um liam ao art. 55 da le1 dos RegiStras Públl· 
oos, a le1 n• 6.015, de 31 da dezembro de 1973. 

Esperamos que o Prorato encontra todo o 
11f1010 entusiÚIICO que merece, e que, portanto, 88Jil 
convertido em IIII o maiS depressa possível supnndo-

88 ass1m, uma lacuna grave em nosso s-.n& JUrí
dico e em nossa prática IIOCIBI. 

Sala das Saasiies, em 07 de abnl de 1998.
Senador ~r ao.rw. 

(Ã COIIIISSão da Constiluição, Justiça e 
CldadsfiiB - decisão tennmatNa.} 

legislação Cilada 
Let n• 6.015, da 31 da dezembro da 1973 
Dl&pOe sobra os ragiSiros públiCOS, e di outras 

providências. 

Ali. 55. 0 -.-:t:l do I'IUCIII180110 dellar6 oonlar: 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclruo) - Os 
prDJ81os lidos sertio publicedo& e ranlllldos u Co
mssõas cornpalet-. 

Sobra a maaa, projaiOII da decaalo legislativo 
que seria lidos pelo Sr. 1° Seaatáno em axarolc:lo, 
Sanador Leomar Qull"llanllha. 

Sio lidos os seguintes: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1!198 

A.r11DmQ. nos ,_ do § JO do 1ft 2J/ 
da COIUIItuiÇiloF«hrtll. O+'DlCitGI&L'*' 

dDs .-.crn-..u hldnt:tu • ,.,_ - rlfllf 
.htntenD. T~tl&s Pira 11 T~ 
IIJtdiJSivtllflllnlll ptll'tl jiru M D U Ç GIW 
jllWitl/ t-'! DIIIIYJS ~ 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. t• Fica auton7ado. nos termos do § 3° do art. 231 da 
ConsntUJção Federal, o aprove:t<tm~"'ll, exclu•1wmente para fins de transporte 
fluVIal, dos recursos hldncos dos trechos dos nos Juruena, Teles Pires e 
Tapajós. nos Estados do Mato Grosso e Pará, s1tuados no mtenor ou à margem 
de reservas md1genas fonnalmente homologadas e demarcadas na fonna da 
legJslação md1gemsta federal. 

Art. 2" A autonzação a que se refere o an I" ficará condicionada a 
preYJa mstJtulção. pelo órgão md1gen1sta do Poder Execunvo, de mec!Jdas 
especificas de proteção a mtegndade fis1ca, socloecc.nómlca e cultural dos povos 
mdígenas, ouVIdas as comumdades afetadas CUJas reservas estejam locahzadas 
ao longo dos trechos dos nos abran~:~dos por este Decreto 
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Art. 3" Sem preJUIZO do prev10 cmnpnmeato das medidas ráendas 
no arugo antenor. a autonzaçào de que trata este Decreto somente podcni ser 
exercida em sua plerutude apos a euussio, pelo orglo ambiental competeute do 
Poder Executtvo, da L1cença de Operaçlo para lnlnSpolte fluVIal nos nos 
supramenctonados, em confonnidade com os tespecbvos Estudo de 'I'JII'C"' 
Ambiental e Relatono de Impacto Amlllealal (ElA/RIMA). 

Paragra(n umcn Cabera ao orgia ambtental competente do Poder 
E'<ecutlvo fiscahzar. do ponto de YISia de sua área de ambutçilo, a execuçilo elas 
obras de melhoramento das cond1ç6es de navegabilidade dos nos abrani!Jdos por 
este Decreto. fazendo cumpnr fiel111ente todas as extgenc1as de preser'YIIÇio das 
cond1ções amb1enta1s, em espec1al nos trechos dos nos em que houver Interface 
com terras penencentes a reservas indigenas. 

Art. 4° Independentemente da plena obsenincia das extgim:Jas 
espec•ficas das le!llslações md1get11sta e ambiental, o Congresso NaCJonal, com 
base em relatonos a serem elaborados pelos orpos competentes do Poder 
E"ecun,·o. avahara. penod•camente, a contrnu1dade da auronzaçl1o concedida 
por este Decreto 

§ 1 • Os relatonos que serVIrão de base a pnmetra avaliBÇio da 
.:ontmmdade dessa autonzação serto encammhados ao Congresso N111:1onal no 
prazo ma'<lmo de b (seiS I meses apos decorndo 1 (mnl ano da data de em1ssio 
da hcençn de que trata o ··caput" do art 3° deste Decreto 

* ~· O pronunciamento do Conlli'CSSO Nactonal sobre a 
connmudade ou n:io da autonzaçio conc:edtda na fomta deste Decreto devera 
ocorrer em ate 6 1 se1s) meses apos o recebimento dos relatonos a que se refere o 
para~: ... afo antenor 

~ 3" O e' enn1al Decreto Le!,'ISiauvo que VIer a dar cont1nu•dade a 
autonzação em questão estabelecera novos prazos para elaboraçio dos relaronos 
de avahaç:io subsequentes e para lllS respectivos pronunciamentos do Congresso 
Nac10nal 

Art. s• Este Decreto entra em VIgor na dara de sua publtc:açilo. 

-\n. 6" Re'o!o'am-se as d1spo•~ em contrano 

JUSTIFICAÇÃO 

O aproveitamento dos po1:enc1ats de navegabl111lade dos pnnclpiiS 
nos do nosso Pa1s, em espec1al os das Reg~Oes None e Cenan-Oeae, e mna 
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•mpenosa. ne<:ess1dade de uma política nac1onal de rranspones que busque a 
ot1m1zaçio dos escassos recursos financeiros d1spom' e1s para obras de mfta
esnumra VIIÍI)a e que tenha por objellvo reduz1r os custos tota1s de rranspone. 
med1ante a. realização de obras de melhoramenlo nesses nos, que pemmam a sua 
ubhzação. como elos essem:1a1s ã cnação de corredores mulhmoda1s de 
transpone 

· ·Na chamada HidroVIa Juruena-Teles P1res-Tapajos a extensão 
potencialmente navegavel alcança I 042 km someme. desde a foz do Tapajos. 
prox1ma a Cidade de Santarém. ate Cachoetra Rasteira. localizada no no Teles 
Ptres, já no Estado de Mato Grosso. 

Atualmente. são naturalmente navegave1s apenas 34 5 km. no trecho 
entre Santarem e Silo Lws do TapajOS <PA), localidade smmda a cerca de 75 km 
a montante de lta1tuba (PA) Nos restantes 697 km ate Cachoe1ra Raste•ra. 
apenas 310 km, no no Tapa.JOS. têm cond1ções razoave1s de navegabilidade. 
havendo neáss1dade de ser realizarem d1versas obras de melhoramemo ao longo 
dos demats .ITe<:hos do no TapajOS e do no Teles P1res. especialmente na 
rranspos1ção das cachOCJras de Bubure. que eXI!,'lra a consm1ção de um canal e 
de wna eclusa para superação do desmvel existente 

Apos a realização dos estudos e projetas execunvos das d1versas 
obras que se farlo ne<:essanas. a chamada H1droV1a Jumena-Teles P1res-Tapajos 
p:xlera cons11tu1r uma unponante opção de escoamemo da produção agncola das 
reg~ões none e nordeste de Mato Grosso Estara fonnado. ponanto. um novo 
corredor mulamodal de transpone. que devera ser complementado com a 
Implantação de um tenmnal -rodo-lndrovJano na ref:.'lão de Cachoeira Rasteira 
para transbordo das cargas onundas da rodov1a que hg:ana a c1dade de Alta 
Floresta (MT) a esse tennmal. e com a execução de obras de melhoramento no 
pano de Santarem para pennmr o transbordQ àes cargas das embarcações 
tluvm1s para naVIos g:ranele1ros de maJor pone 

Conrudo, a Implementação desse novo corredor de transpone vem 
sendo obstaculizada pela mterposlção de ações jUdJCJals que têm nnped1do ate 
mesmo a realização dos estudos e projetas preVIos md1spensave1s a efet1va 
execução das obras dp, melhoramento que pennmrio a ut1hzação das VIas 
navegáveis em larga escala. Ta1s ações tên: s1do embasadas no pressuposto de 
violação dos dJreJtos consbt\JCJonaJs dos md10s, VISto que alguns trechos dos 
refendas nos "conam .. terras mdJgenas 

No caso dos nos Juruena. Teles P1res e Tapajos. o propno 
Mm1steno Púbhco ple1teou a concessão de rutela antecipada para paralisação 
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dos esiUdos que estanam sendo desenvolVIdos em trechos aos nos que 
atravessam terras das mdJos Munduruku. sob a mesma argumentação 

A argumentação bas1ca dessas ações tem s1do ponanto. o e\'enrual 
clescumpnmento do precato conmtuc1onal constante do ; } • do an ~3 I da 
Const11U1çio Federal, que dispõe 

"Art131 

§ J 0 O apM1'CIIDtnenm .. lo\ rec. ur'm\ r'l .. lriC m mclmdm o~ 

ptlll!nc:ran f!MrJ:f!IICn~. o {Je'lfiii\O L' a lrn·ro tia'i rtqm::a'i minerar\ l!m 

terra' mdiJ.'CI'IQS to pnckm \C r c:/c:II\'O.icn "nm .:1 auron:acào do 
rcmgl'f!ntl NocmnDI cJrn•túat at camumdaJ.:~ .. 11c:tada\ ,•,cando-llre\ 
ane,.,rrtrackt pornctpor;ào no\ I"C\lfltadu\ da lm·ra nn 1r1rma da /..:1 

Assim, segundo essa mterpretação. a s1mples reahzação de esmdos 
e proJetas que possam determmar a efenva V1ab1hdade da unhzação dos nos 
Juruena, Teles Pn-es e TapaJOS como VIa de transpone para escoamen1o da 
produçilo agncola esrana cond1c1anada a a~ão do C .:>ngresso Nac10nal 

Poder-se-la. a pnnc1p10, contra-argumentar que. sendo os nos um 
bem de uso pubhco, o aproveitamento desses recursos h1dncos como me1o de 
trans~ nio se mclurna entre aqueles que dependenam de autonzação do 
Con!l'ftSQ Nac1onal, especialmente neste caso. quando ra1s nos apenas servem 
de I'Cferenc:ia para debmnaçio das reservas md1genas em questão e a 
1nterfel'àlc1a neles será apenas a de reahzar esnldos prehmmares sobre seu 
potetiCial de navegab1hdade 

Tal hnha de mterpretaçio, contudo. deroca de prosperar quando se 
.-lisa o supiliiJenc1onado d1sposthvo constituCional em termos de suas 
conexões, de sua localização no texto e de suas relações com os dema1s 
preceitos da nossa Lc1 Fundamental Sob esse aspecto. parece eVIdente que o 
const11U1nte de 1988, antes de qualquer preocupação do ponto d~ VIsta 
pMnman1al ou econôm1CO, optou, acnna de tudo. por confenr espec1al proteção 
li cultura 1ndiJ!C118, reconhecendo aos índ1os o d1reno a "sua orgamzaç:lo soc1al. 
costumes, línguas, crenças e trad1~ões", na fonna do d1sposto no "caput" do art 
231 da Conm1U1çio Federal. 

Essa proteçio da Le1 Mmor. sem du\'1da. de"e tambem estar 
presetlle no aparato legal mftaconsntuc1onal Entretanto. entendemos que. 
embora mentono. tal mandamento consnmc1onal não pode ser obs1aculo a que 
se elCllllllne ewntual lntCJ"Csse pubhco relevan1e que Jnsnque o apro\'enamenro 
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e'<cepc•onal de recursos ludncos ~m rerras •nd1~enas. desde que em casos 
espec1ficos de\ldamenre auronzados pelo Congresso Nac1onal. como preVIslo no 
§ 3' do mesmo an :31 

D1an1e dos megave1s benefic1os econõm1cos e sociais que o 
aprovel!amenro do potencial de navegab1hdade dos .nos Jumena, Teles P1res e 
TapaJos podera trazer para a reg~ão de sua area de mfluc!nc1a, parece-nos ser 
esta uma efenva oponumdade para diSCUtir tal questão e avahar a convemc!nc1a 
de ceder a preponderância do mteresse pubhco, sem pre]mzo da adoçilo de 
med1das acautelatonas que protejam as comumdades mdlb'Cnas localizadas as 
margens desses nos 

Com esse pensamento. tendo presente a complexidade do tema em 
questão e sem pretender desconhecer as discussões Jundrcas pen1nentes, 
optamos por apresenrar o presente Projelo de Decreto Leg~slatrvo (PDN), 
med1anre o qual o Congresso Nac1onal aprovara a excepc1onahdade preVISta no 
f3" do an :31 da Constrtmção Federal 

Asstm. conforme drspõe o an I" do PDN, ficara autonzado. 
exclusivamente para fins de transpone fluVIal. o aprovertamento dos recursos 
hidncos dos trechos dos nos Juruena, Teles Pires e Tapajós srtuai:los no m1enor 
ou a margem de reservas mdigenas formalmente homologadas e demarcadas na 
tbrma da le!llslação md1gemsta. 

Detenmnamos no an ~·. conn1do. que essa autbnzação fi cana 
condicionada à preVIa msntmção, pelo Poder Execunvo, de med1das específicas 
de proteção a mtesndade fis1ca, socroeconõm1ca e cultural dos povos md1genas 
cujas reservas estejam localizadas ao longo dos trechos'dos nos aimmgldos pelo 
Decrelo, apos a deVIda aud1ênc•a das comun1dades md1genas afetadas 

Estabelecemos amda, no an 3" do PDN, q~e a refenda 
autonzação. sem prejmzo das medidas de salvaguarda dos mteresses mdigenas, 
somente podera ser e'<ercrda em sua plemn1de apos a em1ssão, pelo õrgio 
ambiental competenle do Poder Executivo, da L1cença de Operação para 
transpone tluv1al nos nos supramenc1onados, em conformtdade com os 
respecll\ os Esmdos de Impacto Ambiental e Relatono de Impacto Ambrental 
CEIA/RIMA) Cabera tambem a esse orgão do Poder Executivo a fisc:ahzação, 
do pon1o de v1s1a de suas ambmções. da execução das obras de melhoramento, 
em conson:incm com as ex1gc!nc•as de preservação das condições ambrenrats 

Por fim. no an 4" do PDN, definrmos procedimentos de avahação 
do cumpnmemo das normas es1abelec1das por essa autonzação do Congresso 
Nac1onal. (!ue permlllriio que. com base em relatonos espec1ficos. seja avaliada 
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a con,emênc1a ou não de se conceder no\a autonzaç::io para connnmdade c:1a. 

uuhzaç3o dos nos em questão para tins.de transporte flu"a' 

E:ntendemos que. dessa fonna. estaremos ~onmbmndo para 
anm•zar o uso do lr3nsporte fluvtal no nosso Pa1s e para reduz1r o custo total de 
transporte das nossas men:adonas. especialmente naquelas areas de expansão 
agncola Ao mesmo 1empo. defimmos procedimentos acautelatonos amplos e 
sufictentes para resguardar os mteresses dos povos mdígenas CUJas reser\'as se 
s1ruam pro"<unas aos rrechos dos nos que passarão a mtegrar a corredor 
mulumodal de transporte que esta sendo fonnado 

E sob tal contexto que apresemamos este PD"'. esperando que ele 
possa ser apro' ado pelos nossos pares. apos a ' e\1da d1scussão e e\'entuals 
apene1çoamentos 

Sola das Sessões 7 de abro! de 1998 

(As Comzssões de Consllluzçào, 
Justiça e Czdadonza, de Sen•zços de lnfra
Estruzura " de Assumas So.::zazs 1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLo\ TI\ O N" 24. DE 1998 

A11rnn:a IHlf termn~ do { 3° do art ~31 

dD Con.fi/11/IÇÕO F~tkl"t1i D DJ"'''''I!IIQI'I'Ir/110 

dos recursos huirrcos de trecho.'S do TIO dtJs 
Manes. Al'agll<lm e ToaznntU 
erc/uçnrarnente para jill"i de rrtln.VJiWte 
flm•tal e da nurrcn pm1'1dincras 

O CONGRESSO 1"-\CION-\L decreta 

Art. t• F1ca auton:zado, nos 1ennos do § 3° do an ::!31 da 
Consntmção FeriProl , aproveuamento, exclusivamente para fins de transporte 
tlU\oal. dos rec~··'"~ •·.d:1cos c..>s rrechos do no das Mortes. no Estado de Mato 
Grossa e dos nos '\~'aguara e Tocantms. nos Estados de l\la1o Grosso. Go1as. 
Tocannns e Para .• mados no 1menor ou a margem de reser\'35 md1genas 
fonnalmeme homologadas e demarcadas na forma da leg:rslação mdrgcmsta 
federal 
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o\rt. 2° A amonzação a que se retere o an I" ficara condiCIOnada a 

prevl8 msnnnção. pelo orgão tndl&'-:lsta de P der Execunvo, de med1das 
especificas de proreção a m1egndade fisica, soc:meconõm1ca e cullural dos povos 
mdigenas. OuVIdas as comumdades afetadas cuJaS reservas estejam localizadas 
ao longo dos trechos dos nos abrang.dos por este Decreto 

Art. 3" Sem prejuízo do prévto cumpnmento das medidas 
referidas no amgo antenor. a autonzação de que traia este Decreto somente 
poderá ser exerc1da em sua plemtude apos a enussão, pelo argila amb1ental 
competente do Poder Executtvo, da L1cença de Operação para transpone 
fluvtal nos nos supramenc1onados. em confonrudade com os respectivos 
Estudo de Impacto Amb1ental e Relatono de Impacto Amblental(EIAIRIMAl 

Paragrafo umcn Cabera ao orgão amb1emal competente do Poder 
Execunvo fiscahzar. do ponto de v1sta de sua área de atnbmção. a e"<ecução das 
obras de melhoramento das cond1ções de na,eg:ablf1dade dos nos abrang.dos por 
este Decreto. fazendo cumpnr fielmente todas as ex1g:ênc1as de preservação das 
condições amb1enta1s. em espec1al nos trechos dos nos em que hotl\ er mterface 
com terras penencentes a reservas mdig:enas 

Art. 4° Independentemente da plena obsef\ ànc1a das extgênc1as 
espec1ficas das leg.slaçiles md1gemsta e ambiental. o Congresso NaciOnaL com 
base em relatonos a serem elaborados pelos orgãos competentes do Poder 
Execunvo. avahara, penod1camente, a connnmdade da autonzação concedtda 
por este Decreto 

§ I • Os relatonos que serVIrão de base a pnme1ra avaliação da 
connmndade dessa autonzação serão encammhados ao Con!,'Tesso NaciOnal no 
prazo max1mo de 6 I se1sl meses apos decomdo I 1 um 1 ano da data de em1ssiio 
da licença de que trata o ··caput'' do an 3 • deste Decreto 

§ :• O pronunciamento do Congresso Nacmnal sobre a 
connnmdade ou não da aUionzação conced1da na fonna deste Decreto de\era 
ocorrer em ate b 1 se1s I meses apos o recebnnenro dos telatonos a que se refere o 
para!!fafo antenor 

§ 3• O eventual Decreto Le~slanvo que \ler a dar ~onnmudade a 
autonzaç:io em questão estabelecera novos prazos para elaboração dos relatonos 
de avahaç:lo subsequentes e para os respecnvos pronunciamentos do Congresso 
Nacmnal 

-\rt. 5° Este Decreto entra em "gor na data de sua pubhcaç:io 

Art. 6° Re,ogam-se as d1spos1ções em contr:lllo 

JUSTI FICAÇ..\0 

O aprovenamento dos potencm1s de navegabilidade dos pnnc1pa1s 
nos do nosso Pa1s. em espec1:1l os das Re!,'IÕes None e Centro-Oeste. e uma 
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nnpenosa necessidade de uma politica naciOnal de transpones que busque a 
onmtzação dos escassos recursos tinancetros dtspom\ e•s para obras de mfra
estrutura VIana e que tenha por objettvo redUZtr os custos totats de transpone. 
medtante a reahzação de obras de melhoramento nesses nos. que permttam a sua 
unhzação como elos essencJats a cnaçao de corredores mulnmoda1s de 
transpone 

Nesse contexto. deve ser destacado o potenctal de navegab1hdade 
da chamada HICiroVIa do Araguatar'Tocantms. que podera constituir formtdável 
VIa de escoamento da produção agncola da Regtão Centro-Oeste em dtreção ao 
pano de ltaqUI. em São LUis I M.'\ ), permmndo sensl\eJs reduções dos custos de 
transpone dessa produção para o mercado externo 

Na H1draV1a AragpatiiiTocannns. em fase adiantada de 
tmplementação, tambe:n o no das Manes, com uma extensão potencialmente 
navegavel da ordem de 550 km. que se prolonga desde o Mumctplo de Slo Fehx 
do Aragua1a 1 MTl, onde desemboca no no Araguata como seu pnnc1pal afluente 
da margem esquerda. ate o Mumc1p10 de Nova Xavannna I MT), passando 
tambem pelo Mumc1p10 de Agua Boa (MT). ambos SthJados em areas de grande 
produção agncola. necessna de abrias de melhoramento 

Esses 550 km do no das Manes serão conectados a outros I :!30 
km de trechos naveg:ave1s no no Aragua1a. entre O.ruanã !GOJ e Xamb10a !TO). 
compondo o denommado Corredor Multtmodal Centro-Nane. cuja area de 
mfluêncta abrange quase todo o Cerrado Setenmonal -\ esmtturação desse 
Corredor se complementa com a paVImentação de alguns segmentos rodoVIanos 
e com a Implementação do trecho ferrovtano Estreno (MA 1-lmperamz 1 MAl. 
em contmmdade ao segmento Ja extstente. que 'a1 de lmperatnz a Aça•lândta 
(MA 1. onde a FerrO\ la Nane-Sul se amcula com a ferro\! a de CaraJaS. 
promovendc· o acesso ao pono de ltaqut 

Desse modo. a consmtção de termmats de transbordo em Agua Boa 
e Nova Xavanttna permmra que as cargas transponadas por VIa rodO\lana. 
onundas das re!,.'IÕes ctrcunVIzmhas. sejam recepc1onadas em combatas fluVIais 
e conduztdas ao longo do no das Manes ate São Fehx do 1\ragua•a. 
prosse~'llmdo da1 ate Xamb10a. ao longo do propno no Aragua1a. que tambem 
vem sendo objeto de obras de melhoramento nas suas condtções de 
navegabthdade 

A pantr de Xambtoa. as cargas transponadas por VIS fluVIal 
poderão set transfendas para a VIS rodoVIana. segumdo pela BR-153 ate a 
ctdade de Maraba e. a1. serem transbordadas para a Ferro\1a de CaraJaS. na qual 
serão conduztdas ate a pano de ltaqu1. caractenzando a efetl\'a tmplemenração 
de um corredor mulnmodal de rranspone de grande capactdade de escoamento 

As esnmatl\as mdacam que esse corredor sera capaz de 
moVImentar um •'Oiume de carga de ate 10 milhões de toneladas anualmente. 
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mduzmdo a ocupação econõm1ca e soc1al de extensa area do Cerrado, 
espec1:ilmente med1ante a cnação de novos empregos '13. area da agromdusma. 
sem contar os Impactos beneficos em outros segmentos de grande porenc1al na 
re~:~ão. como. por exemplo. o ecotunsmo 

C onnado. a Implementação desse novo corredor de transpone vem 
sendo obstaculizada pela mterpostçilo de ações Jud1c1a1s que têm 1mped1do ate 
mesmo a preVIa realização dos esn1dos e proJetes md1spensave1s a efeuva 
execução das obras de melhoramento que pennmrào a unhzação das '1as 
navegave1s em larga escala Ta1s ações têm s1do embasadas em pressupostos de 
VIolação dos d1renos consun1c1ona•s dos md10s. v1sto que alguns trechos dos 
refendes nos ·conam" terras md1genas 

No caso do no das Manes. as comumdades de md10s xavantes das 
Reservas lnd1genas Areões e P1mentel Barbosa sohcnaram a sustação das obras 
de Implementação da ludro\la, com base na mex1stênc1a de ato do Congresso 
Nac1onal que autonze a tmhzação dos recursos ludncos correspondentes aos 
trechos daquele no que confrontam com suas terras 

A argumentação bas1ca dessa ação tem s1do. ponanto. o eventual 
descumpnmento do prece no constituCional constante do § 3 o do art ::!3 I da 
Consntu1çào Federal. que d1spõe 

",41'1~31 

§ J" 0 aproveuamento .Jos rec:llf'SOS hldt"ICOS, InCluídos OS 

po1encrars energellcos a pesqutsa e a lavra das rrquezas mmerars em 
terras tndígenas só podem se,. efe/lvodos com a autol"l::ação do 
Congresso Nac10nal, ou .. Jdas as comumdades afe/Ddas ficando-lhes 
asseguf'Qda pat"llctpação nos resultados da /avf'Q, nafo,.ma da /et 

Assun. segundo essa mterpretaçilo, a realização das obras de 
melhoramento estana cond1c1onada a aprovação pelo Congresso Nactonal 

Poder-se-la, a pnnc1p10. contra-argumentar que. sendo os nos um 
bem de uso pubhco, o aproveitamento desses recursos lúdncos como me1o de 
transpone não se mcluma entre aqueles que dependenam de autonzação do 
Congresso Nac1onal, espec1abnente neste caso quando taJs nos apenas servem 
de referência para dellltlltação das reserva~ mchgenas em questão e a 
111terferênc1a neles sera apenas a de real1zar estudos prelurunares sobre o seu 
porenc1al de navegab1hdade 
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Tai Jmha de mterpretação. conrudo detxa ~e prosperar quando se 
111111hsa o supramencionado d1sposmvo consuruc10nal em termos de suas 
conexões, de sua l•)cabzação no texto e de suas relações com os demars 
preceitos da nossa Le1 Fundamental Sob esse aspecto. parece eVIdente que o 
constituinte de 1988. antes de qualquer preocupação do conto de \1Sta 
plllruiiOntal ou econõnuco. optou. acuna de rudo. por confenr espec1al proteçào 
à cultura md1gena. reconhecendo aos tndtos o dtreno a .ua organização SOCial. 
cosnunes, lmguas. crenças e trad1çobes", na forma do d1sposto no ·caput" de an 
231 da Consututçào Federal 

Essa proteção da Let Ma10r. sem du\1:ta. de'e tambem estar 
presente no aparato legal mfraconstt1Uc1onal Entretanto. entendemos que. 
embora mentono. tal mandamento consu1Uc10nal não pode ser obstaculo a que 
se examme evenrual mteresse pubbco relevante que JUSilque o apro,enamento 
excepciOnal de recursos ludncos em terras md1gena.; desde que em casos 
especdicos deVIdamente atltonzados pelo Congresso Nacional como preVIsto no 
§ 3" do mesmo an :!31 

Dtante dos megavets bcnefic1os econõm1cos e soc1a1s que o 
aprovertamento do potenctal de navegab1hdade dos nos Aragua1a e Tocanrms 
podera trazer para a regtào de sua area de mfluênc1a. parece-nos ser esta uma 
efcnva oponumdade para dtscunr tal questão e a\·abar a convemênc1a de ceder 
a preponderãnc1a do mteresse pubbco. sem pre]u1zo da adoçào de med1das 
acautelatonas que proteJam as comumdades md1genas localizadas as margens 
desses nos 

Com esse pensamento. tendo presente a complexidade do tema em 
questão e sem pretender desconhecer as d1scussões JUnd1cas penmentes. 
optamos por apresentar o presente PrOJeto de Decreto Lel!'slauvo 1 PDN 1. 
mediante o qual o Congresso Nactonal aprovara a excepc10nabdade pre\1Sta no 
~ 3° do an :!3 I da Constituição Ftderal 

Assim, contorme diispõe o an I ' do PDN ficara autonzado 
exclusivamente para fins de rranspone fluVIal. o apro\'ellamento dos recursos 
htdncos dos trechos do no das Mones Situados no mtenor ou a margem de 
reservas mdigenas formalmente homologadas e demarcadas na forma da 
leg~slação md1gemsta 

Determmamos no an :•. conn1do. que essa autonzação seJa 
conchcronada a prevra rnsmUJção. pelo Poder Execull\O, de medrdas especificas 
de pro1eção a mtegndade fis1ca, soc1oeconõm1ca e culmral dos povos md1genas 
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cujas reservas estejam localizadas ao l<;»ngo dos trechos dos nos abrangtdos pelo 
Decreto, apos a devJda aud1ênc1a das comumdades md1ps afetadas 

Estabelecemos amda. no art. 3• do PDN, que a refenda 
autonzação, sem prejUIZO das med1das de salvaguarda dos mteresses mdígenas, 
somente podem ser exen:~da em sua plenttude apos a emtssio. pelo órgão 
amb1ental competente do Poder Executivo, da L1cença de Operação para 
transporte fluVIal nos nos supramenc1onados, em confonrudade com os 
respecnvos Estudos de Impacto Amb1ental e Rela\ono de Impacto Ambiental 
(EIAIRJMA) Cabera lambem a esse órgão do Poder Executivo a fisçahzação, 
do ponto de VISta de suas ambwções, da execução das obras de melhoramento. 
em consonãncta com as eX1gi!nc1as de preservação das cond1ções amb1entais 

Por fim, no art 4• do PDN, definunos procedimentos de avaliação 
do cumpnmento das normas estabelecidas por essa autonzação do Congresso 
Nac1onal, que perm1lll"io, com base em relatonos espec11icos, que seja avahada 
a conveDJi!nc1a ou não de se conceder nova autonzação para contmutdade da 
unhzação dos nos em questão para fins de transporte flu\1al 

Entendemos que, dessa fonna, estaremos contnbumdo para 
oturuzar o uso do transporte fluVIal no nosso País e para redUZU" o custo total de 
lraDSporte das nossas mercadonas, especialmente naquelas areas de expansão 
agricola. Ao mesmo tempo. defirumos procedunentos acautelatonos amplos e 
suficientes para resguardar os mteresses dos povos mdígenas cujas resen-as se 
Situam proxunas aos 'rechos dos nos que passarão a mtegrar o corredor 
nwlt1modal de transpor-e que esta sendo formado 

E sob tal contexto que apresentamos este PDN. esperando que ele 
possa ser aprovado pelos nossos pares. apos a devJda d1scussão e eventuaJs 
aperfeiçoamentos 

Sala du Sessões. 7 de abnl de 1998 

(As C01mssões de Consmutção, 
Justiça e Cu.lodoma, de Servtços de Infra
Estrutura e de Assuntos Soctats) 
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O •• PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) - Os 
PfOI8IOs idos sarAo publocados e rernebdos às Co
rmssõea competentes. 

Sobnl a mesa. requenmento que sera lodo pelo 
Sr Pn.....o Secretáno em exercocoo, Senador L.eo· 
mar Ouldanilha. 

É 6do o segumte: 

REQUERIMENTO N" 219, DE 1998 

Senhor Presodenle, 

Requevo. ,_ tennos do ert. 256. letra a do 
RegomentD Interno do Senado Federal, a oebrada de 
tramotaçãu do PLS n" 200197. de mmha autona. que 
'Dospõe sobre a expropnação de tenas ruraos onde 
se varifica a oconêncoa do trabalho escravo de crian· 
çaa e 'Ido ' s cantes'. 

Sala das Sessões, 7 de abnl de 1998 - Sana· 
dora lllartuce Plnlo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) - O 
reque1Wi&lto sará publicado e, postenormente, In
cluído .n Oldem do 018. nos tennos do art 256. § 
2". alo.- b, otem 2. do Regomento lntemo 

Sobla a mesa, requenmento que sera lodo pelo 
Sr Pn..-o Secráano em exercocoo. Senador Leo
mar Ouãltanolha. 

É lido o seguonte. 

IEOUERIMENTON.•220, DE 1998 

Requeoro. nos tennos do artogo 258 do Rego
manto Interno do Senado Federal. a rral'l'lltaç4o con
JUnta do Pro1810 de lei do Senado n.• 273, de 1995. 
- COII .... nentar. de monha autona, com os Projeto& 
de Leo do Senado n ol 21, 25 e 71, de 1996, lá an• 
xados, am vortude de tratarem da mesma maténa. 

Sala das Sesaães, 7 de abril de 1998 - Sena
dor L.úalo Alclm.ra. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocí1110) - O 
requenmento será publocado e, postenonnenta. on· 
cluído em Ordem do Doa. nos tennos do art 256. on
coso 11. a'hnea c, otem 8. do Regomento lnramo. 

Sobre a masa. requenmentos que serão lodos 
pelo s.-. Pnmeoro Secretáno em exercocoo, Senador 
L.eomar Ouontanolha. 

Slo lodos os seguontes· 

REQUERIMENTO N" 221, DE 1998 

Sertlor Presidente, 
Nos leii'I'IDS do dlspoeto no art. 218 do Reg>

mento lntemo do Senado Federal. combinado aom o 
prevoslo no art 50, § 2". da Constrtuoção Federal, ,. 

queoro 88!8 encamonhada a seguonte solocotaçio de 
ontormações ao Monostro de Estado da Fazenda. 

No peroodo de J&neoro a dezembro de 1997, a 
vanação do lndoce Nacoonal de Preços ao Consurn
dor, do IBGE. too de 4,34%, enquanto o lndoce Genal 
de Preços - Oosponobdodade lntema, da Fundaçlo 
Getuloo Vargas. vanou 7 ,48%. 

Por outro lado, os propnetanos de veiculas au
tomotoras voram o valor do DPVAT, o chamado ... 
guro obngatono, passar de R$ 37,66 para R$ 48,24. 
Isso. acrescodo do IOF a allquota de 2%, elevou o 
prãmoo total para RS 449,20. Tratou-il8, portanto, de 
uma elevação de 28,09% 

Já que não houve qualquer alteraçAo 111111 ca
racterostocas do produto oleRICido, de modo CCiqllll
sóno, ao consumidor brasoleoro, gostana que o S. 
nhor Monostro da Fazenda explicasse ao Senado Fe
deral qual lena sido, então, a razão de tão aoguilicali
vaelevação 

Sala das Sessões, 7 de abnl de 1998. - Sana
dor Espendoio Amln. 

(A Mesa. para dec/Sio.) 

REQUERIMENTO N.• 222, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Requ111ro nos tennos dos arts 49, oncoso X e 50 

da Constduoção Federal combonados com o art. 218 
do Regomemo lnremo do Senado Fedend S8J8m 11011-
clladas ao Monostro da lndustna Comércoo e Turllmo, 
as seguontes ontormações 

1 Lostar os 1 00 (cem) maoores expol'llldolaa 
dos Estados do Amazonas e os 100 (cem)
exportadores do Estado do Mato Grosso detalhando 
o valor total (dólares) expo•tado por cada um dos 
anos 1935, 1998 e 1997 

2 Caso não conste da relação dos 1 DO (cam) 
maoores exportadores do Estado do "- • 
empresas Gethal, Carolina, Amaplac, ~
Companhia lndustnal de Madeoras, lncon lndúslria a 
Companhoa de Madeoras Lida , lostar o valor total (dó
lares) exponado por cada um nos anos 1995, 1998 e 
1997 

3. Em cada relação quando a empresa lllllada 
exportar madeora. onformar: 

a) O total de metros cúbocos de madeira IIICpOI'· 
lado em cada ano, 

b) Ouaos as especoes de madeora exportadas; 

c) O total de metros cubocos de madeira Iam
nada exportado em cada ano; 
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d) O total de metros cúbiCos de madeira com
pensada exportado em cada ano, 

e) O total de metros cúbicos de madeira serra
da exportado em cada ano; 

f) A que pa1s cada exportação se dest1na deta
lhando o nome da empresa Importadora no país, a 
quantidade (metro cúbiCO) e o t1po (compensada, la
minada, seiTBda) de madeira unporlada; 

h) O valor dos Impostos de exp>rtação pagos 
(caso tenha havido algum t1po de ISenção de Impos
tos, 1nlonnar a categona). 

4. O consumo total de madeira nos Estados do 
Amazonas e Mato Grosso nos anos 19!13, 1994, 
1ggs, 1996 e 1997 

JuetHicação 

Tem sido amplamente divulgadas pela mídiB 
diVBrsas denúnc1as sobre o desmatamento da flores
ta amaz6n1ca, notadamente nos Estados do Amazo
nas e do Mato Grosso. Ante a falta de Informações 
básiCaS e dados concretos sobre o assunto, e consl
derarldo as atnbUições constlluc10na1s desta Casa, 
as 1nlonnações aqu1 soliCitadas são de fundamental 
1mportãnc18 para que possamos eslabelecer um de
bate séno sobre esta maténa e encanunhar soluções 
com VIStas a apresentação de propostas para um 
aproveitamento sustenlado da floresta. 

Sala das Sessões, 7 de abnl de 1 gg8 - SeM
dor Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (Callos Patrocínio) - Os 
requenmentos lidos serão despachados a Mesa para 
decisão. nos tennos do InCISo III do ali. 216 do Regi
mento Interne. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1n1o) - A 
Presldiincl8 comuniCB aos Srs Senadores que can
celou a sessão conrunta do Congresso NBCIOr~&l, an
tenormente nwcada para hoje, às 18 hOras. convo
carldo outra a realizar-se rl8 terça-fe1ra, d1a 14 do 
comsnte, às 19 horas, no plenám da camara dos 
Deputados, destinada à apreciação de medidas pro
YISÓnas 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BtocaiPT O SE) 
- Sr Presidente, peço a palavra para uma comuni
cação 1nadlável 

O SR. PRESIDENTE (Callos PatrocíniO) -
Concedo a palaviB a V. Ex" por c1nco m1nutos 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTHA (BtocaiPT- SE. 
Para uma comuntCBÇão Inadiável Sem rev1são do 
oiBdor.) - Sr Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. 
nesta breve comurucaçiio, gostana de reg1strar que 

apresentei prof8IO de le1 modifiCando o ali. 293 da 
Consolidação das Le1s do Trabalho 

O retendo art1go d1spõe sobre romada de traba
lho em rnlriBS de subaolo. Em 1943, ano em que f01 
editado o decreto que 1nstrtu1u a Consolidação das 
LeiS do Trabslho, ra era reconhecido o lato de que o 
trabalhO exerado em subsolo tem calllCiensbcaS di
ferentes daqueles exercidos em superlíae, tanto do 
ponto de VIsta de penculos1dade, quanto do ponto de 
VISta de 1nsalubndade Já naquela ocestão, foi estaba
leclda uma pnada máxima de trabalho de 6 horas. 

O problema e que a Constrtulção avançou em 
relação a romada de trabalho semar~&l, e ISSO, até o 
momento, não fo1 estendido para os trabalhadoras 
de subsolo. Ong1nar1Bmente, o art 293 da CL T esta
belece que a duraçio oonnal do trabalho alebvo 
pans os empregados em m1nas de subsolo não exce
derá 6 horas d1ánas e 36 semanaiS. Isso foi estabe
lecido paiB manter comslação com a romada de tra
balho d1ana e semanal em trabalhos no1TT111ls; eram 
8 horas dlariBS e 48 semanaiS 

A part1r de 1988, a ConstrtUição estabeleceu 
uma remada máx1ma semanal de 44 horas. Portanto, 
em relação à remada semanal de trabalho para 
aqueles trabslhadores que exercem suas atMdades 
em m1nas sublernlneas, ara necessáno estabelecer 
a redução da romada de trabalho semanal proporcio
nalmente a redução que fo1 estabelecida na Consb
tuiÇãO. 

Nesse santldo, estames apresentarldo esse 
prof8to, mantendo a remada de trabalho máxima de 
6 horas d1ánas, mas redUZindo a remada máxima se
manal para 33 horas. Trata-se de uma redução ab
solutamente proporcional à redução feita na fOrnada 
de trabalho nonnal riB ConstrtuiÇão de 1988. Mas, ln
feliZmente, passados dez anos, o Congresso não 
havlll tomado nenhuma posiÇão no sentido de adap
tar essa redução, estabelecida no êmbolo consbtu
CIOnal, para a JOrn&da de trabalho semanal dos tra
balhadores de subsolo. 

Portanto, entendemos que esse pi'Of8lo apenas 
adapta as nonnas da CL T às da ConstituiÇão e, ln
clusiVII, está em consonãnaa com a redução da ror· 
nada de trabalho. que vem serldo feita no murldo In
teiro. a fim de piOpiCIBr um aumento de emprego. 

Murto obngado 

DOCUIIIENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. JOSi EDUARDO DUT1IA Ell SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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rDOCUMElv TUS A (!UE SE REFERE O SR JOSE EDU o\RDO 
Dl1TRA EM SEC DISt "l 'RSO 1 

PROJETO DE LEI N" , DE1998 
(Do Sen. José Eduardo Outra) 

Altera a redaçiJo do art. 293 da 
ConsolidaçiJo das .Leis dO Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, 
de 1• de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o O Art 29~ do Decreto-lei no 5.452, de 1 o 
de ma1o de 1943, que aprovou a Consolidação das Le1s do 
Trabalho. passa a v1gorar com a segumte redação· 

"Art. 293. A duração normal do trabalho 
efetivo para os empregados em minas de subsolo nlo 
excederá de seis horas diárias e de trinta e trés semanais." 

Art 2" Esta Le1 entrará em v1gor na data de sua 
publicação 

Art 3° Revogam-se as d1spos1ções em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O LegiSlador tem tratado de forma diferenciada e 
espec1al as pessoas que exercem at1v1dade profissional cuja 
natureza se)a pengosa, penosa ou Insalubre Isto acontece 
irrestntamente em todas as legislações. Inclusive nas 
1ntemac1ona1s. 

É 1negável o fato de o trabalho executado pelos 
m1ne1ros. no subsolo. ser estafante e extremamente noc1vo á 
saúde, provocando. com frequência alarmante, o envelhecunentD 
precoce destes trabalhadores, entre outras moléstias. Por eaaa 
razão a le1 confenu benefic1os espec1a1s aos que ·exercem estai 
at1v1dades 

ABRIL DE 199~ 
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A Consolidação das Le1s 00 Trabalho (CL n 
aprovada pelo Decreto-lei n° 5 452, de 1° de maio de 1943, no 
capítulo que trata das d1spos1ções espec1a1s sobre duração e 
cond1ções de trabalho. d1spõe ~m .seu art1go 293 que a "duraçllo 
normal do trabalho efettvo para os empregados em minas de 
subsolo ntlo excederá de seis horas diánas ou de tnnta e sets 
semanats" 

A legislação trabalhista portanto, Já naquela 
época, estabelecia algumas van~agens a estes trabalhadores. 
Saliente-se que naquele período, a ConstitUição de 1937 
normabzava de forma geral que o trabalho podena ter uma duração 
máxima de oito horas d1ánas. o que totalizava 48 horas semanais. 
As constituições segumtes trataram igualmente o tema. Acontece 
que os tempos são outros. A ConstitUição v1gente. promulgada há 
quase dez anos, avançou neste campo. No capítulo dos direitos 
SOCiais está previsto que qualquer at1v1dade labonosa terá duração 
máxima de 44 horas semanais. Reduziu-se ass1m em quatro horas 
o tempo anteriormente prev1sto. 

O presente Projeto de Le1 v1sa tão somente 
adequar a CL T ao que está disposto em nossa Carta Magna. 
Guardadas as mesmas proporções da redução constitucional, no 
que se refere a duração da jornada, propõe-se o mesmo 
mecamsmo na legislação infra-constituc1onal Busca-se com isso 
melhorar as condições de trabalho dos cidadãos que fazem 
serviços em Situações nada saudáveiS, além de pengosas. Para 
tanto, esta proposição prevê como carga horána máxima para os 
que exercem atividade no subsolo, trinta e três horas semanais. 
Reduz•-se assim em três horas o que v1ge hoJe Em termos 
numéncos menos do que fez a Constituição 

Ademais, cabe salientar que a maJoria dos 
países vêm reduzindo paulatinamente a JOrnada de trabalho. Duas 
sãu c1S pnncipa1s razões para este mov1mento. Em pnme1ro lugar. a 
luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, em 
segundo, a questão da geração de empregos Na medida que hé 
uma re..Jução da carga horána, abre a possibilidade da criação de 
novos empregos, como vêm acontecendo em boa parte do mundo. 

Sendo. ass1m, v1sando prop1c1ar uma melhor 
qualidade de vida para esses trabalhadores, e pnnCipalmente, 
buscando adequar a antiga CL T ao atual texto constituCional, 
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espero contar com o apo1o dos Ilustres Pares para aprovação da 
presente proposta 

Sala das SessOes. em 06 de abril de 1998 

Senador JOS~ EDUARDO OUTRA 
PT/SE 

DECRETO· LEI N2 5.452 - DE 1 2 DE 
MAIO :DE 19431 

Apmva a Consol«iação aas LeiS do Trabalho 

O PI'IISidante da Repubbca. usando da atnlDUiçio que lha confere o ali 1 80 da ConS111u1ção, • decreta 

Ali 11 F"oca _,.,ada a Consolidação das L.e1s do Trabalno que a este decreto-lei acompanna, com as 
alterações por ela IntrOdUZidas na legiSlação vogame. 

Paragrafo unoco Contmuam em vogor as d11po51Çães legaos trans~onas ou ae emergênaa, bem coma 
as que nâa tenham aplicação em todo o temtono naaonaJ: 

An 2' O preseme decreto-let entrara em v""tOr arr. .. = de :"'0\'c. ntno ae 1943 

Fila ae Jane1ro, 1 da ma1o de 1943 122' aa lnaeaendêncoa e 551 da Republ1ca 

GETUUO VARGAS - Alexandre Msrcondas Filho 

CONSTITUIÇÃO 

An s• 

XIII - e l1vre o exerc1c10 de qua1t111er 
trabalflo. olrcoo ou orof•ssão stencilrias as aua· 
l11icsções pmfrssiOflars que a leo eSUibetecer. 

An 6' Slo dueltaS sOC181S a ecJucação. 
a sauda. o rraDII/ho o lazer. a segurança. a 
prevrdêiiCIB SOCIIJI. a ororaç.do a matemrciarJe e 
a 1t1fãncta. a assiSténciB aos desamparaaos 
na tonna aesra Consr•ruoção 

An 7P Slo duettos aos trabalhaaores 
urt:Janos e ruraiS, alem t1e ourros aue VISem a 
melflona de sua condiÇBO sOCJBI 

XXVII - proteção em tace de automa
ção na ICJrma aa te1 

XXXIV - oguaklade oe C/UNDS entre o 
trai:Jalhaoor com vonculo empregattCJO perma· 
nente e o trallalhacJOr avulso. 

Ali 193. A orcem socoalrem como t:Jase 
o onmaao do traDalho e como o/>JBIND o oem
estar e a tuStiÇS socrats 

An 230 

§ 29 Aos méUOI'es ae sessenUJ e cli1Co 
anos e garantida a graru~aade dos trans10ones 
CDiertvOS uroanos 

• v tamoem ans ::2 I XVI e XXIII e r 93 
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Consolidacão das .. 
Leis do Trabalho 

(CLT) 
TÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

Art. 1• Esta Consot•dação estatu1 as normas 
qua regulam as relações 1nd1V1dUa1s e colei!Vas de 
ll'llbalhO. nata prevtsllls 

Art. 2" Consld&ra·se empregador a empresa. 
Individual ou coletNa. que. assumrndo os nscos da 
aiMdada econõmrca. admna assalana e drnge a 
pRIIIIação pessoal de seMÇos. 

§ t• Equiparam· se ao empregador. para os 
a111r111s axdusrvos da ralação de emprego. os profis
SIOftaiS liberais as anstdUições de beneflcênaa. as 
_.ações recreabvas ou outras 1ns11tU1çOes sem 
finl lucrabvas. que adl'lllllrem lrallalhadores como 
MllptagadOS 

§ 2" Sempre que uma ou mars empresas. 
tendo. embora. cada uma delas. personal1dada tundl
ca PIOIIIIL eSIM!rem sob a d1reção. contrata ou adml
niSiração da oUira. const1tu1ndo grupo lndu51nat. 
oomei'Cial ou de qualquer outra aiMdade econõnuca 
seria. para os efeitOS da relação de emprego. SOIIcla
namente resgonsaV"eiS a empresa pnnc1pal e cada 
..na das subordinadas. 

• Concerto dl!l empregatJor rural - Ler n• 
5.889. ae 8 de JIHihO d/11 I 973 (D 0 11-6-
1973. retlflcada em 3Q-1 o- 1 973} 

An 3' Considera-se empregatJor rural. 
para os elertas aesta Ler. a pessoa lrsiCII. ou 
fU/KJK:B. praprrelano ou não. que explore ahvr
dadfl agroeccm6tnrcs. em carater perrnanenre 
ou ~emparerro. drretamente ou alraiiBS as pre
posrtJS a com awtrlro da ampregatJos. 

§ ~ • /n<:lllr-se na atrvrda.ae econõmiCII. 
refenda no ""CIIPUI" deste amgo a exploração 
tnt1ustnsl em esrstJelec1mentD agrano mfo 
comoreendltlO na Consolidação aas LeiS ao 
Trabalho 

§ 2' Semore Que uma ou maiS BmtJtesas 
embOra tenao cada uma dl!llas oersonalldaae 
JllfldJcs propna. estiverem SOb drreção con .. o
la ou adlnmlslnlçSo as ouua. ou alllda QUBntJo. 
mesmo grJI!/IOII.IIcJo. caaa uma sua autonomia. 
1111Bgtem 'QfUDO eccmótntCO ou ftnancetrD rural, 

sanio resoonsavers sobdanamentenas obnga
çóes decomHites da rell!lç.l.o as emprego. 

An. 4' Equipara-se so empregadOr rural. 
a pessoa fisrcã ou pJndiCS Que. /VIbiiUS/mente. 
em carater prohsSIOIISf. a por canta ele tei'CIH
ros. exe't:ute sannços da natureza SllfBI'B. me
riJSnte Uhllzaçã.O tJo lrSbalho dll OUI18m 

ArL 3" Considera-se empregado toc1a pessoa 
filw-~ n••""' prestar seMÇOS de natureza nio eventuld 
a empr.Jgador. sob a dependênaa desta a mediante 
salano 

Puagrafo unrco. Não hsvera diSbnçôes retall
vasoe espacra de emprego e a condiÇão da trabalha
dor. nem entre o trabalho Intelectual. técnico e 
manual. 

CONSTITUIÇÃO 

An 7' São dualtos dos traf)a}hstJores 
urbanos a rursrs. além de outros que IIIS8III s 
melhons de sua condição sot:ISf. 

XXXI- piDiblçãD as QUSJquar drsl:nmnaÇáo 
no rocsnra s saJarro e cntiJnDS as aamrssão t10 
t/BDSJIISaor Danador as deficl&ncls. 

XXXII- piDII»ção as distmção ann tnJballlo 
manual. tdcnlr:D e rntelectual ou entre os pro
fiSSIOnBIS respi!ICINOS. 

• v Convenção lntemaC1011Bf tJo Trabalho n• 
171, promulgada pelo decreto n• 62..150. 
dl!l19deJIIIIfHIOdi!I1968(D.D.23-1-1968}. 
concsmente a dlscrrmlllsç.I.P em matena 
as emprego e profissão 

• v Con1111nção lntemsCIOtlsl tJo Trabslho n• 
1 1 7. concemenra aos db!ettvos a nonnss 
bU1t:s$ aa poliiX:S soaaJ PromutgSdll DSIO 

Paragrafo umco Considera-se anrflaarmenre 
tno para os fins ao preseme anrgo o Que tor rntanor, 
nas pnmerra segunda e tereerra zonas drmabcas do 
maDa ohaal do MlniSteno do Traoatho (MTbl. a 15° 
1au•nze grausJ. na auana zona a 12" Cdoze graus). e 
nas qumta sexra e settrna zonas a 100 (dez graus1. 

• v Porrsnan'3.214 deBoe,unnode 1978. 
NR 15- anexo n' 9 
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~o IX 
005 SERVIÇOS OE CAPATAZJA NOS PORTOS 

• EatD s.ç;;es (ms. 2S4" 21121 tonurr IIM>
fPIIIII6•~JMt~rtiii2B.(J8-93PIIIaLtNn08.630 
clll 25 de ,.,110 Iiii 1993 (0. o 26-()2. 
111113}. T&WID,..,. IIOI&me 

• V ~FedtmiJ. Mts.SO. 7'. XIII. 37. 
tnt:111DS XVI• XVII 

• v Ccmanç~o lmei'MCIDfllJI c1o T-lho 
,.. ra. r52. 

• v Coliwnçio /nle17111l:K1t1S/-normu 
till-áenwrflmos, ~till 
cafl'lil:aQos e .NIVIII:O de qumo (0.0. 22· 
DIJ..19/UJ. 

8e91oX 
00 TAA8ALHO EM MINAS OE SUBSOLO 

Alt. 2113.. A duração normal do trabalho ela!MI 
.,.,. os 11ft1Df41911C1C em rrvnu no subsolo não ._.. 
c111ra de..,. horaS diinas ou de tnma e se1s sernan .... 

Art. 214. O tampo daspe~.a.do pelo emprega
do da txx:a aa rnna ao ICical dD lr8tllllho a -
...,. CDnJpiiUido para o efentl de pagamento ao sala· 
no. 

Art. 2!15. A duraçio normal dD lrBIIalho ef8lnlo 
no subsala paa•* - ~ada _. 0110 horas dWias 
DU Qlaretlla e Qll8lrO Seman&IS, mecflanle at:Otdo 
a.cn10- aii'1Pftlll8doe empregador ou~ 
ca1e11va delrBbalha, SUJeda essa prorrcgaçãa a Dr8VIa 
1.-!Ça da a.-.clade campel8nle em ~na de ma
llala dD nDalho. 

P-*grafa úniCD A duraçill nonna1 do trabalho 
elebvo no suiiSDIO pcxlenl ser 1nfenor a - horu 
cünas, pao: dehlll'lllnBçto da a.-xlade da que lrata 
- m!IQD, ll!lldD em Yl .. candlç6es IDc8IS ae ....... 
IUIJndada e os me- e processos do lr8llalho adQ.: 

lallo 
AIL ZH. A remuneraçato aa nora prom>gBIIa 

s-.á no m1n11no 50% supenor a aa hora normal e 
d_,. ccnsrar ao aCOidO ou convençio c:olelwa de 
lralllllho 

Arl. 297. Ao empregado no SUCSOio sera lar· 
neada, patas empresas eXIIIOraaaras ae mnas ali· 
menlaçio adequaaa a nawreza do 1raoalh0 ae 
-ao cam 88 .,lllniÇ6es estabeleaaas oata Sacre
lana de Segurança e Sauaa ao TraDalllaaor. e apro
vadas paro MlniSII'O dO Tl'llllalho. 

Arl. 2!1L Err. cada parrcxla ae ues notas can
- de ll'llbalho. sara allngatana uma pausa ae 

qUIIIZe mnUias oara repauso. a qUIIIsera compulada 
na duração normal de ll'ab8lha ela!MI. 

Art. 2!19. Quanao nos 1-de subsola 
acarrer accmeamemos que possam c:ampromelel" a 
YJda ou sauae ao empregaao. d_,. a empresa 
carnurt1C1U o faiOIIIII!dlalameni.JiiiiiiiOndllde r&gJCMI 
ao 11111181h0. ao MIIIISI8no do Trab81ho. 

Art.3CIII.Sempreque,pariiiCIIMJdesaude.lor 
nacessana a uansltlrtnaa do .mpregwto. a Jll(za da 
auiDIIdade con'11818111e em rral6na de aagurança • 
mediCina ao lllllldlo. cios HMÇIIII no •lh'do par11 
os de s111111rflae. a a empresa obng-a l'llaiiZar
lrllnSierãnaa. assegurando ao aaiilfefldD a
~ lllltbulda ao ll'allllllladOr da ._tiaa em -
VIÇO equ1valen1t. respa11ada a capac1dada 
pratisslanal CIO a atai •ad". 

Paragrafo uruco. No caso de,_ dD ampra
galo em anaar a assa ll8nSfartncla. -* OIMda a 
auiDndade ctAIJI)81aill8 em ma1tna de lltlgiRIIÇII e 
aauae do lrabalhador. que diiCidiré a i ··~ lleo 

• Arl. 301. o li'IIDaJhO no subsOlO -••• sere 
panndldo a hom8nS. com Jdada c:ampr8Widida .... 
.,,.. a um e anollenla anos. assegurada a lnlnSfa
rênCia para a superfiae nostennos pr-no lllllgD 
an1anor. 

• v PCiffatmn"3214, Cla8diiJUIIIIOda7971, 
Nonna R~n•a 

• v ~o~. tur. 7', XXX. 

Sa96oXI 
OOS JORNAUSTAS PROFISSIONAIS 

Art. 3112. Os d1sposlllo.os aa pnoNa Saçio se 
aplicam- Que nas empresas JOrnal-,._ .. 
IIIMÇIOSCDiTIO,....._, --.lclóQ1tdDs,OU .. 
duslraçAO. cem 88 axcaç6es nele pra.;-.. 

§ 1• Enlena- corno JCift'8IJsla o lrBI:Iillhaclor 
1mateetuar C"J& função se ....,. deSCia a buaca de 
1nlannaç6as 818 a raa.çio da iiOifCiaB e aillgCIS a a 
Olllllnl~. onemação • d1..-çla d-lnllllllho 

§ zo Cons1cleram·se amprasas JOmalisllcas. 
para os fins oeSia SaçiO, aaualas QU8 ltm a seu C8i'IIO 
a IKIJção aa romars. rewsras. bOiellns e panoau:os. ou 
a dlstnbureão da nobCIBIIO. a. lllnda. a radiOCidusiD em 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocímo) - V 
Ex" será atendido na lonna regimental. 

EncontranH!e na Casa os Srs. D!alma Alves 
Bessa, D~&lma Mannho Mun1z Falcão e Eló1 Portela 
Nunes Sobnnho, suplentes convocados das repre· 
sentações dos Estados da Bahoa, de Alagoas e do 
P1auí, respectivamente, em v1rtude de afastamentO 
dos titulares Senadores Waldeck Omelas. Renan 
Calhe1ros e Freitas Neto, para exercerem os cargos 

de M1mstro da Prevldêncoa e AssiStência Socoal, Ml
nostro dll Justiça e M1mstro Extraonl1néno da Refor
ma lnstltuciOIIal 

S Ex"s encaminharam à Mela os diplomas, 
que serão publicados na lonna regimental, e dema1s 
documentos ex1g1dos por le1 

São os segu1ntes os documentos rece
bidos· 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

ESTADO DA BAHIA 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA. pelo seu PRESIDENTE, na 
lorma do art 21 S do Cód1go Eleitoral e tendo em v1sta a proclamação dos ele1tos no 
ple110 de 03 de outubro de 1994, outo1ga este D1ploma a 

D)ALMA ALVES BESSA 

1• SUPLENTE DO SENADOR WALDECK VIEIRA ORNELAS .pela 
COLIGAÇÃO "A VITÓRIA QUE A BAHIA QUER" (PFL/PL/PTB/PSCJ. para que, de 
acordo com a leg1slac;ão v1gente. possa subst1tuor ou suceder o t1tular do mandato, no 
Senado Federal 

Salvador1Bah1al, em IS de dezembro de 1994 

cZ:Z-&v:-~ 
• Oes AlqiC•o Bal•sla 

PreSidente de~ Rpg.onal Ele11oral da Bahla 
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• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA ELEITORAL 

'lJip{oma 
O Desembargador Jll.'ll(i'U.S'TO 7".-<u.C:;fo LOP'ES, Pruide11te 

do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, CONFERE, nos 

termos do An. ::!15 do CótÜgo Eleitoral, o presente DIPLOMA 

de 11. .Surftnte M .S.wor ~a ~jca ao cidadão 

Jfói fodrfa Nunes AlfJriuqo 
proclamado eleito no pleito realizado em.JIJLde oufu6ro de mil 

novecentos noventa e quatro (1994), com 435 654 votos, 

pela legenda ~a eof\Oafão "t!onfabc ~o fovo .. 
(ff\'f/ '{«JV fJ/flff;llf) para o 

Período de..IJL.de ft!lrrejro de ..1!/ILa.JLde -ianriro de 2QD/f 
~ 



O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) - De· 
sogno conussão fonnada pelos Srs Senadores Lua:•· 
doo Ponena. Emoha Fernandes e Pedro Sornon para 
conduzorem 5 Ex"s ao plenano, a Iom de prestarem 
o comprormsso regornental (Pausa ) 

(Os Srs DJll/ma Alves Bessa. DJll/ma 
Mannho Muna Falcão e Elo• Portela Nunes 
Sobnnho são conauzldos ao plenaroo J 

O SR. PRESOENTE (Carlos Patroconoo} - De 
acoodo com o disposto no §3" do art 4° do Aegmento 
Interno, apenas um dos ""1JJSS&ndos pronuncoara on
legoalrraft o termo de ~ Os demaiS, wm 
a um, ao serem chamados. dooão. Assim o prometo 

Convido o nobre Senador Dialrna Alves Bessa a 
cornparecar à Mesa. para a leitUra do compromiSSO 

Solicitl que lodos OS p.esentes pen IIBIII!Çal11 de pé 
O SR. DJALIIA ALVES BESSA - Prometo 

guardar a Consbluoçiio Federal e as leos do Pais, de
sempenhar foel e lealmente o mandato de Senador 

Senhor Presidente 

____ _..:cAc:cB:..::RJL DE 199~ 

que o povo me conlenu e sustentar a unoão. a mte
gndade e a ondependincoa do Brasol. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) -
Convido o nobre Senador DJBirna Mannho Munoz 
Falcão. para prestar o compromiSso regomental 

O SR. DJALMA MARINHO MUNIZ FALCÃO -
Assom o prometo 

• O SR PRESIDENTE (Carlos Patrocomo) - Con
VIdo ogualmente o nobre Senador Eloo Ponela Nunes 
Sobnnho para prestar o compromiSSO regomental. 

O SR. ELOI PORTELA NUNES SOBRINHO -
Assom o prometo. 

O SR. PRESIDENTE (Caolos Patnx:inoo) - Decla
ro ernpoesados Senadooas da Aepúbfoca os nobres SI&. 
DJa1ma Alves Bessa. Dpllma Mamho Munoz Falcão e 
Elói Portela Nunes Sobmho, que. a parir deste momen
to, passam a partiCipar dos trabalhos da Casa. (Palma.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinoo) - So
bre a mesa. comunocações que seoão IodaS pelo Sr 
1° Secretano em exeot:icoo, Senador Lucodio Portella. 

Slo Iodas as seguontes· 

Em '07 de abr11 de JQ9BL 

Tenho a honra de comumcar a Vossa Excelência à VISta do 
d1sposto no art 7" do Reg~mento Interno, que. assummdo nesta dara a 
representação do Estado da Ba.h1 a , em substituição ao 
Senador KALDECK oRNELAS • adotare1 o nome parlamentar abaixo 
cons1gnado e mtegraié1 a bancada do PFL. 

Atenc1osas saudações 

Nome parlamemar DJALMA BESSh 
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Em de de 1998 

Senhor Presrdente 

Tenho a honra de comunrcar a Vossa Excelência à VISta do 
d1sposto no an 7" do Reg.men~ Interno. que. assummdo nesta data a 
representação do Estado .p; A U 1 , em subst1twçllo ao 
Senador F R E/ TA":> c( e TO , adotare1 a nome parlamentar abaixo 
consignadÓ e mtegrarei a b~ada do P !? "B 

Atenc1osas saudações 

Nome parlamentar 

I 

EL01 

Assuuuura 
) 

\ 

/} 
de tt:Th~ de 1998L 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exceléncia à 
VlSta do disposto no art. 7° do Regunento Interno, que, 
assumindo nesta data a representação do Estado de 
Alagoas, em substituição ao Senador Renan Calheiros, 
adotare1 o nome parlamentar abaixo consignado e mtegrarei 
a bancada do PlVIDB. 

./ 

. I .._ 
-1.....· :.·~,_c 

Nome parlamentar: DJALMA FALCAO --e_,. -
;> 

193 
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O SR. PAI!SIDENTE (Carlos Patraconoo) -As 
comuiiiCaÇÕeS Iodas vão 11 publocação 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patracomo) - Ss· 
galado o tempo destonado ao Expedoente 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Segundo doa de doscussio, em pnmeo
ro turno, da Proposta de Emenda 11 Consto
tuoção n" 28. de 1996. tendo como 1• sogna
táno o Senador Mauro Moranda. que altera a 
radaçlo do art. 6" da Constotuoção Fedaral 
(InclUI, entra OS dJrados SOCiaiS, O doredo a 
moradiB), lendo 

Paracar favorável, sob n" 279, da 
1997. da Comissão de Constrtuoção, Justiça 
e CodadaniB. Relator: Sanador Romeu 
Tuma. 

A P-rdêncoa esclarece ao Plenáno 
que, nos termos do dosposto no art 358, ln 
fine, do Regomento Interno, a maténa cons
tará da Ordam do Doa durante conco doas 
úteis consecutiVOS, em !asa de doscusslo. 
quando poderio ser oferecidas emendas as
sonadas por um terço, no momrno, da compo
siÇão do Senado 

Transcorre IIOje o segundo doa da doscussio 
erro pnmeoro turno 

Em doscussão a proposta (Pausa ) 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Para 

diSCUtir, Sr Prasodente. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) -

Concedo a palavra ao emonente Sanador Pedro So· 
mon. para doscutll'. 

O SA. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para dos· 
CU!Jr Sam 181118io do orador.)- Sr PraBidente, Sr"s. 
e Srs. Sanadonls, nlo podara claorar de vor 11 tnbuna 
para clilloWr assa prapolla de emeo Ida consbiUc:IOnal 
do nosao pn~zado e -.1ado Colega Mauro Moranala 

t: fllcol COI11If8a ldarrnos a profundidade e CD al
cance dessa 8IIWICia constlluclonal. colocar no texto 
da nossa Consbluoçlo, no Capitulo dos Dueotos So
CIBIS, ao lado da aducaçlo, da saúde, do trabalho, 
do lazer, da segurança, da poevodêncoa social, da 
proleÇão lllfiBiemidade, 11 ontlncoa, a IIS8Istêncoa ao 
desamparado, o doreoto à rnoradoa. 

t: evodente que há uma diferença ontoruta entre 
o texto constiiUCional e a Alalodade do doa-a~oa. No 
art 6", entre os dl181106 SOCIBIS, está a saude, e a 
saude vao além, poJB doz que é um dirado do Cldadlo 
e um dever do Estado Quão longe estamos disso• 

c-m relação ao trabalho, doz que todo codedão tem 
cf.reoto ao trabalho todo codadão que trabalha tem do
reoto a uma remuneração que lhe dê condiÇões de 
vover com dognodade. ele e a sua família. Hé uma di
ferença onlonota emre o texto da Constrtuoção e a rea
lidade do nosso Paos com molhões de desemprega
dos. com molhões de subempregados e com molhlies 
de pessoas que nu não têm trabalho ou têm traba
lho. lfiBS não têm condiÇões de mamar com dogl!lda
de a so. quanto lfiBIS a sua famRoa. 

ti evodente. Sr Presidente, que a ontincoa. que 
está na Corostrtuoção como do11111o socoal, desgraça
damente está murto longe de ter o amparo, de ter a 
presença. de ter a ação do Governo no que tange ao 
minorno dorerto sagrado de vover com dognodade. O 
lato de acrescermos o rtem de dorerto 11 rnoradoa não 
q~:er dozer que a questão está assegurada. 

Sr Presidente. lembro-rroe que eu olhava com 
mégoa. com onve111 os Constrtuontes de 1988 Eu. 
que a VIda onteora luo Parlamentar, durante a Consb
tuonte de 1988 fuo apanhado no Governo do Rio 
Grande do Sul Mesmo assom, eu vonha vanas vezes 
ao Congresso Nacoonal para assostu o debate e - re
pilo o que venho dozendo - não me lembro na hosto
na do mundo de nenhum outro paos que tenha deba· 
todo com tanta profundidade. com tanta partocopação 
SOCial. com tanto &nteresse, com tanto amor, com 
tanta vontade de acertar. não me lembro de nenhu
ma outra Constduoção. de nenhuma outra ConslltUIII· 
te que tovesse lido tanta partocopação da SOCII!dade 
quanto a Constrtuonte brasoleora de 1988 E a .,. .... 
dede de quem vonha de um regome de exceção e de 
quem estava votando uma Constrtuoção deaeJOSB, 
como dozoa o Dr. Ulysses. da ConstrtuiÇâo cidadã, o 
deaeJO de acertar era tão 1ntenso, que, ao votar cada 
um daqueles rtens e colocá-los na ConslltUoção, s.\
tiarno-nos corno se o asaunto estovesse pratocamen
te resolvido 

Desgraçadamante, hOjB sabemos que há uma 
diferença ontonrte emre o que está ;~a Constrtuoçlo e 
a sua aplocação no doa·a~IB Quando VBJO, Sr. Preso
derrte, requenrroentos e gestões no sentido de que 
se cumpra a Conatrtuoçio, quando vejo o Tribunal do
zer que deterrmnado artogo é onconstrtucooroal. quan
do V8JO o Supremo Tribunal Federal querer obngar 
que o Presodente da Assembléoa legl81abva do Aoo 
de Janeoro pague aos mara]és não seo quantos mo
lhi!es de reaos, com a deterrn<nação de que se ele 
não pagar a refenda quantia 1ré parar na cadela, 
com todo o respeoto àquela Corte de Justoça - quem 
sou eu para não respeotar uma decosão do Supr81110 
Tribunal Federal' - ela podena, pelo rroenos, dearar 
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esse processo na gaveta Não preasana ser tão rá
pida em uma dec1são como essa, como, às vezes, 
não o é em dec1sões necessáaas a 11npor:tantes - e 
elas não aparecem' Agora. faz cumpnr a ConstitUI
ção para dar R$40 m1l a um Cidadão, no R10 de Ja
ne•ro - valor que o Presidente da AssembléiB não 
quer pagar 

No entanto, Sr Presidente, os deveras funda
mentaiS, que não são só da nossa Constrtução, es
tão Incrustados no coração do homem. no coração 
do cidadão, no sent1do de que devemos saber que é 
obngação nossa que os bras1le1ros, que os homens 
do mundo 1ntB1ro devem conv1ver numa sociBdade 
onde cada um deve tar um mímmo de condiÇão para 
VM!r como Cidadão, como cnatura humana 

Não há ma•s comun1smo, Sr Presidenta; CBIU o 
comumsmo na Umilo SOVIétiCa. Dizem alguns que 
VIVBmos num reg•me do liberalismo, num n1gme da 
livre 1n1C1abVa. 58111 qual for o reg1me, não há quem 
possa d1zer o contráno, ou SBJB, em qualquer SOCIB

dade orgamzada. pnme1ro, o Cidadão deve tar d1rarto 
ao trabalho, segundo, o cidadão que tem dlrBIIo ao 
trabalho deve receber como remuneração do seu 
trabalho um m1n1mo de condiÇõeS para VIVBr como 
cnatura humana Que alguns morem em paláciOS, 
tudo bem Que alguns morem em mansões, tudo 
bem. Mas o Cidadão deve ter pelo menos urna cas•
nha hum•lde, modeste, Singela, Simples, exagerada
mente s1mples, mas que SBJa urna morad1a a que ele 
possa dar o nome de lar e onde ele possa VIver com 
sua fam1I1B 

Estamos votando, Sr Presidente. a Inclusão na 
ConstituiÇão de que a morad1a e d1rerto essenciSI da 
cnatura humana Eu Bel que ISSC não s~gnmca nada, 
mas eu também 5e1 que o Governo pode tomar deCI
sões no sentido de dar pnondade àquilo que é es
sanaal 

Quando o Presidente Fernando Hennque, ain
da candidato, Simbolizava nos dedos da mão o que 
era essenCIBI, o que era fundamental, eu não tenho 
nenhuma dúvida de que lá estavam a educação, a 
saúde e a alimentação Mas a rnoradiB também de
vena estar. E se hoje estamos batendo o recorde 
mund•al no que se relere às taxas de desemprego, 
queremos caminhar no senbdo de encontrar lónnu
las para combatê-lo. 

O desemprego acontece por vánas causas. 
corno a recessão ou um exagero de 1mporteções, al
gumas são desnecessanas, e outras reaiS, porque e 
tecnologiB avança, expulsando o trabalhador do ban
coou da empresa ou, na agncuhura, substitUindo-o 
pela maqu1na agr~cola Se •sso e realidade, se esta-

mos pedindo a constituiÇão de uma C0111188iio espe
CIBI para estudar o desempn~go, espero que o Pn&SI
clenle Aaton10 CarlOS Magalhães enconlra com os 
Lideres a oponunldade de delennmar a sua 1med181a 
cnação. 

Não lanho dÚVIda alguma, Sr. Presidente, de 
que uma das lónnulas maiS ráp1das de combater o 
desemprego é a construção de moradia popular ~ 
urna das fónnulas ma• imed1atas para raaolver duas 
questões ao mesmo tempo. Poda se lazer como fez 
o Senador lns Rezende, quando Governador de 
GOiás, que, junlo com um mubrio, clelenrlnou a 
construção da mlhares e mdhares de casas. Não há 
milo-de-Obra maiS Singela, maiS facilmente adaptá
vel, II1IIIS rapidamente executável do que a constru
ção avil da casa popular. 

Então. Sr. PIWidente, esse item que estamos 
votando aqu~ do iluSI18 Senador de Goiés, é mpor
tanta, mas será letra morta se ficannos nele. 

Contudo, o honrado Presidente Fernando Hen
nque Cardoso prec1S8 entender que, em qualquer 
programa de SOCI8I dernocraaa, de qualquer lugar 
do mundo, a moradl8 é essencial. Refiro-me a uma 
morad•a s~ngela e Simples, mas que abngue os m•
lhiies que estio debauco da ponte ou naa favelas 
pelo Brasil afora. Um plano da construção de habita
ção popular é a torma l8al a concreta de nciBr-se 
um programa contra o desemprego. 

Eu dma que a outra é exatamente dar foiÇil à 
agncuhura famll8r, para, também a preços 1msm-, 
podennos aumentar axtraold•nanamente a produção 
da agncuhura, a não apenas dos produtoa béBICos 
como o fal)iio a o mlho, que asiAo na al•mantaçilo 
popular. Prec188mos tembém conceder ao novo M•
mstro da Agncultura, que é c:ompetente a capaz. ver
bas co..-s, fortes a l8aiS para lavar adl8nle a 
dasemlotver seu plano de apo10 à agncultura f~~m~
l18r. Não tenho dÚVIda da que, assm, JUnto com a 
rna11ona das COIIdÇI!es da produção da agncurtura la
rnllar, 1n1C181'-.á a constr1J9ão de~ casas. 

As pesqUISBS mostram que, em S6o Pauto, 
45% querem voltar para a sue tana de ongam; tam
bém al1, um plano de construção de moradl8 popu
lar, ao lado da agncuhura lalllllar, sana um projeto 
da grande alcance. A agncuhura farnlar a a moradl8 
popular sanam grandea pi'OJBIOS revoluclona\nos do 
PrBSidenle Femando Hamqua Cerdoso! 

O Sr. ~ c-III (PMDB - ES) - Sena
dor Pedro Smon, V. Ex" ma COIIC8de um aperte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço 
V Ex" com prazer. 
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O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Sena· 
dor Pedro S1mon, cumpnmento V Ex' pelo apo1o 
que da à 1n1C1at1va do Ilustre Senador Mauro Mllan
da. pelo entusiasmo com que defende a emenda a 
pelas 1de1as para toma-la v1ave1 Não ad1anta apenas 
a Intenção da le1, ha necessidade da vontade politica 
de tornar aquela 1ntenção. manrteslada na le1, verde· 
delfa e v1avel O aparte e apenas para relembrar um 
ep1sod1o ocorndo aqu1, naquela tnbuna da d1raita, 
quando, numa carta época, d1SCut1amos a elevação 
do salano m~nmo. A Opos1ção quena que o salino 
m1n1mo fosse de US$100,00, e o Governo à época, 
Governo Samey, pensava que não llnhamos cone!~ 
ções para tanto HO]e, a d1scussão e se ele V8l a 
US$130,00, o que lá constttu1 uma melhora Naquela 
epoca, o Senador Roberto Campos d1sse numa ln· 
tervenção nós, legiSladores, temos que entender 
q10e a le1 pode tudo ou pode quase tudo Algumas 
coiSas a le1 não pode fazer S Ex' diSse a1nda que. 
se aprovassemos urna le1 dando a cada bras~letro 
um quilo de ouro. no dl8 segUinte nenhum brasileiro 
~na acordar com um quilo de ouro a ma1s. porque pn
me•ro tenamos de cavar a mma, retnar o ouro e ar
ran,ar os me1os para que esse ouro chegasse às 
mãos dos bras1le1ros D1Z18 o Senador Roberto Cam
pos mUI sab181T18nte, que. se pensamos que por la1 
podemos estabelecer um saláno m1n1mo. estamos 
sendo mutto avarentos com o povo bras1le1ro. Por 
que não conceder:nos US$1.000,00 de salano míni
mo ao 1nves de US$100.00? Porque a le1 não sena 
aplicada. Podenamos aprovar um salano mín1mo de 
US$2 000.00. mas a aconom1a não tena fundos sufi
Cientes. nem gJro sufK:enre para tomar ISSO realida
de V Ex•. Senador Pedro S1mon. mostra pnme1ro o 
texto da ConstttuiÇão e. depo1s. formas de se ena
rem empregos. deede que ha1a vontade pohbaa e 
que se trate de um d1ratto efetiVamente buscado pela 
SOCiedade bras11e1ra Cumpnmento V. Ex' e lembro 
que a le1 pode quase tudlo. a le1 não pode tudo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocír110) - A 
Mesa soliCita ao em1nente Senador Pedro S1mon 
que conceda apartes brev1ss1mos, porque os dema1s 
Srs. Senadores poderão 1nscrever-se pa'il diSCutir a 
matéria, uma vez que o tempo de V Ex' J8 está es
gotad'l 

A Sr" Emflfll Fernandes (BiocoiPDT - RS) -
V Ex' me permtte um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço 
V Ex' com prazer 

A Srl Emitia Fernandes (Bioco/PDT - RS) -
Senador Pedro S1mon. peço a V. Ex' esse breve 
aparte. ate porque J8 d1scut1 a matena Embora cons-

te na ConstituiÇão o comprom1sso e a necesslllade 
de o Governo aprovar programas de construção de 
rnorad1a, essa questão deve ssr colocada no capitu
lo espeK:IfiCO dos d11eilos SOCI&IS Este País tem mul
tas le1s -bem elaboradas. de d1f1c11 Implementação en
tretanto Ontem, apresentei dados concrelos de que 
os recursos exiStentes para moradia no Orçamento 
do ano passado eram baalanle consiStentes. mas os 
MuniCipiOS não conseguiram obter nem um quarto 
daquele valor. O Governo alega que os Estados e 
MuniCípiOS estAo endiVIdados a. portanto. lrnpos&lbl
fllados de tomar esse dinheiro Entendo que ISSO não 
é desculpa para se deiXIII' de atacar de frente uma 
questão 80C18I tão Importante. Que se busquem ou
tras fonnas, por lnt8rmédlo do Banco do Brasil, da 
Caoca EconOmca Federal ou dos bariCOS dos Esta
dos para solUCionar o problema. Não se poda conti
nuar panaiiZ&ndo os mlh6es de Cidadãos bras1lauos 
que m6ram em condiÇ6es mdl!lnas. Cumpnmento a 
posiÇão de V. Ex". 

O Sr. Vilaon Klefniiblng (PFL - SC) - V Ex' 
me parmtte um aparta? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço 
V Ex' com prazer. 

O Sr. Vll8011 Klefnlililfng (PFL - SC) - Sena
dor Pedro S1mon, alem de concordar com as coloca
ções de V. Ex', quero acrescentar algumas quesl6es 
para reflexão Em pnmBiro lugar. é ewlenta que pre
CISIUI106 cuidar mutto desse assunto Em segundo 
lugar. o desemprego não está so..- na mãCHie
obra desqualdiC&da. podendo ser resolvido com a 
construção de casas ou com a agncuftura faml~ar. O 
grande numero de desempregados está Surgindo 
das fábricas, de mãcHie-obra esp8C1811Z8da. porque 
é mu1to melhor mportar ou emprestar para o Govar
no do que lazer uma fébnca. A ongem eatá aq1.1. A 
q.-rio V8l dar uma volta enorme e parar ,_ 
Casa, no Parlamento bra&lletro, que Bl~ 
pensa que o Govemo poda gastar à vontade. que a 
taxa de JUros pode " às nuvens, e que a economia 
func1onará bem com ISSO. Não va1 funciOnar nunca. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem ra
zão S. Ex" quando diZ que, podendo emprestar para 
o Governo às taxaa de JUIOS que ele olerace. poden
do mportar e vender mercadanas prabcamanta pala 
matada do preço que custenam as produzidas aqu1. 
quem tena ,,_em produzir no Bras1l? 

Encano. Sr. Presidenta, apenas diZIIndo o se
guinte: tem razão a Senadora Eml1a Fernandes 
quando diZ da ~mportlncla de 1nsennnos esu texto 
na Constttução Não há lógica em nao 1nclu1-lo, poas 
a moradia é d1r8110 ful"damental do c1dadio. ao lado 
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da saúde, da educação, do lazer. Mas &ajamos obje· 
tiVOs: dellCllr na Consblução é dormir maiS conqilenta 
anos. 

Chamo a atenção do Presidente Femando 
Hennque CaldosO para o lato de que essa pode ser 
uma das realoZBQiies do Programa Comumdade Solo· 
dána. 

Quando esiM! no Méxoco, oepresentando o Go
verno brasoletro na posse de Poesldente eleito da· 
quele pais, tove oportunidade de conhecer o equova· 
lente deleS ao nosso Programa Comunidade Solidá· 
na: dez, quonze pasaoas se organozavam num muto
rio e o Governo bancava. Este é um exemplo que 
pode ser seguodo pelo Braall. Se a Prelertura enfren· 
ta dificuldades, se o Estado enfoenta d~oculdades, 
que se pannota que a própria comunidade tenha con
diÇÕeS de reun1r um grupo de qumze, de vonta !amo· 
loas de uma determinada regoão em forma de muto· 
oão, contando com os oecursos necessános para la· 
zer lrenta às despasas deSSe empoaendornento. 

Está piOIIIldo, Sr Presidente: se há alguem 
que não é calotairo é o povo poboe, se há alguem 
que paga suas prestações é o povo pobre; se há al
guém que paga o dmheoro devido ao banco é o povo 
pobre; se há alguém que cumpre com sua palavra é 
o povo pobre. Por osso, Sr. Presidente, com par11CI· 

pação da prefeitura - o que sena maos racoonal - ou 
do Comunodade Solldána devenam ser cnadas lór· 
mulas que posslbolotassem que um banco popular ou 
urna d1retona eapecal de Caoca Econ6moca pudes· 
sem emprestar doretamenta oecursos a atá Wlle la· 
mlloas que se oeunossem para construir casas popu· 
lares Esta sena uma grande salda. 

Que bom sena, Sr. Presidente, se, ao votarmos 
essa meténa, não nos Imolássemos a votá·la e a ir 
dormir, dando o assunto por resolVIdo. Que bom se
na se, além de votarmos - matána, nós debatês· 
semos exausbvamente o asaunto e nomeássemos 
uma Comossão para 1r ao Presodente da Repúbloca 
com o obJeiNO de cnar, realmente. uma proposta 
concreta para sanar o problema da falta de moradoa. 

Murto obngado pela tolerâncoa de V. Ex", Sr 
PrBISidenta 

O SR. PRESIDENTE (Carlos PatrocíniO) -
Concedo a palavra ., emonente Senador Franoslono 
P-ora, para ciscubr. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Para doscubr. Sem r8VISão do orador.) - Sr. Preso
denta, s~. e Srs. Senadoras, estamos diSCubndo 
uma emenda il Consblulção. Maos uma. Mais uma 
emenda na eataora de outras alterações que esta
mos piOpOndo ao texto de uma Constrtuoção, que, 

por ser demasoadamente longa. esta sempre sendo 
objelo de alterações. • 

Se a Constotuoção fosse composta apenas de 
textos fundamentaiS. basocos. corno ocorre em ou· 
tros paoses como os Estados Unodos, a lnglalerra e 
a França. as emendas const•tuc1ona•s senam menos 
numerosas e esses textos senam ma1s conhec1dos 
do povo brasoleoro 

Ocorre que não fana mal que acrescentasse· 
mos rnaos uma expressão - porque basoca - a esse 
vasto mundo da Constrtuoção, ao seu art 6°, que I•· 
cana com a seguonte redação 

São doreotos socoaos a educação. a saú· 
de. o trabalho, a morados. o lazer, a segu· 
rança, a prevodêncoa socoal, a proteção a ma· 
temodade e a ontãncoa. a assistêncoa aos de· 
samparados, na forma desta Constrtuoção 

A onocoabva do Senador Mauro Moranda corres· 
ponde à recomendação leota pela conleréncoa reall· 
zada pela ONU para tratar do problema da habrtação 
no mundo. na qual o Brasol deu uma demonstração 
de que este é um doreno basoco e fundamental do 
nosso pevo Há governos que dão uma contnbuoção 
omportante e decosova ao problema da moradoa. mas 
há outros governos que dedocam pouca atenção a 
esse problema, a esse assunto 

Sr. Poesldente, o dorerto a moradoa e. com cer· 
teza, um dos maos expressNOs, básocos, fundamen· 
taJs, ondospensaveiS à própna voda e a própna perso· 
nalldade No momento, a politoca de habotação não 
conasponde aos anseoos do povo brasoleoro Ha um 
déltcrt habrtacoonal alarmante e, ao mesmo tempo, a 
população aumenta. Com ISSO, o problema da casa, 
da habitação, mesmo das populares, causa preocu· 
pação na grande maoona da população deste Paos. 

Nesta monha rapoda ontervenção, dou o teste· 
munho de que, quando à frente do Govemo de Mo· 
roas, um dos rtans básocos do meu plano de Governo 
roo a construção de casas populares Construomos 
habitações populares na maoona das cidades mona•· 
ras. onclusove nos grandes centros urbanos do meu 
Estado. Não nos movoa o argumento de que cons· 
tru1r casas populares nos grandes centros sena ondu· 
zor as populações das cidades pequemnas a se des· 
locaoem para esses centros. O que omportava era 
que o problema da habrtação era fundamental e lena 
de ser resolvido de qualquer lonna, somulteneamen· 
te com o problema resultante das onundações que 
sempre ocorrem neste Pais- ocorreram, como aon· 
da ocorram. em 1111Jlor domensão, em Monas Geraos 

SeJ8 como for, Sr. Presodente, quero testemu· 
nhar parente esta Casa que nenhum Govemo em 
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meu Estado construiu a numera de habitações popu
lan!s edifiCada pela meu Governo Constru1mos exa
tamente 750 ITIII casas populares em grande numera 
de c1dades n11ne1ras A marca da habitação. a marca 
da morad1a ass1nala a exercício da meu Governo 
M1nas guarda esta lembrança e este reg1stra po1s 
que as casas estio la sendo habitadas e, rna1s do 
que 1ssa, centras urbanas que canstru1mas estão 
senda desenvolvidos de tal forma que alguns con
JUntos habdaciDnals se transformaram em verdadeiras 
Cidades ou em belrras de slluaçAa maiS conloltável 

Já se d1sse. Sr. Presidente, que um m1n1mo de 
canlorta e 1nd1spensével para que as pessoas pos
sam exercer as suas VIrtudes moraiS Em verdade, 
nio se pode ex1g1r de uma população carente de 
moradia, cama e a deste País, que mostre as suas 
v1rtudes. que lanha um comportamento cond1Z8111e 
com as parâmetros de um pa1s CIVIlizado Coma, se 
ease povo v1ve à mingua, r1a miSerla e na abandono, 
sem um mímma de conforto? E sem esse m1n1ma de 
conforto mnguém pode exterr~ar as suas v1rtudes CI· 
VICBS e mara1s 

Par 1ssa mesma, Sr Presidente, é que quero 
deucar aqu1 a mau abraça de adm1raçãa a da raspei
to ao errunenta Serlador Mauro M1randa, por sua ,.,.. 
cl&llve. que tomou poss1val a deCisão que logo ma1s 
v1ré deste Plenána a de aprovarmos essa emenda 
ao art 6' da ConstitUIÇão, que consagra a d1ratlo 
fundamental a moradia, ao berrH>"tar e ao axerciCIO 
das VIrtudeS 

Murta abngada. 

Durante o diScursa do Sr FIIJIICBimO 
Pef8118, o Sr Carlos Patracm10, 2" Secllltá
na, cteura a cadeira da presltillnaa. que a 
OCII,CIIIdB 1/MJ Sr. AntoniO Carlos Magai/IABs, 
Presidente. 

O SR. PRESIDBITE (AntoniO Carlos Magal~t I) 
- Antes de canoader a palavra ao Serlador Lúcoo AI
cAntara, quero taatamunhar a efiCiência da Governo 
de V Ex" em todas os setores, pnnclpalmanta na se
tor da habdaÇfo, que fo1 um maR:O em MlriBS GaiBis 
e no Pa1s, à época, e uma nats a ma• r1a atrtude de 
admmiStradar de V. Ex". 

Com a palavn1 o Senador LúeiO Alclntare. 
O SR.. Ulclo ALCAtn'AAA (PSDB - CE. Para 

discubr. Sem r8VI8Ia da Dnldar.) - Sr PI'8Sid8nta, 
Sr"s. e Srs. Senadoras, vou fazer &parlaS um co
manténo, porque a usunto tá foi bastante debatida 

A Introdução de moradia como um d1rerto SCICIIII 
r1a ConstrtuiÇãa brasileira, se não Iam um caréter cc
gente, quer diZer, detanrlrlanle, que Obngue a Go
verno a elaborar e a cumpnr um ampla programa de 

morad1a popular. tem urna natureza humanlléna. um 
pnnc1p10 de solldanedade humana 

Enganam-se os que pensam que constrtuç6aa 
elaboradas nas uH•mos anos possam ser tão slnléll
cas e ecanõmiCas como são multas canslltuiÇÕ&S, ""' 
cluSive a amencana elaborada ha mu1tos anos 

Os d1rartos poiiiiCOs, os d1ra11os e as ga~ 
1nd1V1dua1s em ma10r ou em menor grau. em certa 
épocas ma1s, em outras menos estia asseguradas 
de algum moda mesma aqu1 no Bras11. O própno Oe
vemo da Presidente Femendo Hennque ~ 
tem um VIgorosa programa de d1rertas humanos. 

Mas a que se diSCute agora são os chamaclas 
direitos SOCIBIS - direito ao emprego, à moradia -, au 
SBIB. algurr~a torma de assegurar às pessoas u
s0brev1Vênc18 decente. d1gna e campatlvel com a 
sua condiÇão hunarla 

Portanto. essas canstdulções que mu- can
denam por serem extensas e detalh1stas, por aru
merarem direitos e pnnc1p10s, se não devem - da
talhiStas quando tratam de d1re1tos SOCIBIS, devwn 
sê-lo quando tratam de matéria ecanõr111C8, da .,.... 
ma f1r1ance1ra Já temas reformado a nossa Conlti
tuiÇio 1nctuSIV8 para 1nclu1r nela co1sa de maténa le
gal, de le1 ou ate de decrato 

Então. não ve(O mel algum Que se caloque no 
elenco das d1rartos sociaiS a d1rarto à moradia, cama 
uma espec18 de alena aos polítiCOS bl'll!ldelras, -
homens públiCOs e aos que têm responsabdldade na 
vide públtca para que encarem esse problema de 
frente E não se em grandes Cidades, constnmdo 
conJUntos habltaclarlal&. mas culdenda tanmém da 
marad1a no campo. r1a zona rural e riBS peq-a
dadas. poiS a modelo de construção sustarado ...
rias pelo Funda de Garantia tá está eegotada. 

A Senadora Em~ha Femandes, ameia hé ~. 
com toda a prapnedade, falava que as Esllsdas a as 
MuniCíPIOS tá atingiram a sua quota de ~ 
to, portanto não podem tomar esse empréstimo. 

E hé urr~a razão. o Funda de Garantia da T
po de SeMÇO é um tunda que VISB ser~ 
de tal sorta que a trabalhador, ao fim da sua VIda, na 
sua aposantadana, possa receber o seu din:.ilo. 
Portanto, o Funda tem que lar uma apiiCIIÇio e -
rentabilidade, para que o trabalhador, ao fim da -
vide prahssiONII, tenha assegurada uma -
ç1o 1usta pelo d.,he1ra que ah ficou nlllda. 

O Senador Ramez Tabel apresentou um pn~~e
to de cunho multo altrulsbco, ou 11818. para qua • 
use a Funda de Garantia para pagar a urv•a1'11d1 ta. 
Mas não podemos perder de VISta que o Funda de 
Garantia tem que ser remunerada Nio podetiiiB 
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usá-lo a bel-prazer e de forma a dolapodá-Jo, pooque 
ele é patnmõnoo do trabalhador. 

Temos que encontrar outras formas de desen
volver um programa de moradoa popular. com prefeo
turas, com Governos de Estado, com a União, sob a 
forma de mutorão, de melhona de moradoas, de urba
nozação de favelas e de volas, que exostem em todo 
lugar. 

É evidente que a onclusão da moradoa como do
raoto na Constduoção é algo que vao contnbuor para 
alertar o Governo - ou os Governos - para não deS
curar do problema da habitação popular, que atende 
também, como dosse o Senador Pedro Somon. o do 
emprago. 

Está provado - para osso não é praaso ser 
economiSta de Harvard - que quando se ena um 
programa de construção CMI, rapidamente se oncor
pora aquela mão-de-obra maos despraparada, que 
tem menos hablldação, ao meocado de trabalho, 
para JUStamente domonuor o drama do desemprego. 

Ontem, h no JOR18I Zero Hora, do Roo Grande 
do S~ol, um artogo do ex-Senador e Ministro Paulo 
Brossard onde ele dozoa que o desemprego é parente 
do desespero Do desemprego para o desespero a 
diSIAnCIB é muoto pequena A questão do desempre
go domina o debate politoco e econ6moco pooque 
allnge o homem naquolo que e a garantoa da sua 
sustentação e da sua familoa 

Comentando a globalozação. ou seJ&, a ontegra
çio das economoas, notamos que certas atovtdades 
desapareceram, poos a economoa mudou Ooz-se, en
tão. que não há problema. poos os ondovlduos podem 
se reciClar ou aprender outros oficoos. Foco pensando 
como eu reagona se osso acontecesse comogo; ou 
S8J8, se. de repente, em determonade época de mo
nha VIda, a aiMdade que desempenho deucasse de 
81C1811r e eu tovesse de aprender um outro oficio. Sara 
que sena fácol? 

Quando examonamos osso do ponto de vosta on· 
dnndual, percebemos que é um drama. uma tragédoa 
para qualquer pessoa, por maos capacotada, qualifi
cada que seJB. Oozem que há a recoclagem. Mas 
como ela acontece, quem oferece o curso, onde 
está o oportunidade de trabalho? Esse é um drama 
doante do qual não podiJmos focar ondderentes. 

Portanto. quando o assunto da moradoa vem à 
tona aquo, enseJ& o debate e a doscussio. E o novo 
Monostro, que está assumondo lendo em VIsta seus 
méritos, e não a ondocação de partidos. deve JUsta· 
mente ... 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) - Permde· 
me V. Ex" um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSOB - CE) -
Ouço V Ex' com prazer 

O Sr Pedro Simon (PMOB- RS)- Não sabe
mos em função de que ou de quem ele esta assu
mondo. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSOB - CE) - É 
um professor umversotáno que tem mudos trabalhos 
publocados sobre a questão do emprago. 

O Sr. Pedro Simon (PMOB- RS)- S.m. 
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSOB- CE)

lmaiJinp, portanto, que Sll!a uma pessoa quaiHocada 
para doscutor e enfrentar esses problemas. No entan
lo, se ele Rão se saor bem, vamos nos queucar neste 
plenáno 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) -O que sei 
é que ele preslou um belíssomo assessoramento ao 
progoama de Governo do Lula Ele foo encarregado 
pelo PT de organozar o programa do Lula para a ha
botação. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSOB - CE) -
Estou falando do Monostro nomeado para o Monosténo 
do Trabalho 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) - Também 
estou falando da mesma pessoa. Foi ele quem as
sessorou o plano de Governo do Lula. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSOB- CE)
V. Ex", portanto, subscreve essa ondocação? Canso
dera-o quahficado para ISSO? 

O Sr. Pedro Simon (PMOB - RS) - S.m. Con
sidero-o qualdocado. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSOB - CE) -
Vamos, então, conlnbuor 

O Senador Bem Varas, quando 101 Presodente 
da ComiSSão de Assuntos Socoaos, trouxe aquo, Se
nador Pedro Somon, o Sr. lgnacy Sacha, um polonãs 
radocado em Pai1S; que teve oportumclade de falar 
soboa os grandes programas de geração de empre
go na Chona e na lndoa; sobre progoamas de empre
go na zona rural, e não só na atnndade agrlcola, mas 
também em coecheS. onstotuoções govemamentaos ou 
p6ra-govemamentaos, enfom, gogantesoos programas 
de geração de emprego, sobretudo no ontenor des
ses países. 

O Brasol bnha que aprender um pouco da loção 
que esses países proporcoonam e das experiêncoas 
que estão sendo desenvolVIdas alo, pooque, sem dll
VIda alguma, em qualquer pesquiS8 que se faz. a pn
matra queoxa e o pnmeoro receoo do povo é JUsta
menta a questão do emprego. 

Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Anterlo CBIIas Magallães) 

- Não havendo maos quem peça a palavra. a diSCUs-
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são"terá prosseguimento na sessão dellberatiVB ordo
nána do doa 14 de abnl. terça-teora 

O SR- PRESIDENTE (AntOniO Canos Magalhães) 
-118m2: 

Votação, em tumo unoco da Redação 
Fonal da Emenda do Senado ao ProJeto de 
Leo da Câmara n• 95, de 1996 (n1 770195. na 
Casa de ongem). que dospõe sobre a obnga
tonedade de as onsbtuoções pnvadas de edu
cação benefiCié.nas de osenção de Impostos 
terem em seus oonselhos hscaos repre
sentante do corpo doscente. tendo 

Pareceres da ComiSSão Ooretora· 
- sob n• 90. de 1998. Relator: Senador 

Geraldo Melo. oferecendo a redaçlo final; e 
- sob n" 153, de 1998. Relator Sa'lll

dor Ronaldo Cunha Lime, favorável à emen
da ofereada à redação tonal 

A maténa constou da sessão delobera
IIVB ordonána do doa 5 de março últomo, 
quando t- a doscussão encenada, com 
apresentação de emenda 

Passa-se à votação da redação lonal, ressalva
da a emenda 

Em votação 
Os Srs Senadores e Senadoras que a apro

vam queoram permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada. 
Em votação a emenda que tem parecer favo

rável. 
Os Srs Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa I 
Aprovada. 
A maténa vao à Cotmss.!lo Doretora para a reda

çãofmal. 

É a seguonte a emenda aprovada. 

EMENDA DE REDAÇÃO 

Moddoque-se o parégrato únoco, do art 1 •, pas
sando a ter a segu1nte redação 

"Art. 1 • . . .. .. . .. .. ... ...... .. 

Parégrafo únoco. ( ), será repre· 
sentado por um responsével, mãe ou pao da 
aluno, (.-. ) • 

O SR- PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
-1181113. 

Doscussão, em tumo unoco. do PI'OjeiO 
de Decreto LegiSiabvo .... 8, de 1998 (n" 440197, 
na Cãmara dos Deputados), que aprova o 
texto das Emendas aos Artigos I, 11, VIII, IX e 

XVI do Acordo relatiVO a Orgamzação lnter
nacoonal de Telecomumcações por Satdlde 
(INTELSAn. tendo 

Parecer tavoravel sob n• 127, de 
1998, da Comossão de Relações Extenores 
e Delesa Nacoonal, Relator Senador Oto~MI 
Machado 

Em doscussão o prqeto em tumo únoco (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

doscussão 
Em votaçao 
Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa 1 
Aprovado. 
A maténa vao à Comssiio Doretora para a rede

ção !mal 
O SR- PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagalhiieB) 

-llllm4 

Doscussão, em tumo únoco, do Prqato 
de Decreto l.egoslatovo rfl9, de 1998 (n" 561197, 
na Ciimara dos Deputados), que aprova o 
texto das emendas relatovas à mudança do 
nome da Organozação lnternaetonal de 
Telecomunocações Marotornas por Satélite 
- INMARSAT e ao art. 13 da Convenção da 
INMARSAT, aprovadas em Londres, em 9 
de dezembro de 1994, tendo 

Parecer tavoravel, sob n• 128, de 
1998, da Comossão de Relações Extenores 
e Delesa Nacoonal, Relator Senador Otonlel 
Machado 

Em diSCussão o prqeto, em tumo unoco (PIIUSIL) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam q.-am 

permanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovado. 
A maténa vao à Comossão Doretora para a nida

ção tonal. 
O SR- PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magal ' I 

- Esté esgotada a maténa constante da Ordem do 
Doa 

Sobre a mesa. parecer da Cormssio OlniiOra, 
oferecendo a redação hnal da Emende do Senado 
ao ProtelO de Leo da Colmara n• 95, da 1996, consolo
dando emenda de redação. que, nos tennos <' ~ 118-
rágrato umco do an 320 do Regimento lntemO, se 
não houver obJBÇão do Plenano, será lodo pelo Sr. 
Pnmeoro Secreténo em exercocoo. Senador Lucldlo 
Portell:.. 
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É lido o seguonte: 

PARECER N.•186, DE 1998 
(Da ~ossão Doretooa) 

Reclação final a Emenda do Senado 
eo Projeto de Lei da Cimara n" 95, de 
1196 (n.• 770, de 1995, na casa de Ori
gem). 

A Comossão Dlnllooa apresenta a redação tonal 
da Emenda do Senado ao Projt!lo de lei da CAmaoa 
n.• 95, de 1996 (n.• 710, de 1995, na casa de Cri· 
gem), que dospõ& soboe a obngatonedade de as ons· 
totuoções pnvadas de educação benelocánas de osen· 
ção de ompostos lefem em seus conselhos fiSCaiS 
representante do coopo d.-nte. consolidando a 
emenda de redaçio, olereclda em Plenáoo 

Sala de Reunllies da Comissão, 7 de abril de 
1998. - Antonio c.los Magalhlea, Poesodente -
Cllrfos Plllroelnlo, Relator - Lucfcllo Po1811a - Emi
llaFemandes. 

ANEXO AO PARECER N°186. DE 1998 

DI81J6e sobra a obrigatoriedade de 
a instltulç6as privada de eclucaçio be
l"'8ffcl6rias de isenção de impostos terem 
em saua conselhos fiscais representante 
do corpo dl.-wte. 

Emenda única 

(Corresponde as Emendas n •s 1 - CE 
e 1 de redação. oferecida em Plenáno) 

Dê-se ao paoagoato unoco do aot 1° a seguonte 
redação: 

"Psrágoalo únoco Quando o coopo dos
cante for menor de odade, será oepresentado 
por um responsável. mãe ou pao de aluno, a 
ser ondocado pela assocoaçio de paiS ou enti
dade comurntãna que os repoesente • 

O SR. PRESIDENTE (Anlõruo Carlos Magalhlas) 
- O paoacerlodo vao à publicação. 

Soboe a mesa. requenmento que será lodo pelo 
Sr. 1 • Secretáno em exeocícoo, Senador Lucídoo Por
tella 

É lido e aprovado o seguonte: 

REQUERIMENTO N.• 223, DE 1998 

Senhor PI'Hidants, 
Nol termos do art. 321 do Ragomento lntemo, 

raqueoro a dlapensa de publlcaçlo, paoa omedoara 
dlacullllo a votaçlo, do Paoecer da Comossio Dooe· 
tora consolidando a radaçlo tonal da Emenda do Se
nado ao PIOJ8IO de Leo da Cê.msra n • 95, de 1996 

(n. • 770195. na Casa de ongem), que dospõe sobre a 
obngatonedade de as onst~oções pnvadas de edu
cação benefocoanas de osenç4o de ompostos terem 
em seus conselhos loscaos representantes do corpo 
doscente 

Sala aas Sessões. 7 de abnl de 1998. - Luci
dto Portslla 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cao1os Magalhães) 
- Aprovado o requenmento, passa-se à omediata 
aprecoação da oedação tonal. 

Em doscussão (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSC''SSãO 

Em votação 
Os Sos. Senadooas que a aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada. 
O p10felo volta à Cê.maoa dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cao1os Magalhães) 

- Sobre a mesa, panooer da Con •o Dol8lonl, ofele. 
cendo a redação final do ProJeto de Decreto Lagosla
tovo n• 8, de 1998. que será lodo pelo Sr. Pnmeoro 
Secretano em exeocicoo. Senador Lucidoo Portella. 

É lodo o seguonte 

PARECER N.•187, DE 1998 
(Da ComiSSão Doretooa) 

Reclaçio final do Projeto de Dec:ntto 
1.8gialaUvo n.• a, de 1998 (n.• 440, de 
1997, na Cimara doa Daputacloa). 

A Comissão Doretora apresenta a redação tonal 
do PI'Of8IO de Decreto LegoslaiiVO n. • 8. de 1998 (n.• 
440, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto das Emendas aos Artigos I, 11, VIII, IX e 
XVI do Acoldo relatiVO à Organozação lnlemscoonal 
de Telecomunocações por Salél~e (INTELSAT) 

Sala de Reunoóes da Comossão, 7 de abnl de 
1998 - Antonio carias M~~g~~l,._, Poasldente -
carloa Patroclnio, Relator - Lucfclio Portalle -
EmOia Ftlrnandea. 

ANEXO AO PARECER N • 187, DE 1998 

Faço saber que o Congoesso Nacional apro
vou, e eu, Presodente do Senado Federal, nos ter
mos do aot 48, Item 28, do Regomento lntemo, pro
mulgo o seguonte 

DECRETO LEGISLATNO N.• , DE 1998 

Aprove o texto da Emendas aos ,.,_ 
tlgos I, 11, VIII, IX e XVI do Acordo relativo 
6 Orgsnlzsçlo lntamaclonal de Telee0-
munlcaç6es por Sstjllle (INTELSA T). 
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O Congresso Naaonal decreta 

Ar! 1 • É aprovado o texto das Emendas ams 
Ar11gos I, 11, VIII, IX e XVI do Acon:lo relatiVO à Oraa
niZaçàO lntemac1onal de Telecomunicações por Sa
telrte (INTELSAT). 

Paragrafo úruco. Sio suJellos à aprovação do 
Congresso Naaonal quuquer llloS que poasam 118-

sullar em -.são do relendo Acordo. bem como quais
quer a1- 00111J1emantaras que, nos termos do art. 
49, I, da Consblução Federal, acanatem encmgas ou 
co~ gravosos ao patrm6n10 naaona1 

Ar1 2. • Este Decrato leglslebVO entra am v1gor 
na data de sua pubiiCIIÇio 

O SR. FRES"ENTE {AntoniO Carlos Magalhães) 
-O paracer lido vaJ à publicação. 

Sobre a.._~ que saá Ido pelo Sr. 
1° Sacialélio em -acoo, Sanador Lucicio Porlella 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N.• 224, DE 1998 

Senhor PI'8Sidllnte, 
Nos tennos do ar1 321 do Reg1mento lntemo, 

raquewo a d~S~~BnSa de publiCaÇão, para 1medata 
diSCussão a votaçio, do Parecer referente a redação 
final do Projeto de Decreto LagiSiabVO n. • 8, de 1998 
(n. • 440197, na CAmara dos Deputados), que aprova 
o texto das Emendas aos Artigos I. 11, VIII, IX e KVI 
do Acordo relebVO é Organ1zação lntemac1ona1 de 
TelecomunK:açoes por Satélfte (lntelsat) 

Sala das Sesa6es, 7 de abnl de 1998 - Luci
dfo Poi1Mia. 

O SR. FRE•IENTE (ArfoniO Carlos MagaNes) 
- Aprovado o ~manto. passa-se à 11nedoata 
aprecoaçio da redaçAo f1na1. 

Em diSCUSSio. (Pausa ) 

Nlo hawndo quem peça a palavra, encano a 
d"'CC 'Silo. 

Em votação 

Oa Sra. Sanadores que a aprovam queiram 
~r ssntados. (Pausa.) 

Aprovada 

o prOJ8IO vaJ i promulgação. 

O SR. FAESIDENTE (ArfoniO Carlos Magallias) 
- Sobnt a rnaa, parecer da ComiSSão D11'81ora, ofe.. 
recendo a redaçio final do Pro]elo da Dacralo l.agls
lebVO n• 9. da 1998. que IM!'á lido pelo Sr. Pnmatro 
Secretário em exan:lclo. Senador LucídiO Portella. 

É lido o segumte· 

PARECER N.•138, DE 1998 ,-• 
(Da Com1ssão D11etora) 

Recla.;ão final do Projeto de Decrato 
Legislativo n.• 9, de 1988 (n.• 561, de 
1987, na Ccãmana dos Deputados). 

A Comissão O.retora apresenta a redação fmal 
do ProJeto de Decreto LegiSiebvo n • 9, de 1998 (n • 
561, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto das eme'ldas relabvas à mudança do 
nome da OrganiZação lntemac10nal de Telecomuni
cações Mar111mas por Satélite- INMARSART e ao 
art. 13 da Conven.;ão da lnrnarsat, aprovadaiS em 
Londres, em 9 de dezembro da 1994. 

Sala de Reumões da ComiSSão, 7 de abnl de 
11198 - Antonio C.rloll Mllgalhies, Presidente -
c.rtoa Pabocinio, Relator Corcinlo Portella -
Emftla Femandea. 

ANEXO AO PARECER N °188, DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nac10nal apm11011, 
e eu, Presidente do Sanado Federal. nos termos do 
art. 48, do Regimento Interno, promulgo o segu1nte: 

DECRETO LEGISLATIVO N • , DE 1998 

Aprova o leldo claa -•• relall
vas à muclan911 do noma dll Organiza9io 
lmemac1011111 da TelecOmunlcaçõaa llari
tlrnaa por SaNIIIIB - INMARSAT e ao .-t. 
13 da C~ da lnrnarat. aprovadea 
em Londres, em 9 de deZembro da 18M. 

O Congresso Nac10nal decreta: 
Ar1 1 • E aprovado o texto das emendas relati

vas à mudança do nome da Organização lntema
CIOnal da TelecomuniCaçlleS Marlbmas por SaWIIIe 
- INMARSAT e ao ar1 13 da Convell(:ão da lnmar
sat, aprovadas em Londres, em 9 de dezembro de 
1984 

Parágrafo úniCo Sio SUJeitos à aprovação do 
Congresso Nac1onal quaiSquer atos que posam re
sultar em reVIsão das refendas emendas, bem 
como quBJsquar aJUStes complementares que, nos 
I8ITnos do 811. 49, I, da Constluição Federal, IICIIII8Bn 
encargos ou con.,.DIIISSOS 9IIM*IS ao paliilino na
aanal. 

Ar1. 2. • Este Decreto lag•labvo entra em v1g0r 
na dal2' de sua pubiiC&Çio. 

O SR. PRESilENTE (AntoniO Carlos MagalliaB) 
-O parecer lido vaJ i publiCaÇão 

Sabre a maaa, ~que seni lido pelo Sr. 
Pmwo SacieiiMo em -ciao. Sa ab l.ucKio Pollalla. 

É lido e apruveclo o segUinte' 
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REQUERIMENTO N.• 225, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Reg1mento lnter· 

no, raqueuo a dispensa de publiCação. para 11nec:hata 
discussão e votação. do Parecer reterante à reclação 
final do ProtelO de Decreto legiSlatiVO n 1 9, de 
1998 (n.• 561/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto das emendas relatiVas à mudança do 
nome da Organ1zaçio InternaciOnal de Telecomunl· 
cações Marit1mas por Satel~e- --INMARSA T e ao 
art. 13 da Convenção da INMARSAT. aprovadas em 
Londres, em 9 dadezembro_de 1994 

Sala das Sessões. 7 de abnl de 1998. - Luci
dlo PC1111111a. 

O SR. PRESIDENTE (Antono Cartas Magalhies) 
- Aprovado o ~&quenmento. passa-se à Imediata 
apraaação da radaçio f1nal 

Em dlscussiio (Pausa.) 
Nlo havendo quem peça a palavra. enceno a 

diBCUssio 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada 
O Pf'OI8IO va1 à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 

- Volta-se à l1sta de oradoras. 
A SRA. JÚNIA MAAISE (Bioco/PDT-MG)- Sr 

Presidente, peço a palavra como Lidar 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 

- Concedo a palavra a V Ex", corno L1der 
A SRA. JÚNIA MAAISE (BiocoiPDT-MG 

Corno Uder. Sem reviSão da oradora.) - Sr. Presi
denta, Sr"s. e Srs. Senadores. antes de 1n1c18r o pro
nunc~~~rr~~~nto, saúdo os ex-Deputados DJBima Bessa 
e DjaJma Falcão, companheiros nossos na Câmara 
doa Deputados hOJ8 1nvest1dos na função de Sena
doras da RepúbliCa. A S Ex"s os nossos cumpn
rrwltos e saudações. 

Nesta momento, desato fazer uma rad10graf1a 
da situação da saúde no nosso País. Em outras 
oportunidades, Já ocupei esta tribuna para advertir o 
Gowlmo da Situação em que se encontra h019 o nos
so Pala, com o recrudescimento das chamadas 
doenças antiQBS, que voltam agora a ahng~r a nossa 
populaçio do Nordeste e do Sudeste 

A posse do M1n1stro José Serra na Pasta da 
Saúde ense)ou celebrações efus1vas, pnnc1palmente 
nos meiOS govem1stas Justas celebrações, se con
Siderarmos que o novo MiniStro da Saude, com 
quem tiVemos a honra de compartilhar esta tnbuna. 
é um homem competente e que. por força polítiCa, 

tara condições de brar a saude do caos a que tern 
sido relegada nos úH1mos anos. 

Esta brava pronunaamento não tem o caniter 
comum nessas ocaSIÕeS, ate porque ação políllca não 
se pode confundir com columsrno soc181. Na veldade, 
tem o carater de cobrança. FICO à vontede, Sr Presi
dente, para cobrar a~mente uma urgente e efi
caz admniSiraçio no setor de saúde, tendo em VISte 
as recomendaÇões do novo M1111Sbo em seu diSCUrso 
de posse Reclamem, cobrem seus dlt811os. 

A par diSSO, é de todo convemente lembrar que 
há anos venho cobrando atuação maiS deciSIVa de 
nossos governantes no que respeita à ál88 da saú
de, excluída das pnondades do Governo em obe
diência a oiiCa neoliberal de hegemoma do meiC8do 
e de numm1zação da ação do Estedo. 

Recentemente. ocupe1 a tnbuna para advertir 
quanto à armadilha em que se transformou a regula
mentação dos planos e seguros de saude, que, após 
c1nco anos de d1scussões. deverio cont1nuar desser
VIndo o consumidor braslle1ro. 

Alllda maiS recentemente, d1ng1-rne aos cole
gas para condenar a maqu1avéi1CB ação do Governo 
Federal no que tange à apliCação oJOS recursos da 
CPMF Aprovada com a perspect1va de suplementar 
as verbas da saúde, a CPMF fo1 utiliZada até mesmo 
para pagar dívidas do Governo. 

Nesse aspecto. eu não podena deiXBr de men
CIOnar o d1scurso de posse do M1n1sbo Jose Serra. 

Antes, quando M1n1stro do Planepunanto, abo
minava a VInculação de despesas e entend1a que o 
problema do setor da saúde era ocas1onado por mau 
gerencl8mento das verbas, agora, defende a InstitUI
ção, em curtlss1mo prazo. de um fmanciBmento per
manente para o setor de saúlde. 

A posse do Senador José Serra ocone no mo
mento em que, preocupados, observamos o recru
descimento de vãnas epldemi8S no terntóno naciO
nal. MaiS do que ISSO, observamos, na 1magem ma1s 
obm1sta. o caos de nossa pohbca sanrtána - e esse, 
na veldade, é o tema central deste pronuncl8mento. 

~ doloroso constatar que ep!demiBA de todo o 
bpo vêm flagelando o povo brasileiro, tão desassiSII
do, tão pobre e doente. No entanto, todas essas epl
denuas eram piBVISíveiS. Uma epldenua não apare
ce da noite para o dl8, comentou, na semana passa
da, Gilson Canta11110, Presidente do Conselho NaciO
nal de Secretános MuniCipais de Saúde. 

F01 o Governo Federal, por vánas vezes, ad
vertido quanto aos nacos de a molésba assunur for
ma epldênuca. O efeiiVo combate ii dengue doença 
que se alastra faCilmente, chegando a comprometer 
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a força produtiVa das nações ex1g1a recursos de 4 
bilhões de rea1s A saude. porem era pnondade go
vef'laiT'ental apenas para eledo de marketing. O 
combate a dengue 1ama1s d1spona de recursos em 
tal volume. enQuanto o mercado f1nance•ro era se
com do com 27 bilhões de rea1s 

Após afetar toda e Reg1ão Noroeste, onde se 
concentraram 194 m1J dos 251 mil casos detectadas 
no ano passado. a dengue agora se alastra no Sudes· 
te braSileiro espeCIIIlmente nos Estados de Minas Ge
raiS, Esp1mo Sarno e R10 de Jane1ro Juntos, esses 
três Estados rag1stram 71% dos casos de dengue 
ocomdos este ano em todo o temtono nac1onal 

Até meados de março. conforme levantamento 
leito pelo tomai Folha de São Paulo JUrdo ao Mlnlsté
no e as Secretanas Es1adua1s de Saude. a moléstia 
J8 acometera cerca de 80 mil braslle~ros, com 25 091 
casos notd1cados no Espinto Santo e 24 032 em MI
nas Ge1'8Js 

O 10mal O Globo em sua ediÇão de 17 do mês 
passado. op1nava que o combate à dengue nio 
pode ser ass1m tão ddícll Al1nal argurnerllava , há 
noventa anos com os me1os d15P0n1vetS de entio, 
Oswaldo Cruz erradiCou o mosqudo da cidade do 
R1o de Jane1ro 

Em M1nas Gera1s. onde obWirneme acompa
nho maiS de peno o seu desenvolvmemo. a dengue 
motJVou um mandesto, assinado por 26 pralatos da 
Grande Belo Honzonte e encammhado ao Presidente 
Fernando Hennque Cardoso e ao então MmiSiro Oa,.. 
los Albuquerque Os Prefeitos foram unãnmes na ava
liação da epKieml8 e. pnnc1pahnente, nas queoras con
tra a politiCa m1mstenal de repasse de verbas. 

A sduação e tão grave que, apenas em Balo 
Hor~zonte. ate o dl8 9 do mês passado, registraram
se 8 994 casos de dengue 

O M1n1stro Jose Serra, que recerdementa a1111da 
defendia o ponto de v1sta da area econOmca, t&ré 
agora condiÇões de cons1a1ar qual é, efebvamente, a 
pnondade que se dá ao s1stema de saúde no BraSil 
Passada. portanto, a solenidade de posse, Já deve 
es1ar agora o MlliiStro se defrontando com os nume
res que tomam a sua Pasta não o M1n1sténo da Saú
de, mas no d1zer dos especialistas, transformado 
hoje no Mrnrsteno da Doença 

O quadro com que se depara hOje no M1n1Siéll0 
da Saude 1nclu1 a d1ssem1nação da AIOS A doença 
não se restnnge ma1s aos chamados grupos de ns
co. O novo M1mstro certamente a1nda va1 deparar-se 
lambem com a necessidade de combater urgente
mente a malana, pengosa molést1a que a cada 15 
segundos mata uma pessoa no mundo Doença que 

se expande em todo o chamado T efCBiro Mundo, a 
malána. nos uK1mos dez anos, matou maiS cnanças 
do que todas as guerras que ocorreram no planeta. 

No Bras11. a malana at1nge hote SOO m11 pes
soas. com deslaQue para a Amazõnl8 - Estados do 
Amazonas. Para. Acre, Amapa, Roraima, Rond6rua, 
Mato Grosso. Tocantins e Maranhão -. que, em 
1996, regiStrou 455 m11 oconênciBS. Entre 1979 e 
1995, a malana matou nada menos que 12.700 bra
sdellos na Região NOite. 

Acrescento 8ll1da. como-~- da radqj1a.1& 
das doencas endêrncas que estão translonnando o 
Blasi em um pa1s doerde, o quadro p tirado esta se
mana pela leVISta lelot Este quadro mostra .._ 
nw1111. Srs. Senadore&. a Situação de cada doença 
(dengue. hansen1ase. sarampo, lllberculalle, laoshma-
11101111, doença de chagas, esqr11Stc ssomoaa, labnt 
amarela e malana), representando estaiiSIICamant a 
-"dada de hOje com ralação a todas essas endema8 
que estao atacando a nossa população 

A esse propósito. cdo também o edltonal do 
JOfNll Folha de S.Paulo, que lamenta ser o BI'UII 
VJOe-líder na oconênca da hanseniase, Blrés apenas 
da lncla. Ao lado do Brasil e da Índ18, perfazendo 
91% dos casos registrados em todo o ~ estão 
Bangladesh, Camlx>ja, República DemocnitiCB do 
Congo, Etiópa, Gulfll!, IndonéSia, MoçambiQue, Ne
pal, N1géna. Fihp1nas, Sudão e TasrnAna FICII aí ca
ractenzada a hansen1ase como molésba VInculada 
ao subdesenvolvimento, à precanedade da lrdra-
trutura e dos cuidados sanllános. 

Em 1991, a Orgamzação Munclal de Saude ob
teve do BraSil o compromiSSO de redUZir a 1nclllêncla 
dessa doença a menos de um caso por grupo de 
dez m11 ~. A meta nAo seré atmg11la, ent1a 
outros motiVOS, corno sai!Bnla o edllonal, pelo fluxo 
11'18QUiar e II1C8riO de verbas públicas destlnadaa a 
combater as molé-.. 

Todas essas doenças vêm nsc~ ou, 
no mín1mo, mantendo peta- l'ladmiS81V81S. Elas 
nAo se esgotam nesse brava liStagem A elas lllllda 
se jUnlam o sar.a~. que, 110 ano passado, prDVO
cou morte e a1etou as regiÕeS do TnAngulo MIMIIO e 
da grande Belo Honzonta; a men1ngu, que, em me
nos de uma semana. matou três cnanças em Nova 
Lma, Mun1C1poo da grande Belo Horizonte; a hepab
te. que provocou o estado de calamidade públiCa em 
Boca1na de M1nas, 110 sul do Estado. 

Não tiVe por •ntançio, neste pronu11C1811181110, 
nslaaonar IOdos os males que afalam a saúda do 
nosso povo. Apenas estamos alinhavando algumas 
doenças que vêm Hagelando nossa população, com 
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destaque para as que abngem o Estado de M1nas 
GeraiS Aqu1 relatamos a realidade dramátiCa do 
quadro Incompleto, mas ameia ass1m aterrador, do 
caos que se lfiStalou na saúde públiCa em meu Esta
do e em todo o Bras11 

Temos a diVulgação da maténas pubiiC8des 
pela Imprensa naaonal e também nos JOrnaiS de ctr
culação em M1nas Gera~s: Febre Amarela é a Nova 
Ameaça, Anbgas Doenças Retomam e Fazem No
vas Vít1mas, a uma pergunte muito caracterisbce e 
110Je sempre repelida De Quem é a Culpa?. 

018, Sr Presidente, estamos praiiC8rnente 
d1ame de uma sduação da amargêncl& e de calami
dade públiCa na éree da saúde em nosso País. Isso 
certamente nos leva a rellebr sobre esta realidade 

No ano passado, o ConselhO Nacional de Saú
de propOs como l11nite mín1rno dos recursos OIÇB
menttnos para a saúde caroa de R$22 bdhOes, mas 
o Governo, apesar das 1nforrnaç6es prestadas pelo 
Conselho NaciOnal da Saúde, estabelecendo um 
teto mímmo para atender à demanda da área da 
saúde públ1ce no nosso Pais, a1nda asam redUZIU 
R$3 bllh6es e destinou R$19 bdh6es para o oiÇa
manto da saúda no nosso País. 

Há três anos. o M1n1Sténo da Saúde soliCitou 
recursos suplememares para propiCiai" um prollrarna 
de prevenção no Pais psiB a erradiCaÇão des doen
ças cofiSideradas doenças uH'11passadas. Nem um 
cemavo de real foi atandldo pelo Governo a alocado 
para o programa de prevenção esbpulado pelo pró
pno M1niSiéno da Saude. 

Hoje estamos assnrtmdo a esse programa, e a 
própna Imprensa naCional tem 1ncluldo como fórum 
de diSCussão a questlo da saúda públiCa no nosso 
Pais, a faHB de recunsos e certamente a falte de ge
renaarnento na apiiCBÇio conata dos recursos públi
cos PBIB atender à demanda na nossa população. 

Queremos equ1 ITIIIIS urna vez enfatiZar que a 
questão da saúde nio deve ser VIsta apenq da 611-
ca da um governo que define como pnondades a 
questão econ61111C8 e a preocupação de nlo haver o 
desmanche do siSiama finance11o. 

Há algufiS anos, ao serem anunctados proble
mas da ordem flnance1ra em Vlinas lnstdUJÇIIes ban
cánas no nosso País, o Governo lmedl8tamante pro
moveu socorro por 1ntennéd10 do Proer. A justiiiC8b
va governamemal era de que nio se podl& permitir 
que o BraBII asiiiSIISse a urna slluaÇio v1nculada ao 
s1stema finance1ro que podena levar a urna sduação 
de ddiCuldades econ611"1CBS no Pais 

018, Sr P18Sidema, estamos dl&ma de urna SI· 
tuação da amergêncl&. O Brasd esté doente São 

cnanças e aduHos que estão morrendo cnsnças que 
estão sofrendo e sendo at1ngldas hoje pelo sa~ampo. 
pela malana. pela dengue. pela hepatite E os numeras 
sio assustadores. as estatístiCas estão demonstrando 
ISSO. Portanto. estamos num estado da emergência E 
e preaso que o Governo atenda à nossa população, 
que passa por momentos drticels com o 19Crudescl
mamo de aoenças e epldemas que se alastiBm por 
todo o Pais Os pnnc!p81S Estados da Região Sudeste, 
como R10 de Jane~ro, M111as GeiBIS e São Paulo, além 
de Estados das reg1ões Norte e Noldeste, apresemam 
srtuação de d1f1culdades na area da saude. 

Sr. Pres1dente, partiCipando de um debate na 
semana passada. t1ve a oportunidade de mamfestar 
m1nha ~.>nf:ança na foiÇB politiCa do novo M1n1stro 
da Saúde Seus antecessores não tiVeram sucesso, 
apesar do empenho demonstrado nas soiiCrtações 
por aumemo de recursos para a saúda. 

O Sr. Oclacir Soares (PTB-RO)- V. Ex" con
cede-me um aparte? 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoJPDT -MG) -
Com mudo prazer, concedo o aparte ao em1nente 
Senador Odac1r Soares. 

O Sr. Oclacir Soares (PTB-RO) - Senadora 
Júnl& MariSe, a realidade da saude no Brasil, pnncl
palrnente em relação as endemlas. e a p10r poss1vel 
Quero d1zer a V Ex" que acreddD no t~abalho a ser 
desenvolvidO pelO Senador Jose Ser1a no M1n1steno 
da Saúde, que. tenho certeza, desenvolvei& todos 
os esfoiÇOS paiB resolver os problemas daquela 
Pasta. No emanto, de vez em quando, escuto o pró
pno M1n1stro e o Presidente da RepubliCa conclama
rem o Congresso Nac1onal a encom~ar uma fonte de 
f1nanc1amento para a saude no Bras11 A ConstrtuiÇâo 
JB prevê tal f1na11C1amemo no cap1tulo da segundada 
socl&l, que abrange saude e prevodêncla. No ano 
pessado, a segundada soc1al teve uma receita de 
R$91 bilhões e despesas de R$82 b1lhlles Em con
seqúêiiCIB, !louve um superaVd em tomo de R$9 bi
lhões. A Informação que tenhO é que esses R$9 bi
lhões toram ubhzados para o pagamemo das d1v1des 
eXIema e 1ntema. Quero curnpnmentar V. Ex" por 
seu pronuiiCI8mento, tiBZendo essas Informações. 
que naturalrnenta vão levar o Senador José Serra a 
ser um grande M1n1stro da Saude. 

A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoJPDT-MG) -
Agradeço o aparte de V Ex", lncorpoiBdo neste mo
desto pronunc1amemo em que mandestamos nossa 
conl18nça no novo MiniStro da Saúde. 

Sr Presidente, vamos estar permanentemente 
nesta tnbuna, cobrando do Governo a do MlniSténo 
ações eficazes para ev1tar, em nossas estatlstiCaS, 
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nlgiStros como aquela da que. a cada 24 horas, em 
Balo Honzonte, 3.200 novos casos de dengue sio 
noblocados ao setor da saude do Estado. 

Conclunnos nosso pronul'tCialnllnto na expec
taiJVa de que, agota, o Gowmo possa reverter ou 
mommiZar o problema da saude no Pais. 

Dutame o dlscutSO da Snl. Júrna Man
se, o Sr. Anlomo Carlos Magalhaes, p_,_ 
dente, dNrB a cacMml da prasrdlncra. que é 
_,...,. pelo Sr. Romau Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Com a 
palavra a Senadora Bauedlla da Solva, por 50 rnnutos. 
Alerto V. Ex" de ~ a S.a:lola Emla Fernandes 
eáá na BliP" laoilla de poder arnda usar a tnula. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Biocc!IPT-RJ 
Pronui'ICIB o aegu111a doscurao.) - Sr. P-.denle, 
Sr"s. e Srs. Senadolw. ~- hqe, 7 de 
abnl, o Da Mundoal da Saokle Esta data serve como 
man:o para abordarmos. detida-. a slluafião 
dramátoca da saúde do povo bRIISoleoro. 

Num pcouewo momento. entendo ser necassá
no odentilocar a ongam, as rafzas de um processo de 
adoacomento cr6noco em que atualmante está mer
gulhada a maooroa da população brasolaora. 

Sabemos que uma melhor qualidade de voda é 
o resultado de clacl8õee polfbcas e não de formes de 
governos. O Governe que atenta para a aducaçio e 
a saude de seu povo obtém resultados expressivos 
em tennos de qualidade de VIda da populaçio e pro
gresso soaaL Pobre ou nco, o pais que prioi"JZII es
ses satores alava ...sM!Imente a expactatova de 
VIda e a capacidade da aprendizagem a partir do ni
velonteleclual que a população logrou abngor 

A deenulliçio deaen opauha um tnigJco e dela r· 
rnonante papel no daatono do povo braalelro. A cada 
30 monutoa manem 20 cnanças, tendo corno C1JU88 
bésoca, ou asa c c Ieda. a desnutnçio profunda l!atu· 
dos do U..-1 ravelam que mi CtllliiÇIIS braslleoRIIS 
I'I1DI'nltTI a cada 24 horas ..- de complelar um ano 
de VIda. vitomaa da daanutnçio. Este 6 o vanladetro 
term6matro que mada a doença socoal a que ainda 
hoJe, tragocamenta, está fadada a naçAo bRIISoleioa. 

Ae mudanças politocas. econ6mocas, dernDgtá
locas e IIOCIOCUIIura• ocomdas no Brud nas últimas 
trts décadas levaram a rnaoona da popcdaçio a uma 
siiUaçio em que os problemas da saúde nio perdem 
mars ser encarados apenas pala parspeo:11va Irado· 
aonal de a.oodados m6diCOII. 

A exploaAo de epodemoas de doenças como a 
dengue, que hoje abnglt durar-.te a nossa pQpula
ção. é o resultado da omossio, deVaao e auslnca 
de polotocas preventivas para aau combale P1118 se 

ter uma odéoa. no ano passaao regiStraram-se cen:a 
de 226.912 casos aa doença. mas. só neste ano, em 
apenas três mases. 18 são quase 100 moi casos. O 
maos grave e que o Governo J8 saboa de lodos os na
cos. alerlado que lo. pelo então MlniSIIO da Saude Adib 
Jatene, que, em novembro de 1996. antas de saor do 
cargo, afinnou Se não a.oodarmos urgentemente desae 
problama. a epodenua da dengue pode chegar a uma 
"'II ração ~ omagonavel Temos o melhor programa 
Plll8 combater essa apcdamoa É so dar contorudada 

Outro exemplo é o caso da hepabte B, que 
canseo de denuncoar aquo desta tnbuna. doença vorálica 
que mala rnaos pas"'as em um doa do que a AIOS em 
um ano. sendo maos contagiosa. Segundo a FWICiaçlo 
Nacoonal de Saude, pelo menos 8% da população bra· 
sileora J8 contnllu o vorus da hepallle B Mesmo _,, 
o Brasil anla não pnxluz a vacona contra esse vlrus 
exllemamente pengoso, contagooso e rncrtal 

A Fundação Naaonal de Sauda conforma que a 
cada ano surgem entre 30 a 36 moi novos casos de 
lepra, e a tendêncoa e de crescomento do número de 
casos. porque o peroodo de oncubação da doença é 
semelhante ao da AIOS em medra dura de 3 a 6 
anos, mas pode chegar ate 1 O anos. Mesmo com 
um plano de comrole da doença. a partor de 1986, o 
número de casos aumentou O Brasil ocupa lugar de 
deostaque no munclo em casos de hanseniase. locan
do logo depoiS da lndoa 

A tuberculose e outro problema em nosso Pais, 
e e lambem motovo de preocupação da Organozaçio 
Mundoal da Saude. poos e a doença que maos mala 
ou debilita pessoas com Idade entre 15 e 59 anos 
em todo o mundo Morrem maos mulheres em odada 
gestacoonal por tuberculose do que por causas rala· 
coonadas a gestação ou parto No Brasol, os sei'VIÇOS 
de saude notifiCam anualmente 90 rml casos ,_ e 
5 moi rncrtes em decorrêncoa da tuben:ulose. Isso 
Slgfllfica que a doença mala doanamente 14 pes
soaa. colocando o Brasol em sexto lugar em numero 
da casos no mundo A delecção e cura dos trana· 
rnssores e a forma rnaos elebva de prwemr e controlar 
a dlssemnaçio da tuberculose Para osso. os trata· 
mantos e madocamentos, que são mudO bandOS um 
~custa em média US$1 1.00 por peasoa , de
venam estar dosponíveos na rede públoca de saúde. No 
entanto. o programa de combate a tuberculose too das
montado aonda no Governo Femando Collor de Maio. 

Sr. Presodente. estamos assiSIIrodo a l8lC88 cons
trangedoras ralerentes a saúde da mulher As doenças 
e a rnortalodade malarnas são uma tragadoa c:oul&ioopo
rm.a que não tem ,_bldo a deVIda atenção: e o 
maos Inste é que a maoor parte dessas mortes poda-
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nam ser evitadas. Mulheres estão mom111do. porque 
não ex1stem programas de saude publiCa ehc~entes. 

De que morrem as malheres"- Já Citei vánas 
vezes desta tnbuna as causas dessa mortalidade: 
parto a1nda mata multas bras1le1ras. e a falta de as
SIStência é a maiOr responsável Sessenta por cento 
das mortes relaciOnadas à grav1dez e ao parto aio 
causadas por h!pl!rtensão (eclãmps1a e pré-eclãrnp
sa). hemorragias. abortos clandestinOS feitos em 
condiÇéles precánas - houve queda da mortalidade 
por aborto atnbulda ao uso do Cytotec, que também 
provoca efeitos colateraiS, como a hemorragia -. 
sepbcem1as provocadas por falta de h1g1ane durante 
o parto, Infecções decorrentes de cesáraas, proble
mas rena1s a danos cerebraiS falais. Outras causas 
freqüantas são· falta de aqu1pa médica para reai1Z8r 
cesáraas em casos de necessidade; falta da trata
manto adequado da anem1a. 

No Brasil. estima-se que 5 000 mulheres mor
ram. a cada ano, em dacorrãncia de compt1cações 
na graVIdez. parto ou pós-parto Segundo dados do 
Umcel, todos os d1as mulheres morrem na sala de 
parto. mortes que resultam da ma qualidade do aten
dimento e da falta de assiStência Para cada mulher 
que morre, outras sobrevntem com sequelas, ullec
ções, lncapacdações Morrem sofrendo, envergo
nhadas. assustadas. humilhadas, sangrando, com o 
útero perfurado. com fendas 1nfecc10nadas, com 
septiCemia progressiVa, aneiTIIa profunda. um verda
deiro desrespeito a pessoa humana. 

A estenl1zação ocorre. cada vez ma1s cedo, em 
parcelas crescentes das mulheres bras1le1ras. Um 
estudo do lnstduto de Pesqwsa Econ6m1Ca ApliCada 
(IPEA) constatou que, atualmente. as mulheres sio 
estenllzadas. em méd1a, aos 29 anos Há dez anos, 
a Idade era 34 anos 

O numero de cesaraas no Brasil também está 
ac11na das recomendações da Organ1zação Mundial 
de Saúde. que recomenda que elas devem corres
ponder a 1 0% do número de partos realiZados. A 
méd1a braslleua de cesáreas nos ú1t1mos c1nco anos 
folde36% 

Outro problema que as mulheres br8SIIe1ras 
vêm enfrentando é o da AIOS A partiCipaÇão lemlm
na na ep1dem1a assume proporções ma10res d1a a 
diB Se, em 1965, haVIB uma mulher Infectada para 
35 homens, hoJe essa relação passou de um para 
três A transm1ssão heterossexual cresce na popula
ção fem1mna. poiS a metade das mulheres abng1das 
tem paroa1ros f1xos e umcos 

O cãncer de colo do utero apresenta elevada 
1ncldénc1a e mortalidade no Brasil Essa naoplas1a, 

se detectada por metO de uma s1mples CllologiB, 
pode ser curável em 1 DO% dos casos diBgnostica
doll em fase 1niCIBI, O que leduz1na SUbstancialmente 
a mortalidade A mesma Slluação é Ylslvel no cAncar 
de mama, de fac1l diBQnóstlcO a tratamento Simples, 
se detectado pramaturamenta. 

O Bras11 !01 p1one1ro no lançamento do Progra
ma de Atenção Integral da Saúda da Mulher -
PAISM. lambam Já falei sobre ISSO, desta tnbuna, vá
nas vezes Esse programa fo1 elogiado em todo o 
ITLindo e diSCUtido na Conferênc:IB lntemacional so
bre População e Dnanvolvlmento realizada no Cai
ro; seMu de modelo para dMirsos palaes. Devena 
abarcar Iodas as derr.:.'ldas onde o gênero fossa da
terminante para a saúde da mulher; enlnltanlo, hoJB 
o Programa cuida apenas da saOda raprodUbva, 
abandonando a saúde mental. a prevençio e o con
trole das Dosnças Sexualmente TransmiBSíV81S 
(DST). 1nclusM1 a AIOS, e os aspectos dacomsntas 
das relações de trabalho A falta da deCisão polílic9. 
e a parca alocaçlio da recursos c:onsllluem aa pMCI
PBIS causas do fracasso do PAISM. 

Para d1m1nu1r a morb1dade e a mortalidade ma
temas. senam nacassános seMÇos de planeJ8manto 
!armilar de boa qualidade ao alcance da toda a popu
lação fem1n1na, apliCado de forma consc•nte e pro
funda Infelizmente, pratiCB-se o controle da natalida
de para 1mped1r o cresc1mento demográfiCO, quando 
se devena luar um planejamanto COI'ISCI8nte. As 
mulheres brasllauas não têm acesso a 1nformaç6es 
que lhes permitam planeJBI' sua lamna por me10 de 
contracepbvos de sua esoolha ou de melhor adapta
ção à sua saúde. 

No Pais como um IOdo, é urgente uma ação 
polítiCB abrangente em setores como saneamento 
básiCO e saúde. com recursos orçamenténos compa
llveiS com as necessidades. É urgente uma politiCa 
de dlstnbuoçio de renda, PDIS o mundo Ktlelro saba 
que o bras• é um dos países mal& mjusfos -
sentido. É urgente realizarmos uma reforma agnlna 
que tenha conbnuldade numa politiCa agrfcola que 
assente o homem no campo, dando sustentação a 
Ylab1IIZBndo o trabalho e a VIda de pequenos produ
tores runus, para que produzam maJS alimentos, d1-
m1nu1ndo, ass1m, o abandono do campo e os bols6-
ee de miSéna nas grandes Cidades. M1nha comncção 
é a da que assas sanam algumas das macfldas com 
as quaiS poderlamos resgatar vardade1ramente a 
qualidade de vida a a saúda do nosso povo. 

Cuank. ao quadro da saúde, a•rrno que o Brasd 
tem de esforçar-se mudO para rasgatar a qualidade. o 
concedo a a confiBbllldade de seu SISiemB de saúde. 
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Sr. Praaldenle. Sr"s. e Sn;. Senadores, neste 
meu breve pronunc18m81'110. não me aprofundai na 
auestão. porque JIÍ havia ledo comentános antenor
mente Cre10 que a plll88nça de um novo M1n1stro 
.-.os dará a oportunidade de n1sgalar esses progra· 
mas que estão perdidas e qua consideramos Impor
tantes para a saúde não so da mulher camo do povo 
brasoleoro. 

Sr Presidente, um segundo assunto me traz à 
tnbuna ~prestar rmnha ~ pela pas
sagem do Dili do Jomalosta Eu não padala deomr 
de homenagear os profissooneJS brasdeirae ,.. pes
soas dos )Omllllslas que Integram as eqUlpell da TV 
Senado e do Jornal do Senado e, I'TIIIIS -emen
te, da TV ClmanL Eles prestem um relevante siiM
ço, e o llabalho que têm ledo com total mMIÇão me
IWlCe destaque. a-era que a TV Senado esiMisse 
a seMÇO de lodo a Bras11, para que todos pude-m 
ver - onclus1V8 as JOmahstas de outras llfl1)resas. 
também homanageados por mim neste momento -
que esta Casa. com sua equope de JOITIIIh&las, tem 
dado um exemplo de osenção e de qualidade 

Quero. 111nda, pqstar a mrlha homenagem a 
Assocoação Brasoleora .:de 'lmpreiiSIII, entidade que 
sempre esteve a lrenla .doe granaes :aconteclmertos 
nacoonaiS. Podemos dozer que e •mulher e o homem 
de comunoceção são elos de logaçiio entra os fatos 
do cotodoano e a socoedade. 

Nesse contexto, quero ressaltar o mpootante 
trabalho desempenhada por homens de comunoca
ção em períodos de exceção no Brasol. corno a dita
dura de 64. em que tnlernos vanas votornas do des
respeoto aos dorertos humanos. entre elas o tomalisla 
Wladomor Herzog Da mesma forma, na era Fernando 
Coflor a 1mpoensa mostrou a sua omportáncoa, de
nuncoando tudo aquolo que estava acontecendo 

Poeacupa-me murto, hoJ8, a atiVodade ontensa 
dos prahss10na1B de comunocação. pni"JCIP&Imente 
em paoses corno o Brasol, onde os problemas soa:oaos 
e polítocas são Intensos o que, murtas vezes. causa 
ao tomaiiSie, alem de um baoxo saláno. redução do 
tempo de voda por onlarto, caodoopatoa, úlcera e, com 
a modemozação das redações por computedooes, a 
peoda da vosiio. levanto esaas argumerrtos, porque, 
cOincidentemente, hofe e o Ola Mundoal da Saude e 
tamDem o Doa do Jomal1sta Não podena deucar de 
ressanar aquo os riscos dessa profiSSão, para os 
quaos deveroarnos estar maiS atentos Os contl'lltos 
de trabalho com as empresas de comunocação. no 
entanto. nem sernpta recompensam taiS prejuoms a 
voda desses prof1SS10naos Uma melhor legoslação 
nesse sent•do certamente tana .... a 1ntensa atiVIda-

de dos tomahstas protossoonaos Sem crtar nomes, 
para não ser ontusta para com tantos proflssoonms de 
omprensa, onclusove do meu relaeoonamento e daata 
casa. quero deoxar conSignadas as monhas homena
gerJS a lados os tomalostas do Brasol e do mundo 

Peço, Sr Presodente. que esta homenagem ao 
Doa do Jomalosta se.,a dada corno Ioda, na irrtegra. 

Mu11o obngada. 

SEGUE, NA iNTEGRA, DISCURSO 
SOBRE O DIA DO JORNAUSTA, DA SRA. 
BENEDn'A DA SILVA: 

Quero prestar hote a minha honwnagam ao "Dia 
do JomaiiSia" e aos "90 anos• da ABI - As"'"CNCÇI«' 
Brasoleua de Imprensa, emdade que ~ -. à 
frante dos grandes aconlaCimentos niiCIOI18I8 

O homem de omprarJSa é parte Integrante de 
um omportante quadro no contexto de globalozação 
Ao &~rrtorvzarmo-nos os meoos de comiiiiiCIIÇio: rá
dio e televosão. e ao lermos os ompressos em getal: 
)Omal, revostas e livros em geral- ai está o trabalho, 
muotas vezes doano. do homem de comunocaçio 

Podemos clozer que a mulher e o homem de co
munocação são o elo de ligação entre os latos do co
todoano e a socoedade Sem duvida, o JOmalosmo fa
zendo parte hote da socllldade capitalista, faz do JOr
nalosta uma peça ompootante dessa engrenagem que 
produz notocoas Neste contexto, quero ressaltar o 
omportante trabalho desempenhado por homens de 
comumcação em epocas corno o "Penado de Re
cessão" no Brasol a chamada "Drtadura•. que tave 
na pessoa do )Omakste Vladornor Herzog. sua expres
são rnaoor de crueldade contra os dorertos humanos. 
Da mesma forma, na era Fernando Collor, a ompren
sa mostrou a sua omportãncoa denuncoando os po
dres dos bastodores. coordenados por PC Fanas. 

Preocupa-me mudo, hoJ8, a aiiVIdade 1nlwlsa 
dos profossoonaos de comunocação, pnnc1palmente 
em paoses como o Brasol. onde os problemas sociais 
e polítocos são ontensos, o que causa ao JQmaiiBia, 
além de um baoxo saláno, murtas vezes. redução da 
Idade por onfarto, caoaoopalla, ulcera e, com a rnod
emozação das redações por c:or1111J18dore, a PLoda da 
VIsão Os contratos de trabalho com as empoesas de 
comunocação. no entanto. nem sempre recompensam 
teos pretuozos à vida desteS profiSSIOnllls Uma me11or 
legislação neste sentidO. certamente, fana JUS à III

tensa atovodade elos )Omalostas proflssoonaos 

Sem cotar algum nome. para não ser lllJUSIB 
para com tantos prolossoonaos de omprerJSa. onciUSIYe, 
do meu relacoonamento, quero de1xar consognade as 
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minhas homenagens a todos os )Omahstas do Brasol 
ado mundo. 

A omprensa e o quarto e o que detém maoor po· 
der de persuasão. porque se toma o foscai dos de· 
rTials, viSando apontar e comgor os desVIos do Exe· 
cubvo, do Legoslatovo e do Judocoáno. Quero aquo 
destacar a evolução da omprensa no Brasol e sua om
portllnCIIl nos grandes acontecomentos nacoonaos 

O pnrneoro jOrnal brasoleoro, o Corraoo Brazi
llenM, too fundado em Londres, em 1° de Junho de 
1808, por Hopóloto José da Costa. O obfe1No do ]001111, 
publicado em língua portuguesa. era vencer a censura 
préVIa então VIgente no Brasol e llalar de temas pololl
cos. Produzido e vendido na Inglaterra, o Corn!io Bnt
zllenM chegava dandestonamente ao Brasol. 

Com o Iom da censura. foram cnados outros 
)OrnaiS, como o Dl6rio do Rio de Ja-ro, o Rever· 
bero Constitucional Flumonense e a Sentonela da 1.1· 
berdade, todos favorávets à ondependêncoa do Brasol 

Com a vorada do seculo, a omprensa dascobre 
a pubbcodade e passa a ter urna perspectova ernpre
sanal, até então onaxoste. As págonas dos )Omaos não 
se desbnam apenas a pohtoca e a lderatura, mas 
abrem espaço para as entrevostas e reportagens ao 
estdo europeu e amencano, o nobcoáno esportiVO, a 
cr6noca Além dessas onovações. a fotografoa e as 
cores começam a ser utohzadas pela pnmeora vez 

No tonal do século XIX e onícoo do século XX. 
urna omprensa especoal ganha terreno e destaque a 
imprensa operana. Sio muotas as publocações, va
nas delas em daloano, espanhol e alemão Depoos do 
governo Vergas - que desencadeou uma forte cen
sura a omprensa - cerca de 420 )Omaos não conse
guoram seus diMdos regostros e 61 foram obngados 
a suspender sua corculação A partor daí a modern
Ização chega aos jom111s, que passam a doagramar 
suas páginas e a ublozar um padrio de redação e 
produção de notícoas comumente empregado na Eu· 
ropa e nos Estados Unodos HOJe, a grande omprensa 
em lodo o paos ublozam em sua nsdaçio temnonaos de 
oomputador, dospensando os revosores e ompnmondo. 
por meoo de máquonas rotabvas, molharas de exem· 
piares, a maoona deles em quatro cores 

Monhas homenagens também a ABI·órgão má· 
xomo de nossa omprensa no Brasol e um símbolo de 
resostêncoa, através do centenano Barbosa Lima So
bnnho, a tantas lutas polítocas e SOCiaiS do país 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - V. Ex• 
será atendoda na fomna regomental. 

Nobre Senadora Benedota da Solva, eu pedona 
locença a V Ex' para me sohdanzar com as homena
gens que presta e, se me pemndor. assocoar-me a 
elas. no Doa Mundoal da Saúde e a homenagem aos 
JOrnalistas pnncopalmente aqueles que conoscc tra
balham no nosso doa-a-doa 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ) 
- Isso so engrandece o meu pronuncoamento, Sr 
Presodente 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Conce· 
do a palavra a Senadora Emoha Fernandes. S. Ex' 
dospõe de 50 monutos 

A SRA. EM(UA FERNANDES (Bioco/PDT·RS 
Pronunaa o seguonte discurso Sem revosão da orado
ra.) - Sr. PreSidente, So"s e Srs Senadores, quere
mos nos reportar, aproveilando esta oportumdade, à 
data de 07 de abn~ Doa Mundoal da Saúde. para fazer 
uma reflexão Doa omportante, sabemos que debates e 
reftellões estão acontecendo em toda temtóno braSIIe~ 
ro a. certamente. em vanas partes do I1U1do 

O Doa Mundoal da Saúde 101 onstdufdo pela Orga
nozação Mundoal da Saúde, CUJOS pnncípoos básiCOS, 
omportantes de serem relembrados, estabelecem 

• saude e um doredo humano fundamental. 
• deve ser exercodo com um nível máximo de 

ébca. 
• os servoços devem ser acessíveos; 
• com garantoa de qualodada da assostêncoa; 
- os 1nd1V1duos. as famil•as a as comunidades 

devem partocopar plenamente no desenvoiVImenlo e 
proteção de sua propna saúde, 

• e precoso um enloque de saúde que englobe 
Ioda a voda; 

• deve estabelecer-se laços de colaboraçio en
tre os provedores de assostãnaa e os usuános, 

· é necessáno ontegrar os servoços de saúde; 
• onvestor em recursos humanos (mádocos, en

femneoros, agentes de saúde) e preaso onvestor em 
desenvolvomento socoal e econõmoco, 

• racoonalozação, vaiOnzação e bom aproverta· 
manto dos recursos humanos e matanaos. 

A exemplO. onclusove, das Senadoras que nos 
antecederam, queremos chamar a atenção para a m
portêncoa de urna avaloeção da sduação da saúde pú
blica em relação à falta de recursos. ao abandono de 
programas e poOJBIOS ornportantes, a epodernoas como a 
dengue, ao crescomaroto do número de tuberculosOS e, 
especllllmente, à saúde da mulher, que aguanla ur· 
gente nnplemantação de poHtocas e recursos. Saúde é 
mudo rnaos qua gerencoar ou superar doenÇas 



ANAIS 00 SENADO ~EDERAL ABRIL DE 19~~ 

T amos VJSio que o colldlano dos cidadãos bra
BIIetros tem sido de medo. de engust1a, de Indigna
ção e de solnmento até, quando se trata da questão 
dasaude 

E 1mpo11an1e lembrar que a saude esta ou as
lava 1nctulda entre os c1nco compromssos pnonta
nos do Presidente Fernando Hennque Caldoso por 
ocasião da sua campanha eleitoral, juntamente oom 
educaçio, segurança, agncuHura Nós e o povo bra
sileiro temos a obngação de conhecer os dados con
cnttos, os Problemas que a saude enfrenta e o que 
fOIIerto por este Governo até agora 

Sabemos que a melhona da saúde esté ligada 
dll'atamente à qualidade de VIda das pessoas, a ca
pacidade de Informação e à educação que leCI!bem 
para se preveror, para buscar os seus dll'e"os e para 
garantir que realmente lodos tenham condiÇÕe& de 
alandlmento de qualidade na hora necessána. 

~ Importante reconhecer que, embora tenha 
aumentado a esperança de VIda não apenas nos 
nasamentos, mas, ale quanto a expectativa de VIda, 
recursos que garantam uma VIda d'9na, saude, &ln
da são multo pnacénos Hé selares da população 
que Blnda não têm acesso à égua potável. ao sanea
mento básiCO, VIWndo em coriCIIÇÕIIs precanas, com 
- de Infecções e doenças constantes. Isso 111gn1-
fica que a1nde temos mUlto o que lazer em relação a 
tratamento de saúde Inúmeras pessoas não 111C8-
bem atendll'nenlo digno, não têm nem acesso a pre
venção e à Informação, e sua VIda é tratada, mUltaS 
vezes, como caso de doença e de morte e não de 
saúde e de VIda. o que devena ser le"o 

Não podemos admitir que epldeiTliBS SU!Iem 
como esiAo postas. ou S8f8, como se aparecessem 
da noote para o di&. As epldemiBS surgem, realmen
te. como o I8BUIIado da ausência de polillcas publ,.. 
cas e da 1nsuhc- apliCaÇão de recursos no de
S81WQivlrnento de programas que combalam de lato 
os problemas. 

Alualmente, esté ocorrendo um SUite de derl
gue, que preocupe a IOdos n6s Temos declai'II4ÕB1 
de que o Governo sabiB dos nscos de epidemia des
de 1995, laniD que, em JUflho de 1996, em cenniL'lniB 
no Paléc10 do Planaho, 101 lançado um programa de 
combale à doença No entanto, o chamaclo Plano de 
Erradicação do Moequdo T ransmiiiOI' da Oe11gue 
n1o se desenvoe-J 

A Slluação aluai em nosso País é alaiTI'IIInte 
De 1996 para 1997, houve um aumento de 41% dos 
casos de dengue. Passou de 180 mil pessoas para 
254 ,..I Em 1996, o Govano FHC não gastou nade 
com IIII'Bik:açio do mosquito llanSmiSSOr da dengue. 

Alá dezembro de 19!17, liberou apenas R$240 l'l'llflães, 
de um talai de R$443 mlhães pn!VISIOS no Orçamento 
da União O ~ec:uiSO não chagou no momeuto certo 
per& que se dessa a prevanção, e ho]ll estamos cor
rendo atrás pa~a salvar as VIdas das pessoas que as
Ião enfrentando assa difiCUldade A apm...& se alas
tra. Neste ano. ha 11'1815 de cem m11 casos reglilll adoa e 
temos notiCia de uma ibelação de recursos que, sabe
mos. devena ter ocomdo há I1'IBIS tempo. 

Em relação ao creSCimentO da Alds. um proble
ma que nos all~ge. a sduação e extremamente grava 
Segundo o M1n151éno da Saúde exiStem 116.389 ca
sos. 1nclu1ndo cnanças. mulheres e homens - sendo 
29 194 casos entra mulheres, 92.195 de homens: e 
3.865 de cnanças de um a doze anos. Estes núme
ros são os de casos no111K:ados. que o M1msléno 18m 
o regiStro, mas sabemos e a propna Organização 
Mundial de Saude alerta que ex1stem outros c:mco 
casos de 1rliecção para cada caso notificado. 

No caso das mUheNIB, por exer11'10. o número 
real es1a esbmado em I1'IBIS de cem mi •""'...,... E, o 
I118IS p~. e a mudança de perfil da oiCidêiiCW 
da doença. Dados apontam que 54•~a doe casos Já ocor
rem no llllenor do Pais. Há evidente a a.:~ llllilto en11e 
I'I'IUtleNIB e cnanças Em 1984, para cede cem hona s 
lrllaclados hawl uma mulher Alualnenla. para cala 
C*TI i1faclados exstanlmla mulheNIB Alan. OS dados 
vêm ~ qua as açiles estão ae rno&tl•ldo. 
no mínmo. líllldas diante do avanço da doença. 

Nesse sentido, é Importante lembrar que, em 
relação à A1ds, buscamos alguma lonna, mas os re
médiOs são caros e sua diStribuiÇão não oc:one e 
tempo Ap-mos um PI'OJBIO de fel que VIBB a ~
beração do FGTS para os trabalhadores e seus de
pendentes, Blnda quarldo comprovado que são por
tadores do Vlrus HIV. Hote a fel pi'IMI a ltberaçio do 
FGTS apenas quando a doença se manflaslar, mas 
não podemos trabalhar ass1m, temos que preven~r, 
temos que buscar soluçOes antes que o 1ndnllduo li
que doenta Esse pi'OJBIO ealé tramtando, )é 101 apro
vado pelo Senado e está na CAmera. Quero Cl8r que 
VBIIer O llfiiiZBITIII'I que pracl8a, para que O baball&
dor possa l8illmanle dispor desse dlrnelro que é dele 
para prevemr sua saúde e de seus 1arn11arw, pmclpel
rnente no que se 18fere às pessoas polladoraa de 
AICis. Temos que nos dedicar I1'I8IS a easas p 111 u. 
elas pniCIIBm laceber uma alllnçiio médica adeql IBda, 
ter acesso à prevançio e medlc:amenlos e, acme de 
ludo, não podem ser obfelo de diSC""'"naçio. 

Há outras Slluaçiles que consoderamos 1811U1an
laa também do descaso em relaçAo à saúde ~ 
de cnanças a de Idosos, peitoS que se realizam em sa-
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de cnanças e de Idosos, partos que se realizam em 
saguóes e alé mesmo em portas de hospdals, além 
do corte de recurso& para laboralónos públiCOS que 
produzem remedias para a população mBIS carente 
Não e assm que vamos lazer saude neste País va
mos é traJar a morte, e tratar mUlto mal, por s1nal 

No momento am que falamos sobre a saúde, 
atentamos para o lato da que a sauda da mulher e 
um d1re1to fundamental, e, como tal, devera promo
ver-se claramente. A saúde da mulher é, ac1ma de 
tudo, determinante cruc1al do desenvolVImento sociBI 
e econOrmco Por ISSO, trazemos a questão da mu
lher neste momento. Falar de saúde é falar da saude 
da mulher, reconhi!Cida como pnnapal responsavel 
pela saude da lamHIB. 

Sabemos que a sobrev•da da cnança está Inti
mamente VInculada ao espaçamento e ao numero 
de na-•ellbs, à saúde R!Produbva e preventiVa da 
mie. É~ que se tenha ISSO JM!SBH'a A morta· 
lidada ma1ema no Bnlsi lllnda e alarmante para cada 
cem mi crianças naSCidas VIVBS no País, 114 mthres 
morrem por problemas na graVIdez. no perto e pos-parto 
a cada ano Atua~rram. apenas 73% das mulheres bra· 
siaiRIS têm acesso a IISSIStênciB pré-natal, sendo que 
nas Regiões Norte e Nordeste esse percentual CBI para 
SOrTII!i1le 12.1% das gestantes Entre as causas de mor
tes das IIUhares, sabemos que estão vánas doenças. 
p~ por hlpeltansão durante a graVIdez, hemor
ragiBS pré e pós-parto. cesanana e 111ecções. 

Também quero chamar a atenção para a ques
tão do aborto, ma•or causa de mortalidade materna 
no Brasil. Além dessa consequência fatal, o aborto 
provoca mtemações que são custeadas, murtas 
vezes, pela PreVIdência Soc1al. Programas que po
denam estar atendendo a mulher na prevenção, 
na educação, têm seus recursos desviados para 
socorrer mulheres que prat•cam o aborto sem as 
mímmas COndiÇõeS e que, dapo1s, prec1sam recor
rer a uma hospitalização. Isso ocone porque nossos 
hosprtaiS publiCO& Blnda não tratam a questão do abor
to como um problema SOC!al e de sobreVIVênca Te
mos dados que aporrtam o número de 1n1emaçõas 
conseqüentes de abortos provocados no Brasil, de for
ma •legal Em 1984, foram 174.782 casos. em 1993, t•· 
vemos um reg1stro de llllernações de 284.531 casos 

Então, o que é praaso em relação a essa ques
tão? É um assunto polêmco, mas, acma de tudo, não 
podemos deixar que as passoas conllnuem morrendo 
por prabCaram um alo que Blnda não foi suficientemen
te deballdo nem tem amparo legal PreciSamos edu· 
car, esclarecer e, piiiiCipalmente, preCIS8ITIOS comba
ter a graVIdez precoce, de adolescentes, sem as mín~ 

mas condiÇões. sem a menor onerrtação e que, de
poiS. soconem-se desses metodos abortivos que le
vam 1númeras )OV8ns à morte. 

O que prec•samos, Sr Presidente, Sr"s e Srs 
Senadores? Prac1samos de mudanças urgentes, de 
ma1s recursos e transpariinc•a na sua aplicação, pre
ciSamos assegurar que os recursos orçamentános 
se(Bm, pnme~ramente, dastmados à saúde e, depois, 
liberados Temos dados que apontam que, desde 
1996. o Orçamento destinado a Saúde vem sendo 
reduzido em cerca de RS! milhão por ano. Para 
1998 a prav1são orçarnentána e de R$19 bilhões. 
contabilizada a CPMF, que é bom que se lembre é 
uma contnbuiÇáo, não é desllnação nem compromis
so do Governo; é contnbulção da socllldade para 
uma area tão precána e em srtuação tio d••cil. Os 
recursos não podem d1m1nu•r. têm que aumentar, •n
cluswe com essa contnbuiÇáo, que nasceu em canl.
ter proviSÓno e não sabemos se permanecenl. 

Estamos lambem tentando lazer com que haJB 
transperênaa na apliCaçãO dos recursos. Por quê? 
Ontem diSCUtimos aqu• a resperto dos recursos desb· 
nados a atender a preJulzos causados pelas calami
dades em conseqiiiinc•a do El N1iio No ano passa
do, foi aprovada a liberação de R$150 milhões, mas 
ata h01e. segundo Informações da 1mprensa, ta1s re
cursos não chegaram aos EstadoS e MuniCípios 
ma1s necessrtadoS O que aconteceu no Estado do 
R10 Grande do Sul, que lo• o ma1s at•ng•do, com cer
ca de cem mun1C1p1os em estado de calamodade ou 
emergência, com 15 m11 desabngados, serv1u ape
nas para JUstlhcaiMI do proJeto que o Governo ermou 
ao Congresso NBCIOI'IIII a 11m de que apiOVássemos os 
R$150 mlhOas para dimnu1r os prefUIZOS causados 
pelo El N1iio Mas tais recurso& a01da não chegaram 
ao R10 Grande do S~. Os prelertos estão reconstru•n
do, com grandes clfiCUidades, o que lo• destruido e fa
zendo o máXImo dentro das suas llnutaÇões 

Temos que saber também para onde foram os 
recursos destinados à dengue O prqeto lo• ledo em 
1996, e os recursos foram estabelecidos no Orça
mento. Onde foram parar? Não foram apliCados na 
prevenção. Lá, no R10 Grande do Sul, também, ago
ra temos notíc1a que o MiniStro José Sena bberou 
R$24 milhões para 255 MuniCIPIOS e 16 Estados, 
desllnados aos programas de combate à dengue, 
que se alastra como o togo em Ror&~ma. 

Um JOrnal do meu Estado estampou a segu1me 
manchete. Nenhum centavo para o Estado do R1o 
Grande do Sul, novamente Então, a pergunta que o 
JOrnalista faz, reprto. San!. que a doença deiXOU o R1o 
Grande do Sul de lado? Temos ~nformações, Srs 
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Senadores. onfellzmente, ae casos 1a regostrados na 
fronteora do Estado do Roo Grande do Sul que maNO
cem a atenção e os recursos oftc1a1s 

Quero lambem regosrrar outro exemplo de ma 
ubllzação dos recursos Segundo um levantamento 
do Deputado Federal Sárgoo Moranda, de Monas Ge
raos. em 1997, apenas 5% dos recursos orçamentá
nos liberados para a Saude chegaram a ser repas
sadoS O maos grave é que a quase IO!alldade too fel
ta na época das pnncopaos votações do Congresso 
Nacoonal. e até ho,e os hospotaos dos munocop~os es
tão aguardando a liberação do donheoro aue estava 
no Orçamento para a Saude 

Doante dosso, fazemos as nossas cntocas faze
mos as nossas ponderações. mas temos também al
temaiMis que pracosanam ser omplementadas no 
País. Precosarnos, em pnmeoro lugar, fortalecer o 
SUS. Sosterna Umco de Saude Por ontennedoo do 
SUS. poder-se-oa efe1Mimente aplocar os pnncopoos 
baseados na solodanedade e na responsabilidade do 
Estado para com os cidadãos, com o obiebVO de ga
ranbr um modelo de ass1slêncoa de qualodade 

Pracosamos, portanto, de maos onvestomentos 
para a amploaçto da rede hosprtalar, para a contrata
ção de medocos, de anestesostas. de agentes de 
saude que realmente possam trabalhar nessa area 
que é tio complexa 

Por outro lado. remos defendido rambem - e 
ho,e, rnaos urna vez, aconteceu uma grande mabolo
zação de todas as organozações representatovas. 
como a Comossão de Saude da Assembleoa Legisla
bVa - a aprovação da PEC n• 169 Trata-se de 111rna 
proposta de emenda constrtucoonal que está tramo
tando desde 1 993 a que consideramos altamente 
sognoficablla Ela determona a destonação de 30% das 
raceotas das contnbuoções da Segundada ScDcoal 
para as ações e servoços de saude Entendemos 
que, se o Governo tovessa a ontanção de destonar re
cursos à saúde, essa proposta lá tena sido aprovada 
na Câmara. onde está tramrtando, estabelecendo 
um ftuxo regular e permanente de recursos para a om
plantação do SUS A refenda PEC vao além, estabele
cendo que nos Estados e munocopoos a desbnaçio 
para a á- da saude nunca podana ser onfenor a 10% 

Esta, a únoca forma Sabemos que saúde se 
faz com recursos 

Assom, como essa é uma questão que está 
sendo debabda no Roo Grande do Sul. queremos fa
zer um apelo, para que se agollze a aprecoação des
sa emenda constotucoonal 

Outra açio que precosa ser fortalecida é o Pla
no de Assostêncoa Integral à Saude da Mulher -

PAISM um programa que loo onstalado desde 1983 
no Brasol onae se prevê maos recursos e decosões 
polltocas para s~a total omplementação e se propõe 
lomecer assostêncoa cllnoca, gonecológoca e educatova 
a mulher vonaaa para o apnmoramento do exame 
pre-natal do parto e puerpeno para a abordagem 
dos problemas presentes desde a adolescêncoa alé 
a terceora odade para o controle das doenças sexual
mente transmiSSIVBIS, do câncer utenno e rnamáno, 
para uma ass1stênc1a relacionada a concepção e 
contracepção, tratanao lambem a questão do plana
lamento fam111ar como sendo de responsabilidade 
tanto do homem quanto da mulher Observem que. 
quando talamos em plane,amento fanuloar, nos o fa
zemos não apenas como retarãnc1a para a antocon
cepção para quem não dese1a ter !olhos, falamos 
também com a hnal1dade de que homem e mulher 
assumam a responsabilidade de reproduzir e, acma 
de tudo. lambem para aqueles que desaiBm ter fi
lhos Desse modo. temos de tnsar esse aspecto. 
porque, mu1tas vezes, a questão e d1storc1da. 

Um outro assunto que consideramos rmportan
te diZ respe110 ao comprom1sso assumodo pelo Go
verno bras1181ro em relação a sauae. na Conferêncoa 
Mund1al de Be111ng. na Ch1na. em 1995, onde, a 
exemplo aos 187 pa1ses que lá esnveram presentes, 
o Bras11 fo1 s1gnatano da plataforma de ações forme
da Nosso Pa1s too representado por uma Comossão 
e lambem pela Pnmeora-Dama. Srt Ruth Cardoso. 

La, o Governo Dras1le1ro se comprometoa 

- apo1ar e cumpnr as decosões do Programa de 
Ação da Conferêncra lntemac1onal sobre População 
e Desenvt'lvomento (Calro/1994). em relação à sau
de das mulheres e das menmas. 

- fomentar o acesso das mulheras a Informaçõ
es e aos serv1ços graturtos ou de baiXO custo e boa 
qualidade; 

-conceber programas de saude com or-
ção de gênero. 

- fortalecer e reonentar os servoços de saude, 
obiellvando reauzor as enfermidades e mortes resul
tantes da metemldade, 

- prover a onfonnação e os saMÇOS necessá
roos para o planeiBmento famoloar. 

- reconhecer abortos reahzados em condoções 
pengosas como um omportante problema de saúde 
publoca. com 1ntormação. educação, prevençio e 
acesso a seMÇOS publocos de qualidade. 

- cons1derar a revosão das leos que prevêem 
med1das punrtovas contra mulheres que tenham prati
cado abortos. 
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- estomular a oaaponsabolldader compartilhada 
no comportamento saaual a tapnXIUtml dos casaos; 

- reconhecer as necessidades l!!specofocas das 
adolescentas em relação à 11o10rmação e educação 
sobre a saúde sexual. mpradutillllB'doenças sexual
mente transmissíveiS; 

- promover pesquosas, 'CUfSOS e difusão de da
dos sobre a saúde da na.olher; 

- oncrementar ooçamentos peJa aç6es pnonzan
do progoamas em áreas rurais e pobres. 

Consideramos também omportante o apoio e a 
mobolozação da socoeclade organzada. Coo d oeceonos 
vllnas organozações de mulheres, Vlirlas oniCiatovas, 
como. por exemplo, no Estado do Roo Grande do 
Sul, o MoVImento eles Mulheres Trabalhadoras Ru
raos que, onclusove, estiVeram em audilncoa com o 
antenor Moristro da Saúde, levando a S. Ex" um Pro
grama de Promoção da Saúde da Mulher e da Faml
loa Rural do Rio Grande do Sul, vosando formar agen
tes no ontenor do Roo Grande que chegassem às fa
mfii&B na zona rural, explocando, onentando e edu
cando as mulheres A abl:angãncardesse programa. 
construido pelas mulheres .toabalhadDras ruraos, se
na onocoalmente de 90 .Munoclpoas do,Jjoo Grande do 
Sul, lorrnando 400 aganiBS' "--a multoplocado
ras, abngondo maos de 30 moi mulheres gaúchas, as 
quaos se levanam onforrnações sobra Iodes essas 
questões, as quaos atuanam na onentação das famo
loas a eles comunodades ruraos. 

O retendo pro1eto paoece não ter todo grande 
recepiMdade. Agora, novamente, estamos onsostondo 
com o novo Monostro da Saúde sobra esse assunto, 
porque, às vezes, urna onocoallva, por pequena ou sm
plee que pareça. pode ser um ponto de partida e até 
uma oportunodade de se dar uma aboangincoa maoor a 
um PR1Je1o que )é está prevosto, com dados, com reca
dastramento, com toda uma fundamentação 

Queremos conaluor, "'Sr. Pn!Sodente, dozendo 
que, neste dia dediCado à saúde, devemos lembrar, 
em pnmeoro lugar, que a saúde •é. responsabohdade 
de todos, assom como um doreoto garantido e uma 
obngação do Estado, que deve ser tratada com maos 
atenção Precosamos lembrar que o Ideal de saúde 
para todos, que deseJBmos e pelo•qual batalhamos 
não sará alcançado enquanto não se der aos molhõ
es de mulheres a possobolldade de promover e salva
guardar a sua própna saúde a, por conseguonte, o 
seu própno desenvolvimento. Nlo temos dUVIda de 
que as mulheras têm enfrentado dnrarsas ddoculda
dea, adversidades enonMS decou•- de afecções 
de saúde, do seu bem -. jllllén\ é fato que as 

malneres têm buscado, constantemente e de forma 
cnatova, apresentar altematovas e partir para a ação 

É necassano que se consideram as mulheres 
pootagonostas de sua própna saúde e da ação assos
tencoal. Chegou a hora, portanto, de as mulheres 
raaforrnaram a sua dosposoção de luta pela saúda, 
pela vida. de começar a fonnular perguntas, de ado
lar medoeles e a exogor oecursos, resultados e respon
sabolidades. Chegou a hora de os programas públo
cos atentarem para a oponoão das mulheres, apooveo
taram todas as oportunidades que se apresentem 
para melhorar a saúde da mulher, poos assom, por 
extensão, estarão melhorando a saúde de todos 

Ao fnal do meu poonu11C181T1111110, Sr. Presodenle, 
eu gostana anda de, fazando um vii"ICUo com o dia de
cicado aos JOITIIÚSIBS, lanDar que os meoos da comuno
cação. que dasempenlwn papel funclamental na VIda 
das passe>as, chegando a IDdas as casas. pi8CISiliTI 

cada vez maos somar esfooços em lavar da onlomrlçiic. 
da educação e da melhona da saúde das p e s s cas. 

Saúde e compromosso com a vida, e o clorado à 
vida não tem preço. Portanto, precosamos trabalhar 
norteados pela ldeoa de que saude está doratamente 
vonculada a onvestomentcs, a compromiSSO, raspado 
a voda, de homans e mulheres, cnanças e Idosos. 

Era o regostro que eu quena fazar, Sr. Preso
dente. 

Murto obngada. 

Durante o discurso da Sra. Erru/IB Fer
nandes, o Sr. Romeu Turna, deuuJ a cadeira 
da presldênr:1a, que é ocupada pelo Sr Car
los Pa11Dcin10, 2' Sectetáno 

O SR. PRESIDENTE (C&rfos Patoocfnoo) -
Concedo a palavra ao emo.- Sanador Jonas Po
nheoro, por permuta com o Sanador Joel de Holanda 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncoa 
o seguonte doscurso.) - Sr. Prasoclante, Sr"s. e Srs. 
Sanadores, o aprovedamentc dos potenc1818 de na
vegabilidade dos pnncopaos nos de nosso Pais, em 
especoal os das regiões Norte e Centro-Oeste, é 
urna ompenosa necesSidade de uma polltoca nacoonal 
de transportes que busque a obmozaçAo dos escas
sos recursos fonanceooos dosponíveos para obras de 
omra-estrutura voána e que bsnha por ob)ebvo reduzor 
os custos totaos de tranaporte, madoante a raalozação 
de obras de melhoramento nasaes nos, que permi
tem a sua utolozação como elos assenc1818 à cnaçio 
de conedores multomodaos de tragsporte. 

Nessa contexto, d-m ser destacados os po
tencoaos de navegabolodede dos nos das Mortes-Ara
guaoa-Tocantorw; nos Estadoa de Mato Grosso, Gooés, 
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Tocanl'ns e Pani; e da hldiOVIa Juruena-Teles Pnas
Tapaps, nos Estados elo Maio Grosso e Para 

Essas h1drov1as poderão constrtUir formdaveiS 
v1as de escoamento da produção agncola da região 
Centro-Oeste em dlração ao porto de 1taqu1, em $io 
Lu1s, no Maranhão e ao pono de Sanlarem, no Pam. 
permt1ndo sens1WHS reduções dos custos de trans
porte desaa produção para o mercado extemo. 

Na hodmvla Araguala!Tocan11ns, em fase adian
tada de Implementação, prevê-se a conexão de 550 
km do no das Mortes com 1.230km de trechos nave
gévels do no Aragua1a, compondo o denominado 
Corredor Mulbmodal Centro-Norte. CUJ8 área de III

fluênCia abrange quase todo o Cerrado Selentnonal. 
A estrului&Çio desse Corredor se complemen

ta com a paVImenlaçio de alguns segmentos roclo
VIános e com a Implementação do trecho lem>VIIino 
entre Estrerto e lmpellllnz. no Maranhão. que dalá 
conbnuodade ao segmento Já ex1slenle, ou se~a, o 
trecho que VBI de lmparatnz a Açallênda. no Mal&nhiio, 
onde a Ferrava Norte-Sul se amcula com a FemMa de 
Canljés, prtiiTICJialclo o acesso ao pono de ftaqu1 

Desse modo, a construção de term1na1S de 
transbofdo em Agua Boa e Nova Xavanhna permllllá 
que as cargas lransponadas por v1a rodov~ana. 
onundlas das lllgiÕell CIICUnVIZJnhaS, SSJBm rece)ICIO
nadas em comboios IIUVIBIS e conduzidas ao longo 
do r10 das Mortes e do propno no Aragua111, QUe tam
bém vem sendo ob(&lo de obras para melhorar suas 
condiÇ6es de navegabilidade 

As eshmatiVBS 1nd1cam que esse corredor selá 
capaz de moVImentar um volume de ca1g11 de a11e 1 o 
mlhões de toneladas anualmenle, Induzindo a oaJpa

ção BCOIIÕIIIQI 8 SOCial de extensa á1811 do Cerrado, 
&speCIIIIma rte rradlante a cnação de novos e,..,.agoa 
na área da agro111dústna, sem contar os 1mpactos be
néficos em outras segmentos de grande polenelal na 
região. como, por exemplo, o ecotunsmo. 

No caso da hldloVIB Juruena-Teles Plres-Tapa
JÓS, a extensão potencialmente navegava! alcança 
1 042 m, desde a foz do Tap&JOS. prox1ma a Cidade 
de Santalém, até Cachoe11a Raste~ra, Já no Estado 
de Mato Grasso. 

Atualmenta, são natumlmenta navegáveiS ape
nas 345 Km Nos restanles 697 Km, apenas 310 
Km, no no TaPIIJÓS, têm condiÇÕes razoéVI!Is de na
vegabilidade, havendo necessidade de se reaiiZBr di
versas obms de melhommento ao longo dos danas 
trechos dos nos Tapa1os e Teles P1res, especialmen
te na transposiÇão das cachoe~res de Bubure, que 
&XIgllá a construção de um canal e de urna eclusa 
para superação elo dasmvel &XIslenla 

Após a realiZaÇão dos estudos e pro)tllos exe
cutivos das d1versas obras que se farão --*rias, 
a h1d10V1a Juruena-Telas P1res-T&paJ6s poderá tam
bém conslltu~r uma 1mponante opção de escoanwtlo 
da produção agncola das reg1ões norte e nordeste 
do Eslado de Maio Grosso. Eslara formado, portan
to. um novo corredor mulllmodal de transporte, que 
devera ser complementado com a 1mplantaçio de 
um terrmnal rodo-rudi'OVIáno na regtio de Cachollita 
Rasta1ra para transboldo das cargas onundlas da 10-
dovl& Que l1gana a cidade de Alta Floresta. em Mato 
Grosso. a asse term1nal, e com a execução de obras 
de melhoramento no porto de Santarém para palllll
br o transbordo das cargas das embarcações nuv
para naVIOs gmnele1ros de ma1or pona 

Conludo. Sr P18Sodenle, Srls e SIS. Senado
IBS, a 1mpl .. mentação desses novos coneclorea de 
transporta vem sendo obstaculizada pala mteiJIQIII· 
ção de ações JUdiCIBIS que têm 1mped1do atá -.o 
a préVIa real1zação de estudos e pro(&los lnd!Splln
sávels a efet1va execução de obras que pemubrio a 
Ullkzação das VIas navegavets em larga escala. Tais 
ações têm SidO embasadas em pressupostos de VIO

lação dos d1redos constlluCIOIIIIIS dos lndiOS, VI8IO 
que alguns trechos dos relendos nos conam lenl8s 
1nd1genas 

No caso do no das Mortes, as comunodadaa de 
índ1os xavarrtes das I8SIIrvas Indígenas Are6es e PI
manJei Barbosa soliCitaram a sustação das obraa de 
Implementação da h1drov1B, com base na lnextlllln
CIB de ato do Congresso NaciOnal que autonze a ub
IIZBÇão dos recursos h1dncos correspondentes -
trechos daquele no que confrontam com suas tanas. 

A argumenlação básiCa dessa ação lot, portan
to. o eventual descurnpnmenlo do precedo constdu
CIOIIIII constanla do § 3° do art. 231 da Consblutção 
Federal, que d1spõe que o aproveitamento dos IIICUI· 
sos h1dncos, Incluídos os potellCIBIS el"lllfllébcoa, a 
pesqUisa e a lavm das nquezas mmei"IIIS em ll8rras 
1nd1genas só podem ser efeiiVados com a autollza
ção do Congresso Nac1011al, oUVIdas as comt.âda
das aletadas, f1cando-lhes assegurada pal'bclpação 
nos resultados da lavra, na forma da le1 

Assim, Sr" PreSidenta, Srs Senadores, segun
do essa lnlaiPretação. a reaiiZBÇão das obru de 
melhoramento astana condiCionada à aptovaçlo 
pelo Congresso NaciOnal. 

Poder-se-18, Sr Presldenle, a prtnclptO, COIIIra· 
argumentar que, sendo os nos um bem de uso Pllblt
co. o aprovedamenlo desses recuiSOS hldncos como 
me1o de transporta não se 1nclu11ia entre aquelell que 
dependenam de autonzação do Congresso NIICIO-
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nal, espeCIIllmente neste caso quando taiS nos ape
nas servem de referênc1a para dehmrtação das re
seMIS Indígenas em questao e a 1nterferãnc1a neles 
será apenas a de realiZar estudos prel1m1nares sobre 
o seu polencllll de nevegab1l1dade. 

Tal linha de lnte!p1111açáo, contudo, deoca de 
pR16p81ar quando se anaisa o supramenCIOnado dlll
posrtnm c:onstrtuaonal em tennos de suas conexões, 
de sua localização no Texto e de suas relações com 
os demais precertos da nossa Le1 Fundamental. 

Sob esse aspecto, parece evidente, Sr. Presi
dente, que os Constrtu1ntes de 1988, antes de qual
quer preocupação do ponto de VIsta patnmomal ou 
econômico, optaram, ac1ma de tudo, por conlenr es
pec181 proteção à cultura 1ndlgena, reconhecendo 
aos índios o d1rerto à sua orgamzação SOCIIII, costu
me&, linguas, crenças e tradçiies, na fonna do diSpos
to no ..,ui: do ali. 231 da Consblulção Federal. Esse 
protaçAo da La Maior, sem dÚVIda, deve tarmém estar 
prasenle no aparato legal 1nfraconstrtucl0nal. 

Edtetanto, Sr. Presidente, S,OS e Srs. Sena
dores, entendemos que, embora rnentóno, tel man
damento consbiUCional não pode ser obataculo a 
que se examone eventual 1nteresse públiCO relevante 
que Justifique o aproveitamento dos recursos hidn
cos em !erras llldigenas, desde que, em casos espe
cifiCaS, deVIdamente autoriZados pelo Congresso 
NaCIOnal, como previsto no § 3" do mesmo art 231 

Diante dos 1negave1S benefiCIOS econõmocos e 
SOCiaiS que o aprovertamento do potencllll de nave
gabilidade dos nos das Mortes, Aragualll e Tocanbns 
e também dos nos Juruena, Teles P1res e TapafOS 
poderão trazer para as regiÕes de suas áreas de ln
fluência parece-nos ser esta uma efebva oportunlda· 
de para diSCUtir tal ques1ão e avaltar a convemãnclll 
de ceder à preponderiiiCIIl do Interesse públiCO, sem 
preJulzo da adoção de medidas acautelalónes que 
protejam as comullldades 1ndlgenas localizadas às 
nuugans desses 1108. 

Com esse pensamento, tendo presente a com
plexidade do teme em questio e sem pretender des· 
conhecer as diSCUSIIÕeS JUrídiCas pertinentes, opta
mos por apresentar dois PIOJetos de decreto legiSlatl· 
vo, moedlllnte os quaiS o Congresso Nac10nal aprova
rá a e PJ ao.-.alldade pleviSta no §3•, do art. 231 da 
Conslill.ução FederaL 

Assm, conforme diSpõe nos refendas pro(Pios, 
ftcarlio autonzados, exc1usntamente pBJa fins de trans
porte liMai, o apRMIUmento dos recursos hídncos 
dos ~ dos nos srtuados no 1ntenor ou à margem 
de I8SPIVBS Indígenas fonnalmente homologadas e 
clemM:ades ne fonna da legiSlação lnd~genlsla. 

Determnarros, contudo, que essas autonzações 
S8j8IT1 condiCIOnadas à prévia IISirtulção, paio Poder 
Execubvo, de medidas aspecfficas de proteção à lnlegn
dade IISICB, SOCI08COIIÕ1111CS e cultural dos poii08 lndlge
nas cujBS IBSI!Nas eslejam lcXabadas ao longo dos ua
chos dos nos aDrangldos pelo decralo, após a deVIda 
audlãiiCIIl das comullldades 1ndigenas afetadas 

Estabelecemos a1nda, nos refendas PIOfPIOS, 
que a refenda autonzação, sem preJUiZo das medi· 
das de salvaguanla dos Interesses Indígenas, so
mente podara ser exerc1da em sua pten•ude após a 
emiSsão, pelo orgão ambiental competente do Poder 
Executivo, da Licença de Operação para transporte 
fluVIal nos nos supramenciOnado&, em conlonnldade 
com os respectiVOS Estudos de Impacto Ambiental e 
Relatóno de Impacto Arnboental. Caberá tarroém a 
esse 6tgão do Poder ExecubVo a fiscaiiZBÇio, do pon
to de VIsta de suas eblbuçiies, da execuçio das obras 
de melho~o. em consonânCia com as exJgêiiCIIlS 
de prasetvaÇão das condições amb18nlaiS. 

Por fim, definimos nos piO(IIIos procediTIIII'IIOs de 
avaliação do cumpnmento das normas estabelecidas 
por essa autonzação do Congresso NaciOnal, que per
mlbrão, com base em relalónos especllicos, que &eJB 
avallllda a convenlãncla ou não de se conceder nova 
autonzação para cont1nuldade da UIIIIZBÇão dos nos 
em questlio para f1ns de transporte flUVIal. 

Entendemos, Sr. Presidente, S,OS. e Srs Sena
dores, que, dessa fonna, estaremos contnbulndo 
para ot1m1zar o uso do transporte fluVIal no nosso 
Pais e para reduz" o custo total de transporte das 
nossas mercadonas, espeCialmente naquelaa áreas 
da expansão agrícola. 

Ao mesmo tempo, Sr. P111111dente, del1n1mos 
procedimentos acautelalónos amplos e suficientes 
para resguanlar os Interesses dos povos indlgenas 
CUJBS reservas se srtuam próxJmas aos !nichos dos 
nos que passarão a Integrar o corredor mulbmodal 
de transporte que está sendo formado. 

Sob tal contexto, estamos apresentando esses 
PI'Ofelos a esta Casa e esperamos que eles possam 
ser aprovados pelos nossos pares, após a d8VIda 
diSCussão e o eventuais aperfeiÇOBmentos 

Conto com o apo10 de todos os Srs. Senado
res Murto obngado. 

Durante o discurso do Sr. Jonas P'" 
nhelro, o Sr. Carlos Patmcfrno, 2" Sect81á
rio, deuta a cadeira da ptfiSidlncla, que é 
ocupada pela Sta Emfha Femsndes, su
plente de Secratdrio. 

A SRA. PRESIDENTE (EmDIIl Fernandes) -
Concedo a palavra ao Senador Calfos Patrocln1o. 
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O SR. CARLOS PATAOCINIO (PFL-TO Pro
nuncia o segu1nte d1scurso Sem rev~são .do orador ) 
- Sr" Presidente, Sr"s e Srs Senadores, hoJe. neste 
plenáriO. comemoramos em sessão solene o an· 
quentenano da Organ•zacão dos Estados Amenca
nos - OEA - , e não gostana de de•xar passar em 
branco esta data em que lambem se comemora o 
D1a Mundial da Saude 

A nobre SeMdOra Emll•a Femandes. que mra 
presrde os nossos trabalhos, ocupou esta tnbuna, fa
zendo a sua homenagem com murta propnedade, 
com murta competência e com a preocupação que 
sempre caractenzou a sua atuaçiio dentro deste 
Pa~amento, Já que a saude é o dom ma1or que te
mos DIZem que o dom ma10r e a v1da, mas o dom 
mBIOr da VIda é a saúde 

Portanto, eu gostana de fazer algumas retleKõ
es a respeito dos pnme1ros passos empreendiCIIos 
pelo novo M•n~stro Jose Serra a freme da pasta da 
Seude Parece-me que são passos alv1ssarenos, 
mesmo porque S Ex" JS deu •n•c•o ao combate à 
dengue que ho)l! e o ma1or problema . fo1 duas ve
zes ao R10 de Janeiro, onde a epldem•a está g~~as
sando e onde ha quatro casos notlfiCBdos de dengue 
hemorragiCB, e esteve também em Belo Honzonte 
Sabemos que S Ex" esta pesqUisando todos os da
dos para que possa efet•vamerrte •ntenslfiCBr o com
bate a essa eptdeml8 de dengue, CUJOS nscos têm 
sido a tflnlca de vános pronunc1amentos nesta Casa 
e na Clmara dos Deputados 

O M1n111110 José Sena JS conheceu a Janta do 
rno&qullo aedes aagypt1 e está mtanslftcando os tra
balhos de combate a dengue, procurando liberar aque
les recursos que estavam palados, errOc>ra o Con!J8S
so lanha S&IT'fl'8 se preocupado com a questão. 

Outro aspecto que nos chamou atenção 101 o 
fato de o M1niSIIO em seu pronunciBmento de posse 
rnenaonar que havena de dispensar uma atenção toda 
aspacal ao PAISM PrograrM de Atendimento Integral 
à Saúde da Mulher , o qual Já debatemos por ocas1ão 
da elaboraçio e de discussão do pro,eto de planeja
manto !armilar, que, para nós, é o começo de tudo. 

Nesse programa. o maiS Importante é a Infor
mação. Então, temos que levar a todas as mulheres 
do nosso País e a todas as moças de tenra 1dade 
desde a puberdade os ens1namentos necessános 
para que não haJa a gravtdez 1ndese,ada. o aborto 
provocado e, conlonne V Ex" fnsou. o grande 1nd1ce 
de mulheres que são mutiladas quando não mmrras 
nessas clíniCaS clandast~nas, Já chegando ao hOSPI
tal com vánas sequelas 

Portanto. Sr' Pres1dente, Sr"~ e Srs Senado
res. esta bem o M1n1stro José Sena no IniCIO de sua 
atuaçiio no M1n1S1eno da Saude na realidade uma 
area um pouco desoonhec1da para ele Trata-se do rn
n~steno ma1s comlltiCBdo que ex1ste haJ8 VIsta a quan
bdade de miniStros que passam por aquela Pasta 

Contudo tenho um temor ontem a FOlha de 
S.Peulo ve1culou a 1nlormação segundo a qual Se"" 
so poderá gastar doiS terços do orçamento O Con
gresso Nac10r~a1 teve a preocupação de colocar na 
Le1 de D•retnzes Orçamentánas que não sena diS
pensado ao M1n1Stér1o da Saude menos do que se 
dispensou em 1997, ano em que o orçamento da 
saude to1 em tomo de R$19. 1 b1lh6es Para este 
ano, são R$19 5 b1lhões, mas soubemos que só 
gastara doiS terços 

Uma parte Já too conbngenc~ada, porque diZ 
naspe11o aos cuidados com o délicd publico. Isso rep
resenta R$1 ,9 bilhão ret1rado do setor da saúde As 
dMdas contra1das neste ano somem R$3, 7 bilhões e 
as do ano passado alcançam o mJOntante de R$600 
rr~thões As despesas com folha de pagamentos de 
1998 estão est1madas em R$4. 1 bilhões, 8% maJOr 
que no ano passado. Alem do rNIIS, a COFINS, fon
te permanente ele recursos para a manutenção da 
saude redUZIU o valor de sua partlcrpação de 40% 
para 25% - e sabemos que a contnbulção sobnl o 
lucro hqu1do elas empresas va1 bancar. Reste a 
CPMF para manter a saude em patamares m1n1mos 
de atendimento 

Gostana de, enaltecendo as pnme1raa aç6es 
do M1n1stro da Saude Jose Serra, d1zer da rr1nha 
preocupação com o lato de que o orçamento, que 
era de RS 19,5 bilhões VBI baorar para R$13,5 bilhõ
es, em um momento em que sabemos que os paga
mentos por procedimentos e as tanfas estão defasa
dos Podemos al•rmar, com absoluta comncção, que, 
se aumentar em 1 00% o valor pago aos procedimen
tos médiCOs, a1nda assrrn estana ternvelmenta defa
sado Temo, portanto, que os 1nsui1C18ntes recursos 
da saude 1mpeçam que o MoniStro José Sena bre a 
saúde do caos em que sempre esteve. 

O Sr. Romero Jucli (PFL-RR)- Senador Carlos 
PatrocJnlo, V Ex" me concede um aparte? 

O SR. CARLOS PATRociNo (PFL-TO)- Con
cedo um aparte ao em~.- Senador RomeiO Jucé. 

O Sr. A~ Jucá (PFL-RR) - Senador C&r
los Patroc1n10 V Ex", ao comentar os pnmelrae diU 
do M1mstro José Sena, nag1stra o ealaiÇO q .. o MI
metro está fazendo, buscando até 11'1811110 o erwolvt· 
manto de setoras da SOCIIIdade para o • Irar IIMI8n· 
to dos problemas da saúde no Pala. 1!: lrnpollanle 
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ressaltar, por exemplo, a parbc!pllÇão a part1r de 
agora do Exércdo bras1le1ro no combate à dengue 
em alguns Estados, como o R10 de Jane1ro, onde a 
sduação tem estado cntiCB E V Ex" trata de uma 
questão extremamente grave e Importante. que e o 
f1nanc1amento permanente da atuação da saúde pu
blica no Brasil FUI Relator no Orçamento da área da 
PrsYidênciB SociBI e do M1msténo da Saúde por dms 
anos Posso d1zer, portanto, que lutamos com as ddl
culdades Inerentes ao processo de aloceção de rs
cuiSOs para o M1msténo da Saúde, difiCuldades que 
começam por uma fonte prDVIsóna de f1nanc1amento, 
que é a CPMF, que não se sabe, ano a ano, se va1 
cont1nuar ou não a custear a saude. No ano passa
do, a1nda como Relator, conseguimos ampliar em 
400 milhões de reaiS a dotação 1n1CIBI do M1msténo 
da Sauda, mas ameia é multo pouco. Eu gostana de, 
ao enahecer a preocupação de V. Ex", d1zer que 
YeJO na Ida do Sr. José Sena para o MlniSténo da 
Saúde um ponto extremamente Importante para que 
o Congresso, JUnto com o M1n1stro e a SOCiedade, 
possa d1scubr um modelo permanente de f1nanc1a
mento que traga mais recursos, que procure resga
tar a atuação do set.,r públiCO de saúde no nosso 
Pais e que possa melhorar a cond1ção da popula
ção. Sem dúv1da nenhuma, o M1n1stro José Sena, 
com a 1mportãnc1a que tem como Parlamentar e 
como técniCo, com a expanênc1a que tem da area 
econOmiCB do Governo e com o trânsrto que tem na 
área econOrmca do Governo, vm ser um canal Impor
tante para que possamos diSCUtir esse modelo, que 
passa, talvez, pela aprovação de novos pro1etos. 
pela diSCUSSão, talvez, do modelo apresentado pelo 
Deputado Edullldo Jorge, do PT, ou de outros prDJeiOS 
que tramtam na casa. que buscam trazer recuiSOS da 
área da PreYidênciB para custear a saúde no BraSil. V. 
Ex" tem razão: a preocupação é grande e o esforço do 
M111S1ro, apesar de ser grande, não selá recompensa
do se não buscarmos, como eu d1sse. um fln&nCIB
manto permanente, tranqQ1Io, PIOJelado no futuro, para 
termos um servr:- .:.. saúde públiCa condizente com a 
SOCiedade braSileira. Quero parabenizá-lo palas análl
- e diZer da nossa saiiSfação de ver o Ministro Joaé 
Sana cornaçando a discubr o modelo de •nanciBJllllnto 
de sallde. porque - é a pedra de toque, é o ponto 
fundamental a ser equaaonado para que a saude pú
blica brasileira tenha rasuhados melhorss 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO)- No
brs Senador Romero Juca, V Ex" entende bem da 
problemátiCa de saúde do nosso Pais, poiS f01 Rela
tor na Cor111ssão M1ste de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização durante doiS anos consecubvos 

Eu gostana de ressaltar que um dado mudo po
sitivo no combate a essas ep1dem1BS tem sido a par
tiCipação da SOCiedade, a contratação de vános 
agentes sannanos e. sobretudo. a convocação do 
Exercdo bras11eoro para. JUnto com esses agentes sa
ndanos. trabalhar para m1mm1zar as conseqilênc1as 
da dengue em nosso País. Merece ma1s uma vez o 
nosso aplauso o em1nente M1mstro José Sena. por 
ter convocado as Forças Armadas para colaborar na 
campanha de enradiCBção da dengue. CreiO que, 
tambl!lm no combate a outras enfermidades, não po
dersmos presc1nd1r da partiCipação desses segmen
tos Importantes da SOCiedade. 

O outro aspecto para o qual o Sanador Romero 
Jucá chama a atenção d1Z raspado a um flnancl&
mento efeiiVO e perene para a saúde. Nesse ponto, 
temos que diSCutw, temos que nos debruçar sobre os 
dNersos pro1e1os que estão tramdando nesta Casa 
Mereoa destaque espec1al o Protelo de Emenda à 
Consbtu1ção. de autoriB do em1nente Deputado 
Eduardo Jorge, que estabelece a dest1r18çáo de 30% 
dos recursos da Segundada Soc~al para a saúde, 
além de 10% dos recursos ordmános para a saúde 

Por f1m. em1nente Presidente Err~~lla Fernan
des. gostar~a de parabenizar V Ex" pelo diScurso 
bnlhante que fez no 01a da Saúde e cumpnmentar o 
M1n1stro José Serra pelos seus pnrne1ros passos na 
Pasta da Saude. Mas faço o apelo para que não se 
de1xe d1m1nwr substanc!Bimente a 1mportAnc1B aloca
da, no Orçamento, para a saúde neste ano. PoiS, se
guramente, sem esses recursos, o nosso serviÇO de 
saúde não consegwni desempenhar seu papel nesta 
Nação tão combalida por doenças 

Mu1to obngado. 
A SRA. PRESIDENTE (EmíiiB Fernandes) -

Concedo a palav.a ao Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronunc1a o 

segUinte diSCurso. Sem reVIsão do orador.) - Sr" 
P-ldente, Sr"s. e Srs Senadores, tenho, ao longo 
dos úh1mos do1s mesas. t.atado aqu1 do problema 
que abnge o Estado de Rora1ma o IncêndiO. RegiS· 
Iramos nossa preocupação e também as proVIdên· 
CIBS tomadas pelo Governo Federal com a flllalldade 
de m1norar o solnmento da população de Rora1ma e 
aux11iar os MuniCipiOS. 

Ho1e estão segu1ndo para Rora1ma, dando con· 
seqüênc1a a essas ações de atendimento ao Estado, 
os M1n1stros Gustavo Krause, do MeiO Amb111nte. e 
Fernando Calão, de Políticas RegiOnaiS. Vão S. 
Ex"s. depois de contatos conosco aqu1 em Brasília. 
sobrevoar o Estado, acompanhar de perto as provi
dências que foram tomadas pelo Exército e conhe· 
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car rnaiB detalhes do desastre que ocorreu em Ao
rama, para que possamo~~, a partir dai, elaborar um 
pro)lllo e um modelo para a recuperação de Rorai
ma. Temos estado permanentemente em contalo 
com o MoniStro Fernando Calão doscutondo pi'OVIdên
coas que pennotam que &e!a retomado o coclo de 1111-
VIdades eco~ de Rorama, que too quebrado 
com o mcêndoo de grandes proporções 

Prabcanwà todas as áJaas proclutlvas do Esta
do foram afaladas. Como diSSe, o CIClo produiNo do 
Estado quabrou-ile, e a IICOI1011118 esl8. contlaloda 

O Banco Mundoal propõe financoar um prqeto 
de 18Cuperação que possa apooar atMdades produto-
111111 dos ~ e médios agncullotes e pecuads
tas, com a óbca de pravenç6o e proteçlo do 1'1'1810 
ambiente, numa aconorrua e numa aiMdade rnaos 
modema e ITIIIIS amparada em tecnologia. 

Estamos tam*n nagoaando, JUnto à Sudam, 
JUnto ao Basa e junto ao lrocra. o perdão e o alonga
manto dos fmanctamaniOs do Procera. No caso do 
Procera e do lrocra, o pen:lão ou a anostta. no caso do 
Basa. do FNO e da Sudam, o perdão e também o 
alongamento de diVIdas com refonancoamento, por
que entendemos que os produtores de Ro~a~ma, 
além de perderem a sua allvldade econõrmca, se 
n1o houver uma açio como esta de aniSIIB ou de 
alongamento, ficarão onadomplerotas perante o S.W
rriB Fona~ro. e, portanto, sem nenhuma chanca de 
retomar qualquer a!Mdade econõmoca 

Para ~essas providênCias, Sr' P-o
denta. aprsenlel um requenmento • ..- segundaofa
ra, poopoudo que o Senado ena urr~e com não ternpo
rána ontama, c:ornpc.m por seta Senadoras, para aluar 
no~ na& onvesbgaç:Oes e nas discus
sões das IIIMdades que seria defendes para Rorama. 
no ontullo de ~as aiMdades de que fala. 

Prehlnde a Comossio, entra seus obfeiMis: 
1 - apurar as pi'OVIdêrocoas que foram tomadas 

pelo GcMimo do Estado, pelo Governo Federal e ou
tras enbdades _..,. e ontemacoonaos para evitar 
e combater a catáslrole; 

2 - verllocar e acompanhar as medidas que se
rão tomadas para mnorar o sofnrnento da popula
çAo, malhorando as condoções de vida dos maos abn
gldos pela seca e pelo 1ncênd10, bem corno recupe
rando pardas que abalaram profundamente o ecos
siSiama da Regoio; 

3 - acompanhar, sugenr e hscabzar as prov>
clêriCIBII de recupelaÇão e atendomento à populaçAo 
e ao meoo amblante; e 

4 - artlcU•r e propor ações de recuperação 
IICOII6mca posra o Estado, vosando a recomposiÇAo 

da cadeoa prodUIIYa, e a sul"'9raçãc das adversida
des surgodas com o desolador quadro de seca e dos 
onclondiOS. 

Estamos solocllando aos Panldos regome de ur
gêrocl& para esse requenmento, no sentido de que 
ele possa ser rapidamente aprovado e, portanto, a 
Comossão rapidamente KISialada. 

Estamos também .-e momento agradecendo 
à Embaoxada do Canadá. na pessoa da EmbaiXado
ra Nancy Stiler, que, atendendo a nosso piado, enca
mnhou apooo ao Governo do Estado de Ronuma, no 
tocante à possobllldade de cessão de avo6es, de heli
cópteros, de equopamentos do Governo do CIUIIldi. 
que tem expenênaa no combate a IIICêndiO, para o 
enlrentamento dos problemas que nos abaleram 
nestes úlbmos ~-

Ponanto, eo regostrar os egraclecmentos à Em
baixada do Canadé, quero também estendê-los à 
EmbaDCade da Venezuela e da Argentina, por -
os seus Governos aluados em conJUntO com o Go
verno braslleoro dando apooo matenal e peesoal às 
dificuldades que vntemOS em Roraoma. 

Antes de concluir meu pronurocoamento, Sr' 
Prasldente, gostana de oegostrar que encamonhao ou
tro requenmento, na data de ontem, ao Plenário da 
Casa no serDdo de que, nos termos regmanlals, o Se
nado aprove e encamnhe à Rapo s e llaÇio Dplonálica 
do Sn Lanka, aedei ICI8do penll'lll! o Governo bo I o. 
"'** de censuoa àquele Pais por pennibr a -=abooaa 
ll8nda de cnanças oorn a:aobSO deslespetiD aoe dniiD8 
tunanos. em plano m.ar do século XXI 

Todos nós aasosbmos. no úlbmO Domngo, no 
programa Fantestoco, de Rede Globo, a uma malária 
do JOmaltsta Roberto Cabrmo maténa esta eXIrema
mante séna e de cunho socoaJ ontenso que ~
lava a venda de cnanças no Sn Lanka 

Sem duVIda alguma, o Governo brasdetro de
veria manotestar-ae. De aoordo com o ReguneniD da 
Casa, só cabe a mom aprasenlar este voto de pro-
18Slo Mas vou maos além: entendo que, naa doacus
s6es que se darão na Comossio de RelaçOea Exta
noras e Defesa Nacoonal, devllriamos propor que o 
Brasol detxasse de ler relações tnterneciOnlliS com 
aquale Pais, porque, na maténa do JOmeiiSia Rober
to Cabnno, locou configurada a corwênciB explfala 
do Governo do Sn Lanka nessa venda de crianças 
para outros pa•-· não se sabe com que tonalidade. 

Trata-se de um caso extramemente grave e 
que como dogo no requenmento no hnal do século 
XX, contra todos os acordos ontemaaonaos e tam
bém contra a Declaração dos Olrettos da Plllisoa 
Humana. vemos um Pais veudetldo pratJcarnenle 
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II8CnliiOS a outros paoses E, se vende para como 
diZ a maténa ser escra11o domesbco ou para qual· 
quer outra atovodade e, sem duvoda alguma, podem 
vender até para que se formem bancos de orgãos 
para transplantes A losta de barbandades que se 
pode oometer com as cnanças que estão sendo ven
didas é oncomensurável. Portanto, em monha oponoão, 
o Govemo brasoleoro devena cortar relações doplomá· 
bc8a com tal país e, maos do que osso, fooçar a ONU 
a IDmar uma provodlncoa. Vomos, há pouco tempo, a 
ONU onterv" no Iraque para fiscaliZar os paláciOs de 
Saddan Husse1n em busca de armas baetenológo· 
cas. Sem dúVIda alguma. cabana à ONU lambem fa
zer uma foscalozação no Sn Lanka, para 8VIIar que 
~ como essa seJam colocadas amplamente 
naquele país sem qualquer topo de posiCIOnamento 
ntemacoonal. 

Gostana de pedor aos meus Paras a aprovação 
do requenmento que too encamonhado a ComiSsão 
de Relações Extenores e Defesa Nac1onal, po1s en· 
tendo que o Governo brasileiro e esta Casa devem 
tomar uma posiÇão energoca. 

Multo obngado, Sr" Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Emíha Fernandes) -
Com a palavra o Senador Eduardo Suphcy 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 
Pronuncia o seguinte doscurso Sem revosão do ora· 
dor.) - Sr" Prasldenta, Senadora Erruha Fernandes, 
~ e Srs. Senadores, a Folha de S.Paulo pubh· 
cou ornem uma reportagem sobre a evolução da epl· 
dema de dengue que merece ser ob1eto de anáhse 
Gostana também de reg1strar o exemplo de ehc1ên· 
ca no combate à dengue em Catanduva, onde a Ad· 
mnistraçllo FéliX Sayão. do Partido dos Trabalhado· 
ras, consegu1u que não houvesse um caso sequer, 
com as medidas tomadas durante o últ1mo ano, de
pois de lá ter haVIdo um problema de aumento de 
casos de dengue. Então, o comportamerllo da Admo· 
nostração munocopal de Catanduva se deu no sentido 
IIIWIISO ao do Governo Fernando Hennque Cardoso. 

Os dados colocados na reportagem da Folha 
mostram bem o que acOrlleceu. 

A crõmca da aluai epodema de dengue 
COmiiQOU a ser anunclllda no 111"181 de 1995. 
O governo podena ter evotado que a doença 
se alastrasse pelo paos 

Os nscos chegaram a - debatidos em 
reunlio mrustenal. Mas prevaleceu o uesc:a
so. Em dezembro de 1995. havoa t27,3 mica
- de dengue no Brasil Em dezentlro de 
1997, o numero havoa dobrado 254,1 moi 

Foo no orllervaJo de doiS anos que o go
verno perdeu a guerra corllra o Meles a.
gypU, mosqurto transmossor da dengue 
Numa fase em que Adob Jatene aonda ocu
pava a Pasta da Saude, elaborou-se uma 
estrategoa de combate à dengue Chamava
se PEA (Plano Doretor de Erradocação do 
Aedea aegyptl) 

O plano foo debatido e aprovado em 
raunoão mnistenal, em maiÇO de 1996 Decre
to do presidente FHC alço!Hl à canclr.;ão de 
pnondade do governo. DepoiS, Jatene saou E 
seu substituto, Carlos Albuquerque, raduzou o 

- do programa. o cbjeiiVo - acabar 
com o mosquiiO, o que 8XIgiB um trabalho não 
só do mmostano, mas de todo o governo, oe
corda hoje a sanrtansta Fabíola Nunes. 

Foo sob a coordenação de Fabíola que 
o plano Joo elaborado, no Ambllo do Conse· 
lho NaciOnal de Saúde Baseava-se no tnpé: 
combate quomoco ao mosquito (com !arvoe•· 
das e onsetocodas), ação educatova jUnto com 
a população e saneamento básoco, que on
clula água encanada a população e Iom dos 
llxões e deposrtos de pneus. 

Também pravoa-se a vogilâncoa de lron· 
teoras, com 20 mil nuhtares Sanam onvesu· 
dos R$4,3 bolhões em três anos. Do total. 
A$2,4 bilhões onam só para saneamento 

Em JUnho. o presodente FHC BSSnlU o 
decreto I .934, mesmo número do ano em que, 
pela pnmeora vez, sanotanstas propuseram ao 
entao Presidente GetúliO Vaogas um plano de 
enaclocaçAo do Aadas 8llgYJIII do Bnlsl. 

O decreto diZia que o combate ao mos· 
quilo sena leoto de acordo com o plano de 
Jatene O documemo também cnava a co
mossão executiVa do plano 

A comiSsão era composta de rapre· 
sentantes do Conselho Nacoonal de Saúde. 
dos conselhos estadual e munoapal de se
cretáriOS da Saúde e de represerllantes de 
nove monosténos· Saúde, Educação, Comu· 
mcações, Fazenda, Pla.,..JBmentO, Exéocllo, 
Mannha, AeronáutiCa e Meoo Amboente 

A Comossão era VInculada doratemente 
ao gabonete de Jatene, que a prasldoa pes
soalmente O plano do governo chegou a 
ser consoderado um exemplo para o como
nente pela Opas (Organização Pan-Amen· 
cana de Saúde) Oueroamos ag~r em equope, 
realiZar uma ação conJunta, doz hoJe Jaome 
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Calado, pras1danle da com1ssão 1ncumblda 
de gerencar o prograrra de combale a detn· 
gue Quenamos, por exemplo que a agua 
encanada tosse colocada pnontanamente 
onde houvesse tocos do mosqurto e que as 
escolas ens1nassam o coclo reprodu~vo do 
mosquno, completa Fab1ola 

Em setembro de 1996, a comossão fez 
sua pnme1ra e únoca raunoiio A execução do 
plano acabou sofrendo atrasos. A equ1pe da 
Saude estava à espera da aprovação da 
CPMF no Congresso. 

Carlos Alluque<que assumiu o MlniSIJé
no da Saúde em dezembro de 1996 O orça
mento para o combale ao mosqurto em 97 
p-.a gastos de R$443 m11h6es. 

Em ITIIIIÇO de 1997, o novo m1nostro 
OOftou os hiCI.InK>S pela metade De quebra. 
reduz1u os podaras da comossão 

Àquela altura, JB haVIam Sido montadas 
comoss6es de combale à dengue nos Estados 
e nos mulliCipiOS. Era uma condiÇão para CJJ8 
governadoras e prelellos pudessem BSSIIIIBr 
convêniOS e raosber d1nhe1ro de Braslloa De 
JBF18110 a março ~ 1997, o numero de casos 
de dengue era de 105,4 moi Houve um au
mento de 76% em relação às notdicar;ões fel
tas no mesmo penado do ano amenor 

'Uma portana colocou o plano, que era 
mata do governo como um IOdo. ligado à 
Fundação Nacional da Saude Poor, a seore
tana nlo era nem ligada a prellldênc1a da 
tundaçio, mas ao departamemo de Opera
ções'. diZ Calado. 

Segundo ele, os valores calculados 
para os convênios com os munoc1poos toram 
cortados à metade 

O eroo de 1997 term1nou com 40% de 
- a maos do que em 1996 Ublozaram-se 
apenas R$248 m1lhões dos R$443 mllh6es 
dosponiveos no orçamento 

No pnme1ro tnmestre de 1998. o BIBSil 
acumulou 116,9 mi casos de dengue. O 
novo mnostro da Saúde, José Sena, anun
coou em sua posse que o combate à dengue 
é sua pnondade 1med1ata - veJBmos o que 
va1 reaiJZar 

É 1mportame, s,o P..-me, ass1nalar o esfor
ço eumplar que houve na Cidade de Catanduva. 
Trata-se de urna Cidade com 100 mil habdantes.. na 
região norte do Estado de São Paulo Desde 1988, 

essa reg1io tem conVIVIDO com o aec1ea aegypll, 
mosqu110 transmiSSOr da dengue. 

Os pnme1ros casos aa doença toram registra
dos no 1nic1o da aecada de 90 Em Catanduva. das· 
de 1991, têm s1ao nobt1cados alguns casos Da lá 
para cá, o Munoc1p10 1a sofreu duas epodem1as. urna 
em 1993, com cerca de 376 doemes notdocados, e 
outra em 1996. com 225 doemee. 

O comrole da doença no Munoclpoo tem Sido 
lallo pnnapalmeme pela Equ1pe MuniCipal de Com
bale ao Aeclea tEMCA). 

Quando o alUai Governo assum1u, em J&n81ro 
de 1997, a EMCA contava com número reduZido de 
lunclonános, e a cidade começava a notificar os pn
rt'llllros casos da doença Até março de 1991, foram 
reg1strados 0110 casos, tendo sido o úlbmo notlftcado 
em 31 de março 

Logo no 1nicoo do ano de 1997, o Governo Mu
niCipal autonzou a comrataçiio de novos funaoné
nos. aumentando sogndocatovamente o efeiNo da 
equope munoc1pal, que põde ass1m deserovolver abVI
dades de controle de modo ma1s adequado. Além 
diSSO dobrou o numero de pontos estratégiCOS pas
Siveis de t1scalozação do Munocipoo, o que permdlu 
um maoor controle dos cnadouros do mosqurto. 

As aiMdades da EMCA durame O ano de 1997 
estão Sintetizadas pelas segu1mes 1ntormaç0es: 

- vosllas casa a casa 139.029 
- arrastão 1 06.185 
- controle de pontos estrategocos 841 
- del1mrtação de toco 5.529 
- busca atova 291 
Além das a11vodades de rotJna. toram p....,_,. 

dos mut1rões em todo o Munoc1p10 e açOes educab
vas ras escolas, em COII!Unto com as Sec.-nas 
EstaduaiS de Saúde e Educação. 

A Situação ora VIVIda por Catanduva, que com
pletou um ano sem dengue em 31 de março e note
se que boa parte dos munocipoos de médoo porta, m
clusove ao redor de Catanduva, estio às portas de 
poss1veos epodem1as , deve-se a um COri)Urrto de te
tores a serem considerados" 

- o empenho e dediCIIÇio dos funcoonénos de 
EMCA em seu trabalho constante e organJDdo, du
rante todo o ano (meda de 6,7 VISIIaSidormctlJQ/ano), 

- sens1b1lodade e vontade politica do Governo 
munoc1pal, que vem pnonzando o combate à doença; 

- partocopaçio e colaboração da comunidade 
que, de modo geral, tem acolhido os VISIIado- em 
suas cases e cumpndo com sua parcela de reepon
sabllodade 
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Cumpnmentarnos o Prefeito Felix e seu Secne
táno de Saude pelo exemplo dado Aliás, Catanduva 
lambem merece elogoos por ter onocoado o Projeto de 
Garantoa de Renda Minoma, com concc rml famílias já 
onscrotas no Programa, a exemplo do que outras CI
dades do ontenor de São Paulo começam a fazer. 

Sr" Presodente, encerro meu pronunCiamento, 
regostrando monha vosota nestes ultomos doas as coda
das de Franca, Jabutocabal e Guanba, onde também 
estão sendo Implementados programas de garantoa 
da renda monoma VInculados a educação. 

Murto obngado. 
A SRA. PR!:SfDENTE (Emoloa Fernandes) 

Esgotada a losta de oradores 
Os Srs Senadores Espendoão Amon, Roberto 

Freore, Odacor Soares, Lúcoo Alcântara, Cartos Be
zerra e João França envoaram doscursos à Mesa 
para sarem publocados na forma do dosposto no art 
203 do Ragomento Interno 

S. Ex"s serão atendodos 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 

Presodente, Sr"s. e Srs Senadores. num paos com a 
extensão do Brasol e com seu Inste quadro socoal. 
todo e qualquer trabalho volunlàno e bem-vondo. 
Quando este trabalho e voltado para a saude, sua 
omportáncoa frente à comunodade e oncomansuravel. 

Conhecemos todos o caos em que se encontra 
a saúde publica brasoleora Doentes monendo da he
modiálise, bebés morrendo em hosprtaos publocos por 
falta de leitos, Idosos monendo em asilos públocos. 
hosprtaos sucateadOS, medocos mal pegos, uma gama 
enorme de problemas abngondo a grande maoona dos 
brasoleoros, sobretudo os maos necessrtadOS 

Quando surge um servoço voluntáriO de saúde 
públoca, não podemos dalltar de louvá-lo. E o que 
laço, hoje, em relação à Rede Femmma de Combale 
ao Cãncer de Joonvolla, CUJB fonalodade é atender. 
gratuotamente, às pessoas vitomas desse mal, na
quela pnvolegoada cidade de Santa Catanna A Rede 
procura dar um tratamento dogno às pessoas necas
soladas, não apenas por meoo de doações matenaos, 
como alimentação. medicamentos. mas também de 
tratamentos médocos e psocologocos, sem nenhum 
õnus para o pac~ente 

Possuo a Rede um ambulatóno médoco que, em 
1 O mesas de luncoonamento, atendeu a rnaos de 9 
moi pacoentes, por meoo dos seguontes procedomentos 
médocos: coletes de matenal, colposcopoas, cauten
zações, boopsoas, mamograloas e unra-sonograloas. 

Sr. Presodente, o câncer, s6 no Brasil, vrtoma 
anualmente, cerca de 90 moi pessoas A Rede, cons
coente da necessodade de combater e eVIIBr essa 

doença, promove permanentemente, palestras, se
mananos, reunaões em empresas. escolas, clubes e 
assocoações, alem de manter 3 clubes de rnastecto
mozadas, em Joonllllle e seiiS am!dores O Selor Edu
cacoonal da Rede tem como objetovo geral a profolaxJa 
do câncer, aspecoalmente de colo de útero e de mama 
e como objelovo especiloco a trarosrnssão de onlorma
ções sobre o cãncer, causas. sostemalologoa, tratamen
to e prognóstoco, onentação sobre a prevenção 

O setor de apooo e assostêncoa da Rede realo
zou, no penedo de um ano, maos de 2 moi vosotas 
hosprtalares, provodencoou omemações, cadeiras de 
rodas, colchões dagua, colchonetes, cobertores, tra
VtSSSeoros, lençoos, lraldõeS, artogos de hog111ne, uten
siloos, bnnquedos e outros. Encontrou doadores de 
sangue para os doentes necessrtados. 

A Rede conta com uma IOJB que vende, por 
preços módocos. roupas, calçados, louças, qiiBlsquer 
objetOs, novos ou usados, que lhes são doados, 
com a fonalodade de obter recursos para atendomento 
aos doentes ontemados no Hospotal São José e as 
pessoas carentes que a procuram. 

Também são dislnbuidas, graturtamante, pela 
Rede, poóleses para mulheres mastectomozadas São 
emprestadas, as pacoentes em tratamento qUIITliOterá
poco, 160 perucas doadas pela Sra. Sandra Segal, vo
luntána do Hosprtal Albert Eonsleln, de São Paulo 

Sr. Presodente. deoxamos aqu1 regostradas nos
sa adrmração e nossa homenagem à Sra. Donalda 
Baolono Kalel, presidente da Rede, a seu grupo de 
voluntánas chefiadas pela Sra. Eleonor Reomer, ao 
Hosprtal São José, aos médocos Ora. Mana Helena 
Kreutzfeld, Ora Suzana Mana Menezes de Almeida, 
Dr. Ademor Gai'Cia Reparto, Dr. Alexandre Farah, Dr 
Ranoen Marcho, aos médocos resodentes, a IOdos, en
fim, que de uma forma ou de outra, anonomamente, 
têm 8Judado nesta cruzada de combate eo câncer e 
de amparo a suas vlbmas. na codade de Joonvolle, em 
meu Estado 

Era o que eu tonha a dozer 

O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS- PE)
Sr Presodente, Sr"s. e Srs Senadores, a democra
Cia não se consbtuo algo dado para sempre, não se 
trata também de algo orreversivel, mas som uma con
quosta pennanente, um processo de construção 
constante. sendo quase que dlános os pengos que 
rorodam esta trajetóna de se VtVer num amboente só
coo-poii!K:o de amplas liberdades. 

Nesta batalha pela manutenção e amploação 
dos espaços de partoapação da cldadanoa, depara
mo-nos com ações absurdas e onacedáveos, e proce-



ANAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 199R 

dentes de setores de onde não se devena esperar 
arreganhas de corte autománo 

Em recente passagem pelo Tnãngulo M1nero. 
acompanhando o nosso candldado a Presidente <ta 
Republ1ca. C1ro Gomes a um debate na Umverslala
de Federal de Ube~ãnd1a. tomos abordados por va
nos membros daquela comunidade, entre professo
res. alunos e lunaonános. que nos denunc~&ram a 
exiStência de uma esdrúxula m1nuta de resoluçãiD a 
ser levada ao Conselho Umversl!áno, que VIS& pro~

blr diVersos t1pos de mandestações públiCas no Cllm
pua Sabemos que uma das responsabilidades cllos 
d1ngentes de uma uniVersidade é zelar pelo patnmõ
mo a pelo bem comum e ISto está mudo claro nos 
estatutos, regulamentos e reg111111ntos da nossas ~ns
IIIUIÇães de ens1no. Entretanto, em nome de ta1s 
prenogatiVas nlo é llcdo a nmguém 1novar cercean
do liberdades 

Pelos considerandos apresentados pelo Reler, 
por 1ntermed10 da sua assessona. entre os qua1s um 
que se refere à necessidade de assegurar a salutar 
e normal tranquilidade pessoal e coletiVa da comum
dada que ubl1za e VIVS em tomo do Cllmpua, bem 
como a preservação do patnmón10 da Un1vers1dade, 
e outro expondo que as atiVIdades fast1vas resultam 
em agllações, perturbação da ordem, 1mtação do 
s1stema nervoso da comunidade VIZinha e total das· 
raspado às autoridades un1Vers1tánas, não e dff1c11 
para nenhum Cidadão 1dentd1C8r o e1xo do que dese
Jam as autondades uniVBrsl!ánas. 

Esperamos que o Conselho daquela UniVersi
dade re)l!de esta tentatiVa obscurantiSta É lnadmiB· 
Sivel estabelecer tais restnções, sobratudo se oon&l· 
darannos que o amb1enta do cempue deve ser o 
ma1s damocralloo possível. D1r18 ma1s, o cl1ma um
versdano dava ser llbertáno, aberto, pluralista condi· 
çio mesma para o 1ncenbvo à cnaiiVICiada, a IIIIIBII

~ncl8, a formação cultural da juventude a a ptôpna 
ahrmação da nossa Identidade nacional. 

DIBnte deste assomo autontáno, fizemos ver 
aos nossos Interlocutores da Ubertindl8 de que não 
podemos reagir emociOnalmente e CBJrmos no radu
CIOntsmo, admitindo, como fazem vános compallhel· 
ros, que a Sduaçio hote está p1or do que nos tempos 
de ddadura rmldar Se laço esta ponderação cor111a o 
reduaoniSmo é para não perdermos a me:nóna e 
não esquecermos dos tempos da chumbo quando 
atos autontános não eram latos ISOlados nem meras 
tantabVas bem ou mal sucedidas. mas a pura e Sim
ples rep<assão, o ObecurantiSmo cunural. a ameaça 
e 1nt1rntdação, a tortura, o ax01o e assasSinatos que 
1nvad1Bm os lares e formavam o cotiCIIBno das ruas e 

praças escolas templos lábncas e SindiCatos, e 
campus untversttanos. 

O que esta para ocorrer na UniVersidade de 
Uberlãnd1a e preocupante e pengoso para as liber
dades democrat1cas. devendo o lato ser duramente 
combattdo Af•nal em nosso meiO, cada vez ma1s 
democrat1co não se deve penn111r, sob qualquer pre
texto, o ovo da serpente 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr 
Presidente. Sr"s e Srs Senadores, a sessão deste 
d1a 7 de abnl. depoiS de ser deshnada pelo Senador 
Bernardo Cabral. com quem ma po&ICIOilO para co
memorar os 50 anos da OrganiZação dos Estados 
Amencanos. marca a1nda duas datas de extl'8ma re
levância para todos nós 

- Comemora-se hOJe o 01a Mund1al da Saúde 
Traz-nos à ratlexão as condiÇÕIIS a que, por todo o 
Pa1s, estão submetidos milhões de brasileirOS Um 
quadro lamantável. Já cnbcado pela própna Organi
zação Mundl81 de Saude, apontando o crescmento de 
tuberculose, da hansen1ese, de AIOS e de dengue. 

E Inste ter que admdlr que, a entrada de um 
novo m11én10, a1nde conv1vamos com doenças tá er
radiCadas em mu~os pa1ses e que voltamos a ter en-
11'11 nos algumas que. mesmo aqu1, Já havl8m Sido 
exhntas. Entretanto. este e um desafiO com o qual, 
agora. ests se defrontando o MiniStro, e nosso cole
ga de Senado. Jose Serra 

Além deste dl8 marcar tão mportantes reflexõ
es. marca. também. o D1a do Jomallste. E, aqu1 que
ro expressar m1nha admraçio e apraço aos colegas. 
em cuJa profissão m1l~e1 ao longo da década da 60. 
no R1o de Jane1ro 

Transcona neste dela. aqu1 na Capotai da Re
pública, o 2. • Sem1néno lntamac10nal da JornaiS Olá
nos, que, contorme lnsou o Jomalàa Paulo Cabral, 
Pres1dente da AssociBÇáo N..,IOfllll de JomaiS -
ANJ. tem como grande ménto a ldentdiceção do let· 
tor com a not1c1a A ngor, d1sse Paulo Cab1'111, esta 
evento comemora a desooberla. por pel18 dos plllfiaao
I'IIIIS da Imprense, <PI o bras•am goste da ler 1QrM8. 

Dessa forma, os senhontS JQmaltstss. qua aqu1, 
d1ar~amente, exercem seu ofício, devem Hnllr-se 
cade vez maiS responsáveis, prohssional e poiiiK:a
mente, na medida em que nlo apenas possam e de
vam garant1r o aoasso do seus leitoras à 1ntonnação, 
mas. sobretudo, que o laçam através de lrtforrnr,õ
es de qualidade, que 1nteresse dlratamenla ao seu 
público e. por decorrênaa, à Nação. 

Neste 01a do Jomal1ste, cumpnmento todos os 
prollss1on&1s que por esta Brasil afora tetmam em la
zer prevalecer a verdade dl8nte das CIICUnstártCias; 
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tanto àqueles que, no 1ntenor, fazem dos ]Omllls re
gionais e do nidlo-]omaiiSmo o me1o de comuniCa
ção e de reiVIndicação ma1s democrático e prox1mo 
ao ledor e ao ouv1nte: ass1m como. com o mesmo 
respedo e entus1asmo, cumpnmento o Pres1dente do 
Comtê de Imprensa do Senado Federal, Jomahsla 
Alexandre Jard1m, em nome de quem faço extensiVO 
meus cumpnmentos aos ma1s de 200 profiSsiOnaiS 
cradenaados para cobertura nesta Casa 

Que o dia 7 de abnl, 018 do Jomahsta, Sirva
lhes para, além das comemorações a que fazem JUS, 
trazer à baila reflexlies de caráter profiSSIOnal, ábCO 
e, ~netusiVS, sobre denúncias que, respaldadas pela 
IIMISIIQSçâO sufiCiente, possam dar acolhida como 
Podar da Unlio. Atá porque a sustentação do regi
me democrát100 faz-se com um LegiSial1vo aUIOno
mo e bem 1nfonnado, que leva em consideração as 
reportagens ass1nedas por proflssiOOIIIS que, nesta 
Casa, convnrem conosco e partilham dos anse10s de 
uma Nação ma1s JUSta e modema. 

Meus cumpnmentos pela passagem do 018 do 
Jomahsta. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSOB- CE)
Sr. Preslderde, S~ e Srs. Senadores, nesta data 
tão S1gn1f1CBI1Va que é o 018 Mundl81 da Saúde, ocu
po a tribuna desta Casa para falar sobre sua Impor
tância, sobre o tema escolhido para reflexão no d1a 
de hoje, e para regiStrar, de modo espec1al, o trans
curso. neste ano de 1998, do c1nqüentenáno da Or
garuzação Mund1al da Saúde. 

Há exatos c1nqüenta anos, um grande número 
de nações reun11am-se para aSSinar e Certa de cna
ção da Organização Mundial da Saúde- OMS, com
PIOruetendo-se a melhorar a saúde dos povos do 
nLindo, e, desde então, têm sido regiSirados nolá
VISIS progressos - setor tão Importante para a 
VIda doe seniS humanos. 

Desde 1948, ano em que foi cnada a Orgamza
ção Mundial da Saúde, celebra-se no dl8 7 de abnl, 
em cada país-membro, o 018 Mundlllf da Saúde. 

GanhOs subslanc1818 foram constelados, nesse 
último me10 século, sobretudo em relação à popula
ção lrllanbl, cumpnndo destacar a mportinc18 do pa
pel desempenhado pela OMS para que fosse alcan
çado o expressiVO recuo da mollabdade nessa huxa 
elé.na tão vulneráwt, o aumemo da esperança de 
VIda das cnanças, a el1nunação de verdadeiros flage
loa do passado, como a vanola, e e vrtonosa luta em 
buaca da emadiCSÇâo da pohoml&lde 

Erdretanto, á preciSO reconhecer que, em cer
tos setores, como no da saúde materna, o sucesso 
a1nda está distante, e a tragádl8 da mortalidade ma-

tema é causa ma1or de sofnmentos e de lnJUStças, 
constdulndo um grave problema a ser enlrerdado 
sem delongas pelos governardes de um enorme nú
mero de pa1ses. 

A gravidez e o parto são acontecimentos murto 
Importardes na VIda das nLIIheres e na de suas faml
lles e, na ma10r parte das vezes. sio fonte de gran
des esperanças e de felicidade Desafortunadamen
te, ponim, para mudas delas, esses acomec1mentos 
podem também se transfonnar em fonte de temor, 
de solnmemo e atá mesmo de mona. 

Bem sabemos que, embora a graVIdez nio 
seJB uma doerça e s1m um processo fiSIOlógico nor
mal, ela apresente certos nscos para a saúde e para 
a sobreviVêllCI8 da mulher e da cnança que ela traz 
no ventre, e esses nscos I!XIstem em todas as SOCie

dades do mundo. 
Se considerarmos as estatlsbcas em termos 

globais, todos os dl88 molraftl, no mlnmo, 1.600 
nLIIheres em consequência de compiiCSQÕIIS do par
to ou da gravidez. Isso s1gnd1CB que calCa de 585 m1l 
nLIIheres morrem, todos os anos, sendo que quase 
90% dessas mortes ocorrem na Ásia e na região da 
Áfnca subsaanana. aproximadamente 10% nas re
giões em desenvolvlmerdo e menos de 1% no mun
do desenvolvido. 

A mortalidade materna, de todas as estetlstiCBS 
monttoradas pela Orgamzação Mundlllf da Saúde, é 
a que apn1S8nla o ma10r cordraste erdre os pelses 
desenvolVIdos e os em desenvohnmerdo, Sr. PI'IISI
dente. 

As causas mBIS freqiientes de morte ou de ris
co na gravideZ e no parto são hemonag18, h~P&rten
sio 1nduzlda peta gestação. 1ntecçio utanna e abor
to pratiCado em más condiÇiies. 

Nos países desenvolVIdos, esees naco& foram 
amplamerde m1n1m1zados graças aos cuidados espe
CIIIB a que cada mulher gráVIda tem acesso durante 
a graVIdez e o perto. 

Nos pelses em desenvolVImento, ponlm. cada 
graVIdez se coriSbtUI em uma VIBgem rumo ao des
conheCido, da qual, 1rllei1Z1T18nte, mudes mulheniS 
nio conseguem voltar. 

Para que tenhamos uma ldá1a do verded&lro 
abismo ex1stente entre palses desenvolvidos e em 
desenvolvlmemo em relação à rnalemldade, vou CI
tar apenas os discrepardes dados estatiSIJcoS rate
rentes ao nosso continente amencano· enquemo na 
Amánca do Nona o nsco de que uma mulher morra 
de compiiCSÇOee relaciOnadas com a graVIdez é de 1 
em cada 3 11111 e 700 casos. na Amánca L.allne e no 
Canbe esse nsco é de 1 para cada 130 casos. 



O que é revoltante. neste caso. é sabermos 
que é menos difícil do que se supõe reverter esse 
quadro assustador. Estima-se que mars de 50% das 
mortes matemas podenarrr ser prevenrdas com um 
esblo de vode maos saudá11el, com o aceso a servoços 
de saude de qualrdede, com pessoal qualdocado e 
com atenção especoal em casos de complocações 

Sr. Presidente, tendo em vosta a gra111dade de 
tudo que acaber de enumerar, for escolhido como 
pnncopal obJeto de reflexão, neste 7 de abnl, em 
cada um dos 191 países-membros da Organozação 
Mundial da Saúde, o oportuno tema Malerrndade 
saudável. 

O propósito do Doa Mundoal da Saude. bem sa
bemos, é sempre murto claro rncentovar lodos a pen
sar, em nível mundoal, e a aluar. em nrvel local, so
bre o tema aspeciiiOO escolhrdo Foo consenso. no 
imbolo da OMS, que o de 1998, maternidade saudá
vel, é, _, dúvoda, um tema de rmportãncoa mundoal 
em termos de saúde púbfoca 

A data que hoje comemoramos e. portanto, o 
momento Ideal para proclamar em alto e bom som. 
que governos, orgaFliSmos de desenwlvomento, ho
mens. mulheres. escolas e meoos de comunocação 
devem trabalhar JUntos para garantor a Iodas as mu· 
lheres o aceeso a gestação, ao nascomento e ao 
pós-parto nas melhores condiÇÕes para a mãe. o 
bebê e a famüoa 

Em nosso País, as estalrstrcas de morbldade e 
de mortaltdade maternas são extremamente preocu
pantes e é preciSO que a maternidade saudável se 
tome verdadeiramente uma pnondade e um dos 
pniiCip&IS obfllbvOS das ações a serem empreendo· 
das pelo MrniSiéno da SaUde. 

Sr. PreSidente, no Brasd. as mulhelas em Ida· 
de reproduiiY& representam 25% da população ge
ral. O nsco reprodutiVO. em nosso País, e rnúrneras 
vezes maoor do que roas persas desenvolvrdos, poos 
a nossa taxa de mortalidade materna corresponde a 
cerca de 148 óbdos matemos para cada 1 OCII rml 
naacrdos YIYOS, segundo esbmabvas de 1995. Isto 
sognlfoca que, a cada 2 horas. uma mulher mane no 
BrasrJ de111do a complicações decoo rentes de graVI
dez. parlo ou pós-parto 

Somos um dos países recordrstas em mortah· 
dade mateme na Aménca l..allna Se os numeras 
apresentados já são consrderados assustadores. rma
grnem a que afnJs attngrríamos se fossam elalova:nen
te regrstrados todos os casos de mulheres que mor
reram durante a geatação. o parto e o pós-parto. 

Apeosar de reconhecer a graVIdade desse pro
blema no Bras~. eu não podena derxar de ~r o 

fato de que o Go11erno do Presrdente Fernando Han
nque Cardoso vem envodando grandes esforços para 
reduzor drastrcamente as alarmantes estatrstrcas na· 
cronars de morDr-mortalrdade materna 

A Pesqursa Nacronal de Demograira e Saúde -
PNDS realrzada em 1996 wnfrcou um rncremento de 
16% no atendrmento á gestante, na úllrma década , 
Em 1996, alongou-se 86% de cobertura, sendo que 
66% das mulheres realrzaram a pnmerra consulta 
durante o pnmerro tnmastre da graVIdez . 

Isso não srgndrca, porém, que todo esae per
centual de mulheres for convenrentemente assratldo 
durante toda a gravodez. A mesma PNDS revelou 
que apenas 8% das mulheres atendidas co~ 
rem a mars de 7 consultas, apenas cerca da 51 'llo re
ceberam o cartão da gestante e apenas 45% a -
gunda dose da vacrna anb-lall!inrca. que PnMnB con
tra o tétano neonatal 

Para reafirmar sua delermrnação de atender lls 
reiYindrcações das mulheres brasrlerras, em 28 de 
maro de 1996, no Ora de Combate à Morta~dade Ma· 
tema. o Gowmo Federal, voa Mrnrsténo da &Wcle. 
lançou o Plano Nacronal de Redução da Mortalidade 
Materna Nos ultrmos anos. com alerto, a quantidade 
de mulheres atendidas durante a gestação e o parto 
vem aumentando srgnrtrcatrvamente. 

Nos doas atuars. os procedrmantoa ligados à 
gestação e ao parto representam a maror parta dos 
gastos com rntemação no Srstema únrco de &Wcle 
- SUS Nos ullmos 5 anos. tem sido cada vaz 11'111101' 
o numero de partos ocomdoa em unidade hospitalar, 
tanto na zona urDana quanto na zona rural 

Acredrta-se que essa amplração do unovarso de 
mulheres atandrdas durante a gestação a o parto 
dava-se à rmpJantação das açõas do Programa de 
Atenção Integral à SaUde da Mulher - PAISM na 
rede de sarvoços públrcos de saude, à meror oferta 
da rnformações lls gestantes a ao -.ao unovarsal 
oferecido pelo SUS 

Porém. eu não podena derxar de mar raouar 
aqur um dado preocupante, que ravala as anonnas 
drsps.ndades exrstentes entre as doversas regrõas do 
Pars, Sr. Presidente 

Apeosar de as estallsbCaS revelarem que a 
maoona dos partos wm ocorrendo em unrdacles hos
pllalares. obser11am-se 11anações de 80 a maos de 
250 6bdos por 100 mi nascrdos VIVOS, quando se 
compara a Ragrão Sul com a Ragrão Norta do Pais 
ou mesmo entre drterentes regrõas da um mesmo 
Estado da Federação. 

Easa sduação não pode perdurar. E PfiiCISO 
que, em Iodas as regrõas do Pars. as mulha- bra· 
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slle1ras possam dar à luz seus f1lhos sem correrem 
nacos desneosssános. 

Ao conclwr meu· pronunciamento, neste D•a 
Mundial da Saúde, gostar111 de prestar m1nhas home· 
nagens à Orgamzação Mund1al da Saude, pelo 
transcurso de seu c1nqüentenano, parabemzando-a 
por seu relevante trabalho em prol da saúde da hu· 
manidade. 

Gostana também de, nesta data tão SignifiCai•· 
va para a sauda, que hOIB comemoramos, extamar 
1111nha esperança da que o novo M1mstro da Saúda, 
nosso competente colega José Serra, com sua larga 
axpenêncl8 no plane)Bmanto e gerei1Ciamanto dos 
recursos públiCOS, tome verdadeiramente pnontáno 
o atendimento à saúde da mulher durante a gesta· 
çi!.o, o palio e o pós-palio, d•namwmdo o ProJeto 
MatemiCiada Segura, J(lmplantado no País, com en· 
foque diferei1CI8do para a atenção ao parto e nasc•· 
manto; prevenção e tratamento do aborto; preven· 
ção da gravidez 1ndase)ada, entre outros aspectos 
relacionados à saúde da mulher em geral e da ges· 
tanta e da panunenta em paniCUiar 

Espero que, sob sua f1rme d•reção, haJa um au· 
manto da cobenura e urna melhona s•gndiCabva da 
qualidade nos seMÇOs públiCOS de saude Espero. 
finalmente, que o M1msténo da Saúde cons~ga obter 
I'I'IIIIOr efiCácia na asSistência à saúde reprodut1va 
prestada às mulheres brasileiras, reduzindo a morb•· 
monalldade materna e •mantll, em todo o nosso 
Pais, para que o Brasil de1xe de ser um dos campeô· 
as lat•no-amencanos de óbitOS matemos 

Era o que eu linha a dozar, Sr Presidente. 
Multo obngado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -

Sr Pres•dente, S .. s e Srs Senadores, ao longo da 
1111nha vida, guardei sempre a f1rme corMcção de 
que a coerêi1C1a e a parbnáciB na defesa do 1nteres· 
se públiCO são os atnbutos maiOres a quald1car a ati· 
vldada políbca. 

Não IICBIIo, por exemplo, a leviBndade com 
que alguns homens públiCos trocam da pamdo com 
fnsqüênciB de de1xar pasmo, ass1m como se uma Je.. 
genda panldána 1011111! algo tão despiCIBndo quanto 
um rótulo de sabão em pó e o programa da agrem•a· 
çi!.o fosse uma reviSta de quadnnhos que se JOga ao 
l1xo tão logo tenha sido lida 

Embora compreendendo que a marcha da H1s· 
tóna não oasss e que, sob o mfluxo dessa evolução. 
evoluem também as Ideologias, conbnuo a crer que 
os homens de caréter podam avançar em suas pos•· 
ções, mas não podem JamaiS tra~r seus pnnc1p1os 
basilares, seus ldaBis ma1s caros as utop111s que 

abraçaram na JUventude ao assumrem seus pnme,. 
II)S compronussos de Cldadarua. 

É por ISSO que hé maiS da 30 anos m11ito no 
pan•do que ajude• a fundar, o antigo MDB hoJe 
PMDB , opção para a qual fu1 conduzido quando o 
reg1me arbrtréno 1mpós o b1pan1dartsmo. Era, sem 
sombra de duvida, a opção coerente para quem VI· 

nha das lutas do velho PTB. 
SeduZidO que lu1, a1nda na 1n1AI1CIB, paio cans· 

ma e pelo ldeáno humaniSta e palnóiiCO do ITIBIS ax· 
traonl•náno estadista brasileiro, o saudoso Pres•den· 
te GetúliO Vargas, 1n1C1BI cedo minha mii11Anc1a na 
mocidade trabalhiSta. Quando as sombras do obscu
rantismo e da prepotêi1CIB se abateram sobre a Na· 
çlo, o engaJamento na resiSiêiiCIB cfvlca aglut1nada 
em tomo do MDB lo• o cam1nho natural para o então 
Jovem professor mato-grossense. 

Da proposta abraçada naquele momento dra· 
rnáiiCO de nossa HISióna JBmBIS me afaste~, mesmo 
quando diSCnrmnado, perseguido a até encan:erado 
pala mão cruel a VlngatNB do reg1me d1SCnc10náno 
Fu1 sempre, e conbnuo sendo. um peemadeb1sta. 

Mas a coerêi1Cia que procuro manter am m1nha 
vida públiCa, Sr Presidente, não se resume à fidel•· 
dada a essa agrem•ação panldána à qual tanto ma 
orgulho de penencer Ao longo dessas ITIBIS de 30 
anos e pnnc1palmente no axareíCIO dos 6 mandatos 
populares que a brava gente rnato-groasansa me ou· 
torgou, da Assembléia Leg1slabva ao Senado da Ra
púbiiCB, passando pela Câmara Federal, pela Pref81· 
tura de Rondonópolls e pelo Govamo do Estado , 
mantiVe sempre a f1del1dade ao mesmo ideéno bés•· 
co pelo qual batalhava Já no 1nício da década de 60. 
nas f1lalras da mocidade trabalhiSta. 

ConJUntamente com a luta pelas liberdades da
mocrébca& e rna•s a•nda após o fim do reg1me auto
ntáno , mnha atuação pollbca pautou-se sempre 
dentro dos parâmetros traçados por Vargas e pelo 
grande Ideólogo do trabalhiSmo, Alberto Pasqual1n1 
Dessa forma, as grandes l•nhas a fundamentarem 
m1nhas lniCIBIIVBS e propostas S8f8 no LegiSlatiVO. 
SBJB no ExecutiVO têm sido a defesa do progresso 
com JUstiça SOCIBI, da redução das dlllllgualdades re· 
g1ona1S madlllnle a 1ntenonzaçi!.o do dasanvolvlmen· 
to, e da descentralização adm1n1stra~va por me10 da 
muniCipalização. 

Sr. Presidente. no contexto da m•nha luta pelo 
desenvolvimento com JUSIIÇB SOCial, tenho alenado 
repahdar:Jlenta, ao longo destes quatro pnme1ros 
anos da meu mandato senatonal. para as funestas 
conseqüências e os graves nscos pata a econom111 
naciOnal acarretados pela politica de 1uros ahos que 
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vem sendo aplocada pelo Governo Nessa mesmo 
contexto e no boJO da luta pela ontenonzação do de
senvolVImento , adverll retlaradamente, também. 
para a urgente necessidade de se laahtar o acesso 
ao crédito rural, mormente para os pequenos e mé
diOS agncultores Minha argumentação loo sempre no 
sentido de que a radução nas taxas de JUIOS e a 
maoor facilidade na obtenção do cred~o rural condu
zonam à retomada do desenvolVImento, ao aumento 
das exportações a à m&lOr alerta ele empregos, com 
8VIdentee omplocaç/iel positovas para a redução das 
desogualdades SOCIIIII 

Já ao subir peta pnmeora vez a esta tnbuna, em 
111810 de 1995, foz anlábco apelo ao Governo Federal 
para que I9BXIIInll18lll a polibca lonaiiOBira VIgente, 
adverllndo para os 111005 da ser o Pais conduZido ao 
càos, caso nio fossa promovoda omedlata mudiWiça 
na pohllca de turos altoa 

Naquela mesmo pronuncoamento, aponteo a n• 
casaoclada de ae asegurar lugar de destaque para o 
setor agrfcola, no COntexto da pollllca econOnuca, 
tendo em vosta seu papel lunc:tarnental como onstru
mento para a promoção da )ustoça socoal, para a om. 
nonzaçio do desaniiOIVImanto e para a atenuação 
das pressões socoaos nos grandes centros urbanos, 
por maoo da amploaçio da oferta de alomentos a da 
redução do êxodo rural. Oaataquao, outrosSim, a con
tnbuoçiio do sator agncola ao esiOIÇO de exportsção 
a rnenc:ooneo a contonuodada de seu crasamanto, 
bem como da agrotndústna, malgrado as c:ond1çõaS 
adversas que pi'IMIIecoam haVIa Já mBJS de uma d6-
cada. Relen a possobllodade, absolutamente lactovel, 
de dobrarmos o montante da safra naaonal. ressal
tando o labuloao ompacto que um avanço des8a pro
porção tena aobr8 o men:ado mtemo e sobre as ex
portaçOes, sobre a contuntura econOrmc:a a sobra o 
quadro social do Pais 

Por Iom, ao coilcluor meu diSCUrao de eslléiB 
neste Planéno, argumenteo que sO o d-.volvoman
to garanbna a consoiJdaçlo do processo de astalllb
zação da aconorna, estebilozação que PI'IIC8 de 
lato ser permanente, a IIm de gerantor noaso objebvo 
.,_r o dasanvoiVImento com IUSIJÇB socoal. 

Sr. Presidente, na conbnuoclada de rnmha atua
ção nesta Casa, renerao, em diversas oportumdades, 
as eCIVertênciBS e propoatas COnbdas naquele pn
meoro pronunciBmanto, acerca da pollllca de turoe e 
da polltoca agncola. Mulla& vezes abolllao, em parb
cular, a questão do crédito rural Poos bem O motiVO 
pala qual Vllnho hoJe a aata tnbuna é ragostrar com 
grande sabsfaçio o recente reconhecimento, por 
parte do Presidente Fernando Hennque Cardoso. da 

algumas dessas veodades que ha tempos venho ellr
mando 

Reloro-me aauo a declarações presodencoaos 
com relação a esses temas. publicadas pela ompran
sa no doa 4 ao corrente mês 

No que concerne as taxas ae JUros, o J...,.l 
de BrasDia daquela data nobclou entreVISta concedo
da pelo Prasodente a um canal de teleVISão. levada 
ao ar na vespera. em que Sua Excelêncoa defendeu 
a redução naquelas taxas, admrtondo o caréter SUICI

da da sua eventual manutenção nos patamares 
atums De acordo com o penOCioco o Presidente afir
mou E claro que a taxa de JUros tem que abaixar, 
senão e um ftro no pé Além dosso, Sua Excalêncoa 
apontou as duas categonas que, na sua op1nllo, 
maos sofrem com os ouros aRos os doversos níVISis 
de Governo, que, ao emitiram títulos de suas dovo
das, acabam pagando mu~o caro e até se VISndO su
focados na esporai do endiVIdamento, e os consumo
dores que compram a credrto 

EVIdencoanao que o Govemo pretende dar con
sequêncoa pratoca a essa anéhse do quadro econó
miCO expressa pelo Presidenta em sua entreVIeta, a 
rauruão do Cormtê de Polotoca Monetana realizada 
naquele mesmo doa 4 promoveu uma redução nas 
taxas de ouros rnaos expressova do que o esperado 
pelo mercado A Taxa Bésoca ao Banco Central 
(TBC) expenmentou uma queda de 6 e meoo pontos 
pan:entuaos, caondo de 34,5% para 28% ao ano. 
Consoelerando-se que as melhores expectatiVas do 
mercado apontavam para uma redução entre 3 e 
m&IO e 4 e meoo pontos percentuaos, nio há dOVIda 
da que a decosão anuncoada representou urna grata 
surpresa 

Embora se deva apontar que e taxa permane
ce elevada, o que lave mBJS sognolocado para o mer
cado maJS mesmo do que o montante do recuo defo
nldo é a sonalozação de que a polítoca de redução 
dos JUros lera continuidade Atonai, os ernprasénos 
reclamam assa deciSão como !atar condiCionante da 
manutenção de seus piOJIItos de onvestomentos. 

Com eleoto, esperamos que o Govamo tenha 
mesmo cornp-ndldo a urgêncoa de avançar celere
mente nessas medidas de redução das taxas de JU· 
ros e que contmue a adolil-las com presteza e nsgu
landade Aloés, os comentanstas polotocos e econOml
cos foram uninomes em apontar a taxa da desem
prego de 7 e rneoo por cento, dovulgada pouco antes 
da reunião do Com~ de Polltoca Monaténa, como o 
pnncopal móvel da deciSão de acelerar a queda nas 
taxas ae ouros 
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Por um lado, o crescomento do desemprego 
evodencoa a necessidade de afrouxar o tomoquete 
craddocoo para permlbr a retomada da atovldade eco
nôrmca e a conseqiierde croação de postos de traba
lho; por outro lado. os numeros relatovos às reservas 
externas e a balança comercoal demonstram que es
tão superados os motovos que levaram à ultoma e 
brutal elevação nas taxas de JUI'OS, em outubro do 
ano passado, quando da eclosão da cnse econ6mo
ca naÁsoa. 

Nossas reservas em moeda estrangeora vêm 
crescendo rapodameme e, aonda no conante mêS, 
deverão retomar aos mveos em que se encontravam 
antes da cnse asoátoca. Vale ressaltar, aonda, que 
boa parte do capotai estrangeoro ontemalozado no 
Pais no perlodo maos receme conasponde a onvesb
memos produtiVOs, e não meramerde aspeculatiVOS. 
Ou se1a a sduação das reservas externas melhora 
n.!io apenas quanblatova, mas também qualltabVa
merde Isso sogmfoca que o Brasil é atraeme e muito 
para o capotai estrangeoro, não havendo qualquer ne
cessodade de manutenção das estratosféncas taxas 
de JUI'OS para contonuar a atrai-lo 

No que tange à situação da balança comercoal, 
vêm-se reduzondo de maneora sognofocatova, nos úlb
rnos meses, os pesados défocds que, até pouco tem
po atrás, se venfocavam a cada apuração mensal. 
Em fevereoro, o défocd foo de apenas 214 molhl!es 
de dólares e, no promeoro bomestre do ano, focou 
em 1 bolhão 690 milhões de dolares, 48% menor 
do que aquele venfocado no mesmo período de 
1996. Essa mafhona de nossa balança comercoal 
decorre, em pnmeoro lugar, do melhor desempe
nho das exportações que regostraram um aumento 
de 14,5% no bomestre, mas também de um cresci
mento mais moderado das omportaç6es que cres
ceram apenas 4% , um resultado que deve ser 
consoderado excelente, tendo em vosta que no ano 
passado elas cresceoam 15%. 

Ora, um dos pretextos para a manutenção das 
elevadas taxas de 1uros era a necessidade de atr&Jr 
capotai extemo para fonancoar o défocd da balança co
mercoal. Na medoda em que agora estamos expor
tando maos e omportsndo menos, é menor nossa de
pendêncoa dessee capotaiS. Logo, a redução das ta
xas ds 1uros pode ser maos célera. 

Como msos um fator a recomendar essa ecete
ração. temos a sduação de tranqCnlldade que se ob
serva na economoa dos demeos países, partocular
mente na dos Estados Unidos. 

Em outras palavras, o que estou tentarldo de
monstrar é que, além de uogemememe necessána 

para permitir a retomada do desenvolvlmemo, a re
dução dos JUI'OS deve ser prornovoda porque está 
respaldaoda por todo um cenáno muito favorável que 
a autonza plena.'l'l8rde , representado pela elevação 
de nossas reservas camblaos, melhona de nossa ba
lança de pagamerdos e tranqüolldade do cenáno on
temacoonal 

Sr. Presodeme, grarlde foo também monha sabs
fação ao ver o reconhecomerdo, por parte do Senhor 
PISiderrte da Repúbfoca, da conação das poslç6es 
que tenho defendido no que se ralare ao crédito 
agrlcola. 

Também no doa 4 do coname mês, o Estado 
ds S. P•to divulgou a audiênCia concedida pelo 
Presidente Fernando Hennque ao Fórum Nacional 
dos Secratános de AgncuHura. Ne oportunldede, os 
Secretános de AgncuHura de todo o Pais plertearam 
JUrdo a Sua Excelência mudanças elellvas na legls
laçlo que trata da conoesslo do crédito rural, etomo
narldo a burocracia que empena a Hberaçio dos re
cursos, ds forma a tornar esse instrumemo de esti
mulo à abVIdade agropecuárta maos próximo dos pe
quenos e médiOS agncuitores. Poslufaram também 
os Secretános que a agncunura saJB colocada no 
cerdro da politoca econ6moca, como ume estratágoa 
para o desenvolvlmerdo nacoonal. 

Segundo o dláno paulostano, o Pra&ldeme con
cordou com as quallCBS ~ pelo Fórum a 
lembrou o obsolebsrno da lagosfaçlo reguladora do 
cráddo rural, a qual remorde aos anos 60. Além dos
ao, Fernarldo Hennque defendeu a mudança ds 
mentalidade do Sistema fonanceoro, para que ela sor
va à socoadade a atende à agncuHura. 

No ano pass•do, os produtos agrlcolas foram 
os pnncipaos responsáVtHS pelo CI'88Cimento de 
11% de nosaas vendas ao exterior. No conente 
ano, sequer se oniCiou a comercoallzaç.lo da safra 
agrlcola, a nossa balança comercial já apresenta 
um dese,..,..,ho anamente promssor. Com toda a 
certeza, uma vez computada a conb1buoção dos 
produtores ruraos, venfocaremos que nosaas expor
tao;6es serAo muitisslmo expressovaa no conente 
ano. E- melhona da balança comarcoal permde, 
corno já relen, ume maos rápida recluçiio das taxas 
de juros, pois nos toma menos dependentes dos 
onvestimentos estrangeoros. Os JUros menores, por 
seu turno, permitortio que os agncuitores onvostam 
maiS a produzam rnaJS, levando a novos ganhos 
nas exportações. Fecha-se, dessa forma, um cir
culo que nio é VICIOSO, mas som vortuoso menores 
furos levam a maoor produção, que omploca meos ex
portaçlo, que permHe nova queda nos JUros. 
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De lato. Sr PI8Sidente, o .Pais não tolera rn&lS 
a conviYêncoa com as elev.,aaSSimas taxas de IUI'GS, 
Que vanham anvaablhzando a produção. Tampouco 
ooae o Paas tolerar o desperdacao de seu ancomensu· 
ravel potenc1al agncola em v•nude da •nérc1a em se 
aQOtar medadas samples, como a laciiiiBÇão no aces· 
so ao crédrro rural 

Essas são advertênc~as Que venho tazendo 
desde o anacao de meu mandato. e, por ISSO mesmo. 
só me posso congratular com o Prasldenla Fernando 
Henraque Cardoso .ao tomar conheamento que Sua 
Excelêncaa f8 compartilha dessas opm1ões Importa, 
agora. que o Executovo Federal va além do reconhe· 
emento da tusteza dessas cratiCBS e adale novas e 
VIgorosas medadas no senbdo de sanar de vez os 
problemas Para asso, contara com todo o meu 
apo10 Afinal. sensabiiiZBr as autondades para os pro
blemas que ateiam meu Estado. os trabalhadoras e 
os empreendedores deste País tem Sido a haverá de 
ser sempre a lóniC& de mnha atMdade políbco-parfa
mantar. Porque coerêncaa a combatavtdada são. para 
o homem publico. atnbutos que não podem !altar 

Manos turosl tt.lals 11p010 para a agnculwra' 
Mais produção• Mq .emptago' Nu; atamento na 
mesa do trallalhador 

Esse e o caminho para o progresso com JUSbÇd 
socaal Esse e o ca1111nho para a antenorazação do de
senvcdvamento e para a redução das desagualdades 
reg10naas. Esse e o meu col11pWIRIUO de luta' 

Era o que eu lanha a dizer 
Murto obngado' 
O SR. JOÃO FRANÇA (PPB - RR) - Sr Pre

sidente. Sr"s e Srs. Senadores, em edatoroal de sua 
edição de 26 da março, o Comoto Brulllenae de
nuncaa a "ormssão II!Jusllflcával do podar públiCO e o 
1ogo politoco rasteara como rasponséveas pelo "ancãn
dao que ha maas de trás meses lavra nos campos e 
savanas do Estado, e que )a consumu 20% de sua 
cobertura vegetal. avança numa !rente de 400 quaiO
metros e pontilha com 52 focos de labaredas 36 ma
lhões da hectares" 

A mesma ediÇio do )Ornai publoca, em sua dê
ama pag1na, ampla reportagem sobre o desastre 
ecologoco em meu Estado, acentuando que mol&do
res do Estado vãem as chamas consumrem suas 
casas e as plantações VIrarem canzas. alustrando a 
afirmallva com ampressJOnante foto. 

T ada a amprensa, nacaonaJ e antamacJOnal, 
vem, ha mesas. dedocando pégiRBS antaaras BD m
cêndJO que flagela Roraama. ameaça dazamar tribos 
andaganas. nessa amanso daaaslr8 ecológiCO que 
preocupa e alarma D.llllundo aVJiazado. a J11 alcançou 

érea correspondente à da Bélgoca. A VIZinha Vene
zuela, por antarrnadao de seu governo, expressou. 
rattaradarnanta. sua praocupaçio com o liVra alas
trar do 1ncêndacl, aetennanando, em lace da anddaran
ça do Governo tlrasiiBiro, meoldas de cautela que 
ampeçam o togo de alcançar seu terntono 

Ha meses. o 1ncênd10 que se alastra em Ro181-
ma tem sido localizado por toda a mídaa mundaal, 
com a pubiiCBÇâo de lotos e exibição de falmas Da 
todas as partes do mundo chagam manifestações de 
solldanedade ao Estado Vlbmado a à sua populaçlo. 
acentuando. s1rnu"aneamenta, uniVBrsal praocupa
çio com a pi'Mei'Yaçio acológoca em raglio da ta
manha amportêi"'CCB para o planeta. 

E até hoJe, Sr PI'BIIIdenta, não se VIU a mlnama 
demonstração de praocupaçio por parte do Presa
dante Fernando Hennque Cardoso. Olampocamanta, 
o Governo recusou atuda oflsi'&Cida pala Departa
mento Emargencaal da Organização das Na9õas 
U111das ONU A lljuda fruto. talvez, ma• da preocu
pação de preservação do aqualíbno ecológiCO em 
nosso planeta fo1 menosprezada pela Coordenação 
da Dalesa Cavai da Uruão, o IBAMA, o Man1sténo das 
Relações Extanores, enfllll, por tOdo o Governo. E. 
até ho)B, não se OUVIU palavra alguma, nem se VIU 
sanai algum de praocupaçlo do Prasadente da Repu
biiCB com o desastre a o andascntível flagelo que via
ma as populações de extensa érea do temtóno do 
meu Estado, apesar de ser notóna a responsabilida
de do Governo Federal pelo acontecimento, CUJIIS da
mansões são fruto de sua andllerença e de assenta
mantos ah desastrosamente promoVIdos por sua 
propna lniCtabVa. 

Sr. Pr&Sidente, confollam-nOS as mamfastaçõ
es vandas do Extanor a de todo o BI8Sd, traduzidas 
pala rel'1'1aSB de lljUda de tantos Estados e de paí
ses estrangeiros, como a noasa VIZinha Arganbraa, 
que anvaou a Roraama - da bombaaros e a 
aparelhagem nacasséna a qualquer tantatava da do
m~nar o 1nfortún1o. 

As responsabilidades do Governo pelo ~
tra ecológiCo são bem conhecidas, em nosso Pala a 
no Extenor. Resta-nos aguardar, orando, para que 
as chuvas se anlaclpam e -nem a ahmanar, ~~
llvamanta, a catéatrola e para que a colaboraçAo, 
adVInde de tantos lugares, tanta o rráxmo da elic6aa 
possMII. E que, p1 1 nledo pala Opll'lliio pública, na
CIOnal a ll'llemaaonal, o ~. finamente, daàna 
'liCUrso& para socorrer um Ealado CUjll aconom• 6 ar
rulllllda pelo fogo, com a -...çio da laVoUra e a 
mona de mBIII de 100 mal cabaças de gado 
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Expresso, Sr Presodente, desta tribuna, a mes
ma perplexidade revelada por um adolescente em 
recente programa a que compareceu o Poesldenlll 
Fernando Hennque Csrdoso A pergunta fonnulada 
pelo JOVI!rT1 aborreceu a tal ponto o Presidente da Re
públiCa, que o levou a total descontoole doante do aud~ 
tóno. Longa séne de onfortunoos e deegraças tem ocor
ndo no decorrer de seu Governo, o úlbrno dos qUBIS o 
deSabemento de um grande pnidoo recárrH:cnstruido 
no Roo de Janeoro oom doversas vlbmas. Morte em 
massa de doentas em tratamenlo de hemodoálose em 
Pernarrbuoo, chacona de poesos em poesídoos govar
namenlaos ou de sem-terra no Pará, e&rnonaçio de -
lhos oecdhidos a asilos, e tantos outros acontacomen
tos que hononzam e alarmam a Naçlo ..-a E não 
nos esqueçamos do 1ss empoego que abnge m~hlles de 
famihas brasleoras e asce a cada doa. no desespeoado 
....,...110 de salvar o Plano Real, adotado pelo ex-P
denle Itamar Franco. A tudo ISSO, o PI8Sidente da Repú
blca compoota-ee em estado alaraoamante ndlferanle, 
poos Sua Excelência sente-se - de qualquer oes
ponsabildade pelo que aconteça no Pais ou ao País. 

TemwKl 111118 meu poanuncoarneno, Sr PI8Siden
te. formllando um úlbmo e desespeoaclo apelo ao Pra. 
dente da Repúbloca: que~ fmamanlll, o que pro
meteu: - a BjUda oferecida pala ONU ou dê a Ro
oaoma OS .-JISOS neoassános para apegar O 11Cêo ldio 
que Já anasou oarca de 20% ele seu temlóno. deaoando 
o Eslado em sotuação calarndcsa e levando à IT1BlS com
pllllla msena grande parte de sua população, sem falar 
no deeamparo lotai em que se eoiCOilbam os mclígenas 
da oagoão, especoalmenla os pecificos oanomàms. 

Multo obngaclo. 
A SRA. PRESIDENTE (Emfloa Femandes) -

Nada maos havendo a !ralar, a Pretndêi1CIB VBI en
cerrar os trabalhOS, lembrando às Senhoras e Se
nhores Senadores que a sessio não deloberabVa de 
amanhã, doa 8 de abnl, será neallzada às 1 o horas 

Está enoarrada a Sessio 

(LeiiiJnla-se a sessdo às 18 horas e 28 
mmutos.) 

ATA DA 24" SESSAO DEUBERAT1VA 
ORDirMRIA, REALIZADA 
EM 6 DE ABRIL DE 1188 

(Publocada no DSF, de 7 de abnl de 1998) 

RETIFICAÇ()ES 

À págona n• 06037, 2" coluna, na leitura do Re
quenmento n• 21 o. de 1998, de destaque para vota-

ção em separado de emenda oferecoda ao Projeto 
de Leo do Senado n• 220, de 1997. que estabelece 
as Doretnzes Nacoonaos de Defesa Covol, 

Onde se li: 
Emenda n• 4-cg 

Lela-118: 
Emenda n• 4-CCJ 

À pégma n" 06048, na leitura do Panecer rf- 185, 
de "Hl98, da ComiSSão Doretora republique-se na on
lagra. por omossio do anexo, o seguonte· 

PARECER N" 185, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Redaçio final do Projeto de Leo do 
Senado n• 220, de 1997 . 

A Comossão Doretora apresenta a redação tonal 
do ProJato de Leo do Senado n• 220, de 1997. que 
estabelece as Doretnzes Nacoonaos de Defesa Covil. 

Sala de Reunoões da Comossio, 6 de abnl de 
1998 - Geraldo Melo, Presodente - Carlos Patrocí
nio, Relator- Lucidlo Potella - Emitia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N ° 185, DE 1998 

Elllabelece as Dlretrozes Nacionais 
de Delesa Civil 

O Congresso Nacoonal decreta 
Art. 11 A função de Defesa Covol e desenvolvoda 

a partor do Sostema Nacoonal de Defesa C1vd- SIN
DEC - estruturado em carater permanente nos no
,_ feo1eral, eertadual e munocopal. 

Palágrafo únoco O Sondec é constituído por or
gãos e enlldedes da admonostração públoca federal, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munocopoos, 
por entidades pnvadas a pela comunodade, sob 
onentação e coon1enação dos orgãos centraos do 
SIS!ema nos doversos níveos da Admomstração 

Art. 2" São objetovos do Sondec 
I - planeJ8r e promover a defesa permanente 

contra desastres naturaos ou provocados pelo ho
mem; 

11- atuar na omonênaa e em situação de desastre; 
III - pnevenor ou mommozar danos, socorrer e 

asaisbr populaç(les atongodas e recuperar áreas aton
gldas por desastres, 

§ 11 As ações do Sondec são de natureza pne
ventova ou emergencoal, com ênfase para as preven
bvas. 

§ 2" Danlrll as ações pneventovas são pnontanas. 
I -o planeJ8mento da defl!sa covol, 
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11 - a raaiiZBÇiio de obras e outras ações de 
governo em provado da defesa CMI: 

III - a educação da comunidade. 
IV - a mobilização da comun1dade; 
V - o t1111namento da execução de planos 

emergei'ICI81S, 
§ 3° No planBJ81'11Bnto e execução de suas açõ

es. o S1ndac deve considerar, com pnondade, a '*h
zação dos 18Curaos -..ntes na comunidade. 

§ 4" Para o preparo da execuçio das ações de 
natureza emergeiiCIBI, os Planos de Defesa CMI 
buscarão a mobiiiZBÇão e a perbe1peçio voluntána 
da comunidade. 

Art 3" Para os afellos desta le1, considera-se: 
I - defesa CMI o conJUnto de ações pi8V8nl~ 

vas e as emergei'ICIIIIS de socono, 8881Stài1Cia e re
cuperação destinadas a IMIBr ou m11111mzar os d• 
sastres, preservar o moral da população e I8Siabele
cera normalidade SOCial; 

11 - desastre: o resuftado de eventos adversos. 
natul'liiS ou provocados pelo homem, sobre um 
ecoss~BWma, causando danos humanos, matena~s 
ou ambientaiS e consequentes PI'SJUIZOS econõmicOS 
8 SOCI81S, 

III - si!Uaçio de emergãnc1a o 18C0nh8Cimento 
pelo poder publiCO de s~uação anormal, provocada 
por desastres, causando danos supelávels pela co
mumdade aletada, 

IV - estado de calamidade pubhca: o leCDIIhe
clmento pelo poder público da s~uação anormal, pro
vocada por desastra, causando senos danos à co
mumdede afatada. lfiCiusM! a Incolumidade ou à 
vida de seus 1nteg18ntes 

Parégl8fo úmco O estado de calamidade pu
bliCa e a s~uação de emergência, observados os cn
ténos estabal ::dos, .mo reconheCidos por pc111ana 
do M111111tro de Estado a que estap1 VIIM.IIado o Slndec. 

Art 4° Os órgãos centrais do S1ndec mtegrenlo 
a estrutul8 do Podf'l' Execut1vo, nos dM!raos niV81S 
da Administração pública, em posiÇão hrerárqwca 
compatlvel com a 1'81 •s•dede de fac:tlllar e temar 
êgd sua ação 

Art. 5" Em situações de desastre cabem à 
Unlio ações suplebvas de socorro, assiSiênciBS e de 
18CUperação, quando comprovadamente empenha
da a capacidade de atendimentO da ednun1sti8Çio 
doe Mui'IICip!OS, do Olstnto Federal e doe Estados 

Panigrafo ui'IICO A atuação preventiva ou 
emerganciBI da órgãos e entidades ledera1s em 
apc110 dos Mun~eip!OS, do DISinto Federal e dos Esta
dos deve dar-ae em nsg1me da cooperação. cabendo 

a coordenação. em sttuação emergeiiCIBI, ao órglo 
local de dalesa CMI 

Art. 6" 0 repassa a MuniCIPIOS, D1st11to Feda .... 
e Estados de recursos da Umlo. ong1nênos de cnicl
to extraord1náno para atender despesas ""P-I
veiS e urgentes decorrentes de calamidades ptlbl
cas, conforme diSposto no art. 167, § 3", da eon.a
tuiÇão Federal, so pode ser realiZado se 11var Sido 
8pRISBIIIado o Plano de Defesa CMI da admrniaiJa
çio interessada a entidade públiCa que 1ni gerir o 
emprego dessas 18Cursos. 

Art. 7" No prazo de tlés anos a parir da vigln
CIB desta lei, os MuniCípiOS, o Olstrlto Fadellll, os &
lados e a Unlio alaborartio a apiOVBrtio PIB.- de 
Defesa CMI compatiVBis com as suas raahdedas •
pacificas e as suas ~llCIIIS ad11'111118ballllas, as 
qua1s serão aprovados pelo órgão c:olagiado da de
tesa CMI e homologados pelo conaspondant8 ct.1a 
do Poder ExecutiVo 

Paragrafo umco. Os Planos da Delasa CMI -
rtio reviSados e atuahzados penodiCBmBnte. 

Art. B" Os orglos Integrantes do Sistema Na
ciOfiBI de Me10 Ambiente são co-respofiSê- p-. 
ações preventiVas de delasa CMI, devendo IIPCMI' a 
elaboração e Implementação de p10f810s que oq.b
vam evdar ou m•n•m•zar eventos adversos provoca
doe pala natureza, os quaiS terão SlmpldiCado _. 1-
CBfiCiarnento. 

Art 9' Os Mun1c1poos, o D1stnto Federal, oa Es
tados e a Umão alocarão. no Plano Plunanual e '* 
leiS orçamentanas anua1s, 18CUISOS dasbnadaa l 
reaiiZBção de obi8S e outi8S ações 1ntegran18s da 
PohiiCB de Defesa CMI. aprovados na forma do IIII. 
7"deS1a le1 

Art 1 O. Esta Lei sara regulamentada pelo Po
der ExecutiVO no prazo de cento e VInte d1as. 

Art 11. Esta la1 entra em vtgor fl8 data da 1118 
publicação 

Art. 12 Revogam-se as diSposções em OUtdJ•Io. 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS IIAGAI.HAES 

7-+1111 
Terp ,.Ira 

10h - Despacho 1ntemo 

15h30nun - Sessão Delilerabva Ordlnêna do Senldo 
Federal 

11h- Sessão ConJUnta Congresso NBCIOnal 
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Ata da 261 Sessão Não Deliberativa 
em 8 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura 
Presidencia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães. Francelino Pereira 

José Alves, Djalma Falcão e Djalma Bessa 
(Inicia-se a sessão às 10 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Edoson Lobão) - Declaro 
aberta a sessio. 

DE MINISTRO DE ESTADO 
DO PLANE.IAIIENTO E ORÇAMENTO 

::!31 

Sob a protaçio da Deus, IniCiamos nossos tra· 
balhos 

O Sr. 1° Sacratáno em exereício, Sanador Lú· 
CIO Alc:ênlara procederá à leitUra do ExpediBflle 

É lido o &agUinte: 

N" 116198. de 30 de março llllirno, do MiniStro 
de Estado do PlanaJBmanto e OIÇIImento. encarm· 
nhando as inforrnaç6es referentes aos dens 1 e 2 do 
Requenmento n' 76, de 1998, do Sanador Eduardo 
SupiiC)'. a asclaracando que o liam 3 é da c:ompatên· 
CIB do Mlfllsténo da Fazenda. 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 

As lllfonnsçijes encontram-ae .. dtspo
SI!*I do lfiCIIJfll8lll8 na SacrBianB-GBtal da 
Mesa 

PARECER No 189, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONóMICOS. 
sobre o OfiCio ·s• h~ /7, de /998. do Preszdente do 
Banco CentrtJI do Brasil encammhando soilCIIDÇdo 
do GowmD do Estado do Serg~pe, nlDilWJ a 
oporm;iiD di! cred11o Jllnlo ao Bam:o do Nordule do 
Brrurl - BNB, IID ãmb11o do Progrt;rmD tk 
DesenWJlvirMnlo do T11n:rmo no Nordi!m -
PRODE'TTJR com ncunm de npasa do Btmt:o 
[lflerarMrtctliiD de DesenWJI••rrMnto - 8/D, no 
WJ/or de R$ 17 JJ.I 776,79 (deft:r.te mrlhiJes. 
,.,.,,.,os e q11arone mrl. serecelllos e se-111 e sers 
nt~IS e sel,nta e nove cerrltn'OSJ. CUJOS ~ • 
des!mam à exec11ção de proJ"IOS di! rrr~Sinlllll'a 
e de.wnWJ!vrrMnlo •nstllllCiontll naquele estDdo. 

RELATOR Senador LÚCIO ALCÃNTARA 

1- RELA TÓRIO 

O Pres1dente do Banco Central enc:ammha ao Senado Federll, 
mediante Ofic10 ··s" n"l7, de 1998 (Ofieao PRESI n"424, de 17.02.98, na 
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ongem), a sohcltação do Governo do liSiildo de Serg~pe para que seJa 
autonzado a ç011trarar operaç4o de credito junto ao Banco do Nordeste do Brasü 
- BNB, no âmbito do Programa de Desenvolvunento do Tunsmo no Nordeste -
PRODETUR., com recursos de repasse do Banco lnteramencano de 
DesenvolVImento - BID, no valor de R$17.314.176.79 (dezessele milhões, 
trezentos e quatoJZe md, setecentos e setenta e seJs rears e setenta e nove 
centavos) 

Os recursos provenrentes da operação serão destmados a execução 
de proJetos de mfra-estnmJra relativos a 2" etapa do PRODETUR/SE e de 
desenvolvimento mstJtucronal naquele estado 

A operaçik' de cred1to pretend1da sera realizada com as segwntes 
caractenstn·as e condr>-ões 

a) "alo r prerendrdo RS I 7 314 77 6. 79 ( dezessete IDllhões, 
trezentos e quatoJZe rml. setecentos e 
setenta e se1s re;us e setenta e nove 
centavos). 

b) ram de Juros 0.8735% a.m; 

c) mdeJcador correção cambial; 

d) desrmação dos reCIIrso:s. execução de obras mulnplas de mfra-
estnnura e desenvolvimeoto 
instrtucronal no estado, 

e) garr:mtra: FPE, 

fi condições de pagamento· 
do prrncrpal: em 251 pan:elas mensaiS e sucessivas, após 

c:arêncm de 12 meses; 
dos JUros: eXlgivets mensalmente. UICiusrve no penodo de 

carênCia 

11- SOBRE O MÉRITO 

O Senado Federal, no exercícm de sua competêocm pnvanva, 
estabeleceu. por 111e10 da Resolução n• 69, de 1995, os líuutes e coodiç&:s para 
as operações de crédito dos estad0s. do Distnto Federal e dos mumcip1os, bem 
como a mstrução processual dos pedidos de autonzação a esta Casa. 
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A ~ente solicitação contempla os docwnentos exigidos para a 
llllálise, em especial o oficio do Chefe do Poder Executivo. a lei autorizabva, as 
certidões de adimplêncta JuntO ao FGTS, INSS e Recetta Federal, a 
manifestação do Banco Central, bem ass1m. as uúonnações quanto ao 
cumprimento das nonnas consntuc10na1s relativas ao gasto com eosmo e com o 
teto para a remuneração de membros do poder legtslativo local 

O Parecer do Banco Central do Brastl - DEDIP/DIARE-9981087, 
anexo ao oficio sob exame, demonstra que a operação de cred11o enconn-a-se 
dentro dos hm1tcs ck endiYJdametU.O establllc:-adõs pela Resoh.:çAo rt"69/9S, ao 
SeDado Federal, embora a c.ata-base uttl1zada na anahse do hanco tenha s1do a 
de 30 11.97. 

Como o Estado de Sergtpe assUliUu o compromisso de não CODttaJr 
novas dividas internas ao firmar o protocolo de acordo com o Governo Federal, 
ao âmbito do Programa de Apo1o à Reestruturação e ao AJuste Fiscal, o Banco 
Central iufonna que a Secretaria do Tesouro Nac1onal, conforme Ofiao 
STN/COACE o• 120, de 13.01 98, IJWiifestou-se de acordo com a operação, 
RSSalvaodo, no eotaoto, que a mesma não será elegível para refinanciamento 
pelo Governo Federal, de acordo com a Lei n• 9496197 

Com relaçio às deouus condições e ex1gênc1as estipuladas pela 
citada Resolução n• 69195, cabe observar que: 

1. o j!stado de Sergipe despendeu., em 1997, o equivalente a 
65,83% de suas rece:tas c.onentes com pessoal, registrando uma ~etória 
decrescente desse gasto no último triênio, confonne estabelecido pela Lei 
Complementar n• 82195 (Certtdlo do Tnbunal de Contas do Estado de Sergipe, 
8!!Cll'acta ao processo). O Govetnador do Estado esclarece que "com o 
Iançameoto do Programa de DemiSSio Voluntána no final do exercício de 1997, 
e de outros ajustes efetuados pelo Governo, seguramente, no exercício de 1998, 
essa relação será menor que a estipulada na Le:t Complementar 1!2195.", 

2. o Banco Central infonnou que o Estado de Sergtpe encontra-se 
cadastrado como madimp1ente, eotbora a operação causadora do registro de 
inadimplência esteja sendo renegociada no âmb1to do Programa de Apo1o à 
Reesttuturação e ao Ajuste F'JSCal dos Estados, confonne conttato firmado entre 
o Governo Federal e o refendo estado, em 27 .II 97 

3. o Tnbunal de Contas do Estado de Sergtpe, mediante Oficio 
o• 5 19197, de I 1.1 I 97, declarou que o estado não pnvatlzou, até aquela data, 
DCDhuma empresa estadual, " razão pela qual não houve utilização de recursos 
onginãrios de tal medida.~ 

Z33 
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4 o Banco Central concluiU o seu parecer pela não aprovação da 
oreração. em VISta dos gastos com pessoal correspondentes a 73,\0~·o das 
receitas ··orremes do "~'~do. em I 996 

5 o Governador do Estado de Serg.Lj)e sohcnou a presente 
autonzação ao ~enado Federal. em carater excepciOnal. tendo em vtsta o 
percentual de comprometimento das recertas estaduats com os drsperuhos em 
pessoal Todavra. os dados apresentados. tanto pelo Governador como pelo 
Tnbunal de Contas do Estado demonstram a traJetona descendente desses 
gastos no último tneruo Com elerto, o estauo encerrou o exercrcto de 1997 com 
a porcentagem rgual a 65.83% (Cemdão anexada ao processo) e, assun. dentro 
dos Imutes do redutor anual excedente a 60% das recenas Ou seJa. os S pontos 
percentuals acrma do teto deverão ser elimmados ate o final deste ano, conforme 
detemuna a ler e, nas palavras do Governador. em decorrencta do lançamento do 
Programa de Dettussão Voluntana no estado, em fins de 1997 A propósrto, no 
que diz respeito a conclusão do parecer do Banco Central. cabe lembrar que os 
dados sobre gastos com pessoal no alud1do estado. unhzados pelo banco em sua 
anáhse, referem-se a 1996 e, tsoladamente, não rodenarn expressar a trajetória 
decrescente a que se refere a Le.t Compkmentar n• 82/95. Por essa razio, 
soücitamos ao Governo do Estado de Setgtpe que fizesse juntar Certidão do 
Tnbunal de Contas do Estado em relação ao percentual de despesa com pessoal 
e encargos 

Quanto ao Programa PRODETIJR, vale lembrar que se trata de 
uma séne de proJetas que possrbilitarão o desenvolvrmento do tunsmo no 
Nordeste e que contam com o financiamento do Banco lntemamencano de 
Desenvolvimento, mediante repasses do Banco do Nordeste Como as amdições 
fillanceuas 1ndlcam, trata-se de operação de cred1to a custo real relativamente 
baixo (0,87% ao mês de Juros mars correção cambrai), com prazo longo para o 
retomo (251 parcelas mensars) e com unpacto modetado e normal no 
cronograma de dispêndios relattvos ao endivrdamento do estado. 

III-VOTO 

ConcluiDIOS o nosso parecer pela aprovação do pletto nos tennos do 
seguuue 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 32. DE 1998 

Autonm o Estado de Sergrpe o contrata/" operoçilo 
tk credtto }llnto ao Bonco do Nordeste do BrDSII -
BNB, no timbllo do Programa de Desenvolwmento 
do Ttmsmo no Nordeste - PRODETUR. com 
ncurms tk npasse do Banco lnteramenCDnO til 
DeselliiOivttMnto 8/D, 110 wz/or til 
RS/7.3/4. 776,79 (dezessete mtlhões, lrf!ZelllOS e 
qut11tJ1'2 mtl. setecentos e setenltl e au reazs e 
serento e nove centavos), cup Ff!CJlnOS se 
durtntml d eftCIIÇÕO de proje.as de ll'.fru-o<slno!:ura 
e duenwJivtmento IRSllli/CionaJ naquele ~~~ 

O SENADO FEDERAL Resolve: 

Art. 1" É o Estado de Serg~pe autonzado a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB. no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento do Tunsmo no Nordeste - PRODETUR. com Í'ec:ursos de 
repasse do Banco Interamencano de Desenvolvimento - BID. no valor de 
R$17.314.776,79 (dezessete milhões, trezentos e quatorze IYill, setecentos e 
setenta e seis reaJS e setenta e nove centavos). 

Parágrafo únrco Os recursos provementes da operação refenda no caput 
seria destinados à execução de projetos de Infra-estrutura relattvos à 
implantaÇão dos proJetOs da 2" etapa do PRODETURJSE e ao desenvolvimento 
institucional naquele estado. 

Art. 2" A operação de crédito refenda no amgo antenor tera as segumtes 
condições financeiJ'IIS. 

a) valor pl'f!tendtdo RS 17.314 776,79 tdezessete rrulhões. 
trezentos e quatorze m1l. setecentos e 
setenta e scts rea1s e setenlll e 1oove 
cemavcs) -

b) IQJCQ de juros 0,8735% a m, 

c) mdexador correção cambial; 

d) de.strnação dos recursos execução de obras múltiplas de mfra-
estrutura e desenvolvunento 
instituciOnal no estado. 
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e) garan11a FPE. -

f) cond1ções de pagamento· 
do pr-mc1pal. em 2S 1 parcelas mensms e sucessJvas, após 

all'ência de 12 meses; 
- à:Js .:•:"'!Js. exigíveJs mensalmeJJte, Inclusive no periodo de 

carênCia. 

Art. 3" A prese~~te autonzaçio deverá ser exercllla no prazo máximo de 
duzentos e seteJJta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução eJJtra em VJgor na data de sua pubhcação 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFICIO "5" N"17, DE 1998 

ASSIIIIARAM O PARECER Erl 07, DE ABA.IL, ::l!: 15118, ~S 
SENtiORES SENADORES. 

-FERNANDO BEZERRA: Vlce-P .. sldente no exerclclo da Presidência. 
• LÚCIO ALCÃNTARA: Relator • - ---- ' 

VILSON KLEINÜBING ODACIR SOARES 
GERSON CAMA TA EDISON LOBAO 
OSIIIAR DIAS (vencido) JOSÉ SIANCO 
GILBERTO MIRANDA ESPERIDIAO AMIN 
JOSÉ FOGAÇA JOAO ROCHA 
JEFFERSON PERES JOSÉ EDUARDO OUTRA (vencido) 
PEDRO SIMON EDUARDO SUPUCY (vencido) 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO 
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO. DO RISF. 

ESI'.ADO DE SERGIPE 
TRIBUNAL DE CONTAS 

S«rnariD Geral 

CERTIDÃO 

Certifico, atendendo soliciração do Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Estado do Planejamemo e da Ciência e Tecnologia, 
para fins de prova junto ao Senado Federal , e com base em dados 
preliminares do Baian9o Geral do Estado de Sergipe do exercício de 1997, 
que a despesa com pessoal e encargos representou um percentual de 
65,83% (sessenta e cinco virgula oitenta e três por cento) das receitas 
liquidas, cumprindo a Lei Complementar n° 82, de 27 de março de 1995. 

Aracaju, I \.03.97. 
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PARECER~ 190, DE 1998 

Da COMJ::;S.fú DE A.SSUNWS 
ECONOMtrOS sobn o Ojic•o ·s·· n• :!5, de 
1998 do Pns•deme do Banco CenlrtZI, qw 
ent:lllflmha au !>enotio Federal. soiiCIIDÇáo do 
Gol4!mo do E:stDdo do Parana. pma qw possa 
emwr Le1ras Fmtmt:elras dD Tt8DIITO do 
ESIIIdo do PartmD • l.FTl'R. CUJOS r«:unos 
selilo destinados oo g,ro do diVIdo molnbána 
WftCIVflf no /" st-Stre de /998 

RELATOR. Senador Vilson Klemubmg 

1- RELA TÓRIO 

O Presidente do Banco Central do Brasd dmg~u a esta Casa o 
Ofic1o "S" n• 25, de 1998, encaminhando sohcnação do Governo do Estado 
do Parana. para que o Senado Federal auronze a emissão de Letras 
Financ:eU'IIS do Tesouro do Estado do Parana -I...FTPR, CUJOS recursos sedo 
desnnados ao g1ro da dívida moblliária do estado vencível no I" s~ de 
1998 

A operação em tela apresenta as segwntes caractensttcas· 

ABRll. DE 1998 

a) qllllnddtuk a ser defimda na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, mediante apbcação da Emenda 
Conmtuc1onal n• 03, dedUZida a parcela a ser defituda pelo 
Senado Federal. 

b) IIIDII11lithulf! nominanva-transferivel; 

'\ 

c) rf!ndimf!niD: 1guai ao das Letras FmanceJraS do Tesouro -
LFT. cnadas pelo Decreto-Ler n: ~ 376. de 25 II 87. 

d) pr11zo ate cmco anos. 

c: j ot•lul IIOimllul n_.) 1 ,()u 
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O características dos tílulos a serem subsncu1dos 

SE LIC 

TÍTULO 
1111461 

VENCIMENTO 
15.03.1998 

QUANTIDADE 
39.11 o. 7 43.211 

g) Prevtsio de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

SELIC 
COLOCAÇÃO 

l'-03.1!198 

VENCIMENTO 
15.03.2002 

TÍTULO DATA-BASE 
1111460 111.03.1998 

h) forma de colocâção: atraves de ofertas publicas. nos termos 
da Resolução n• 565, de 20 09 79, do Banco Central. 

t) autorivlçllo legislativa Let n• I :!.1 00, de ~4.03 98 

Cumpre ressaltar que, conforme mformações do Banco Central 
do Brasil, a rolagem pretendida pelo estJJ.do não me/ui títuiDs emitidos para 
ptlgtlmentos de preclllÓrios judiciais. 

O pleno encontra-se mstrutdo nos termos dos arts 13 e 16 da 
Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre liiDites 
globats e condtções para as operações de credito mtemo e externo dos 
estados, do Distnto Federal, dos mwuciptos e suas autarqmas, nos qUBis se 
mclut o lançamento de títulos de divtda mobiliãna 

O Parecer do Banco Centrai do Brastl DEDIP/DIARE-98/0238 
faz as segumtes observações ao pleno sob exame 

a l o exame da snuação de endl\1damento do estado a luz dos 
parâmetros estabeleCidos pela Resolução n" 6~!'.'5. Ja refenda. demonstra. que 
a operação pleiteada. .5\l enquadra nos hmttes esiabelecados no5 .ms 3" e 4'! 
daquela norma. 

b) o Estado do Parana encontra-se 
anstatuições mtegrantes do Ststema Fanancearo 
mfonnações do Cadastro da Davtda Púbhca- CADIP. 

adunplente J wtto as 
Nacaonal. conforme 
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c) de acordo com a a:erudão do Tnbunal de Contas do Estado do 
Parana. o estado. no exercício de 1996. cumpnu o esa.belec1do nos arts. 27 e 
212 da Const1tu1ção Federal. assun como exerceu plenamente a sua 
competência tnbutana Relanvamente as despesas correntes com pessoal. 
ativo e mabvo, no mesmo exercuno, mforma esse tnbunal que essu despesas 
totalizaram 76,66% da rece.Jtas coiTentes Uqwdas. o que evJdencia que o 
estado não vem cumpnndo .... que detomJul\a o § I" do an I" da Let 
Completnenw n• 82, de 199 5, 

d) relativamente a eXIgênCia connda na Resolução n• 117, de 
1997, o Estado do P1111111a apresentou cop1a da publicação, no Diáno da 
JUStiça., do despacho referente à medida cautelar na Ação Direta de 
Inconsntuc1onalidade n• I 728, que suspende. ate deciSão final, a eficácia da 
Resolução I 17/97. 

e) com base no cnteno estabelecido no art 27 de Resolução n• 
69/95, o Estado do Parana possm margem de res!Pie 1 15,1%), sendo sugendo 
o pen:entual de 84,9% para rolagem de sua diVIda mobillána vencível no I" 
semestre de 1998 

É o relatóno 

li-VOTO 

Confunne se depreende das •nfurmações consrantes no relatono. 
a oper11çJo de credno ple1reada pelo Estado do Par.má ;mphca.·.!: estrira 
observãnc1a e cumpnmento dos IIIIUtes de endiVIdamento preVIstos nos arts 
3" e 4" da Resolução n• 69195. do Senado Federal 

E de se ressaltar. ademais. que o montante do refinanciamento 
pretendido não 1mphcara a elevação da sua díVIda fundada. uma vez que seu 
valor Ja Vluha sendo computado para efe1to dos seus lumtes de 
endiVIdamento Assun. com essa rolagem de díVIda mobihana. não havera 
elevação no endiVIdamento global do estado 

Com efeno. confonne des1aca o parecer do Banco Central do 
Brasil. o endiVIdamento do Estado do Parana não e expressiVO a relação 
díVIda totallrece1ta líqwda fo1 da ordem de 0,54 em 1996. bastante mfenor à 
média venficada para os demais estados. que s1tuou-se em tomo de 1,50 Nio 
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é dema.Js lembrar que o valor ótimo para essa relação, de:-.mda c.c:m.1 mc=:a de 
médio prazo a ser alcançado pelos dJversos estados que adenram ao .t'rOgrDma 
de ApDio a ReestrUtruração e ao AJuste Fiscal dos Estados, fo1 esnpulado em 
1,0 

Por seu rumo, a Emenda Const1tuc1onal n• 3, de 1993, em seu 
artlgo s•, assegura a enussão de títulos públicos pelos estados e muruc1p1os. 
quando desnnada ao refinanciamento de seu pnnc1pal de\1damente apmiizado, 
o que corresponde ao pretendido pelo Estado do Parana 

A regulamentação do conce1to de "pnnc1pal atualizado" e feita 
pela Resolução n." 69/95 em seu artJgo 16, parágrafo setuno que define, 
ademais, que compete ao Seuado Federal estipular o percentual de 
refinanciamento adequado às con<bções própnas de cada solicitante AssiDI 
sendo, no sentido de manter os princ1p1os que vêm notteando as decisões 
desta Com1ssão de Assuntos Econõrmcos. em relação a matenas sumlares, e 
com base na avaliação da Situação conJunrural que ora se apresenta. consadero 
adequada a rolagem de parcela equavalente a 98 % da divada mobiliána 
vencavel no I" semestre de 1998 

Igualmente. com \1Stas ao perfeno conhecunento desta Casa 
sobre as condações de negocaação dos utulcs a serem ematados. e a exemplo 
do qUP. fm determanado para outras au!onzações da espec1e. cons•rlero 
.adequado mcluir o~ §§ 1° e l" Jo an 2• e o ari" :o~•. •lO ProJe!b de Riso!~ 
ora submeudo a aprecaação dos Ilustres pares 

Conclumdo, sou de parecer favorável ao !!tendimento do pleno 
do Estado do Parana. nos termos do segumte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 33, DE 1998 

A.uton:D u EsiDliu du Porana o emmr, all'tlVf!s 
de tJfertas publ1ca.•. leiTOS F111anuuas do 
TeS011ra do EstDdo do Parana - LFTPR. 
dut1~ os recursos ao grro de .sua divida 
mobiiiÓrla venciW!IIJO I" semestre de U/98 

O SENADO FEDFRAL resolve: 

An. I" É o J:;stado do Parana autonzado, nos termos da 
Resolução n• 69, de 1995, a enunr Letras Financeli'IIS do Tesouro do Estado 

:!41 
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do Parana - LFTPR. CUJOS recursos serão desnnados ao gtro de ••1a diVIda 
mobtliána vencível no I" semestre de 1998 

Art. :!" A ~rrussão devera ser realizada nas seg~~mtes condições 

a) qlltultidade a ser defimda na data de resgate dos ntulos a 
serem subsntwdos. medlante aphcação da Emenda 
Consmuc10nal n• 03. dedUZida parcela de dors por cento, 

b) madalidade nonunauva-transfenvel. 

cl rendimenw: 1gual ao das Letras Fmance1ras do Tesouro -
LFT. cnadas pelo Decreto-Ler n• ~ 376. de 25 li 87. 
d) praw ate cmco anos. 

e) valor 1rommal R$ 1,00 

ti cara.tcr•strca:. cios 1Í111iu~ a serem substrtrllaos 

SELJC 
TITULO 
611461 

VENCIMENTO 

15.03.1998 

QUANTIDADE 

39.110.7~3.211 

ABRIL DE 199S 

&) Previsão de colocação e vencimento dos titulos a serem 
emitidos: 

SELIC 
COLOCAÇÃO 

16..03.1991 

VENCIMENTO 
15.03.2002 

TÍTULO DATA-BASE 

6114410 16..03.1991 

h) forma de coiDcafíiD atraves de ofertas púbbcas, nos termos 
da Resolução n• 565, de 20 09 79, do Banco Central, 

1) auton:;açliD legisllltiVtl. Ler n• 12 l 00, de 24 03 98 

§ I" A pubbcação do anunc1o do leilão para ofena cfos títulos 
refendas neste amgo sera fena <1om antecedêncra mmtma de três dtas de sua 
realrzacão 
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§ 2" O Btãilõ do l'"araná" encanunbara ao Seoado Federal. para 
exame na Comtssio de Assumas Econõmicos. toda a documentação referente 
à oferta dos títulos emlhdos ao amparo desta Resolução. bem como a cadem 
de e~n~ssões desde a ongem da diVIda. 

An. 3" O Banco Central encammhara ao Senado Federal, ate o 
déctmo dia de cada mês, para exame da ComiSsão de Assuntos Económicos. 

_todos os reg~srros de compra e venda. e-m todas modalidades, dos títulos 
emmdos com base nesta Resolução, efetuados 'lO mês antenor, ate a 
efetivação da venda defirunva 

An. 4" O prazo maxtmo para o exerctcto da presente autonzação 
e de duzentos r. setenta d1as contados a p:a.!·tu da sua publicação 

An. 5" Esta Resolução entra em VI@:Or na data de sua public~ 

Sala das Comissões, 7 de abril de 1998. 

/ ~ ~: UE•<• I~ /k_ ·;- _,.w.VJL• ,i'leSI •"-" n/' ,____ ~~ 

- "' ~ -

\ 

... _ ..... 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFICIO "S" N" 25, DE 1998 

ASSIN~RAM O PAPECER, lfM 0'1. OE ABRIL DE 1998, OS 
SENHORES SEI'IADORES. 

·FERNANDO BEZERRA: Vice-Presidente no exerc1cro da Presidência. 
VILSON KLEINOBINGI_Relator 

GILVAN BORGES 
ESPERIDIÃO AMIN 
CARLOS BEZERRA 
ODACIR SOARES 
GILBERTO MIRANDA 
JOÃO ROCHA 
EDISON LOBÃO 
ROMEROJUCA 

LFOMA~ QU:~•TANILHA 
OSMARt;::.S 
EDUARDO SUPUCY 
GERSON CAMA TA 
JEFFERSON PERES 
PEDRO SIMON 
JOSÉBIANCO 
JOSE EDUARDO OUTRA 

PARECER No 191, DE 1998 

..SR I L DE I '19~ 

Da C orrussão de ~ssuntos Econõrrucos sobre a 
Mensagem Pres1denc1al n• 96 de 1998 (n• 197, de 12-
2-98, na ongem) soucnando autonzação do Senado 
Federal para contratação de operação de credl!o 
externo no valor equivalente a ate F442 100 000,00 
(quatrocentos e quarenta e do1s nulhões e cem rrul 
francos franceses). entre a Repubbca F ederattva do 
Brastl e o Banque de Pans et de Pays Bas - P ARIBAS, 
destmada ao financiamento dos deb1tos da C ompanlua 
Estadual de Energ1a Eletnca - CEEE, referentes a 
consti!Ução da L' sma Termeletnca de Cand1ota In - -
Urudade I. a serem assurrudos pela União, em 
decorrênCia da Le1 n• Q 143, de 8 de dezembro de 
1995 

RELATOR Senador ESPERIDl Ã.O ~MlN 

I - RELA TÓRIO 

O Pres1dente da Republica .encammha Dara exame do Senaao 

Federal. mediante a Vlensagem n" OtJ. de 'QQ8 1 i\ \ensagem n° 197. na ongem 1. 
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proposta para que seJa autonzada a Repubhc.~ Federam a do Bras1l a contratar 

operacào de cred uo externo no 'alor equivalente a ate F 442.1 00 000.00 

!quatrocentos e qua1enta e dms milhões e cem mil francos franceses). JUnto do 

Banque de Pans e1 Pa~s Bas- PARIBAS. 

O.s •ecursos advmdos da operaç!o de ~..-dito dest11:1am-se ao 

financ1anento dos debnos da Companh.~ Estadual de Encrgta Elétnca - CEEE. 

referente a construcào da Usina Termelétrica de Cand1ota III - Unidade 1. a 

serem assum1dos pela União em decorrêncta da Le1 n• 9.143. de 8 de dezembro 

de 1995 

Para melhor compreensão do assunto. transcrevemos as explicações 

seguintes. constantes da Exposição de Motivos n• 076/MF. de II de fevereiro 

de 1998 
''.4 Companlua Estadual de Energ1a Elétrzca -- CEEE. empresa 

energéuca comrolada pelo Estado do Rio Grande do Sul. assumiU. na 
década de 80 o encargo de executar o Projeto de Construção da Usina 
Termelémca de Cand1ota III. no ãmbito de acordos de cooperação 
u·. ·nrca firmados entre a Fança ~ o Brasil. 

:! Deji·ontando-se com sérzos problemas fl171Zncelros a parllr de 
198:! D C EEE não jo1 capaz de dar segu1mento ã execução do ~"llada 
Pro]efrl rendo <rdo produ::1dos cerca de 40% dos equipamentos 
encomendados que. por falta de pagamento. encontram-se armazenadas 
em tarrrorto }i ances Já há treze anos. 

3 lnstmddo Grupo de Trabalho lntermmuterial para anál1se do 
problema cancl111u-se a}inal. pela necessidade de assunção da dívida 
pela L'mão c que gerou projeto de le1 que. aprovado pelo Congresso 
Nac1onal transformou-se I7IZ Le1 n• 9 143. de 8 de dezembro de 1995. 
que auton=ou a dua assunção 

-1 Para pagamento dos débitos a serem assum1dos. que decorrem 
de divtdas da CEEEJunto a bancos_franceses e relatnVJmente a despesas 
com arma::enagem dos equ1pamentos produzidos, o Banque de Paris rt 
de Pa\'S Bas - PARIBAS negoc1ou com a República Federatrva do 
8ras1l 1inanc1amento 110 ••alor de F -1-12.100.000.00 (quatrocento• e 
quarrma , do1s milhões e cem m1l _francos franceses) sendo F 
::10 000 tlOO 00 t./uzenros e de:: milhões de francos franceses I de credito 
nmo L~om garantia c.la Compagn1e Françalse d'4.ssurance pour /e 
Commetc-e E~r.-rteur- COF4CE." 
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Este empresumo externo apresentam a.• segumtes caractensttcas 

ai DEVEDOR: Republica Federau\a do Brastl. 

bl CREDOR Banque de Pans et de Pays Bas- PARIBAS. 

~I VALOR: equtvalente a ate F 442.100 000.00 (quatrocentos e quarenta 
e dots mtlhões e cem md francos franceses). mcluindo-se atraSados e 
cred11o novo no valor de F 210.000 000.00 I duzentos e dez mdhões de 
li-ancas franceses 1. 

Relauvameme ao cridito aovo. as condições tinancetras Sio: 

d) VALOR À VISTA: F 31.500.000.00 (tnnta e um milhões e 
qutnhentos mtl francos franceses) conespondendo a IS% (qumze por 
cento) do Cl'f'dll'l I"'OVO; 

el VALOR FINANOADO: F 185 105.SOO,OO (cento e ottenta e cinco 
milhões. cento e ctnco md e qwnhentos francos franceses). sendo· F 
178.500 000.00 (cento e setenta e otto mdhões e quinhentos mil francos 
franceses! corTeSponclendo a 85% (Ottenta e cmco por cento) do credtto 
noliO. ~ r 6 604 500,00 (seiS mdhões. setsc:entos e quatro md c 
quinhentos 1 rancos franceses 1 relattvos ao seguro de crédito. 
correspondendo a J.Wo ( ues tntetros e sete dectmos por cento) do valor 
tinanctado c F 178.500.000,00): 

f) GARANTIDOR: Compagme Françazse d'Asswance pour le 
Commerce E'teneur- COFACE. 

C) JUROS: ate 6.07 % a.a. ( seis mtezros e sete centésimos por cento ao 
ano I sobre o saldo devedor do pnnctpal. contado a parttr do dta do 
pnmezm desembolso relativo a cada tront:he de credito ate o úlumo 
venctmento dn crédito constderado. e com base no número exalO de dias 
de cada penado de Juros/ano: 

hl COMISSÃO DE GESTÃO: ate 0.4% a.a c quatro déc:tmos por cento 
au ano 1 >Obre n mootante nào uulizado do contrato contada a panzr d• 
.ISsmatura do •ontrato. calculada no tmcto de cada semestre com base no 
numero ~'atn de dias dtvtdtdo pelo ano de 360 (trezentos e sessenta!' 
d~ ' 
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ii COI\1J<:S.ÃO DE COMPROMISSO: O 4% a.a. I quatro centes1mo• 
;~or c enio ao anc- •obre o saldo não p<:!:c:mbvlsado. cnn1~do a p-... , da 
d~lit t.l3 o.L::tSIIaaLUr.' '.Ju "'l•llll.l;.,j ~a.i""i.i:ü.dü nu lnl\ lu u~ t..caJ.a ::,cLIU:::~ln:: ""uiTI 

base no número exalo de d1as dl\'1d1do pelo ano de 360 d1as: 

j) DESPESAS GERAIS: as razoave1s. hmnadas a 0.1% do monlallte 
financ1ado: 

I) JUROS DE MORA: até 1°~ a.a. (um por cento ao ano) acima da talCa 
operacional: 

m) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

00 PRINCIPAL - em se1s parcelas semestrats. 1guais e consecutivas. 
vencendo-se a pnme1ra se1s meses depms da data de expedição de cada 
lote de equ1pamentos. 

DOS JUROS - semestralmen•'" vencitJo<: 

DA COMISSÃO DE GESTÃO- em um único pagamento. 45 (quarenta 
e cmcol dias apos a emissão do regtstro da operação no Regtstro de 
Operação Finance1ra- ROF: 

DA COMISSÃO DE COMPROMISSO.- semestralmente antecipada. 
pagavel apos a em1ssão do ROF: 

DAS DESPESAS GERAIS- apos a em1ssão do ROF. med1ante 
compro' ação. devendo ser pagas em rea1s. elCceto aquelas mcomdas no 
elCtenor que so possam ser pagas em moeda estrangeira 

Relauvamente ao pagamento dos atrasados. os valores venctdos e 

não pagos. no montante de F 193,86 milhões. serão liqu1dados a medida que 

forem realizados os desembolsos do credito. confonne acordo finnado entre o 

Governo Bras1leiro. por mtennédio da Secretana do Tesouro Nac10nal, e o 

Governo Francês. por 1n1ermed1o de sua Emba1xada em Brasil ia. 

As operações de crédito externo estão SUJeitas as condições .. 

elCil!,êi1CIB.!! defimdas na Constituição Federal e 1111 Resolução n• 96 de 1989, do 

Senado Federal. 
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Para a operaçâQ de credito c'ra p1e1teada. os limites de 

endi' 1damento da Umão. estipulados nos arts :•. 3° e 4° da refenda resolução 

são atendido~. conforme o: mformado na expos1ção de mouvos que acompanha a 

mensagem pres1denc1al, de acordo com o Parecer STNICOARP/GAB n• 17, de 

13 de Janeiro de 1998, da Secretana do Tesouro Nac1onal. anexo ao processo 

em exame. 

É Importante ressaltar que deverão ser objeto de assunção, pela 

Ur.i.io. os débitos 'enc1dos e não pagos pela CEEE aos credores frances.:s, n.:; 

montante de F 193.864.088,45 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e 

sessenta e quatro mil e oitenta e oito francos franceses e quarenta e cinco 

centavos). como tambem o crédllto a ser concedido pelo banco PARIBAS. no 

montante de F :I O 000.000,00 1 duzentos e dez milhões de francos franceses 1, 

desunado. 11 ..1u pagamo:nto das despesas com armazenagem, Incorridas pela 

GEC ALSTHOM desde 1985; ii 1 ao pagamento do transporte, do frete e do 

seguro: e 111) de eventuais reparos nos equipamentos que venham a ser 

requer1dos. 

Há que se destacar. também. relativamente as ex1genc1as quanto à 

mstrução do processo. constantes do § 3" do art. 4" da Resolução n• 96. de 1989, 

que as mformações relau' as a anahse dos 1:-eneficios económicos e SOCiais do 

proJeto a ser financ1ado pela operação de credno pretend1da e prevista em sua 

alínea "!:-" estão consubstanc1ad~ nos segumtes benefic1os: I \ 

a) par? ~ I Jn1ão 

I. transformação de créditos de assunção inevnavel, uma vez que a 

Unilo é garantidora dos financiamentos assum1dos pela CEEE, de dificil 

equacionamento, em part1c1pac;ão acionária na Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. - ELETROBRÁS; 
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elimmação .das- diti~uldades -nas · relações comerciais e 

diplomaticas entre o Brastl e a França. que têm dificultado a concessão de 

novos credito~ ao nosso Pais. tendo refletido de maneira negativa inclusive na 

renegociação da divida externa brasileira junto ao "Clube de Paris"; 

3. geração de recursos financeiros. decorrentes do recolhimento de 

imposto de renda e contnbuições sociais diversas. tais como PIS e COFINS. 

supenores a US$ 44.3 milhões. para uma simulação de operação com tarifa da 

ordem de US$ 45/Mwh por um periodo de I 5 anos; 

4. ;:ernçiio de novos empregos e arrecadação de impostos em 

função da construção da usina. da sua operação e do manuseio do carvão 

mmeral; 

5. participação da m1c1ativa pnvada na geração de energ1a elétr1ca. 

com consequente redução do papel do Estado. 

b) para o setor elémco. 

I. melhona das cond1ções operac1ona1s; 

2. aumento da otena de cnerg1a firme. de on.gcm ~rmica. pela. 

viabilização do empreendimento a cuno prazo. tendo em VISta as condições 

atuais do fornecimento. 

3 desenvolvimento estratégico do parque termelétrico. em 

consonãncia com as diretnzes do Plano de Expansão do Setor Elétrico. 

A Le1 n• 9.143, de 8 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a 

assunção. pela Umão. das referidas operações de credito contratadas pela 

CEEE. cond1c1ona a mesma a transferência definitiva da responsabilidade pela 

execução e operação da Usma de Candiota III para " iniciativa privada. 
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Consta. também. do processado o Ofic1o BACEN/FTRCEICREDE-

97/109, de 9 de dezembro de 1997. comprobatono do credenc1amento, pelo 

Banco Central. da Republica Federativa do Bras1L Mm1steno da Fazenda para 

neg.oc1ar. no exterior. a operação de cred1to em exame 

Ainda de acord.> com o Parecer n, 17 da Secretana do Tesouro 

Nac1onal. não e aplicavel. no caso presente. a ex1génc1a de mclusão do ''Projeto 

de C onstruc;ào da Usina Termelétnca de Cand10ta III" no Plano Plunanual. 

tendo em v1sta sua 1mperat1\ a transferência a m1c1atl\ a pnvada. 

Foi mlormada. tambem. a abenura de Cred1to Espec1al no 

Orçamento f<!deral de JOQ7. com dotação no 1alor de R$ li 781.934.00 (onze 

m1lhões. setecentos e Oitenta e um m1l. novecentos e trmta e quatro cruze1roSI, 

destmada ao pagamento dos sma1s. reli:rentes aos auasados e ao credito novo. 

Conlorme estatu1do no ~ ~· do mc1so IX do an 167 da Constituição Federal, 

refenda :wronzacào orcamentarta. padera ser unhzaoa no corrente e)tercíclo 

No tocante as dema1s obngações a \'encerem em 1998, no montante 

de F ~62.140 000,00 (duzentos e sessenta e dms milhões. cento e quarenta m1l 

francos lianceses 1 não há. amda. pre\ 1sào orçamentaria. Está sendo 

providenciado o pedido de abenura de credito espec1al ao Congresso Nac1onal. 

A CEEE oferecera a União garannas rea1s necessárias à cobertura 

de todas .1s obngações a serem assum1das. conforme contrato a ser 

obngator1amente assmado antes da formalização da operação de crédito 

externo Conforme disposto na lei n• o 143/95, a União receberá. em 

j:)agamento do crédito decorrente da assunção das obrigações da CEEE. obj~to 

da operação em análise. os equipamentos já adquiridos para a Usina de 

Cand1ota III. que se encontram estocados na França. bem como ouuos bens e 

direnos de propr1edade da referida empresa de el .. t•1c1dade. no montante das 

obngações assum1das. 
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O Parecer PGN 'CC'F 11\/" 1 63 '98. Ela Procuradona-Geral da Fazenda 

NaciOnal. ane'<o a e'<poslç:'lo de mom os. quando do e'<ame das cláusulas da 

mmuta contratual. conclu1 que as mesmas são adm1ssl\e1s e estão de acordo 

com a legislação brasile1ra aphcavel a espéc1e. tendo sido observado o disposto 

no art. 5° da Resolução n" Cll), de I 089. que 'eda dispos1ção contratual de 

natureza políuca ou atento.tona a soberama naciOnal e a ordem pública. 

E o rel:uono \~-
li-VOTO 

Conrorme mEnc1onaao no re1atono supra. talfa a prev1sio 

orçamentária refereme as obngações com vencimento para o presente exercício. 

Foi JUStificado pelo Poder Executl\'O o env10 antec1pado do pedido de 

autorização ao Senado. em face das despesas de armazenagem cujo custo se 

avoluma mensalmente Em obed1ênc1a ao disposto no art. 167 da Constituição. 

porém. a contratação da operação pleneada so poderá ocorrer após a aprovação, 

pelo Congresso Nac1onal. do credito especial solicitado 

Pelo o.~c1ma exposto. somos pela autonzação pleiteada pela 

Mensagem n• 96, de 1998. nos termos do segumte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 34, DE 1998 

Autor1:a a Repuoilca Federat1V1J do Bras1l a 
contratar operação de crédito uzerno no 
valor equn•alente a até F 442.100 000,00 
tquatrocentos e quarenta e dois m1lhões e 
cem mtl francos franceses! pmto ao Banque 
de Pam et de Pays Bas - PARJBAS 
destmada aa _financiamento dos débllos da 
Companhia Estadual de Energia Elétr1ca -
CEEE referentes a cansrruçiJo da UsiiUl 

~51 
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Termelémca de Callli101a III- Unidade I, a 
serem assumzdas pela Umiio. em decornncia 
da Le1 n• 9 f.IJ. de 8 de dezembro de 1995 

O SENADO FEDERAL resolve: 

An. I" E a Republica Federauva do Brasil a.UIOnzada a contratar 

operação de credito externo. no valor equ1valente a alé F 442.100.000,00 

(quatrocentos e quaren111 e dois mdhões e cem mil francos franceses), junto ao 

Banque de Par~s et de PQJJS 8as- PARIBAS. 

§ I" Os recursos advindos da operação de crédito referida no caplll 

deste art1go destinam-se ao financiamento dos débitos da Companhia Estadual 

de Energia Elétnca - CEEE. referentes à construção da Usina Tennelétrica de 

Candi0111 lll - Unidade I, a serem asswmdos pela União, em decorrinc:ia da Lei 

n° 9.143, de 8 de dezembro de 1995. 

§ z• A autorização concedida no c_aput fica condicionada à 

assmatura pela Companhia Estadual de Energia Elélrica - CEEE de conttato 

com a União, com o oferecimento pela referida empresa de garantias e depósito 

de caução, no valor em rSis equivalente a F 4-4 2.1 00.000,00 ( qiiiiiiOCellrDI e 

q~nta e dois milhões e cem mil francos franceses), em conta a ser aberta no 

Banco do Brasil S.A. para esUI finalidade. 

An. z• As condições financeiras básicas da operaçio de crédito 

sio as segumtes: 

a) devedor Republica Federauva do Brasil. 

b) credor: Banque de Pans el Pays Bas • PARIDAS; 

c) valor equl\alente a até F 442.100 000.00 (qUBII'OCentos e quarenta e 
llo•s mllhllcs c cem md francos franceses), •ncluindo--se atrasados e 
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credito novo no \alor de F :10.000.000.00 (duzentos e dez m1lhões d" 
francos tranceses 1 

Parágrafo únu:o Relauvamente ao credito novo, as cond1ções 
tinancem1s são 

a) valor a l'ISta: F 31.500.000.00 llnnta e um m1lhlies e qwnhentos md 
lrancos franco:scsl CDn":<p'ln<iP'1<1!' a 15% (qulrze por cento} do crédito 
novo: 

1 b) valor jinanctado: F 185 104 500,00 (cento e mtenta e cinco 
milhões, cento e quatro mil e quinhentos francos franceses), sendo F 
178 500.000,00 (cento e setenta e 0110 lllllhões e quinhentos mil 
francos franceses) correspondendo a 85% (mtenta e cmco por cento) 
do crédito novo, e F 6 604 500,00 (seis milhões, seiscentos e quatro 
mü e quinhentos francos franceses) relat1vos ao seguro de crédito, 
correspondendo a 3,7% (três mteiros e sete decimos por cento) do 
valor financiado (F 178 500 000,00), 

c) garantidor Compagme Franç111Se d'Assurance pour le Commerce 
Exterieur- COFACE: 

d)juros· até 6.07 •-., a.a.lseis mte1ros e sete centes1mos por cento ao ano) 
sobre o saldo devedor do principal. contado a pan1r do dia do primeiro 
daembolso relauvo a cada tronche de credito ate o úl"mo Ve!IC•m,...•~' do 
credito cons1derado. e com base no numero exato de d1as de c:a.:3 ;1~:ldo 
de juros/ano: 

e) com1ssào de gestão ate 0.4% a.a. (quatro déc1mos por cento ao ano) 
sobre o montante não utilizado do contrato, contada a partir da assinatura 
do contrato. calculada no IniCIO de cada semestre com base no número 
exato de d1as d1vid1do pelo ano de 360 (trezentos e sessenta} dias: 

, j) comrssão de compromrsso: 0,4% • (quatro décimos por cento ao 
ano) !obre o saldo não desembolsado. contado a partir da data da 
assinatura do contrato, calculada no 1ruc10 de cada semestre com base 
no número exato de dias divid1do pelo ano de 360 dias, 

g) despesas gerais as razoave1s. hmlladas a 0.1% do montante 
linanc1ado. 

hl Jllrn< dt' mora ate l"'o a a. (um por cento ao anot acima da taxa 
opera c 10nal. 

1 I cona1ções dt! J?Ogamenro 
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.Jo p1mctpal - ~m se1s parcelas semes1r.us. 1g;ua1s e consecuuvas. 
vencendo-se 3 pnme1ra &eiS meses depo1s da data de expedição de cada 
lote de rqu1pamentos. 

dos .1uros - semestralmente vencidos. 

dtl er>mts•llo ae gesliio- em wn ún.co pagamento. 45 (quarenas e cinco) 
d1as apos a emiSslo do regiStro da operação no Reg1stro de Operaçao 
Financeira - ROF. 

da comtssão de compromrsso- semestralmente antecipada. pagável após 
a em1ssão do ROF. 

tias despesas gerats- após a emisslio do ROF. mediante CGIIiapiovaçlo. 
devendo ser pagas em reais. exceta aquelas mcorridas no exlerior que só 
possam ser pagas em moeda tsttangetra. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resoluçio fica 

condicionada à prévia aprovação pelo Congresso Nac1onal de crédito especial 

destinadc à previ~::.o or;3mentária da-operação objeto da mesma. 

Art. 4" A autonzaçio concedida por esta Resolução deverá ser 

exerc1da num prazo de quinhentos e quarenta dias. contados da data de sua 

publicação. 

Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

MENSJ\GEM N" 96, DE 1998 

ASSINAAAM O PARI!CC:R EM rn, DE ABRIL De 1!18&, OB 
SENHORES SENADORES: 

FERNANDO BEZERRA: Presidente em exerclclo 
ESPERIDIAO AMIN: Relator 

GILBERTO MIRANDA 
VILSON KLEINOBING 
EDISON LOBAo 
PEDRO SIMON 
OSMARDIAS 
JOSE FOGAÇA 
LEOMAR QUINTANILHA 

JOSE EDUARDO OUTRA 
CARLOS BEZERRA 
GERSON CAMA TA 
ODACIR SOARES 
JEFFERSON PERES 
LÍICIO ALcANTARA 

LEGISLACAO CITADA, A~EXADA PELA SECRETA~IA GERAL DA ~ESA 

República federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

······························•··································•·································· 
Art. 167. Slo vedados 

···································································································· 
§ 21 Os creditas espccws c cxuaordinânÓS tcriio vtgCncla no e:~en:iCio 

financetro em que forem autonzados. salw se o ato de autonzaçio for 
promulgado nos úlumos quatm meses daquele e.~Cio. caso em que. reabcnos 
nos limites de seus saldos. seria tnCXIrporados ao orçamento do eun:icto 
financetro subsequente 

························.········································································ 

LEI N 9 143 - DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995 

Daspõe sabre a assunçia, pela Umia, de apençõea de crecbto contratadas pe 
la Campanh1a Estadual de Eaef'lla Elétnca - CEEE JU.nto a becos franceses bem 
coma de obngaçoes prevastas Das respecuvoa coa.tratoa comercaaas. firmados par&,. 
o fiaancaamento da const.ruç-aa da Usana 'n=rmelétnca dto Caad1ota III - Urudadto 1 

······························································································· 
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DOCUMENT'OS ANEXADOS PELA SECRETAJUA..GERAL DA MESA. NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO 

Measagom o< 350 

Seabores Membros do Ccmsresso N8CIOIIlll. 

Nos lermos do 1111180 61 da CcmsulUIÇio Federal. submeto à elevada delibençlo de 

v- e. '!acias. acoiiiP"ahwlo de Elqlosaçla de Moliws do Seabor Mmis1ru de ESIBdo do 

Plaaejmuema e Olçamento, o texto do piOJ- de lei que • AUIOnm o Poda" Ev-w a abrir ao 

01:, '" F"ISC&l da Ulliio, em fawr de Encarsos F"manceuos da Ullião - Rlll:ll'ms sob 
Supezvislo do MiDistério da Fll2alda. aédito suplememar IIII! o IIIDUe de RS 45.305.756,00, pmt 

os filiS que especifica". 

Brasiha. 24 de pzço de 1998. 

EM "" .34 ""'Joc • 
draswa.. 2U de março de 1998 

E.xceientJSSimo Senhor Pnllldeme da Republtca. 

O Mimsleno da Fuenda .obcila a abenura de crechto suplementar ao Orçunemo f"q.. 
cal da Uniio (Lei ri' 9 598. de 30 de de• nbro de 1997), ate o limite de RS 45 305 756,00 (quarema 
e c:mco l1lllb6es, ttUelltos e anco 11111. Hl-.os e cmquema e seu reaiS), em làwr de Eacaraos F"1-
II8DCeU'Os da Umão - Recunos sob Supel'VISio do Mimsteno da Fazenda. &SIIIIl ducun . wdo 
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I Dilcnmin•ç:io 

sp m rme,.;;a: 

~e Eacargos de F"m•nn•rnento 

• Dhidu EDenw da Compllllbia Estadual de Enerp 
EMtrlu, Alsumidu pela Uaiio (Lo; 9.1431951 

Total 

~-·m tu: 

..w.iaiotraçiD da Divida P6bJiu Mabi!WV. Federal 

• Soniça da Divida Deca~ da Emuaia de Titulao 
...... Captaçia de ........... EDauao 

A:" C riloo Deca~ da Divida P6bJiea FUDdada EDenla 

• Olll'ip~ Decarftlllel da Divida Nbhca Fundada EJ:. -
Total 

I 
~ 

Rl100 
Naurczada Fame Vlllor 

aest.aa 

3.3.90.00 144 J.509.685 
4.1.90.00 143 41.796.871 

45.305.756 

3.3.90.00 144 3.509.685 

4.8.911.00 143 41.796.871 

45-105..756 

2. A fillalidade do pleito e o reforço, na subatMdade "DíVIdas Externas da Compaalua 
Eot•dnel de Eaergia Elélnca, Asanmdas pela Uníio (Lei n" 9 143/95)", de dotações d""'""d"" a 
lllellder às dapesas COJD o pnnapal, JuroS e encargos da dívida por c:omrato, bem como com obri
gll9iies esapuladas nos ccmlnltos comerctaís a serem fumados com a GEC ALS1liOM para o fiDaD. 
cianwao da coastruçio da UsiDa Termeletnca de Candlota m- Umdade I, em proces o de uemç•o 
pelaUIIIio 

3 Os recursos otereados como lasuo do cred1to pretendido são decortentes da anula-
çio plfCial de dotações desunadas ao pagamento de JUros e amon!Zaçào da dl\•da externa 

4 Quanto as JUSU6cauvas para tal c:anc:ei:J..-nento, na subau-.dade .. S~ço da DíVIda 
Decorrente da Euussio de Tí:Uios para a CaptaÇão d~ Recursos Externos", a não e."tUSSão de utuloo;, 
ptmSia para o GQgllndo 61.'11\eSfle de 19'17. devodc IL' c:oncltctâes de•falloraveis (lo ntercado 1merrw:1· 
CIIUII, tem consequênCUIS postn' as nas despesas com pagamento de JUõOS no orçamento de 1998, uma 
vez quo: nio 00011 a a o oompromewnemo total da dotaçio cotiSignada para essa fiDalidade 

5 De 01111'11 pane, na PJbltDVÍdade ''Obngações Decorrentes da DíVIda Púbbc:a Fundada 
s-m", a dotaçio c:onstgnada no orçantenlO de 1998 utc:lu1 valores para pagamento da dívida da 
Compuhía Estadual de Eneqpa Elétnc:a • CEEE pela Untão. na condição de avalista ConNdo, du
,_ as ~ ficou ac:ordado que os pagamentos auasados somente serão efetuados apos a 
enht•blra do comrato comeraal de novaçio anre a Uaíio e a GEC ALS11iOM, torDIIIIdo posevel 
o .,.,.....,mmto de parte da dotaÇão referetll:e a honra de aval 

6. Coasrdaando que as mclusões sohcttadas não estão antparadas pelas au•.onzações 
eoaadas na atada Lei ri' 9 4381'97, é índupeasavel o seu enc:ammhamento a dehberaçio do Congres
so N8CtODII, ohedectdas as prescnçiies do an 167, JDCtSO V, da Consnbltção, e em c.cmlbnmdade 
com o art. 43, § 1°, ínctso 1D, da Let n" 4 320, de 17 de março de 1964 
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7 Nessas condições, este Mimsteno mamfesta-se fa, oravehnente ao llleadimemo do 
piouo. motiVO pelo qual submeto a oollllderaçio de Vossa Excek!ne~a o IUJeXO ProJe&o de La. que 
'IIII& a autonzar a abertun do refendo aechto suplememar 

ANTO~~: 
MiDislro de~ do 

PlaDejlllllmtD e Orçamento 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N"034 DE 20 I 03 /98 

,!..iint;ese do problema ou da Slruação gue ~ama_l!ro-•d!Õ!!C~ __ _ 
N"'"""S'dade de aumder a despesa& com ~o de princ:ópa1. JW'OS e euc:L"?PS lia .. 

por COilll'lllO, na subauVIdade "Dmclas Extemas da Companlua Estadual de ~ Elélnca, 
Assumidas pela Umio (La n• 9 143195)~. da umdade orçamemana Etlcargos Fmanceuos da Uniio
Recunos sob Supervtsão do Mmsa1o da Fazenda 

I T_._ e a altet118Uva VJ&vel 

4. Cuslos 
RS 45 305 756,00 (q-- e cmco nrilhllet. trezmros e a- mil, ser 1 r-. e ciDqOeala e 

llil reail) praveaienres de rat~no;a- de rausos daa SllllllavidMes "Seniço da Divida 
Deccaaaate da Fmi!!1 n de Tlbllos para Caplaolo de Recursos Extemos" e ~ Decoaaw 
da Divida P6bbca Flllldada Exrema", D1o ...,00, porUmO, CllllOS Nlicionm• paa o T-.o 
NaaoW. 
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PROJETO DE LEI N" 9, DE 1998-CN 

AIIIOnD o l'oclu Executivo a abrir 110 
Orçamento Fiscal da Uaiio, em fiLvcx ele 
Encargos Fin•n=ros da Ulliio - RIICUisos 
sob Superw;io do Millistério da F w!a, 
Clédito snp!mMntar ali! o limite de RS 
45.305. 756,00, poaa os fins que especifica 

O CONGRESSO NACIONAL clecma: 

Alt. J• Fica o Poder Execull.vo IIUIDrizado a abrir ao O.Ç.m""to Fil:c::! !!s Uaila (Lei 
'IJ!. 9.598, de 30 de dezembro ele 1997) credito ~nplementar ali! o limite de RS 45.305.756,00 
(quueala e CJDCO mdhlles, llczcutos e cim:o 11111, seteceDtos e ciDqoema e SCIS reais), em fàWJr de 
Eacargos Finmceõros da Ulliio - Recmsos sob SupervlSio do Millistáio da Fazaula, poaa -.der 
A JlftiBI1IDUIÇio CC111S1ame do Anexo I desla Lei. 

Alt. 21 Os recursos na • ios à execuçlo do disposto DO adigo lllllaior eleeoualoa 
de IDUiaçlo pan:ial das dotaçlles jndjcadas 110 ADexo fi desla Lei, DO mcm!R- especúicado. 

Alt. 31 Esla Lei emra em vigor aa cW& de saa public:açio. 
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PARE-cER N° 192, -DE-1998 

Da CollUssão de Assuntos 
EconóllUcos. sobre a Mensagem n• I O I, 
de 1998 (n• 209, de 16-2-98, na ongem), 
que "submete a del1beração do Senado 
Federal, o Comrato de Reescalonamento 
de: divida finnado entre a República 
FederatiVa do Brasil e a Republica de 
Gana, em li de novembro de 1997'' 

RELATOR: Senador ESPERIDIÃO AMIN 

I - RELA TÓRIO 

I. O Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado Federal o Contrato de Reescalonamento de Dívida firmadO entre a 
Republica Federativa do Brasil e a República de Gana. em 11 de novembro 
de 1997. no valor de US$ 21,577,460.14 (vinte e um milhões, quinhentos e 
setenta e sete m1l, quatrocentos e sessenta dólares norte-americanos e 
quatorze centavos), consolidados em I" de junho de 1997. 

2. O Ministro da Fazenda informa, por meio da Exposição de 
Mot1vos n• 079/MF. de 11.02.98. que a referida divida da República de Gana 
teve ongem em operações rle financiamento à exportação realizadas na 
década de oitenta com recursos oriundos do exumo Fundo de Financiamento 
as Exportaçõ.=~ tFlNEXl. CUJOS créditos passaram a mtegrar o Programa de 
Financiamento as Exportações <PROEX) 

3. A operação linance1ra tem as segumtes condições: 

Díwcla •iferat:la I oo•,. de parcelas de p~mmp.>l c JUros I Incluindo juroS de 
moral venc1das ate 1° de julho de: 1995. m<>lws1vc. c n4o 
pagas. e I 00% das parcelas de JUros vcnc1das. de 1• de 
JUlho de 1995 a I • de JUnho de 1997. mclus1ve. e não 
pagas 
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Valor rees~o/orrndo USS 21.577.460.14 (vmte e um mtlhões, qutnhentoS 
e setenta e sete mtl. quauoceutos. e sessenta dólares 
none.amencanos. quatorze centavos 1. 

Termos de pagamemo: 9 parcelas semesua1s. de acordo com o seguinte 
esquema· 

I I% em I" de dezembro de I 997 
li% em l"deJUrthode 1998 
li% em l"dedezemb!Dde 19911 
li% em l"deJunhode 1999 
I I% em t• de dezembro de 1999 
11% em I" de junho de 2000 
11% em I" de dezembro de 2000 
11%em l"dejunhode2001 
12% em I" de dezembro de 2001 

uss 2.373,520.61 
uss 2.373,520.61 
uss 2.373,520.61 
uss 2.373,520.61 
uss 2.3 73,520.61 
uss 2.373,520.61 
uss 2.3 73,520.61 
uss 2.3 73,520.61 
uss 2.589.295.26 

Tom de Juros. UBOR semestral aaesc1da de margem de 0,8125% a.a. 

Juros de moro. I% ac1ma de juros. 

Cliusulas de suap ·. poss•billdade de quitaÇão antecipada da divida por 
me1o de ·· SWGp ·· até I" de dezembro de 1997. caso a 
operação do nem antenor não se realize. posstbilidade de 
operações de •· sWGp ··. em bases volumarias, até o limite 

de USS 10.000.000 00. 
1 
Í 

..SRIL DE I "98 

4 Contbrme dispõe o art. 52. mc1so V. compete pnvauvamente ao 
SClla<.Jo Feder.!! autorrzar llpcrações externas de natureza financeira de 

mtere&SC da Umão, <los es1ados.. do Distrno Federal c dos municipoos 

S. O Senado Federal. com base na nonna acima referida, editou em 
16 de JUnho de 1993, a Resolução n• SO. dispondo sobre as operações de 

financiamento ell.lemo com recursos orçamentários da União. assim como a 

mstruçâo processual para o caso em tela. 

E o relatono 
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li-SOBRE O MÉRITO 

I. A instrução processual atende às ex1gênc1as contidas nos antgos 
8°, 9" e li da Res. n• 50, de 1993, em ~speci&.l " ~01icitação expressa do 
Senhor Presidente da Republica acompanhada de exposição de motivos do 
Sr. Ministro da Fazenda. do parecer favorável da Procuradona-Geral da 
Fazenda Nacional sobre o referido Acordo de Reescalonamento, das 

caractensticas financeuas. dos custos e beneficies da operação de crédito, 
assmt como do: informações sobre as finanças do tomador. 

:!. Como Já menciOnado, o Acordo de Reescanolamento da Divida 
de Gana jumo ao governo brasileiro, no valor de USS:! I ,5 mdhões, refere-se 
a financiamentos de exportações brasileiras àquele pais. com recursos do 
orçamento da União alocados no extmto FWtdo de Financiamento á 
Exportação (FINEXl. atualmente denominado Programa de Financiamento ás 
Exportações« PROEXl. 

3. O Mimstro da Fazenda esclarece, mediante c1tada exposição de 
mo~tlvos. que até outubro de 1989. aquele pais cumpnu regularmente as 
obrigações decorrentes dessas operações. tornando-se madimplente deste 
então. Por outro lado, a não panic1paÇão do Brasd nos reescalonamentos 
anteriores da dí-.ida ganense. no àmbito do Clube de Pans. 1mpediu a 
re~ulariz:IÇiio da dí-..lda bilateral. \ r 

4. ..._dema1s. ~ presente operação de ccedtto faz parte da 
reestrutumção da. dovoda. eJCLema. de GanA. JUnlO"a. trés ~a1ses rero.a.'"lescentes 
nas negocoações: Brastl. haha e Noruega Para tanto. o Secretartado do Clube 
de Parts coordenou e elaborou os "'Termos de Refer.êncta sobre a 
Consohdaçào de Determmados Montantes Específicos Devtdos por Gana", 
que. como se sabe. servem de base para a realização dos contratos bilaterais 
entre a nação devedora e os países credores 

S. As negociações ganenses com o governo brasileiro foram 
ultimadas em fins do ano de 1997, no àmbito do Com1tê de Avaliação de 
Créditos ao E'Cterior - COMACE. que tem a arnbu1ção de defimr parâmetrOS 

para a negoc1ação de creditos externos brasileiros. conforme Decreto n• 686, 
de :!3 11.92. 
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6. Com efeito, a dív1da afetada corresponde a I OQ% das purcelas c! e 
pril'lcipal e JUros não pagos. mclliiStVe juros de mora, consolidados em 1° de 
junho de 1997. Os débitos deverão ser quttados em 9 parcelas semesuaís 
(entre dezembro de 1997 e Junho de 200 1), a taxa de juros igual à UBOR 
mais 0.8125% ao ano O governo brastleiro negociou a mesma taxa de juros 
recentemente acordada com o governo argentmo. infenor, portanto, à taxa 
ILIBOR ma1s 1%) praticada pelo Bras1l na reestruturação das djvidas de 
Moçamb1que. Guine-Bissau. Zãmbia. Congo. Gabão e Bolív1a. países de 
economias ma1s precanas que a argenuna e Igualmente pobres e 
subdesenvolvidos como Gana. A propósito, quando do exame do caso 
argentino, os tecmcos do Tesouro Nactonal reconheceram que o custo 
financeiro da div1da \ encida e vincenda de Libor mais 0,8125% struava-se 
~ ... abaixo do custo de captação do governo brastleiro para reesuuturaçio de 
suas dividas'', embora " .dentro da faixa histoncamente acordada nos 

reescalonamentos de créditos externos brasileiros ·• 

7 Ad1C1onanamos. nesse contexto, que por tratar-se de créditos 
onundos da alocação de recursos orçamentar1os da União, o custo alternativo 
para o reescalonamento dessa divida ganense para com o Bras1l seria melhor 
mdicado pelo custo de captaÇão de recursos pelo Tesouro Nactonal para 

cobr1r os nossos déticHs tisca1s Com efe1to. e rnega\el que a presente 
operação &mplrcHa um subs1dio riscai a Gana. se c0rs1derarmas uma taxa 
mterna real de JUroS de. ordem ele, nu m11\1mo ~ll-~5" o a.o ano pala a divida. 
mob1liána mtema do governo fed~ral. 

8. De qualquer modo. e de se cons1derar que o governo brasileiro 
tem ev1dente mteresse em regularizar J. SitUação de seus créditos, 
especialmente os de ongem externa e JUnto a governos soberanos, de modo 
que o comérc1o bilateral e, especialmente, as nossas exportações de bens e 
serviços à nação devedora não seJam preJUdicadas. 

No caso de Gana. o valor médio anual das exportações brastletras 
àquele pa1s. nos ulumos três anos, fo1 da ordem de USS 52 milhões, 
correspondentes às vendas de açúcar. oxidas de alurmmo. papel. tintas, 
gasolina automouva e cabos de alummio, entre outros produtos. As nossas 
importações de Gana, da 01 de.n de US$ I, 7 mtlhões em 1996 e de apenas 906. 
mil dólares em 1997. rererem-se basicamente à pasta de cacau, embora o 
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algodão não-cardado tenha sido 1tem imponante do comén:1o bilateral no 
inicio desta década. A balança comercial, como se nota. tem sido favorável ao 
Brasil. com superávit médio anual de USS 52 milhões no último triênio. 

Por tim. vale lembrar que os países do continente africano formam 
um conJunto de importantes parceiros comerciais, sobretudo se levannos em 
conta o potenc1al que representam para a absorção de parte substantiva de 
nossa produção. Gana. obviamente, insere-se nesse contexto. 

9. A discnminação da data da última parcela a ser paga por Gana. 
conforme consta da EM n• 79/98 e do parecer da PGFN n• 164198, apresenta 
discrepância em relação a do art. II do Contrato. Entendemos tratar-se de um 
lapso. razão porque adotamos a data - I" de dezembro de 200 I. constante do 
contrato. no presente parecer e no projeto de resoluçl.J 

I O. Em face do exposto, somos pela aprovação da operaçjo· 

financeira nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 35, DE 1998 

Alllo,:a u UnrdfJ c.1 reaJuar operoçt!J.o 
jiflllnce1ra que \'rsa ao reescaiOI'ItUIII!nto ã 
t:réd•tos bras•le~ros Junlo a República tk 
Gana consubstant:Uidtl no CtmirtUa de 
Reescalonamento de Djyida firmtldo en~n a 
Repúbl1t:a Fetkrall\'0. Bra.r1l e a Repúblit:D 
de Gana. em II de nowmbro de /997. 

O SENADO FEDERAL resolve· 

Art. I" É a União. com base no art. 52, mc1so V, da Constituição 
Federal e nas disposições contidas na Resolução n• 50, de 1993, do Senado 
Federal. autorizada a realizar operação financeira com a República de Gana. 
no valor de USS 21.577,460.14 (vinte e um milhões quinheJ'Itos e setenta e 
sete mil. quatrocentos e sessenta dólares norte-americanos e quatorZe 
centavos), consolidados em 1° de junho de 1997, nos termos do ContratO de 
Reescalonam~nto ue Div1da firmado em li de novembro de 1997. 
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Art. 2" A operação financeira externa refenda no an. I" desta 
Resolução "lsa ao reescalonamento de créditos brasileiros JUnto à R.epública 
de Gana e tem as segumtes condrções: 

a) Di•·•da afetada: I 00% de parcelas de pnncrpal e JUros (incluindo 
juros de mora) vencidas ate I • de julho de 1995, 
inclusiVe, e não pagas; e I 00% das parc:elas de 
juros vencidas de I" de julho de 1995 a I" de 
junho de 1997. inclusrve. e não pagas. 

b 1 l"alor 1 eescalonado: US$ :! 1.5 77 .*60. 14 ( vmte e um milhões. 
qurnhemos e setenta e sete mil, quatrocentos e 
sessenta dólares none-amencanos. quatorze 
centavos). 

c I Tt•rmos de pagamento. nove parcelas semestrars. de acordo com 
tJ s:gu1nt~ ec;.quf"rn~ 

I I% em I" de dez.~miJI'u d!' I \197 
ll%em l"deJunhode 1998 
I I% em I" de dezembro de 1998 
11% em 1° de JUnho de 1999 
I I% em I" de dezembro de 1999 
li% em I • de JUnho de :!000 
I I% em I" de dezembro de 2000 
11% em I" de junho de 2001 
I :!% em I" de dezemiJro de 200 I 

US$ :.,; 73.3:!0.b I 
US$ 1.373.520.61 
US$ :::.373.520.61 
uss 2.3 73.520.61 
uss :.373,520.61 
USS :.373.520.61 
uss :!,3 73,520.61 
uss 2.373,520.61 
USS 2.589.295.26 

d) Taxa de Juros: LIBOR semestral acrescida de margem de 
0.8125% a.a. 

e) e) Juros de mora: 1% acuna da taxa de Juros 

fl Clàusulas de "swap" possibilidade de quitação antecipada da 
divida por mero de "swap" até I" de dezembro 
de I 997; caso a operação do r tem anterior não se 
realize. possibilidade de operações de 'swap ", 
em bases vol untarias. ate o limite de US$ 
I 0.000.000.00 
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Art. 3" O fn'azo para o .exercício dil presente autorização é de 
quinhentos .: quarenta dias a contar da sua pul-licação 

Art. 4" Esta Resolução entra em v1gor na data de su~ publicação. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

MENSAGEM N°101, DE 1998 

ASSII\tARAM O PMF.CER EM 07. a&: ABRIL - 1998, OS 
SENHORES SENADORES: 

FERNANDO BEZERRA: Presidente em exercíCIO 
ESPERIDIÃO AMIN: Relator 

.jOSÉFOGAÇA 
OSMARDIAS 
PEDRO SIMON 
JEFFERSON PERES 
JOAOROCHA 
EDISON LOBAO 

VILSON KLEINOBING 
GERSON CAMATA 
ODACIR SOARES 
LOCIO ALcANTARA 
JOSÉ EDUARDO OUTRA 
GILBERTO MIRANDA 

PARECER N" 193, DE 1998 

Da Corrussão de Assuntos Econõmicos. 
!K'bre o ProJetO <!e Let do Senado n• 20, de 
1996 • COIIIPI""!'nw. de autona do Senador 
!'.!dlo Simon, que lllspõe solxt. a. 
parliCipaçio da populaçio e de SULS 

enudades no processo orçamentano 

Relator Senador Eduardo Supbcy 
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1- RELATÓRIO 

Atraves do ProJetO de La• Complementar n• 20, de 1996, pretende 
o Ilustre Senador PEDRO SIMON •nst1tucsonallzar a part1c1paçAo d1rata da 
população no processo de elabOração aprovação e controle da execução aa 
181 ao plano plunanual da le1 ae d1remzes orçamentanas e das 1e1s 
orçamemanas anua1s nos três níve•s ae governo 

A proposta em análise desdObra-se em nove amgos cu,as 1dá1as 
bils1cas são a segu1r resumidas 

O art 1• determ1na que a part1c1pação d1reta p;etc.-.u,da pelo 
proJeto seta promov1da e 1ncent1vada pelos Poderes Executivo e Leg1slat1vo. 
t:jue são os envolv1dos d1retamen11e no processo orçamentáno 

O art 2• apresenta os me1os dos qua•s se valera a SOCiedade 
para exercer sua pan1c1paçAo 

O art 3" def1ne os objeuvos das aud1ênc1as publicas que serão 
promovidas durante a etapa de elaboração aos proJetes de Je1 

O art 4" v1sa determ•nar quartda e com que obfet•vos. serão 
realizadas as aua•ênc1as públicas relat1vas a fase de aprovação e controle aa 
execução das 1e1s 

O art s• trata da publiCidade que aeve ser dada às audJêiiCias 
publicas 

O art e• remete para a legislação ord1nana. no êmb1to da Un1ão 
Estados D•stmo Federal e Mun1cíp1os a defin1ção aa forma de orgal'llzação e 
funcionamento das aud1ãnc1as publicas bem como da oart1c1pação aa 
SOCiedade 

Finalmente o art 7"' estabelece cnténos gera1s para atend•mento 
aas demandas surg1das no processo 

Em sua JUStificação o autor aponta a oouca 1mportánc1a dada 
pela ma1ona da população ao processo orçamentano em geral Destaca que 
as questões orçamemanas tãm s1do oDJeto ae •nteresse de alguns poucos 
segmentos da sociedade dentre os qua•s o dos parlamentares o dos 
admii'IIStradores e o dos tecnocratas da ares f~nance•ra Cita que tal fato ocorre 
tanto na area federal como na estadual e na muniCIPBI exceçAo fe~ta ao 
ep1sod1o da CPI do Orçamento que a•canÇ(Ju rele.,áncla nac1onal. Ressaltei no 
enrai"IO que algun! ITlUOICIPIOS Wm recl!l)temp.nre "'venc1ado expetlênaas de 
JWrtlclpaçAo d!reta da ~..omul'llaaae em •mponantes dec1soes de govamo ae 
1nteresse local Chama a atençêo a1nda o Ilustre Senador para o fato de que 
a Carta Magna abre em alguns pomos espaços para uma ma1or part1c1pação 
da população na gestão de va~1as funções governamentaiS, entre elas a da 
segundada sOCial 
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li-VOTO 

Em vanos artigos dl!' Carta Magna de 1988 pode-se vislumbrar a 
vontade do constrtu1nte de propiciar a partiCipação d1reta do Cidadão na gestão 
da coisa pública. 

O art 1". § único. corrobora assa assertiva quando anunc1a que 
•tocto o poder emana do povo, que o exerce por me10 de representantes eleitos 
ou diretamanre nos termos desta ConstttUtçlfo" ( gnfamos) 

iambam há n1chos na Carta Magna capazes de abngar a 
partlcrpclção da comunrdade nas deCJsOes govarnamarrta1s a respa1to da açOes 
setona1s pnnc1palmente no capitulo da sagurrdada social. Exemplificando, o 
art 194, prevê que o Poder Público. ao organizar a segundada soc1al, deve 
basear-se no "canJter democrátrco e descentralizado da gestão aclm1mstratJva. 
com a panicipação da comunidade em espeaat de trabalhadores. 
empresanos e aposentados· (grifamos) O art 198 determina que as açOes e 
serv1ços publicas de saúde devem constitUir um sistema unrco. organizado de 
acordo com vánas dJratnzes dentre elas a da participaçio da comunidade 
Jé o art 204 estabelece que as açOes governamentais na area da ass1sténc1a 
soc1al devem ser organizadas com base na "panicipação da populaÇiio. por 
me10 de otgamzaçt'les representativas. na formulação das politicas e no 
controle das açt'les em todos os nive1s • (grifamos) 

O enfoque part1C1patrvo também está presente em outras 
dispositivos constitucionais relativos a elaboração de le1s Vê-se, por exemplo 
que o a" 27. § 4•, determina que. no âmbito estadual ·a le1 disporá sobre a 
Iniciativa popular no processo leg1stapvo esraauaf (gnfamos) No an 29. 
verificamos que um dos precertos que devem onentar a lei orgàmca dos 
muniCÍPIOS é o da "iniciativa popular de projetes de fel de mteresse especifico 
do Mumci{JIO. dà Cidade ou de bi#ITros. atraves de mamfestação de, pelo 
menos. cmco por cento do eleitorado" lgnfamos) F1nalmente da uma maneira 
ma1s abrangente o art 61 concede aos Cidadãos a iniciativa de 
apresentação a Câmara dos Deputados. de leis complementares ou 
ordJnanas sob determinadas cond1çOes d1scnm1nadas no § 2" 

Esta claro portanto que quanto ao mente a 1nrcrat1va do 
eminente Senaaor. no sent1d0 de estabelecer normas bas1cas para a 
panJclpação popular no processo orçamemano enc:ontra respaldo 
constrtuc1onal Adema1s dentre as formas ooss1ve1s de pa"1c1pação da 
SOCiedade na gestão publica a ma1s 1mpo"ante do ponto ae v1sta do CJdadão
contnbulnte. e a aa part1c1pação no processo da alocação de recursos 
.,ubiiCOt Essa potsJbilltara a comunrdade Interessada oJrec1onar a apllcaçao 
de recursos p3ra as ações por ela consideradas pr•ont6rias nvm contelo.'ll 
democnrlicc Além d1a:>c. a prooosta preve d ampnaçao tlo controle aa 
população sobre o processo orçamentano público atraves da partiCipação 
d1reta da socredaoe na apreciação das contas dos admJmstradores e dos 
relatonos dos Tnbuna1s de Contas 

Face ao exposto não há como negar menta a propos1ção em 
análise. que consideramos convenrente. oportuna e necessana 
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O an :o~ da ConsntUiçáO Federal estabelece que compete a 
Umão aos Estacas e ao D1strno Federal leg1s1ar concorrentemente sobre 
orçamento Ja o § r• estipula qt,~e no ãmb1to da legislação concorrente. a 
comceténc1a da Umão 11m1tar-se-a a estabelecer normas gera1s Ha de se notar 
tambem que o an -65 § 9" aeterm1na que cabe a le1 complementar diSpor 
sobre elaboração e a orgamzacão ao plano plunanual da le1 ae dlretr~zes 
orçamentarias e aa 1e1 orçamemar~a anual" Portamo :endo em VISta os 
dtsposttlvo~ enunciados a propos1ção analisada globalmente. está 
aev1damenr"' amparaaa soe o aspecto constitucional No entanto, temos 
algumas a~v1das com r, :ação a ~rc;pos1ç.ão de emendas populares. pors a 
artrgo 61 aa Carta Magna creve á ap;esentação de le1s de 1nrc1atrva popular 
rnas s1lenc1a-se no tocante a apre!lentação de emenaas 

V1sanao oar ma1or clareza e objetiVIdaae ao texto suger1mos a 
subs1Jtu1ção da eJCoressão •norcações e propos1ções pelo termo ·propostas". 
adequando os outros artigos Tamoem suger~mos a supressão do rnctso 11 do 
artrgo 3" tendo em >~Sia ter o mesmo alcance ao rncrso III No artrgo 6" 
suger~mos a supressão ao 1nc1so III pelas razões Já apresentadas e no 1nctso 
11 subst1tu1mos o termo demanoas pelo termo propostas como o objet1vo de 
unrform1zar o texto 

F1na1meme oropomos uma nova reaação ao artigo segurnte (o 7°. 
apos a renumeração 1 

Nosso parecer e pela aprovação ao proJeto com as seg1ntes 
emendas 

EMENDA Nl' 1-cAE 

Subsurua-se a e~oressão •nd1cações e proposrções do I"ICJSO 11 do 
aniQO :_o ceiO !errr-= r,r,..'JOStas 

EMENDA Nll2-cAE 

Suonm~-se o .rrcrso m rjo artrgo ,:o 

EMENDA Nll 3-CAE 

EMENDA Nl' 4-CAE 

Suomna-se <'O •nc1so 11 do artigo 3" a expressão de 1nd1cações e 
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EMENDA NII5-CAE 

Dê-se a seguinte redação ao InCISO 11 do art1go 6" 

11 - estabelecer cnténos para o atendimento das propostas. respeitado o 
drsposto no an 7" 

EMENDA N116-CAE 

Supnma-se o 1nc1so III do art1go 6" 

EMENDA NII7-CAE 

~to as propostas terá como ObJetiVO a redução das 
g1ona1s 

Sala das Comissões, 7 de abril de 1998. 

f' PI!Il JfJ:: I) 7: [v r~: ;vht _ 
) !}•'"/,/"'~/ /, 

- { / /' /. ,Y...-;.-;. ~.n~ 
.-~ador EDUARDO MATARAZzcf"SUPLICY. .á ,_,.. 

~---rUAC--
.-

\ 

:!ii 

-



COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

PROJETO DE LSI DO SENADO N° 20, DE 1996 

AIISIIIlARAM O PAI'li!:CEI' Iiii fiT. DE ABRIL DE 1998. 06 
SENHORES SENADORES: 

FRANCEUNO PEREIRA : Presrdente Eventual 
EDUARDO SUPUCY: R ... IDr 

JosaaiANco 
GILBERTO MIRANDA 
VILSON KLEINOBING 
OSMARDIAS 
EDISON LOBAO 
ESPERIDIÃO AMIN 
JoAOROCHA 

ODACIR SOARES 
GER.aN CAMA TA 
JOSé EDUARDO DUTRA 
PEDRO SIMON 
ROMEROJUCA 
WCIO ALcANTARA 

-\BRIL DE 19\l8 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA. NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ONICO DO REGIMENTO INTERNO. 

REQUERIMENTO N" 879, DE 1997 

Senhor Pres1dente do Senado Federal, 

&qveic.tlmclus.i.o. em Ordem do Dra. do 
Projeto de Ler do Senado n• 20. de i996. 

Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES. 

Com fundamento no disposto no rnc1so I, do art 172 do Regunento 
Interno do Senado Federal, requeU"O a Vossa Excelência submeta à dehberaçio 
do Plenáno o pedido de rnclusão, em Ordem do Dia, do ProJeto de Lei do Senado 
n• 20. de 1996, que "D1spõe sobre a participação da população e de suas ennda
des no processo orçamentáno" 
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.ffiSTIFICAÇÃO" 

O ProJeto em apreço trata da unplanll:;ão, no nível federal, do cha
mado ''Orçamento Parnc1pat1vo "', Jfl largamente expenmentado por diversos go
vernos munic1pa1s e, também, em alguns Estados e no D1stnto Federal, com resui
tados amplamente favoráveis 

A proposição em causa, segundo consta dos Sistemas de controle. se 
encontra na Com1ssão de Assuntos Econõm1cos, tendo como Relator o Senador 
Eduardo Suphcy, do qual recebeu parecer favorável, com sete emendas. estando 
pronto para a ordem do dia. desde 12.06 96 

Sala das Sessões, 2 I de outubro de I 997. 

OF SF/1 204/97 Em 4 de nm embro de 1 097 

Senhor Pres1dente, 

Comun1co a Vossa Excelência que foi apresentado o 
Requerimento o• 879, de 1997(fls.08), atrav~s do qual o Senador Pedro 
Simon solicita, nos termos do art. 172, I, do Reg1mento Interno, a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado o• 20, de 1996 -
Complementar, de sua autona, que dispõe sobre " pa.-ricipaçíio da 
população e de suas entidades no processo orçamenró.r•o. 

Não obstante o que dispõe o parágrafo único do art. 
2SS do Regimento Interno, tendo em v1sta que a proposição já está 
instruída, com relatório encaminhado por seu relator para 10clusão na pauta 
dessa Com1ssão. encareço a V. Ex•. submeter o proJeto a esse Órgão 
técn1co, a fim de ser postenormente apreciado em Plenário devtdamente 
instruído com o parecer desse Coleg1ado. 

Aproveito o enseJO para renovar · a Vossa 
Excelência meus protestos de consideração e apreço 

Exm• Sr. 
Senador Jose Serra 

lr:4 
Senador~~lis 

Presidente do Sená'do F. 

I 

Prestdente da Cormssão de Assuntos Econõ01cos 
Senado Federal 

~73 
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Republica Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

··························-················································································ 
Art. 24. Compete 3 Umilo. aos Estados e 30 Dtstnto Federal legtslar concor
rentemente sobre 
........................................................................................................... 

§ 1• No ãmb.no da legJslaçlo concorrente. a competêncta da Uruão li
miw·se-á a estabelecer normas genus 
................................................. -............................................................. . 
Art. 27. O DÚIIIero de Deputados à Asscmblé18 Legislallva corresponderá ao 
triplo da n:prc:sentação do Estado na Câmara dos Deputados c. atingulo o nú
mero ele 1riDra e seis, será acresatdo ele tantos quantos forem os Deputados 
FederaiS acima de: doze: . 
............................................................................................................. 

§ 4" A let dtsporá sobre a truetauva popular no processo legtslauvo 
esradual 
............................................................................................................. 
Art. 29. O Murucípto reger-se-á por let orgãruca, votada em dotS turnos. com 
o mterstiao mínimo ele dez d.tas, e aprovada por dots terços dos membros da 
Cãmara Murucipal. que a promulgara. atend.tdos os pnnciptos estabelectdos 
nesta Consutlllçãcl. na Consutwçlo do respecuvo Estado e os segwntes precettos 
............................................................................................................ 

Art. 61. A tmaauva das lets complementares e ordinánas cabe a qualquer 
membro ou COIIÍlssilo da CâDwa dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nmonal, ao Prestclente da Reptibhca, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tnbunats Supenores. a111 Procurador-Geral da Repubhca e aos ctda
cllos, na forma e nos casos pm'IISios nesl8 Consututção 
............................................................................................................. 

§ 2" A lntctatl\ a popular pode ser el\erctda pela apresentação a Cãmara 
dos Deputados de proJeto de let subscr.to por. no mmtmo. um por cento do 
elc:ttorado nactonal. d.tstnbutdo pelo menos por cmco Estados. com não menos 
de três dé<:amos por cen1o dos elenores de cada um deles 
.•••••...........•......................................................................................... 
Art. 165. LetS de tructatt\a do Poder Executivo estabelecerão· 
............................................................................................................. 

§ 9° Cabe a let complementar 

............................................................................................................ 

ABRIL DE 19'18 
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Art. 1!14. A seguncladc social çemq~reencle um.coojUDlO uuegrado de a9(les de 
lllic:iabw dos poderes públicos e da 5CJCU!Ciac!e. deslmadas a assegurar os chm
tos rdativos à saúde, à pmricleDcia e à assistbcia SOCI81. 

Ptuágrafo único. Compete ao poder público, DOS termos da lei, oqpmi
za: a sq:uidade social. com base DOS seguiules objebws: 

··········································································································· 
Art. 204. As aÇ(Ies govemameotais na ma da assistêDcia social serão realiza
das com recunos do orçamemo da seguridade SOCI81. J)llMSlOS no an. 19.5, 
aláD de ouuas fOIIlCS. e organizadas com base nas segum1e5 diretnzes: 

........................................................................................................... 

PARECER No 194, DE 1998 

Da Comissio de Assuntos 
Econõmicos, sobre a Mensagem n• 1 O I, 
de 1998 (o" 209, de 16-2-98, na origem), 
que "submete à deliberação do Senado 
Federal, o Contrato de Reescalonamento 
9e dívida firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República de 
Gana, em 11 de novembro de 199T' 

RELATOR Senador WALDECK ORNELAS 

1- RELA TÓRIO 

Vem a esta ComiSSão de Assuntos Socws, para exame. o ProJeto de 
Let da Câmara n• 81. de 1996, que tem por fmalídade: 

I. estender aos dependentes econômicos de empregado falectdo o direito 
de IJWzar açio trabalhista, observados os prazos prescricionais, e obedecJCia a 
linha suc:essoria esrabelec:ula no Cóchgo Civil; 

2. adequar o rexto da CL T ao mc1so XXIX do arngo 7" da Constituição 
Federal. que dispõe sobre a prescnção no dm:1to ttabalh1sta: 
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3 resguardar L' d~reuo ao acesso as anota~ue~ trabalhistas para fms 
pre\idencianos. em razão de sua imprescnubihdaae nessa hipotese 

-\o JUSmicar sua UliCiallva. a autora da o~oposta alega., 

O CJdtgo ,_-1\'tl estabelece no <."..lpuu . .;, .1.:1 t.)rd.·m da I ocacãn 
Hered11arta. q11e a suce.ssàn legwma .J.")~Y· -<e t•a segwme ordem ao~ 

dcscenaenzes o.Ios ascenaemes ao con_!uge Jocr~w .. eme. aos colaterais e. 
_1inalmenre ..lOS Estados Dtslrllo Ft·dera! Ju .z • •uão 

De ,,corao .:om a Consolidação .1as -ds .10 Trabalho ma1s 
prec1samenre paragrafo umco do art ~o 

MO direito comum será fonre subsidiária do direito do 
tt'llba/ho, naquilo f!m que não for incompatiw!l com os pritfcipios 
fundamentais deste". 

Donde se conclut que a postula.-ão pelos dtre1tos prn'IStos no 
art li da L"onsoltdação das Lets do Trabalho tamoem pode ser exerctda 
pelos sucessores do empregado que "enha ..2 falecer. na ordem 
estabelecida pelo dtrf!/10 comum · 

No prazo reg:unental. ao projeto não fixam apresentadas emen~ 

E o relatono 

O- VOTO DO RELATOR 

O art li da CL T eslllbelecta que o prazo prescnctanal trabalhtsta 
era umco e de dots anos Com o advento da Constituição ae 1988. esse prazo fot 
alterado para cmc:o anos. como regra geral. reduztdo para doiS anos se oc:onet 
dJSsoluçao do contrato de trabalho. Já para o trabalhador rural, passa a ser de dots 
aoos. contado exclustvamente apos a extmçao do vmculo empregaucio. 

Justtfica-se a mudança tendo em 'JSta a dtficuldade do empregado 
em propor acao contra seu empre1ador. que podera. em consequéncUL unpor-lhe 
represalias ou ate mesmo o despeabmento Por outro lado. delumtou-se um prazo 
certo para a proposição de ação. apos o qual as desavenças dt:\·em ser esquecidas 
E vua-se. desse modo a necesstdade de se recorrer a làtos anugos quando. como 
se sabe. sua constàncta documental e testemunhal normalmente. la se: apagou no 
tempo 
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Ressalte-se :und.l que. :1 parttr da v1gênc1a desses novos prazos 
~su:!Jeleculos pela C on•t•r:u•cào de 1988. entendem-se como superadas as 

-1 ~•Jmulll• I "·8 e 198 do TS1 c <Juatsquer :>u•.•'l• •'lterpr~tac~e· :em .. lhiUites \has. 
<..orno J!!. Q .~z aquele I nDun::i .:o auOLar a Sumula :!94 .... aúa mms oportunc. 
portanto. que o nosso codtgo de trabalho tambem o faça 

A mclusào do d1sposmvo que estende aos dependentes econôm1cos 
do trabalhador o d1re11o de pleuear a reparação de evenrua1s mfrmgênc1as aos 
disposmvos lega1s trabalhtstas. preenche uma grave lacuna e'<JStente em nossa 
C onsohdação das Le1s do Trabalho 

' -
ndema1s. como e ~ab1do. a Le1 Orgàmca da Prev1dênc1a Soctal 

garante ao segurado o dtreuo de deSI!!Ilar. para tins de percepção de beneficio. 
pessoa que vtva sob sua dependência econômica. com a ressalva. e evtdente. de 
que ela so fara JUS as prestações na falta daqueles dependentes que enumera. 
Nada mms justo. po1s. que o mesmo prmctpio seJa aplicado a CL T. 

Não ha dúv1da que as .novaçür~ 111traduz1das pelo projeto são 
oportunas e apnmoram nossa legtslação trabalhista. 

Assun. em face do exposto. opmamos pela aprovação do Projeto de 
Le1 da Câmara n• 81. de 1996 

Sala da Com1ssão. em _ J' '[).;: 11 aR 1 t. 1>r I ''-8 

277 
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PROJETO DE LEI DO C3JI.IARA ...- 081 DE I <l->" 

"t.SSrNARAM O P"t.RECER. E~l REL':'<ll.O DE 01 DE "t.BRIL DE 1"98 OS 
SENHORESSE~ADORES 

01 - -\DEMIR -\.-.vkADE- PRESIDE'\ TE 
,,~ -WJU,Dl'GK OR,..ELAS. I!&AiOR 
03 - JONAS PNHEIRO 
04 - OSMAR DIAS 
OS - BENEDIT A DA SIL \'A 
06 - SEBASTI.l.O ROCHA 
07 - LEONEL P 6JV "t. 

08 - BENEDIT-\ DA SIL \' "t. 
09- CASILDO MALDANER 
lO- LEOMAR QU[NT "t.NILHA 
II - ROMEU TUMA 
12 - 'lABOR JLINIOR 
13 -LUCI O "t.LCÃNT ARA 
14 - lEFFERSO~ PERES 
IS - \.tARLüCE PINTO 

LL•.I .; r . ._J\n • I li\IJI\. J\rfl .. I\Ofl I'(Lf, lCI ('Ttd'l: r.ti'l\1 111\ r.r:.:, 

República Federativa do Brasil 

Constituição 
1988 

...................................................................................................... 
Art- 7' Sio dln:IIOS dos trabalhadores urbanos e 111Il115. alem de OUUO< que 
VIsem a melhona de sua condlçlo soc1al 

....................................................................................................... 
XXIX - açio, quamo a créditos n:sultantes das n:laçOes de trabalho, 

c:om p13m prescnaooal de 

ql CIIICO aaos para o trabalhador wbaDo. ali! o Jumte de dOis anos apos 
a cxtmçao do COIItratO; 

bl ali! dois anos apos a exuaçlo do contraiO, para o trabalhador rural . 

........................................................................................................ 

PARECER N" 195, DE 1!198 • 

ABRILDEI9"8 

Da Conussio de ASSWIIos Soc1;us, sobre as 
emendas oferec:Jdas, em plenano, ao 
Subsutut1vo do Senado ao ProJetO de Le1 da 
Cimara n• 18, de 199S (n" 2 090/91. na Casa 
de ongem1, que regulamenta o e><erac1o 
profiSSIOnal do lustotecnolDgJsta e dá outras 
)II'OVIdêncaas 

RELATOR: Senador W ALDECK ORNE LAS 
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1- RELATO RIO 

São submetidas ao exame desta Comissão de Assuntos Socims as 
emendas oferec1das, em Plenário. ao substitutivo do Senado ao ProjetO de Lei da 
Câmara n• 18, de 1995, que "Regulamenta o exen:ICio profissional do 
histotecnologista e dá outras providênc1as" 

M emendas. ambas de autona do Senador Edison Lobão. têm 
çomo finalidade. 

L supnnur o anigo 3". que defme a profissão de "awuliar de 
laboratóno" e suas atnbu1Ç(!es, por ser maténa estranha ao objeto do proJeto; 

2. dar nova redação ao arugo 7", vtSaDdo à mmor clareza do texto. 

É o relalóno. 

U- VOTO DO RELATOR 

Cabe-nos tão-somente ex.ammar as emendas. Já que o projeto Já foi 
aprovado por esta Comissão. na fonna do substitutivo JIOI' nós oferecido. 

Embora a jUSIIficaçio seja mpdequada. a emenda n• I é aceitável. 
tendo em vista que o porte do laboratono e que determma a necessidade ou nio 
da figura do aux1har de laboratono. Por outro lado, como o proJeto trata de 
profissão de nivel med1o 12° grau),o que não e o caso do aux1har, que não 
constitui uma profissão a ser regulamentada, acolho a emenda 

Já a Emenda n• 2 e oportuna e convemente. porquanto ela apnmora 
o texto ongmal ao ex1g1r a anotação, na C ane1ra de Trabalho e Prev1dênc1a 
Soc1al, do efet1vo ex.erciCJO da allvulade, como prova da habilitaçlo ao 
-lesempenho da profissão de Técn1co de Laboratono e Técruco em Hemorerapia. 

Em face do acolhunento da Emenda no I a ementa do Projeto de 
Lei da Câmara n• 18 de 199S,passa a ter a segwMe I'P.daçilo: 

~79 
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Subemenda a emenda n• 1-PL~ 

"Regula as profissões de Técn1co de Laboratório. e de Técmco em 
Hemoterap1a. e dá outras prov1dtllc1as ·· 

Sala da Conussio. I • de abnl de 1998 

PROJETO DE LEI DO CÁMAaA N• 018 DE 1995 
PARECER AS EME:-IDAS DE PLENARIO 

ASSINARAM O PARECER. EM REUNIÃO DE 01 DE -\BRIL DE 1998. OS 
SENHORES SENADORES 

ADEMIR ANDRADE - PRESIDENTE 
WALDECK OR.'Uõl.AS- RELATOR. 
OSMARDIAS 
JONAS PINHEIRO 
BENEDIT A DA SILVA 
EMJLIA FERl\ ~ES 
Sl!BASTIÃO ROCHA 
LEONEL PAI\ A 

CASILDO MALDANER 
LEOMAR QUlNT ANn.HA 
LUCIO ALCÁ..'ITARA 
ROMEU TIJ1,fA 
NABOR JUNIOR 
JEFFERSON PERES 
MAIU.UCEPINTO 
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O Ex· 
ped1ente lodo ve1 à publoceção. 

O SR. PRESIDENTE (Ed1son Lobão) - A Pra
s1dênc1a conwmca ao Plenano que os P10J81DS de 
Resolução de n"s 32 a 35. de 1998, resullanles de 
pareceres lodos antanormente, locarão perante a 
Mesa durante conco doas úteos, a fim de racebar 
emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento 
lnlemD, IXllrilnado com o art. 4" de ResDIIIÇAD ri' '61, 
de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A Pra
sldincoa comunoca ao Plenáno que o Projelo de La 
do Senado n" 20, de 1996-Complemenlar e o Prqe
lo de lei da CArnara ri' 81, de 1998 (ri" 54195, na 
Casa de ongem), resultantes de paraaas lodos an
tenonnente. licario perante a Mas durante anco 
doas úteiS, a Iom de raceber emendas, nos tennos do 
art. 235, 11, d, do Reglmenlo Interno, conanado com 
o art. 4° da RasoluçAo n" '61, de 1995, do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Edoson Lobão) - A Pra
sldincoa recebeu o Aviso n" 228, de 1998, de 2 do 
corrente, do Presodsnle do Tnbunal de Contas da 
Un1ão, encaminhando cópoa da Declllio n• 147198, 
adolada pelo relendo Tribunal, na Sessão Ordonéria 
do Plenáno de 1• de abril do conante ano, bem 
como dos respecbVos Relatório e VDID que a funda. 
mentem. relen1nte à audllona realizada nas obras de 
edlfocação do Hospdal Regoonal do Paranoé. loc:aJi.. 
zado no DIS!nto Federal, atendendo à solocllaçio da 
Com1ssão Temporéna do Senado Federal desbnada 
a 1nvesligar as obras não conduldas custeadas pela 
Unão. 

O expediente será anexado ao poc c usado do 
Requenrnento n" 851, de 1995, e, em c6pia, ao poo
cessac!o do DIWfiiDS n• 1, de 1996, que vai à Cornos
são de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Edlson Lobão) - Esgo
tou-se ontem o PI'BZID pnMSio no ert. 91, § 3", do 
Regomento lntemo, sem que tenha Sido llllerpDSio 

recurso no sentido da eprecoação, pelo Plenáno, do 
PIO)tlio de le1 do Senado n" 325, de 1995, de auto
na do Senador Juho Campos. que altera a Le1 
n• 6.360, de 23 de setembro de 1976, que displie 
sobre a vogiiAncoa sandána a que ficam SUJSitos os 
medocamentos, as drogas, os 1nsumos lannacêubcos 
e conalatos, cosn- saneantas e outros produ
tos, e dli. outras pi'OVIdêriCIIIS 

T ando sido aprovada em eprecoação conclust
ve pela Comissão de Assuntos SoCiais, a matéria YBI 

à CAmara dos Deputados. 
Foca preJUdicado o Requenrnento n• 1.244, de 

1996. 
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobio)- Sobra a 

mesa, requenrnento que Slllá lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exeroicio, Senador LÚCIO AlcAntala. 

~ lido o BegUinla. 

REQUERIMENTO N"228, DE 1998 

Senhor Presxlente, 
Reque1ro, nos termos do art. 258 do Regimento 

lntamo do Senado Federal, a tramdaçAo conJUnta 
dos Projelos de le1 do Senado n"s 142 e 143, de 
1995, com o Prqeto de lei da CAmara n• 77, de 
1997, e o Projelo de lei do Senado ri' 232, da 1997, 
pi. anexados, tendo em VISia que todos tratam de 
matéria conalate. 

Sala das Sessões, 8 de ebnl de 1998.- Sena
dor L.dclo Alclnlanl. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O re
quermento será pubhcedo e, posterionnente, inr:UI· 
do em Oldem do Dia, nos tennos do art. 255, Inciso 11, 
letra c, 11em 8, do Regimento lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Edoson Lobão)- Sobra a 
mesa. PI'OJSIO de lei do Senado que senl lido pelo 
Sr. 1• Secreláno em 11X81CICIO, Senador Lllcio Afcln. 
tara. 

~ lido o seguJnta: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 91, DE 1998 

/ns11111r u CU11J1ellru Federal du Secretarrudo • 
CFSEC e as CUIIJielho.s /legrunur.s de 
Secretarrodo - CRSEC, dr.spiJe &abre u 
[rsaJirzaçüo riu uerclcw prufissrunal e dtí o111rus 
fi'O"Idincra.s. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. 1". A fiscalização do exerctclo Ja profissão de Secretário, 
regulada pela Le1 n• 7.377, de 30 de setembro de 1985. e pela Le1 n• 9.261, de II 
de JaneirO de 1996, observará o dliipOSio nesta Le1 

Art. 2". São liiStlluidos o Conselho rederal de Sec:retar1ado -
CFSEC e os Conselhos Reg~ona1s de Secretanado - CRSEC, dotados de 
persm\3hdade Jurídica própna, de d1re1to pnvado. com autonomia admm1strat1va 
e flllllllcelfB, sendo vedado o estabelec:1mento de qualquer vinculo funcional ou 
hienirqu1co com a Adrmmstração Púbbca. 

Art. 3". O Conselho Federal de Secretariado - CFSEC é a instânc1a 
superior da fiScalização do exercíCIO da profissão de Secretar1o e tem a segumles 
lllribwções: 

a) elaborar seu regunento mterno e fixar d1retrJZes para a elaboraçio 
dos regimentos dos Conselhos Regio11111s. 

b) homologar os regunentos miemos elaborados e aprovados pelos 
Conselhos Regiomu.s, adolando as prov1dênc1as cabíveis, 

c) exammar e dec1dir em ullima mslânc1a os assuntos reJabvos ao 
exercício da profiSsão de Secretá111o, podendo anular qualquer ato que não estiver 
de acordo com o disposto nesta Le1 e nas Le1s n• 7 377, de 30 de setembro de 
198S,e9.26l,de 11 dejaneJrode 1996, 

d) dJSctphnar o exercício da profissão de Secretário, fixando as 
CCIIIdiç()es para o se exercíciO, observado os lumtes deftmdos em le1: 

el conhecer e dmmir GU:usquer duv1das susc11adas pelos Conselhos 
Reg1ona1s. 

f) JUlgar em ultima mstãnc1a os recursos sobre reg1stros. dec1sões e 
penal1dades 1mpostas pelos Conselhos Reg1ona1s. 

g) lixar e alterar o valor da an01dade. emolumentos. taXas. serv1ços. 
ouv1do os Conselhos Reg10na1s. 

h) aplicar mullas e outras penalidades as pessoas fis1cas e jund1cas, 
garantida a defesa adm1mstrauva aos mfratores. 
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i) aprovar e faze· cump!1! o Cód1go de Éuca Protiss1onal. Julgando. 
em grau de recurso. as mfrações prev1stas no Cód1go. 

j) msmmr e alterar o modelo de Carteira de ldenudade Profissional e 
dema1s formulanos ofic1a1s. 

k) manter convemos e acordos de cooperação com enudades afms 
ou com mslltulções e orgãos pubhcos ou pnvados. com v1stas ao 
aperfeiçoamento e o apnmoramento profissional. 

I) ba1:1.ar e fazer publicar as resoluções previstas para 
regulamentação da presente le1. e. ouv1dos os Conselhos Reg1ona1s. resolver os 
casos om1ssos. 

m) e'pedir resoluções e mstruções para a organização. mstalação e 
funcionamento dos Conselhos Regionais. 

n) aprovar a cnação ou a extmção de Conselho Reg1onal. 

o) apro\ar ou reJeitar a prestação de comas anual da drretona, o 
Balanço Financeiro e Contabii e a prev1são orçamentana. adotando as 
prov1dênc1as cab1vels. encaminhando ao Mm1steno Púbhco. quando for o caso. 
relatono circunstanciado das 1rregulandades cometidas. sob pena de 
responsab1hdade. 

p) convocar ele1ções para o Conselho Federal do Secretanado -
CFSEC. para os Conselhos Federa1s do Secretanado - CFSEC e para sua 
D1retona. bar"ando o respecu' o regtmento elettoral. que devera ser publicado 
seis meses antes da data marcada para as ele1ções. 

q) regular o Sistema de reg1S1r0 profissional. 

r) mtervir nos Conselhos Reg1onllls. pelo prazo ma."uno de noventa 
dias. determmando a adoção das pro\ 1dênc1as cab1ve1s. 

s) publicar todas as suas resoluções e mstruções no D1ano Ofic1al da 
Umão. 

t) suspender ou cassar o mandato de Conselheiro Federal e de 
Conselheiro Reg1onal. no caso da prauca de mfrações prev1sta nesta Le1: 

u) exercer as dema1s atribu1çõcs que lhe forem confendas por Le1 
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Parágrafo único. O Conselho Federal de Seaetanado - CFSEC 
podera se orgaruzar em Câmaras. para o exerc1c1o de suas atribu1ç(les e 
competêmaas. cabendo recurso ao Plenano. sendo suas dec1sões tomadas pela 
ma1ona absoluta de seus membros. 

Art. 4". Compete aos Conselhos Regum111s de Secretanado 
CRSEC as segumres alnbuu;:ões 

a) elaborar seu regunento mtemo submetendo-o a homologaçlo do 
Conselho federal. 

b) organ1zar e manter o serv1ço de reg1stro profissional e expedir, na 
sua área de JUnsdlção, a Carteira de Identidade Profissional, necessário à 
habihraçlo para o exerc1c1o profissional. que sera \'álida em todo o terntorio 
nac1onal e tera fé púbhca. 

c) d1sc1plmar e fiscaiJZar o exerciCIO da profissão de SecretariO. 

d) JUlgar e dec1d1r os processos de mfração da presente Le1, das leiS 
n• 7.377, de 30 de seaembro de 1985, e 9 261, de li de Janeiro de 1996, do 
Cócbgo de Euca e recurso contra a 1mposiçilo de multas e outras penalidades; 

e) fixar e alterar o valor da anuidade, emolumentos. ta.'l:as e ouiJ'OS 
servtços. 

O aplicar multas e outras penalidades as pessoas lis1cas e JUndlcas, 
s,aranuda a defesa adm1rustrauva aos infratores: 

g} exarnmar reclllllliiÇÕeS e representações acerca dos regisiJ'OS 
profiSSionaiS, 

h) sugenr ao Conselho Federal a adoção de medidas necessárias à 
regulandade e efeuvidade dos serv1ços e à fJScaiJZaÇão da Le1. 

i) manter convêmos e acordos de cooperação com entidades afms ou 
com mst1tu1ções e orgãos públicos ou pnvados. com VIStas ao aperfeiçoamento e 
o apnmorarnento profissional: 

j) curnpnr e fazer curnpnr a preseme L~:1. as resoluções baixadas 
pelo Conselho federal. bem como expedir os atos complementares que se fJZerem 
necessanos. 
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k) cumpnr suas obrígãções fmancetras.~ repassando, 
tempesll\ amente. a aliota=pane de sua receita destmadã ao Conselho Federal; ·· 

I) expedir resoluções e mstruções normativas para cumprimento do 
dtsposto nesta Let. 

m) organtzar o quadro de pessoal da fiscalização do exen:ício 
profiss1onal. que atuará na sua area de J:msdtção. 

• 

n) aprovar ou reJeitar a prestação de contas anual da dtn:toria, o 
Balanço Fmancetro e Contab1l e a prevtsão orçamentana, adotando as 
providências cabíve1s. encarmnhando ao Mintsténo Púbhco. quando for o caso, 
relatono c1rcunstanc1ado das 1rregulandades comeudas, sob pena de 
responsabilidade. 

o) orgamzar as ele1ções para o Conselho Reg1onal do Secretariado • 
CFSEC e para sua D1retona. nos termos da resolução "bat.xad& pelo Conselho 
Federal. 

p) pubhcar todas as suas resoluções e mstruções normativas no 
D1ano Ofictal do Estado. 

q) eleger sua D1retona e ex1gtr prestação de contas sobre a execução 
orçamentana prev1sta para o exercíCIO. mediante a apresentação de relatarias 
b1mestrats. 

r) exercer as demaJs atribuições que lhes forem confendas por esta 
Le1 e pelo Conselho Federal 

Parágrafo único. O Conselho Reg1onal de Secretanado - CRSEC 
poderá se orgamzar em Câmaras. para o exerctc\0 de suas atnbutÇ(Ies e 
competências. cabendo recurso ao Plenano. sendo suas dectsões tomadas pela 
ma1ona absoluta de seus membros 

Art. 5". A renda do Conselho Federal do Secretanado-CFSEC será 
composta por· 

a) 30°o (tnnta por cento! da renda bruta de cada Conselho Regtonal 
de Secretanado. excetuadas as onundas de legados. doações e subvenções; 

b) doações e legados. 
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c) rendas onundas de taxas sen 1ços. emolumentos e outras 
eventuais. 

-\ rt. 6". ~ renda bruta dos Conselhos Regmna1s de Secretanado -
CRSEC sern 'omposta por 

a l anuidades. 
bl taxas e emolumentos. 
c) mullas aphcadas em conformidade com a presente Le1. 
d) sub\enções legadotS e doações 
e l receita onunda de serv1ços e\ enrua1s 

Art. 7". O regtstro e obngatono e hab1hta o profisstonal para o 
e'lerc1c1o da profissão de Secretano 

Parágrafo único. A falta do competente registro profissmnal toma 
1legal o e'erc1clo da profissão ou auv,dade. SUJellando o miTator as penalidades 
pre\"lstas nesta Le1 e no Cód1go de Euca Protiss1onal e na legislação VIgente. 

-\rt. s•. A uuhzaçào ou a exploração das expressões ··secretano .. ou 
··secretana·· e pn\aU\a dos profissmnms do Secretanado. constllumdo miTação a 
sua uuhzaçdo mde\ 1da 

-\rt. 9". São cons1deradas mfrações 

a 1 e\en:1c1o profiSSIOnal sem hab1luaçdo ou sem registro 
protiss1onal 

b) e:\.erCICIO profiSSIOnal sem regiSIIO na JUriSdiÇãO. 
c) mobsen·ãnc1a dos pnncipiOS eucos e mfração ao Cód1go de Euca 

Profissmnal 
d) uso uregular da denommação da profissão. 
e) falta de pagamento da anuidade e dema1s obngações fmanceJraS 

prevtstas em Le1. 
O ato~ que demgrarn ou que seJam mcompatíveis com a profissão de 

Secretano. 
gl não cumpnmento das obngações eleuora1s. 
h) prauca de 1rregulandades admm•strnuvas no exerc1c1o do cargo 

de Conselheiro e fraude elenoral. 

-\ rt. 1 O. E assegurado aos acusados o d~rello a ampla defesa e os 
me1os a ela meremes mediante competente processo admm1strauvo 
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Art. 11. As penalidades aphcave1s por mfração da presente Le1 são 
as segumtes, de acordo com a grav1dade da falta. 

a) advenênc1a reservada; 
b) censura púbhca: 
c) multa: 
d) suspensão temporana do exerc1c1o profissional. 
e) cancelamento defmmvo do registro profissional 

Art. 12. O cancelamento delimtivo do registro profissional será 
aphcado· 

a) quando for comprovada a pratica de atos Ilic1tos no exercíciO 
profissional. com sentença transitada em JUlgado. cuJa pena seJa 1gual ou superior 
a 3 (três) anos: 

b) atos de corrupção e outros cnmes praticados durante o exercício 
do mandato de Conselheiro. 

c) utilização mdev1da de mformações confiadas em função do 
exerc1c1o profissional. CUJa divulgação tenha causado danos trreparave1s ao 
empregador ou a SOCiedade em geral. 

d) remc1dênc1a no exercic1o trregular da profissão 

Parágrafo úoic:o. As demms penalidades serão aplicadas em 
conformidade com o que d1spuser o Cód1go de Ética ProfissiOnal. que devera ser 
aprovado por do1s terços dos membros do Conselho Federal 

A rt. 13. E competente a J usttça Federal para dtnmtr as controvérsia 
oriundas dos atos emanados pelo Conselho Federal de Secretariado-CFSEC e dos 
Conselhos Reg1o081s de Secretanado-CRSEC 

Art. 14. A Diretona do Conselho Federal e dos Conselhos 
Reg1ona1s será composta por 

a) Presidente, 
b) Vtce-Prestdente: 
c) Te~ouretro-Geral 
d) Pnmetro Tesoure1ro. e 
f) Secretano-Geral 
g) do1s suplentes 
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Parágrafo único. Sãcl elegtve1s para os cargos de Diretona os 
membros dos Conselhos respecuvos, para um mandato de três anos. 

Art. IS. A ele1ção dos Conselheiros Federa1s sera d!Ieta e umficada 
nacionalmente. com ele1ções durante tres d1as ute1s segu1dos. concomitante com 
a eleição dos C onselhe1ros Reg10naas, que tomarão posse no prazo de tnnta d1as, 
apos a proclamação do resultado 

Art. 16. O prazo para mscnção de Chapas sera de tnnta d1as e o de 
Impugnação de chapas e de cand1datos. qumze d1as 

§ 1". O ed1tal das eleições será remeudo por mala du-eta para todos 
os mscntos nos Conselhos Reg1on111.s e publicado. pelo menos duas vezes em do1s 
JornaiS de grande circulação estadual. em d1as ute1s 

§ 2". Se aJunsdição do Conselho Reg~onal for m:uor do que a area 
geografica de um estado, a pubhcação sera rena em todos eles 

Art. 16. O mandato Cllos Conselheiros federaJs e Reg1ona1s sera de 
três anos. permitida. apenas, uma reele1ção 

Art. 17. O Plenario do Conselho Federal do Secretanado sera 
composto por tres Conselheiros Federais elenos na area de Jun5dlçào de cada 
Conselho Reg1onal. que não pode ser mfmor a área. de um estado ou maJor do 
que área de três estados 

Art. 18. Os Conselhos RegJonaJs serão formados pelo mmimo de 
li (onze I e o maxuno de 25 Conselheiros. nos termos de Resolução biUXada pelo 
Conselho Federal. que fi'Qll"a o quanlltanvo para cada estado, cons1derado o 
numero de profiss1ona1s mscntos 

Art. 19. O Prune1ro Conselho Federal tera 15 lqumzel membros, 
md1cados pela Federação Nac1onal das Secietanas. que deverão preenc:her os 
segumtes requisitos· 

a) lllBior de 21 anos; 
b) em gozo de seus du-e1tos poliucos, 
c) habJIJiado para o exerc1cJo profissional, medJantc: a comprovaçio 

dos requ1s1tos previstos em Le1. 

Parágrafo único. A md1cação dos membros Conselheii'Os Federais 
sera publicada no D1ano Ofic1al. sendo aberto o prazo de 5 ( cmco} di8S para 
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unpugnações fundamentadas. que serão decufidas por comissão nomeada pela 
Federação das Secretárias. composta por um representaiite da Ordem dos 
Advogados do Brasil. um representante da Contederac;ão Nac10nal dos 
Trabalhadores no Comercio e um represent3IIte da Confederação Nac10nal dos 
Trabalhadores na lndusma. 

Art. 20. A posse dos ConselheiroS Federais de Secretanado sera 
prestdtda pelo Prestdente da Federação Nactonal das Secretanas. sendo lavrada 
ata que sera submeuda a regtstro pubhco. juntamente com o Reg.unento Interno 
do Conselho Federal. que deverá ser votado e apro' ado na mesma data. 
elegendo-se. amda sua Dtretona 

Parãgrafo único. O mWldato dos Pnmetros C onselherros Federats 
será de !rês anos 

Art. 21. As atnbutc;ões do Pnmetro Conselho federal sera 

a) eslruturar e orgamzar o sistema de regtslro profisswnal a partir de 
dados d1spomve1s no Mtmstenos do Trabalho. msututções de ensmo e enlldades 
smdica1s. 

b) mstuutr a Cartetra de ldenudade Profisstonal e as normas para 
sua exped1çào. 

c) instalar os Conselhos Regtonats de Secrelanado - CRSEC. 

d) exercer as dema1s atnbutções que confendas por esta Le1. 

Art. 22. A sede e o foro do Conselho Federal de Secretanado -
CFSEC sera na ctdade de Brasilta e a dos Conselhos Reg1ona1s de Secretanado -
CRSEC nas CapitaiS das respecllvas un1dades federadas 

Art. 23. A Certidão de crédilo emmda pelo Conselho Federal e 
pelos Conselhos Reg1onats consmuira título executt .. XtraJUdlclal 

Art. 24. Os Conselhos Reg10rnus se~ tnslalados pelo Conselho 
Federal. que mdicará os membros que integrarão o pn~etfQ Conselho Reg1onal, 
cuja mandato tenmnará na mesma data que fmdar o mandato dos Conselherros 
Federa1s, quando haverá eleições gerats. 

Art. 25. O Poder executiVO regulamenwa o dtsposto nesta Le1. no 
prazo de 90 lnovenla) dias. contados da data de sua publicação 

Art. 26. Esta Le1 entra em ~·igor na da1a de sua publicação 

Justificação 

E com unensa alegna que apresento o presente projeto de let. que 
"/nslllur o Conselho Federal do Secretanado - CFSEC e os Conselhos 
Regronars de Secre/anado - CRSEC. drspõe sobre a jisc,Tir=açào do exercícro 
projissronal e dá outras provrdêncras ·· 
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A mJcJall\ a ~ um passo unportante para a 'alonzação da profissão 

de Secretano que reclama fiscalização como qualquer :Jrolissão regulamentada. 
o que se: coaduna com o desejo crescente pelo Jpnmoramento tecmco e 
qual•ficaçào da mão-de-obra 

Não se trata de uma medada corporau~a. antes pelo contrano. e 
med1da que '•~a salvaguardar a mtegndade da empresa e o exercacao regular da 
profissão 

O art 58 d.1 Med1da Pro' asona n° I S.t9-.t I. de 1998. estabelece que 
· Os sen 1ços de jiscall=ação das profissões regulamentadas serão e:r:erc1dos em 
caráter prn·ado por delegação do Poder Públ~c·o med1ante autorl=ação 
leglslam·a .. 

Assun, e prec1so que o Congresso Nacaonal faça a sua parte, ou seja 
ofereça as condações legaas para que seJa mst1tu1do o Conselho de FiscaliZação 
Prolissaonal de Secretanado, preencbendo-se uma lacuna. que ja ultrapassa mats 
de duas decadas. 

A mslltulção dos Conselhos ProfissJOnats posstbdnará o 
aprunoramento e a formação de mlo-de:-ebra especialiZada. com o aumento do 
nivt:l de mstrução dos profisstomus, que sentu-âo a necesstdade cada vez mmor de 
espec•ai1Z3ção em suas areas de atuação 

Na medtda em que os mercados se globalizam. o staff de uma 
empresa ex1ge profissJOnahsmo e a função de Secretano se toma cada vez ma1s 
•mponante neste processo 

Assam. espero o apoao de meus nobres Pares. para a aprovação deste 
projeto de le1. contando. desde j3., com a colaboração e sugestões de todos 

Sala das ses~ões. 08 de abnl de J9Q8 

~?l/lhe? C'/ 
Senadora lf~M,Ássi::\tPÇÃO 

PTB-MG 

I A C orrussio de Assuntos Soc•a~s - deCisão 1ermmat1va ) 
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LEGISLAÇÃO CIDWA. ANEXA~A P.ELA SfJBSEEREI'ARIA DE ATA 

1.1:1 N 9 261 - DE 10 DB JANEIRO DE IP96 

Altera a reclnçilo do• lnciiiV• I e 11 do arll1o 2!, o "raput•• 
do artll'o 3!, o Jnca11o VI do art11o 41 e o par••nra ••naeo 
do arl•ID r- da l..ea n. 7.377111, de 30 de •et•1nbro dr 1885 

··········-·····-····················-·······························-··-·····-·····--········································-············· 
LEI N• 7 377, DE 30 DE SETEMBRO DE 1!11111 

DI.,._ _.. a ••ft'I:'IC'ro ''" rll'ol..-.u 
de S.Cns..t.na • diA ouwas prov,Jol•oe••• 

·••·•··········•·····················•···································•·····················•·•··········•·••·•······•·•···········••••••••···•··••· 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1649-41, DE 1998 

··············-·-························-························-····-······································································-
Art. 58 Os serv1ços de fiscah7.ação de profissões regulamentad:IS scrilo excrc1dos cm 

caráter prtvlldo, por delegação do poder pubhco. medtantc autonzaçilo lcstslauva 

§ I" A organtzac;ão. a estrutura e o functonamcnto dos conselhos de fiscahzaç&> de 
profissões regulamentadas serilo dtsctphnados mcchante dectsão do plenano do Conselho federal ela 
respecuva profisslo. 

§ 2• Os conselhos de fiscalização de profissões regulamcn1adas n:io manterão com os 
órgãos da Admtrustraçilo Pública qualquer vinculo functonal ou hierarqutco. 

§ 31 Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentarias são 
regtdos pela legtslação traballusta. sendo vedada qualquer fonna de transpostçiio, transferêncta ou 
deslocamento para o quadro da Admmtsuação Púbhca dtreta ou tndueta 

§ 4° Os conselhos de fiscalização de profissões regulantentadas. e~lStentes ate I O ele 
ourubro de 1997, ficam autor1mdos a cobrar c executar as conlrlbutçõcs anuats devtd:IS por pcsso:IS fisicas 
ou JUrtdtcas, bem como taxas c emolumentos 1nsutu1dols cm le1. 

§ 51 0 COntrole das OtlVtdades financetntS C admlntSUDIIVaS dos COnSelhOS de fiscahzaç5o 
de prolissões rc:gulamentad:IS sera realizado pelos seus orgãos mtemos. dcvendu os conselhos rc:gtonats 
prestar cont:IS, anualmente, ao conselho federal da respecuva profissão 

§ 61 Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. cxtstentcs ate I O de 
outubro de 1997, promoverão, ate 7 de mato de 1998, a adaptação de seus estatutos c n:g11nentos ao 
estabelecido ncs1e antgo 

··················-·····································-···-························ .. ····-···································· 
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O SR. PRESIDENTE (Edoson Lobio) - O pro
jeto lodo será publocado e remetido à comossão com· 
patente 

O SR. PRESIDENTE (Edoson Lobão) - Passa· 
se a losta de oradoras. 

Concedo a palavra à amonente Sanadora Rego
na Assumpção, por cessão do Sanador Romeu 
Tuma. 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB - MG. 
Pronuncoa o sagu1nte diSCurso Sam ravosão da ora
dora.) - Sr PIBSidante, Sr"s. e Srs Sanadoras, ocu
po hOie esta tnbuna para agradecer a este Planáno 
a a todos os grandes brasolaoros a brasola11as que 
aquo conheci e com os quBIS tive o pmnlégoo da com
partilhar o axarclcoo da maos alta prátx:a polotoca. 

É· hora do agradacomanto soncero às Colegas 
Sanadonls a aos Colegas Sanadoras, pela acolhida 
carinhosa a respadosa, pelo c~nhaonsmo a solo
danedade, pala generosidade e desprendimento 
com que ma auxoloaram nesta camonhada. 

Uma carmnhada de 23 meses. em que tJve a 
oportunidade de man~astar a Nação brasolaora a ITII

nha preocupação sobra como vêm sarodo tratadas a 
questão do Idoso, a questão da mulher, a questão 
do menor, os três segmentos maos fragllaados da 
sociadada brasolaora. ala toda Ião sofrida, P"'ncopal
manta pelas enonnes dospandades da renda. Na de
lesa dessas setoras. apresente• p!OJIIIOS que, na rm
nha convocção, representem um avanço na legisla
ção bras~laora. Espero que esta Casa dê contonulda
da a assa ontanção e a essas esfooços 

Daoxo esta Casa destacando, além do pnvilégoo 
do convíVIO e da magnifoca expanêncoa da VIda, a 
honra de ter, como representante da Monas Genus, 
parbCipado a!Mimente da elaboração da ,.,...,...._ 
N9Jlarnarb legais, que representam um avanço na 
dmlçio de um Brasd maos Justo a maos democrático. 

~ fuo dedicada à atuação partodána, com 
ou sem mandato, mas não posso dencar da também 
Cl8dttar ao prestigoo que esta Casa empresta a calda 
um dos seus membros a generosa escolha das mu
lheres rrabalhostas, que ma elegeram como Preso
dante Nacoonal do PTB - Mulher 

Oasobngada das nobres funções da Sanac:lora 
da Repübloca, podareo dedicar maos atançiio, tampo 
e asfot905 a esaa rnovwnanto ontarno do PlB, IIOI!a
do à arnphaçio da partiCipaÇão alabva da mulher na 
VIda polibca rag10f181 a naC101181 Um movomanto que 
tem corno obJ11bv0 rnaoor valonzar o papel da mulher, 
atuante. pa~va, mas que não age só, age onte
arada com todos os nossos companhaoros lrabalhos-

tas na consondação, expansão e fortalacomanto de 
roossa sogla 

n PTB. apesar das adversodades a de mano
bras nada louvaveos de seus onomogos. vem racupa
rando a omponancoa e o espaço que teve em seus 
pnmórdoos, sob o comando da seu líder h1816nco, 
GetuliO Vargas São outros os tampos, são dilaren
tes as corcunstãncoas, mas pa~ VIVOS a ex
tremamente atuaos os seus IdeaiS roa defesa do tra
balhosmo 

Nenhum parbdo tem, hiSioncarnente, c:ompro
mosso tão fone com o trabalhador como o PTB, que 
levanta, hoJ8, como pnncipal bandeira, a garaçio de 
empregos. Somente com mBJS a melhoras auiJiegos 
é que combateremos a rmséna, a desigualdade a a 
voolãncoa Só com emprego recuperaremos a dogno
dade de molharas da famoloas. hoJe assoladas pala 
dúvoda da não ter de onde t1rar o pão de cada da 

Deixo a monha homenagem a esta Casa na fi
gura do seu Presidenta, Sanador AntoniO Carlos Ma
galhães, que me atrevo, nesta oportunodlade, a cha
mar da amogo, tantas foram suas atenções, sua de
diCaÇão a companhetnsmo Louvo sua doraç6o, que 
tem acrescido coerêncoa e dognldada aos trabalhos 
do Sanado Federal 

Homenagem que estando ao nosso ax-Prelll
dante, Sanador José Samay, elegante e parbnaz de
fensor do papal da Cêmare Alta e da sua rmportAn
coa no canáno nacoonal. 

Na fogura de seus Lideras, deixo a todos os 
Colegas, da todos os partidos, os maus agradeci
mentos a monhas homenagens palas liçõas da lealda
de com que conduzam SUE Bancadas no •••oao 
de forças a opo IIÕ8S dNersas. mas, certamaniG, com o 
obJebvo únoco da constouonnos um novo Brasil. 

O Sr. BerMn1o Cabral (PFL- AM) - Permite
me V Ex" um aparta? 

A SRA. REGINA ASSUIIPÇÃO (PTB - MG) -
Poos não, Sanador Bamarao Cabral. 

O Sr. BerMn1o C.bnl (PFL- AM)- A mnha 
Kléta ara homenageá-la com o meu solêncto, llltl por
que o sillncoo é o clamor de tudo aquolo que nio 
fala Silêncoo para ouvo-la, como estou fazendo com 
a máxima atenção, a também porque catou dosf6m. 
co, a voz SBJ com dificuldade Mas não S8f o que sa
na melhor, se com o silêncoo ou com o rugiMro que 
quero fuer da sua atuação nas111 c-. E nio colo
co em tannos garaos no planéno, quero me tllluar na 
ComiSsão da Constlluiçio, JUSIIÇB e Cidaclllnoa, da 
qual, sendo Prasodante, posso dar um ~ 
da sua atuação afeiMl, responsável, constante, as
sfdua, onclusiVG na ralatoroa dos p!OJGIOII a das 
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emenda& CllnStltucoonBIB que chegaram às suas 
mlos. No seu discurso de despedida. que é sempre 
um adeus JIIOVISÓ'IO, quero comg~r uma frase que 
anotet. V. Ex" dosse: "Desobngada das nobres funçõ
es de Senadora da RepúbliCa, poderet dedocar maiS 
atenção, tempo e esfol9os a este mov11nento miemo 
do PTB'. eon;o para dizer-lhe que V. Ex" fiCa deso
brigada momentaneamente. Nio crt110 que o Sena
dor Arlmdo Porto, cem o talento, com a capacidade 
que Deus lhe deu, nAo seJil convocado mUlto em 
txewt para ouuas m!SS6es. E, em sendo assim, o 
seu até bralle será breve mesmo, para alegna dos 
seus Colegas, entre os quaiS me Incluo. V Ex" cum
pnu com o seu dever Minas deve se orgulhar de ter 
lido uma mulher na representação. na qualidade de 
Pnme1ro Suplente, que soube honrar os compromiS
sos com o seu povo, sem desmerecer aqueles m•-
1181ros que já passaram aqu1 pelo Senado. Volte bre
ve. Seuadora Regma Asaumpção. seus colegas a 
esperam• 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PFL - AM) -
Mudo obrigada. 

Papel que lambém é, dentro e fora do Con
gresso Nacxmal. o do nosso Presidente, Senador 
José Edullldo Andrade V••ra. sempre sollllano, con
duzindo os trabalhistas na senda de seus ~s. 

Faço queSIIo de sal18ntar o apo10 que sempre 
recebi, de forma SUpraparl1déna, da Bancada Minei
ra no Coiçcsso NaciOnal, e delego ao nosso LKier 
na Cimara. Depulado Paulo Heslander, ser o porta
dor de minha homenagem e meus agradeCimentos a 
todOS eles. 

ApaiD, flnalmante, à IHplcada femn1na no Con
gresso Nllclanal para que prosSiga na luta pelo eqw
llbno de gê11111os, se111 na politica como em qualquer 
outra área de eluação. Que a mulher parlamenlar, 
no exeiCII:io da sua representaçio, lidere, com sen
Sibilidade, a balalha pela eqwparação de direitoS e 
deveres entre homens e mulheres, sem JIIIIIIIIS pro
mover o anlagonlsmo Improdutivo. 

o ar. Lúcio Alcliaa (PSDB- CE)- Pemute
me V. Ex" um aparle, Senadora Reg1na Assumpção? 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB - MG) -
POIS nio, Sanador. 

O Sr. Lúcio Aldlnlllra (PSDB -CE) - Nós es
lamos aqu1 - o Senador Bernardo Cabral jé teve a 
oportunidade de se mand'eslar; e agora eu o laço -
para levar-lhe o nosso apreço, a nossa admração e 
a Sllbsfação que IMtmos em comnver cem V. Ex" 
durante o perlodo em que aqu1 exeiCau o mandato 
de Senadora por M1nas GeraiS. V. Ex" sempre teve, 
nesla c.a. um comportamento diSClelo, como é da 

sua personalidade, mas atuante. Na Comssão de 
ConstrtuiÇão. JustiÇa e Cidadania, pres1d1da pelo 
IIQSSO Colega Senador Bernardo Cabral e a qual 
também tenho a honra de Integrar, VImos a diligên
Cia, a assiduidade. a presteza com que V Ex" se 
conduZiu naquele órgão técniCO, que está entre os 
maiS Importantes desta Casa Também no plenáno, 
nas votações. nos assuntos a que V Ex" se dedica 
com maiS empenho, como, por exemplo, a queF"ão 
de gêrl8ros - IIV8mos aqu1 a votação da legisla.:~o 
eleitoral, da quota para as mulheres cendldalas. V. E.xO 
tem uma m1htãnc•a part1dána •mporlanla lá no P1B 
de M•nas Gel'llls. •nclus•ve está d1Z8nodo que, ao sen
br- liberada dos trabalhos aqu• no Senado, por !or
ça do retomo do Senador Arl1nodo Porto, V8l se dedi
car, 81nda com ma1s VJQOr. aos trabalhos pal'lldários, 
pni'ICipalmente na Presodêncla que ocupa do PTB
Mulher Há a• um campo enorme de expansão da 
atueçio da mulher, também nessa relação com o 
trabalho, o emprego, onde V Ex" terá um campo 
mudo Importante para mostrar o seu talento e a sua 
dediCaÇão à VIda part1dána. Lamentamos perdê-la, 
rr.as eslamos certos de que V. Ex" 1rá prosseguir 
nesse trabalho de mldâncla políi1C8 a que se tem 
dediCado com mudo entusiaSmo no Eslado de M1nas 
GeraiS. Mudo obngado 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÂO (PlB - MG) -
Mudo obngada a V Ex". Senador Lúcio AlcAntera. 

A todos os func•onanos do Senado Fedelal. 
dos qu81S tiV8 •numeras oportunidades de ~r 
a senedade, a dediCação e a competênaa cem que 
aluam. deDCo o meu mudo obngada. Em espeaal aos 
func10nanos de meu gabinete, que somaram carmho 
ao llatamento respeitoSo e profissional com que de
sanpenharam suas funções. 

Volto a M1nas Genus e aos meus amigOS e fa. 
ml18res, que sempre me apo1aram e, juniDs, retoma
remos, com maiOI' Intensidade. o trabalho de fortale
cmento do PlB, sob a onentação segura do ex-go
vernador HéliO Gai'CIB, em CUJilS mãos estão deposl
ladas a confiança e a esperança do trabal,.smo rn
neiro e CUJil sabedona tem •lum•nado a ação do Par
todo no cenáno nac•onal. 

Parto conflllnte na continuidade do ewcelanla 
trabalho de um dos mBIS Insignes homens públiCOS 
Já gerados por M1nas Genus, o Senador Arlindo Por
to. Cumpnda com bnlho e competêncl8 saa nussão 
frenla eo M•niSiéno da Agncuftura e do AbasteCimen
to, volta com albvez e d~gmdade ao Senado Federal. 
Volta Arflnodo Porto com sua estatura poll'bca engran
dacoda cem a fonna cem que se condUZIU no exercí
CIO do cargo e na hora de deixá-lo, sem se de1X81' 



contamW~ar pela ambiÇão ou pelo f1S1olog1smo Volta 
para assumir C11111C8nte liderança na poliiiCB mW181ra 
a naaonal A esta grande homem públiCO, agradeço 
a conhança e a honra da escolha de o repn188111ar 
em suas eventuaiS ausênaas. 

Sr. PI8Sidanta, S'"s. e Srs Sanadoras, mudo 
obngada pala oportunidade desta engrandacador 
convivlo com que me contemplaram DeiXo esta 
casa com orgullo de ter tido a honra de parbc!pllr de 
seus trabalhos a de sua miSsêo supenor, na certeza 
de que aqu1 ~ se buscou o melhor para o nos
so Pala 

A todos um ernoaonado mudo obngada 
O SR. PRESIDENTE (EdiSOII Lobão) - Sana

dora Reg1na Assumpção, esta Presidência, no n
-em que V. Ex", Blnda que temporanamenta, se 
despede desta Casa, deseJa mandestar apreço. con
Sideração e admração por V Ex". V Ex" aqu1 che
gou subsldu1ndo o Senador Alllndo Porto, um parta· 
mentar de 1ntansa atuação, e demonstrou, desde 
logo, sW~gular vocação para a vida publiCa. V Ex" 
exom:eu o seu mandato com dlgllldada, com exaçlo 
e com fecundidade na sua ação legiSlatiVa. 

A Presldênaa abraça V. Ex", diZendo-lhe que a 
sua passagem por esta Casa d1gnlficou-a, e faz com 
que, daqu1, V. Ex" possa n!brar-se temporanamenta, 
levando as saudades da Cass mas também deiXan
do-as entre nós. SaJB tehz! 

A SRA. REGINA ASSUMPÇAO (PTB - MG) -
Muito obngada, Sr. Presidenta 

O SR. PRESIDENTE (Edlson lobão) - Conce
do a palavra ao emnenta Sanador Eduardo Supllcy 
(Pausa.) 

Couc:edo a palavra ao amnenta Sanador Ber
nardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - /IlM. Pro
nunc:lll o sagwnta diScurso. Sem .-ão do orador.) 
- Sr. Pre&ldente, Sl"s. e Srs. Sanadoras, hoje quero 
tratar de um assunto relativo à m1nha terra. Rara
mente ocupo a bibuna quando o assunto é lllgiOI'IBJ, 
mas, por lnCflvel que pareça, sempre há una cono
tação nacoonal. 

Antes de ltalar da maléna - uma portana da 
Sec:ratana da R-'& Federal -, quero voltar um 
pouco ao passado. Há 31 anos, dol8 Deputados Fa
caa.. 11111110 ,_,._, Blnda não chagadoa à casa 
doa 30, faziam, porque VICII-Iíderes da opoi'IÇin, 
mudO barulho a devam - sou um dos doiS - mudo 
trabalho à I.Jdarwlça do Govamo. Crasc:emos foi]B· 
dos na opoaçiio ao ~ mlltar, que .a ddlal 
naquela altura. pcxqua os ates INIIIIUclonals estavam 
na planiiUda da sua eficiência, a, ao cabo de um 
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conv1v1o mudo torta, essa amzada se ampliOU a aa 
sollddiCOu na cassação dos nossos mandatOS da Da
pulado Federal e na suspensão dos nossos chredOS 
pol1t1C0S por dez anos 

Ral1ro-ma ao Deputado Dpdma Falcão, 11018 
Sanador, quando Juntos laz1amos aquela cammhada 
que todo JOVem faz, revoiUCIOiláno a um tempo e w
responsaval outro. como quem quer cor.arlllr o 
País. 

O que e lfderassante é que, de III. para c:6. nlo 
mudamos os nossos IdeaiS. Niio ternos wrgoo li1a da 
olhar para trás e seguir carnnhando para a lranta. 
Quando S Ex" assume hqa o seu mandato da Sa
nador, quero saudá-lo, dizendo que a diúpora que 
houve em nossas VIdas, com a c:eesação, a ... psn
são dos d1rados pollbcos a a parda do titulo da pro
fessor un~varsdano, cedeu lugar hqe a esaa reen
contro. Reencontro, Sr. PniSKiente, que me dâ multa 
alegna, porque D(Bima FaJcio oombateu o bom com
bate conosco, àquela altura lundadoniS do MDB, a, 
se pen:lemos o mandato e IIV9ITIOS suapa- os 
nossos dll&llos polítiCOS, não fomos despoJados da 
nossa 1nta1raza moral 

SeJa bem-vindo, mau caro Sanador Djalma 
Fak:ãol 

Sr. Pn!Sidante, a Portana da Recetla Fadaral 
de que quero tratar tem um S9'1ificado mudo grande 
para o Estado da Amazonas a, em pai'IICUiar, para a 
Zona Franca de Manaus Há quase dOIS anca. "
uma luta da vénos órgios da liderança ~ anal 
que quero aqu1 nomW18r, a partir do Cenbo das ln
dústnas do Amazonas. passando pala "' c claçiio 
Comai'CIBI do Amazonas, Fedaraçiio das lndllalnas 
do Amaz~. Federação do ComéR:K> do Amazo. 
nas, Federação da Agncunura. Clube dos DilakHaa 
Lopstas, os JCXTIBI8 da Manaus, as 811-da lala
VIS6o - a laço um regiBirO aapac:IBI l Rede Amul!ni
ca da Televisão, na ~ do JCim8(lsta Phellppe 
Daou -. a nossa ear-da Federal, todos nOII tinha
mos uma lula em comum. Eaa luta diZia !-.padO .t 
bagagem da V1B1Bn1e proc:edenle da Zona FIMCa de 
Manaus. 

Os pasaagtiiiOB que chegavam em Manaus, 
não só para lazer o seu tunsmo, compfllVBIII, b -
zes, uma re-io ou uma gelad8lra da giWida por
te a niio ara posslvel trazê-las no aviiiiD IICiftiU8 a 
aeronave não bnha condçiles da - o voluma ou 
o peso, o que acanatava um Pftiii.IIZO mullo grande .t 
rac:eda do coméiCIO no Anw.zones. Quando ali esta
va o Sacraténo EW~Bn:lo U..~ S. S" p6da obaar· 
ver o que se passava a, ao cebo da algum lan1IO -
a esta é o resultado da lula da todos nós que alinhei 
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8lllda hé pouco -, maos precosamente no doa de on
tem, s. s• llSSinou a Instrução Norma!MI da Receita 
Federal n" 38, que dosp6e sobre a bagagem de VJa-
1111118 procedente da Zona Franca de Manaus ou das 
Áreas de Livre Coméocoo. e, logo no aot. 1°, faz este 
regoslro: 

A bagagem de VIaJante procedente da 
Zona Franca de Manaus ou das Áreas de Lo
vre ComércJo pode ser remebda em aerona
ve cfllllinla daquela em que embarcar o seu 
propnetário sempre que a oemessa se tome 
nece nlllna, em razão da nalureza, do peso 
ou volume dos bens, sem preJuízo do trata
IIWI!o tnbutlllrio concedido à bagagem 
acompanhada. 

Veja, Sr PI'8Sidente, esse é um ponto Impor
tante. A natureza, o peso e o volume desse bem era 
um empecilho pare o VIBjante. Agora, isso e devida· 
mente normaliZado, sem preJuízo do tratamento tn
butlllrio. 

No ali. 2", vem o esclarecimento: 

Quando oconer a sitUaçãO preVIata no 
arllgo antenor, O VIajante devera apresentar 
todos os bens ontegrentes da sua bagagem 
à foscahzação da Receita Federal no aero
porto, no momento do embarque, deVIda
mente doscnminados na Declaração de Ba
gagem Acompanhada- DBA- em três VIBS, 
que telão as segUintes desbnaç6es: 

a) 1° VIB: unidade aduaneora do local 
de enmarque, 

b) 2" VIB: VIBjante e 
c) 3" VIII: aoompanhamento dos bens 

até o destino. 

Com ISSO, Sr. PRISidente, ~ um 
ponto dramábco. Agona. poda se or a MariiiM. fazer 
COII1XBS com rnliiD manoa rles]:l e e a ~ no ill6nor e 
não _.pena~oza~o por- a bagagem em ouln) 116o. 

Reaohle-se ludo no aeroporto de saída com o 
seguonte arbgo. 

Aot. 3" A autondade aduanlllra no aero
porto de saída, para eleito do desembaraço 
da bagagem e autonzaçio do seu ermarque 
em outra aeronave - quer diZIII', aeronave 
de grande porte, aquela que faz o transporte 
de carga - anoterlll no campo 'para uso de 
fi8CIIIozação' da DeclaraçAo de Bagage'tl 
Aoompenhada o número do bilhete de pas
sagem, o número de série dOS bens em 
questão, o número da nota foscai. a razão 
IIOCIIII - com ISSO, está·!~& evotando qualquer 

descamnho de meocadona - e o número de 
onscnção no cadastro de contnbuontes da 
empresa emtente 

O aot. 4° enfeoxa com o seguonte texto: 

A autondade aduaneora podara pennotor 
a saída do vllljiUI!e do reanto alfandeglllno 
para dar prosseguomento ao embarque dos 
bens, devendo, nesse case, reter o bilhete 
de paaaagem e as 1"s e 2"s VIas da Declara
ção de Bagagem Acompanhada, devolven
do-os quando do retorno do viajante paoa 
embarque 

AI!. 5": 

A entrega dos bens no local do destino 
fica condocionada à apn!SIIntaçilo, pelo via-
1111118. do btlhéte de passagem, tlquetes de 
bagagem e 2" V1B da Declaração de Baga
gem Acompanhada. 

Sr. Presodente, quando se trata da Zona Fran
ca de Manaus, lllrea em que o Governo .comete al
guns equlvocos, para não dozer algumas pressfles 
desavisadas - onclusove agora esternos, em defesa 
da Zona Franca de Manaus, contrlllnos à edição de 
uma medida pi'OVISÓna -. é de se louvar uma eblude 
dessa natureza. 

O Secoetáno da Receita Federal, com a senao
boidade de quem conhece os problemaa do Noite, 
mas sem se desvoncular da solução dos problemas 
do Sul, encama, com essa portaria, uma soluçlo 
que atende a todo o povo brasdeiro. Repito: em que 
pese a ldéoa ser regoonal, ela tem um carlllter nacio
nal, sobretudo por causa dos vie]antes do Sul que 
vão até Manaus. 

O Sr. Llk:lo AJc.olaia (PSDB - CE} - V. Ex" 
me pennote um apaote7 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço o nobre Senador LúciO Alclntara. 

O Sr. L1k:1o Alclnta .. (PSDB - CE) - Sena
dor Bemaldo Cabral, vê-w fonalmente uma madoda 
em favor da Zona Franca. V. Ex", o Senador Jeffer
son Péres, o Senador Gilberto Miranda, a Bancada 
Federal, o Governador do Estado sempre têm ela
medo por piOVIdlncoas em clefasa da Zona Franca, 
ameaçada de vez em quando pelos Monislros da 
lllnsa econOmoce e suas polrticas. V. Ex" lnl*.w IIII 
recorreu ao Supremo Trllunel Federal e ableW ga• 
nho de causa no sentido de geranbr o funclanlmln. 
to da Zona Franca Agora, no entanto, NudMiol o 
Secratáno Everaldo Mecllll, que adalau uma PRM
dêncoa que a benelicoa. Pode-a dizer que lldqulrtr 
um btsm e embaiCIII-Io como bllgagem dnrc ~-
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nhada é uma medida SimpleS, mas que só agora foi 
voabolozada Essa medida. fruto do trabalho de v. Ex", 
dos seus Colegas, Companheiros da Bancada do 
Amazonas, e um elanlo para a Zone Franca, pnnco
palmente nessa hora de cnse, de dificuldade por 
toda parte É o caso de se cumpnrnentar o Seeretá
no Everarclo Macllll, que foi sensivel e essa arvu
rnentaçio A portane vede, 1rnpede qualquer paasobo
lldade de fraude, de que mercadonas uftrapassem a 
cota pnMSia. Temos que 18C0nhecer o trabalho de 
v- Ex"- campo. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Obngado, Senador Lúcoo Ak:Antara. 

Em verdade. V Ex" disse bem até que entom o 
Govamo Federal se lenDa de lazer alguma COIIB 
em favor de Zona Franca de Manausl P- um 
acontecomento gerado pela pi'OVKiêncoa diVina. que, 
'quando tarda, -.. a camonho'. É o caso A exem
plo da pRMdêncle dlw1a, 8l'lda que a SecralaJa da Re
caila Federal lanha lalúedo, ela Já eslaVa e CIII1Wiho. 

RegiStro, portanto, Sr. P-Kiente. os meus 
cumpnmentos ao Secratáno da ~da Federal. 
Peço a V. Ex", - Presodente Edoson l.oblo, 
que se &riCOilba l frante dos nossos t~. que 
dalennne a publocação da portane de R-Fede
ral roa Integra e que dê conhecimento ao Secndlio 
Everardo Macl8l deste meu raquenmento, SOIICIIan
do a sua banscuçiio em Ata. 

Multo obngado 
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0 SR. PRESIDENTE (EdiSOn Lobão)- V. Ex" 
sará atendido na turma do Regime-. 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Lúcio Al
cãntara. 

O SR. LÚCIO ALCAN'rARA (PSDB- CE. P!o
nuncl8 o segu1nte doscurso. Sem nmsão do orador.) 
- Sr. Presidente. Srs. Senadonls, ao que tudo indi
ca, configura-se no NDRieste uma sece, na. uma 
seca de grandes propoiÇiies Temos ass atido -
Casa a vanos Senadoras - racordo-me bem do Se-
nador Ney Suassuna - que têm, repahdas -· 
trazodo o tema para debate neste Planéno 

Vencido aquele perlodo no Ceará, que ODIIICide 
com o doa de São José, 19 de man;o, que li chama
do de Passagem do Equonócoo. nós, os -· 
pnnapalmente os homens do 1ntenor, os horra1s do 
campo, piiRiemOS a .,_rança de que as c:huva8 
possam VIr. 

Configura- no 1ntenur do Estado uma cnae 
mudo grave: a perda de maos de 110% da col1aita, a 
falta de água até para beber e a ausêiiCIS de traba
lho. Esses fatoras, Juntos, cnam l'8llln** urna si
tuação desesperadora para aqueles que hllbitem o 
sern1-érklo, zona rnaos seca do Noldeste. 

Alguém podena pensar que -.nos prabcan
do a politica do '111188 na mão', com o bni9D aliando
do pedindo uma esmola ao Governo Federal. Nio as 
trata diSSO. Ainda ontem, por ocsslio de poaae do 
MiniStro Aenan Calheuos, fiz contato com o ~ 
Fernando Calão. da Secratana de Desenwtwnauto 
Aegoonal, e aprazamos um encontro para a piÓXIIIIIl 
semana. a fim de debatermos algumas medidas qua 
estão sendo esllKiadas pelo Go-..o Fadenll para 
fazer face a essa ontempéne no Nordeste 

Mudo se tem talado, sobretudo depois da 
Cclnlüuoção de 1988. de descanlralozação das aç6ll8 



ABRIL DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

e dos racursos, e fortaleamento dos Estados e Mu
niCipioS. Murto se tem aval"lf8d<>"11111188 .an1Kf9, mas 
a União não penle algumas das suas atnbuiÇães es
senciaiS, básiCas, entre as quaJS, sem duVIda, está a 
de socorrer Estados e regKies VItimados pOr grandes 
calamidades. 

Hé pouco, IISSISiomos ao episódiO Inste, sob 
vários aspectos, do grande InCêndio ocomdo em Ro
raoma, onde uma érea enorme foo totalmente devas· 
tada pelo fogo. As prolridências foram lentas e Irá· 
geia, e o fogo devorou uma boa parte da llorasta e 
do cenado daquele Estado. Agora o Governo está 
adolando uma série de piOYidênclas para mnorar a 
sJtuaçAo dos habitantes da ragllo, oferac:eo Ido-lhes 
apoio por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
RegiOnlll e do MmiSténo do Meoo Amboente, ao mes
mo tempo em que anuncia um grande programa de 
onvesbmentos para evdar a ocorràncoa de epiSÓdios 
semelhantes. Na verdade, osso não ofende nem aos 
dongentes, nem aos luncoonénos do lbama, que não 
têm condiÇÕeS de prevenir e debelar oncêndiOs nas 
florestas, nos parque nacionaiS e nas estações aco-
16giCas, as quaos estão doretamente sob sua respon
sabilodada. 

ll: pracoso que o Governo onvosta nessas PIOVI· 
dêncoas. 

Por cooncodência, hospedo em monha residên
Cia um casal estrangeoro - ele é português e ela, m
glesa - racém-c:hegado da Europa, que se admirou 
com a pasaMdade com que esse assunto é encara
do no Brasil. Segundo eles, na Europa o fato está 
tendo uma raparcussão enonne, inclusMI aletando a 
imagem do Governo brasileiro, que estana ondoferen
le ou, pelo menos, adotando provldêncoas murto pe
quenas e onsulicoenles para enlrantar o problema. 

Agona, surge novamente a questão da seca no 
Nordeste. 

Durante seu governo, Juscelmo Kubdschek de· 
signou o Coronel Orlando Ramege, um catsnnense, 
para, anonomamente, voajar pelo ontenor do Nordes
te, perconerldo o Ceará e maos dOis ou três Estados 
Ele visrtou vénas lrantas de trabalho e acampamen
tos de llagelados, como eram chamados, e elaborou 
um ralatóno, que hé pouco tampo IMI oportunodade 
de ler, a partir do qual o então Prasldente lançou a 
operaçio Noodeste e, depoiS, cnou a Sudene. 

De lé para cé, multO tem evoluldo o combale à 
..-. mas mnguém pode, a pratexto da uma des
cenlralização, admitir que a Unoão se omita doante de 
uma sotuação tAo grava. Nlo ss pensa na raedoção 
das lsmosas lrantes de trabalho, nas quaiS mlhares 
de pessoas eram reurudas em condoções sanoténas 

e a~mentares axtramamente doficeos, muitas vazes 
llcloeColhdo a morrendo nos·acampamemos que per
mlbram a construção de rodovoas e de grandes bar
ragens. 

Atualmante, assa sena uma lonna totalmente 
inadequada da soconar essas pessoas. Sio neaes
sénas outras fonnas de atendimento à população, 
em coopenlÇio com os Estados e MuniCípios, asse
gurando assostêiiCIIl no local maos piÓXImo posslvsl de 
onde vovem e CCIII\mam lnlbelhar essas p a a a cas 

Espero que na piÓXIma semana, duoanlll reunilo 
com o Monostro Fernando Calão, possamos coo•._ 
as propostas do Governo Federal para enlrantar a 
quaslão, colabOrando com nossas sugestões. 

O Sr. Joú Alva (PFL - SE) - Senador Lllcoo 
AlcAntara, penmte-ma V. Ex' um aparte? 

O SR. LÚCIO ALcANTARA (PSDB- CE)
Pois não. 

O Sr. JCIH Alws (PFL- SE)- Senador Wcio 
Alcântara, assocoo-me a V. Ex" em relação às suas 
preocupações a ponderações sobre a seca - a que, 
maos uma vez, o Nordeste esté exposto - e eobre a 
ondHerença do Governo Federal. ao longo dos anos, 
com em ralação llqueta Região. V. Ex', os técniCOS 
que Jé estudaram o assunto e a Sudene coo•'lecem o 
doagnósbco para o NOitleste. Hé uma preocupação 
em tomo da lonna como poderemos gerar empre
gos, ISSO é por demaos sabido. e cabe a nós cobrar 
do Governo Federal uma nova postura. É sobeja
mente sabido que o Nordeste tem duas variantes 
capazes da alavancar o seu desenvohmnento e ,.... 
cooporá-lo ao restante do Pais· a frutiCultura omgada 
e o tunsmo. O Estado de V Ex', em sua capital, dé 
um exemplo plll8llle do que o tunsmo pode fazer. A 
indolerença do Governo Federal. quando da elabora
ção do Orçamento e com ralação ao conjunto das 
medidas II8C88IIénas para a convivêncoa com a 
seca, que não são omplementedas, é motiVo de muo
le praocupação e apreensão de nossa parte. Quero 
aproveotsr a gentileza de V Ex" a ma assoaar às 
suas preocupações. 

O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSDB - CE) -
Muito obngado, Senador José Alves. Na verdade, 
V. Ex', eu, o Senador Edoson Lobão e tantos outros 
temos clamado por uma polr- otoretova. aluai e mo
dema para o Noodesle. 

A região Norte é ogualmante pobre e epenada 
por essas dasogualdades I8QICINliS, nws tem o ate· 
nuanta da sua biDa densidade demogoálica, se é 
que ISSO pode ser considerado como taL Por sua 
vez, o Nordeste é paupémmo e tem grande concen
tração populaciOnal, o que agrava o problema. 
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Nlo m&IS podemOs aceitar a rmrgmção macrça 
que costumava ocorrer nas grandes secas Lavas e 
levas de cea19nses foram para o Amazonas. para o 
Acre e erl!raram no orl!enor da selva amazõnoca - fo
ram os soldados da borracha Alo. plarl!eram raozes. 
construrram lamlhas e colaboraram para o desenvol
VImento daqueles Estados. mas em condoções am
blerl!eos ext19mamerl!e deslavoravers e rnáspotas 
para a SObreVIvênCia Agora, o Governo deve ter po
libcas para o desenvolVImento regoonal 

A seca Já não é o drama de anbgamerl!e - du
rante o qual as pessoas rnomam nas estradas. tan
tando lugrr daquela situação calamitosa -. tão bem 
porl!edo por vános romancostas e escntores nordesto
nos, mas aond& é um drama multo grande Em vánas 
regr!la& do ontenor semo-ando do Nordeste. a água 
para consumo humano aonda represerl!e um proble
ma grave. Quem sabe. agora. o Governo oont11ga 
coragem para promover a translerêncoa de água do 
São Francosco. o que podara perenozar vanos nos na 
regrão 

O Sr. Bemllrdo C&bral (PFL- AM)- V Ex" 
me concede um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB -CE) -
Ouço V Ex". com sabslação 

O Sr. 8erMrdo Cabral (PFL - AM) - Senador 
LÚCIO Alcãnlara. aplaudo V Ex" pela loneandade de 
sua atuação polílrca Posso dar o meu testemunho, 
porque o conheço desde a epoca em que for Pralaoto 
de Fortaleza, depors Deputado Federal Conshlurrote 
e agora Senador da Republoca Há um traço únoco 
na atuação da V Ex' a preocupação com este pro
blema. que Já too adJIIbvado de "o flagelo da seca• 
'I Ex" é um pertmaz dehlnsor de melhores COndiÇÕ
es para o Nonlesta DepOis do encontro com o hlular 
da Secretana de Oesenvolvomerl!o Regoonal, por cer
to V Ex" vao chamar a atenção do Governo Federal 
para o lato de que não se resolvem problemas des
sa natu19za acertando alegações de que o lbama e 
outros órgãos não têm matanal e portanto nio estão 
aptos a atuar nesses casos É precrso que se entan
da que Ex" não esta aquotazendo denúncra, e, Sim, 
trazertllo uma contnbutção; é precrso que o Govarno 
nio laça OUVIdos de mercador a quem tem essa ex
penéncta e essa posrção lonear, honzorl!el em todo o 
desempenho do mandato, sera Legrslalovo ou Execu
trvo. Tenho a certeza - maos do que rsso, a convoc
çio - de que há. e precosamos acabar, a e~ploração 
do Nordeste ,_,., partiCular Senador Luclo Alcãn
tara, periSO que V Ex", para tonalizar o meu aparte 
faz, como médrco, este regostro Como medoco, 
V Ex" conhece as conseqúêncoas diSso para o bem-

estar de uma IJQPUiação A exémplo do Senador 
Jose Alves. assocoo-me às suas palavras. Quero 
que V Ex" sonta que estamos em boa companhia, o 
Senador Jose Alves e eu 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB- CE)
Multo obngado. Senador Bernardo Cabral 

Agradeço a V Ex" pela menção é 1'10888 per
sostêncra nessa linha de atuação. De lato, é Clrllcrl até 
se obtar 19percussão em assurl!os 191atlvos ao Nor
deste Há sempre aquela VISão nagabva de que se 
trata apenas de politocos que pedem benesses, solo
Citam favores. de que se trata de recursos deepenlr
çados. mal-eplocados, de que se trata de onefiCiirocia 
na gestão Isso pode ata acontacer, mas, em locars 
onde há multo maos recursos, o voluma de- des· 
perdícoos e muno maoor. Não é posaível, hoje, às 
vespeo as de um novo mrlênro, encontrarmos popula
ções ontaoras no NorUesle sendo abastec:rdes por ca
monhões1)opa Em algumas codades do ontenor do 
Nordeste. a presença de tamboi9S às portas das ca
sas é constante Alo os carronhões colocam égua de 
pessorna qualidade. transportada em condrçOes rnde
""'áveos. que ameaçam a saude pnncopalmenta das 
cnanças Vale ressaltar que, aonde assom, temos lido 
um grande progresso na redução da mortalidade rn
larl!ol, arnda alta comparada com a de outros países 
desenwlvrdos 

Foca aquo o nosso apelo para que, veucendo 
preconceitos e a rndtlerença de alguns, o Governo 
Federal ara de maneora efocienta, apropnada, para 
dar um suporte a esses nordastrnos que vio enfren
tando maus uma seca neste ano de 1998 

Mudo obngado. 

Durante o dlst:unJD do Sr Lúcio A-"*>
tata, o Sr EdJson Lobiio, delira a cadeira da 
prestdt!ncta, que é ocupsds pelo Sr. Ftancs
hno Pereira 

O SR. PRESIDEN115 (Francelono Peratra) -
Cem a palavra o Senador Edrson Lobão. 

O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA. Pronuncoa 
o segurnte drscurso.) - Sr. PI'IISidenle, Sr's. e Sls. 
Senadores, o Monrsténo d3 Educação, em racente 
pesqursa socroeconômoca JUnto a 429 mrl esiUdantes 
do terceoro ano do 2" Grau - aproveitando o taste 
para o chamado Provão a que foram submebdos os 
alunos -, surpreendeu-se com o rntaresse demons
trado pelos cursos prolissoonalozantes. Cerca de 
17,4% dos entrevistados não pensam em cunso su
penor e deseranam receber preparo para o rngi9SSO 
no men:ado de trabalho: t1,6'% dos conclurnles do 
2" Grau querem procurar emp19go, 6'% almB!Bm 
corotrnuar seus estudos para rngrasso no SBMÇO pú-
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biiCO; 2,6% vão trabalhar por conta própna, e 2.8% 
não almeJ8m senão cont•nuar nos seus empregos 

Em face desse resultado, d1sse o MiniStro Pau
lo Renato à Imprensa que o M1n1sténo da Educação 
e Cultura passana a dar pnondacle máxma ao ens•
no técniCO, Já tendo BSSinado com o Banco lntera
mencano de Daenvolvlmento - BID - um contrato 
de f11111naamento de USSOO mllhOes por ano por um 
prazo de c1nco anos para expansão e a descentrai,_ 
:ração desse tipo de ens~no. 

Sr. Presidente, por mudas vezes eu própno 111m 

a asta lriluna defender axatamente o ens1no profiS
SIOnaliZante sob o argumento de qua - é o grar~
de cam11ho que temos para o futuro_ As legiões de 
doutoras que se lonnam nas unMHSHiades brasilei
ras que depoiS não encontram tnlbalho fác1l em ne
nhuma parta acabam, na verdade, pre1udiCBndo a 
VIda social do Pais em lugar de a1udar a elas pró
pnos. Por ISSO, acredito que o ens1no profissionali
zante é, de fato, o grande carmnho que sa abre à 
nossa 1uventude neste momento. 

O resultado da refenda pesquiSa, abrangando 
um 81101r111! unMIISO de pvens, surp~Ba ICiao as alas 
lllàldades da RepúbiiCII. mas a nwn não supraeldau. 

Tallnfoi"I'IIIIÇio, Sr. Presidente, é naturalmente 
da 11111101" 1mportAnc1B. Faz renascer uma resba de 
esperança para os JOV8n& bras1181ros que almejam a 
oportunidade, qua 111M Iam Sido negada, para o 
aprenCIIZBdo em cursos técniCOS. 

Deste tnbuna, Já deace1 regiStrado no ano pas
sado: 

"Os cursos pruf•ss•onahzantes deviam 
merecer absoluta pnondacle no Brasil. No 
entanto, não é ISSO que ocorra Nio basta 
que sa os cnern nas leis. É preciSO vontade 
politica para mplantá-los C:OPI a plena c:ons
Ciêi'ICIII da sua eSMnCIBIIdade. 

Em cada escola brasileira dewun &XIS

'" os cursos prof"ISSIOnaiiZBnles, mas é mvlé
vel que ISSO ocorra sem a subslancal ajuda 
do poder federal Os Estados, pnnapalmen
te os noldastmo5, não têm c:ondlçlles de 
manter leis cursos, que 8XIgem equ!piiRien
tos e professores que superam as poss•bli
dades dos Erános estaduais e muniCipaiS. 

EIIIB é uma realidade sanbda por todos 
e, no entanto, mnda nêo se consegu•u dar 
efaiMdade à 1dél8 pnontána dos cursos pro
fiSsiOnalizantes .• 

Na veldade, Sr. Prasldente, o JOV8R1 estudante 
brasileiro, ao term11ar o Segundo Grau, defronte-sa 
com a dlficU realidade de que, em tarmos proliss10-

nms, não esta apto a exercer qualquer atMdade 
maiS qualifiCada. po1s não recebeu, nas escolas que 
freqOentou, os ensinamentos para o aprendiZado de 
urna atiVKiade 

O conclu1nte do 2" G~au, especialmente numa 
Nação corno a nossa, devia reoeber, no c:oner do 
seu currículo escolar, uma educação profiSSIOnal. ;.;.;. 
Brasil os IOVens. mesmo que quetram, não enc:onte
rão os cursos profiss100allzantes que goslanam de 
encontrar. São atualrnente Bp8I1IIS 37 o número de 
nossas escolas técn1cas federais. freqOentedas por 
cem nul alunos, um conbngente lllSIIInlficante e des
propoiCIOnal à demanda c:onbda no sator. 

Nos bons cursos profiSSionalizantes, o aluno 
conclu1 seu penado plenamente capacllado a exer
oar profissões de aprovatamento lmediBto. Não pre
cisará cuiSBr uma faculdade pala se 1ntegrar à VIda 
profissiOnal A faculdade será um complemento, que 
dará melhor quallfiCBÇio ou especaiiZBÇão para os 
que possam cuiSá-la, mas nêo sena IndiSpensável 
para o 1n1c1o de uma aiiVIdade econ6miCB. 

A pesqu•sa do M1niSiéno da Educação, por fm, 
vem demonstrar a asp11ação do JOV8m brasileiro por 
un111 qualifiCaÇão profiSSIOnal que o Pais, até ago~a, 
nêo lhe tem ofei8Cido condiÇÕeS pala efetivar. 

A recente preocupação oficial em tomo do PIO
blema e a sua anunCIIlda deasão de que Ylll enfren
tá-lo merecem de todos nós, portanto, o rnms caloro
so aplauso. 

Mande-nos o Poder E.xecuiMo suas propostas 
para uma 1nst11uaonal1zação mBIS agressiVa dos cur
sos profissionalizantes - IniCiatiVas que pertencem à 
sua c:ompetêi'ICIII e fogem da nossa-. que BIICOIIba
rêo no Congresso Naaonal o amplo apoio de todas 
as conentes pollbcas aqu1 representadas. 

Temos grande confiBnça na ação do M111Stro 
Paulo Renato, que vam nnpn1111ndo à sua Paste uma 
mentóna eiiCiãnc•a. confiança de que dará imediata 
conbnuldade aos seus propósitos, Já anunaados, de 
mplantar em nosso Pais o amplo uniVerso a abngar 
todos os 1ovans VOCBCIOn&dos para ume profissão. 

Esperamos agora a etapa da ação. Que esta 
se manifeste com o mesmo VIgor com que outras 
campanhas têm s•do levadas adiBnle pelo MiniSténo 
da Educação' 

Era o que eu tinha a d1zer. Sr P-.lente. 
Mudo obngado 

Dutante o discurso do Sr. Edlson Lo
bão, o Sr. Ftanoahno Pereua. deixa a cadal
ta da preslddi'ICIII. que I! ocupada pelo Sr. 
José A/lles. 
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O SR. PRESIDENTE (José Alvas) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Francetono Pere1ra. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Pn>IIUIICia o segu1nte discurso) - Sr Praslcle!lle. 
S,OS. e Srs Sanadores. gostana que a Ssnadora Re· 
g1na Assumpção relevasse a mnha ausência no mo
mento em que deDCSVa urna palaVJa de respeito e de 
edrmação por esta Casa e de testemunho da COIIVI· 

IIêncla que manteve. de forma altaneira. com seus 
Pa- e Colegea no plenéno desta msblução. 

QuerQ, porém. IM!ar que S. Ex" retome ao 
chão de M1nas Gerais, ao centro do aenbmenlo de 
MII18S, ao coração do nosso Estado, que é Belo Ho
nzonle. sem levar urna palavra do seu am1go, do seu 
~helio de representação m111111ra, que mudo 
admira sua ll'llellgêncl8, sua lealdade e sua prudên
Cia ao rapo-ntar o povo mne11o, sem lenr, em mo
meniD algum, a nossa d1gnldade e a nossa vocaçio 
para a VIda pública, para a vKia politiCa e para a VIda 
CIVICL 

RegiNI Assumpção chegou a esta Casa após a 
salda de outro Ilustre mne110. o Senador Alflndo 
Porto, que assumiu o M1nisleno da Agncultura e do 
Abasleclmanto, no Govemo de Fernando Hannque 
Canloso. Chegou aqu1 na expectaiiVa de poder co
n'-.,.. prolundamente a ll1lenondade da VIde po
libca, da VIda pública, na I'IIIIIS alta Casa do BrasiJ. 

Nestes ~ em que trabalhou COIIOIICO, re
velou prudênCia, lealdade, 1ntellgê11C18 e lucidez a 
defendeu os lamas blisiCOs de 1nte-ease da SOCIIIda
de brasileira, oomo os referentes à mulher, ao menor 
e àa pBIIIa&s ~s. sempre em consonlnaa 
com as Btlpii8Çiles e com o sanbmento de Mmaa e 
daanii&IW. 

Regina Aseurnpção tem uma VIda parbdéna de 
grande IIJCfnmdo num Estado da clmensão de MI
nas Gerais, onde há 853 MuniCipiOB. S. Elll' oontn
bu., de lonna deciSiva para a ocgaiiiZBÇio parlldéna, 
para que o PTB ae tomasse uma força VIVB da rap
-.ração pollbce em nosso Estado. S. Ex" ralama 
a M1111111, levando o nosso sentimento de QXIIiança e 
ele adiiM-.;io. Eu, paltlcutarmente, expresso a mi
nha esbma e o meu -pado por S. Ex". O meu cora
çAo eslll aberto à nossa COIIVIVêncla e ao nosso dá
logo lllllemo, no Interesse do povo rmrte110. No Se· 
nado da República ou em qualquer recento da terra 
rnnen. quero sempre merecer a esllma, a colabora
ção e o convívio da dustre Senadora de Mmes e dos 
rnnawos. 

,._ momento, Sr P.-dente, comut11C0 à 
Casa que, no prmamo dl8 15, a Comssio de Consti-
1UIÇio, J11811Ça e CKiadanl& terá a oportunidade de 

debater. com rna1s profundidade, o PfOJalo ra1a1nto à 
extinção da JuSIIÇII TrabalhiSta, da Rapresentaçio 
Trabalhista. nos JuiZBdos e nos TnburaiS do nosso 
Estado e do nosso País. 

Há dms proJatos que propõem mod,ticaç6es na 
estrutura dassa representaçio ctassiSia: um deles é 
de autona do lluslre Senador Gilberto Miranda, e o 
outro e de autona do nobre Senador L.eonal PBMI. 
Ambos OS projBtOS já foram anexados por daciBio 
deste Plenano. Naturalmente, no próximo da 15, dai
bateremos com 1ntegrantas da Justiça do ,_ Pada 
esse tema contido am anmos os proJB(os, PIUil sa
bermos. elat1V81111!n!a, qual o carmnho que elevamos 
percorrar, no sanl1do da extmguinnos ou ele aperlet
çoarmos a representaçAo ctass1sta nos JuiDdos a 
TribunaiS do Trabalho no Brasil. 

Sr Presidente, no dia 15, estarão eotiOIICO na 
ComiSSão de ~IÇio, Jushça e Cidadania o Dr. 
Dárc10 Guimarães de ArKirada, VICB·Praslllante do 
Tribunal Reg1onal do Trabalho da 3" RagdiO, com 
sede em Belo Honzonte: o Dr. AntOniO Alvares da 
Silva, Jwz togado do Tribunal Reg101111J da 3" Re
gião. a D,O Beatnz de Urna Pare1ra. Praslllante da 
AssociBÇão Naconal dos MagiStrados de Jllllbça do 
Trabalho - Anamaua; e o Dr. Ramon Castro Touron, 
Presidente da AssociiiÇio Nacional dos Ju'- Cla&
siSias - Anlqucta. Portanto, quabO compo~albis da 
Justiça TrabalhiSta comparecerão à I'BUf1llo da Co
miSsão, para debatermos, 1MB a abertamante, o me
lhor CBmlnho para o exame, o debate e a riçln re
lativos a esses PIOiatos que foram anexados por dai
ciSão deste Pleráno. 

O Dr. Ant6nlo Alva- a a Dr" Beatnz ele LJna 
PBfBira chegaram à Juabça Trabalhista por 1111110 de 
concurso. Sio JUizas 'logados e, por 1880 -. 
defendem posiÇ6es que abraçaram desde o pf.rneilo 
momento. com ~ pregando a supl'lulo ele 
rapresantação trabalhista ou, poiiSIV8Irnenla, pro
pondo algumas modifio açães. Ao rneamo tampo, 
com a plena parbclpação do Dr. Ramon da CaaiiO 
Touron, Preslllente da AssociBÇio NBCIOIIIII ele Jui
zes Classlslas, Anajucla, e do Dr. Dárc10 G....,._ 
de Andrade, wca-Prasdanle da ASSOCIS9'o do Tri
bunal Regional do Tlaballo em MinE Gerais, aa-noa 
ai quatro ll'lBfri)ros da JUSIIça Trabahsla, -.to lu
zas para uma deciSão mas ,_ e maaa adlqlp1e 
para asse lriSIIIUID do Poder Judicáno em ,_ Pais. 

Mudo obrigado. 

Durante o discurso do Sr. F11111C81i10 
P8t81R1. o Sr. José~ deuta • C8dailll dll 
~- que é ocupada pelo Sr. DJama 
FaJção 
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O SR. PRESIDENTE (DJalma Falçlo)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ademr Andrade (Pa..a.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José AM!s. 
O SR • .JOSÉ ALVES (PFL - SE Pronuncia o 

segu1nte discurso.) - Sr. Presidente. Sj4s e Srs Se
nadores. transcorreu ontem. d1a 07 de ebnl, o "Ola 
Mund~al da Saúde, e em nosso Pais, onde os lndl· 
ces umversalmente acettos para avallllÇio de de
sempenho do setor saúde revelem que ocupamos 
uma posição medíocre entra os palses do mundo. 
temos Pll.ldo maiS a refletir do que a comamorar. 

Ao assurror o Mimsténo da Saúde, o dustre Se
nador José Serra. mesmo sem anuncl&r aumento de 
recursos para o setor. que a1nda padece de carên
CiaS crõrncas, relatiVamente às suas prementes ne
cessidades ~ntárias, traçou um perfd anrmador 
das pnoridades de sua gestão: austendade e contro
le nos gastos, evitando a conupção e o desperdício; 
promoção das equ1pes de médiCOs de !amOJa e 
agentes cornunllános de saúde, campanhas de vac1· 
nação e outras atiVidades preventrvas de saude pú· 
blica, estimulo substancial à 1mplentaçio plena do 
SUS. melhona do atend1mento nos hospdaiS e pos
tos de saúde; a nio eXbnção da Fundação N8C1onal 
de Saúde, que prat1ro entender corno o seu fortaleci· 
merdo; e o controle ll'lllill I8CIONil da dengue, que 
atualmente merece destaque entra as preocupações 
do Governo e da SOCI&dade. 

Apesar dos esforços govemamenlals e das su· 
cessntaS 1efonnas na área da saúde, bem corno a 
cnação e exbnçlo de órglios públicos llg&dos ao se
tor, algumas endemias, antes prallcamente enadrca
das, estAo tornando fOiego em nosso Pais, COI'ISIJ. 
tulndo urna séna ameaça à população, como a llan
senlase, o aarampo, a tuberculose e a dengue, es
pecialmente esta úlbma que por duas vezes hoUhra 
sido neutraliZBda, a priiTIIIIra na década de 50 e pos· 
tenormente na década de ao. Entra diversos fatoras 
que VJerarn a contnbu1r para este quadro deplorável, 
hé uma paR:ela razoável que vwn da face perversa 
do Plano Real, ralabVamente ao crescimerdo do de
seqiRigO e o esfacelamento da saúde. 

PI80CUpiU1HTIII, Sr. P18111dente, os números da 
aepldelllldo~rrmia, maiS de 240 mil casos em 1 gg7, 57 mi ca
- a II'IIIIS do que em 1996, um crascunento médiO 
naCIOIIIII de 35%. 

Entretanto, a mprensa no1Jc1ou, com base em 
dados pubiiCBdos palo Mlnisténo de Saúde, um cres· 
cmerdo espantoso ~ endem~a, quando compa· 
rados os dados do mês de JIUieii'O de 1 gg7 com o 
mês de J&netro deste ano-de 1998, um acréscimo de 
685% nas estatistrcas naaonars. 

No Sudeste, a dengue deu um salto de 469% 
em relação ao mês de janaro de 1gg7 No R10 de 
Janeiro 2111%; em M1nas GeraiS 6116%; e em Sio 
Paulo337%. 

Há cidades brasrle1ras em que o nível de 1nfes· 
taçio chega a 40 ou mesmo 50%, quando o tolerá· 
ve1 é de até 5%. Em 1 gg7, de todos os casos ocorn
dos, cerca de 80% foram Situados no Nordeste, já. 
tornado pelo mosquito, que ultimamente vem IIIISIII
tando as outras regiÕeS do Pais, especllllmente o 
Sudeste, orlde os casos vêm aumentando em pro
gressio geométnca. 

O PEA, Programa Diretor de Erradrcação da 
Aedes asgypll, que fOI lançado pelo Govemo Fede
ral hé um ano e me10, bem elaborado e ambiCIOSO 
em suas Intenções, não tendo merecido postenor· 
mente a atenção e a pnondade devidas, tornou-se 
um fracasso total. E o pior é que o mesmo mosquito 
que transmrh! a dengue, que vem se proliferando a 
cada diB nos aglomerados ulbanos, também trans
mrte a febra amarela, que não ocorre em áreas ulba· 
nas do Pais hé maiS de 50 anos. 

Hé um outro problema mudo séno com a den
gue, é que a sua rernciclêi1CIB em pessoa jé ~
da e aparentemente curada pode gerar a dengue h&
rnorréQICB, geralmente fatal, e pi tem havido casos 
esporádiCOS em alguns Estados. Em Serglp&, por 
exemplo, pi houve quatro casos, e 881 que a ITIIIIDI' 

parte dos casos de dengue do Pais ocorrem no Nor· 
deste. 

Atualmenta, no BraSil, ocorrem 60% dos casos 
de dengue no mundo. r: mperabVo que se ~
vam aç6es maJS VII!Oro&as, não apenas em gastos 
pelo própno Governo, mas. também. um envolvt
merdo que mobiliZe de forma efetiva a populaçio, 
porque a maior parte dos fatores que pennitem a 
proliferação do agente transii1ISSOI" da doença ocorra 
dentro das I'IISidênCias ou em seus qlllnlaJS, orlde 
possa haver égua parada, e o 11m ulbano 6 allllrnen
te propicio para iaso. 

Embora os recursos para 1998, da ordem de 
R$378 milhi!es, IIISBndo, entre outras abVidedes, 
apooar a ação de cen:a de 2.700 Muriclpios ,_ 
pnmeiro tn!MSra, elevando o número de agentes de 
saúde envolvidos no programa para 105 mi p na oas 
em todo o Pais, a1é dezembro, os recursos pi'IMBIOS 
para este ano, comparados à consVIBÇiio de 1997, 
serão menores em R$20 rmlhOes. 

r: extremamente preocupante sabermos que 
em 1980 llnhamos apenas 12 MuniCípios braala ros 
com casos esporádiCOs de dengue, e de lé para cá, 
num c-rescendo assustador, a doença jé abnga qus· 



30::! ANAIS 00 SENADO FEDERAL ABRll. DE ;"qg8 

se 2 700 Mun~eípiOB, pratcamente metade da muno
Cipalodade espalhada pelo terntono naCIOnal. 

Além de maiS, no ano passado, não houve pro
porciOnalidade raaonal na d1stnbu1Ção dcs recursos 
destnados ao combale à dengue nas dNersas Uno
dadas da Federação, a partir da oconênc1a do ma10r 
número de casos, devido. certamente à mBIOr Infes
tação do mosquito. Enquarllo nos Estadcs do Nor
desle, a região n1IIIS afetada do País. os valores llbe· 
radoe ocorreram na margem de R$30.58 a 324,15 
por caso nollhcado. em Estados de outras regK!es 
esses valores I*' capita. mesmo sem reflllllr o me
lhorcnténodean611se. chegaram a A$16.021,98. se
gundo dados extraldos do SIAFI pela Assasaona de 
Q,çamento da Câmara dos Deputados. 

Sr Presidente, Sr"s. e Srs Senadores, ex1stem 
maiS de quinhentas cidades braSileiras com nsco de 
dengue hemonagiCB, a lace 1118111 perversa de doen
ça. Basta lembrar que em 1981 hoiNe uma epldema de 
c1ar9'8 hemonágiCil em Cuba que fez multas vítmas. 

O que me pa18C8 e que a preocupação gover
namental com relonnas estMuraiS apressadas, que 
OCOIT8f8m nas úlbmos anos para tentar comg1r o 
peso de burocracia oliaal. transfonnando unidades 
ad1111niSirabvas e extinguindo outras, no Mml81éno da 
Sallde, por examplo, trouxeram Sénos preJUIZOS em 
algumas é11111S operec10na1s, espeaalmente na 6nla 
de 8IISisl6ncla rn6dlco-hospllalar e na ~~~gdêncla sam
tina. Nesta úlbma, ende1111as que Já devenam -
dellnlbvamente enadadas ou neutraliZadas ndor· 
neram ou eatiD relomando, é o caso, por exemplo. da 
tubelculosa, de sarampo, de hansaníase e outras. 

No caso de assllllênciB médlco-hoepllelar, a 
exbnÇio de lnempa, obiebvando enadiC8r as fraudes 
a pemullr a 11nplantaçio do SUS, que devala pro
rruvar me10r controle soc1al sobre os recursos pare a 
saúda, bem como, devido à descentraliZaÇãO. um 
melhor alend1mento à população. também não deu 
resultados que se posaa festeJ&r, poiS as filas, as re
clamações e também denuncl8s de fraudes conb
n.-n eXIIIIJi "*'· Ao lfMis de ser cnada, CGI1fonna 
plftialo por oca•1io da extmção do 6<gio. urna Se
c.-lia Nacional de Audllona e FISCalização, hofe 
ternoa um 6<gão de nlvel h~erérquiCO llliiiS modesto. 
que é o Departamanto de Controle, AvaiiBÇio e Au
ditona 

O que .-~mente cresceu. de 1993. quando fOI 
exbnlo o lnamps pela lei n• 8.689, para cá, foram os 
planas e seguros de saúde, com um faturamento mi· 
IIOIIélio, quase equiValente ao orçamento do própno 
Minlsténo da Saúde e uma cl1entela de cerca de 40 
ll"lllhlias de pessoas. que pagam para obter um aten-

dlmento sabSiatóno, o que nem ~ IICOIIIIBce. O 
MiniStro José Sena também prornatau, em -. da
curso Inaugural. dar eapeaal atençlio a - -n
to. não deucando o problema su)Bilo apenas à8 leis 
do mercado. 

Saude não é men:adona. É pniCISO que • regu
lamentação daases planos e seguros de saúda nio 
etanda úniCa e exclu81V8mente aos lnle- ern
prasan&IS, esquecendo o conJUnto da 8lCI c.-., 
que espera comprllii1IS80, decl8ão e -llade politica 
para que se AISiaufa 8 mporblncia e 8 priaridllde 
que 8 aaUde publiCa deve ocupar nos planoa dos go
v.nos. 

Dada a dimensão desse problema, pala hé 
mwto vem fakndo o atendimento à saúda da papullt
ção bras11e1ra. aí esté maiS um eebmulanle ~ à 
competênCia da equ1Jl8 econ6n.:a do ~ e à 
1ntei1Qênc~a pautlsla, que conseguiram, a pallir de 
um banco fal1do e endnndado, montar a enganhana 
econômiCB e financeira que gerou no Baneepa, no 
ano pasaado. o ma10r lucro da hllllóna ~rial 
br&SIIelra, R$2,037 b11h6es, graças à ge~-.clade 
da União, que desbnou a São Paulo 80% dos -..r
sos pi'BVISIOs para o saneamento das diVIda -
duais, e à passiVIdade compulsóna do conblbuna, 
de CUJO bolso se o~~g~nam - .-.rsoa. Oaue hl· 
cro fantástiCO. a União talvez nio WJil a cor dos divi
dendos devidos às açõea que posa ............. 
o pnnclpa( benehc:léno o Govemo do Estado de SAo 
Paulo, que haVIB quebrado o Banco, CUJ11 dfvlda de 
m&IS de R$20 bilhões fOI comprada pela Unllo. 

Do combate à febnt en-areia. no qual .,.._,, 
ser lembrados os anbgos aoldadoa da 881)de, os 
"mata-mosqUIIDS". como eram apelidadoS pela popu
lação, partiCipou a Sucam, que foi exlinla, lralllfelir 
do-se suas aiMdades para a Fundaçêo NadDnal da 
Saúde, que contonua asfixiada com a falia de paa
soal e de recursos. A sua anbga orgarwzaçiiD e o nl-
11111 de efiCiência alcançado ficaram diluldoa • pulva
nzados na poli- de rnuncipaiiZSÇIIo. Hoje nlo Ba
bemos qual é o órgão que cuide,..._ da.,.._ 
cação desses 1.-oB com prolisaoonaharno, ficando 
suas atnbiiiÇiies dlklldas nas aiMdadea dos ..,..,_ 
de saude, que se eapara sepun polilialaio- ~ • 
mentar que a deauaubalizaçio da UP'IIÇID 11111118. 
em termos de pol'- naaonal, urna e..-:ialuçln 
centralizada do controle de 188Uibados. 

É nec 11 é !la urganlemenl8 uma açlo tun-1-
nante envolvendo um gl8flde eston;o de -IICienb
zação da população, bem corno a aplll 89"' de no
cursos técniCOS e financeiros. em açAo -..n111 das 
tràs esferas de G01111m0, 1udo -.ndo o oambate 
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llilltamélico das locoa onde proliferam os transrmsso
res dessa doença, que pniCIS8 ser erradocada antes 
que se torne uma hlrrfvel epodaihla, qllll coloque am 
naco a vida e a saúde das ~1le1roa. 

Neste blew pronuncramento. quero assocrar
rne és manrlestaç6es de aporo e eapenÜ!ça com a 
geatAo do M1n1Stro José Sena, que, rmamo nio sen
do médico, o que alguns talvez posaem considerar 
lndispensével P11J8 o exercícro de tão ~ car
go- IMS8II8-M que Jl!r ._._ um civil no Mrnrslério 
da Guerra e mil- nos Mrnislérlos da Justiça e da 
Edr rcaçAo -, tem larga expenêncra exec:utrva, cultura 
e conhecrmento da açio governamental, podendo, 
portanto, rulrzar um grande e valroao traballo am 
termos de planeplmento, admrnrstraçAo, controla e 
operacionalzação das proJetos e atrvrdades do Mr
nrsténo da Saúde. S. Ex" rdentrfrcou, de 1med1ato, 
pontos fundamentars e da alta relevância para a saú
da prlbl"rca em nosso Pais. 

Era o que eu bnha a drzer, Sr. Presrdenta. 
Multo obngado. 

DutaniB o t*scurso do Sr. José Alves, 
o Sr. D}aJma Falção, deuta a cadeira da pte
Sidlncra, que IJ ocupada pelo Sr. Anromo 
Carlos MagaNtls, Presidente. 

Duranle o discurso do Sr. José AJves. 
o Sr. Anton«J Carlos Maga/Mes, Presrdenhl, 
dBbra a cadeira da pt8Sidlnaa, que I§ ocupa
da pelo Sr. DjaJrrlll Bessa. 

O SR. PRESIDENTE (DJ&Irne Bessa) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplrcy. S. Ex" 
dlap6e da 20 mootoa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP. 
Pronuncra o segu1nta d-.rrso. Sem revrsão do ora
dor.)- Sr. Presrdenlll, Senador Dpllma Beasa, Sena
dor O)alma Falcão, Sanador Elói Portela, Sr"s. Sena
donla e Srs. Senadores, vou tratar tqe dn compor
tamanto do BNDES e, sobreludo, da manerra como 
o BNDES vem contribuindo - ou n6o - para qua a 
economra ~derra possa alingrr o obJ81rvo de plano 
8111)rego e crescer, dando oportunrdade a todas as 
peaa oas para, eletrvamanle, taram o d1rerto à vrda. 

Em 9 de dezembnl de 1997, der entrada ao 
Reqlllllimento de Informações n" 1.087. aprovado 
por esta Casa, solrcilando ao M1111S1ro do PlaneJB
rnento, Antonro Kandrr, rnlonnaç6es relabva8 aos de
sembolsos do BNDES com recursos própnos e do 
PI$-Pesap por setor de aiMdade e por porhl da em
pnlllll. Pedr também Informações a resperto do m
pacto das programas sobra o nível de emprego. 

Um das ob~ era conhecer a deslirraçlo e 
utrli.:."1(:1o das 40% das recursos arrecadadoa pelo 
i=A l •• râpassados ao BNDES ~ aplicação em lr
nancramentos a pro)81os de desenvolwnento fiC'XI6. 
mco e geração de empregos, contonne definido na 
ConstituiÇão Federal, em seu art. 239. 

Lembramos que os nrcunros do Pia-Pesap, 
pela Constrturção de 1988, passaram a oonatiturr, 
rr.arno sendo do Prs-Pesap, o chamado Fundo de 
Aqlaro ao Trabalhador. Boa parle dos recursos do 
FAT são destinadas ao pagena1to do seguro-de
semprego, sendo por vezes destrnadas a OUinl8 ftna
lrdadea. Houve, por exanplo, no rnlcio do Governo 
Fernando Hennque, um momento em que perl8 do 
FAT for utilrzada para cobrir despeaa• da área de 
saúde. Mas 40% dos seus racursoe vlo para o 
BNDES e oonstrtuem uma de suas pnncrpais tontas 
de recursos. 

Ra*li as 1ntormeçõas sohcltadas em 12 de 
ll'llliÇO de 1998. Após analrsl!r-las, concluo que o 
BNDES tem ublrzado eliC8SSivamanle os seus em
préstimos às empresas de maior porhl e n1io esté 
contnbu1ndo sufrcrentementa para enfrentar o grave 
problema do desemprego. 

Os dados ralerantes ao desembolso do 
BNDES por poria de emprasa denotam g- clrs-
10f"9ÕBS· Uma das tarefas do BNDES 6 pemrib1 o 
aceaso ao crádrto de longo prazo és empr ee de 
menor poria, que têm pouca ou ra!huma poeerblli
clede de captar enrpráalrmos externos e outros ftnarr
ciarnentos de prazo mers longo. No entanto, nio 6 
reeo qua mostram os dados. Em 1998, 25'% dos 
R$156 mlhCiea de recursos edvrndos do Pls-Pesep 
etam alocados pelo Srstema BNDES pera as mrcro, 
pequenas e médras enrprasas. Em 1997, a sua pertr
cipaçAo caru dramatrcarnenta: essas empniiiiiS -
benun apenas 2% do total de R$226 milh6es do 
FAT. Os dados apresentados am resposta ao 1181 

requenmento revelam um lato que nlio era de oo
nhecirnento públiCo: 95% dos recursos edvrndos do 
Pis-Pasep que compõem o FAT toram deelinadas a 
empresas nas categonas médro-grende e grande 
porhl. 

Nio podemos esq- que as taxas de juros 
das trnencrarnentos do BNDES s6o oonsrderavel
mente mers ba11cas do que es pratrcadas no rnell:ado 
miemo, oom a 1ustrficalrva de lecrlrtar o crédito para 
aqueles que dele verdaderrarnenhl nec ueitam Se
rão efelrvarnente as marores empresas as que rnars 
neceasrtam ou serlo as pequanas e mic108f111111-
sas? Ao deebnar propÓfção tão srgnificalrva das fi
nancramentos és empresas de maror pxte. o Banoo 



~"AIS 00 SEI' ~DO FEDERAL -\BRIL DE 1998 

aali contribullldo para a ITIBICir COI ICei dração da n- menta que é 111110. M•mo p18CISIII" aa que são cna-
queza no Pais. dos e/ou manbdoa envolve càrtoa ,_., S. for 

cabe meiiCIONlr que. no caso do desembolso analisado o dMembolso do BNDES por objldnlo, ,.._ 
com racureaa própnaa, esse quadro é Blllda rnlli& -· - nflca-se que a taxa de CIIIIICimento, no perlodo da 
praocupanllll. O montante da 18CUrsos próprios do 1995 a 1997, de operações de 1mplantaçiiafupa 
BNDES que VBI para as IniCIO, paquenas e médias são é da 69%. ao passo que a taxa da c181C11Mnto, 
empraaas é alllda .,_somente 1% do to1a1 da nesse mesmo parfodo, das alnlldadas da modam-
quaaa R$6 bllhlies dos 18CUI80S própnos do Sillana IZBÇão 101 da 159.5%. Ola, podemos pi88UIIIir que 
foram daBiinadoa a essas amprasas em 1997. Con- as operaçile8 de iqllantaçlolexpanaio alo • que 
firma-se, ..m. que o BNDES vam ubiiZBIIdo a costumam ge~ar I"I1IIIB empregos, enquaniD a da 
gmnda meiona da eaus 18CUI80S pala li-oca•IBnlo rnodarnizaçlo lraqQentementa alo poupadora da 
da IHIIpiWBS de gntnde porte. lllicHie-dn Esse é o caso de II"IIBne!as .,. n 

Uma sagunda preocupação é oorn a garaç1o conhaadas. que revataram que dmnulram as suaa 
da poaiDs de trabalho olartas da ampragos. 

· . Nota se também que o desembOlso destinado 
O Brasil 18m hote um problema gravlsamo de a opei8ÇÕIIS da IWStrU!Uração ti-.~a, IBID é, ,... 

dei!&~· Seré que o BNDES aslé elaiiYIImBnllll cursos para t1nancoar pnvatiZBÇÕeS e 0 BJUSie fiscal 
corilrfbuindo para enfrantá-lo? O Banco vam adrm· dos Estados, aumentou em maJS da 9IIO'K. da 1995 a 
IWIIrando um volume c1'1111C8111e da 18CUreaa noe lllb- 1997. Veja bem, Sr. Preeldente: pala financiar pnva-
moe anoe. Em 1994, o monllllrde desembolsado 101 t~ e/ou o BJUste liecal dos Eetados, ai, 111m, o 
de R$6,8 blliles; em 1995, da R$6,7 biliões, o que BNDES entrou com extraord111érto volume de racur-
,.,. e 11ou um Claac•meuto de 26'!1.. Esse valar 101 da soa, passando de R$672 mllhiies, em 1995, para 
R$10.7 biiiCes, em 1996, ou SIIJII, 23% supenor ao do R$6,806 bilhões. Como se sabe, 8888bp0 da opala-

ano ..-.or. De 1996 para 1997, hoiNa um ll"iCt&i&l- çio. em geiBI, produz dasemp18g0. Pois foi jueta-
lo ameia mais agrlifical1110 no d-se • 'bolso do Bf\DES. mente MBI linha da aiMdada a que ,_. c-u no 
~ 71%. Com- wwme 8lljli NO e Ci-lla Amblto ~ BNDES naa anos recenlasl 

da d11 1ibc*os a saldo o BNDES uma empraea pu- que=.,~~= :o.-=~= 
blicl prowacba da linancoamerlos da longo poam, - atrva, em fevare1ro lllbmo, nas se• pn~ nagiões 
na mpor1llllla que - prognunas canbbllnem da mabopolltanas onda o IBGE faz o 1evan1aman1o, a 
forma 8lgl1ilicabva para a cnação da ....,.agos. 17,2% na Gl&nda Sio Paulo, sagundo a Fundação 

Segundo rnelll dologoa desaivolvldll pelo pró- Saada e o o ..... , toma-se arnda ma. urgeniiB dn-
pno Banco, houve, JUntamenllll com o aunwlto do ciOIIBr o IIMISbmento para abvidadel geradoras da 
dasamboleo, CI88CimB111o do número da empnagaa empnago, da forma a Bqlllar a parlo "ilBÇio dos tra-
aaaaguradaa Em 1996, entra emp18g08 d11a1os a ln- balhadoi8S no usufruto da nqueza do Pais. lnfalz-
drnlloe toram criados segundo o BNDES - oonalde- mente, a análise das Informações do BNDES da-
rando, '~nc~usn~a. o ~ eles deuommam efai1v randa monatra que sua atuação ~ astá oonbtbulndo. 

2 24 lilllllas da 1997 · como deveria, para aquele objabvo. Danouaba alll-
-. • n amp18g0S e, em • - n~- da que 118 recursos do FAT, jé. dlrnnuidos em 25% 
mero eubou para 3,27 mthlies. O ciBBCII118t"lto ~ nu- da aua aiiiiCIIdaçio pelo Fundo Social da Emetglt,_ 
mero da &nip8g011, da 46,2%, foi, no entanto, 1n!a- CiB 8 ago1a pato Fundo da Ef!ab!!rzação FISCal 
rior ao aumento jé 111811C1onado da 71% no daaem· (FEF), não aatão eenc1o canalizados para ,_. 
bollo do S IS •• BNDES. Ao con.....- O monlanl8 da mantos que VISBITI a 11iS81Ção do crdadio a o aau 
I8CUIIIOII denno Is ado pelo BNDES com os 8111118- melhor posiCIONlmento no men:ado da trabalho. 
gaa asaagurados naa anos da 1995 a 1997, obaiNB- Definllivamenllll, a gBnlÇio da empi8gO n1o 
se una ra1açio Ci8SC8111B, ou SBJB. ii1BIOI" voUn8 da pa,_ astar eendo uma das pnondadas do BNOES. 
I8CUIIIOII anp l ... dos para cner o ,_.,., número da Como foi menciOIIIIdo. se formos eXBI!IInar nllrnatua, 
vagas. Em 1995, Cllda novo empoego c:onaspondoa a varamos que as IJIICID, pequenas a médias ampnt-

um das 1lbolriu da cerca da R$4 mt Jé em 1987, ISSB sas. as gl&ndas empragadoras em noaso Pais, fo. 
ralaçAo passou a-da RS8 md- portanto, o dobro ram esquecidas. Relatóno do Sebrae lflblulado "Da-

Além duo, o modelo utiiZBdo pelo BNDES dos Seleclonados sobra Empi8g08 em MICIO e P• 
para eshmer o número da ampnagaa genadaa pelo quanas Empresas no Bras•• aponta. com base no 
..-mento é quasbonével Segundo nota do pró- PNAD/96, que 59% das pessoas lnlbalham em uno-
pilo Banco, "não é poaalvel praciSBr quBIIIO& empra- dadas produiNBS com alá dez 11111Pft111Bdos. Além 
gos são perdidos e/ou deslocados a cada 1IMISI1· disso, cabe lernb~ar que as miCro e pequenas em-
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presas, ou S8J8, aquelas com até 99 empregados na 
1ndústna a até 49 no comiiiCIO a seMÇOS, conespon
dam a 98,2% do total de empresas BXIstentes no 
Pais, 43,4% do total de empregos gerados e 28,2% 
do total da reosda bruta. 

Os Srs. Senadores da Bancada nordasbna que 
acabam da chagar ao Sanado Federal sabem da lrn
portãnca da ~ RICIO e méda B1111f8S11S no Nor
dasla. E &qUI aslão OS dados que rnoslram a 181avên
CIB das miCRMimpresas no que di18C10namanlo da 
politicas públicas que -m a 18dução das taxas da 
dasamprago, dados que o pnlpno Sabraa diVUlga. 

Urna maJOr atenção do BNDES para com as
sas empresas - as IYIICfO a pequenas amp~&sas - é 
tão maiS JUsblic:ával quando se conaldéra que o am
bienta aconOIIICO pós-Plano Real é desfavolával às 
pequenas a m1Cf0Bm1118BBS. Segundo o Sabraa, a 
taxa da ut1JIZ8Ção da capllCidade 1natalada, em outu
bro da 1997, foi da 85% na 1ndústria da transfonna
ção em geral a de apenas 64% nas micro a peque
nas emp-.s. A maJOr utihzação da capacKiada Ins
talada dessas empresas em multo contnbu1na para o 
aumento do emprego. 

ConSiderando a evolução dasfavonbal 18VBia
da por assas Informações; conaiderando que há um 
Conselho Dallbarabvo do FAT onde os rap,. 
SISnlantes dos trabalhadores têm assento e que há 
também um Conselho da Admnistração do BNDES 
onda há um ~apresentante dos babalhadores, a con
siderando a responsabüldada do Sanado em fiscali
zar os atos do ExecutiVO, encanunhal carta ao Pnssl
denta do Codalat, Sr. DelúbiD Soares, soliCitando 
que eu possa assistir ll poáxma reuriio daquela órgão 
para COI~ O piCCIIdimantq de tomada da decis!ias. 

Quero saber dos representantes dos trabalha
donas, tanto no Conselho da Administração do 
BNDES quanto no Codalat, em que medida estio 
podei tdo fazer chegar a sua VISão aos responsávets, 
ll dlrac;:ão do BNDES. 

Sr. PI8Sidanta, quero extemar a m1nha preocu
pação com a Bblude do Governo Fernando Hannque 
CaRioso perante o daSis.,.:~rego crescente, agora es
tampada na obsaiVIIÇáo do novo M .. IS!ro do Traba
lho, EdwaJd Arnadao, ontem, no dia da sua posse, 
ao declarar que o dasampl8go é um p18Ç0 a pagar 
para que o Para possa arfl8nlar os reflexos da cnse 
flnance1ra na Ása, com o aumento das taxas da ju
ros dac181adas em 31 da outubro da 1997. S. Ex" 
está IISIIUrmndo o cargo sob o s~gno da 18S'!Inaçêo 
A conbnuar IISSIII'I, selá um d19no sucessor do Minis
tro Paulo PBJVB, que, em sua gestão na Pasta do 
Trabalho, notabiliZOu-se pala 1nérca a pela pBSSM
dada dante do agravamento do desemprego. 

Quura eu lar VISto o MiniStro do Trabalho 
Paulo PaiVII, nas reuniÕes prasldenc:IIIIS, diZer nio 

ser maiS poss1vel o Governo PI8CISBr elevar tanto a 
taxa de desemprego para combater a Inflação, e di
zer ISSO a opmão públiCa lambem. At1ng1mos nive1s 
recordas de desemprego, os maJOres rag1strados 
nc.s úH1mos 14 anos de nossa h1stóna, confonne de
monstram os dados da Fundação OIBI!sa/Saade 

Sr. PreSidente, fico preocupado, porque 1rnag1-
no que razão terá falto o P18S1dente Fernando Hann
que Cardoso guindar, do M .. lsléno do Trabalho para 
o M1nlsléno do PlanaJIIRIBnlo, o Mlmstro Paulo Pai
va, que nio expressou a sua Indignação dante do 
d•amprego e, nas reuniões rmn1Btanal8, nAo colo
cou palavnss fortes ao MiniStro da Fazenda Pedro 
Malan a a todos os Ministros. 

Se nio resolver o problema do desamprago, o 
Presldanle Fernando Hennqua CaRioso nAo estará 
atentando para aqu1lo que falou aqu1 da tribuna do 
Sanado, desta mesmo posto, ao se despedir do Se
nado Federal, já P1881dante alado, ou saJB, que o 
Bnssd tem pressa em realizar JUsbÇa. 

Preocupo-ma, porque não faz um mês, em da
bate no Programa Fogo C11JZ1Jdo, perante o JOfTIBIIS
ta Paulo Hennque Amonm, fo1 falia uma pergunta ao 
M1nistro Paulo PBJVB. do Trabalho, e ll Deputada 
Sandra Starhng. A pergunta fundamental colocada 
aos telaspactadores era: o Governo Fernando Hann
que tem realizado II9ÕBS 1.,.,ortan1es para combater 
o desemprego? O MiniStro Paulo PBIVB a~ axp6s o 
que bnha. A Deputada Sandra Starung manaonou 
que o Governo nio pnonzava o combata ao desem
prego. E qual 101 o rasuHado dos te1a1onamas dos te
laBpactadoras? Noventa e oito por canto diZIIIm que 
não haviB. açlo alabva do Governo para combater o 
desemprego e 2% COIICOrdavam com o Ministro 
Paulo PBIVII, ou SBJB, que S. Ex" estava agindo con
tra o desamprego. 

Agora o MiniStro Paulo PBIVII foi gu1ndado a um 
posto maiS Importante, qual SBfll, o da coordenação 
do planaJIIRlBnto da aconomiB.. Espero que S. Ex" 
resolva rnodlflcar o seu comportamento, começando 
por colocar as COisas na mesa, dizendo que não é 
mais passivai que Billll Nação cresça nulo rnan. 
do que a sua potancialklade; que não é I'IIIIIS possí
vel que, para combater o desemprego a a lnflaçio, 
1M1JB naceasêoo colocar tantas pessoas no olho da 
rua e nagar-lhas a possibilidade da consagu1r um 
81T411ago com remuneração dl!lnB-

P180CUparn-me, ainda, as PI i 1111iras declarações 
do MiniStro do Trabalho, Sr. Edwald Arnadao. S. Ex" 
está diZBndo que é pi8CISO a flexibilizaÇão do man:a
do da bllbalho e a 18dução da ramunaraçAo dos tra
balhadoras, sem urna preocupação maJOr em cnar 
Instrumentos para a anadiCBÇão da pobreza a da m
séria em nosso Pais, pMCipalmenta no Nordasla 
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brasileiro, onde J& •'QITI8ÇII a haver o alaStramento de 
nova saca, e na Região llh>rte, onde o Governo está 
tendo que rnablbzar recursos, po<que de1xou que o 
logo se alastrasse em Rora1ma, sem tornar as provi
dências a tempo. 

Sr. P-.denta, espero que as pnme1ras pala
vru de .-gnaçlo do M1nostro do Trabalho S818m 
~- S. Ell" corriiiQOU mal, dizendo que o de· 
~ é o praça a pagar Isso indtr:a que nio va1 
gntar doante da I"'IC B BS'Ciade da c:naçio de e""regos 
no Pais. Ora, Sr. Praaidente, plliÇO a pagar para 
qui? P818 deebnar volume tão grande de racu.- a 
certo& grupos ....,._.riaiS do Pais, para que pos
sam adqu1nr empra as eslalals e acumular nquezas 
axtraclldménas?l 

Sr. Preeldenle, goslana que o BNDES. que tem 
um corpo lantéstiw de econornslas, talvez o rnaoor 
corpo de PhDs ,_. Pais, reaJozasse um estudo so
bra o grau de concentraç6o de rtqueza e de poder 
que a insti1u1çio van promovendo, dBISde que come
çou a destinar volumes acentuados de recuraos para 
que certos grupos empnasanBIS adquiram, por exem
plo, a Llghl, a CSN e lllúmeras oullaS empresas; co
locou nas mlos de um grupo empresanal eltlraordl· 
néna c:apacldade e poder de adqu1nr cada vez rnaos 
llnlpiWBS. Poucos GCM11'110S, na H1Sióna do Bras1l, 
c:on.gunm COIICiil drar um 1101ume tão grande de po
CIIre de nqueza em mio& de tio poucos, cama o Go
~ Fernando lienncpt está fazendo ....... de 1115-
--que o poópno BNDES está pmpon:IOI1811do 

Sr. PI'8Sidante, na ano passado, em YISda ao p---- des8a lnsbtução, LuQ: CaTtos Mendonça 
de Barros, quiS sabar como tuncoonava essa SISte· 
rrábca. Na opoltunodade, transmlb a ele o Interesse 
que bnha por programas de f111811C1111T1111 k peque
nas e nucroempi8SIIS. Falet Blnda sobre a expetlên
ca do G..,_.. Bank, aquele banco de volal'llfO, em 
Bangladeah, cnado liA menos de 20 anos 

Um prol 1 cr de Bangladesh, que havia •tu· 
dado nos Estados Undos, voltou a sua cidade, fá 
com a sua JIÓ81II1ICIIIII complelada. I.JI., uma se
nhonll8801vau 11e pedir uma Bfuda a fim de comprar 
tecidos para uma COIIIecçio. Ela dls8e que achava 
~ poaalval que ela ~ uma pe
quena _,.. e, com os lucroa da sua confecçio, pa
gaaae de volta os recursos 

Pollleuormante, fá falando aos seus alunos. 
~ que sena ntenasante que se pudesse Vlllbdl· 
zar Billjlláai&IWA sam burociBCIB e sem mugêiiCIB de 
gilll1dea ganuilills a ~ nsoas com r-atnm6noo modas· 
to a quasa sem 1B11d1mantos. Dar surgou a Idéia de 
formar grupos de CifiCO passaas, normalmanle nw· 
lharas, que, sohdanamante, COIIijiillfi'IBbaii'HIB a pa
gar o savço da divida de cada Bllljliésllno tomado. 
~n SUigiU, com so-.o Cl-. um grande Gra-

meen Bank MaiS e maos se desenvolVeu esse '>anca 
e a exPenênc1a de mocrocredrto por doversos países. 

O Governo cras•le1ro d1sse que estava se Inte
ressando por esse tema, " o Presodente Lu1z Carlos 
Mendonça de Barros mencronou que o BNDES 1na 
apostar nosso. rna 1nclusove, destinar urna l1nha de 
R$50 milhões para ISSO Isso so para as pequen •• 
empresas 

Sr PreSidente, vo reportagem, no Jornal Nacio
nal, que mostrava o pn>grarna Comuilldade Solodána e 
do BNDES aglfldO lá na favela da Rac1nha, no Roo de 
J&neiiO. Mas o que percebo e que aquele for um 'rnt
cnSSimo' programa, um programa só pam ser mostra
do nesse telejomal, e não um programa para valar. 

Vou anexar ao meu pronunciBmento as 1abalas 
organizadas que m1nha assessona preparou a partir 
das 1nfomoações que chegaram do BNDES. O poópno 
Banco pode ut1loza·las, Já que ele não me eiMOU a res
posta de forma orgamzada ccmo estão aqw TMIRIOS 
que trabalhar murto para organiZBr as 1nlonnaçõa&. 

Quero aqu1 destacar apenas, na rnrnha conclu· 
são, quanto fo1 dest1nado de recursos propnos do 
BNDES a moeras e pequenas empresas Em 1 997, 
R$43 600.00, med1a, R$14 818,00, media grande, 
R$4,960 b1lhões grande. R$819 milhões. e pessoa 
lisoca. R$20 mrl - a experrênc1a que eu m&g~nava 
pudesse ser posdova Adm1mstração públoca d1rete, 
R$87 500,00 

Sr. Presidente. rláo podemos agor apenas para 
que se va lá na Favela da Rac1nha dQ:er que se está 
Inaugurando um grande programa, ccmo se fosse 
nacoonal, que, na verdade, e um p1ngo d'água. Ago
ra, na hera de se exarnrnar que recursos vão para a 
reestruturação hnance1ra, para hiUU1CIBI' a pnvatoza
ção. aí o cresc1mento e realmente extraordinéno, e 
com suas conseqiiànc1as. 

As tabelas que aqu1 apresento trazem também 
a destinação de recursos por selar 

Saloento que o percentual de desembolso do 
BNDES, com recursos do PISIPasep e também com 
recursos propnos para a agropecuana, .-n dlmnuon
do. Para a area agropecuána, com recursos PISIPa
sep, em 1995, eram 2.14%; passaram. em 1996, para 
18,9%, mas, am 1997, dmonu1ram para 3.51%. 

Enforn, quero aqu1 dizer, Sr. Presldanhl, que o 
BNDES preciSa se aparelhar mudO melhor para efe. 
bvamente estar levando adiante o propóMD de se 
garantor o rnaoor numero de empregos na 8COI oonq 
bras1leora Prec1sa, 1nclusove, aperfeoçoar a metodolo
gia sobre qual o alerto real dos desenmolilos que 
realoza. no que diZ respello à cnação de oponunoda
des de emprego na economia bras1le1ra. 

MudO obrigado 

DOCUIIENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. EDUARDO SUPUCY Ell SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO N°1.087/97, DE 
AUTORIA DO SENADOR EDUARDO SUPUCY 

01.Qual o valor dos financiamentos concedidos pelo BNDES, durante o 
perlodo da janeiro da 1995 at6 a pn1Sant8 data, que tiveram, como 
fonte, os n~cursos do Fundo da Particlpa;lo PISIPASEP? Detalhar por 
linha da financiamento, por aator da atlvldada a pelo porte da ampi'IIH 
banallclada, _listando o valor da cada financ:t.manto, o objeto, o JII'IIZO 
de pagamento, a cartncla a a taxa da juroa: os quadros ccnstantlls do 
ANEXO 1 especificam os financiamentos concedidos pelo Sistema BNDES, 
no parfodo solicitado, com rac:ursós oriundoa do Fundo da Partlcipaçlo 
PISIPASEP, segundo o gênero a o ramo da 8llvidaclas das empresas 
banaficiadas, o tipo da oparaçio raai"IZ8da (dlr&la ou indirata), o número da 
oparaç6as afatuada• no período, o objallvo do tlnanciamanto solicitado 
(lmplantaçlo, expando, reloc:alizaçio. I'IICionaliza!;. modamizaçlo, ate), a 
o porta das empresas financiadas. Er.wnlia aa, igualmanttl, no ANEXO 11, o 
dlllalhamanta das lnhas da atuaçto do Sistema BNDES, Inclusive no que se 
l'8fara à taxas da juros, o custo financeiro, os prazos dos finanaarnantos 
concedidos, o nlval ele participaçlo ' as garanllall requandall pelo Sistema 
.. contrataçio das oparaçães. 

OZ.Qual o valor dos financiamentos concedldae pelo BNDES, durante o 
parfodo da janeiro da 1115 at6 a pn1Sant8 data, que tiveram, como tonta, 
niCUr&OS próprios do BNDES? Detalhar por linha da flnanc:lamanto, por 
sator da atlvldade a pelo porte da amlft&ll t.naflclada, listando o valor 
da cada financiamento, o objato, o prazo da pagamento, a cartncfa a a 
tua de juroa: nos quadros constantes do ANEXO III euwnbam-sa os 
niCUIIOS próprios, listados segundo o gênero a o ramo da atividades das 
empresas b-'"otliciadaS, o tipc da oparaçio ~e•Jizada (direta ou indirela), o 
número da operap!les · aretuadas no pariodo, o olljallvo do finanCiamento 
sollcllado (lmplantaçlo, axpans1o, 1alc ar~~. I'8Cionalizaçlo, 
modamizaçlo, ele), 8 O porte das 6hpi! SM finanCiedea. 

O dalalhemanto das linhas da etuaç1o do Sistema BNDES- inclusive no 
que se refere às taxas da juros, ao c:uato financalro, - prazos da 
tinenc:iamantos COI !Cedidos, ao nMII • pss llclpeçlo a à garantias 
l'llqU9ndas pelo Sistema na contratac;lo das operaç0as- asti no ANEXO 11. 

03. Listar aa tontas da capta;lo da racu111011 do BNDES, detalhando o total 
capl&do por fonte nos anos da 1113 a 1117: as rnformeç6es solicitadas 
•IWilbam-snletalhadenJCr.ANEXO :IV. • 

04. Quais as linhas da financiamento que podam ser tomadas dlratamanta 
por passaas tisicas a mlcroa a peque- ampraaa? Qual o total da 
NCUI'IOS amprntados por ..... llnhae da financiamento duram. o 
período da janeiro da 1985 até a pn1S8nb? data? Os desembOlsos 
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1811izad0s. no periodo. -para o Hgmento de mrcros e pequenas empresas. 
bem como para u pessoas fisicaa benefiCiadas com recurso:; do Sistema 
BNDES. estão detalhados no ANEXO V. 

01. Quais aa efeitos que, clasda janeiro de 1995, os diversos 
~meuiDs l'llllllzadoa pelo BNDES, classificados conforma os 
pnlgl81118 llstadoa, tive,... sobra o nível de emprago da economia? 
au.ls oa .. ultadoa llquldoa sobra o nível de emprego obtldós em 
c:.a .-r, tendo em conta que, muitas vezes, os empréstimos foram 
ar I Mdos para villbiUzar a tJWnafOimação tecnológica de empresas que 
............. na raduçlo da •• força de trabalho? O contido nas Notas 
APIDEPLANIGINF~1. 02 e 03198, que se encontram no ANEXO VI. 
riilpondem às rndragayõe& formuladas neste rtem. 

Ol.au.l foi o 111011111nt11 de I'HUISOS destinados pelo FAT para programaa 
• trel1181118iiiU e ~ dP trabalhadoras, sobratudo 
dlllmJnPdoa._Qual o número da pessoas que participaram doa 
cllftlsoa curaoa, listando por ragllo e setor da economia no parlodo da 
.,_ a 1117? O BNDES niD lJ;Irtiapa, nem finanaa, programas de 
capKitaçlo e tranamento de trabalhadores. os qua1s sAo desenvolvidos 
dllallunenl8 pelo Miniltáno dlo Trabalho. 

A r8lp8iiD das infllnnaçli5es SCiicitadas no presente Requenmento. 
Clllllidara-u oportuno ap1 1 mar. os esdareamentos a dados 
camplemantares, a HgUir especificadOS. 

M ~ do Sistema BNDES podam ser diVIdidas em dors grandes 
grupoa: 

• opwaçlies dretas de gcande parte, condUZidas pelo BNDES. em geral 
11 a 181111 a lilalclai'IIIIIIU indiretos concedidos pela Agênaa Especial 

dll Fllw1ciamêniU lndualnal- FINAME (através de agentes financ:etraS), 
pm~ "CCI"içlo da rnáquinaa e equipamentos: e 

• Clll!l'aç&is aidilelu, que beneficiam basJCamente as pequenas e médJas 
.- s, pulvamldas. alia• da ampla rede de agentes financaros, 
t8niD em linanCiameniDs para rnvastimentos diversos, como para. 
eapecillcamente, aquisiçiio de rnáqurnas e equrpamentos, estes últimos 
CD<Nidaa pela FINAME. Estas operações atJngem a dezenas da 
uilaes par ano, sendo •IIIPiaticável seu detalhamento. 

Oa grancles ~~~- aporlâls pelo Banco são relaCionados. rndusJVe com 
wilfaluiiiÇI!es quaitabvas SCIIbnl a natureza dos mesmos, nos Relatónos da 
o\IJ ... ..._ do Siltama BNDES. Em anexo. estio sendO 
ancamintrados os Relatói'IIIIS de Alivldades concernentes aos exercicros de 
11158111116. 
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As operações {l!(lllzadas. _no ãmblto do .Sistema BNDES seguem, a:om 
relação às condições finance1ras. prazos. garantias e deinaJS encargos. o 
disposto nas "Politicas Operacionais", bem como o constante do 
"Regulamento Geral de OperaçOes (RGO)" e das "Normas e lnstruç6es 
de Acompanhamento', que se encontram, IgUalmente, em anexo. 

Os dados apresentados. com relação aos valores desembolsados. referem
se ao Sistema BNDES. encontrando-se consolidadas todas as operaç6es 
efebvadas. tanto as dlretas. quanto as 1nd&retas. 6StaS últimas realiZadas 
através da Rede de Agentes FinanceirDs credenCiados. 

•tf&51Ais,oe.~;AN/COEST ,f E,;isS,.u: o9Jullsn 
IESEMBOL O SISTEMA BNDES COM RECURSOS PIS/PASEP 01 - 12 J. 1995 ~ ESI SEIO' 
·---------------------------------------------------------------~------ ----------- --IAIIID OEM!RD VALOR Ell CRS/RS VALOR EM USS 

AGROPECUARIA 

\OROPECUAR1A 

ND, 

FAB ALIMENTO BEBIDA 
FAB PROO TEXTIL 
CONFEC ART VIST ACES 
PREP COURO AllTEF 
CELULOSE E PAPEL 
EDJCAO lMPRESSAO REP 
REFINO PETROL COQUE 
FAB PROO•QUJMICO 
BORRACHA E PLASTICD 
FAB PRDO MIN N METAL 
METALURGIA BASIC& 
FAB PROO lloETAL 
FA8 MAQUINA EQUIPAM 
FAB MAO APAR MAT ELE 
FAB MDNT VEIC AUTDMO 
FAB MOVEIS IND DIVER 

TRANSFORMACAO 

CDNSTRUCAO 
COIIoERCIO E REPARACAO 
TRANSP TERRESTRE 
ATIV IMOBIL I SERVI~ 
SAUOE E SERV SOCIAL 
SERV COLET SOC PESSO 

:OMERCIO/SERVICOS 

, 

2.209.138,33 
----------------------2.209.138,33 

7.848.010.29 
6.462.453.27 

498.952,10 
288.974,45 

32.628.561.66 
, .932.251.66 

31.013.95 
2.!1811.1184. 10 
3.30 •• 072.21 
1.61' 18~1.15 

j
~22 .116.18 
:1211 :sn. o6 

• ó87Q,813o87 
•• • ,o,a.m9,82 , ·v· .es8, ,n 

.~r~ ~- 9'7,18 
---~---------------· :< 8B.258.488,6d . 

< • 
10.324.083,"52 -. 

1. 185.398.15... •• 
270. 137.04 . . ., .... 

I ~. ~. ·~, ... x7Qi'!l78,05 · • ~ 
. ~· 1141.780.22 ' • t .._ "'24!S.SIU.Oiil 
·--------·------------• '·-· '121T24.912,D7 

2.406.624,89 

2.406.624.8!1 

8.309.871. 73 
5.813.496,73 

520.5!14,53 
297.075,00 

36.338.308,24 
2.073.556,03 

32.923.51 
2.763.931,02 
3.513.587,85 
, 896.017,19 

23 211.168,86 
1.607.231.99 
1.991.936.71 
3.217.239.78 
2.811.898.48 

!163.339,42 

!15.181.937.10 

11.300.453,77 
1. 207.288.07 

278.434,38 
73.100,00 

870.923,43 
269.458.02 

------------------13.799.657.6!1 

fOTAL 103,1!10.538,90 111 388.219,89 
~-------------------------------------------------------------------------------------

;;,E!15!"ltr:lAI:ipi":f;'fOõi!ECEpõõL"'liA:l:lN;;/;=Cr;OEcsCTt-----------------·------- f '·11 <:: .... ,..u 
,EMBOLSO DO SISTEMA BNDES COM RECURSOS PIS/PASEP 01 '2 '•9G I '• 1 

1• • 11 I '' 
.._, III." 

------------------------------------------------------- - ------- ----'110 GENERO VALOR EM CRS/RS VALr"IR EM USS 
------------------------------------------------------------------------------------

AGROPECUAR I A 

ROPECUARIA 

I I ) 

FAB ALIMENTO BEBIDA 
F AS PROD lEXHL 
CONFEC ARl VEST ACES 
PREP COURO ARTEF 
FAB PRODUTO UADEIRA 
CELULOSE E "'APEL 
EDlCAO lMRRESS~O REP 

2!1.505.572,99 

29.506.572 99 

10.04B.974 ,95 
38.752.266,47 

188.370,08 
42.330,00 

165.079,39 
4.485.532,48 

890.836,54 

29 014 IG7,7<1 

29 Gld H.l,i'll 

10 U67 3G3,71 
39.030.751.74 

190 564. 13 
42.500,00 

167 065.89 
4 476 028.94 

892 159,H 
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n>E!'lsr.,7lAilPS:/;'ibE)êiP'&L:JAiiNii.lnc:.OE'iE1sr!r-------------------------r ,;i.: .. r.u 
.,EM80L.S0 DO SISTEMA BNOES COM RECVR&OS PtS/PAS&P~ _ ,,, 12 ' •99C. 1 • 1 

1• ''I 11 
C.. I 11' • 

~----õENõÃõ-------------------------------------------
----------------------- VALOR EM CRS/~S VALOR EM USS -------------------------------------------------------------

REFINO PETROL COOUE 
FAB PROO OUlMlCO 
BORRACHA E PLASTlCO 
FAS PROD MIN N METAL 
YETALURGIA BASICA 
FAB PROD lETAL 
FAB MAQUINA EQUIPAM 
FAB MAO AI>AR MAT ELF 
FAB MAT ELETRO COMUN 
FAB -T VEIC AUTOMO 
FAB OUTR EO TRANSP 
FAB MOVEIS INO OIVER 

ND. TRANSFORMACAO 

ELETR GAS AGUA QUENT 
COMFRCIO E REPARACAO 
ALOJ'AME'NIO E AL lM:NT 
1 RA~SP TE ARES 1 RE 
ATIV ANEXA TRANSPORT 
AliV tMDBtL E SERVIC 
EOIICACAO 
SAUDE E SERV SOCIAL 
SERV COLET SOC PESSO 

CDNEACIO/SERVICOS 

101AL 

3.380.044.93 
4.218.22&. 10 

7215.&70. 19 
3.373.795.11 

31.300.706.25 
8119.913.46 
891.070.24 
348-099. 1& 
457.823.87 

3.717.079.61 
591.736.92 

1.555.634.97 

105.531.091.32 

1 482 839.92 
7.642.124.67 
2.713.149.34 

440.739.9!3 
835.948.77 
448.112.61 

2.681.538.81 
4.714.202.82 

97.891.07 

21.056 3"7.94 

1$6.094 012,25 

3 428 295.49 
4 199 042.44 

739.596.00 
3 412.684.35 

30.486 419 65 
403.099. 14 
888 584.91 
351 188.50 
461 748,73 

3 161 618.66 
599 115.39 

I 550.2111.08 

105 1'34 824,56 

I 483.305.10 
1.620-047.53 
2.758 800.84 

~24 31A, 7~ 
845 2'90,rJJ 
4'33 111!1.33 

2 11!> 182.33 
• 730.883.68 

98.630.8u 
2, , 79 97t; (JC, 

155 898 961,.J6 

f:MI::.;AU: 'biUI 
BNDES CDM RECURSOS PlS/PASEP 01 - 12 I 1997 ESt SElO' 

R-.o GENERD ------------------~----------------------------··---···------------· . 
---------------------- VALOR EM CRS/RS VALOR EM USS ----------------------------------------------------------------

-OPECUARIA 

AGRDI>ECUARIA 

FAB ALIMENTO BEBIDic- · 
FAB PADO TEXTIL • 
CELULOSE E PAPEL • 
EDICAD liFRESSAO REP 
RI!FlNO I>ETROL COOU& 
FAB PADO OUIMICD 
FAB PADO MIN N METAL 
METALURGIA BASICA 
FAB IIAOUINA EOUIPIIM 
F AB IIIIA T ELE TAO COMUN 
FAB MDNT VEIC AUTOMD 
FAB OUTR EQ TRANSI> 
FAB MOVEIS IND OlVER 

lND. TRANSFO-.:AO 

ELETR GAS AGUA OUENT 
CDMERClD E ~EPARACAD 
ALOJAMENTO E ALIMENT 
TIIANSP TERRESTRE 
ATIV ANEXA TRANSPORT 
ATIV lMDBlL E SERVIC 
SAUDE E SI! AV SOCIAL 

COMlRCIO/SERVICOS .• 

8.5511.921.34 
----------------------8.15511.1121.34 

8.013 157.20 

8.013 157.20 

611.258.1182.34 
10.591 .301 .82 
44.049.1110.85 

450.788.95 
6.005.289.48 
1 019.116.18 

492.800.78 
19.200.290.20 
3.849.375.49 
2.QSI3 !U54.02 
2.327.073.46 
2.438.833.44 

398.1172.15 

158.975 1129.22 

11 • 553.751.12 
408.406.90 
810.046.12 

6.828.716.25 
39.257.088,40 

30,112,23 
183.111 I .89 

-~----------------58.870.799. 12 
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,BNDES 
"•"AP/DEPLAN/CDEST 0 1 · 12 I 19q~ 

DESEMBOLSO DO SISTEMA BNDES COM RECURSOS PIS/PASEP-SEÕÜNÕÕ·Õ-PDRTE DA EMPRESA/DBJETIVO 
---------------------------------------------------------------------------------------PORTE 08J N.DPER VALOR EM RS 
---------------------------------------------------------------------------------------

... 1'111111 ,, 

lMPLANTACAO 9 373.398 cr- EXPANSAD 31 &.588. 154 
,.3. RACIONALIZ/MODERNr.L. 23 3.897.038 ... ~ OUALIOADE PRODUTIV. I 12.837 

MICRO/PEO.PORTE 84 10.871.429 

IMPLANTACAO 2 5~5.8D4 
EXPANSAD 13 3.jll8.393 
RACIONALI~/MOOERNIZ. 14 a. 87.379 

MEDIA 29 ' -i;ih .1177 
IMPLANTACAO 

;: ... t. • . 
I • ::: ~2.7D4 EXPANSAO 22 9.908.240 

RACIONALIZ/MODERNIZ. 20 8.818.881 , ... 
GRANDE 49 .f 18.557.828 -----

IMPLANTACAO " ' ui. 287. :h8 li EXPANSAO 7 • • 
u:m:~~------ ------" RACIONALIZ/MDDERNIZ; 

·-· t~ .... 
MEDIA/GRANDE 18 88.549.4112 ..... -------

IMPLANTACAO 1 1.540.613 -- PUBLICA OIRETA 1 1.!54D.813 

;õT;L-------------------------------~;;--------~õ3:~9õ:S3ã 

----------------------------------------------------------

Ei • 01 - 12 I 1996 ESI I•UIIIFU .,• 1-l.ll'Jo'''U. lllr'-'•1 o1 

/DEPLAN/ÇDEST 
DESEMBOLSO OD SISTEMA BNDES COM RECURSOS PIS/PA!IEP SEGUNDO D PORTE DA EMPRESA/OBJETIVO 
---------------------------------------------------------------------------------------PORTE 08.1 N.DPER VALOR EM RS 
---------------------------------------------------------------------------------------

~ 
IMPLANTACAD 73 8.380.!523 
RIELOCALIZACAO 3!5 4.824.615 

• I EXPANSAO 88 14.214.83D 

~ 
MODERNIZ/REFORMA 2 158.D72 
RACIONALIZ/MOOERNIZ. 2 227 988 
CAPACITACAO TECNDL. I 2D.597 
OUALIDADE PAODUTIV. 2 43.521 
CONSERV. IIEIO AMB. 3 ao. 157 

MICRO/PEO.PORTE' 204 27.948.1D8 

IMPLANTACAO 7 2.313.949 
RELOCALIZACAO 3 I. 114.584 
.!.XPANSAO 16 6.587.937 
RACIONALIZ/MODERNIZ. 4 1.331.977 
DUALIDADE PRODUTIV. I 43.301· 
CDNSEAV. ME lO AMEI. 1 43.539 

92 • 11.43!5.285 
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'P/DEPLAN/CDEST <' 1 
lESEMaDLSO 00 SISTEMA BNDES CCU RECU~SDS PIS/PASEP SEGUNDO O 

Fl11r.,c;l\ll '" III·:-, 
'2, 199C· rc.' rrmu•• 

PORTE DA EMPRESAtOBJErlvO 

PORTE OBJ N.OPER VALOR EM RI 

I ... LANTACAO 8 37.094 345 
IIELDCAL I ZACAO 2 1.243.804 
EXPANSAO 37 14.399.674 
RACIDNALIZ/MODEIINIZ. 13 5.971.8114 
CA~AC11ACAO lECNDL. I 3153.382 
UUALIDADE PAODUrJV 1 42.545 
C"ONSERV ME lU NIB I 93 2118 

GRAMJE 63 59.108 866 

I ... LANTACAO 9 34.419.538 
EXPA"SAO 8 14 034 915 
RACIONALIZ/MODERNIZ. ~ 1 786.312 
CO-GES1AD/AU1DUESIAO 1 151 155 
C~EIIV lEIO Are •• 2 1 687 569 

IFbl A/GRANJE. 23 52.079 491 

IIIPL AN I ACI\U 41 2.537 Ci77 
EXPAN~AO 47 , 716 9~5 
ltACIONAL li"/WIJEUNIZ. 5 372 259 
CDNSERV IIE lO AMEI. 2 IS 597 

PESSOA FISICA 95 4 6~2 •90 

CS"1 RACIDNALIZ/MDDERNIZ;• 779.770 -· PUBLICA OJRETA 779.770 

I 
-----------------------------------------------------~----TOTAL 418 1511.094.012 ----------------- ... -.------- -:-------------------_ _. _______ ----

01 - 12 I 1997 
SlSli!IIA -5 C0111 RECURSOS PISIPASEP SEQUNDO O PORTE DA EMIPIUiiSA.ioÉa:íETi\io 

----------------------------------------------~----------------------------------------· JIOIITE D8J N.OI'I!R VAILDR Ell USS ' 
---------------------------------------------------------------------------------------1 

' ' ~ IIIPLANTACAO 
• RELOCALJZACAO 

,_., EXPANSAO 
~ R.CIDNALlZ/IIDOERNlZ. 

lllCIID/ ... O.JIOIIft 

15 1.4118.1129 
2 103.501 

14 2.303.913 
1 311.000 

32 3.914.244 

1 I 71.7311 
1 lt.34T 
2 •. lea.ee7 
4 ~41.~-M 

~ ., .,. ·~·· 
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' o \.1 I LI o • 

., . .., .... ~ r· 
~/DEPL,.,N/COEST 01 - 12 .' 19Q7 
J!SEMBOLSO 00 SISTEMA BNDES COM RECURSOS PIS/PASEP SEGUNDO O PORTE DA EMPRESA/OBJETIVO 

Fctl runiFII 

-----------------------------------------------~--------------------------------.-------•DATE OBJ · N.OPER VALOif EM USI 
-----------------------------~-----------------~----------------------------------------

GRANDE 

JIIPLANT ACAO 
EXPANSAO 
IIOOERNIZ/REFORMA ' 
RACJONALIZ/MODERNJZ. 
CAPACJTACAO TECNOL. 
QUALIDADE PROOUTJV. 

CONSERV. IIElO -· r.---~ 

IMPLANTACAO 
REI..OCALIZACAO 
EXPANSAO 

.................. ~ 

IIOOE RNIZ/REFORMA 
IIACIONALIZ/MOOERNIZ. 
CAPACITACAO TECNOL. 
CO-GESTAO/AUTOGESTAO 
CONSERV. IIEIO Ale. 

MEDI A/GRANDE 

IIIPLANTACAO 
EXPANSAO 

PESSOA riSICA 

IMPLANTACAO 

AOM PUBLICA OIRETA 

, rv ' 
4 . 2.&411.4ás _ 

11 _ , 10.759.321 . 1 
1AR ' 61.527.338 t 
j;,{/ ' 308.310 • 
1~ ,• 247 079 : 
1 j I 2.093.554 .. 

~~ .J ... ..,._ l.. ~ ~ T8. 772 r 
' • -~ t... ~ 
!...,~ ' ~; 77•&81 .eeo 

~ .. "1 ~ ~ ~.,, J • 
f ..,-- I 

e 
1 

12 
1 
2 
1 
1 
I 

27 

7 
7 

14 

1 

1 

32.103.968 
450.788 

89.159.8411 
10.025 169 
2.284.598 
2.438.833 

239 429 
38>.29• 

137 08" 908 

318.564 
•53.297 

7fiq 861 

5.682.065 

5.682 065 

----------------------------------------------------------fOTAL • IDO 225.859 885 
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------~-

- F JNEM O IRE TO 
FINEM OIA.IIIPOAT.B/5 

IRE TA 

FINEM INOIRETO 
FINEM JN~.IMPORT.B/5 
POC AUTOIIATICO 
BNDES AUTOMATICO 

INOIRETA 

80.432.864,07 
1.185.527,19 

----------------------62.128.391.28 

8.535.909,45 
29.787.617,26 

475.707,36 

----------~:~~~:~!!!~~ 
41.082.147,84 

65.819.354.3414 9 
1.811.460.6730 ' ---------------------67.630 815.0144 lO 

8.995 097.1149 12 
31 761 251,6705 99 

553 494.8546 " 2.427 561.0431 21 
---------------------43.737 404,6831 143 

--------------------------------------------~-----------------------------------------TOTAL 1113,190.538,90 I I I .368 219,6975 153 
---------------------------------------------------------------------------------------
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E r.11 c;~AO iii-ii I I ... 

'-/DEPLAN/COEST FII:: I 1,'1'111"' 
;SEIIIIDLSO DO SI&TEMA BNDES C:OM REC:u .. ~us PIS/PASEP SEGUNDO A MOPE/PkOOUTO 01 - 12 I 19!16 
----------------------------------------------------------------------------------------:JPE /PRODUTO ' VALOR EM RS VALOR EM USS N OPER 
-----------------------------------------------------------------------------·----------
~ FINEM DIRETO 
il,. FI NEM DIR IIIPORT 

iJIEtA 
B/S 

FI NEM INDIR&TO 
F UEM I NO. IIIPORT.B/S 
POC AUIOMAI ICO 
BNDES AUTOIIATICO 

MURE TA 

-. 
78.077.451.52 

1.602.669.71 

79.680.121.23 

19.767.173,83 
1.201.327.20 

910.125.59 
54.535.264,40 

76.413.891,02 

77 655.886.6880 
1.543 551.6806 

79 199 438.3686 

19 79a 467.2o.,e 
1 199 689.101)7 

903.611,2515 
54 800.781,4376 

76 699.528.9944 

1f 
1 

19 

21 
e 
B 

362 

399 

------------------------------------------------------------------------------------· ---OTAL 

• 

1511-094.012.25 155.898.967.3630 418 

FMts<•U· 1fill'1 :.ji 
rc;.t rl'll"l • 

ISTEIIA BNDES COM RECURSOS PIS/PASEP SEGUNDO A IIOPE/PROOUTO 01 - 12 I 199T 

-.. -. 143.255.061.45 
84.316.781,48 

133 263.957.7313 
77.072.701.8020 

21 
B 

FINEM INDIRETO 
FINEM IND.IIIPORT.B/S 
P0C AUTilMAT U:O 
~S AUTOIIATICO 

JNDIRETA 

227.571.842.93 

8.296.663.55 
41.397.20 

881.797, lO 
7.408.248,10 

I • ' 

210 336.659.5333 

7 730.486.9071 
38.000.0000 

7115. 464 .8309 
6.959.274.2889 

15.523.226.0269 

29 

e 
1 
4 

58 

71 

' .. 
--------------------------------------------~-------------------------------------------
~~!~~----------------------------------~:~~~:~~!:~~---------~~=-~=~:~~=:=~~~------~~ 

O BNDES 

() 1\.IOt.CJ '.lt.tnll.ll c..IL 
l)c:"'ICI\\ nh antcn tu E\..nnumu .. o t" 

"'LI:&I . o:- DE!> " umJ c:mpresa 
de propr>c:d:r.de mtet:r:r.l do 
f.:O\ erno br:a~alctro respnns.n t:'l 
pela c:xecudio de sua pohuca de 
ued•to de longo pr:~zo P•r:~ • 
rc:ahzaç:io de suas opc:raçõc:s o 
BNDES conta tambem com dua> 
subsldl:tr>as m•egra1s 
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. a ngência Especial de. • 
Financiamento Industrial • FINA.\! E. responsável pelo rllllUiaamento à 
comerci~bzac;~o mtema e ""terna de máquiDliS e equ•pamentoS; 

·o BNDES Paruc1pações S. A · BNDESPAR. uma empresa de pan!c:lpações 
acionári.l> que 'isa fortalecer a estrutura p:atrimonial e financeira da~ 
empresas prl\·ad~s e desenvoh·er o mercado de capita&s. 

O BNDES é amda o gestor do Programa :-lac10nal de Desestatizaçio · PND 

Com desembolso• anua•• de mars de 12 b&lhões de dólares, um patnmõmo 
líqu•do super10r a I O b1lhõcs de dolarcs e auvos da ordem de 50 bilhões, o 
BNDES e um dos ma•ores bancos de desen,·olv&mento do muado. 

Como fome de recursos o BNDES d1spõc: 

. do Fundo de Amparo ao Trabalhador · FAT. uma fonte estável de recursos. 
estabelecida na Con>II!Uiç:io !:!ta>llelt:a. 

• de recursos externos. 
captados seJa no mercado 
mternac&onal de cap&t:us 
seJa cm orgamsmos 
multilateraiS, como o Banco 
Mund1al c o B:anco 
lnteramer~c::ano de 
Desenvoh·&mcnto O banco 
vem se destacando como 

IETIVOS 

um dos mats atuantea 
tomadores de recursos no 
mercado mtemac1onal. onde 
vem realizando operações 
em condições cada vez m:a•s 
f:avorave&~: 

· de reeursos provenaentes do 
retorno das suas opcraçc;es 
no mcreado doméstico. 

•uaç:io do BNDES esta voltada par> a melhoria da qualidade de vada da população 
,,le&ra. atra\ es do apo10 a '"'"csumemos que v&sem: 

fortalecimento da compeuundade da econom1a bras1leara. 
:eraç~o de empr<'gO> e a melhoria da qualidade dos postos de trabalho. 
Ltcnuac~n d:ts de~u~ualdades reg:1on:us. e 
>resen·açio do mc:w amb1ente 
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JAÇÃO E TIPOS DE OPERACÃO 

Jequ:ac:io <!:as hnh~~ de financaamento <lo BNDES às necessau:ades do mercado se: traduz 
lc:xabaliz:ao;io. n:a >amnhfacação e Õ:a dc:sregul:liDentação das suas poliucas operacaonais c: 
c:duc:iu dos custos p:ara u tomador fin:al. 
NDES pmle p:arucapar de praucamc:nte qualquer tipo de empreendimento. tal como: 

plantacin cxp:1n~lo c 
JUc:rnaz:~clu Uc: .nn n.l.u.lc~ 
oduth·.:r.,. ln,:lu'u c.~ c.lc: mtra· 
rrutura· 
:'itrLnurJl'dn •ndu ... tn.al c: 
•prc ... ara.a( 
mc.-rc.·•o~h.IJc.':ic' Lk m:u,mn.a"" L' 

c.np .. unc.ntn' nn lirJ'II 
llnrt:u:ln til: 11r•u..lutn' 
uJut.uur.uJu, m.lt[llll1.1' cqmp:.
ntn""' "' ''-'f\ ll """' _.,..,.,c..lou.lu"' 

pac:n:u.·.an u.·c.:nnhn:.•c.J l 

•n:1"nu.·n1•• de.· 1,._., .. ,,_,, l••rm.u..ln 
1uahlic. .u .• 1u f,r•H•'""'un.al 

,n .. cntprt"t"nllullt"tltO"' podem ser apo1ados 

\ rtttlh.ll' 11 •. 1u .Ju lt'Ul' P\U.IC' 

.. L \. H 1:~ 1\ l''" de. 

rrn.rnc..r.uncnru u, Jun~u 
pr.IJct 

upL·r.at. ''t"'" com '.tlure ... 
muhah.ano ... 
pn· .. r.ac...Jn Ut" ,:.:.Jr.anraJ) 
hllol.llU.'Ir.l.., 

1t•asn1y de nt.aquan:ts 
c:- C'(fLup.uncnru~ 
Upt'r:U .. Ut""' de: fllt~j(.'(_./ fiiUIIICe. e 

"rt"duu prnliUU\ o popul:r.r 

~"' <>> ''""" de <JU~Iquer natureza. exceto terrenos. benfestoraas Já c:xastentc:s. máquinas 
t" equap.amc:nu,... U\.adu:t 
~ap11~1 de ~:arn ·"'nca~tlo ~<> mn:sumento fixo. a exportação de: produtos e se"·aços. c b 
up.-r ~cúe> de creduo prudutl\ o popular. e 
dt::tpt:~.l"' prc:•t.)p~r.ICIUD315 

Encartadas em anexo. 
encontram-se mform~ções 
sobre as hnh:as de: :aruaçiio e 
de financaamento do BNDES. 
FINAME e BNDESPAR 

Adacaonalmcnte. o BSDES 
tambem opera pru!lramas 

especaficos cu1a relação se: 
encontr~ no enc~rtc: Para obter 
mform~~ <ie> ma•• det:albad:a• 
sobre e~le~ pro,:.r:tm.IS ou .sobre: 
u ONDE~ cnn•ulrc a nossa 
humc:·p.u:L· t)ll .. , nu ...... :u 

C:cntra1"" c.lc .\tcn"hmcnln 
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FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 
Financiamentos a exportação de bens e serviço< atraves de lnstituiçõe< c., •Ciadas. nas 
modalidades 

Pre-embarque - fonancia a produção de bens a serem exportados em embarques especifocos 
Pre-embarque Especoal - fmanoa a produção naoonal de bens exportados. sem VInculação 
com embarques especificas. mas com penedo predeterminado 
Pos-embarque - f1nanc1a a comerc1ahzação de bens e seMços no extenor. atraves de refinan
Ciamento ao exportador. ou atraves da modalidade buyers crecilr 

TAXA DE JUROS 
Custo F1nance1ro + Spread BáSICO + Spread de R1sco. 

•Custo financeiro 
Vanação do dolar norte-amencano acresc1da da LJbor. 

•Spread básico 
Com Agente F1nance1ro Garantidor· 1,0% a.a. 
Com Agente Financeiro Mandatáno 2,0% a.a. 

•Spreã'd ~: . .'riScr: · 
Nas operações com Agente Fmance1r: Garant1dor: a ser negociado entre a InstituiçãO 
Financeira credenciada e o ('' . "' 

Poderão ser cobrados Cl)JtrC'. ~· .~.ugos em função das caractenst1cas da operaçao. 

PRAZO TOTAL 
Pre-embarque e p· . =lUe especial. ate 30 meses. 
Pós-embarque ate 1 ;nos 

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO 
Até 100% 

ITENS NÃO-APOIÁVEIS 
Automove1s de passe1o 
Produtos semo-acaoados de aço comum. produtos sem1-acabados de cobre e alumimo, 
meta1s nobres. blocos de pedras ornamentaiS, pedras prec1osas, petroquim1cos bás1cos e 
ontermed1anos, alcoolquimlcos, fertilizantes e gases mdustna1s 
Produtos de menor valor agregado, taiS como: {é!ÜI~ açucar e álcool, grã~. suco de 
laran1a. monenos amma1s vovos e commodmes em géral 

GARANTIA:,· 
Requerraas em tuncão do t1po de operação 

:.tl7 
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COMO PROCEDER 
DlnJa-se as InStituições F1nance1ras que operem o BNDES - EXIM ou ao Departamento de 
C red1to a Exportacao do BNDES. atraves de. 
telefone 10211 2 77-71 70n2901730417995n868. 
fax (0211 ~:20·8244 
e-ma1l e.,m@bndes gov br 

FINEM - FINANCIAMENTO A EMPREENDIMENTOS 

F1nanc1ampntos supenores a RS 7 m1lhóes. Inclusive com aQuiSIÇãO e leasmc ~ 
eqUJpamen:os d1retamente com o BNDES ou atraves de JnstltUIÇoes creoen•. : 

TAXA DE JUROS 
Custo F•nance.ro • Soread Bas1co + Spread de R1sco 

•Custo financeiro 
TJLP, ou vanação do dolar norte-amencano acrescida da Llbor; ou vanac;ao =·' . · ~~ 
monetana do BNDES-UMBNDES acrescida dos encargos da cesta de moeaa: 

•Spread básico 
N1vel padrão 2,5% a a 
N1vel espeCial 1,0% a a · mJCraempresas e empresas de pequeno porte •con:o--f Le' n' 
8864, ae 28 03 94), me1o ambiente, social, desenvolvimento tecnolog1co. conc.:: .. -:>r.c,as Inter
naCionais aquiSIÇão de equipamentos destinados a proJetas de s1stema 1ntegra.;;: J~ ·rans· 
portes. e programas de desenvolvimento regional do BNDES 
Leasmg de maqwnas e eqwpamentos: 4,5% a.a (1% a.a em concorrênCias r:<·~ac.ona1s• 

•Spread de risco 
Até 2,5% a a - para operações d.retas com o 8NDES. nos demaiS casos o !:::rfa= ;:e• e• a ser 
negoc1ado entre a InStitUIÇão credenc1ada e o Chente 

• 
O BNDES podera cobrar outros encargos em função das caracrensllcas da ooe•a:~= 

PRAZO TOTAL 
Sera aeterm1naao em função da capaCidade de pagamento do empreend1mer•= ~a empresa 
ou do grupo econõmJCo 

NÍVEL DE PAtmOPAÇÃO DO BNDES 
Maqumas e equ1pamentos ate 1 00% 
Outras Jtens referenCial de 60%. 

GARANTIAS 
Serão ex1g1das garant1as rea1s e/ou pessoais a serem definidas na analise de :a=~ :c:•acão 

COMO PROCEDER 
Obtenha o "RoteJra de Informações para Enquadramento" no BNDES ou na 1·:· -~:~o 
Fmance~ra crecenCiada pelo BNDES ale sua preferência 
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20 . .~ 
MODAUDADES DE APOIO ~ ......... · G ... , •• 9'\ -#.1:1 ·~ 4~,_ - P'1. "ftoftr FINALIDADE DA VALOR UNHAS DE 

OPERAçAO DA OPERAçAO FINANCIAMENT'O ·=- DE APOIO ·---·".,.._PARA . 
=::f'la"'c.amerno a 
n·oestn~ernos lnSmuoc;ilo Fonanceora r:Gn!IO 

""C .. S&ve aQLIISICAO J.te ::15 7 rralhlJesZ BNDES AuiDmaiiCO aedencoadl oe -naau•nas e 
~.::aamemos novos. 

Drr.o ,ac.ona•s e mponadas. BNDESou 
•H5lflg de maqu1nas e Aamade 

~ Finlncl!lra ......., 
ea~.o :»ameruos naaona•s RS7molh6es F1NEM1 

~ CiDital de giiDI} c:n!Cief1Ciolda 

tnanclamento a FINAM E 
acii.ISIÇlo de maQIIII10S e 1nsmuoçJo em.nmemos novas de 

laancaçjo naaona1 e Sem llrnlle' RNAME Agnalla - -,....,.,._e -.g de 
(ecelo-.gl aedencoadl -· !QUIDamento5 naaot\115 

Ci1Dulozaçjo Sem lmtte 5ubscrlçao oe Dnll> 

de Ate RS 40 molhOes _,maboloanos BNDESPAR 

empresas porrundo Fundos fechados Dnll> 

de IIMSIJmemo -
:redRo voltado Lomllt IlUdO pela C-PradUIM> 

cara DOPL.dac;lo lnstltUIÇia FCpufar lnsllllllçães -emcreendedara credenciada BNDES Trabalhador cn!dencados Dmo 

de aaura renda BNDES Solodano . 
Fonanaarre110 a . ! Si!m lm1te 1INilES • EXIM 

nsatuçilo --· eqxnac.ta de bens ·-. aedenclada . 
• seMCOS 

tr.anc.amento a . 
BNDES 

~lar.nna Mercante e 

'""'tNCIIo 111'1~ 

""vai faanc:a l'reQçAo de 
BNDES 

gararmas frnance•ras 

. . . 
a :lvl ~no BNOES -1..10"""4 .: .t Darcela ar CiCIIIal ae 91Q wr• CMCU1iKS1 em tuncao GiS necl'SSIGiCieS do .. -~ r-t-:::1 ate O,,,..:. 

,:, vMDI" ao lr'lve!olrtnr~IC' •.: -ancr.aver •IDO'• Dil'i rrucn:JemarftiS e emoresas at aeaueno DCI'tel 

,c•oBNDES.;, 1!'""-C.• 

~.-- .. -- r c B.ilncc ,., , r-. • 

-:o ao Proar•ma Nordestl' C~tMJ entre R~ ; ontlh6el e RI 7 mlll'lt"e• ~ .. i' ~·wiCIIS c·~ 

• ...., u.tra..nDII'«an na .amct10 ao Procp"ami .:.r-..a..'"C"'La rr.gr.a. ef'lff' =s ' - "ê: ~ o\S ... mn~! 
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BNDES AUTOMÁTICO 
Fuianc1amenros ceare RS-- -.:~: ~clus•ve com acu•s•cao ~ •eas.r.c =~ -,:_ -,,,; 
eqUJoamentos. arra\es a~·~:··.::,;: :·eaenc.aaas ::~·o BNDE:; 

TAXA DE JUROS 
Custo i'1nance•ro - Soreac ~a; c: - ;:;read de P.1sco 

•Custo financeiro 

~BRIL DE 19'18 

TJLP, ou vanacao da u111aaoe .,..c~e:ar,a do BNDES-UMBNDES acresc1da dcs e" :a·;:.:; ;..; •esta ae 
moeoas 

•Spread basíco 
N1ve' padrão 2 5% a a 
N1vel esoec•al 1.0% a a • m1croempresas e empresas de pequeno pane 1Le SSii~. de 28.03.941, 
e programas de desenvolv•mento reg•onal do BNDES 
O n.vel espec1a1 não sera aplicado em transporte rodav1ãno de carga e de passaÇ~e•ros e 
maqumas. eQUipamentos e tra:ores radOVIanos e agncolas Leasmg de maqumas e 
eQUipamentos· 4,5% a a 

•Spread de risco 
A ser negoc1ado entre a lnSiltwção credenc1ada e o C li ente 

PRAZO TOTAL 
Será determ.nado em função da caoac1dade de pagamento do empreendimento, da emplftl ou 
do gruoo econõm•co 

NIVEL DE PARnC/PAÇÃO 
MáQUinas e eQuipamentos ate 100°11 
Outros 1tens ate 70% (m1croempresas e empresas de pequeno porte e programas de 
desenvo1vomento reÇ~IOnal do BNDES ate 90%) 

EMPREENDIMENTOS NÃO·FINANOÁ VEIS 
Reestruturação empresanal 
Empreendimentos JmObJhanos !ed•f•cações residenciaiS. t1me-sharmg, hotel·resooêrc•a e outrOSI, 
moté1s. saunas e termas 
AtiVJdaaes bancanaslf•nanceoras · 
Comerc•o de armas 
Serrana exploração e comercoah~ação de made1ra nat1va, produção de ferro-gusa e 
empreer.domentos em mmel'ãção oue 1ncorporem processo de lavra rudimentar ou Ç~anmpo. 

ITENS NÃO-FINANCIÁVEIS 
Terrenos e benreotonas existentes 
Maquona; e eQUIPamentos usados lexceto para mJCroempresas e empresas de oeoueno portei 
An.maos ::~ara révenoa formacao ae pastos em areas de preservação amooe.,ta· 
Veoculos Capotãl de c;mo oara exoortaçao agropecuana e serv1ços 

GARANnAS 
A ser negocoad;, enrre a lnsr::wcão GedencJada e o Cliente 
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COMO PROCEDER 
Dm1a-se .; lnS!ItUicao Fmance ·a c·eaenc•ada pelo BNDES de sua oreferenc.; 

·FINAME ;#-- .J.J " --

'flnanc•ai'T'e'ltos. sem um•te de valor. para aQUISIÇão de maqu1nas e equ•oamer.tos novos. ae 
iabncacào nac1ona1 ou •moortados e leasmg de maQuinas e eou•pamentos r.ac•ona•s atra~es oe 
lnst.:Uicoes creae~c,aaas 

TAXA DE JUROS 
Custo F.nance•ro + Spread Bas1co + Spread de R1sco 

:['lADO FEt'fRI 

.. rc.u:••raa·GI'III 1 

-.C5)) N • )~. 
•Custo financeiro 
TJLP. ou vanacão da umdade monetana do BNDES-UMBNDES acresc•da dos FI• .71:l-
encargos da cesta de moedas. ./ 
Vanacao do dolar norte-amencano acresc1da da I.Jbor exclusivamente em concorrênc1as 
1ntemac1ona1S 

•Spread básico 
NM!l padrão 2,5% a a 
Nfvel espec1al 1,0% a.a - m•croempresas e empresas de pequeno porte (Le• 8864, de · 
28.03.941, concorrénc1a InternaCional, e programas de desenvolvimento reg1onal do BNDES 
O nM!I espi!Cial não sera aplicado em transporte rodOVJãno de carga e de passageiros, empre
sas faoncantes e locadoras de maquinas. equipamentos e tratares rodOVJãnos e agricolas. 
Leasmg de maqUinas e equipamentos 4,5% a.a (1 o/o a.a em concorrências 1nternac1ona1sl. 

•Spread de risco 
A ser negociado entre a lnstJtu1ção credenciada ~ o Chente 

PRAZO TOTAL 
F1nanc•amentos de ate RS 7 milhões ate 60 meses (transporte urbano de passage:ros· 
até 48 meses! 
F~nanaamentos ac1ma de RS 7 milhões ou que neceSSitem prazo supenor ao aama estabeleci
do defm1do em func;.lo da capaCidade de pagamento do empreendimento, da empresa ou do 
grupo econom•co 

NÍVEL DE PARTICIPA CÃO 
Ate 1 OO"to • 

GARANTIAS 
A ser negoc•aoo entre a lnst•tu•cão credenc1ada e o Cbente 

COMO PROCEDER 
~btenha .; esoecmc;;c~o :ecmca 1orcamento ou orooosta tecmco-comerc1al> doõem a ser 
t::oan;: aac = a~rn~-;e a lns;•tuiCào F•nance~ra credenciada pelo BNDES de sua preferência. 

3~1 
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FINAME AGRÍCOLA 
F1nanc1amentos. se., 1tm1te ce vale· para aou1s1ção ce macwnas. equ,pamentcs e •mplementos 
agncolas novos ae faoncaçao nac c::nal atraves de 1r.s!ltU1çoe1 :redenCiadas 

TAXA DE JUROS 
Custo Fmance1ro ~ Spread Bas1co • Spread de R1sco 

•Custo financeiro 
TJLP 

•Spread básico 
N1vel padrão 2.5"'o.; a ,· 
N1vel espec1al 1,0% a a - programas de desenvolvimento reg1ona1 do BNDES 

•Spread de risco 
A ser negoc1ado entre a InstitUIÇão Crl!denc1ada e o Chente 

ESQUEMA DE AMORTIZAÇÃO 
Sete prestações anua1s ou 14 prestacOes semestra1s 

NIVEL DE PARTICIPAÇÃO 
Até 100% 

GARANTIAS 
A ser negoc1ado e~tre a InstitUIÇão credenc•ada e o Chente 

.- 'WO PROCEDER 
'lha a espec1ilcacão tecmca I orçamento ou proposta tecmco-comerclal) do bem a ser 

.... 1C1ado e diriJa-se a lnst1tU1çao F1nance1ra creaent1ada pelo BNDES de sua prefe•énc1a 

. 
FINANCIAMENTO À MARINHA MERCANTE Ê- ~ 
À CONSTRUÇÃO NAVAL- FATIFMM 

1: ... :: ... c arr.:- .... ·: .. n es~alE- rç. 
;:a-:·-:-::õ: ~:.-:.; •a1s a-e .... .:.-:: 
-:-': .. .;,:;....,€--"":: • .,tC•.:: .·,:-. 

': ~·:;:;ara d construcao ce nav•os cara e•oorraçao. e.e 
·• :; -~ õ encomenca ae errmarcações maau1nas e 
:-~- • a,·a,s bras11e1ros conrormeo as conclcoes aba1xo 
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CONDIÇÕES FINANCEIRAS-

CUSTO FINANCEIRO 'anacão do dolar norte-amencano acrescrda da L.bor. 

FINALIDADE PRAZOS MAX/li/lOS PAtmOPAçAO J'AXA DE JUROS • 
DE AMORTlZAÇÃO MAJctMA MÁXIMA 

E CARENC/A (ANOS} (% INIIESTIMENTO 1DTAtJ I% -...I 

Construção I 12 1 8S 6.0 

Jumban::ac:ilo e conversilo 12 85 7,0 
de emcarcac;oes 

Recaro ae erncarcacoes. I 
3 85 70 

c roo nas I 
E'q)Onaçao de embarcacõe! I - 80 6,0 

Modern•:acao e atua11ac.to I 
tecno•og:ca de estale•ros e 7 85 90 emoresas de navegacao 

nac•cna•s 
I 

/' 
Oum:e anos cara cop-'lfaiãc:::.: a:e 31 de dezembro d: 1998 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
• Programa de Apo1o ao Setor Têxtol 

• Programa de Ap010 ao Setor Courelro-Calc;adlsta 

• Programa de Apo1o a lndustna de <l.utopec;as 

• Programa de Apo1o a Modermzac;ão de Arrecadação Tnbutana Municopal 

• Programa Nac1onal de Fortalecimento da Agr1cultura Fam1har - PRONAF 

• Programa de Apo1o ao Setor de Software 

• Programa Nordeste C ompet1t1vo - PNC 

• Programa Amazõma Integrada - PAI 

• Programa de Fomento e Reconversão Produtiva da Metade Sul 
do R1o Grande do Sul- Reconversul 

J2~ 
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N S AP/~PLAN1CU~Sr 
DESEMBOLSO DO SISTEMA 8NDES COM RECU~SOS PROPRJOS 
RAMO GEtERO 

AGAOPECUAAJA 

AGAOPECUARIA 

IND &XTAATIVAS 

IIIIJNEAACAO 

FAB ALIMENTO BEBIDA 
FA8 PROD TEXTJL 
PREP COURO ARTEF 
FAB PROOUTO MADEIRA 
CELULOSE E. PAPEL 
EDICAO JMPRESSAO REP 
REFINO PETROL COQUE 
FAB PRQD OUI-ICO 
BORAACMA l PLASTICO 
FAB PROD MIN N W.TAL 
IIIETALUIUUA BASICA 
FAB PAOD METAL 
FAB MAQUINA EQUIPAM 
FAB MAO ESCR INFO 
FAB MAT ELETRO COMUN 
FA8 EQ .J.NSTA\Jte'l MEDIC 
FAB MONT VEIC AUTOMD 
FAB OUTR EO TRANSP 
FA8 MOVEIS UI) DIVER 

JND TAANSFORMACAO 

ELETA RAS AGUA QUENT 
CDNSTAUCAO 
COMERCIO E AEPARACAO 
AL0JAIEN10 E ALINENT 
TAAN-;P AEAEO 
A1IV ANEaA TAANSPORT 
CORREIO lELECDMUNICA 
IN1ER~D FINANCEIRA 
ATIV IMOBIL I SEAVIC 
EOIICACAO 
SAUUF E !!oEIIV SOC lAL 
SEAV C0Ll1 SOC PESSO 
ORGAN INTERNACIONAIS 

COMERC IOISERVJCOI) 

IUIAL 

' 
' 

VALOR EM CRS/AS 

5.570.050.63 

5.&70.050,13 

8.938.381,43 

8.931 361,43 

34.547 414.03 
25.&82 140,81 

359.864 16 
353 242,04 

98.071.842,97 
43.640,63 

5!õ.804.130.02 
11.042.477,09 
•fi!SSI .420,88 .1'2,.81o.oos,ao 

.+1•·238 .. 3'rl~o4S 
1.301 118,81 

78.872.743f81 
2.188.1&7.11 

534.513,& 
357 4158 .os 

UI 448 784 I 1158 
21 .119.558.1'3 

~-----------!!!~!!~!!! 
<ti2.883.372.27 

'44.375.97~.32 
297.887,92 

13.364.563,79 
10 OOQ.312.57 

102 378.006,91 
67 894.43 

16 273.829.73 
406 264.58 

3 407 326.21 
I 12.5""'. 76 

2 7U I 692 ,"'I 
7 287,41 

196 235.80 

293 679 598,82 

771 079 .J83,10:. 

ABRIL DE 19'J8 

VALOR EM USS 

I 057.080.31 

6 057 080 31 

9 555.514,80 

9 555.!14,80 

36 617 256.14 
30 362.521.16 

3!n 040.31 
384 9117.16 

110 993.085,96 
47 179.05 

64 322 891.55 
68 350 011.11 

3 887 709.84 
22 869 729 01 
315.41if8.575.53 

I 412 776.29 
79 293 874.30 

2 838 624.51 
!UI3 244.88 
387.989.39 

20 &01 67g, 75 
22 028 217.82 

400.090.&g 

501 987 599.&3 

ISO 392 158 49 
340 831 50 

14 001 839 73 
10 736 55':1 39 

120 528 091 39 
1'0 390 38 

11 422 038 07 
44. 917 61 

3 714 416 52 
131 5'Jo'l "5 
YUI 62Y '•'~ 

7 646 81 
206 ~611 CJI'I 

:J;tr; 991 6o13 9'; 

BICJES CDII RE.CURSIDS PROPRIOS 01 - 12 I 1996 

--------------------------------------------------------------~-~-------------RAMO GE•AO VALOR EM CAS/RS VALOR EM USS 
-------------------------------------------------------------------------------·------

AOAOPI.CUARIA 1.047.821,80 1 056 272.26 
---------------------- ------------------AOROPECUARlA 1.047._R2t.BO ' 058 272,26 

IND EXTAATIVAS 48.241.871,70 41. 78&.577 .se 

---------------------- ------------------MIIIERACAQ 48.241 871.70 46 786.977.56 

FAB ALIMENTO BEBIDA 3.258.059,09 3 182. 111.88 
FAB PROD TEXTIL 2.648.748,20 2.702.1133.44 
C~LULOSE E PAPEL 75.288.628,03 14 184 809. 18 
EOICAO•IMPAESSAO REP 281.244,83 281.155.70 
FAB PADO QUIMICO 14.608.419,00 14 115.151 82 
BOAIIACHA E PLAS TICO 7 eeQI413.31 7 771 835.70 
FAB PROO UlN N METAL •t•a•~·" e1 Ul3.&7 
-.TALUROIA BASlCA ·t·r .o •• 07 

7 719 832.15 
FAB PADO -TAL .1 ' 72·····t' 15 7tKJ 588.26 
FAB :guiNA EQUIPAM 11 . ~-1\8, 3 22 448.475.58 
FAB ESCR INFO 1 L88 311 1 818.!185.30 
FAB IMO APAR MAT ELE Ji • 789 •• ,,11 • 812 104.83 
F&B MAT ELETRO CtM.IN ~ 7.289.045 7 218 812.88 
FAB MONT VEIC AUTOIIO 28.853.713: 3o •48 578 .Silo 
FAB ICJVEIS IND DIVER ! ________ !~!:~!~!~' . 238 423.27 

---------------~--I NO. TRANSFORIIACAO 194.&113 379.8!1 1112 725.540.32 
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E~~TR GAS AGUA QUEM1 
CAPT TRAT DlSTR AOUA 
COUERCIO E REPARACAO 
TRANSP tERRESTRe 
IR~SP AOUAVINUO 
CORREIO TELECOMUNICA 
IN1ERUED FIN.NCElRA 
ATlV IMOBIL ~ SERVIC 
ADM PUBLIC~ EGUAIOA 
SERV CO~ET 5 C PESSO 

COMERCID/SERVICOS 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

.. 1.120.343.323,18 
1!5.000-000.00 

1 dU.184.1124,iJ4 
210.341.052,43 ze.a:z& 421,12 
152.676.403,78 
585.408.085.38 

798.045.60 
84.000.000.00 

1 818.310,27 
----------------------2 368. 172 146 10 

,.,07 738 955.91 
110 747.303.54 
30.109.167. 19 
~52 107 883 45 

26 751 790.76 
15&.BJ8 652 68 
585 o 873 896 I 79 

792 609.71 
81 215.188.88 

, 619.997,'52 

2.353 800 446 •• 

---- --------------TõT;L·--------------------------------------;-i1õ'õ55:2~9:4;·------ '59~ 3GB 236 ~9 

------------------------------------------------------------· - --- ---

01 - 12 I 1997 

RAMO GBIERO VA&.OR Ell CRS/RS VALOR Ell USS 
--------------------------------------------------------------------------------------

AOROPECUARIA 745.799,50 
----------------------AGROPECUARIA 745.7911,50 

INO EXTRATIVAS 882.590.325,70 
----------------------IIIIE RACAO 882. 5110. 325, 70 

FAB ALIMENTO BEBIDA 
FAli PRIID FUIIO 
FAB PIIOO TEIITIL 
CONFEC ART VEST ACES 
PREP COURI!I ARTEF 
FAB PRODUTO IIAOEIRA 
CELULOSE E PAPEL 
EOICAO IIIPRESSAO REP 
REFINO PETROL CDDUE 
FAB PRIID QUIIIICO 
BORRACHA E PLASTICO 
FAB PROD IIIN N METAL 
METALURGIA BASICA 
F AB PROD METAL 
FAB MAQUINA EOUIPNI 
FAB IIAQ ESCR INFO 
FAB IIAQ APAR MAT ELE 
FAli MAT ELETRO COIIUN 
FAB EO INSTRUM IIEOIC '\ 
FAB IIONT VEIC AUTOIIO 
F AB DUTR EO TRANSP 
FAB IIOVEIS IMO OIVER' ~ 
RECICLAOEII 

IND. TRANSFORIIACAO 

ELETR GAS AGUA OUENT 
CONSTRUCAO 
C~RCIO E REPARACAO 
AL0~AMEN10 E ALIIIEN1 
lRANSP TERR~STRE 
AIIV ANEXA 1AA~~rOAT 
LORREIO 1ELECOMUNICA 
INTERWD F INANCE IR .. 
ATIV IMDBIL E SERVIC 
AOM PUBLICA SEGURIDA 
EDUCACAD 
SAUDE E SERV SOCIAL 
SERV COLEI 50C PESSO 
ORGAN JNlERNACIONAIS 

COMIERCIO/SEr.VICOS 

TOTAL 

3.8S4.345.358.18 
5.814.961.17 

194.275.626.68 
3.4!55.6011.02 

104.651.227,80 
121.457.812.18 
239.507.206.56 
134.718.301.63 

3.059.639.38 4o.ooo.ooo.oo 
4.119.221,23 
3.602.181,36 
3.058.993.22 

227.096.46 

4,542.293.231.87 

5.946.542.589.54 

689.080,52 

689.080.52 

619.753.677.12 
------------------619.753.677.12 

75.300.372,15 
735.993.23 

511.783.213,04 
3. 713.191,68 

11.674.594,22 
47.863.657,12 
50.098.348,03 
10.483.384.07 
8.577.168.111 

95.816.1110,52 
50.1188.413,06 

6.888.1195.38 
82.358.466.55 
35.1150.059 • .34 
84.210.000.66 

3."1611.179,19 
35.322.809.83 
3.589.&35,66 

87.582,25 
18.874.213,51 
2.881.221.06 

13.419.497.08 
1.258.810.75 

684.124.877,37 

3.371 990.569.40 
5 319.848,61 

178 874.633,71 
3 198.55'5.83 

95.337 801.09 
110 518 162.!.19 
217.497 613.01 
1,4 138.963.1• 

2.802 232.:?0 
37 618 734.12 

3 773 226.99 
3- 3(J6 ..... 28 
2 auo Y35.8!J 

2U6 . 564 .IJI'l 

4 157.38~-284.94 

5 461 952.919 9~ 
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........................................................................................................................................ 
de maqumas representou substituição. que pane esta assoc1ada a expansão. 
-1ue pane e s1mples repoSição 

5) Os prO]etos de tecnologta (desi:I!Volvimento e capaatáção tecnolog~ca), 
conservação ambiental e conservação de energta. bein como operações 
SOCIIIS. serão conSideradas como neuuos do ponto ae VIsta dessa analise Suas 
panJculandades unpedem o estabeleamento de uma lúpotese geral sobre 
impacto no emprego 

A tabela a segu1r apresenta o desembolso ao Banco. comgtdo mensalmente pelo 
!GP-DI, expresso em reaJs de 31/12197, reconado por ob]et1vo 

Desembolso• 
r- RS IIIIIJIIes de lln2197) 1,94 1995 1996 199'7 

IIIIPlantaçiiol~ 1.974,4 3.144.3 3 053,3 s 319,1 
rcJoeaHzaçio 40,"0 67,4 77,5 87.2 
modcm•rnç:io 411.3 531.3 1.153,6 1.379.1 
comere eqp.nacum:us 3 993.3 4.157.2 2.911.8 4 098.5 
tecnOlogia 15,3 62,9 276,2 449.6 

OUUliS 0,0 41,3 165,9 131.1 
r=stnJl11raÇão fulanceua 387.7 672.3 3.065.2 6 806.4 

Total(._ .... tnsmnçio) 6.434,3 8.011,4 7.638,2 11.464.6 
Total 6.822.0 8.683.7 10.703.5 18.%71.0 

• \'alcns CDm!UdoS n:<DS~bna>IO poló IOP-Dl 

Pode-se constatar que 

a) hou\le. um. crescimento tamo das aaVJdades de expansão quanto das de 
"1110denuzac;ãil. crescimento este maior que o crescimento do desembolso do 
Sistema BNDES. No entanto. o volume de recursos aplicados em proJetOs de 
unplantaçãolexp;msão nwucve-se muno maior que os aplicados em 
modenuzaçao. com um crescunento nwor em 97 Isto aponta para um 
sipficauvo esforço do Sistema na criação de emprego. sem desconsiderar a 
.necessidade de se manter a competitiVIdade das empresas amsves de projetos 

, •de modermza .:o 

b) Houve uma queda Slgrufic:atlva do financwnenro a aqu1s1ção de equipamentos 
nac1on11s em 96 Esta q11ecla que adnute diVersas expbcações redução de 
barreuas alfandegarias. mudanças na politica cambial em relação ao 11Uc1o da 



ABRIL DE 1998 ANAIS 00 SENAOO FEDERAl 

déc:acla e a dcicada -p•s•ada facilidades de· Jlllpbnação com ftnanCJamerno 
ex~emo. cnse do financwnemo do setor agncoiL Impactos das regulações do 
-\cardo de Basileia sobre os. agemes finance1ros Os dados de 97 apomam 
para uma retomada dessas linhas. 

c 1 o\s operações de reestruturação financesra cresceram bastante nos ulumos : 
anos Esse cresamento se deveu ao financwuento a privauzaçio e aJuste fiscal 
dos estados Em geral. essas operações tem um prazo basuune cuno se 
~amparadas com os proJetas lllliiS ··rr.ulaclonms·· do Banco. e. em espec1al. se 
.:omoaradas com as de lmplantaçàOJexpansio E pouco provavel1 ,que c:la&.. 
venham a se manter nesse ruvel no fUturo. Já que esse cresCimento esta 
vmculado ao processo de pnvauzação. pnnc1palmente no setor elémco 
Provavelmente. este volume devera ser menor este ano. e retrlllr 
Slgmficatrvamente nos proximos 

Outro elemento de unponãncia significativa no processo de cnaçio/manoytençlo 
de empregos é o -cresCIIIIento das operações de finanCiamento a exponaçio 

Finaaciameato à 
Es.pona\:ão• 

(em RS mlllliln de Jl/ll/!17) 

1994 

j27,6 
• Ya1ares carnpdol m•a'm"'re peJo IGP·DI 

1995 

418.2 

1996 1997 

448.7 1.298.2 

Pode ser constatado que o financiamento a exponação quase mpücou em 97, 
ficando pouco abaixo do fiaanciamento à modenuzação 

Esses dados apontam para um padrão "criador de emprego·• assoc1ado ao 
desembolso do B1111co. A$ operações de ampüação da capacid•de produtiva e exportaÇão 
tem tido maior destaque E são esses projetas que, provavelmente, tem mais impacto na 
manutenção de empregos e na cnação de novos postos de trabalho. 

Por outro lado. cabe ressaltar que as operações de reesuuturaçio financeira e 
SOCietària. apesar de não contabilizadas na gcraçio .:le empregos, também tem um papel 
imponante em as&egurar empregos Elas permitem que os estados mantenham seus 
serviços. e que recursos pnvados venham a ser invesu~os na expansão e modemizaçio 
da infra-estru:ura, assegurando m11s empregos no fururo 
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iíi5E5 
APIDII!.PLANICDEST 

fi,U SC.AO • 23, '·'I ••i= 
01 - 1.7 , 1995 Fct.' ••n.-u•• 

PROPRIOS SEÕUNDO o PORTE DA EIIPRESA/08.1& TlVO DII!.SE..at.SO 00 5 ISTEIIA BNIIES COM RE'-'UIISOS 
PõRie---õã~----------------------~:ãPER----;ÃLõR-EM-Rs------r-------------------------

------------------------------------------------------------~-------------------------

J~AtiTAC.AO 
RELOCAL lZ ACAO 
EAPANSAO 
RACIONALIZIIIOOERNIZ. 
CAPAC I TACAO TECNOL. 

MICAOIPEO.PORTE 

IIEDIA 

GRANDE 

IMPLANTACAO 
EIIPANSAO 
AACIONALIZIMOOERNIZ. 

IMPLANTACAO 
RELOCALIZACAO 
EXPANSAD 
RACIONALIZ/MODERNIZ. 

IIIPLANTACAO 
EXPANSAO 
AACIONALIZ/MOOERNIZ 
DESENV. TECNOLOGICO 
SUBST.PASSV.ONEAOSOS 
REFORCO P/CAP. GIRO 
REESTRUT SOCIETARIA 
EXERC.OIR.ACIONAAIOS 
ESTUDOS 

IIEOIA/GRANDE 

JMPl.ANTACAO 

PESSOA FISICA 

un.n 1 1 "us c;oc 1 A 1 s 
AOM. PUBLICA UlREIA 

52 
8 

73 
3 
I 

138 

5 
11 

3 

UI 

lO 
I 

-a 
I. 

III 

,. 
H 

9 • • 7 
3 

12 
1 

83 

11.126.605 
73 •. 087 

8.142-306 
1.343 371 

86.602 

18.432.972 

1.310.317 
2.383.163 

36 •• 266 

..057.747 

4.696.704 
•27.772 

8.4.5.9011 
3.077.273 

17 -6•7 .660 

123.819.276 
10.&95.515 
52.214.21111 

2.!0113.&70 
179.081.530 
75.391.363 
68.497.450 

148.483.!050 
196.23!5 

730.857.8113 

75.821 

75.821 

7 ?fU 

7.287 

--------------------------~-------------------------------TOTAL • · 307 771.079.383 , 
-----------------------------~~--------------------------:. 

EiliSSãiiÕ-ni/U~t!IR ., 
Ol - 12 f 1996 ESI rORIEO 

~,.~-.... .. u UU 51S1EMA BNOES COM RECURSOS P-AIOS SEGUNDO O PORTE D& EIIPRESA/OB.IEllVO 
Pããt;---õi~-~--------------------;:õPiR----;ÃLÕÃ-E;-R;---------------------------------· 
------------------------------------------------~--------------------------------------a 

I ... LANT&t&O 
MLCICAL IZACAO 
I!IIPANSAO 

IICIIO/PEQ. PORTE 
.. .. 

2 
1 
8 

" 

188.540 
117. 1!12 
810.8!18 

91?.352 
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01 • 12 I 1996 :.t .. iSSP.U-""'i'27\:i'W1iM 
........................................................................ ESI rOIII[(I 

wL~G·~~~U UU SISTEMA BNDES COM RECURSOS PROPRlOS SEGUNDO O PORTE DA EMPRESA/OBJETIVO 

------------~----------------------------------------------------------------------------•aRTE OBJ N.OPER VALOR EM RS 
------------------------------------------------i-~--------------------------------------

liFLANTACAO 3 241. 1811 
RELOCAL lZACAO I 381.244 

E DIA 4 ~,12.434 .. :.r:- 1-

lMOLANTACAO I 1íi 144.34à 
EXPANSAO 11 • .Btii.OIB 
RAC1DNALIZ/MODEANIZ. 7 .-ll.llllti.IIOO 

RANDE 13 7.357. 182· 
{' 

IMPLANTACAO 3 8.880.8111 
EXPANSAO 14 sn .srn.aaa 
DI!SENV. TECNOLOG ICO 3 2:319.713 
SUBST.PASSV.ONEROSOS I •· •• 898.993 
REESTAUT FINANCEIRA : t' •I&I.!III4.D19 
RIFORCD P/CAP. GIRO .. 38.51'7.889 
AOLIIGEM DE DIVIDA 42 80.882.513 
DESENV.MEAC.CAPITAIS 11 11.1118·31D 
AEESTRUT SOCIETARIA 3 26.482:8411 
FUSAO/AQUISICAO , 41.1582:6154 
AJUSTE FISCAL ESTADO 5 7411.4211.724 
APOIO A PAIVATIZACAO I 251.503.000 
EXEAC.DlR.ACIONAAIDS 8 1151.710.001 

DJA/ORANDI! IDI 2.004.1133.281 

AEESIAUT FINANCEIRA 2 84.000.000 
AOLAGEM DE DIVIDA 5 1&.834.783 
AJUSTE FISCAL ESTADO 9 498.440.204 

M. PUULICA OIAEIA 18 598.274.988 

IAL 145 2.810.055.219 
--------------------------------------------------------

.. 
r-:.1 IIJIUII'I. 

CJI 12 1 1997 

~'~~~~bcg~s~ISTEMA BNDES COM RECURSOS PRDPR·I-;;·;;~~~~·~ -;~;;~. ~.- E;.,.RESA/OBJETIVO 
------------L---------------------------------------------~---------------------------
JRTE OBJ N.OPER VALOR EM RS 

--------------------------------------------------------------------------------------
l'•'I=LAIIT A':Q.~ 17 : • .!.&~ ol:·: 
AI!.LOCALlZACAO 7 2.481).11\)J 
EXPANSAO 131 23.847.658 
AACIDNALlZ/MODER~IZ. 84 14.015.418 
REFORMA PATRIMONID 3 1.224.510 

IICRO/PEO.POATE 222 43.1513.949 

~~r~~~~~~gAO 5 1.130.963 
I n.n. EXPANSAO 34 e. &8!1. ns 

RAClONALIZ/MODEANIZ. 33 7. 13.C. 818 
IEDlA 73 14c8t8.1533 
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• M,.:..::.Ãu- · ;;· ·, 

t:u .. u~:,. 
'AP/DEPLAN/COEST 

,,, ,, I c I I •III li 

1'::1111 

DESEMBOLSO DO SISTEMA BNDES COM RECURSOS PROPRlOS SEGUNDO O PORTE OA EMPRESA!OB~EIIVO 

PORTE OB~ N.OPER VALOR EM RS 
-----------------------------------------------~--------------------------------------

I 1\.111 'I 

IMPLI\NrACAO 
E:XPANSAO 
MUDE RN I Z IRE F DilUA 
IIAC lllNAI IZ /MClllEIINIZ 
IILSLI~V lt.CNULOlilCO 
~APACIIACAO IECNOL. 
QUALIDADE PRODUTIV 
RFFORCO P/CAP. GIRO 
AJUSTE FISCAL ESTADO 
1\POIO 1\ PRIVATIZI\CAO 

I MI' I 1\1..11 A( 1\.1 I 

r x""'"c:;"u 
fl.111111 111.11 7 IIII I llltMI\ 
111\C. 111111\1 1/,M:IIJl Ul-ilL. 
III C. L I~V I[. U-101 Q(i I C: O 
I 1\1'1\L I I AI 1\U ll I"NOI 
tJUAL I UAUE PUOUU r I V 
I~E E S 1 RlJ t r 11-IANC.:F 1 RI\ 
lU I IUU 11 1'/1 AI' liiiUI 
Ulll 1\lol M UI III V IIJI\ 
111 c:;.1 I.IV M lU t 1\1' I 11\ I l., 
III I ..._I UIJ I 'UI 11 1/\U li\ 
I 11' 1 1\.11.1\IJI.II'• 111\ll 
1\.~IJ~I~ r l~li\L ~,11\~1 
ArOIU 1\ PnJvl\1111\t AO 
F XE. nr 11 I 11 1\1 ll )1~1\U I uc; 

CON~ERV MEIO AMB. 
ESTUDOS 
REFORMA PATRIMONIO 

MEDIA/GRANOE 

RACIONALlZ/MODERNIZ. 
DESEN~.MERC CAPITAIS 

PESSOA FISlCA 

REESTRUT FINANCEIRA 
ROl AGEM DE DIVIDA 
AJUSTE FISCAL ESTADO 
APOlO A PRIVATIZACAO 
EXERC.OlA ACIONAAIOS 

AOM PUBLICA DIRETA 

16 
58 

3 
62 

I 
3 
2 
2 
1 
1 

.19 
175 

•• 1o1U 

' I 
I 
fi 
:> 

<!.I 
o; 
I 
I 
1 
o; 

15 

1 
1 
7 

463 

1 
1 

2 

1 
!> 
1 
I 
1 

9 

31.265.805 
32.738.083 

2.187.886 
28.783.659 

2.204 888 
80.739.379 

2.161.374 
631.402 

480.000. 000 
178.880 585 

8 ,g. ~93 .ncH, 

155.825 UJ6 
453 594 741 

4tr1 ~1)1 lllt 
1>8.2JY IIJI.o 

119.'214 .3r • .., 
2. b., 1 2 1C I 

175 560 
781 300 Jll!"l 

J 1 un t n 1~1 
•.r, .. t 1:1.. l~U 

I 'i6 ~~~11 1 J•, 
G !14 r, 1141 J 
6 tm t r,u,, 

1..11 7!",2 SltJ 
69J.~5Y .'1114 
247.476.1U 

22. 121 
227 096 

3.595.227 

4.960.917.166 

101. 176 
20.000.000 

20.101. 176 

40.000.000 
21 .62!5.052 

5.000.000 
18.000.000 
2.873.e45 

87.498.697 

I O TAL ----------------------------------------------------------
918 5.946.542.589 

------------------------------------------~ -------------
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.. s . EMI5s•o: 12/01 uii I 
AP/DEPLAN/COEST F<r Mnr, , 
DESEMIMJLSO DO SISTEMA BNDES COM RECURSOS PROPRIOS SEGUNDO A MOPE/PROOUTO 01 - 12 1 1995 

-----------------------------------------------------------------------------------------· IIIDPE/PRODUTO 

FI NEli DIRETO 
F INAC IBNDES I 
GAR.SUBSCR.ACOES 
OAR.SUBS.DBENT.SIIIP. 
OAR.SUBS.DBENT .CONV. 
COMPRA DE DEBENTURES 
OPERAC.IIERC.CAPITAIS 
PART.AC.COLIOO.INTOR 
PART.AC.CUTRA$.1NTOR 
APLIC. NAD REEIIBOLS. 

DIRETA 

FINEM INDIRETO 
POC AUTDMATJCO 
BMIES AUTOIIIATICO 

INOIRETA 

VALOR Ell RS VALOR Ell USS 

54.113.651.9832 
22.191.044.8411 
16.653.327.5100 
98.088.891.9080 

308.220.674.7300 
157.142.870.3000 
49.887.083,4400 
811.092.523,5500 
13.109.245.8000 

214.210.8100 

788.713.524,8723 

7.1111.079.8293 
3.734 990,2280 

~311.027.243.9940 

878.314,049;! 
' I 

N.DPER 

23 
3 
3 
1 , 

12 
1 
7 
4 
2 

87 

17 
27 

196 

240 

FONTES DE RECURSOS DO SISTEMA BNDES - 19931117 

DI IIII 191D 

I+J RECURSOS IM.2M.H1 L711.N1 I.IIU27 1:t.1aS.D21 ZS IM41Z 
• - ZIIMUA 4.113.U7 IJIIL774 1.7411.31a 1L744.m 

-·-··-··· ·-- .... 2!511 1111 ,., 4.0111.51i8 5.1111078 r aaa 1!1113 108Q&.II8 --· ····-·· 211.11R271 5CD.27II 441fS7 1 731 446 511311.214 

C R NGPERKJC '' 411.117-- 2IUU C7G.IZI 110.1N 1.1U.3'1a 

C IRIIIDO- a a a a • 
a •·: au Dlc:Marro-- H.JN.m 1:11.744 m.IIZI 1715.- 4.11D.104 -.. .......... 611181 579 o o '1115445 211T.Z.ID5 

--··--·-· ..... -........ 1711113.1112 1311.744 131 025 11111541 11151 IIII 

aur.. 1u.a&- 1.717.4U 1.187.UZ 2.411.131 2.11UII 
TI&LÃ .. wFAT .. 1!111.2110.0111 r478.al3 11152.984 , i705S1 2.3CII.222 
CDIIIRDB.. 172SI a a 2500111 3D lXXI ---·· 311435.033 281470 254638 137S81 213.2311 
FND •• ... 37485111 a o :!00 0111 228454 --- .... a o a o o 

···-~ .. ... _ .. 
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AP /DEPLAN ICQEST 

E••sSau: •titu•"'Tii" 
FS1 IIOI'F 7 

DESRMBOLSO DO SISTEMA BNOES CDM RECURSOS PRDPRIOS SEGUNDO A MDPE/PRODUTO 01 - 12 I 18117 

1110111!/PRODUTO 

FI NEM DIRETO 
FINEM DIR.JMPORT.B/S 
F INAC IBNDES I 
PREST.OAR.NQME PRDP. 
OAR.SUBSCR.ACOES 
OAR.SUBS.DBENT.CDNV. 
COMPRA DEB SIMPLES 
COMPRA DEB CDNSERSIV 
COMPRA DE BONUS 
COMPRA COTA FUNDOS 
COMPRA OUTROS DERIVA 
PART.AC.CDLIGD.INTGR 
PART.AC.OUTRAS.JNTGR 
APLIC. NAD REEMBOLS. 

DI RETA 

FINEM INDIRETD 
FINEM IND.IMPORT.B/S 
F INAC INDIRETO 
BNDES AUTOMATICO 

INDIRETA 

VALOR EM RS 

. 

VALOR EM USS 

3.262.354.541.8811 
66.054.148,8885 
18.175.2011.0100 

1.058.0154,5562 
408.147.098.1700 
206.213.551.0000 

84.514.0'57,6400 
150.785.847,7100 

5.610 161.0700 
13 017.547.6000 
18.753.432,1800 
211 114.769,41100 

798 701 326.1300 
4.589.085,8889 

----------------------
~ 

-8.067.088.852.9627 

71.420.315. 10110 
111.331.029.0322 

• 87 1 .1153 .9300 
111.24~.788,8241 

3114.164.061.8115~ 

N.OPER 

51 
21 

1 
I 
s 
5 
2 

12 
2 
3 
2 
1 

21 , 
145 

15 
'557 

1 
200 

773 

-----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 5.1146.542.589,54 5.461.952.919,11585 1118 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Noaa APIDEPLAS/GJNFO- N" 01/98 

E1pligdo Sumjria do 
Modelo de Gensão de Em o regos 

O modelo de geraçio de IIIIPRios é uma femmenm ec:onomeuu:a cnada para 
8VIIÜir D llllp&ClO dos DIWRim- do 8anc:o sobre D -ptego. 0 IIIIICielo le19'por base 
mlbnnaç6es nw:roeconõmic:as &eradls pelo mGE ( CDDID a matnz illswno-produto, por 
aemplo) Ponlmo, os cWios de ewp.tego aio provem de IICIÚIIIIi1a c:omagem dos 
eaajllegos descntoslobservadas - Clda projeto finanCiado Tal infonaaçio, alem de ser 
de dilicil coleu e Yllriiic:açlo, rena o iaccJmoeaienre de n1o c:apur o aapaao sobre Ioda 1 
cadeia proclwva. 

Defi'de'S COiDO ClllpltJW ' jWaomr porque, do pomo de vista CCOIIOIIICUlCO 

(e muito piuwavelmeme -do paillD de Yisra empuico), é impossivel se llinnlr que 
os emptegos este}IID seDdo c:nadoJI ou-mamidos. isro é, se sio - po51os de ttaNiho 
ou se lia etlijllegOS que dei111riauule emlir caso nio houvesse o illvesumenro. 

Hã duas formas de eDijllli!IW • assegurados os que o slo aos setora que 
fDinomeeeau"'-- para o projeto (por e 1 lo: c:oasuuçio de i.nmi•ções, jiiOduçio de 
~~~~~quinas). e os que slo assepll"lllla. pelo invesliwemo em fimc:jmyiiP'IIo Cada uma 
~ mviclades gera, além doi ewp.tegos direros, dois ouaos niwls lildimos de 
eaupregos os indimos pi'Ojll'iamaa ditos e os de efeiro-reada. Os primeiros sio aqueles 
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asoegundos nos saores que fomecem os .ins•mns pua .quem COIISII'OI e/ou opera IUII 
investimemo (111!1 exemplo bem qlilicallo: a fàbricaçio de um tramr gera Clllplegos no 
semr de aço. e o uso. no saor de combusrrveis) Os de dato-renda são aqueles awlos 
pelo consumo da renda gerada para quem constrói e/ou opera esses mvestJmentos (por 

~lo. uma televlsão'compnda !'elo motorista do tnltor). 

Emnmos Assegurados pelo BNDES 
Resultados de 1997 

A tabela a segu1r apresema os empregos assegurados 1 em nulhares de empregos) 
para o penado 95 97 -

Total 
(-res de •IIIJI.....,.I 

Dimas !aclimas Er. Reada Torai 

SIStema 7072 578 8 uu 2 107, 
1995 BNDESiBNDESPar 473,9 316,3 452.1 1.242,4 

FINAME 233.3 262.5 369,1 864.9 

--·- Sistema . 7978 m.i 8498 2:mo 
1996 BNDESIBNDESPar 647,9 408.2 590,6 I 646,7 

FINMtE 149.9 181.:! 259.2 590.3 

Simmi 1~12 nº-2 I ZJ8 ~ 3 Z7J ;: 
1997 BNDESiBNDESPar 1.065,4 653,8 951,7 2.670,8 

FINAME 156.5 177.1 266.8 600.3 

Esses valores foram caJnd•dos de acordo com os seguimes cmerios 

I ) As operações de reeuruturaçio e fonalecimemo financeiro. entre as quais se 
mcluem. por exemplo. as operaçi!es de adiamamento para pnvatização de 
empresas estaduais, nio foram consideradas ao cãlculo acuna Embora essas 
operações tenham Implicações na criaçio e/ou 111111111ençio de empregos. seus 
efeitos sio distintos do restante das operações. e de dificil mensuração. 

:!l As operações que envolvem o setor ex1em0 tem impacto parcial na geração de 
empregos Financwnento a exponaçio gera empregos apenas no se1or 
fornecedor. Importação de equipamenms gera apeaas no saor investidor 

3) Houve uma mudaaça nas Poliacas OpenciOIIaiS do BNDES no que tange ao 
momante fiiWICillvel pelo BNDESJFINAME a parar da segunda metade de 
1997 Isto 1mpbcou em mudauça.s na proJeção da conuapamda pnvada nas 
operações Cabe res...!ltar que a.qm também foram co~erados os muneros 
IIUIIS conservadores poSSJveas para a panidpação pnvada. qual seJa. um •'Bior 
proXImo aos bnutes nummos unpost:os pelas Politicas Operaao1111s 

333 
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Essas tres obsm·açG.s &ãD tmporllllteS p:sra que não se iaçam exuapollções do 
ltpO ""tm!Os bdhões tnvesados pelo BNDES ISR!!IJIVUIWIIOS emptegas. portamo cada 
empfe!!O custou ~ ou do upo ··se x bilh6es asseguraram y entpre!OS. 1x bilhões 
1S1e!!1J1Vio 2v empregos" .'\ esmaura do desembolso e limdamemal pu11 se avaliar 
ftSe nem de desempenho das tnsmutções que truegnm o s-BNDES 

Consteienutdo a dumbu!Çio set:onal do desembolso do Ststema Bl\"DES em 
1997. o papel de cada sctor na geraçio de empregos fot 

Emi!!!I!!S "'BIII!!d" Rtr lnvpmnentos ga S'nor de 

Toaal ............. _,_, 
Diretos ladlretOs Ef Renda Total 

Apul!ura 180.1 7S,4 118.0 373.5 

IDdústna S24.7 506.7 607.: 1.63U 

IDh-eslru&ura 294.2 17S,4 JSJ.S 823,1 

Comên:ia/Serviços 222.8 73,4 139,7 43U 

TOTAL 1997 1.221.9 830.9 I 218.5 3.271.2 

Cabe ressaiW" que esses Wijiiegas não esdo swdo assegurados nos propnos 
.ares. mas sim por ÜN liiY"AfiOS reündos pelos saores. 

Mats espenficamage, ~ os aapaegos clirems assegurados apresemados 
aama alo wrem no ri• •• •e ao .ar 110 qual o ilrv cmo foi feito A 
CÜIIribUIÇãO desses aapaegos dinms - serares (ramo OOIISIIIendos como seror 
ilh iMr. qumlO como seror fone 'or) IXIS quais esses empngos fonm assegurados. 
encomra-se na tabela abaixo· 

E!llpi"!W! Djma• AsRIJ!ndo• no Snor de 

Toa.J 
c • I 

Apiculllft 95.2 

IDdústna 230.6 

laüa-esmaura 415.3 

ComerctofSemços 480,7 

TOTAL 1997 I 221.9 
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Desraque-se que o modelo nlo petllllle afenr a drsmbu1çio setonal dos empregos 
iadiraos e de efeim.nnda. Repu-e-sc. wnbem. que. como semr fornecedor I mo e . 
.....-que nra fomecendo e~ou cDIIIInlindo o 1nvesumemol as operações de FJNAME 
- nnpaclO no SCIDr de mdúslna. enq1WK0 que os proJaos do BNDES 1em. em geral. 
llllpiClll inli'a-eaMura ICOIISll\lçio CIVil) e COIIIerCIDisen'IÇOS 

Allili1e do Dgembol10- D!!riodo 1994-1997 
Hjnétnes de lmp•stos sobre Emprgo 

Nlo e possível pnc:isar Q1W1U1S empaegw s1a perdidos elt:G deslocados a cada 
iavelumemo que e feito Mesmo precillll" DI que slo c:nados e/ou IIWIIIdos envolve 
- 1111:01. esbnam rea-e perdidos se o iiNcsuawo niD fosse ralizallo? Por 
q1111110 IDOS senam auegundos esses empaegos? Qual a qualidade deles? Qual a 
-.eqOCncia da nlo rralinçlo do iftvesnmenro para a sobrevlvêacia da empresa? 

No -o, bavena IJICIDS illdireiDI de se awripar (mais pncisameme, de se 
illiclr) se o iavew"•-o araria possõbo"litado uma DIIIOI" cniiÇio de emp1egos versus 
- clesuuiçlo e/ou ttiiiiiiÍeiãa:iL No cuo, o que se propõe e uma lllilise breve, IDIS 
• pouco lllllis d«•lh•d• do d s 1Jbolso do SiaBDa BNDES. Para isso, usar-se-io u 
1 1 ejnres pmniue•· 

I) O deRmbolso lOCal do BNDES pode ser dividido em duu parcelas uma que 
IIIWive iml im""t'ts "fisicos", c:om impacros diretos sobre capacidade 
produtiva. e outta de caracteriidcas llllis fiDaaceiras. Neste SC!Imdo bloco 
...- • openç6es de reesD'IIIUI'aÇi e fbnaleri"'"'' fin•na=iro, de 
--.çio soc:iewia, de ca g ao'IIIIIOplllo. de apoio a privatizaçlo e 
de ~ liscal de arados, bem c:omo o -acio de direitos acionirios,. Por 
alo iaJpliarem em iavari- "fflico", - Clpiii8Çila nlc podem ser 
~ julllo com DI Olllnll" PJD.ietos para o c:ilculo de emp1egos 
-.-tos. IIID nlo quer dizer que operaç6el dessa 11111nZ11 nia tcalwn 
•aflwlncia sobre eaap~ego, 11111 que ara nia pode ser adequadamente 
.-arada. 

:) Projelos de implam•ç•o e 8IIIJIÜÇID prvmoveriam uma espando de mvel de 
empreso. ja que nDva capacidade prociUiiva araria sendo criada. 

ll PrDjaos de.IIIOIIemiDçio e rrinralizeÇio poderiam vir a provocar. em aJaum 
mel d..,;ssi!a. Esta premissa bem como a ameriar, tem c:omraJ11111du: 
(IIDVB cllpiGidade COSIUma ,,.,..... Udi pouco da velba capacklode; 
mocleminçio aia -a. e por wzes 111111 qn•HfiCIIIIo<r, postos de ttabalbo: 
rBoc:alizaçlo pode trazer deiiiiiVOivuncaro e empaegos para aras c:aremes: • 
a11a1wiva a moclemizaçio pode ser o fecbamcmo da empresal Mu sera 
Ullllülda aqw uma hipotese bem simples e nrdical: implanraçiolexpansio ena 
empregos. deslocamenlolmoclemizaçlo osiiWilelllldellrói 
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~I O financuuneato a aqwsiçio de eqwpusem.;,s apraG~Ia amb1gwdades em 
relaÇão a. cnaçãolmanutiii!Çio de empregos A exponaçio. a pnllCIJIIO. 
cnatmanrem empregos A corneraalização •mema. pM sua vez. pode ter 
1mpaaos posmvos ou negatiVOS. ou mesmo nanros O equipamento 
nnancwlo pode estar assoaldo a uma expansão de atMdades. a uma 
~ubst1tu1çào com !!U'ho de produiMdlde e denussões. ou ser uma s1mples 
repos1ção de um auvo SIIC•teldo. Portanto. me tema deve ser cOIISiderado 
.:om lll8IS cautela. dado que nio e pou1Yel separar que pane do ftnancwnento 

ANEXOS 

PRONUNCIAMENTO BNDES 

SENADOR EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 

• de •brll de 1888. 

TABELA1 
RM:ursoa PISIPASEP 

--.. ~..--........ , ....... de-...çlo 
de- -·o IIMI do- nlo 61gu81 A soma das C8hlgO~as 
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TABELA2 
o-mbolso BNDES com Recursos PISIPASEP 

TABELA3 

Pen:entual do Desembol110 BNDES 
com Recursos PISIPASEP 

...._,_do De-.. BNDES- Agrapecuirla com Recurs011 
PIBIP~ 

:11,110 

II.GD 

II.GD 

14,1111 

12,1111 

10.110 --4,1111 

2,1111 

11111 I IIII ~--
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11'11RSfPIS 

TASELA4 
Peicentusl do e-mbolsa BNDES 

-R-.- PISIPASEP 

·- ·- .... --
cameraoPIS 

TABELA& 
Percentual da Dsumbalsa BNDES 

- Rec:...as PISIPASEP 

1997 I 
2587 

o..mbal• 8NDE8 ..... Comtn::lo • S•r..çn ccam RecurMe PISIPASEP 

-
I -
I )•uo 
I ..... 

I 
UD 

I ·- ·- ""' -L 
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TAUELA6 
Porte da Empresa 

AI\ AIS DO SENADO FEDERAL 

Percentual elo Desembolso BNDES por Porte da Empresa 

TABELA7 
Pen:entual de Desembolso por Porte da Empresa 

méd Dlllrdelaranda Mlaa/Dea1médl0 

1015 80,58 1717 

111811 7130 25,23 

11117 85,17 1,81 

-de-BNDESporPollado~ ---------IIIJII 

I IIII ·- ... , 
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TABELAS 
Desembolso BNDEs com Recursos Próprios 

TABELAS 

Percentual do Desembolso BNDES por Setor 
oom Recursos Próprios 

ABRIL DE 1998 
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TASELA10. 
Total dos Desembolsos BNDES com 

~3iiPrópnas 

I 

eDDDnm 

S DDD O"' 00 

4IIIIDCIIIDDO 

........... 
2JIDDftM 

1-.00 

Total do Desembolso BNDES com RKursos Pr6pnos 

•' 

1115 

. ·--- .. -· -- ;:':""'' .. :-t ···::. .· -- ~ 

1 .. -
TASELA11 

1107 

Psn:entuld do Dssembalso BNDES por Selar 
com Recursos Própnos 

I~ .. J ~:1 
-doDesem-BNDES pano ~loolloMçoocom 

1----
-10.00 

1115 

--1'16prios 

1110 - ,., 

341 
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TABELA12 
Percentual do Desembolso BNDES por Setor 

com Recursos Pr6prtoa 

í ............. dO Dooom-IINDES p8Ja Agropocuiria com RecUISOS 
P10po-

I 

I 

.... .... 

.... .... .... 
0;!11 

..... 
0.10 

·-
TABELA13 

1117 

Percentual do Desembolso BNDES por Selar 
com Rec•rw.,. Próprios 

...... 
,...., 
..... 

I -.... 
2.00 

.::1 
Peilf* "' do DeeembOIM aNDES Pll .. MIMmçio com Recursos 

PrOpolos 

·- ·- 1117 

ABRIL DE 19'18 
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TASELA14 

Percentual do Desembolso BNDES por Setor 
com Recursos Próprios 

lnanstonnaçlo I 1": 
40 
I 1997 I 

12,48 

Pen:entua1 Desembolso BNDES paralrlct6slrU de Tnuaafcmaçla cam 
Recursos Própria 

..... 
----,...., 
, .... 

, ... , ... ,..,. 
NilO 

TASELA15 
Percentual do Desembolso BNDES por Porte da Empresa 

I I:::~.=:.. I 



ANAIS DO SENADO FEDERAL 

TABI::LA 11 
o.mtlolso BNDES com Recursos Própnoa 
~~e~~unclo o Porta de Empre .. 

Em .... 
1185 1898 --- 11432 8'112,00 817 352 DO -.. 4057 747.DO ' 522434 DO 

-lotarando 730 157 Q3,DO 2 D04833 281.DO -- 17147 aao.DO 7157 182.DO -- 75.Q1.DO 

Mm publ.dlrell 7 217 DO 581274 888 00 

TOTAL 771 079 310,00 2 810 055 217.00 

11197 

43 813 948,00 

14 811 533,00 

4 810 817 188 DO 

818 583 086,DO 

20 101 178,00 

87 4118 897,00 

5 948 542 587,00 

Pen:enlual do O..mbolao BNDES por Porta da Emprs8a 

·-- .. -
TOTAL 

1185 '!loiS 1898 %81 

22 410 719 DO 2.82 1 488 788 DO 

748 505 553 DO 9707 2 012.290 443 DO 

n1 07138000 1DO.DO 2 ato os5 211 DO 

TABELA17 

Dembolao BNDE8---Pr6pn011 ... -o...,.diiEm,..... 
EmreoiS 

11115 11111 
I. 

~ 1e.432m 987,35 ...... 4.05775 522.43 
I. 

T30.e7.n 2.004 833.211 

CIIWidll 17.147.1111 7 357,18 

l'l8lcll 75.12 

Mm. Ddlll.dlrelll 7.211 598.274,89 

008 

7710 

1DOOO 

1917 

sa 432 482.00 

5 780 510 232.00 

5 8311144 711.00 

11117 

43.813,95 

14.818,53 

411811.817.18 

818.593.07 

20101.18 

87 498,70 

ABRIL DE 1998 

%17 

1,DO 

IIII DO 

100,00 
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ft 

Desembolso" 1994 

lmalamacllo/exoanslo 1 974 40 

roiOGIIIIZacllo 4000 

moctemlzaclo 411,30 

comen: eop nacionais 381130 

tea~oloala 1530 ·- . 
reeslrul fin1nce1111 317,70 

Tolo! 8 882.00 

ANAIS DO SE" ADO FEDERAL 

I 

TABELA18 
Dasambolso BNDES por Objativo 

Em rnllh&es ae re11s cte 31/12187 

1985 r .. de cresc.NIII 11188 

3 144,30! 1121 3 053,30 

87,40 11,10 n.5o 

531 30 21 ti 1 153 80 

4157 20 4.10 2111 80 

82,80 31111 278.20 

41.30 18580 

872.30 73.41 3 085.20 

8883 70 2811 10 703 50 

T• de CNIC 11111 11187 ......... -
1211 5 31110 74,21 

1411 87 20 t2U 

11713 I 37810 IIII 

12111 4 088,50 4071 

33111 .U880 11.71 

243.48 13110 120.11 

31113 8.10840 122.01 
I 

23.21 18 211 ao 7070 
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TABELA19 
Desembolso BNDES por Objetlvo 

Em rrnlh6es d ..... de 31/12197 

DesembalsD" 1815 1117 Tx cresc 951117 
I_ nsao 314430 5 319,10 81,17 
I o 87.40 87.20 Zl •• 
I 531.30 1 379,10 1H,Ii7 

~-- ,.clona1s 4157.20 4 0118,50 (~I 
I_ 

82,110 449,80 114,79 -- 48.30 131.10 171,41 

-.a.flnance•~a 872.30 8808.40 11~41 

T- B 883.70 18.271.00 1111,41 

<UIRIL DE 1998 

Taa da CIHCimento de • p/17 da Desembolso da BNDES par ~va 

·-11111.011 

1110.00 '. 
?110.00 

I 
eao.oo 

5IID.CIO -., 
-.00 '"• -c. I .. 

~ :JDII,CIO 

2IIDJIQ 

·-
(ICIO.CIOI 

o 

«:o.~-.,, 
• . ' . .. ••• .:•$,• 

:! 
-.-"1"", 

,:..., 

. 
~ 
' 

••••:zo...., 
• a ... , s .--. ......... ·-·-·-.T ... 
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TABELA20 
Empregos Assegurados paio BNDES 

TOTAL 
IWO (milhares de empregos) 

DIRETOS INDIRETOS Ef RENDA TOTAL 

11195 707,20 57880 821,30 2.107,30 

11198 797.80 58940 8411,80 2.237,110 

11197 1 221.90 830,90 1.218,50 3.271,20 

TABELA21 

Gasto do BNDES por Emprego Assegurado 

-7111111 --4111111 -:111111 

tCIIID 

a 

IWO 

·-

Em reaiS 

TOT .. L 

111115 4541 08487 

11198 5781,34242 

11197 7218,011108 

o.to BNDES par EmlftiiO Auegumclo 

·-
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O SR. PRESIDENTE ( DJalma Bessa) - O pe. 
d1do de V Ex" será atendido na forma 1891mental. 

O SR. PRESIDENTE (DJ&Ima Bessa) - (]) Se· 
nhor Presidente da RepúbliCa 8IIVIOU ao Congresso 
Naaonal a Medida PIOYISÓna n" 1.&31-17, adotada 
em 2 da abril da 1998 e publiCada no dia 3 do rr.s· 
mo mês e ano, que • Altera diSposdiVOS daa leiS 
nls 3.890-A, da 25 da atml de 1961, 8.886, de 21 de 
Junho de 1993, 8.967, de 13 de levere11o de 1995, 
9.074, de 7 de JUlho da 1995, 9.427, de 28 de de
zanbro de 1996. autonza o Poder Execubvo a pro
mover a raestruturaçAo da CenlraiS Elétncas 81881· 
leuas S.A. - ElETHOBRÁS e de s..s subsldlé,_, 
e dá outras provldênc:IBS' 

De acordo com as mdiCBÇÕ8S das hderanças, e 
nos termos dos §§ 41 e 51 do art 2" da ResoluçAo 
n• 1/89-CN, fiCa BSSim constitUida a ComiSSão MISta 
IIICU!NIIda de embr parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Titulares Suplasdea 
PFL 

EdiSOn Lobão Hugo Napdeão 
RomeiOJuca Joel de Hollanda 

PMDB 
Jader Bertlalho G&niOn Camata 
Nabor Jumor Callos Bezena 

PSDB 
Sefglo Machado Osmar Doas 

Bloco OposiÇão (PTIPDT/PSBIPPS) 
Eduanlo Supllcy Sebastião Rocha 

Epitaao Caleta1ra 

José Callos AlellaB 
Paulo Bomhausen 

PPB 
Leomar Qullllanllha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

S<'l'lln'N 

Raul Belém 
Osvaldo Coelho 

Albello Goldman Itamar Serpa 
Salvador Zirnbaldi M6n:10 Fortes 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo Lus1oea DjeJma de Almeida c-r 

Bloco tPTIPDTIPC do B) 
Maroalo D6da Femando Feno 

PPB 
Felipe Mendes Beuedllo Gu11'11816es 

De aconlo com a Reaoluçio n" 1, da 111119-CN, 
fica estatJala CJdo o sagwnta calandáno para a trarn· 
taçlo da matéria: 

Dia 8-4-98-~da Cornssio MISta 

01a 13·4·98 - Instalação da ComiSsão MISta 
Alé 8-4·98 - prazo para recebmento de .,..,.. 

das e para a Comssão M1sta emitir o parecer sabnt 
a admiSSibilidade 

Até 17 -4·98 - prazo final da Cornssio M ... 
Até 2·5-98 - prazo no Congrasao Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (D)Bima Bessa) - O Se

nhor PI8Sidenta da República 8IIVIOU ao Congrasao 
Nac1onal a Medida PIOVIS6na ri' 1.1a-13, ad~ 
am 2 de abnl da 1998 e publicada no dia 3 do mae
mo mês e ano. qua 'EstatJalece mulla em oparaç6ee 
de Importação e dá outras pruvldêncles". 

De aconlo com as lndiCIIÇ6es das ~. e 
nos tennos dos §§ 41 e 5" do art. 2" da ResoluçAo 
n• 1 189-CN fiCa asam constituída a Com 11" Milita 
1ncumblda de emrt1r parecer sobre a matéria: 

Tllularas 

Hugo Napoleão 
EdiSOn Lobão 

Jader Balbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supl I I 

Francelino ,.._ 
Gilberto Miranda 

Jefferson PeleS Oamar o-
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebasbio Rocha 

Eprtac10 Cafele1ra 

Tltu!Ma 

LUiz Oulâo 
Saulo Cue1roz 

PPB 
Leornar Cwn~Milha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

8uplal I 

Magno h aJa
MuaaaDimee 

LUIZ PIBUhyhno Ayrlan X...Z 
Nestor Duarte Anlbel ~ 

Blooo (PMDBIPRONA) 
EdiSOn Andnno Conhlcoo Moura 

Blooo (PT/PDTIPC do B) 
Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 
FranciSCO Oomelles 

De aconlo com a Resoluçlo n" 1, de 1918-CN, 
fiCa estabelecido o sagulllla calendáno para a IIWrtt
tação da matéria: 

Ola 8-4·96- daslgnaçio da Coms8Ao ...... 
Dia 13-4-911- Instalação da Comnalo Milla 
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Até 8-4-98 - prazo para receb1mento -de emen
das e para a Com1ssão MISta emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Ale 17-4-98 - prazo final da Com1ssão M1sta 

Até 2-5-98 - prazo no Congresso Nac1onal 

O SR. PRESIDENn (DJBima Bessa) - O Se
nhor Presidente da Republica ei'IVIOu ao Congresso 
NaciOOIII a Medida PI'OVISOnll n" 1.6711-19, adolada 
em 2 de abril de 1998 e pubhcada no dia 3 do mes
mo mês e ano, que • Altera a redação dos arts. 14. 
18, 34, 44 e 49 da Le1 ri' 9 082, de 25 de JUlho de 
1995, dos arts. 18, 1 9, 34, 35 e § 4° do art. 53 da Le1 
n• 9.293, de 15 de JUlho de 1996, que dispõem, res
peciiVamente, sob~a as ciretnzes para a elaboração 
da Ie1 orçamentana para os exe~eícios de 1996 e 
1997' 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 
n• 1189-CN, l1ca ass1m constdulda a Comissão MISta 
1ncumblda de emd1r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Jallo Campos Hugo Napoleão 
RomeroJucá Jonas P1nhe1ro 

PMDB 
Jader Balbalho Gerson Camata 
Nabor Jumor Carlos Bezerra 

PSDB 
Ben1 Varas Cout1nho Jorge 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo SupiiC)' Sebastião Rocha 

PPB 
EpdaciO Cafeteira Leornar OUintenllha 

DEPUTADOS 

Samey Filho 
Raul Belém 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

MussaDemes 
Laura Came1ro 

Aéao Neves Adroaldo Stl&ck 
Arnaldo Made1ra Jova1r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Odaar Klem HéliO Rosas 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
MaiCelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Márcio Reinaldo More1ra Felipe Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
IICB estabelecido o segu1rde caktndáno para a trami
tação da maténa 

Dia 8-4-98 - designação da Co1n1ssão MISta 
Dia 1 3-4·98 - 1nstatação da ComiSsão MISta 
Até 8-4-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para e ComiSSão MISta emd1r o parec:er sobre 
a admisslbD1dade 

Até 17-4-98 - prazo final da ComiSSio MiSta 
Até 2-5-98 - prazo no Congresso Nac101181 
O SR. PRESIDENTE (DJBima Bessa) - O S&

nhor Presidente da R&pabiiCB erMOU ao Congresso 
NaciOnal a Mec:hda Provis6ria n" 1.587-6, adalada 
em 2 de abnl de 1 998 e publicada no da 3 do mes
mo miis e ano, que 'lnsblul as Grablicaç6es de 0&
sempenho de Função EssenciBl à Justiça - GFJ, de 
AIMdade de Informações EstratégiCaS - GDI, de Ab
VIdade FundiBna - GAF, e ProviSória - GP e dá ou
tras providências'. 

De acordo com as 1ndiCBÇÕ8S das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e 5° do art. 2" da Resolução 
n" 1189-CN, fiCa ass1m constituída a ComiSSão Mista 
1ncumblda de emdlr parecer sobre a maténa: 

João Rocha 
Jonas P1nhe1ro 

Jader Balbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão 

Gerson Cemata 
Carlos Bezerra 

_.José lgnáCio Ferre1ra Osmar DAIS 
4!1" Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduulo SupiiCY Sebasbão Rocha 
PPB 

EpllaCIO Cafeteira Leomar Outnlanilla 

Tllulana 

CláudiO Cajlldo 
Osrror Lima 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Supl nlu 

AyteS da Cunha 
Mauro Fecury 

Jova1r Arardes Wilson Braga 
Salomão Cruz Edson Silva 

Bloco (PMDBIPRONA) 
0J81ma de Almeida Casar CleonAnao Fonseca 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 
MaiCBIO Déda Fernando Ferro 

PPB 
Fausto Martello Nelson Meurer 
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De acordo com a Resolução n• 1. de 1988-CN. 
fica e!dabelecldo o segu1n1e calendano para a tramo
tação da maté.,.-

018 8-4-98 - desognação da Comossão MISta 
018 13-4-98 - onstalação da ComiSsão Mosta 
Até 8-4-98 - prazo para recebimento de emen-

des e para a Comissão MISta emdlr o parecer sobre 
a edmlsslbihdade 

Até 17-4-98 - prazo !mal da Comossão Mista 
Até 2-5-1111 - prazo no Congresao Nacoonal 
O SR. PRESIDENtE (DJBima Bessa) - O Se

nhOr Presidente da Rapúbloca ermou ao Congresso 
Nacoonal a Medida P10111sóna n1 1.5113-6, adotada 
em 2 de abrU de 1998 e publocada no doa 3 do ..,._ 
mo mês e ano, que "Isenta do lrnpoelo de Importa
ção e do Imposto sobre Produtos lndustnalozados 
partes e peças destinadas à ondustrialozação de bens 
de inforrnébca a serem adqurndos pelo Tribunal Su
penor Eleitoral - TSE" 

De acordo com as ondiCBÇÕeS das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5° do art. 2" da Resolução 
n" 1189-CN, fica assam constttuída a Comissão MISta 
oncunmtda de emttor parecer sobre a matéria: 

Vdson Klelniiblng 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

SuplarMs 

JoaéAiws 
José Boanco 

Genoon Camata 
Carlos Bezerra 

Osmar Doas Cartos Wilson 
Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS} 

Eduardo Supbcy Sabasbio Rocha 
PPB 

Epitaao Caf-.a Leomar Oulllllandha 

Anl6noo Jorge 
Ayras da Cunha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSOB 

Supla-

RobsanTuma 
Augusto Fanas 

Max Rosenmann Tuga Angerama 
BonlléciO de Andrade Ronaldo Santos 

Bloco (PMDBIPRONA} 
Neuto de Conto José Chaves 

Bloco (PTIPDTIPC do Bl 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Jurandyr PBD<ão FranciSCO Domelles 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1988-CN, 
foca estabelecido o seguonte calendáno para a trarm
tação da matena: 

Doa &-4-98 - desognação da Commaão MISta 
Doa 13-4-98 - Instalação da Comissão M8ta 
Até 11-4-98 - prazo para ·~ de emen-

des e para a ComossAo MISta ellllbr o ~ aobnl 
a admosslbohdade 

Até 17-4-98- prazo final da eon.são Miala 
Até 2-5-98 - prazo no Congrasao NacoonaJ 
O SR. PRESIDENTE (Dpdma Bessa} - O Se

nhor PI8Siden1e da República emnou ao Congrasso 
Nacoonal a Medida PnMSÓna ri' 1 &li 43, adotada 
em 2 de abnl de 1998 e publocada roo dia 3 do ,..._ 
mo mês e ano, que "Dé nova redaçilo a dlllpoeibvoa 
da Lea n• B 742, de 7 de dezernblo de 1993, que diS
põe sobre a organozação da AssiS!ênaa Social, e dá 
outras pi'OVIdãncoas". 

De acordo com as ondlc:aç6es das hderanças, e 
roos termos dos §§ 49 e 51 do art 2" da Resolução 
n• 1189-CN, loca assm constttulda a Cormsslo Mlsla 
mcumblda de emttor parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Tftulane SuFIIdes 
PFL 

Hugo Napoleão Edison Lob1o 
Elao Alvares Volson Khniibong 

PMDB 
Jader Baltlalho Gerson Camata 
Nabor Jumor Carlos Bezerra 

PSOB 
Sergoo Machado José Roberto Arruda 

Bloco OposiÇão (PT/PDTIPSBIPPS} 
Eduardo Suplocy Sebasbio Rocha 

Eptt&ciO Cafeleora 

Joeé Lourenço 
Arlindo Vargas 

PPB 
Lemnar Qullllanllha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

..... -
Alexandre Ceramo 

RogénoSiva 

Rommel Feqo Flévoo Arns 
Fébrna Pelaes Osmlnoo Pareara 

Bloco (PMDBIPRONA} 
SaraNa Felope ConfúciO Moura 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 
Marcelo Oéda Femando Feno 

PPB 
Jolran Frelfll Alclone Atha,W 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segu1n1e calandáno para a tra1111-
taçicl da maténa· • 

Dia 8-4-98 - desl!lnação da CoiYIISSão MISta 
Dia 13-4·98 - IIISI&Iaçio da ComiSSAo MISta 
Até 11-4-118 - prazo para racebiii'IIKIIÕ da emen-

daa a para a Comssio MISia ambr o panacar sobra 
a adiiiiSSibllldade 

Até 17-4-98 - prazo final da Coii'IISSão MISta 
Até 2·5-911 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDEKTE (Djalrna Bessa) - O Se· 

nhor Prasldan1e da RepúbliCa arMOu ao Congresso 
Nacional a Medida PI'OVISÓria nR 1.604-31, adotada 
em 2 da abnl da 1998 e publicada no d1a 3 do mes
mo mês e ano, que "DISpõe sobra medidas da forta
lecimento do Sistema F1nance1ro Nac10nal e dá ou
tras p!OVIdãnciBS". 

De acordo com as IndiCações das ~deranças, e 
nos termos dos§§ 4° e 51 do art. 2" da Resolução 
n" 1189-CN, fica assm constduída a ComiSsão M1ata 
mcumblda de emitir parecer sobra a maténa 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Bailo Parga Hugo Napoleão 
Francel1no Para1ra RomeroJucá 

PMDB 
Jadar Barbalho Gerson Camata 
Nabor Jun10r Carlos Bezerra 

PSDB 
Bem Varas Jefterson Peres 

Bloco OposiÇão (PTIPDT/PSBJPPS) 
Eduardo SupiiCY Sebasbio Rocha 

Ep1tac1o Cafeteira 

Titulares 

Manoel Castro 
luciiUIO P1zzatto 

PPB 
Laomar Ou1ntamtha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Raimundo Santos 
C1ro Nogue1ra 

AéciO Neves Adroaldo Streck 
Amaldo Madeira Jova~r Arantes 

Bloco (PMDBJPRONA) 
Gonzaga Mota Edinho Bez 

Bloco (PT IPOT IPC do B) 
Man:elo Déda Famando Ferro 

PPB 
João PIZZDialll Roberto Campos 

De acordo com a Resolução nR 1, da 111118-CN, 
IICB estabeleCido o seguinte calendário para a tnunt

"111çi0 tia maténa: 
Dia 8-4-98 - designação da ComiSsão MISta 
Dia 13-4-98 - Instalação da ComiSslo Mista 
Até 8-4-98 - prazo para recebimeniD da emen-

das a para a ComiSSio Mista emitir o parecer sobra 
a admSSibdidade 

Até 17-4-98 - prazo final da Comsslo Mista 
Até 2-5-98- prazo no Congrasso Naclolal 
O SR. PRESIDENTI! (Djalme 8essa) -0 Semor 

Prasldenla da RepúbliCa 8IMDU ao COI iQ1 11 c NaciO
nal a Medida PrtMSÓrill nR 1.11J5.22, IJdotada em 2 de 
abnl de 1998 e publicada no dlll 3 do mesmo mês e 
ano, que "Dé nova radaçlio ao ali. 44 da Lai nR 4. 771, 
de 15 de -mbro da 1965, e dlpõe &Obra a probçlo 
do 1nc1amento da conversão de áreas ftollllllaiS em 
áreas agrícolas na 18Q1io Norte e na palie Norte da ra
giio Centro-Oeste, e dá outras pRMdências". 

De acordo com as lndlcaç6es das lideranças, e 
nos terrriDs dos §§ 4° e 51 do art. 2° da ResoluiÇâo 
rf' 1189-CN, l1ca aSSim consbluída a ComiSSio Ml8ta 
1ncumblda de emdlf parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Tltu ..... Supleo I I 

PFL 
Bernardo Cabral RomeroJucé 
JúliO Campos Jonas Pinheiro 

PMDB 
Jader Barbalho Gerson Camata 
NaborJumor Carlos Bezem1 

PSDB 
Lúd10 Coelho Jefferson P-

Bioco OposiÇão (PT/PDT/PSBJPPS) 
Eduardo SupiiCY Sebastiio Rocha 

PPB 
Epdaelo Calate~ra Leomar Ownla..._ 

Titulares 

Rogéno S1lva 
OsrmrlJma 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

a. ......... 

Murilo Plrlhetro 
LIICIBnD P1zzat1o 

NICIBS R1be1ro .AntoriiD Fa1jão 
OléVIO Rocha JovBir Arantes 

Bloco (PMOBJPRONA) 
João Thome Mestnnho Méno Martins 

Bloco (PT/PDT/PC do B) 
Man:elo Déda Femando Ferro 

PPB 
JoãoTota HugoBiehl 



A"<-\IS [>() ~Ef'oADO FEDERAL ABRIL DE 1998 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
loca -lecldo o aagu•nte calendáno para a lrarnl
tação da matéria 

018 8-4-98 - das•gnação da ComiSsão MIBia 
018 13-4-118 - Instalação da ComiSsão MISta 
Até 11-4-98 - prazo para recebimento de eman-

daa e para a ComiSSão MISta emmr o pa- IIObre 
a admsslbilldade 

Até 17-4-88 - prazo final da ComiiiSão MISia 
Até 2-5-911 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - O Se

nhor Praaldante da Repúbloca eiiVIou ao CongraRO 
NaciOnal a Medida PIOVISÓna n• 1.6011-11, adatada 
em 2 de abnl de 1998 e publicada no dl8 3 do ...a
mo mês e ano, que 'Dispõe sabre a exii'IÇio de C8lgD8 
no'Arrtlllo de Adm111Straçiio Públoca Federal duata, au
tárquoca e fundacional e dá outras prowlênc:las'. 

De aconlo com as •ndJCaÇões das liderança&, 
e nos termos dos §§ 49 e s• do alt. 2" da Resoluçllo 
no 1/89-CN, fica ass11r1 constmnda a ComiSSAo Mista 
•ncumiHda de emlbr parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Tllulans Suplanla8 
PFL 

José BIIIIICO JoséAg,...no 
Hugo Napoleão Bernardo Cabral 

PMD 
Jader BaJbalho GersonCe~ 
NaborJuniOI' Certos Bezena 

PSDB 
Certos Wdson José lgnéclo Fem11ra 

Bloco Oposição (PT"'DTIPSBIPPS) 
Eduanlo SupiJCY Sebasbilo Rocha 

Epitaao Celete•ra 

Vanessa Fellppe 
Magno Bacelar 

PPB 
Leamar Cumtamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

S.!~~lanln 

Ra•mundo Santos 
Silwlman1 Santos 

Dantlo de Castro Edeon Sihla 
Joio All'lllllda Nelson Otoch 

Bloco (PMD~RONA) 
Roberto Valadão Tete Bezena 

Bloco (PTIPDT"'C do B) 
MarcelO Oéda Fernando Ferro 

PPB 
Gerson Peres Benedito Dommgcs 

De acoráO com a Resolução ri' 1, de 111118-CN, 
fica estabelecido o aagumle calendáno para a nn.
~damaténa. 

Dia 8-4-98- des'!lnação da Comssão MISia 
018 13-4-98- mstalação da Comlssio Millla 

Até 8-4-98 -prazo para racablmllnlo de -
daa e para a Comassio Mlllla ellllbr o ~ IIGbftl 
a adrnsslbilldade 

Até 17-4-98 - prazo final da Ccrmnlo Mille 
Até 2-5-98- prazo no Cong- Nactanal 
O SR. PRESIDENTE (Djama Bessa) - O Se

nhor Ptasldante da República MWiou ao COI O c 
NaciONII a Medida Pnmsóna n" 1..107·11, • • ... 
em 2 de abril de 1998 e publicada no dl8 3 do .._ 
mo mês e ano, que "Aliara a legJalaçlo que 111118 o 
Saláno-Educação, e dé outraa piOVIdlncas'. 

De acordo com as 1nd1C8Ç6es das liderança, 
e nos termos doa §§ 4° e f!1' do arL 2" da Rlllloluçlo 
n" 1/89-CN, foca asam consblulda a COI• · lo Millla 
•ncumblda da emdlr parecar sobra a matéria: 

Hugo Napoleio 
Francel1110 Peraua 

Jader BaJbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

SI p 1s:.11111 
PFL 

PMDB 

PSDB 
Artur da Távola Coutinho Jorge 

Bloco ()poslçiio (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduanlo Supllcy Sebasti!io Roc:hl 

Epitaclo Cafeteira 

P-Land•m 
Ellon Rohnen 

PPB 
Laomar~ 

DEPUTADOS 

Slylt 1 I 
PFL 

PSDB 
Nelson Marchezan Alaxandnl ~ 
José Thomaz Non6 BonifáciO de Andrade 

Bloco (PMD~RONA) 
MauriCIO Reqwão Dj8lma de Almeida c-r 

Bloco (PT,DTIPC do B) 
Marcelo Déda Femando Feno 

PPB 
Augusto Nardes Eunco M111111da 
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De acordo com a Reaolução n• 1, de 1 989-CN, 
foca estatehcldo o seguonte calendáno para a tram
tação da maténa: 

Dia 8"'-1111- deslgii&Ção da Comossão Mosta 
Dia 13-+911 - onstalaçAo da ConussAo MISta 
Até 8+98- prazo para .-bomento de emen-

des e para e Comasio MISta emibr o parecer sobre 
a adnussibilldada 

Até 17-4-ee- prazo final da Commão Mista 
Até 2-6-118- prazo no Conglll880 Nac10011l 
O SR. PRESIDENTE (DJUna Beasa) - O Se

nhor Prellldenla da flesdJica emnou ao Cong-.o 
Nacional a Medida PICM861ia rf' 1.11118-13, adotada 
em 2 de abnl da 11198 e publicada no da 3 do 1MB
mo mês e ano, que "DIIpõe sobre amortizaçio e 
parcelamento da dividas oriundas de ccmtrlbuiÇÕB& 
SOCIBIS e Cllltlas impoltlncias devidas ao lnllbluto 
NaciOOIII do Seguro SocieJ - INSS, aliara diSpOSib
- das l...eiS n"s 8.212 a 8.213, ambas de 24 de ju
lho da 1991, e dé outras pnMdilnc:IBS". 

De -.lo com as indiCilÇÕIIS das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° a 5" do art. 2" da Resoluçio 
n• 1 189-CN, fica asam constitUi da a Cormssão MISta 
IIICUmblda da ell"llor parecer sobra a maténa. 

SENADORES 

TllutarM Suplanlell 
PFL 

Hugo Napola1 o RomeroJucá 
Edison Lobão Jlllio Campos 

PMDB 
Jader Barbalho Gelson Camata 
Nabor Jun10r Callos Bezerra 

PSQB 
Llldio Coelho Carlos Wilson 

Bloco OposoçAo (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplicy Sabasbão Rocha 

TllutarM 

Joaé Carlos VISira 
Uraiclno Quaraz 

PPB 
Laomar Quontarulha 

DEPUTADOS 

PFL 

P8DB 

Supl n'll 

SérgiO Ban:ellos 
Rogéno Silva 

Roberto Rocha José Anlbal 
Waison Gaspami Max Rosanmam 

Bloco (PMDBIPRONA) 
José LuiZ Clero! Roberto Valadio 

Bloco (PTIPOTIPC do B) 
Marcelo Déda Fernando Feno 

PPB 
LuiZ Femando Fernando Ribas Carli 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
fação da maténa 

Doa 8-4-98 - desognação da Comossão Mosta 

Da 13-4·98 - onstalação da Cornossio MISta 

Até 11-4-98 - PJ8ZO para recabimenlo de emen-
des e para a Comssão Mosta emlbr o pa.-r sobre 
a adnussiiHIHiade 

Até 17-4-98 - prazo !mal da Comissão Mista 
Até 2-5-98 - prazo no Congi8SIIO Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bassa) - O Se

nhor Presidente da Repilbfoca ei'IVIOII ao Congrsso 
Nacional a Medida PIOVJSÓna n• 1.11118-12, &dotada 
em 2 de abnl de 1998 e publicada no da 3 do 1MB
mo mês e ano, que "Dosp&! sobre o reajuste do sa
léno mlnomo e dos benefíciOS da Previdência Social". 

De acordo com as ondicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução 
n" 1 189-CN, loca assorn constllulda a Ccrr n lo M"ISta 
incumbida de emlhr parecer sobre a matéria: 

Tllu ..... 

Gllba110 Moranda 
Jonas P111heoro 

Jader Barbalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Carlos Patrocínio 
Bemardo Cabral 

Geoson Canata 
Callos Bezerra 

Osmar Dtas LJ:idiO Coelho 
Blooo OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

EduaniD Suplicy Sebastiio Rocha 

EpitaCio Caleteora 

Joio MeUio Neto 
Manoal Castro 

pPB 
L.eomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

PFL 
Valdomlro Mager 

Hugo Rodngues da Cunha 
PSDB 

JCMUr Arantes L.ucoano Castro 
Cipnano Corrala AnMildo Vale 

Blooo (PMDBIPRONA) 
Zaire Rezende Sandro Mabel 

Blooo (PTIPDTIPC do B) 
Marcelo Déda Fernando Feno 

PPB 
Ervvaldo Robeoro Jolran Fr&JBI 
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De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 
loca estabelecido o seguonte calendáno para a tram
tação da matena 

Doa 8-4-98 - desognação da Co1T1111são Mosta 

Doa 13-4-98 - onstalação da Comossão Mosta 

Ate 8-4-98 - prazo para recebtmento de emen-
das e para a Comissão Mosta emmr o parecer sobre 
a admosslbobdade 

Ate 17-4-98- prazo firoal da Conussão Mosta 

Até 2-5-98 - prazo no Congrasso Nactonal 

O SR. PRESIDENTE (DJ&Ima Bessa) - O Se
nhor Prasldenta da Repúbltca emnou ao Congresso 
Nacoonal a Medida PIOVIIIÓna nt 1.81CHI, adotada 
em 2 de abnl de 1998 e publicada no dia 3 do ,__ 
mo mês e ano, que "Cna o Fundo de Garantia à Ex
portação - FGE, e dá OUIIBS pRMdêncoas" 

De acordo com as ondocações das lodaranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° oo art 2" da Resolução 
n• 1/89-CN. fica assom constotuída a Comis•ão Mos· 
ta oncumboda de emitor parecer sobre a matéria· 

SENADORES 

Tltulllres ......... 
PFL 

JoaéAg~no Guolherme Palmeira 
Romeu Turroa Hugo Napoleão 

PMDB 
Jader Baobalho Gerson Camata 
NaborJu-r Carlos Bezana 

PSDB 
Sergio~ Osmar Doas 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suplocy Sehasbão Rocha 

PPB 
Epitaao Calataora leomar Quonranolha 

DEPUTADOS 

Tltula188 

PauloGouvéa 
João Meflão Nelo 

PFL 

PSOB 

Supllnlloa 

ürneNeao 
Jorge Khoury 

Max Rosenmann Paulo Mourão 
Carlos Alberto Nelson Man:hazan 

Bloco (PMDBIPRONA 
Germano Rogotto Edison Andrlno 

Bloco (PTIPOTJPC do 8) 
Marcelo Déda Famando Ferro 

PPB 
Herculano AnghonettJ Méno Cavallazzo 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 
toca estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da matena 

Doa 8-4-98 - desogroação da Comissão MISta 

Doa 13-4-98 - onstalação da ComiSSão Mista 
Até 8-4-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a ComiSSão Mosta emdlr o pa- sobre 
a admssobobdade 

Até 17-4-98 - prazo final da ComiSsão Mista 
Até 2-5-98 - PftiZO no Conglarao Nacional 
O SR. PRESIDENTE (DJalma Eleasa) - O Se

nhor PI8Sidente da República armou ao COIIIIIBIIG 
Nacoonal a Medida PIOVISána nt 1..1111-7, adnlada 
em 2 de abnl de 1998 e publiCada no dia 3 do ,__ 
mo mês e ano, que "Aitanl cloaposlbvoa da Lai rf'8.313, 
de 23 de dezMrobro de 1991, e dá outnos pnlillldlncler". 

De acordo com as mdK:açiies das bdenanças. e 
nos termos dos §§ 41 e s• do art. 2" da Reeolução 
n• 1/89-CN, foca asam conabtuoda a Com lo Ma 
oncumboda de emdor parecer sobre a maténe: 

SENADORES 

Titulares Suplel-
PFL 

Hugo Napoleio Francelina Pereora 
EdiSOn lobão Gollerto Miranda 

PMDB 
Jader Baobalho Gerson Camela 
NaborJumor Carlos Bezerra 

PSDB 
Coutonho Jorge Jefferson Peres 

Bloco OposiÇão (PTJPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suphcy Sebeabio Rocha 

Júlio Casar 
Eraldo ronoco 

PPB 
leornar Ouinlllnolha 

DEPUTADOS 

Sllpl -
PFL 

PSDB 
Manaa Serrano Elia Murad 
Adroaldo SlnJck Cipriano eon-

Bioco (PMDBIPRONA) 
Maroa Elvira MauriCio Reqwio 

Bloco (PTIPDTJPC do B) 
Marcelo Déda Femando Ferro 

PPB 
CunhaBueno 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-Ciil, 
fica estabalacido o segunlle calendáno para a tramJ
taçiio da rna1éria 

018 8-4-98 - desJgllaçiO da ComiSsão Mista 
01a 13-4-98 - Instalação da Comissão Mosta 
Até 8-4-98 - prazo para receblmsnto de ems,.... 

das e para a Cornossio MISta emlbr o parecer sobra 
• adrnasallilldade 

Até 17-4-98- prazo final da Comissão Mista 
Até 2-5-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ojalma Bessa) - O Se

nhor Prasidente da Repúbloca enviou ao Congresso 
N8Cianal a Medida PIUVIIIÓnB ri' 1.812-22, &dotada 
em 2 de abril de 1998 e publicada no dl8 3 do mes
mo mês e ano, que "Estabelece rnecenosmos objeb
wndo 1ncentwar e redução da p-nçe do setor pú
bico esteclual na atlvidade f•rance1ra bsncéna, dis
pi!e sobra a pnvatizaçio de 1l'ISblulç6es financeiras, 
• dá outras provodêncoas" 

De acordo com as 1ndocações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e s• do art 2" da Resolução 
n" 11119-CN, foca ass1m constitUída a Comssão Mosla 
incumbida de em~1r parecer sobre a maténa: 

Hugo Napoleão 
Ecllllon Loblo 

Jader Baobalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSD 

SupleaiiW 

Francelino Peraora 
Gilberto M1randa 

Gerson Camela 
Callos Bezerra 

Carlos- Wilson Lúdoo Coelho 
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiJCY Sebasbão Rocha 
PPB 

Ep11ac1o Cafete1ra L.eomer Ou1ntanlha 

DEPUTADOS 

'Jlhd w Suplantes 

Paulo Cordeiro 
Manoel Castro 

PFL 

PSDB 

Daroi Coelho 
Saulo Queiroz 

OiiBo Speraloco José Thomez Non6 
José Anlbal Joio Almslda 

Bloco (PMDBIP·~ONAI 
Ecinho Bez Roc.ardo Roque 

Bloco (PTIPDTIPC do li) 
MM:elo Déda Femando Feno 

PPB 
Roberto Campos Caolos Airton 

De acordo com a Resotu~o n" 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o seguonte calendário para a trami
tação da rna1ena. 

Dia 11-4-98 - designação da Comossão MISta 

Dia 13-4-98 - Instalação da Comossio MISta 

Até 11-4-98 - prazo para recebimento de emsn· 
das e para a Cornosslo Mista emlbr o parecer sobre 
a adi'TIISSibilidade 

Até 17-4-98 - prazo !irai da Comissão MISia 

Até 2-5-98 - prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Ojalma Bessa) - O Se
nhor Presodente da República emnou ao Congresso 
Nacional a Medida PIOVIsóna ri' ri'1.81M, adotada 
em 2 de abnl de 1998 e pubiiCBda no dl8 3 do mes· 
mo mês e ano, que • Altera p1ocedimenlos rala!NOS 
ao Programa Nacoonal de Desestatizaçio, de que -a Leo ri' 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá 
oullas poovodêncoas". 

De acordo com as 1ndocações das lideranças, e 
nos teomos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução 
n• 1189-CN, foca ass1m consbluída a ComiSsão M1sta 
Incumbida de emlbr parecer sobra a msténa: 

SENADORES 

Tllularw S11pl1,._ 
PFL 

Caolos Palroclnoo Gilberto Miranda 
Francelina Peraora Jonas Ponheooo 

PMDB 
Jader Baobalho Gerson Camata 
Nabor Jur-.or Caolos Bezeora 

PSDB 
Sergoo Machado Osmar Dias 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSB/PPS) 
Eduardo SupfJCY Sebastilo Rocha 

PPB 
Laomar Ouintanolla 

DEPUTADOS 

11111 ..... 

Manoel Casto 
Eliaeu R.ande 

PFL 

PSDB 

Supl *• 

Max Rosenmann Adamr Lucas 
MauriciO Campos Emeraon Olavu Plraa 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Ant6noo do Valle NauiD de Conto 

Bloco (PTIPDTIPC do B 
Maocelo Déda Femando Feno 

.355 
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PPB 
Feaer Junoor Cunha Lima 

De acordo" com a Resolução n• 1, de 19119-CN, 
fica estabelecido o sagu1nle calendáno para a tranu
tação da maléna: 

Dta 8-4-98- daslfJMÇio da Comissão~ 
Da 13-4-98 - •nstalaçio da Com aão Malta 

Até 8-4-98 - prazo para racabunanto da emen-
das e para a Cornaeão Ml&la emlllr o pa..-r aobnl 
a adrlllssildldeda 

Até 17-4-88 - prazo final da Comi8Sáo Mlata 

Até 2-5-811 - prazo no Congresso Nac10nel 

O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - O Se
nhor Preslllante da Repolbhce enviOU ao Congresso 
Nac101181 a Mactllla Provmóna n" 1.1114-17, 8llotada 
em 2 de abril da 1998 e p&ji!IC8d& no dia 3 do mae
rno mês e ano, que "Dehne dnatnzes e ·~ 
fi8C8IS pare o dasanvolvlmanto regiONll e dá oulras 
prtMdêiiCiaS". 

Da acordo com as 1rdicações das lldaranças, a 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da ResoluçAo 
n• 1189-CN, IIC8 &am~ consbluída a ComssiD Ml&la 
ncumblda de ambr parecer 801>18 a maténa. 

Hugo Napo'eio 
José Agnpno 

Jadar Barbalho 
Nabor Jun10r 

BanVeras 

SENADORES 

PFL 

PSDB 

Supllnlll 

Bailo Parga 
JoadAJwa 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos Wilson 

Bloco~ • ....,ão (PTIPDTIPSBIPPSt 

Eduardo Supllcy SebaSIJão Rocha 

VlmarRocha 
J(IIIO Casar 

PPB 

DEPUTADOS 

PFL 

Ceaar Blndlon 
ExpeddD JÜIIIOr 

PSDB 

Feu Rosa Olá.VIO Racha 
Femando Torres Nestor Duarte 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Neuto de Conto Carlos Apolln6rlo 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Marcelo Déda Femando Feno 
PPB 

João Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, da 111118-CN, 
IIC8 estabelecido o segulllle calendáno para e trami
tação da matena: 

Dta 8-4-98- deslgnaçio da Comissão Mimi 
018 13-4-98- ln&talaçio da Comsslo MIRa 
Até 8-4-98 - prazo para recebmanto de emen-

das e para a ComiSSão MISIB emlbr o pa- sobnl 
a adm!SSibil•dade 

Até 17-4-98 - prazo !mal da ComiSSão Mlâl 
Até 2-5-98 - prazo no Congresso Naclonel 

O SR. PRESIDENTE (o,alma Beeset - O S. 
nhor Presidente de RepúbiiC8 -.ou ao Congua.o 
NaciOnlll a Medida PI'OIIIS6na n" 1.11.a7, ao..., 
em 2 de abril de 1998 a pvbllcade no da 3 do -
mo mês e ano, que "Dispõe aobnl a .,-· s'o da No
tas do Tesouro NaaonaJ- NTN destinada a -
manto de capital do Banco do Bras• S.A., e dá ou
tras prowlênciBS". 

Da acordo com as lndicaç6es das liderai~. e 
nos termos dos §§ 4• a s• do art. 21 da RIISCIIuçAo 
n" 1189-CN, fica aam constitulda a Con IID Mllla 
mcunDda de emdlr parecer aobnl a maléria: 

RomeroJucá 
Vilson Kletniib"'!! 

Jader Barbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

lkal I I 

Hugo Naflcl lo 
Joal da Hollllndll 

José lgnác:IO Femllla LUdlo Coalho 
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiCY SebaSblo Roaha 
PPB 

Epdacto Cafal8118 L.aomar Culnlanlha 
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TJtulio ... 

Saulo Oue1roz 
Lima Netto 

LUIZ Callos Hauly 
Koyu lha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

SupJentes 

Callos Magno 
SameyFHho 

Veda CIUSIUS 
011so spenmco 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Ant6nio do Valle Oscar Goldon1 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

Ma1C81o Déda Fernando Feno 

PPB 

Carlos Airton EniVBido R1belro 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
hca estabelecido o segwnte calendáno para a trami
tação da maténa: 

Ola 8-4-98 - desiQnaçãO da Coll'liSSão Mista 
018 13-4-98 - Instalação da CoiiiiSSão MISta 

Até 8-4-98 - prazo para recebimento de emen-
das e para a Comssão MISta emlhr o pa18C8r sobfe 
a ad1111S81bii1Ciade 

Até 17-4-98- prazo final de ComiSSão MISta 
Até 2-5-98 - prazo no Congi8SSO Nac1onal 

O SR. PRESIDENTE (D!alma Bessa) - O Se
nhor P18Sidenle da República em110u ao Congresso 
Nacional a Medida P-.sóna n" 1.137-3, adotada 
em 2 de abril de 1998 e pubfo:ada no d"l8 3 do mes
mo mês e ano, que "Dispõe sob~a a ~&gulação, fulca
IIZBÇiio e supeMSio das IIIIIICIIdas de tftulas ou conba
toe de m li1181IID calalivo, e dá ou1r11s pltMdênaas". 

De acordo com as mdlcações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução 
n• 1189-CN, IICII assm consbtu1da a ComiSSão M1sta 
1ncuntJida de emitir pan.c:er sobl8 a matéria: 

SENADORES 

Tltu'- Suplentes 

PFL 

Jonas Pmhelro Bernardo Cabral 
Leonel PaiVa Callos PatrocíniO 

PMDB 
Jader Barbalho GeiSon Camata 
Nabor Jun10r Callos BezefiS 

PSDB 
José lgnác10 Fenatra Jefferson PeleS 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

• Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

PPB 

Ephaao Cafeteira Leomar Ou1ntanilha 

Saulo Oue1roz 
Paulo Corde1ro 

Arwaldo Vale 
Ayrton Xerez 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Paulo Bauer 
LuiZ Dulào 

Firmo de Castro 
MauríCIO Campos 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pedro N0V81S Paulo Lustosa 

Bloco (PTIPDTIPC do B) 

MaiCBio Déda Fernando Feno 

PPB 

Jurandyr Paucão Osmar Leilão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segu1nte calendáno para a tram1· 
tação da rnatena. 

Dia 8-4-98 - deSIQnação da ComiSSão MISta 
Ola 13-4-98 - InStalação da ComiSSão MISta 
Até 8-4-98 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comssão MISta emd1r o pa,._.. sobl8 
a admissibilidade 

Até 17-4-98 - prazo final da Comissão MISta 

Até 2-5-98 - prazo no Congi8Sso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Dialma Bessa) - Selá feda 
a diMda comumcação à CAnara dos DeputiKios. 

Sabia a mesa, nlqU8Iml!f1IOS que S8liO Idos pelo 
Sr. 1• Secl8láno em axeiCICIO, Senador Dplme Falção. 

São l1dos os segu1ntes: 

REQUERIMENTO N" m, DE 1998 

Senhor P18Sidenle, 
Reque1ro, nos termos do art 50, § 2". da Cons

!IMção Federal e do art. 216, InciSO I, do Regunento 
lntemo do Senado Federal, &ejBm soliCitadas ao Ex
celentíSSimo Senhor MIIIIBtro de Estado de MIIIBS e 
E1181!118 nforrnações sobl8 as segu1ntes questões 
técniCaS e eccn6miCIIS 18lat1V8S à construção da Ust
na de CandiOia III - Unidade I, no Estado do Rio 
Grande do Sul 
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a) desempenho lécmco e econ6rrHco dos eqw
pamentos labncados pela Gac Alsthom no mlcto da
década de 80, am comparação com COIOC8f11Ç5aa 
maiS modamas. que IIICOrporam as 1novaçõas tecno
lógiCaS desenwlvidas racentemente, 

b) nível de emssão de poluentes e medidas de 
protação ambiental que serão adotadas em benefi
Cio dos trabalhadoras e morador8s lindeiros 

.JusllllcaPo 
O Presldenle da Repúbloca &OIICiloU ao Senado 

Federal, mecianle a Mensagem n' 96, de 1998, au
lonzaçio desta Casa para que a Untão possa con
tratar operaçio de cráddo com a finalidade de ·assu
m.r os débitos da Companhia Estadual de Energia 
Elélnca - CEEE. 1eferanles à conslruçAo da Usina 
Tarmelétnca de C8ndiota III- Unrdade I. 

O ~ralor envolvido é de 1'442.1 00.000,00 (em 
torno de 83 rrnlhões de 1'811JS) e dest1na-se ao paga
mento de equ~parnentos, tallleZ Já ultrapassados tac
notogocamente. 

Preocupa-me, também, o nível de ern...ao de 
poluentes atmosféricos e os problemas que podem 
ser causados à população. 

Sala das Sessiies, 8 de abril de 1998. - Sana
dor Esperldlio Amln. 

NOTA ~CNICA N" 173, DE 1998 

Embora a Mensagem PrBSKlllnCI81 n' 96. de 
1998, benehciB diralamenle o Estado do RIO Grande 
do Sul, trata-se de uma operação de crédtto da 
Uniio, SUJ8da, poos, às normas da Resolução n' 96, 
de 1989. 

Assim asté fora de cogitação a anáiiiiB das 
condlçiles de endnridarnento estadual. ExiSia, sem 
sombra de dÚVIda, grande 1nterasse do Gcwemo do 
Roo Grande do Sul na api'OIIIlÇáo do assunto, VI8IO 
que possibilitará a conc:tusao da obra de construçlo 
da USina TermelébiCB de C&ndiota III - Unidade I, 
;~ropoaará a transferência da mesma à 1niCUIIMl pn
vada e facilllará a futura pnwtiZBÇão da própna 
Compantna Estadual de Energ1B Elétnca - CEEE. 
Entratanto, os limites de andMdamento CfJB noa 
compete _....., sio os da Umão, urna vez que é a 
Repúbloca FederahVB do Brasd a tomadora do ern
p!éstlmo. 

A lei n" 9.143, de 8 de dezembro de 1995, au
torizou a Umlo a assumr as obngaçlieS decomlutes 
doa COilllatos lirmadoe pela CEEE com o Banque de 
Pans et de Pays Bas e o Banque Françase l1lu Com-

men:e Exténeur, bem como es abllgaçCieB 8811pula
das nos contratos COinBn:laill firmados pela CEEE 
com o fo1'1'18C8dor Gec Alatham. Aesim, nic wmos 
como possível outro pcii1ICior-m que n1o IIIIJil o 
fiWOrável à autonzação pleilaada para a operação 
de créddo externo. 

Preocupa-nos, porém, o aapacto t6cnico da 
aquiSIÇio de equipernenloe f8bricadDe no inicio da 
década de 80, qiB1do .. Bebe do grande dellerwoi
YIIIIBI'IIO tecuológteo apressnllldo, JUSfBna•l& noa 111-
tlmos daz anos. pela indúalrla lannelilllica a carvflo. 
A co._ntiZaÇio anDIInlal folçou a llll'llklçlo no 
sentido de minimizar os a11uantas aéraoa rtOCIVOS. 
Aseim, foram desenvolvidu llárias inovaçi!ea tacno
lógiCBI que parmdem, além do aumento da afic*l
cia, expressMII raduçlies na emiseão de poluentas. 
Destacamos. entre aesas: a qunm pulverizma, a 
combUSião em ledo lluidiZIIdo e a gaselficaç6D inte
grada a CIClo combinado. 

A adoção da taaiOioga de quema em '-'lo lluJ
dizado dos caMies de Candiola, em unidadell gera
doras com potência da ordem da 200MW, pode ser 
assaz convemante, tomando competitivos os custos 
da geração termelét•ica a caMID. 

O exemplo da USina Jorge Lacerda, em Sanla 
Caranna, com seus ~ ulhapasMdos e 
sua oparaçAo altamenlll poluenta, deite sar encara
do como urna lição para que ae evite a rapetipio dos 
mesmos erros. 

Posto isSo, sugenrnos a Vossa &cnltliCIB, ao
IICdar 1nfomlll(liies lécrXae e -i6rrlcae a rwpe1to 
da geração tennelélnca em Cendlola, coo ilanna mi
nute de requenmento em anao. 

Concultona Lagisle.tiva, 19 de março da 1998. 
- c-toe RobartD -. SantN 11ou .. - Consultor 
Lageslabvc. 

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 
PELA SECRETARIA-6ERAL .DI! MES4 

LEI N1 9.143, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995 

Dl8p6e .... • UHnçlo, ..... 
Unlio, lle apr,ghs lle ...... -*•111 
.._ pala Com~ I illla Erllldi•llle I!!Migla 
ENirtca - CEEE Jun10 a ..._ h1ae 
-. bem - ele ollllgagaae p;wwlrlre 
._ ... ~.c:a--··- --tl•ls,llr
mados .... OIIIMII oM ... da-.llu-
çMI da Ualna T•n sl'lrlca 11e Cai 11111111 11 
-Unlllrllel. 
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REQUERIMENTO N" 228, DE 1118 

Senhor PIIISidante, 
Requeuo, nos termas do arl 50, § 2' da Cons

liluiçAo Federal e do arl 216, ii1CIIIO I do Regomento 
llllltmo do Senado Fadefal, IIBIB"' soliCitadas, ao Ex
CIIIIIntiasimo Senhor Minlalro da Fazenda, Informa· 
(lll8e A Comissão da AalluntoB Econ6mocos daata 
c.a 8Cibnl o cranograma de pagamentos da divida 
da Rapllblica de Gana 111118 com o Governo bnlsllal-
10, raueg c eM em 11 de IIOVIIITibro de 1987, 88111111 
como as inlarrnaçllaa ralalivaa - incisos 11, 111 e ali
nau a, c, d e e do ..-o VI, do art. goda Resoluçêo 
rf' &0, de 11183 do Senado Federal. 

Juellllca~lct 

O PI8Sidenla da Repolblca lllllicllcu ao Sanado 
Federal, rnecl.-da a Mensagem rf' 101, de 1998, a au
blzaí;lu desta C.. para qua a Uniilo .-se calabrar 
w.-raLO de nnacalo~ de divida da RepúbliCa 
de Gmw 111118 com a Rep Ibloca Federabva do Brasol. 

A lnalruçAo piOCUiual nlo contempla as inlor
nrnaç6es..,;!ias ralativall aos IIICisa& 11, III e aliMas a, c, d e 
e do inciso VI, do art. 9" da Resoluçio n" 50, de 
1183, do Senado Federal, embora tanhllm Sido pras-
18das à Pracuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
l*o COMACE - Comilê de Avahação da Créditos 
ao Exterior, conlonne mencionado no 118m 9 do pa
- de criada procuradoria. 

Por OUiro lado, hA uma cliscr8pencla entra a m
Iau nação -*la no artigo 11 do contraiO e na men
II&CIIIIn praeidancoal no que c&z raspado à diiCrmina
çiD da dala ralallva à ollliona parcela do ralando 
~-

Ciml Ralllar da Ma ..... Pollllidaaal rf'10119B 
1111110 à CAE, entendo que as onlarineç6ea ora aoh
cbdu ao Senhor Minlatra da Fazenda são neces
&6rlaa ll apre . I'" • da mal6ria pelo Senado Fadefal. 

Sala das Sua6ea, 25 de março de 1998.- Se
nador E f I loBa AmJn. 

O SR. PRESIDENTE (Djalrna Beasai - Os re
quarimentoa lidos -ao clalpac:hados à Meaa para 
:te lo. noa termos do inciso III do art 216 do Rego
_..., lntemo. 

Sobra a mesa. oficio que Rni lido pelo Sr 1• 
Seawlmlo em exerclclo SaiBdor O)alma Beaaa. 

i!:ldooaegume: 
OFiciO N" P-47198- CMPOPF 

Braallia, 7 de abril de 1998 

Sellhor P-odanle. 
Na qualidade de P-ldanta. em ell8rcicoo, da 

Camiaaio Mi&1a de Plano&, Orçamento~ Pllblicos e 

FISCalização, venho sohcotar a Voasa Excellnc:oa a 
p1011'0g8Çio, até o doa 14-4-96, do prazo para apre
sentação de EmendaS ao P101eto de Lei n" a, de 
1998-CN, que 'DISpõe sobre as doretnzes para a ela· 
boração da leo orçamentána para o ell8rcicoo de 
1999 e dá outras pravidêncoas" (LD0/99). 

Tal soliCitação deve-se ao faLO de que, até a 
pnaeente data. nlo houve raalozaçio de raunolo de 
audiência pllbloca, bem como desognaçlo de ralator 
da rnaléna. acnaacendo-ae a osso a ooorrtiiCia de la
nado ontercalando o rafando prazo. 

Na oportunidade, renovo a Voasa e-IAIICIB 
P!Otllstos de elevada eabrna e diSbnla conaoderação 
- Deputado Arnaldo lladalra, Pnmeo10 Voce-P,_. 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Djalrna Bessa) - O oficoo 
lodo YBI à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (DJBima Bessa) - O Sr. 
Senador Lllcoo Alcênlara enviou discurso à Mesa 
para ser publocado, na forma do d18p0510 no arl. 203 
do Regomento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

O SR. ÚICIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Prasoclente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Dia do Jor
nalista, 7 de abril, é a oportunidade de destacar o 
papel do profissional que tem sob sua rasponsaboli
dade o dever de onfonnar e onterpretar- com IIMIIIÇio 
e lisura - os latos que escrevem a HIStória. 

Neal8 ano, a data rev1181e se de significado ea· 
pacoal. Coincide com o centenário do rnaos imporlarl
te libelo em prol da liberdade de ompransa e da lur~
çio do jomall8ta que IM!moa, até hoJ8, a oportUIIIda
de de conhecar. 

Há cem anos, os profossionaos da ornpniiW8 li
varam urna o.-quecfvelloção. Em janeiiO de 1898, o 
consagrado escritor francês !!:mole Zola publicou um 
arbgo que abalou os abcerces do Judlciéno francls e 
p6s a nu a coniVência da socoedade - e da imprensa 
- em atas que envergonham oa COI.:-.ecedorae doa 
mais elementares pnncípios de ciVilidade. 

1!: o conhecido J'Accu•. publicado no J011i111 
parisiense L'Auranl. Nela, o autor da Germna/ se 
IIIIUrge contra a condenação do capdão Alfrad Dray
fus à plllio perpétua e à expulsio do Exército pela 
Jllllbça Militar francesa. 

A acusação que pesava aobnB Drayfus era dai 
rnaos graWII. Dozoam que o ofiCial era eepilo da po
deiiiSB Alemanha, etama onomoga da França. Por 
- cnme, foi JUlgado e condenado. 
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Mas a htstóna era outra Dteytus fora lra.Jdu
lentamente acusado de espoonagem por tnbunaos 
anto-semotas. Protencla a sentença, too remetodo pera 
a onfamaf Ilha do Diabo na Guoana Francesa 

Lá defonhava desde 1894 E talvez tovesse mor
ndo naqueles confons da Amenca do Sul não tosse a 
ondognação de Zola, CUJO artogo vorou o 1090 e levou à 
I8'VISio do p-. Absolvido, Dreytus acaboo raa
bililado na carr8IIB mdltar. Ho,e. é astátua no Jardim 
daiS Tulenas, em Pans 

Com o artigo, o caso Dreytus extrapolou as 
lrontatras francesas e alongou a oponoão publica mun
dial, que enlilo ganhava voz. O ompecto da denúnaa 
dMd1u a França, que vovoa momentos de tenaão ln
tema e axterna 

~mile Zola pagou preço alto pelo destemor e a 
detannmaç4o de lutar pela verdade Por causa do 
célebre texto, precosou responder a processo Con
denado a pnsão, exolou-se na Inglaterra pera esca
par do cárcere. 

Sr. Presidente, hote. cem anos depois, a lição 
de Zola pennanece atual O J'Accuse coloca na or
dem do doa o papal da omprensa como onstrumento 
de proteção da pessoa e da democracoa contra o po
der do Estado. E o onsubstotuovel papel do Jomallsla 
como o guardlio do maos nobre valor que sustenta a 
socoadacle realmente lovre 

Ouso dozer, Sr Presodente. que eleoções penó
dlcas e mdependêncoa dos Poderes torroam a demo
c- mero 111 remedo doante do constrangimento da 
imprensa e da expressão livre do pensamento 

Só urna ompransa lovre, 1ndeperldente, sem 
pNssão do governo ou de poderosos, pode ~ 
penher a 1nsubslrtuovel tarefa de apurar, loscelozar e 
I'8WIIar. Jom~~~s, rádoos, revostas e tevês são os 
olhos, oUVIdos e boca da opomão publoca. 

A liberdade de mprensa - é sempre bom nspe
tor - constituo a basa do regome democrãbco Outro 
não é o entendomento da célebre Quonta Emenda da 
Conslduoção dos Estados Umdos, que proíbe o Con
g....a de legislar sobre o tema Nenhum valor, en
tenderam corretamente os constotucoonal- norte
americanos, pode ser posto acoma do da liberdade 
de expressão. 

Com os matOS de comunocação tolhidos na ex
p..-ão, não hé forma de sustentar a democracoa. 
Qualquer conquiSta é pessovel de caar por terra. Não 
há dlreoto que subsiSta à leo do maos forte, s8ja ela 
representada pelas baoonetas, se,a pela manopula
ção autonlána dos latos 

Sr. Presidente, nenhum momento é tão oportu
roo quanto esle para repensar o proJetO de Lao de 
Imprensa que tramota no Congresso. O texto pro
põe puniÇão draconoana aos meoos de comunoca
ção que dovulgarem noticoa que não concll(lll com a 
verdade 

Por medo. a omprensa pode se calar. O preço 
da autocensura será ano. Pagar-se-é com a moeda 
m8IS cara a todos n6s - a dernocracoa. MU!Jiada, e111 
cada vez maos se retraorá, pera géudoo da dlladura, 
eternamente de plantão naste Pais CUJa hi&t6ria .... 
gtstra maos períodos de exceção que de lrvra CUIIIO e 
exercicoo da hbardada. 

Para concluor, Sr Pn!)lldente, preclaros Sena· 
dores, parabenom os profissoonaos da ompf81188 bnl
soleora pelo deroodo com que defendem os va1onts 
democrátocos 

Em especoal, presto monha hornanagem -
JOmalostas que cobrem as atMdades do Congrauo 
~ com onformação segura e coneta das aiMdadlls 
da Câmara e do Senado - que vão multo além da 
presença em pleroano - que a população poderá to
mar conhecimento do trabalho do parta...-r por 
ela escolhodo. E poderá, baseada em onformaç6es 
corretas. decodar se o reencammhará ao Parlamento 
ou lhe dara a merecida resposta das umas. 

Parabéns a todos' 
Era o que eu tonhe a dozer, Sr Presidente. 
Murto obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Dtalma Bessa) - Nada 
maos havendo a tratar, a Presodãncoa vao encerrar os 
trabalhos 

O SR. PRESIDENTE (0J8Ima Bessa) - Esté 
encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão as 11 horas e 56 mmutos ) 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

........ 
Qual'lll-felra 

1 Oh - Sessão Não-Deloberada do Seroado Federal 
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Ata da 27! Sessão Não Deliberativa 
em 13 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ord1nária da 501 Legislatura 
Pres1dénc1a dos Srs.: Eló1 Portel/a. France/mo Pere1ra e Ramez Tebet 

(IniCia-se a sessão às 14 horas e 30 mmutos) 

O SR. PRESIDENTE (Francelina Perena) -
Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. onoc~amos nossos tra
balhos 

O Sr. 19 Secratano em exercieoo, Senador Ra
mez Tebel. procederá a lertura do Expedoente. 

E lodo o seguonle 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restrtuondo autógrafo dos projetes de leo san
eoonados: 

N" 124, de 1998 (n• 398198, na ongem), de 2 
do corrente, referente ao ProjetO de Leo de Conver
são n" 2, de 1998, que ena carreoras no âmbrto do 
Poder Executovo Federal. ena as Grallfocações de 
Desempenho e Efocoêncoa - GDE e de o-mpenho 
de Abvodade de Defesa Agropecuána - GOA e da 
outras provodêncoas, sancoonado e transformado na 
L.et n• 9.620, de 2 de abnl de 1998 

N" 125, de 1998 (n° 423198, na ongem). de 8 
do corrente, referente ao Projeto de Leo da Câmara 
n• 44, de 1997 (n.• 2 381/96, na Casa de ongem), de 
onoc~atova do Prasoderrte da República, que dospõe so
bra a onclusâo no roto processual da Leo n• 8.029, de 
12 de abnl de 1990, daS loqiiodações do Banco de 
Ronllma S.A - BANFII)RAIMA e da Companh18 Uso
nas NaCionaos - CUN, e dá outras provodênclas, san
CICII18do e transformado na Leo n• 9 626, de 8 de abnl 
11111998. 

(Stn feira a dstnda comuniCaÇão a 
Clmata dos Deputados.) 

OFICIO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAçAO 
E DO DESPORTO 

N" 42198, de 26 de março úHomo do Momstro de 
Estedo da Educação e do Desporto encaminhando 

as onformações referentes ao Requenmento n • 48. 
de 1998. do Senador Eduardo Suplocy. 

As mformações toram encamtnhsdas. 
em copu~ ao requerente. 

O requenmento va1 ao a"lUIVO 

O SR. PRESIDENTE (Francelono Pereora) - O 
Expedoerrte lodo vao à publicação. 

Sobre a mesa, ofocoo que sera lodo pelo Sr 1° 
Secretáno em exercicoo. Senador Ramez Tebet. 

E lido o seguonte 

OFICION• 

Brasoha, 8 de abnl de 1998 

Senhor Presidente, 
Comunoco a Vossa Excelêncoa que estou reas

surmndo a monha cadeora no Senado Federal, a par
tor desta data, por ter deoxado o cargo de Mmostro de 
Estado da AgncuHura e do AbaStecomento, voltando 
a compor a bancada do PTB de Monas Geraos 

Atencoosamente. Arlindo Porto. 

O SR. PRESIDENTE (Francehno Pereora) - O 
olicoo lodo vao a publocação. 

Encerrou-se, na úHoma quarta-feora, o prazo 
para apresentação de emendas ao PIO)eto de Leo da 
Câmara n• 50, de 1995 (n• 2.001191, na Casa de on
gem), que ontroduz aHerações na Leo n• 7.998, de 11 
de j8rleoro de 1990, que onstrtuo o seguro-desempre
go, vosando a estender o benefiCIO ao empregado 
domestiCO e dá outras provodêncoas. 

Não tendo recebodo emendas. a maténa sera 
oncluida em Ordem do Dia oportunamerrte. 

O SR. PRESIDENTE (Francehno Peraora) - Há 
oradores onscrrtos 

Com a palavra o nobre Senador Lúcoo Ak:Anta· 
ra, por vorrte monutos. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguorrte doscurso. Sem revosão do orador.) 
- Sr Presodente, Sr"s. e Srs. Senadores. antes de 
ITI8IS nada, quero saudar a prase{'ÇB do nosso quan
do amogo e colega. Senador Arlondo Porto. 



.\6:::! ----------------------~AN~~~=S~DO~~S=E~NADO.~FE~D~E=R~AL~------- ABRIL DE 1998 

O SR. PRESIDENTE (Francel1no Pere1ra)- A 
Mesa assocta-se à palavras de v Ex" e. canmosa· 
mente e com elegna. saúda a presença do armgo. 
companheiro e cantemlneo Arl1ndo Porto 

O SR. LÚCIO AI.CANrAAA (PSOB- CE)- V Ex" 
acabava de ler o ofíCIO do Senador Arlmdo Pollo CO· 
munocando que -va reassumindo o cargo, quan· 
do. ao war·rne, vr o nosso quendo colega que de1xa 
o M1msténo da Agncunura, depoos de uma prof1cua 
atuação. E sempre gentd e cordoai, racebla não so
mente o pleito dos seus colegas do Senado, mas, de 
mane1ra geral, lodos que o procuravam. S Ex" bnha 
urroa forma de encarmnhar o assunto, dar uma res· 
posta ou oferecer urna sallslação qualquer que fosse 
a soiiCIIaÇio que lhe lozessern Nós, do Nordeste. do 
Ceara. 1n1emos oportumdade, no período em que o 
Senador Arlmdo Porto _, à frente do Mlllosteno 
da Agncultura, de .-bê-lo em Fortaleza, 1nclusove 
para a Inauguração da nova sede da Embrapa. um 
magnífico edifíCIO onde estão lotados vános técnicos 
de alto gabarllo, estudando a agncultura do semHin· 
do, pnr1C1p81menle a parle de fruticUltura Aa vezes 
que lu1 ao Mm1Siéno, encontrei no Mm~SITO Arlmdo 
Porto mwta boa IIOnlade, mUlto deseJo de colaborar 
com o nosso Estado. com a nossa n~goio. Da ,_. 
ma lonna, também acredito que S. Ex" tornou uma 
ablude correta. Trabalhou no M.,ISiéno da Agncullu· 
ra, estava vonculado - assuntos da agricultura. 
--talhado para aquela função. e se as c:ontm
gêncoas da polfbca, que 1nfelozmente são multas, mu· 
dam bastante, sao cheoas de m.ances, o levavam a 
um reordenamento do M1niSiéno, considerando os 
parbdos aloados, ele enlendeu por bem IIOiar aqu1 
para o nosso convívoo Se, por um lado, lamentamos 
aquo, na quarte..falra, em aparte, a perda da compa· 
nhta da nosaa quenda Senadola Regina Asaump
çio. por outro, tamoa o pnvdégoo do ratomo do Se
nador Arlindo Porto ao nosso oonvívoo. 

Se não se resolva o problema da agncullura 
em alguns anoa, mudo manos em um parlado ralab
varnanle curto, que too aquela em que o MIIIISirO Ar· 
hndo Porto -- à lranle daquela Mtnllllério. Mas· 
mo IISSim, rmnlas q.-tõas foram encamonhadas o 
problema da rolagem da diVIda dos agricultoras, 
uma séne de ações que o Governo dellagrou -
CBJI'4XI, UICiuSIVe quanto ao mallCIIIrnanto do pnxlu· 
tor, e a nosaa busca de uma rnaoor eflcoêuca -
setor, que noa parmda aumentar o IIOiume de expor· 
tações e produzor alimentos para o povo b .. lleiiO. 

EspetO que o esforço do Governo Fernando 
Hennque Cardoso conllnue e posaa produzir bona 
resunedos Nenhum pais -todos sabem diiSO - tem 

presença no cenano 1nternac10nal se não t1ver uma 
agncunura fone E nos temos tudo para ter essa 
agncultura forte temos solo. temos um povo lraba· 
lhador Faftem·r'IOS Instrumentos de fomento à pro
dução tecnolog1a. opções de produção. l1nanc1a· 
mente ao proautor. preço para garantor a sustenta
ção da produção no nosso me1o 

Sr Presidente e Srs Senadores, eu quena 
agora. tratar de um assunto que tem causado mu1ta 
1naallsfação ao povo bras11eoro. que e JUStamente o 
problema da saude Eu estava vendo no Jornal do 
Senado 1numeros pronui'ICIBmentos de Senadores 
abordando essa questão O Presidente da Republ~ 
ca. ao 1nstar o M1n1slro Jose Serra para que assu· 
mosse o M1n1steno, considerando a l1gação eatreda 
que ha entre os dOis, cons1derando o perfll gerenc1al 
do M1n1stro Serra. sua carreira corno adminiStrador 
públiCO, certamente nos da alguma esperança de 
que o setor da saude possa melhorar, porque, na 
verdade. se ha um setor em que temos claudocado. 
esse selar e o da saude Reconheço que não e um 
problema so nosso, do Bras1l O problema, com 
maoor ou menor ênfase. lambem está presente em 
outros pa1ses. mesmo desenvolvidos 

Deposna-se urna esperança enorme no pi'OJeiO 
sobre plenos de saúde e seguros de saúde. o que. 
no meu modo de ver. é um grande equívoco. Este 
pi'O)elo e ob(eto de no11coas na 1mprensa que nio 
correspondem exatamente a verdade Espera-se 
que ele a1ude a resolver o problema de um grande 
contingente de brasileiros Ora, nós só podemos en· 
tender um plano de saude ou um seguro de saúde 
como um Instrumento suplementar, para os que po· 
dem pagar, porque a responaabrlodade com a saúde 
é do Estado em pnmeoro lugar 

Vimos a1nda, nas reportagens dos JOmlll!l cleste 
Iom de semana. que a pnvabzação Já rendeu U$50 
blhões. e que seu programa agora va1 entrar na reta 
fonal. Portanto. o Estado está se fovrando de empre
sas - munas delas onerosas para o Estado, que era 
o seu controlador -. e está entrando dmhe1ro no ca1· 
xa. Sempre se dtsM que a reduçio do tamanho do 
Estado era necsméne para lacolllar as açiies em 
campos tradiCIOnalmente seus, como segurança pú· 
bllca, JUSIIÇa, saúde, educação. 

Jé hof& temos nollcoa, por e~lo. de rastn· 
çio de verbas na educaçio. onclusove para a meran· 
da escolar. Nio seo se lã no Estado do Senador 
Francal1no Pellltra, que preside esta sessão, as un1· 
versodades federais esUio em greve. mas hé um 
grande numero de 1nsllluÇães de ensmo supenor la· 
dera1s em greve, porque 8XIStem rroa1s de 5.000 va-
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gas de professoras que se aposentaram - rnuiiOII 
aprassararn a aposentadona em razão das reformas 
admlmstrallva e da PnwdêllCIB -. e lo! autonzada a 
reposiÇão de apenas 2.700 vagas. Além disso, os 
salános são VIS, e as umversldades estão realmente 
exangues, enfraquecidas, sem recursos Precrsamos 
reconhecer que as uniVersidades têm defeitos e pra
ooncenos. mas não sara agora, em um Governo cu
JOS expoentes são filhos da UnM!ISidade pública - a 
começar do PrBSKienta Fernando Hennqua CardOso, 
dos MmiSiros da Educaçio, da Fazenda, da Saúde e 
de tantos outros -, que teremos que assiStir ao seu 
desmonte. a sua destruiÇão. 

Nos dois assuntos. educação e saúde - a gos
tana de ressaltar a questão da saude -. há necessi
dade de um 1nves11merllo macço do Governo. O pro
blema não é apenas de má gestão. de despeldiCIO. 
O problema e também da ma1s recursos. lembram
se de que a CPMF (Contnbuoção PIOVI&Óna sobra 
Mov11nentação Financeira) vencerá em JllnBIIo de 
1999 e rapnosenta maiS ou menos RS7 bilhões por 
ano. Ora, se as COIS8S já estão dlf1ce1s, se toda a 
pesquisa de opruão pública mostra que a saúde é a 
prme1ra ou segunda ma10r que1xa do povo braslletro, 
como poderemos pelder R$7 b1lhões de recursos 
em jana1ro? E como fica o flnanclllm8rllo do sator? 

O M1mstro José Sena está 1mpnmndo dinamiS
mo à pasta, está se mcMmentando, está erlfrantan
do corapsamente a questão da dengue, adotando 
uma séna de piOVIdêncas. 1nclusrve cnando uma se
cratana de mvestmentos para canear maiS recursos 
para a saúde No entarllo. é IIVIdente que temos de 
equac101111r a questão com fontes pennanantes de l1-
nanc1amerllo, poiS, do contláno. teremos sempre a 
saude como uma grande que""' do povo brasileiro e 
um grande lator de raclamação do Governo. 

V8Jarn o caso dos Estados Unidos, que edota
ram um outro modelo de linanc18merllo da saúde, 
semelhante a um plano de saude, portanto, essen
cllllmenta pnvado: aquele pais está com urna corms
sAo conslllulda pelo Presidente da RepúbliCa, rees
tudando toda a questão. Costumamos ouvir aqu1, 
pmapalmente das autondades econ6mlcas, qua a 
saúde é um saco sem lundo. que quamo maiS se 
põe d1nha1ro, ma10r a necess1dade de recursos: lfllll
giiiBm que nos Estados Unidos essa fonna de fiMn
CIIIII'IIJrdo está se esgotando. po~que ales devem 
chegar ao ano 2000 com maJS ou menos 14% do 
PIB sendo coriSumldos na saude, e as pessoas não 
têm possibilidade de pegar um plano ou um seguro 
de saude, po~que, dadOs os anos custos da mediCI
na amencana, os PI8QOS dos planos são elevadíss1-

mos. Erlf1m, o s-ma amencano de saúde •tá de
monstrando SinaiS de lad1ga. E note-se que. num da 
~. O Estado ele S. Paulo publicou uma maté
na sobre os pnnapa1s labbl• que aluam am Was
hington, pnnc~palmente JUrllo ao Congresso amenca· 
no, relaCIOnando quanto cada um gasta por ano para 
lazer seu lobby na capital arnencana. Em pnme1ro 
lugar, o ma10r lobby, o que maiS gasta é a Assoe•· 
ção Médica Amencana. Justamente para evdar que 
se altera esse siStema de l~~~ancamerllo da saude 
em VIQOI" naquele pais. Acontece que o Sistema está 
mostrando s1na1s de exaustão Já não há maiS recur
sos para atender àquela forma de 11nanc1amerllo. 

Quando exarn1no esses planos de sa(qe, em
bora sendo mediCO, não observo os 1ntenssses da 
classe médiCa Ela tem 1meresses legft1mos nesse 
proJBIO, mas não devem prevalecer; poiS temos que 
olhar o 1rderesse do consumodor. Todos os órgãos 
de defesa do consumidor mandestaram-se pela re
JIIIÇlio dos doiS proJBios, tanto o que ,_ da Câmara 
quanto o substiiUINo do Senador Sebastião Rocha. 

Sr. Presidente, como somos pns1one1ros do 
Reg1mer11o, só podendo anerar o piOJSio onundo da 
CAmara medante supressão, estamos numa Situa
ção extremamente dlfic11, porque, aperentememe, 
pelo que se tem colhido de opii\IÕeS, as UniC8S vo
zes a lavor do ProtelO são algumas do Governo e do 
sator das segu~adoras As grandes companhi8S se
gurado~as estão defendendo o piOjelo Então, lemos 
que venflcar ISSO com cautela. Sem 181 não é possí
vel continuar, mas pi'IICisamos exarTIInar esse pro
blema com cuidado. po~que diZ respeno ao Interesse 
de mdh6es de b1BS1le1ros. 

lms!Jino que essa d1scussão será retomada 
Talvez seja conve111erde reJIItlarmos os piOJSIOs e 
alaborarmos um que possa tramdar IBPidamerne no 
Senado e na Câmara, medante acordo de Lideran
ças, e que atenda maJS ao consum1dor e às lnstdul
ções de cooperatiVas médiCaS, além de outras que 
estão comra o ProtelO da forma como está formula
do, taiS como os órgãos de classe dos médiCOS bra
siletros. 

Sr. Preslderde, gostana de renerar m111ha espe
rança no MiniStro José Sena. o Calogeras da saude, 
como Já comentei. Espero que S. Ex", mesmo não 
sendo médiCO, mas econormste, se .. tão efiCiente, 
tão bnlhanta no MNIISténo da Saude quarllo too Caló
geras, um cnriJ, no anbgO M1n1steno da Guerra. ou 
quardo Salgado F11ho, O pnmeoro CIVd que !01 MllliStro 
da AeronáutiCa Esperamos que, com sua compe· 
têncla, sua rapaCidade de luta, seu estilo gensncal e 
com o apo10 IndiSpensável do Presldeme Fernando 
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Hennque Cardoso. responsavel d1reto pela oda de 
S Ex" pare o Monosténo, possamos ter maos recursos 
para promover a saúde do povo brasolelro e ellmonar 
de nosso ternt6no doenças corno a dengue. que de
nuncoa a tragolodade de nosso sostema de saude pu
bhca 

Mudo obngado 

Durante o d1scurso do Sr Luc10 Alcãn· 
tara, o Sr Francehno Pere1ra deixa a ~ra 
da presKiimc~a, que e ocupada pelo Sr. Ra
mez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebel) - Pela or
dem de onscnção. tem a palavra o Senador Francelo
no Pereora 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG 
Pronuncoa o seguonte doscurso l - Sr Presodente. 
Sr"s e Srs Senadores. a hgação de M•nas Geroas 
com o sul da Bah<S. por meoo da BR-367, representa 
uma asporação permanente dos Eslados da Bahoa e 
de Monas Geraos 

Do trecho completo que 11ga Monas ao sul da 
Bahoa. da ordem de 98 quolõmetros. 1a estão em fase 
de pavomentaçio 35 quolõmetrus. restando apenas 
uma extensão de 63 quolõmetros Agora. toda a re
goão do Vale do Jequot1nhonha moboloza-se para que 
os Governos Federal e Estadual agrhzem a conclu
são da obra 

Leve• pessoalmente, ao Presidente da Repu
blica. Fernando Hennque Cardoso. no Palácio do 
Planaho, o clamor da região pela conclusão da pav•· 
mentação Em despacho lonnal, o Senhor Presiden
te da Republica recomendou ao Sr M1n1stro dos 
Transportes. Eloseu Padolha a adoção das p110vodên 
CIBS necessanas ao terrruno das obras 

Ainda agora. por ocas1ão da liberação da Ro
dOVIa Fernão Doas (8R-3Bt ), no trecho entre as Cida
des de Nepamuceno e Belo Honzonte. com a pre
sença do Senhor Pres•dente da Repubhc~ redere• 
ao Sr MiniStro dos T oanspones a 1mponãnc•a dessa 
obra e as proVIdências recomendadas pelo Preso
dente Fernando Hennque Cardoso 

O Presidente adotou duas proYidênciBS pnnc1 
pa1s detenn1nou a plena e lotai aplicação dos recur 
sos prev1stos no Orçamento Geral da Umão do cor 
rente ano. no valor de R$5 m•lhões. e a suplementa· 
ção. no presente exerc•coo, de R$13 m•lhões para 
complelar o aslaltamemo curo orçamento tolal e de 
R$18 milhões 

Sr Presidente, o trecho Almenara Jac•nto-Sal
to da 0JvJsa e um &egmento rOdov•ano de Jmportãn
c•a nac•onal Ele ~nterltga as duas pnnc1pa1s rodov1as 

longdud•na•s bras11eoras a BR-1 01, na Bahoa, e a 
BR-116, em M1nas Geraos, penmtondo a allamAncoa 
de trafego no senbdo norte-sul entre essas duas ro
dovias 

Na verdaae esse trecho aa BR-387 pemwte a 
l1gação do Centro-Oeste com o ldoral sul da Bah•a. 
especoalmente Pono Seguro, poss1b1ldando o fácil 
acesso de m~ne~ros. gDianos. bnunkenses, mato
grossenses e tocantonenses a uma das regoões maiS 
prom1ssoras do Bras•l em matena de tunsrno 

Mas nãt' são apenas os aspectos econ6mlcos 
assocoados ao desenvolVImento do tunsrno que des
tacam a omportãnc<S da pawnentação da BR-367 O 
trecho a ser paVImentado constrtuora Importante cor
redor de escoamento da produção agncola do aul da 
Bahra em drreção aos centros consul'l'lldonls do su· 
deste do Brasol Além d1sso, pennd1ra que todo o 
Vale do Jequ111nhonha, em Monas Gera1s, uma elas 
reg•ões ma•s carentes do Pa•s. sera ogualmente ~nter
hgaelo por rodovoa aslahada e tenha acesso a outros 
centros de produção e de consumo 

Sabemos que a l•gaçio rodovoana de M•nas com 
o sul da Bah•a. por meoo da pavomentação da BR-367, 
teve IniCIO na decada de 80, durante nossa admmos
tração no Governo do Estado de M•nas Geraos. Na
quela ocasião conseguornos pavomentar um llecho 
de 115 qu1lõmetros. que Ioga ltaob•m. na Roo-Bahoa. a 
Almenara. passando pela cidade de Jequd1nhonha 

As obras de pav1mentaçao do trecho Almena
ra-Jaclnto-Salto da 01v1sa vêm-se arrastando ha 
ma1s de dez anos Durante esse longo penado, ocor
reram sucess1vas ordens de rem1c1o e paralisações. 
sempre sob a alegação da falta de recursos. 

Do lado baoano, a BR-367 JS esta totalmente 
pavomentada tendo a obra s1do 1naugurada em mar
ço ult•rno. com o asfalto chegando ate ao tennonal ro
dov•ano da c•dade mone~ra de Salto da DIVISa 

A complementação de sua pav1mentação tem 
um srgndocado Importante o de perm1t1r que mrlhares 
de brasileiros de M~nas e do Centro-Oeste possam 
partocopar elas cornernoraçoes dos SOO anos de des
cobnmento do Brasil. no ano 2000. po1s a BR-367 
tem seu ponto final exatamente na c1dade h1stonca 
de Santa Cruz de Cabral•a. prox•ma a Porto Seguro 
na Bah1a 

Ass1m como todos os m•ne•ros. Sr Presidente, 
estou conhante em que, a partir da recomendação 
do Senhor Presidente da Republoca ao emrnente Mr
mstro dos Transpones, Sr Ehseu Padolha, o velho 
sonho da pavomentação da BR-367 podera t•nal
mente transformar-se em realidade 

Mudo abrogado 
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O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Conce· 
do a palavra ao Sanador Romero Jucá. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Emendes Amo
nm, pelo prazo regornental de vinte monutos. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO Pro
nuncoa o seguonte doscurso Sem revosão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs Senadores, o proJeto 
de rolagem da dívida do Estado de Rondõnoa que 
chega a esta Casa merece algumas considerações. 
que fareo neste momento. 

Em 1995, tnnta doas apõs sua posse, o aluai 
Governador do Estado, Waldor Raupp, dovulgou pu
blocamente que o Banco do Estado de Rond6ma es
tava quebrado, poos apresentava uma dovoda de 
aprmamadamente R$30 molhões na praça. Com ISSO, 
S. Ex" cometeu um cnme a população. assustada 
com a notícoa da faJênaa do Banco, retorou dele todo 
o seu donheoro O Beron movornentava R$20 molh6es 
referentes a recursos de ompostos federaos. para fa
zer capotai de goro e garantir o lastro 

Logo após a solocotação do Governador. o Ge>
vemo Federal autonzou a ontervenção do Banco 
Central A pnrneora provodênaa dos edmonostradores 
foo um pedodo de fonancoarnento à Caoxa Econ6moca 
de R$21 molhões, com JUros de 5%, para cobnr os 
recursos dos ompostos que tinham sodo usados Ape
sar de não haver necessidade. osso foo fedo para 
agradar a esfera federal O valor too pago ao Gover
no Federal. que. naquele momento. estava usando 
donheoro do povo- recursos do BNDES e do FGTS -
para salvar outros bancos. como o BanerJ. o Banes
pa e o Banco Econõmoco 

Com a obtenção do relendo lonancoamento, 
complicou-se maos a sduação do Beron A cada mês, 
o onterventor oa tomando, a Juros anos. maos e maos 
donheoro da Caoxa Econõmoca Federal. Com osso. o 
Beron passou a dever, so à Caoxa Econõmoca Fede
ral, R$226 molhões Além dosso. a admonostração do 
Banco Central, quando assumou o controle do Ban
co. contraou outras doVJdas e. ao tonal, resolveu hquo
dar ou pnvatozar o Baron, deoxando uma conta de 
R$500 molhões para o Estado. 

Vondo o Programa de Demssão Voluntána, ha
vora os debotos trabalhostas O Governo Federal. por 
meoo do Banco Central. quer pnvatozar o Banco do 
Estado de Rond6noa. mas ha essas diVIdas a serem 
pagas 

O Govemo do Estado. que e um verdadeoro on
competente, esta aceitando assumor esta dovoda de 
R$500 molhões, que sere paga em 30 anos ao Ge>
vemo Federal Ou SeJa, caso esta rolagem de dovoda 
venha a ser aprovac:la pelo Senac:lo. o povo c:lo Esta-

do de Rond6noa passa a assumor, c:lurante 30 anos, o 
pagamento c:le uma díVIda de R$500 molhões contrai
da pelo onterventor do Banco Central a mando do 
Governo Federal. 

O proJI!tO para a rolagem dessa dívida encon
tra-se na Casa. mclusove com autonzação do Banco 
Central O Banco Central, é claro, deu parecer fave>
rável, porque onteressa a ele, ao Governo Federal e 
à Caoxa Econõmoca que o Banco do Estado de Ron
d6noa - seu povo - assuma essa dívida. O Estado 
de Rond6ma é pobre; tem ddocukladee na área de 
segurança, saude, educação e agncuhura; não diS
põe de fonancoamentos do BNDES nem de progra
mas lederaos. No entanto. esta por herdar essa diVI
da de R$500 molhOes. 

Os Deputados Estac:luaos do Estado de Rond6-
noa cnaram uma CPI Nela. too apurado que o únoco 
responsavel por essa diVIda e o própno Governo Fe
deral, por ontermédio do Interventor do Banco Cen
tral. Alem diSSO, não se sabe em que foram aploca
dos esses recursos Alega-se também que a respon
sabolodade e do Plano Real. Se a CPI apurou que 
essa dívida não e responsabdldade do Govamo e do 
povo do Estac:lo de Rondõnoa, por que essa pressa -
Já que esta escnto aquo urgêncoa urgentíssoma - em 
aprovar esta rolagem da dívida e deoxar o Estado de 
Rondõnoa encalacrado? 

A Assembléoa Legoslatova, em seu parecer, en
camonhou o relat6no e o pedodo das punoções dos 
responsaveos ao Banco Central, ao pnípno Presiden
te da Republoca e ao Monosteno PúbliCO Federal. 

Tenho esperança e acreddo que os Senadores, 
que têm por obngação zelar pelo onterease do povo 
e dos Estados, pela soberanos dos Estados e, pnnct
palrnante, pela lei, venham a aprovar a rolagem da 
dovoda do Estado de Rond6noa, pnncopalrnente de
poos de terem em mãos o relat6no de uma CPI que 
aponte os responsáveos por esta diVIda de R$500 
molhões. Não acreddo que nós, SenadO- de Rapú
bloca, oremos focar avalozando Estados ou órgãos que 
croam dívodas, desvoos por coi'I'IIPÇ6es. 

Mesmo sendo do Estado de Rond6noa, aonde 
não tove o prazer de analosar o piOflllo dessa divida 
que esta corculando no Senado e, como há pedodo 
de urgêncoa para sua votação, dlhcllrnante teret con
doções de fazê-lo. Para quem não conhece o proble
ma do meu Estado, quero dozer que Rond6noa nunca 
obteve um lonanaarnento do Governo Federal que 
representasse a metade desse valor e que, agora, o 
Governo Federal lhe ompõe, à vontade da Caoxa 
Econõmoca e do Banco Central, uma dívida de 
R$500 bolhões 
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Dessa forma. se não houver responsabilidade 
dos Srs Senadores vamos sacnf•car o Estado de 
Rondõma Estou encamanhando holl! canco raquen
mentos a Mesa para que analisemos as contas des
se tanancaamento e as condações do Estado de Ron
doma e laçamos essas rolagens 

Ha um tempo. o Governo do Estado sacou e 
desvaou ondevtdamente o dtnhetro do FGTS das tra
balhadores, depositado na Catxa Econõmaca. Esses 
recursos aanda não foram ressarcodos a Cauca Eco
nbmtea. estando o Estado de Rondõnta anadtrrpente 
para lazer esse tapo de ftnanctamento Como esae 
proJetO tnctuo as custas trabalhostas dos tuncoananos 
do Beron e uma ordem de R$30 milhões que trata 
ao PDV - Programa de Demassão Voluntána -. or
çando um total de R$44 mtlhões. estamos apresen
tando um protelo paralelo 

Pedtremos urgêncaa urgentassoma JUnto aos Se
nadores a Iam de que aprovem o repasse desses re
cursos para pagar os tunaonaraos do Beron, não os 
detxando pre)udiC8Cios no recebimento dos seus 
Fundos de Garantta - tnclusove para aqueles que 
Querem sua demtSSio negoctada 

Que ha)8 recursos por antennedtO do Banco 
Central e não do Governo do Estado, porque, se o 
Senado aprovar o repasse desses recursos para os 
cofres do Governo do Estado, mata uma vez o povo 
de Rondõma será roubado, tá que o relendo Gover
no Estadual não tem Interesse nenhum em pagar as 
dovtdas dos tunc10nanos e em manusear bem os re
cursos no Estado Enlão, se o Banco do Estado de 
Rondóma esta sob tntervenção do Governo Fedenll 
por metO do Banco Central, e obngação desle rece
ber os recursos e pagar esses lunaonanos. 

Em um prazo maJOr, diSCUhremos a rolagem da 
dovtda do Estado de Rondõnta. até porque, em ou
tros Estados. os governos estaduaiS estão ,..urmn
do seus bancos, com o pagamento da melada do 
pr81UIZO pelo Governo Fedelal por tntennédlo do 
Banco Central Quanto à outra metade. o Estado as
sul'lllna a responsabilidade e, assrm, o banca. 

VetO o banco de um Estado como um semço 
essencial a qualquer governo. No caso do mau Esta
do, a &XIstêncta de um banco é fundamental polque 
são grandes as diSIAnctas entre as cidades e não há 
outras ansbluiÇiieS bencénas em Rond6nta. Em de
- de Cidades não há sequer um banco, apenas 
um posto avançado do banco estadual, que -.ele 
ao comérao e aos funCionános. Com a pmoatmoção 
do Beron, essas repartições serão lec:haclu Enten
do. por tsso, que cabe ao Governo estadual IUIIIUmtr 
o controle do Beron 

Sr Prestdente. Sr"s e Srs Senadores, em 
Rondônoa, mutretas montadas pelo atual gavarnador 
vrsam a pnvatazação do Beron, porém o banco pos
sua uma dtvtda de ASSOO milhões O Governo Esta
dual negocaou com o Banco Rural de Manas Genus a 
venda do Beron por R$20 milhões - J8 esta quase 
vendado lrnaganem Srs. Senadores. ha um IIIIIIIICta· 
manto do BNDES ao Banco Rural no valor de R$100 
mtlhões Ou seJa. o Beron sera pnvattZado na base 
da mutreta O Banco Rural recebera R$100 mlhões 
do BNDES. pagara R$20 rnlhões ao Estado de Ron
dônta e hcara com R$80 nulhiies a Juro& balxí....-

Srs Senadores, ate eu, que não tenho dlnhetro 
algum, podena assumar o Beron - que poaaut um 
ele\l'ado patnrnõnoo - por R$20 mtlhões e receber 
gi'BCIOsamente CIO BNDES R$100 mlhões, dlllhetro 
onundo do FGTS Esses recursos podenam ser tn
vestados no Estado ae Rondõnta, ou em outros Esta
elos da federação. nas pequenas e mteroerqJI'8SBS, 
na agrotndustna na agncultura e em outros piOJ8tos 
de desenvolvamento 

Lamentavelmente, neste governo eXIS!e e mã
ha da area ftnanc&~ra, que age deste jeito' pega o dl
nhetro que devena ser anveslldo na produçio, na ex
portação, na melhorta do ntvel de empregos em nos
so País e o entrega para um banco. Banco de onde? 
De Mrnas Gerais• Se mnguém tem nada a ver com 
Mtnas, o que tem Mtnas a ver com RondOnla? Por 
que tem o povo rondontenSB de pagar, durante 30 
anos, urna dtvtda que vat alcançar até os ~ ne
tos? Vender o Beron --r não, dar- e um negó
CIO da Chtna po'Que estão recebendo R$80 mrlhões 
de troco. 

Por ISSO e que vamos. nesta Casa. conveucer 
os nobres Senadores de que queremos a rolagant 
de díVIda, mas dentro da legaltdade. Oue...,_ até 
assumar parte do preJUIZO provocado pelo Banco 
Central, mas queremos que o Banco ~ tam
bém assuma a parte dele. !: multo bom. é muito o6-
modo para o Governo Federal, por rntermécloo do 
Presidente da Repubhca. negocar com um Governo 
ancompetente como o do Estado de Rond6na. Um 
Governo tão corrupto que, com cara de bonzmho, 
assume essa díVIda de RS500 mlhiies. dtvida que o 
povo de Rond6nta não contraiU, dllnda que lem de 
ser dtscubda. dtvtda que pi too apurada por uma CPI 
que apontou os verdadeiros culpados, divida que 
para ser renegoctada tem de passar aqut pelo Sena
do Cre10 que os Srs. Senadores, que Já .-lo de 
olho nessas mutretagens eXIStentes na ára flnan
ce~ra. dese,am conhecer tnletramllnte as queeli!es 
que envolvem a dtvtda do Estado de Rond6rna. 
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Espero contar com a compreensão dos nobres 
Senadores. Não deseJo que o Estado de Rondônia 
seJa preJUdiCado pela não-cole do da rolagem da 
divida, entretanto. a aprovação da roJagem de R$500 
m1lhões e lriBCeltável, pnnc1palmente por tratar-se de 
uma quantl8 que o nosso Estado não deve 

DeseJO que o Governo Federal. JUnto a sua 
área económiCa, procure usar melhor recursos publi
cas e não dê graaosamente o d1nhe1ro do povo as 
entidades financeiras. po~que essas foram as que 
maiS lucraram ..ate Pa1s Se ha um setor que rna1s 
ganhou d1nh111ro no Pais f01 o dos bancos, um dos 
maiS prest1g1ados pelo Pmsldente Fernando Henn· 
que 

Há urna grande massa de desempregados hoJe 
no Pais, massa que va1 votar no d1a 4 de novembro 
e que não va1 aceitar que o P1es1dente Fernando 
Hennque bre o d1nhe1ro do trabalhador para entregar 
às grandes instituiÇões f1nance1ras. Esse é o mo
mento de se tomar sénas pi0VIdênc1as com relação 
a esse assunto 

Mais uma vez. espero que o Senado vote com 
ecoetDRiêlnllriC"'IB, com responsabilidade, para não dar conti
nuidade e aval a essas 1rregulandades. 

Sr. Presidente, peço que o meu d1scurso SeJa 
dado como lido. 

Muito obngado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO 
DO SR. ERNANDES AMORIM. 

Em fevereiro de 1995 o Governador de Rondõ
niB convidou o Banco Central para 1nteMr no Banco 
do Estado de Rondõrua- BERON 

O Banco apresentava um passiVO de aproxima
damente 30 rnlhões de leaiS, InclUindo 20 milhões 
referentes a recursos de Impostos federaiS que reco
lhiB, e rebnha, para lazer cepdal de g1ro. 

A pnrne1ra piOVIdênaa dos adminiStradores do 
Banco Centnll 101 empi8Star 21 milhões da Ca1xa 
Econõmica, com JUros de 5 por cento, para repassar 
ao Governo Federal. 

Aberto este cam1nho, a cada mês os emprésti
mos com a Caixa eram engordados, e ao f1nal de 3 
arms, somavam 226 molhões de rea1s 

A administração do Banco Central fez outras 
dividas, e ao final resolveu liquidar ou pnvatiZBr o 
Beron, deixando urna coma de 500 milhões de rea1s 
para o Estado. 

Este é o valor do pedido de empréstimo enca
mll'lhado pelo Governo Estadual para sanear o Be
ron, e depoiS pnvabZá-lo 

Mas acontece que a Assembléia Leg1slal1va do 
Estado de RondõniB promoveu uma CPI para venl1-

car o aumento desta diVIda. e o Relatono F1nal res
ponsabiliza os adminiStradores do Banco Central 

Cop1as deste relator~o foram encaminhadas ao 
Pres1dente da RepubliCa, ao MiniStro da Fazenda. e 
a autondades do M1n1stér1o Publico para as provl
dênc•as cac•ve•s 

A pnnc1p1o, entendo que não cabe o endiVIda· 
mento do Estado para pagar por diVIdas cnadas em 
adm1mstrayão temporana do Banco Central 

Neste sentido, 1nclus1ve, estou promovendo o 
er1C&m1nhamento de proJeto de le1, para o dlsclpllna
mento da matena. 

Mas enquanto o proJeto não e aprovado. não 
acred~o que os Srs Senadores 11ão aprovar este pe
dido de empmst1mo sem urna venflcação préVIa da 
real responsabilidade do Banco Central 

Trata-se de urna dnnda desnecessána, tomada 
com a Ca1xa Econõmca a Juros a~os. 1ntelbancanos, 
extorsNOs 

Não se pode admitir que a autondade do Ban
co Central se)B utilizada para cnar d1VIdas para esta
dos pobres, como Rondôn1a, apenas para dar lucro 
a Ca1xa Econõmoca. 

Se1 que os Srs Senadores são homens de res
ponsabilidade, e para a maténa ser adequadamente 
deliberada, estou encaminhando pedido de Informa
ções sobre as provldênaas deconentes do Relatóno 
da CPI da Assembléia 

Por outro lado. eXIste a questão dos funciOna
nos destas 1nst~u1Ções colocadas em l1quldação ou 
para pnvabzação. 

Entendo que esta questão, SBJB das causas 
trabalhistaS, se)B do Plano de Derrussão Voluntána, 
deve ser tratada d1181amente pelo Banco Central. 

Tambem neste senbdo estou preparando um 
PI'Of8ID de le1, para determinar ao órgão mterventor o 
pagamento das diVIdas trabalhistas e de eventuaiS 
planos de demiSsão voluntána. nos casos em que 
S8J8 deliberada a hquldação ou a pnvabzação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 8XISie BJnda 
outra questão. 

Falo da ed1mplênc1B do Estado com o FGTS 
Recentemente o Governo de Rond6nl8 101 11'111· 

rnado pela Cauca Econõmoca a devolver quase 3 mi
lhões de reaiS que foram sacados Ilegalmente de 
contas de servidores públiCOS VInculadas ao FGTS. 

Sabre o atendimento desta mbmeção, não te
nho a Informação ollc1al, embola haja expedido tele
grama ao Presidente da CaiXB Econõrnica 

OIICIOS8manle, meu gabinete 101 Informado que 
se lena ~eallzado um contrato para e devolução des
tes 18Cursos em 3 ou 4 parcelas 
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É prec•so venfiCSr a ad•mplênciB nesta ques-

Ião 
Neste sentido, para esclarecer a tramllaQiio do 

pedido de empresbmo. tambem estou encaminhan
do um pedido de Informação 

Mudo obngado 

O SR. PRESIDENTE (Ramez T ebet) - V E.x1 

será atendido na lonna regimental 
Sobre a mesa, requenmento que sara lido pelo 

Sr 1° Secratáno em exerclao. Senador A~1ndo Porto. 

É lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N" 229, DE 1998 

Senhor Presidente, 
É rnobVo de pesar para o Alo Grande do Norte 

e para o povo bi'BSIIelro o laleamento do Dr Tarc1510 
de Vasconcelos Maia. de tradiCIOnallamll•a de pollt•· 
cos nordestinos, méd100, ex-Deputado Federal. Go
vernador do R10 Grande do Norte. Secretano de Es
tado da Educação, além de outros mportantes car
gos, como Prasldente da CompanhiB Nacional de Al
calls e Presidente do lpase 

O Senado Federal não podena de1xar de ho· 
menagear o 1luslra homem públiCO, pelos relevantes 
semços p~ ao Pa•s e aos Estados do R1o 
Grande do Norte e da Paraíba. 

AdemaiS, é também pa1 do nosso estimado Se
nador Jose Agnp1110 que se dos1111gue no Senado 
Federal pelos seus meritos e lambem pela canviVên
Cia alat1va que mantem com lodos os seus oolegas. 
lndependent- de questões IdeológiCaS ou par· 
lldénas 

Dai porque raqueramos que o Senado Federal 
lhe preste as seguintes homenagens 

a) II1SIIrçio em ata de voto de profundo pesar; 
b) aprasantaçio de condolênciBS a lamiha, aos 

Governos dos Estados do RIO Grande do Norte e da 
Paralba, e às 1'811p8d1Vas Assemble18S LegiSlativas 

Sala das Sassãas, 13 de abnl de 1998 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebel) - O re
quenmento l1do depende de votação, em CUJO enca
minhamento poderão lazer uso da palavra oa Srs 
Senadores que o dese~rem 

Pela ordem 1a mamlestou essa vontade o Pre
Sidente desta Casa Senador AntoniO Cartas Maga
lhães. Em segu1da falara o Senador Francel•no Pe
reua. 

Com a palavra o Senador Antomo Carlos 
Magalhães 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGAutlES 
(PFL - BA Para encaminhar Sem leYISão do ora· 
dor.) - Sr Pres1dente, S .. s e Srs Senadooes, é 
realmente motiVO de pesar para o Pa1s, para o R10 
Grande do Norte e para o Nordeste o lalecunenlo de 
Tarc1S10 Vasconcelos Mal& Acompanhe• de perto 
sua v1da. pelas c•rcunstolnc~as do deshno, 101 levado 
a estudar na Faculdade de Med1e1na da Bahla, onde, 
com pessoa de tamn1a tradiCaonal na reg1ão cacaua
ra. casou-se e teve filhos 

Tarc•s•o Ma1a sempre lo• dessas l1guras, desde 
estudante. marcantes pela sua elegância no trato, 
pela sua competénc•a e - d•na ate mesmo - pela 
sua bondade De lamliiB da Paraíba, de onde mpe· 
rava em seu sangue a politiCa. mesmo sendo um ho
mem de partido. um homem de !acção. era eXIn!ma· 
mente hábil e gent•l com todos aqueles que com ele 
hdavam Fo1 ass1m quando estudante. na tunna de 
1939, portanto. 13 anos antes da m•nha tunna. Mas, 
de qualquer sorte, t•vemos contato rna101 em VIrtude 
de ter como colega de turma seu •nnão. OtáVIO Manz 
Mala Dai por que pude partiC""'' um pouco do 11810 

de sua lamli1a e ver que aquelas lutas da epoca da 
Para1ba e de Catule do Rocha não •nlluenciBVBIII na 
l1gura humana do Dr. Tarc1S10 Vasconcelos Maa. 

Indo para o R10 Grande do Norte. fez canaora 
poliiiCB como Secretãno de Educação de Dlnarte 
Manz, como Governador do Estado. e d~. em 
âmbito naaonal, na CompanhiB Nac1011al de Alcalls. 
Mas em toda parte era o mesmo homem 1nte1ro, cor· 
rato, diQno e sobretudo educado Era um cav&fhalrn 
na maiS ampla acepção da palavra. trazendo no san· 
gue aquelas lutas de Catule do Rocha Isso IIIZIB 
dele urna f1gura dderente e por ISSO mesmo lowada 
por todos que tiVeram a ventura de ~. 
como e o meu caso e o de mudOs PaMIMIIIaniS 
brasde•ros. porque ele lambem fo• Deputado Federal 
quando ~ngreSSIII na Cãrnara dos Deputados, em 
IU59. Fomos lambem, maiS urna vez. colegas no 
PaláciO T1radentes e depois em Bras1i1B 

Pertso que o Senado. pela f1gura de TarciSIO 
Mam, tena que se manifestar. como va• se mandes-
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tar, certamente, nesta hora, e 8lllda por se tratar do 
pat do Senador José Ag..,.no, que segue a tradtção 
lamtllar de ser um homem de lutas e lambem um ca
valheiro. E aqut esttmado por todos os colegas, e 
dtsbngutdo por sua c:ompatãnc!B e. em todos os pos
tos que exerce no Senado, nas comtssõas ou no 
plenáno, é sempre o mesmo homem, em mats de 
uma legtslatura. 

Por ISSO, neste momento, quero dtzer ao meu 
companheiro José Agnpono - que a esta hora deva 
estar enterrando o seu pat, com o acompanhamento 
dos seus amtgOS do Ato de Janaoro - o quanto o Sa
nado sofra com o falecimento de Tarctsto Mata, pala 
ftgura honrada que era, e o quanto o Sanado sotre 
também por ver um colega attngldo em cheto com 
uma perda como a do PBI do Senador Jose Ag..,.no 

Portanto, ao Senador José Agnpino, à sua la
mOta, ao povo do R10 Grande do Norte e da Paratba, 
o meu pesar, o pesar do Senado Federal, o pesar do 
Brastl. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebel) - Conce
do a palavra, para encamtnhar, ao Senador Franceli
na Peretra 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG 
Para encamtnhar a votação Sem nmsão do orador ) 
-Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, este raque
nmento leva a asstnalura do PI'IISidente desta Casa. 
AntoniO Carlos Magalhães Essa ctrcunstãnc•a en· 
grandece atnda maiS a mandestação que esta Casa 
está promovendo pela tnsteza e pela dor do falec•· 
manto de um grande homem publiCO 

Nesta hora, estendo mtnha mão de tnsteza e 
de dor a Teresa, José Agnptno, Oto, Ana Stlvta, aos 
ftlhos e à esposa de Tarc1s10 Ma!B, que faleceu na 
manhã de sexta-letra, em plena Páscoa Eu estava 
em local diStante e não lut localtzado, pots meu de· 
safO era o de estar presente, neste tnstante, no ce
mdéno de São Joio Baltsla, no RIO de Janetro 

Sempre que me encontrava com o Senador 
José Agnptno, mesmo antes de estarmos aqu• no 
Senado, o Senador se dtng!B a mtm com as segutn· 
tas palavras: •o seu amgo Tarc1s10 Ma!B não esta 
passando bem". F01 o amtgO Tarc1s10 Ma!B. com 
quem COrMVI muitos anos, com quem tiVe um conta
to permanente, pcxque ambos estavamos no exerc•
cto da VIda públiCa, que aprendt a admtrar pela com· 
petênc!B, pela grandeza de esplnto. pela serentdade 
na VIda públtca e pelos exemplos que detxou para 
lodos aqueles que com ele COnVIveram ou que o dts· 
ltngutram a dtstãncta Naturalmente, devemos lem· 
brar que Tarctsto Ma!B too Governador de seu Esta· 
do. o RIO Grande do Norte, e exerceu o mandato 

com absoluta 1senção, sempre convencido de que a 
VIda publica merece ser exerctda sem qualquer des
ltze e por ISSO mesmo e dtgno do respllllo da Nação 

Devemos lembrar que ele lo1 Presidente da 
Companhia Nac10nal de Alcalls. Presidente do IPA
SE, da Petroou1sa e lembrar que no exercício do 
mandato ele se d1sbngu1u como um democrata. Per
tenceu aos quadros de um partido no qual me lns
CI'BVI desde a mtnha moc1dade, em Mtnas Gerats, e 
por essa legenda, a Un1ão Democrábca Nacional, 
nos elegemos deputado federal. ele reprasentando o 
seu Estado e eu ~apresentando a mtnha terra. Mtnas 
Gara1s 

Confesso que me s•nto em falta, potque gosta
na de estar presente, olhando, nos ulttmos Instantes, 
a lace de Tarc1s10 MaiB Não lo• possível, mas desta 
Casa enVIo ao Senador José Agnp1no, nosso com
panheiro nesta tnstduiÇão, ao Embaucador Oto Ma!B, 
à Teresa. sua esposa, ao genro e aos netos de Tar
CISIO Mata o abraço fraternal de seu al'l'lgo e seu 
companhatro e lambem desta Casa, como fez o Pte
s!dente Anton•o Carlos Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a 
palavra o Senador Lúcto Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE. 
Para encamtnhar a votação. Sem reviSão do orador ) 
- Sr PreSidente, Srs Senadores, apenas para mani
festar para alem da mtnha asstnalura, polQue lam
bem subsctevl o requenmento de tniCtattva do Sena
dor Antomo Carlos Magalhães. o meu pesar pelo la
lec•mento do ex-Governador Tarc1s10 Ma1a 

Chegue• a ele por tatermediO de seu filho, José 
Agnptno Mata. hoJe nosso colega. meu ai'I'IQO, quan
do funtos tomos prelados· José Ag..,.no, Prelado de 
Natal, eu. de Fortaleza 

Ttve, então. oportunidade de travar conhact
mento com uma ftgura humana extraordtnána, de 
temperamento ameno, alavel - o que não S!Qntfica di
zer que não era homem com energa sufiCiente para 
governar um Estado pobte e dlftcll, como era o RIO 
Grande do Norte, onde executou uma admmtslração 
das l'nBIS provedosas Da mesma fonna, 18va presen
ça no cenano federal, ptes!dtndo empresas federaiS, o 
IPASE - lnstduto de Prevldênc•a e Asststánaa dos 
Servtdores do Estado, a Companhia NaciOnal de Ál
calis. tendo s1do, tnclustve. Deputado Federal 

Neste momento em que o Sanado deverá ma
nifestar o pesar pelo desaparectmento de Tarcfs10 
Mata. eu. como os que me antecederam, estendo lam
bem os meus sentimentos a seus lam111ares e ftlhos. 

PartiCularmente. alem do Senador Jose Agnpt
no Mata sou amtgo do Embatxador Oto Agnpono 
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Maoa, hoJe representando o Brasol na Alnca do Sul -
S Ex" , onclusove. teve o nome aprovado por este 
Plenáno para nos representar naquele paos Toala-se 
de um homem Ja de grande expenênaa no mundo 
da doplomacoa, no Monosteno das Relações EXIeno
res, e que la assumou o seu pnmeoro posto como em
baoxador, onde vem se havendo com multa compe
téncoa 

Portanto. Sr Presodente. Sr"s e Srs Senado
res, quero assocoar-me ao requenrnento de onlcoatova 
do Senador AntoniO Carlos Magalhães, no aenlldo 
de manolestannos aos Estados do Roo Grande do 
Norte e da Paraiba e a lamoha do Dr Tarcosoo Maoa 
no'3SOs pêsames e nossa lnsteza pelo seu desapa
recimento 

Como mediCO pedoatra em Mossoro, Tarcosoo 
Maoa se sentou atraodo para a VIda publica nacoonal e 
mudo a honrou. Como o Senador Antonoo Carlos 
Magalhãu lembrou, alem das suas raozes lamoll8res 
em Catole do ROCha. Tarcosoo Maoa é de lamoloa Ira· 
docoonal na voda publoca da Paraoba e do Roo Grande 
do Norte Em Mossara, deVIdo a proxomodade com o 
Ceara, muotas vezes, encontro pessoas que se Iam· 
bram do Dr Tarcosoo Maoa, mediCO pedoatra, profun
damente humano, que ali estabeleceu um relacoona
rnenro socoal que depois servou de base para a sua 
bem-sucedoda voda públoca e tra)lltona polítoca 

Era o que eu tonha a dozer. ao assocoar-me aos 
lennos do requenmento de autona do Senador Anto
noo Cartas Magalhães 

O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Em VO· 

tação o requenmento 
Os Srs. Senadores que o aprovam qU81ram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado 
Embora o pnmeoro sognalano do requenmento 

5818 o Presidente desta Casa, Senador AntoniO Carlos 
Magalhães, eu. que ocupo momentaneamente a 
Presldêncoa dos trabalhos, gostana de dozer que a 
Mesa se associa ao requenmento e se solldanza 
com a lamíloa do falecido Dr Tarcosoo Mal8, que. 
pessoalmente, não conheci, mas cu)& hostôria me too 
dada a conhecer a partor de 1964 

Sara cumpnda a determonação do Pleneno 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebel) - Conce· 
do a palavra ao Senador Jose Saad S Ex" dospõe 
de v1nte rmnutos 

O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO Pronuncoa o 
segumte doscurso ) - Sr Presodente, Sr"s e Srs Se
nadores. a maneora da gente somples do ontenor de 
Go•s quero hoJe lalar. de modo doreto e sem ro· 

deoos, num brevossomo doscurso, sobre assunto que 
me tem preocupado e que consodero da rnaoor '"""'" 
tãncoa Monha ontenção ao fazê-lo e hopotecar orrestn
to apooo aos produtores ruraos gol8nos, que dio duro 
dl8namente na cunura algodoeora. Não dogo que dão 
duro por eledo retonco e para dar maoor realce à ,.... 
vondocação que lareo em seguoda, mas tão-somente 
porque conheço pessoalmente a realidade desses 
agncultores, na qual o trabalho constante e dogno se 
mescla à etema esperança de ver frutolocar e muhoplo
car o produto de seus esforços 

A exemplo de tantos outros trabalhadores da 
agncullura por esse ornenso BraSil. os produtores 
gooanos de algodão sofrem ho)e por um erro, que J&· 
maos devena ser erro entre roas, qual 8818 o de acre
dotar nas promessas e nos parãmetros definidos 
para a polltoca agrocola brasoleora, sempre anuncl8-
dos com muda pompa pelas autondades goveme
mentaos da area 

Todos conhecemos um pouco a hostóna da 
destruiÇão da cultura algodoeora do Brasil. Este deu
se em razão de uma pohtoca oncornpetente e desvat
rada de abertura cornercl81 abrupta, sem prapara
ção, a qual nos trouxe a concorrêncoa do algodio Im
portado que olerecoa e oferece condoções de lrnan
coamento as nossas formas da ondústna têxtil que, de
vodo aos 1uros brasoleoros absurdos, nossos produto
res sornplesmente não conseguem acompanhar Poos 
bem. a realidade e que passsrnos de grandes expor· 
!adores de algodão para grandes omportadores. 

Percebendo o equovoco de sua polobca destru
tova da produção nacoonal. o Governo anunaou um 
plano para recuperar a lavoura algod081ra. Acrado
lando em Iaos promessas e que depoos da tempeala
de vona a bonança. os produtores gol8nDS plantaram 
163 rml hectares de algodio, arnploando a árae ocu
pada antenormente, de 84 moi hectares, ou S8IB. 
houve um oncremento de 94% na érea plantada' 
Também grandes onvesbrnentos foram realozados em 
tecnologoa de plantoo e em benelrctamento, bastando 
dozer que se passou de 23 para 36 usonas 

Todavoa, oniCIIldaS as colheitas, os preços mino
mos eslopulados pelo Governo em algUns rnen:ados 
sduarn-se abaixo desse novel Foca eVIdente, -
contexto, que os Instrumentos de apo10 à cultura em 
fase de omplementação pelo Govoemo são onsulrc-
tes para evdar urna catástrofe no setor Relrro-me, 
especoalmente, as lonhas de creddo olereadas pelo 
BNDES e pelo Programa de Escoamento da Produ
ção (PEP) 

Como podem ver, a area de produção de algo
dão, 1a deVIdamente amploada, e comparavel com a 
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area desapropnada pelo Exérctto Bras1le1ro no Mun•
CIPIO de Formosa, para tão-someme seMr de campo 
de Instrução de soldados em tempo de paz 

Quamo as linhas de credtto, estas nos levam a 
1mag1nar que a classe agncultora, em especiBI a al
godoe• ra. e v•sta pelos nossos polítiCOs da area eco
nõm~ea como verdadeiros marg1na•s. •n•m•gos pubh
cos. CUJO rr1a10r pecado é ostentar um patnotiSmo 
qu•xotesco, contranando aqueles que querem man
ter abeno um canal de eacoamemo de nossas diVI· 
sas, al•mentando a desnecessána e vergonhosa po
ht•ca de 1mponação 

Ponanto, JUnto a m•nha voz à doS produtores 
rura1s de algodão de Goiás. de suas enbdades rep
resentaliVas, bam como à das autondades politiCas 
da reg~ão. Faço rmnhas as reMndlcações desses 
produtores em favor do salvamemo de urr~a cuttura 
que somente agora começa a querer superar o lnfor
tuniO em que lo• lançada pela 1mprevldênc1B doS for
necedores da politica comerc•al ou, antes. da fab 
dela, que vtt1mou desnecessanamente o setor 

DoiS são os pnnclpaJS problemas enfremados 
pelos produtores Em pnme1ro lugar, os JUros cobra
doS nas linhas de creddo abertas pelo Governo Bln
da são bem supenores aos JUros dos f1nanc18memos 
oferecidos pelos conconentes estrangeiros. Em se
gundo lugar. a 1ndústna têxtil, a grande compradora 
de algodão, atualmeme. encomra-se bem ebestec•
da, monneme do produto argent1no, o que s•gndiCB 
d•zer que há uma cnse de l•quldez no mercado de al
godão 

Em razão desses latos, as reMndicações. to
das mutto claras e concretas, são as segumtes: 

I - Ouamo a ratonnutaçAo dos 1nstrumemos 
govemamemaiS de apo10 e lncenttJVO à c:ullura de al
godão· 

a) aquiSIÇão de 20% da produção de algodão 
em pluma de produtores não enquadrados no lnstru· 
mamo "AquiSIÇÕes do Governo Federal (AGF)"; 

b) ma10r agilidade na concessão dos crádttos 
do 1nstrumemo "Emprestmos do Governo Federal 
(EGF)", obadecendo-se ao valor 1megral do preço 
m1n1rno e estabelecendo-se prazo maiS dilaledo no 
venamemo das amo111zações •mennedlánas, ven
cendo a pnme~ra parcela apos 120 d18S; 

c) lambam m8lor agohdade na operac10f11111Z8-
ção dos Contratos de Opção, observando-se a com
pabbllldade emre o preço e o custo do produto no 
venamemo do comrato, custo reprasentado por JU· 
ros maiS armazenagem, e garantindo-se o atendi· 
mamo do mercado por tallnstrumemo; 

d) 1nstttu1Çio do Prêm1o de Liquidação nos ven
c•mamos dos "emprest1mos do Governo Federal 
(EGF)" não amparadoS pelo Comrato de Opção. e 

e) atteração da Resolução do Banco Central n• 
2.441, que d1spõe sobre a concessão de creddo aos 
fabncantes de 1nsumos utiliZados em produtos desti
nados a exportação. Propõe-se a supressão da ex
pressão "e emregues" no an 1° da refenda resolu
ção Ass1m. facubr-se-18 aos bancos flnanc~arem, 
com dinheiro maiS barato captado no extenor, não 
somente a produção vendida e emregue, mes tam
bém a vend•da e amda nio emregue, em autêm•ca 
operação de financ~&memo antecipado à produção 

11 - Ouamo às condições geraiS de Importação 
do algodão astrange1ro: 

a) estabalec•memo do prazo máx1mo de 30 
d1as para o pagamemo de algodão 1mponado, de 
forma a cnar condiÇÕeS de cornpabtMdade da parte 
do produtor naciOnal quamo ao f1nanaamanto: e 

b) aumento da alíquota de 1mponaçãc do algo
dão A atual alíquota esta sttuada em 6%, dentro da 
liSta de produtos da Tanta Externa Comum (TEC), 
v~gante no Marcosul. À guiSa de exemplo, a tanta 
médiB v•geme na Un•io Européta para o mesmo pro
duto srtua-se em 15'%, mBlS do que o dobro da nossa. 

Se1 que o problema vem atravessando déca
das e não pode ser resolvido de um da para c outro. 
Mas se• lambam que, se nada for leite a partir de 
agora. novas décadas passarão HoJe, acreditO ser 
ma1s lác11 encomrarrnos um denominador comum, 
que atenda financiadores e f1nanc•ados, até mes
mo porque não se manipulam maiS áreas de la
vouras algodoe1ras para fraudar a produção e o 
comérciO desse produto. Somos hOJ8 partes Inte
grantes de um Pais altameme democrata a, como 
tal, devemos ouVIr e atender todos os segmemos 
da nossa produção agrlcola, pnnc:~palmema dessa 
nobre fibra têxlil, CUJOS produtores oo-m ser OIM

doe lllnMis de um grlo que ecoa há mBlS de 50 anos 
em nossa hlstóna. 

Estou concluindo, Sr. Preaxlanta, e abono as 
I'I!Mndicaçl5es dos produtores de algodio de G01ás, 
por JUlgá-las JUstas e sensatas, !ando a certeza de 
que, uma vez atendidas, propiCIIIrio a retomada de 
um setor que tamo já contibu1u para o esforço expor
tador bras11eiro no passado, situação que, se Deus 
quiSer, há de retomar num futuro próxmo 

Era o que eu bnha a diZer, Sr. Presllleme. 

Durante o decurso do Sr. José Saacl. o 
Sr. Ramsz Tebet dellnl a cadamJ da pmsr
dolncla, que é ocupada pelo Sr. Elór Porte/la. 
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O SR. PRESIDENTE (Eioo Portella) - Concedo 
a palaVTB ao Senador Ramez T ebel 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS Pronun
Cia o seguinte doscurso Sem rev1são do orador ) -
Sr Presidente. Srls. e Srs Senadores. todos sabe
mos que a Reg1ão Centro-Oeste. maos especdoca
mente o Estado de Mato Grosso do Sul. tem a sua 
economoa baseada lundamentalmente na agncu~ura 
e na pecuana 

Mato Grosso do Sul e o Estado detentor do 
rnaoor rebanho bovono do Paos Nessa condição. le
mos que e dali o fotão donde provem a maoor receda 
do nosso Estado 

lnlelozmenre. a luta que os sul-maloilrossen
ses travam para promover a ondustnalozação do nos
so Estado. com vostas a transformar essa maténa
pnrna no propno rermõno sul-maio-grossense. rem 
sido em vão Não conseguomos aonda, por olllslácu
los de doversas naturezas. atongor essa mera 

E vertlade que - e ha quanto tempo - ternos 
lodo acenos para essa ondustnallzação do Estado de 
Mato Grosso do Sul Todavoa. agora, ha um lato que, 
sem dúVIda nenhuma, parece poder levar o sonho 
do nosso Estado - o sonho de um Estado maos de
senvolvodo, com melhor qualidade de voda e urna 
ec:onomta rnaos forte - a se tomar realidade. o gaso
duto da BoiiVIa percorrera 722. Km do temtóno sul· 
mato-grossense 

Então. urge que o nosso Estado não perca 
essa oportumdade E omportanre que as autondades 
federaos desenvolvam aquolo pelo qual esta Casa 
tanto tem lutado Tenho sido uma voz, modesta em
bora, a pregar uma pohbca de desenvolvomento re
goonal para lodo o Pais, uma pohtoca dderencoada, 
que possa arender a clniersodade do T emtóno Nacoo· 
nal, e, ass1m sendo, possa o Centro-Oeste, parbeu· 
!armante o Mato Grosso do Sul, receber benefocoos 
da área federal a lun de dar resposta aos gnmdes 
problemas que afligem a população do nosso Eslado. 

Temos esperanças e para osso ternos lutado 
bastante, ou &eJB, para que as bases de suslenlação 
da nossa economoa - a agncu~ra e a pacuána -
progndam também N- luta, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Mato Grosso do Sul, que possui o meoor 
rebanho bovino do Pais, como ha pouco me relen, 
não consegue entrar no rol dos estadOS brastlaoros 
capazes de exportar a sua propna produção. Assom 
é que o rebanho bovono de Mato Grosso do Sul, para 
ser exportado para outros mercados, passe por ou
tras unidades da Federação, vao ao Estado de São 
Paulo para, dali, o gado. que e nosso. obter a naces-

sana autonzação para segu1r rumo ao Continente 
europeu e doversas outras partes do mundo 

Uma das causas desse processo, Sr Presiden
te. Srs Senadores e o alegado estado saMano. to
davoa. felizmente ha 38 meses Mato Grosso do Sul 
não voa nenhum surto da chamada febre aftosa O 
Estado vem tendo éxtto. decantado mesmo pelas 
autondades lederaos reconhecido em toros onterna
coonaos de combate â lebre aftosa 

Carrpo Grande, a Capotai do meu Estado, há 
pouco tempo, sedoou o ú~omo Congresso que se rea
lizou em tomo das novas técnocas e pollbcas de 
combate a lebre attosa reunondo doversos paoses da 
Amenca Lalona - Argentona. Uruguao, Paraguao. Boll
voa, Venezuela, Col6mboa, Guoanas Esse Congres
so, Sr Pr&Sidente coroado de onteoro êxtto. foo en
cenrado com a partocopação bnlhante do ex-Minostro 
da Agncuttura. que recentemente reassumou suas fun
ções nesta Casa, o Senador Arlindo Porto S Ex", na
quela oportunodade. que conhece o esforço, que a1u
dou o nosso Estado - e a ele os nossos agradeci
mentos pela maneora como se comportou à frente do 
Monosteno da Agncu~ura. pela maneora com que 
sempre atendeu os produtores ru181S do Estado de 
Mato Grosso do Sul e por estar sempre vogllante aos 
problemas que aflogem os produtores de meu Estado 
-. declarou teXtualmente que aquele surto oc:onklo 
na Cidade de Porto Mumnho não ona preruellcar o 
Estado de Mato Grosso do Sul no seu eslo!ço de 
poder exportar o rebanho bovino que la produzimos. 
Reconheceu S Ex-'. naquela ocasoio, que o Esta· 
do, as Forças Armadas e a sOCiedade local agoram 
prontamente - houve realmente uma verdaderra 
mobollzação nacoonal para enradocar aquele surto, 
que ficou adstnto ao Mun1ctp1o de Porto Murtonho, 
no meu Estado, vozonho do pais orm.lio ParaguaJ -, 
e que o gado atelado era produto de dellcamr
nho Tovernos que ellmonar cerca de 1 500 cabeças 
de gado afeladas pela febre altosa Houve o zo
neamento do local, a onterdoção da área Em suma, 
todas as medodas ao alcance das autoridades fo
ram tomadas, a Iom de que o mal não se alaalrasse. 
como realmente aconteceu. 

Sr. Presidente, Srls e Srs Senadores, o Esta
do está tomado por uma onda de boalos T écnrcos 
do Minosteno afirmaram que o esforço de mullaa 
aroos tena sido em vão E, assom, nós terl- ,...,.. 
dado a luta que travamos no Estado do MatD G
do Sul para erraaocar delonlbval'llenle a ._ aftDIL 
Quero acradrlar que o aluai MIIIIBIRI da Agllcullula, 
Dr Francrsco Turra. um gauchO que OCIIrMci ~ 
estava a frente da Conab. tomará as prcMdll claa 



ABRIL DE I 098 ANAIS DO SENADO FEDERAL 373 

necessánas e segu1rá o mesmo cam1nho tnlhado 
pelo seu antecessor, defendendo ~ntran&IQenlernente 
os Interesses do Estado do Mato Grosso do Sul e do 
Brasil perante o cont1nente Europeu, fazendo-o en
xergar que aqu1lo que aconteceu no Estado - que to
dos nós lamentamos - demonstrou a capacidade de 
mobiliZação daquela socllldade Aquele lo1 um lato 
1nte1rarnente 1solado, sem responsabilidade das au
tondadea do Mato Grosso do Sul, sam qualquer ou
tra conseqilãncla malDI'. Foram ehm~nadas C&lt:a de 
1500 cabeças e 1ntelállada a area, em uma opera
ção J11111111S VISta no Estado; ISSO tudo em defesa da 
nossa econom1a, em defesa das dMsas de que este 
País tanto necessita. 

Como representante de Mato Grosso do Sul, 
ocupo esta tnbuna para lazer, de público, um apelo 
ao Ministro da Agncultura e aos seus técniCos, a lm 
de que, reconhecendo esse esiOIÇO, permrtam que 
meu Estado l1que no lugar de destaque em que me
rece estar, pelo menos na sua econoiTIIa pnmána, 
básiCa, tradiciOnal, que é a agncultura e a pecuána. 
E ral1ro-me especdiCamente ao caso que ocorreu. 
Que nio tenha lá fora repercussões ma10res do que 
a que teve até agora e que SBJB perlertarnente expli
cado à comumdade lnteiTIBCional o esloiÇO que reali
zamos e a qualidade e excelência dos nossos produ
tores ruraiS. 

Faço esse apelo ao M1msteno da AgncuHura É 
motiVO de orgulho para nos de Mato Grosso do Sul 
poder afirmar que, há quase quatro BriOS, não pre
senciávamos um surto sequer de lebre eltosa em 
nossos rebanhos Aquele que lo1 ahng1do era produ
to de contrabando, de descam1nho, e as piOVIdãn
aas toram tomadas. Cumpre agora ao MiniStério da 
AgncuHura ag1< perante a comumdade lntemBCIOIIal 
com ehclêncl8, a IIm de mostrar que Mato Grosso do 
Sul1á se encontra Integrado às Unidades da Federa
ção brasileira que estão IMBs, felizmente, desse mal 
que ataca o rebanho bovino em murtos países, a 
chamada lebre ··:~..a. 

Assim sendo, sem dúlnda alguma, um passo 
ma10r será dado em lavor da J8 lrag11 economl8 sul
mato-grossense. TeiTI:.s alguma oportunidade, s1m, 
se o Govamo Federal pratiCar uma politiCa diferen
ciada, reconhecendo nossas potencl8bdadas e nos 
ajUdando, pnnc1palmente nesta hora em que o gás 
da Bolívta esta se tomarldo pratiCamente uma reali
dade. 

Eram essas as palavras que, nesta segunda
filtra, penso que lena a obngação de d1zer em defe
sa de Mato Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Eio1 Portella) - Sobre a 
mesa. requenmentos que serão lidos pelo Sr 1° Se
cretáno em exercíc1o, Senador Arl1ndo Porto 

São lidos ps seguintes 

REQUERIMENTO N• 230, DE 1998 

Senhor Pres1dente, 
A v1sta o que d1spõe o art 216 do Reg1mento 

Interno do Senado Federal. pertinente ao Ollc1o 
n• S/29, de 1998, reque1ro à Mesa D1retora que sa1a 
ofiCiado ao Excelentlss1mo Senhor M1n1stro-Chele da 
Casa C1vll da Pres1dênc18 da Republica, ClóVIS de 
Barros Carvalho, soiiCdando 1nlormações sabre as 
providências que foram adotadas em razão do ol1c1o 
n• P/815197. da Assembléia Leg1slatrva do Estado de 
Rondôma - d1ngldo ao ExcelentiSSimo Senhor Presi
dente da RepubliCa, que encam1nha o Relatono F1nal 
da Com1ssão Parlamentar de lnquénto dest1nada a 
1nvest•gar as poss1ve1s causas que rnotiV8ram o 
agravamento da Situação l1nance1ra do Banco do Es
tado de Rondônl8 - BERON, nos últ1mos três aiiOS. 
bem como d11T18ns10nar a responsab1l1dade do Banco 
Central. 

Justificaçio 

O Banco do Estado de Rondõnl8 lo1 submetido 
a Reg1me de AdiTIIniStração Temporana do Banco 
Central em 1995 quando reg1strava um pass1vo de 
pouco ma1s de 30 m1lhões de rea1s. dos qua1s apro
XImadamente 20 milhões referente a recursos de Im
postos ledera1s que recolhia e ret1nha. para capital 
de g1ro A adm1n1stração do Banco Central passou a 
contrai< emprest1mos com a Ca1xa EconómiCa Fede
ral para cobnr estes 20 milhões, elevando o debdo 
com a CaiXB a 226 m1lhões em 3 anos, e agora. de
cidida a pnvat1zação ou liqUidação do Banco, o Go
verno do Estado encam1nha soliCitação de aprova
ção de contrato de abertura de crad1to para seu sa
neamento no valor de 502 milhões de rea1s. O cres
Cimento da dívida lo1 1nvest1gado em CPI realizada 
na Assembléia leg1slat1va de Rondônl8, na qual 
aponta-se responsab•1dade dos administradores do 
BB<ICO Central. e para as pi0VIdênc1as cabíveis o 
Relatóno lo1 encam1nhado ao Presidente da Republi
ca, ao Presidente do Banco Central. ao M1mstro da 
Fazenda, ao Procurador Geral do M1mster10 PúbliCO 
em Rondônl8, e ao Procurador Geral do Estado de 
Rondõnl8 Ass1m, 1mpõe-se o conhecimento das pro
VIdêncl8s adotadas para o esclarecimento e Instru
ção da maténa nesta Casa. 

Sala das Sessões, 13 de abnl de 1998 - Se
nador Emanclea Amonm. PPB - Rondõnl8 
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DOCUMENTO ANEXADO PELO AUTOR 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONOONIA 

OF P/815/97 

Porto Vl.'lho AO, 11 di.' novembro de 1997 

A Sua Excelênclll, o Senhor 
Fernando Hennque Cardoso 
DO Presidente da República 
Palacoo do Planalto 
Cep 70150-900 - Bras1l1B - DF 

ExcelentíSSimo Senhor Presidente da República. 
A Assemblelllleg1slat1Va do Estado de Rondõ

ma, encam1nha a Vossa Excelência para pi'OIIIIdên
Cias cab1ve1s, o Relator~o F~nal da Com1ssão Parla
mentar de lnquento dest1nada a ~nvest1gar as pos
s•ve•s causas que mot1varam o agravamento da SI
tuação l1nance1ra do Banco do Estado de Aondôma 
- BERON, nos ulbmos três anos, bem como, detec
tar poss1ve1s 1rregulandadas em operações de tllu
los mumc1pa1s e estadua1s efetuadas na sua agên
c•a em São Paulo, v•sando a~nda, d•mens•onar a res
ponsabilidade do Banco Central, aprovada pelo Ato 
n• P/292197 

Deputado llllrcos Donaclon, P111sK1ente. 

(Â Mesa. para decisão l 

Publicado no DSF de 14_. 98- 100 

REQUERIMENTO N• 231, DE 1998 

Senhor PresKiente. 
A VIsta o que d1spõe o art 216 do Reg1mento 

Interno do Senado Federal, pert1nente ao OfiCIO n• 
S/29, de 1996, A!qUSIJO à Mesa D1retora que seJ8 of1-
c1ado ao ExcelentiSSimo Senhor MiniStro Pedro 
Sampaoo Malan, soliCitando 1nlormações SCDbre as 
providências que foram adotadas em razão do ol1c1o 
n• P/814197, da Assemblé1a legislatiVa do Estado de 
Rondõma, que er~Carmnha o Relatóroo F1naJ da Co
miSSão Panamentar de mquento destinada a 1nveshgar 
as poss1ve15 causas que I'T'tOtiVaram o agravamento da 
sllllação l1nance1ra do Banco do Estado de Rondôn1a 
- BEAON, nos u•1mos três anos, bem como dimen
Sionar a responsab1l1dade do Banco Central 

Justlflcaçio 

O Banco do Estado de Rondbrna f01 submetido 
a Reg1me de Adm1n1stração T emporana oo Banco 
Central em 1995 quando reg1strava um pauiVO de 

pouco maiS de 30 m1lhões de reaiS. dos qua1s apro
XImadamente 20 milhões referente a recursos de m
postos federa1s que recolhlll e ret1nha, para capital 
de 91ro A adrrnrnstração do Banco Central passou a 
contrair empresnmos com a Ca1xa Econõm1ca Fede
ral para cobnr estes 20 m1lhões, elevando o débdo 
com a Ca1xa a 226 milhões em 3 anos, e agora, de
cidida a pnvat1zação ou l1quldação do Banco. o Go
verno do Estado encam1nha soiiCdaçào de aprova
ção de contrato de abertura de cred1to para seu sa
neamento no valor de 502 m1lhões de reaJS. O cres
Cimento da diVIda fo1 mvest~g~~do em CPI reaiiZilda 
na Assembleia leg1sla11Va de Rondôn1a. na qual 
aponta-se responsaD1IIdade dos adminiStradores do 
Banco Central. e para as provldênc1as cabive1s o 
Relator10 fo1 encam1nhado ao Presidente da Repúbli
ca, ao Presidente do Banco Central, ao Mln1stro da 
Fazenda. ao Procurador Geral do M1n1steno PúbliCO 
em Rondõn.,, e ao Procurador Geral do Estado de 
Rondõnlll Ass1m, 1mpõe-se o conhec1mento das 
prov1dêne~as adotadas para o esclarecimento e 
.nstrução da materaa nesta Casa 

Sala das Sessões 13 de abnl de 1996 - Se
nador Ernandes Amor1m, PPB - Rondõn~a 

OF P/814197 

Porto Velho RO, 11 de novembro de 1997 

A Sua Excelãnc•a o Senhor 
Pedro Sampaoo Malan 
DO M1n1stro do M1n1steno da 
Fazenda 
Esplanada dos M1n1stenos BL •p• 
Cep 70 048 900 - Braslilll - DF 

ExcelentiSSimo Senhor M1mstro, 
A Assemblélll LegislatiVa do Estado de RondO

""'· encam1nha a Vossa Excelênclll para pRMdên
Cias cab1Ve1s. o Relatono F1nal da Com1ssão Parla
mentar de lnquento dest1nada a 1nvest1gar as possl
vets causas que mot1varam o agravamento da srtua
ção l1nance~ra do Banco do Estado de Rondôn1a -
BERON. nos ult1mos três anos, bem como. detectar 
poss1ve1s ~rregulandades em operações de t1tulos 
mumcapaas e estaduaas efetuados na sua agêncaa 
em São Paulo. v1sando a1nda, d1menc1onar a res
ponsabilidade do Banco Central, aprovada pelo Ato 
n• P/292197 

Deputado Marcos Donaclon. Pres1dente 

(A Mesa para dec1são ) 

PubliCado no DSF de 14-4 98- 100 
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REQUERIMENTO N'232, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com base no art. 50,§ 2". da Consti

tuição Federal, e na forma do art 216 do Reg1mento 
Interno do Senado Federal. se1am sohc1tadas ao Se
nhor M1n1stro de Estado dos Transportes as segUin
tes Informações relat1vas ao processo de concessão 
de trechos de rodov1as federais à lniCI8tlva pnvada, 
que vem sendo desenvolvido pelo Governo Federal 
a partir de 1995, 

a) Relação de cada um dos trechos de rodo
VIS& federaiS transferidOS por concessão à IniCiatiVa 
pnvac:la, d1SCnm1nando, IndiVIdualmente, data da ou
torga da concessão, razão soCial da concess10nána 
e respectiVa compos1çâo ac1onana (nome e partiCI
pação sociBiána dos ac1omstas), localização e ex
tensão do trecho concedido e data de 1n1c1o da co
brança de pedág1o, 

b) Valor dos 1nvest1mentos efetuados pelas 
concess1onánas em cada um dos trechos concedi
dos: b 1) da data da outorga da concessão até a 
data de 1mc1o da cobrança de padág10 e b 2) da data 
de 1níc1o da cobrança do pedágiO até março de 
1998, d1scnm1nado por ano-calendáno e com descn
ção sumanzada dos serviÇos realizados em cada pe
ríodo considerado lndiCBr, também, os valores dos 
1nvest1mentos contratualmente prev1stos para cada 
um dos per~odos supramenc10nados, 

c) Quadro de tar~fas de pedágio de cada um 
dos trechos concedidos, expresso em nsa1s cobra
dos de cada uma das d1versas categorias da veí
culos consideradas, com 1nd1cação dos per~odos 
de v1gênc1a do valor 1n1c1al e dos eventua1s novos 
valonss das tantas, conforme os reaJustes tanfár~os 
1á autonzados até março de 1998 lnd1car. tam
bém, numero de postos de pedág1o em funciOna
mento em cada um dos trechos concedidos, por 
sent1do de tráfego, 

d) Recedas onundas da cobrança de pedágiO 
auferidas em cada um dos trechos, por ano-calenda
oo e até março de 1998, com d1scnm1nação do valor 
total arnscadado e das parcelas correspondentes a 
cada um das d1versas categonas de veículos conso
deradas, 

e) Rece1tas totais e despesas tota1s nslat1vas 
a cada um dos trechos concedidos, por ano-<:alen
dano e até março de 1998, destacando, oo que d1z 
respe1to as despesas. aquelas relacionadas com a 
conservação da rodov1a. com a realização de In
vestimentos para melhoria da rodoVIa e com o pa
gamento de emprest1mos tomados pelas concasslo
nanas:e 

f) Valores nspassados pelas concessiOnánas 
ao Departamento Nac1onal de Estradas de Rodagem 
- DNER, por ano-calendário e até março de 1998, 
à conta de taxas de fiscalização prev1stas nos con
tratos de concessão d1scr1m1nados por trecho Indi
car, lambem os valores contratualmente estabele
Cidos para cada um dos trecnos concedidos. d1s
cnm1nando a forma de sua apuração, se em ter
mos de verbas l1xas mensa1s ou anua1s ou se cal
culadas como um percentual sobre a riiCBita de pe
dágio. 

Cem relação a este ú1t1mo dam, é Importante 
que seJam apresentadas, a1nda, Informações nele
rendes a uma eventual e recente audilona de 
acompanhamento que ter~a s1do nsallzada por téc
niCOs do M1n1Sténo dos Transportes no DNER, a 
qual, segundo maténas publicadas na 1mpnsnsa, 
tena constatado ~rnsgular~dades no processo de 
apuração e repasse dos valores das taxas de fis
calização. 

Por 11m, requeremos que as Informações do 
Senhor MiniStro de Estados dos Transportes Indi
quem qua1s as sanções contratuaiS em caso de 
descumpr~menlo das metas de 1nvest1mandos pre
vistas para o período da concessão ou do nio ra
passe da parcelas referentes às taxas de fiscaliza
ção e, caso 1a tenha 1nlnng1da algumas dessas ob
ngações, qua1s as prov1dênc1as Já adoladas pelo 
DNER. 

Justificação 

A concessão de trechos de rodoVIas ledenus à 
1n1C18IIVB pnvada tem s1do apresentada como uma 
efiCM!nte alternatiVa adotada pelo Governo Federal 
d1anta da sua Incapacidade de realizar invesbmentos 
para recuperação e manutenção dessas rodoVIas, 
notadamente a partir do processo de desVInculação 
de recursos OJÇBmentános destinados à essa finali
dade, que teve seu ápiCe com a promulgação da 
Consb1U1ção de 1988. 

Nesse sentido, e do conhec1men1D geral que 
diVersos segmentos de rodOVIas fedenus Já se en
contram sob o controle operac1onal de concessiOná
nas pnvadas, as qua1s, meldlllnfe a cobrança de tan
las de pedágiO, são nsssarcldoS das despesas que 
real~zam com a execução de serviÇOS de ~a
ção e de melhoramentos dos referidos trachos rodo
v~&nos É também do conheCimento gecal que, em 
alguns desses trechos concedidos, as tanlas de pe
dágio Já foram. 1nciUB1VB, reaJUstadas, provocando 
diVersas reclamações por parte dos usuános, espe
C18lmente pelo lato de que ocornsram num período 
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de Inflação reduztda em que os reaJustes sataraa1s 
têm Sido m1n11nos 

Não se tem conhec•mento. entretanto, da am
pla drvulgação de rnlormações rotrnerras sobre a 
evolução dos preços dessas tar'lfas sobre os .nvest• 
mantos JS realizados pelas concess•onanas e sobre 
a eventual melhona do n1vel de serv1ços oferecido 
aos usuanos Ao contrarro. as parcas rnlormações 
que se têm a resperto do atual estagro do processo 
de concessão de rodoVIas lederars srnalrzam que 
apesar das multO provavelmente excepc•ona1s recei
tas que as concessronanas vêm aufenndo. têm srdo 
descumpndas as regras contratuars que obngam ao 
repasse ao DNER de 1axas de frscalrzação 1a embu· 
tidas ao valor das !arrias de pedagro 

Tal e o teor da matena publrcada no Jornal de 
Braaillll, de 23 de março proxrmo passado. que, 
com base em rnformações constantes de uma audr
tona efetuada pelo Mrnrsteno dos Transpartes ao 
DNER, aponta a ocorrêncra de uma Sérre de rrregu
landades nos procedrmentos de apuração dos valo· 
res devtdos a conta dessas taxas de frscalrzeção e 
no repasse das mesmas ao proprro DNER. conforme 
as drsposrções contra1uars 

Assrm apresentamos este Requenmento com o 
rntudo de obter o esclarecrmento dessas eventuars 
rrragulandades e, de uma manerra mars abrangente, 
conhecer os drversos procedrmentos envolvidos rro 
processo de concessão de rodovras federars 

Entendemos que o pleno atendrmento as ques· 
IõeS nele formuladas sera da maror rmportãnora para 
a própna consolidação desse processo de "pnvatrza
ção" de rodoVIas, na hrpótese de os resultados al
cançados atê agora serem satrsfatonos Ao mesmo 
tempo, em caso conlrano, possrbrlrtará a drscussão 
de medidas que venham contnburr para sanar os 
eventuars problemas rdentrflcados. preservando os 
nteresses dos usuános do transporte rodovrano e da 
SOCiedade brasrletra em geral 

Sala das Sessões, 13 de abrrl de 1998 - Se
nador Lúcio Alclntara. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

An. 50 A Cimara dos Deputados e o S-do 
Federal. ou qualquer de suas comresões, poderio 
convocer Mrnrsbo de Estado ou quarsquer trtulares 
de órgãos dtnllamente subordinadOS a Presrdãnaa 
da Republrca para prestarem pessoalmenlll, rnfor
rnaç6es sobre assunto prev111mente deterrmnado rm-

portando em cnme de responsabrlrdade a ausêi1C18 
sem IUstrfrcação adequada. 

§ 1• Os Mrn•stros de Estado poderão compa
recer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputa
dos ou a qualquer de suas com•ssões. por sua 1m
crat1va e med1ante entendimentos com a Mesa res
pectrva. para expor assunto de relevàncra de seu 
M.n1steno 

§ 2" As Mesas da Cãmara dOS Deputados e do 
Senado Federal poderão encamrnhar pedidos escn
tos de rnformação a Mrnrstros de Estado ou a qual
quer das pessoas refendas no caput deste artrgo. 
rmponando em cnme de responsabrfldade a recusa. 
ou o não-alendrmento no prazo de tnnta duas, bem 
como a prestação de rntormações falsas 

REGIMENTO INTERNO DO 
SENADO FEDERAL 

Art 216 Os requenmentos de rnformaç6es es
tão SUJeitos as segu&ntes nonnas 

1 - serão admrssives para esclarecrmento de 
qualquer assunto submetido a aprecração do Sena
do ou atrnente a sua cornpetêncra frscalrzadora; 

11 - não poderão conter padreio de provtdêncla, 
consulta, sugestão, conselho ou rnterrogação sobre 
proposrto da autoridade a quem se drriJB, 

III - lrdos na Hora do Expedrente, serão despa
chados a Mesa para decisão; 

IV - se defendos, serão solrcrtadas, ao Mmrsté
no de Estado com~. as rnfonnações raquen
das. freando rntenomplda a trarnrtação da maténa 
que se pretende esclarecer. Se rndelendo, rrá ao ar
qurvo. farta comunrcação ao Plenáno, 

v - as ontorrnações recebidas, querido se desti
narem a elucidação de maténa pet!J- a pmposr
ção em curso no Senado. serão oncorporades ao 
respectrvo processo. 

§ 1° Ao frm de tnnta dras, quando não toaram 
sido prestadas as onformações. o Senado rauntr-se
á, dentro de setenta e duas horas. para declarar a 
oconãncra do fato e adolar as provldêncoas decor
rentes do drsposto na Consbturção, an 50. § 2" 

§ 2" Aplrcam-se. no que couber. as drsposrçõe& 
do paragrafo antenor ao caso de torneamento de '"' 
formações falsas. 

........ . . ..... ......... . ........ ··········· .... ······· ... . 
(A Mesa. para ~o.} 

O SR. PRESIDENTE lEiór Ponetla) - Os re
quenmentos lidos serão despachados à Mesa para 
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dec1são, nos tennos do InCISO III do ali 216 do Regi
mento Interno 

O SR. PRESIDENTE (Eió1 Portella) - Encer
rou-se, na úH1ma quana-te1ra, o prazo para apre
senlação de emendas ao ProJeto de Resolução 
n• 28, de 1998, que autor~za o Estado do R1o 
Grande do Noite a contratar operação de rehnan
c~amento de sua d1v1da consubstanciada no con
trato de confissão, promessa de assunção, conso
lidação e ref1nanc1amento da div1da celebrado com 
a União em 26 de novembro de 1997, no ãmbrto do 
Programa da Apo1o à Reestruturação e ao AJUSte 
FISC8l dos Estados. 

Não tendo reoeb1do emendas. a rnatena sera 
Incluída em Ordem do 018 opollunamente 

O SR. PRESIDENTE (EI61 Pollella) - Concedo 
a palavra ao Senador Romero Jucã. para uma co
mumcação lnadavel S Ex" diSpõe de anco mnutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Para uma 
comuniCação 1nad1ável Sem reYISão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e SIS Senadores, de1 entrada 
nata Casa a proJeto de le1 complementar que modi
fica a le1 Complementar n" 82, de 27 de março de 
1995, maiS oanhec1da, no seu aspecto. como Le1 Ca
mela, por focar padrões de diSpêndiO oam pessoal 
para a AdmniStração PúbliCa 

Aprovamos no Congresso, espacialmente no 
Senado, neste IniCIO de ano, a emenda oanstJtuclo
nal da Refonna Adm1n1strabVa, que teve ampla vota
ção e tramita agora apenas para ter votada sua re· 
dação final. 

Como Relator do texto nesta Casa, prefen 
chamar a emenda conslltuc10nal da Reforma Ad
mmlstratiVa de emenda da Reforma do SeNIÇO Pú
bhco, já que del1ne, no seu âmago, que apenas 
60% da recerta dos Estados deverão ser gastos 
com pessoal e, portento, os outros 40% deverão 
ser destinados à Administração PúbliCa no tocante 
à operação dos seMços ofartedos a soc~edada. 
Nessa refonna adm1n1strat1Va há, por força da le1 
Comp'-ntar n• 82, um llmrta ata o f1nal dasta 
ano - portento, 31 de dezembro de 1998 - para 
que os Governos dos Estados e das muniCípios 
possam se adequar ao llmrte de gasto de 60% da 
receita. O Governo Federal, é bom lembrar. não 
gasta 60% de sua recerts oam pessoal e, portento, 
não será alcançado pala le1 Complementar n• 82 
em seu sentido prátiCO. 

Ao aprovar a Reforma AdmmiStrabVa somente 
agora a ao promulga-la, possMIImente, a1nda este 
mês, o Congresso Bras1le1ro. na verdade, está dan-

do um prazo multO ex1guo para que Prefe1turas e 
Governos de Estados possam se a1ustar aos limi
tes const•tuc•ona•s estabelecidos na nova let com
plementar. 1nclus1ve porque. daqu1 a poucos me
ses, começa a v1gorar a leg•slação eleitoral que 
pro1be a dem1ssão de seN1dores Em função de tal 
lato, t1vemos uma reun1ão no M1mster1o da Admi
nistração e. como Relator da Reforma, apresento 
uma moa1f1Cação para a Le1 Complementar n• 82, 
em que dehno duas questões extremamente Im
ponentes para Estados e mun1c1p1os. o prazo para 
adequação a fe1 que estabelece o d1spênd1o de 
60% da recerta com pessoal passa da 31 de de
zembro de 1998 para 31 de dezembro de 1999, ou 
seJa, e dado um prazo de ma1s um ano a hm de 
que, com os Instrumentos da Relonna Adm1n1stra
t1va. os Govemos de Estados e Prefeituras pos
sam equac1onar suas fmanças e aJustar o dispên
diO com o pessoal, ao que estabelece o novo texto 
constrtuc1onal. o outro dem abordado nesse projeto 
de le1 v1sa, exatamente. a daf1n1r uma regra penna
nente no tocante a Estados, muniCípiOS ou a União, 
se passarem do hmde de diSpêndiO de 60% com 
pessoal, fa que essa despesa é l1xa, mas. even
tualmente, as rece1tas de Estados e MurucípiOS po
derão vanar e tambem poderão ooarrar diferenças, 
para ITlBIS ou para menos, desse l1mrta. 

Entendemos, então. em conjunto oam o Gover
no Federal e o M1n1sténo da Adm1n1stração, 1nsenr o 
segu1nte paragrafo ao ali. 1° 

§ 1° Se as despesas de que trata este 
a111go - ou 51!1B, os 60% com passeai - ex
cede~em aos l1mdes neles fixadas deverão 
retomar àqueles hmrtas no prazo de SBIS 

,._s, a cantar daquele em que for apura
do o excesso de despesa 

Podanto, a regra transitória neeta nova propos
ta da Le1 Complementar n• 82 será estendida até 31 
de dezembro de 1999. e a regra pnnciPBI. que va1 
valer depoiS dessa medida, é axatamenta o prazo de 
sa1s meses para o 8justa no enquadramento de 60% 
das despesas com passeei, se eventualmente qual
quer Estado ou MuniCIPIO ultrapassá-lo. 

FICB, podanto. ladO o registro, Sr. Presldanta E 
soliCitO que faça parte das m1nhas palavras a íntegra 
do plOJIIIo de le1, bem oamo a JUslllicabVa que apre
sentet no refendo piOJIIIO. 

Antes de encanar, gostana de registrar pesaro
so, Sr. Presidente. o faleCimento, o assassinato on
tem na cidade de Golãn1a, GOiás. do Presidente do 
S1nd1cato das Trabalhadonls RuraiS de RoiBima, o 
Sr. Deodato Rosa Pe181ra. Sem dUVIda alguma, um 
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1ovem trabalhador que estava esforçando-se para 
Implantar a Federação dos Trabalhadores da Agn
cunura em Rora1ma. realozando um bellssomo traba
lho de orgamzação dos trabalhadores agncolas no 
nosso Estado. O seu lalecnnento de1xa uma lacuna 
no trabalho s1ndocal le1to em Rora1ma 

Gostana de. neste plenáno. lamentar. pesaroso 
essa enorme petda para o Estado de Roraoma, e tam
bem apreserar os nossos pêsames a vouva Mana Sol
va Pereira e a 1cdos os membros do Sondocato Rural 
de Roraoma. a todo o rnownen1o sondocal do 8slado. 
porque perde um valoroso defensor dos dneotos dos 
traballadores e um coraJOSO homem publoco, que, sem 
dúvocla, lena uma papel Importante no lortalecmento 
do movomento sonclocal em Roraorna e no Brasil. 

Multo obngado. Sr Presidente 

DOCUIIENTO A QUE SE RE~RE O 
SR. ROIIERO JIICÁ EM SEU DISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 

De 1899 COMPlEMENTAR 

lladlllca • lAI Comp•n•ntal r.- 82. de 27 de 

--~--oeongr...., Nactonat doc:rala 
Arl 111 O § 1• do ..-t 111 da L8l CompiBITWltar n' 112:. de Z1 

de naço do ISS5.-a-com a_. .. l'1ldaçto 

§ 1• Se as. ctespeses de que trata esta arllgD ax-.mas-.-fi..-.-retornar
kls lmdaa no prazo da saiS mesas a contar cillqlae 
em que lor apurado o excesso da despesa 

Arl 2" M urm.la8 da Fedaraçao que excedalatil no pre
..,.. IIXINCICliO os llmllas pnMSIDs no ar11g0 anlanor, ._., alt 31 
de dtwtnQo de 1899 para re10maram aquates-

Art 311 Esla .. .,.._em VIQDI' na da1B de .. po"'niç:i" 

A e>tgltiCOII para a lilraçAo da - i~ com pas
SDOI....., a-,_-da Y-.açiio- da
p&iiAMIIIt& dO taXID canstituciDnal Em 1995 promulgada a La 

Cat1 .... 1atW n' 82.-- foo fixado am......,. por'*"'> 
do IC*I da receita 00118118 da \6lldada federada, dedu,...., as 
llaliilhw•ICW 'l'lf' 1catas em •• constou da L8l Colnpl...,.. 
IIII. -·que •-llmile lassa.- •no-""*' da 
p· , ·c..,..LaCon.,..•••rau·. devena ratomaraepatarrar 

fixadonopnozodo ... a--.··--0111 - - La Coil..,,_ entntr om vogar" a ...- de '"" 
hiiiÇO dO 8XCiidiH1tii por BXIII'CICIO Os trechos ttanscrt1oa enn as 
pa &14Ji &ta BITII.nl ca.-. temponlno 80 COIIBdo legal l'agU• 
ladar aliCDiaipilllwel com a aXiglncla COI1ItituCIDnal do art. 189, que 
6 ~. thliglndo, em coneaqllén::la que a rnutre 8818 
dooco*-camo.....,_ 

O IIIIID .... do§ 111, do art. 111 da L• Cai'I'IJII8rrW .. ni 82, 
g-cl- onsponoçAo no on 38. do AIO - Dospooooç&os Ccons-

-· T- da Cons111ução. qii8 -- lontla 
..... lófto dilldo - • pn:mulgaçlo da la 0DmiÃ811&il&r Este 

daJOSitMJ CIOIISiiiUCIOn8 no .. ranm. COfT8llln'NiniB. não ~ 
CI'8YIB a BDgéncaa rlg aaequaçao da despeSa com p8II80III - li
miles consMuclw\IDS a nenhum penodo delarml'llldo ~ _. 
pactO, como vt510 O IBXID legal afastou-se do paiWiicJma cansllu
caonal restnng.ndo a eflcacaa da alguTias aa suas d•pm ; ' 816 
o final do exerc1C10 financeirO de 1998 O presente pr0f810 pi'81811-

de comgu exatamenle este ponto IDmar permanente a eXIQIInaa 
para recluçao do excesso de despesa adequ;nio a Le COmple
manlar nll 82 ao escopo conslltuCICinal do art 169 

A Ralonna Admzrustrabva cUidoU da tomecer a Un1io 
aos Estados ao DLStmo Federal e aos MurwcipiDS CIOI'IIIç6e& 
atellvas para cumpnmemo da eXIgincaa consbiUclonlll de rae
peno ao hmde de despesa com pessoal Mas Impõe tmnbém 
restnçrões sens1ves aos que d8SCUidarem de atender li emgtn
CNJ constlluaonal Entre as resrnções pllMSias daS....._ a 
suspansio 1med1ata de IOdos os rapasses de verbas laderaiS 
ou es1adUBis aos EstaeloS ao Olslnto Faaeral e aos Munlêlpos 
que não observarem os IIFnlles de deSPHa com ~ De 
outra parte, •rnpõe aos ente& federados a dlspenaa de MrVKio
res. •nclus•ve estave1s se axcedido o lirnta, embora unpondo 
antes desta ulbma med1da a redução em peta manos ViM8 por 
canto da despesa dos cargos em comissão e de funr;6ea de 
confiança e a d1spensa dos S&Mcloras nêo--esté.veiS Estas ras
lnç6as e exiQinaas se não lor allerada a atual reclaÇio do § 
19 do art 1', da La• ComPlementar n• 82, cotherão de forma 
abruPta em espec1al os Estados e MIA'IICIPIOS que desatande
rem ate esta momento os Imites da despesa com pes80III mas 
q~ estavam 'larT1I:MHn desamparados de •nstrunentos reamera 
eficaZe& de dlmi"'UIÇBO da Cl8speSa publiCa com pessoal 

Desta tonna se não ocomtr a alteração pratandlda. l1lllita 
exerczao nutos Eslados e Murnc:.pzos tarao que pomovw- sánol 
.11US18s •lr'Ufulals a den'IISSOeS de S8l\lldOI'eS sob P8M 1M se • 
1nwlbilizada a gestão publa por abaDIUia tana de I'8CUI80S fi.. 
r&lC81ros e ae Wldç6es gara oblé-105 

O que se pretarxi'a portar&lo e 51.4W'1m1r do relertda panli 
grato a exPI'8S&aO •no exerc1ao da publiCação daBia La Comple
manar- e mod1ficar a e~essao •a contar daquete em que ...., 
L8l Comp6erner1tar ennr em v.gor- buscando-se astn•·- . a 
PB'"' da suprassao .._. um-- movei para a_..., 
de atUSiiiS quando .-sano. da 1oomB-as--. 
mstrações PQSSBm contar com um novo penado para oun ade
quação do seus gastos. sam qii8 sotam por .., ~ O 
penodo de retomo aos lll'l'litas da despeSa a reduzido para -- Têm-se - com a .-..llficaçio- ..,.,_ 
regt8 bem defnda 8 de carãl.- pamtanente YIS1D qull D a.xiD te
gal diz respe110 lia somame ao axen:aao de 1998 COI'IIIIlra'ldD 

OS Oll)ObVOS - - poomovodaB por eSie -.c> -
- sobO'eiUdco ,.......,..... ~-- PVblicos da torma a lomar a AmYW&straÇAo Publica lrBi 1 &Ide e 
acess•vel ao controle SOCI8I 

Sugere-se a1nda regra lr8n51tónB axcepctonal, ampfl8ft
do o prazo atual de atenclimaniD dos lmdas de daspMB para 
31 de dezembro de 1999 Sam a regulamentação da Emenda 
ConshiUCIOnal da Reforma Adnw'ustraliva a ser aproYIIda nos 
prtnnmos meses os atuaa&. ges10res da pessoal pouco poderio 
fazer para adeaua• as recartas conentes às despesas com P81!· 
soai E nessa fase .niCIBI de lfnl)lamentaçao da Emenda Cansll· 
tuaonal, alem d1sso que ocorrerAo os .. ualas rnBIS lartes nM 
folhas de ll8SSOBJ UJ.-_....oo os1e pe~oodo. em 1999 _. 
ra-sa que quatqUBf de5a1usta na despesa com p&SIIDIII lanha 
menor 1ntanatdade e possa ser resoMdo com rT'IEUOAtS estorços e 
em menor prazo 
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Este o prqaiO de 181 complementar que lanhO a honl'll da 
SLDnelar aos maus duslres Pares 

Sala das Fessões. 7 de abnl de 1998 - Sanador Rom.o 

SOIISSINF- Normas Jurlõcas em Texto Integral 

LCP- 000082 de 270395 

LEI COMPLEMENTAR N" 82, DE 27 DE MARÇO DE 1995 

DlsclpiiM os limitas das daspeus com o 
func:IDnllllamo publiCO, n. tcJrnw do an. 1BI de 
CanO!IIulçAo F-1. 

O-da R-bloca 
Faço saber que o Congresso Naaonal dacrara e eu san

aona a segumta 181 
Art. 19 As despesas tofals com pessoal a11vo e •nativo da 

achriiSiração d1rata • nlntta, 1nclusrve bldações empresas pu· 
bllcas a soaadadas da aconom• rnsta, pagas com racertas cor· 
rantes da Unsêo, dos Estados do OISinto Fedafal a dos MuNCt· 
JMJS não podarAo em caaa axei'C'ICIO financeuo exceder 

I - no caso da Unlio, a sessenta DOr cento da respecbVa 
ract1IIB COI'Ta1le liqUida entendida esla cerno sendo o lOtai da re
cata corrente, daduztdos os valores correspondentes as transte
rênculs por pal"'lapações, c:or8•uaona~s e .. s doa Estados 
Drsb1lo Federal e Mur'IICip!OS na arrecadaçao de lnbuiOS de com
pelênaa da União bem como as recenas de que trata o art 239 
da Conslltu11rao Federal, e a•nda os valores corr8SC)OI dentas U 
da&pa8as com o pagamento de banef•aos no êrYCHlo do Regme 
GonoldaP...-...Scx>al 

11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento das res
pectNas recaatas correntes I•Quldas entendidas como sendo os 
lOtais das respecllvas recenas correntes dechiZ•dos os valores 
daS transferénc•as por partlapaç6es consbtuc10na1s e lega11, 
dos Munte•PIOS na arrecadação de lnbuiOs de compeléne~a dos 
Estados 

III - no caso do D•stnto Federal e dos MuntCiptOS, a ses
senla por cen1o daS respecbVas recatas correntes 

§ 1111 se as aespesas de que lrala esle artlga excederem 
no exercte10 da pubhcaç:Ao desla te complememar aos 1111mes 
nela fixados devenlo retomar ~uetes 11mtes no prazo rr1IIXImD 

de lrés exeraaos financ81ros, a conlar daquele em que es1a la 
complementar entrar em vtgOI' a razão de um terço do excedanla 
por exerc1ao 

§ 2" A U111Ao, os EstadoS, o 01stnto Federal a os Munte~
pas publcarão, ate b'lnta dias apos o encerramento de cada mês 
damonslratrvo da execução ~mantana do mas e até o mês 
&JIPICd:ando de lorma nt!Vtduaflzada os valores da cacla lll8m 
COf'ISiderado para efato do calculo das recaiaS corrames l1quwjas, 
das despesas totars da pessoal e conseQuentemente, da refenda 
parllc:lpaçào 

§ 3" Sempre que o damonstratrvo de que traia o paragrafo 
.uanor. no que lange ê despesa acumulada ate o mês. II'Kilcar o 
dascurnpnrnoniO dos lomdes fi.-s nesla L., Compla.....- fi· 
cario vedadas até que a Situação se regutanze qUéiiSQuer revi 
sõas. 1'881.-.tes ou aclacluações de remuneração oue mpl~quem 
8l.miK1tO de deSpesas 

Ar1 29 Esta la complementar entra em VIgor no prmeuo 
axerc•ao financeiro suoseqUante ao ele sua PUbliCaÇão 

Ar1 3" Ravqgam-se as dlsposlçoas em convano 
Brasll1a 27 de março de 1995 1749 da lndependeuc.'IB e 

107" da RepubliCa - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Lulz 
c.1os a......, Peral,. 

O SR. PRESIDENTE (Elói Portella) - V. Ex. 1 

será atendido na forma reg1mental. 

Os Srs. Senadores Júho Campos, lúciO Alcân
tara e Odac.r Soares enVIaram diScursos a Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art 
203 do Reg•mento lntemo 

S. Ex oS serão atendidos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Sr Pre
sidente, Sr 1s e Srs. Senadores, orgulho-me de estar 
entre aqueles que acreditam na educação como ca
mmho natural para a formação de cidadãos cons
Cientes de seu papel na SOCiedade e como autêntiCO 
motor do desenvolvimento. Por ISSO, sempre VI com 
bons olhos - e JBrna•s deiXei de aplaudir e de apo1ar 
- a deciSão do Govemo Federal de conlenr à educa
ção báSICa. especialmente em relação ao ens1no 
fundamental. absoluta pnondade 

Com efedo, estamos participando, nesses ulti
mas anos, de uma verdade1ra cruzada nac1onal em 
prol da educação basJCa Cdo, a respe1to. algumas 
medidas que, por sua 1mportãnc•a e abrangência, 
tendem a contr1bu1r dec1s1vamente para a necessa
na e rad1cal transformação dos ind1ces de escolari
dade em nosso Pa1s, sobretudo em tennos quald1· 
catiVOs. 

Destaco, nesse sentido. o esforço de se proce
der à acurada analiSe dos l1vros d•datJCOS a serem 
adqu1ndos e d1stnbUJdos, pelo M1n.steno da Educa· 
ção, as escolas pubiiCBs. antes do IniCIO do ano lei•· 
vo. a Implantação de fundo especifiCO para o finan
Ciamento do ens1no fundamental, garant•ndo-se urna 
remuneração maiS d1gna para os proi1SS1ona1s do 
rnagJSténo. a elaboração dos Parãmetros Curncula
res Nac1ona1s, com o obJetJvo de onentar os docen· 
tes no trabalho, em sala de aula, dos ma1s vanados 
conteudos, a cnação da TV Escola, que, ao lado de 
outros Instrumentos da educação a dJstãnc~a, ofere
ce aos professores de qualquer parte do Pa1s a 
chance de se rec1clar e de se apelfeiÇOBr Esses são 
alguns exemplos de med1das que merecem o apo10 
de todos quantos esleJBm efet•vamente comprometi· 
dos com a causa de urna educação de qual1dade, 
para todos. no Brasil de hoJS 

Não obstante tudo ISSO, Sr Presidente, há o 
pengo concreto de, na ãns1a de se pnonzar o ens1no 
fundamental, conlund•r-se pnondade com excluSIVI· 
dade Caso ISSO ocorra, estaremos cometendo um 
equivoco de graves proporções, CUJOS ele1tos ne· 
gatiVOS o conJunto da soc•edade havera de sent1r 
Falando claramenle o esforço para que nenhuma 
cr1ança em 1dade escolar hque fora da escola - em 



tudo e por tudo JUsto e necessáno - não pode ser 
folio às custas dos dema1s n1ve1s de ena1no. A edu
cação é um processo que não se esgota na sala de 
aula e nem se restr~nge a um outro c1clo de escotan
dade 

Exatamente por ass1m ser e que defendo, com 
V'!IOr. uma poh!K:a que lambem contemple a educa
ção supenor em seus aspectos essenciSIS expan
são do s1stema, qualifiCação e avaliação Em relação 
aos do1s úHmos Itens hã que se reconhecer a dispo
siÇão do Mnsténo da Educação e do Desporto de 
ag~r no semKio de atendê-los 

Destaco, a esse respe1to, as aHerações que 
estão sendo processadas quanto as autondades de 
IUriCIOnamento dos cuiSOS supenores, ass1m como 
para o seu reconhec1merllo Com1ssões de Espec18-
11Stas foram 1nstltU1das para comandar esse 11po de 
trabalho. da mesma lorma que os cntenos de análi
se são elaborados e diVUlgados com presteza e cor
ração 

A propna cnação dos Exames Nac1ona1s de 
Cursos fo1 um passo 1mportante pa1a se proceder a 
avaliação do desempenho dos cuiSOS supenores em 
nosso Pais O Provão. como passou a ser chamado 
o Exame. conslotu1u. em apenas doiS anos. uma ex
penéncla vllonosa e. por cano, ao lado de outros lriS
trumentos. aponta falhas a serem comg1das e pon
tos positivos a serem enaltecidos na educação supe
nor bras1le•ra. 

Entretamo, Sr Pres1dente, e 1mpenoso que 
se laça algo no sentido de se amphar o acesso de 
nossos JOVens a um curso supenor Nossos índi
ces ern relação a esse nível de ens1no são extre
mamente pobres, o que assume nos d1as de hOJe 
uma d1mensão a1nda ma1s preocupante Afinal, VI
vemos uma epoca hlstónca em que o desenvolvi
mento ClemlfiCG-tecnol6g1Co. a elevada competiÇiO 
•ntemacJonal e a ampliação do conhecimento e da 
1nformação ex1gem que as soc1edade5 estejam 
preparadas pala enfrentar e responder aos novos 
desafiOs Nesse momento, as mshtuiÇões de ensi
no supenor passam a ser estrateg•camente Jm
preSCindiVBIS 

Acontece que, no Bras11 de nossos d1as, ape
nas algo em tomo de 1 m1lhão e 6011 rrnl pessoas 
estão matriculadas em algum curso supenor Ora, 
esse número corresponde a 1% - repito, apenas 
1% - do total da população Para um Pa1s que 
conta com um contingente de cerca de 34 milhões 
e me1o de cnanças no ens.no fundamental era de 
se esperar, no m1n1mo, 3 e me1o milhões de estu· 
dantes umvers1tános Temos, po1s matnculado em 
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cursos supenores menos ela metade do número de
SIIjllvel de alunos 

Como superar esse quadro? Recordo-me, a 
proposllo. de ter hdo, ha pouco tempo, no Jornal 
do Brasil, Interessante an1go de D1lvo R1stoll, Pro· 
fessor da Umvers1dade Federal de Santa Catanna 
ex-presidente elo Fórum Nac1onal de Pro-Reitores 
de Graduação das Umvers1dades Braslie~ras. 

atualmente tec1onando em umvers1dade none
amencana Em seu texto, o autor diSCOrre sobre 
alguns programas que a Adrmrustração Chnton 
está 1mplememando em relação ao acesso ao ensi
no supenor 

Segundo o Professor R1stoll, o que o Prealden
te Clinton está fazendo é cumpnr promessa de cam
panha, ampliando os vanos programas de bolsas e 
de credrto educatiVO já exiStentes e cnando doiS no
vos programas de abrangência nac1onal. Em 
suma, o que os Estados Unidos estão provando e 
que e poss1vel un1versahzar o acesso ao ens1no 
super~or e. sob o pomo de v1sta f1nanceno, fazê-lo 
de modo a 'aliVIar a classe méd1a sem preJUdiCar a 
classe baoca • 

Ab10 aspas para o Professor R1stoll quando 
este comenta o custo do empreendl1mento. •o va
lor envofvKfo? AproXImadamente 7,2 b1lhiles de 
dólares/ano, ou 36 b~hões de dólares nos próXI
mos c1nco. Pode parecer pouco, mas é ma1s do 
que o Brasil gasta hOfB com a manutenção de to
das as suas 52 uniVersidades federa1s' As quais. 
completo eu, atendem a menos de 1/3 dos estu
dardes brasll&lros matnculados em cursos supe
nores• 

Dependendo da renda famiiBr. a proposta de 
Cllmon concede crédrto de 1 mil a 1 md e 500 dóla
res aos un1VBrs1tános Na platiCB. não apenas se 
uniVersaliZa o acesso a esse greu de ena1110, mas 
acaba por se estabelecer sua gratuldade. Em nosso 
Pa1s, ao comláno, ITI8IS de 213 dos que conMguem 
1ngressar no ens1no supenor estudam em InstituiÇÕ
es pnvadaS. normalmente trabalham e l<)m R'KIIIIIS 
difiCUldades para pagar as mensalidades Dellalortu
nadameme. o Programa de Cnkldo Educalnlo- qiM 
lena todas as condiÇÕeS para desempenhar bem 
uma lmportam1ss1ma função SOCIIII - não conaegue 
se lr1Sbluc10nallzar, ser encarado como um wnladel
ro 'programa de governo" e não fiCar OSCilando con
forme soprem os vemos 

Ao flnahzar, Sr Pll!Sideme. apelo ao M11'11Stro 
da Educação - que tem demonstrado ser1S1bii1Ciade e 
competênciB na condução de sua Pasta - no ..mdo 
de que estimule sua eqUipe de trabalho a propor ai-



ABRIL DE 19\18 ANAIS DO SENADO FEDERAL 3bl 

tematovas adequadas ao lrnancramanto do ensrno 
supenor; que o Crédrto Educatrvo eletovamante se 
rnstttucronalrze. a ~m de que possa cumpnr sua rnrs
são. que sensrbrlrze as dernars áreas do Governo 
para a solução desse problema que abnge e castrga 
o Pars Mudo obngado. 

O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, dra 8 de abnl 
transcorreu o Ora Mundral de Combate ao Câncer, 
doença que rmpõe cruel solnmemo a suas vrbmas e 
urna das pnncrpars cau• mortls na atualrdade. Br
lhões de dólares são gastos, a cada ano, nos pafses 
desenvolvidos e, especralmeme, nos Estados Unr
dos, para seu melhor conhecrmemo, sua cura e mé
todos de prevenção. 

Ao comráno do que se dá emre nós. nos Esta
dos Unrdos, a mcrdêncra de câncer caru em quase 
2% nos úlbmos 1 B anos, graças às novas técnrcas 
de tratamamo e. sobretudo. em deconêncra das bem 
elaboradas campanhas de educação vrsando a pre
venção e ao dragnóstrco precoce do mal. 

Este ano, de 23 a 29 de agosto proxrmo, rea
lrzar-se-a, no Aro de Janerro, o 17" Congresso 
Mundral de Câncer, sob a presrdêncra do Dr Mar· 
cos Moraes, drretor do lnsbtuto Nacronal do Cân
cer O evento Irara ao Brasrl grandes especralrstas 
na li.rea oncológrca de todo o mundo, em encomro 
destrnado a ampla repercussão, 1nclusrve para 
maror conscrentrzação sobre a necessidade de ab
soluta pnondade no combate a doença. fonte de 
tão grandes solnmemos a suas vrtrmas. Isso rnars 
benelrco há de ser em lace da profunda crrse 
que ora caractenza o setor de saude públrca no 
Bras ri 

Câncer é um tenno genénco dado a qualquer 
~ de prolrleração anormal de células, de forma de
sordenada e rápida, dilerencrando-ae do tecido de 
ongem. uftrapassando os seus bmlles e drssemrnan
do-se pnmerro pelas estruturas vrzrnhas e, depors. 
pelo resto do organrsmo. A célula cancerosa levada 
pelo sangue a outro órgão mars drstante, alr se pode 
rnstabar, passando a naproduzrr-se, formando outro 
tumor, que é a metástase. segundo a delrnrção do 
Dr. Renato Mayol, no lrvro Câncer- Corpo de Alma. 
É uma doença grave, e que mars se agrava se o 
diBgnóstrco for tardro. 

A Organrzação Mundial de Saúde -OMS cnou, 
em 20 de maro de 1965, o Centro lntemacoonal de 
Pesqursa sobre o Câncer- C.I.R.C., um organrsmo 
lrnancerramente aut6nomo, CUJB lrnalrdade é promo
ver a colaboração 1ntemacronal em maténa de pas· 
qursas sobre o clrncer, com recomendação de pro-

gramas e prol"tos eapecrars patrocrnados pela pró
pna rnsttturção Ocupa-se, pnncrpalmente, da cance
rogênese (brologra do rrao) e da eprdemrologra do 
cãncer (problemas etrológrcos) 

Os trabalhos da OMS abrangem três lrnhas dr
ferente&. a luta comra o cãncer (prevenção, drag
nostrco precoce. tratamento, readaptação, acompa
nhamemo pós-<:ura e avalração), a pesqursa c:Hnrca 
(normalrzação da nomenclatura e classificação hrs
tológiCB dos tumores, métodos novos de dragnós
trco e de tratamento, estados pré-cancerígenos); 
a formação e a ação educatrva (preparação do 
pessoal médrco-sanrtâno, educação da população). 
Desde 1983, a OMS tem sustemado programas de 
prevenção do câncer de ligado (hepatoma) usando 
a vacrnação comra a hepattte vrral do tipo B. A pre
venção do câncer humano, por mero da vacrnação, 
constdur um dos aspectos essencrars da pesqursa 
médrca rmemacronal aluai. 

Sr Presrdeme, em momemo de tão profunda 
cnse no setor de saúde púbiiCB no Brasrl, oportuno 
se toma prestar homenagem a grandes figuras bra· 
srlerras que se destacaram na luta comra esta doen
ça, que mata, anualmente, mars de 90 mil pessoas 
no País Não poderer cdar todos os médiCOS que de
drcaram sua vrda ao combate ao c:Ancer. mas, na 
pessoa de alguns, reverancrarer todos os demars 
que, murtas vezes, rnc:ogmtameme, salvaram vr
das com seu trabalho abnegado 

Assrm, rnvoco o pronerro no combate ao cân
cer entre nós, o Dr. Mli.no Kroeff, que, após ter ler
to parte da Mrssão Médrca Mrldar na França, em 
1918, operando nos campos de batalha, voltou ao 
Brasrl, aqur logo se dando a uma campanha que 
durou o nasto de sua vrda. a lula contra o c:Anc:er. 
For ele quem trouxe para o Brasil o pnrne1ro apare
lho de eletrocrrurgra, realrzando operação pronerra 
no gênero na Santa Casa de Mrsencórdla do Rro 
de Janeiro. 

Em 1938, organrzou um Centro de Canoarolo
gra que se acabou transformando no Servrço Na
cronal do Câncer. Também for o nasponsli.vel pela 
rnstalação do servrço de câncer do Hospdal dos 
Servidores do Estado, tendo comprado, nos Esta· 
dos Unrdos, em 1942, todo o equrpamemo neces
sáno à rnstalação do servrço Além de ter ardo 
membro de diversas rnstrturções de combate ao 
câncer. Máno Kroefl orgulhava-se de ter srdo o 
fundador da Assocração Brasrlerra de Assrstêncra 
aos Cancerosos, emrdade únroa no mundo desb· 
nada à assrstêncra palratrva aos cancerosos 1rrecu-
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peraveos. o hospital cnado para dar dognldade aos 
que esperavam a morte. 

lncentJVou e fundou centrns e hospotaos de cân
cer em todo o Paos, ensonou e educou o mediDO e o 
leogo e, pnncopalmente, drtundou, durante 15 anos, 
uma vasta campanha de educação popular contra o 
cãncer. procurando esclai'IICI!r os aspectos da doen· 
ça e cnando uma menta•dade de cura pelo trata· 
mento precoce, por meoo do râcho, da omprensa. de 
cartazes, de conlerãncoas, de lolmes. de expoiiÇiies 
eclucallvas. 

A luta contra o câncer começou. no Brasil, 
em 1938. por ocasoão da cnação, no Roo de Janeo
ro, do Centro de Cancerologoa, desbnado a prestar 
assostêncoa aos portadores de neoplasoas mallg· 
nas. Nesta ocasoão. algumas pessoas começaram 
a trabalhar gratuitamente em campanhas para ar
recadação de recursos. com a tonalidade de supnr 
a onstotuoção de condoções necessánas ao trata
mento e prevenção do cãncer. Maos tarde. aampre 
sob a onsporação do Professor Máno Kroaff,foo de· 
senvolvida 8 Campanha Nacoonal contra o Clncer, 
da qual partocoparam onstllutos e centros médicos 
de vãnas partes do Pais, com excepcoonal f111118R:US· 
são nacoonal 

Em 1954, o Dr Mano Kroeff fundou o Servoço 
NaciOnal do Câncer e, em 1957, o InstitUto da Cln
cer. com sede no Roo de Janeoro, na Praça da Cruz 
Vermelha, CUJO nome too mudado, em 198•. para 
lnstllulo Nacoonel de Clncer - INCA O voluntanado 
cresceu. e um dos pni'ICipaos objebvo8 do grupo IIBnll 
somar as .,ICIBIIVas de pai'IICopação de socoedade ao 
trabalho desenvolvido pelo lnstJMo para rnalholar 8 

qualidade da VIda das pessoas que buscam -
têncoa mádoca no INCA. Nos doas da ho!8. o INCA 
conta com 5 assocraç6es. Amnca. G--. AACN, 
V Cnança e VOE. O voluntanedo dedica-se aos por
tadores da neoplasoa e seus famoloares, _.,. de 
açfles de bazar, cesta básoca. recraação. Hoja, o 
INCA 18 conla com urna Casa Ronalcl Mc:Donald 
para hospedar cnanças portadoras de câncer a seus 
familiares. com alomentação e apooo 24 hlilrBB por 
dia. 

Outro nome a ser desracado é o da Alberto 
Coutonho, que, sob a onentação do Protasaor Má· 
no Kroeff, organozou o InstitUto do Clncar, onda 
trabalhou por 15 anos. Foo poona110 dos cursos um
varal!ános sobra câncer no Brasol a suganu, em 
1947, a cnação do anaono regular da -rologoa 
nas Faculdades Federaos de Medocma Fundou vá· 
roas sociedades e assocoações para o combata ao 

cãncer. part1c1pou de congressos e sam1nános na
Clonais e •ntemac•ona1s. pubhcou 1numeros traba
lhos coentohcos e de educação sanotana na luta 
contra o cancer DediCou sua v1da, seu saber, seu 
trabalho e seu entusoasmo a luta contra a doença, 
sua lembrança 1amaos devendo se apagar no Bra
Sil. 

Pooneoro, rambem. loo o medoco Napoleão Lau
raano. paraobano. que morreu de cãncer no seoo ma
Xilar Como não conseguou assostêncoa necassana 
para a sua doença, cnou. antes de morrer, em 1951, 
a Fundação Laureano, rasponsavel por toda a luta 
contra o cãncer no Estado aa Paraoba Na ocasoilio, o 
Hospital Napoleão Lauraano ara rnodemossomo e se 
orgulhava de sua aparelhagem· raoos-x, bomba de 
cobalto. mocrosCDpiOS. mu~os doados pela Alema· 
nhe Embora o hosprtal renha passado por cnses 
quase catasrrotocas, aonda e omportante centro de 
tratamento da doença no Nordeste, onde o número 
de novas vrtornes do mel e rnaoor do que nas demaiS 
rBgiÕes do Paos 

Por ultimo. não podena deoxar de cotar o Dr 
Jorge de Marsollac, aonde atuante na luta contra o 
câncer Gaucho. estudou no Roo de Janeoro a se li
xou em Vola Isabel, baorro de Noel Rosa. Em 1938, 
a convota do Prnlessor Máno Kroaff, orogressou no 
Centro de Cancerologoa, onde trabalhou por rneos 
de 30 anos Foo o donamozador da cnação dia nada 
hospitalar de combate ao cãncer em todo o Pais, 
VISitando IOdas as caprtaos brasoleoras e auxoloando 
na onstalação do Hospital Napoleão Laureano. Por 
quatro vezes consecuiJV8S, too delegado com as
sento na Unoão lntemacoonal contra o Câncer, em 
São Paulo. Londres, Moscou e TóquiO. Partocopou 
da rneos de tnnta Soco-das Médocas nacionBis e 
ontemacoonaos Embora corurgoio, apooou os cen
tros de pasquos8 contra o cãncer, astabala»u nor
mas e cnténos para a educação leoga, too Bgi'BCIII· 
do com onumeras medalhas e honranas e, pnnco
palmante, oncentNou as campanhas nacoonaos de 
combate ao cãncer. Desde a pnmaora, raalozada 
em 1938, até os doas de hOfe, o Dr. Jorge de Mar· 
soUac, partocopou atNamante de todas aa que se 
saguoram 

Sr. Pnssldente, em 1997, as pravrs6es do Mt
niSiáno da Saúda aram de que rnorranam no Brasil 
97 rml pessoas vibmas de cãncer a que aparacanam 
448 nuJ caaos novos. A alta mortalidade ra~Koona ... 
com o doagnóstoco tardoo da doença e. em parta, com 
a WleXIStêncoa de campanhas educ:atNBs A dealnfor· 
mação, o despreparo dos prolossiOnBIS da !!8Úde 
para o doagnóSIICO pracoce, o praconceoto são. entra 
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outros, fatores que podem acelerar a doença. É pre
CISO melhorar a qualidade do d~agnóstiCo do câncer 
e faalllar o acesso ao tratamento adequado da 
doença. 

O câncer e uma doença cruel O estag1o ter
minal de1xa não só o doente, como seus familia
res num estado de sofnmento 1ncalculavel Em 
número de v1t1mas, o câncer só perde para as 
doenças cardíacas e do aparelho c1rculat6no 
Mas acredita-se que, no ano 2000, sera a doen
ça m&IS letal. 

Terminando, Sr. Presidente, faço m1nhas as 
palavras pronunciadas. na Câmara dos Deputa
dos. pela saudosa Deputada pernambucana 
Cnst1na Tavares, ao falar sobre a morte da atnz 
D1na Sfat, ambas vítimas do câncer de mama 
·o mesmo câncer de um ser humano. um •nd•v•
duo, se reproduz em escala soc1al o mdiVIduahs
mo, o egocent.,smo, a falta de sollda.,edade são 
o cãncer da soc1edade que sustenta a desigual
dade para dar força a c1dadan1a deformada, ex
ploradora e opressora' 

Mu1to obngado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, a turbulênaa 
aluai no SIStema f1nance1ro 1nternacl0nlll força-me a 
tomar a palavra neste plenano para uma reflexão 
menos ImediatiSta sobre o tema. Os sucessiVOs aba
los nas bolsas aslábcas expõem, com veemênc1a, a 
frag1bdade atual do Sistema f1nance1ro 1ntemac10nal e 
COO\IIdam todos a uma séna meditação Como prova 
d1sso, o Fórum EconômiCO Mundial, que reun1u ha 
duas semanas em Davas, na Suíça, chefes de Esta
do e dezenas de economiStas do mundo 1nte1ro, ele
geu a cnse asiátiCa o efervescente topiCO para os 
grandes debeleS 

A Impressão que se tem e que, sera para 
economistas. sera para le1gos, essa recente confe
rência em Davas serv1u para esclarecer uma coi
sa: o descontrolado fluxo de capital volat1l nos SIS· 
temas f1nance1ros nac1ona1s tem, negativamente, 
afetado a estabilidade das econom1as emergentes 
no mundo A abundãnc1a de capital especulativo 
no mercado tem de1xado as econom1as emergen
tes à mercê das cont1ngênc•as, das 1d1oss•ncras•as 
e do bom humor dos 1nvest1dores amencanos e 
europeus. 

Em outubro úH1mo, o Brasil, que não cons!IIUI 
exceção à regra, sentiu na pele os efeitos nefastos 
provocados pelOs graves desequdíbnos nas econo-

miaS da Asl8 Em que pese o fato de a equ1pe eco
nômiCB do Presidente Fernando Hennque ter adola
do com sucesso as deVIdas medidas saneadoras, o 
País deve reservar a pauta pnondade na conduta de 
sua polítiCa 1n1emac10na1 

Para tanto. o Brasil deve, com urgêllCia maxl
ma, capitanear as diSCUssões sobre a cnação de 
uma corporação transnac1011al de seguro de crád11o. 
TallniCIBIIVa não so conta com a natural Simpatia de 
outros países da Arnénca Labna, como lambem re
cebe o endosso da comun1dade f1nance~ra •ntema
CIONII 

Sr. Pres1den1e. o Presidente Femando·-Henn
que Cardoso, que teve destacavel partiCipaçãO em 
Davas. já mandestou seu Interesse em debater o 
projeto Junto a sua eqUipe econõm1ca e levar aos fo
ros •ntemac•ona•s uma proposta ma1s madura e vaa
vel num contexto de globaliZação 1rrev&rs1vel Na 
veldade. f01 o prõpno George Soros, o controvertido 
mega1nveslldor norte-amencano. quem declarou na 
semana passada a necessidade de se fundar um or
ganismo supranaciOnal, dotado de autondade e Ins
trumentos para 1mpor 11m1tes ao capital financeiro de 
curto prazo 

Seguindo a mesma linha. na un1ma ediÇão de 
Janeiro, o matutmo The Wall Street Joumal publi
cou matena que anahsa a cnse f1nance1ra na As1a 
e ut1llza a f1gura do 'cass1no' como a alegona rep
resentativa da Situação confusa no ambiente finan
ceiro 1ntemac1onal E. na qualidade de cass1no glo
bal, o s1stema f1nance~ro tem-se furtado a contratar 
um crup1ê, que orgamze o JOgo e laça cumpnr as 
regras colet1vamente determinadas T odav1a, a 
1magem do cass1no Igualmente traduz. com mu1ta 
propriedade. o espínto de 109at1na que tem, equi
vocadamente, moldado planos e dec1sões no Siste
ma f1nance1ro 

Sr. Presidente, exatamente para reverter 
essa lamentavel realidade, Julgo da ma~or relevân
Cia a •nstllulção de uma agênCia transnac1onal de 
seguros, que garanta o fluxo de capital& Interna
ClonaiS sem as fones oscilações das movimenta
ções do cap1tal especulativo Ma1s do que 1sso. a 
cnação dessa corporação de seguro de crêddo 
deve ocupar-se da elaboração de um c6d1go de 
conduta enlre os partiCipantes do mercado, com o 
propósdo de estimular um componamento f1nance1ro 
razoãvel 

Segundo a sugeslão do propno George Soros, 
havena duas funções bBSICas a serem exercidas 
pela futura corporação. De um lado, se encarregana 



de genr uma autêntoca câmara ontemacoonal de com
pensação de c:n!ocloto. de outro, agencoana uma ava
haçio ngorosa dos nacos que cada economoa nacoo
nal representa Apesar do provavet oeducoonosmo. a 
proposta de Soros sontetoza uma estrutura monoma de 
objetovos, para a qual a corporação transnacoonal de· 
vena onentar suas forças No fundo. a expectabva 
de Govemos e onstttuoções lonanceoras e a de que tal 
agêncoa transnacoonal luncoone como um organosmo 
que evtte a eclosão de dramabcas cnses nas contas 
hnancerras das economoas dilas emergentes Altés, 
cnses que se desdobram em peNersos macanos
mos, gerando onseguoança e recessão nos sostemas 
produtiVOS 

Sem se chocar necessanamente com os pa
péos desempenhados pelo FMI e pelo Banco Mun
doal, a nova organozação devena. som, coordenar 
suas ações em comum acordo com aqueles orgãos. 
para que se omplemente um conJunto coerente de 
politocas sobre o capttal volátol P01s. toda a crose 
aluai que acomete os paoses da Asoa teve sua on
gem no surgomento dessa nova modahdade de ca
pttal. chamado capotai volátol Trata-se de uma mo
dahdade de capotai que prevê a busca maxomoza
dora do lucro medoante aphcações especulatovas 
rapodas. seguras, e a taxas de retorno altamente 
renlaV&IS. 

Poos bem. capotai volalll - numa delomção 
bem s•ntettea - constdua-se de poupanças hnance•
ras oriundas dos pa1ses cêntncos, basteamente 
dos Estados Unodos, em busca de altos lucros em 
curto espaço de tempo Ora, não sena pracoso 
muota perspocãcoa para perceber que. paraletamen· 
te a essa operação. ocorre uma transferência um
lateral, desleal e su1c1da de recursos das econo
moas maos pobres para as maos ncas Convoctos da 
excess1va lucratw•dade aulenda, os r1cos Investi
dores locam extremamente sensoveos a qualquer 
mudança no cenano econõm~ da econom•a hos
pedeira. não hesitando em transtenr grandes so
mas. a qualquer sonal de desvalonzação camboalomo
nente 

Sr Presodente, como bem sabemos, enquan· 
to, para os pa1ses centrais, o caprtal volatll tem 
sognohcado maoor donãmoca no processo acumulai• 
vo: para os paoses emergentes, em contraste. a 
descontrolada votahhdade tem omplocado a adoção 
de pollttcas monetar.as de grande r~sco. compro
metendo a estabohdade do cãmboo e a expansão 
das forças produt1vas mternas Ao se antec1par na 
busca de preservar seus ganhos, o capolal volatol 
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eng.,ndra a lraguozação da economoa hospedeira, já 
que os bancos centra1s nac10na1s e até mesmo as 
onstotuoções multolateraos (FMI e Banco Mundoal) não 
possuem condoções técmcas e pailtocas para se con· 
lraporem a movomentação de grandes somas de ca· 
pttal pnvado 

Ora. como tambem e de presumível conheco· 
mento geral. tal modalodade de capttal não. surge 
como obra de geração espontãnea Antes, surge 
com a nova conloguração pohtoco-econõ..- do ca
pttalosmo mo<Mmo, cuJBS característocas pnncopa& 
pressupõem a desregulamentação da ontervanção 
do Estado nos meiCados fonancetros. a abundAnca 
de recursos pnvados nos paoses cent~a~s e o deaanwi
Yimento tecnotogx:o da ontormatoca Em outras pala
vras, e no contexto da globalozação que o fluxo acele
rado de capRal espaculatovo adquore emancopação de· 
lonotova para atem das ngodas fronteoras nacl0nal8 

Sr. Presodente, doante do que too exposto, hca 
maos transparente compreender os tragocos eposó
doos que cercaram as lonanças dos logres 8Siéllcos. 
De lato, as razões que motovaram. ao tonal de 97, 
o colapso hnanceoro na Coreoa do Sul, na tndone· 
soa ou na Malasoa seguem loelmente o quadro de 
sequéncoas que acabeo de descrever Conforme 
farto notocoaroo veoculado pela modoa. a tombo fo· 
nance1ro das três econom•as as1at1Cas obedeceu 
hteratmente a perversa logoca do capotai especu· 
latovo E dessa cadeoa exphcatova nonguém esca
pa, po1s volat1hdade ex1ge em contrapartida o 
acoonamento de uma pohtoca de taxas da lucro 
estratosfencas 

Nessas condoções e por conta dessa 16goca 
1nexorave1. as autoridades econ6m1cas bras1le.ras 
não titubearam em Implementar medidas clara
mente recessovas no combate a lastomavel fuga de 
onvestomento externo A elevação das taxas de JU· 
ros. que constotuou a grande alavanca do pacote 
de outubro. aonda desempenha papel fundamental 
na poht1ca econõm1ca do Governo. em favor da •n
tensolocação do ongresso de capotai no País. No en
tanto. como estamos a testemunhar no momento. 
o contrapeso dessa medida tem. necessanamente, 
ompllcado crescomento do delocot, retraçio da pro
dução, e desemprego 

Em sontese. Sr Presodente para que o Gover
no possa flextb1l1zar sua pohttea econõmiCa sem re
co"er a taxas de JUros escorchantes e tampouco ar
nscar a estabolodade do Real necessano se faz ace
lerar a cnação da agéncoa ontemacoonal de seguros, 
por meoo da qual o Brasol e por extensão, os demaos 
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pa1ses emergentes poderio plane1ar suas politiCaS 
de desenvolvmento a longo p18Zo. sem os lncôrno
dos, os descontroles e as mazelas do capital volábl. 
O BlllSil preasa, s1m, do capital externo, mas não 
pode perrmbr que a volatilidade dos recursos preJUdi
que, ou mesmo amqu11e. a d1nim1Ca e o poteiiCIBI de 
sua produção econ6mica. 

Era o que eu linha a diZer. Sr. Pras1dente 

Multo obngado 

O SR. PRESIDENTE (Eió1 Portella) - Nada 
ma1s havendo a tratar, a Presldêncl8 va1 encerrar os 
trabalhos, lembrando lls Senhoras e Senhores Se
nadores, que constará da sessão del1berallva ordlna
na, a realizar-se amanhã, lls 14 horas e 30mlnutos. 
a segu1nte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N' 28. DE 1996 

Tercetro dia de diSCUssão, em pnrne1ro turno. 
da Proposta de Emenda 11 ConstitUIÇão n• 28, de 
1996, tendo corno 1° &IQM&Iáno o Senador Mauro Mt
randa, que altera a ladação do arL 11" da Constlluo
ção Federal (IIICIUI, entre os d1rertos SOCI81S, o d1re1to 
11 rnorad18), tendo 

Parecer favoravel, sob n• 279, de 1997, da Co
miSsão de ConsbtuiÇão, Jusbça e CKiadanl8, Rela
tor: Senador Romeu Tuma. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N'50, DE 1996 

Pnme11o d1a de discussão, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda 11 Constituição n• 50, 
de 1996, de autona do Senador Pedro S1rnon e 
outros senhores Senadores, que convoca plebi
SCitO para o eleitorado dec1d11 sobre a realização 
de reforma constitucional, altera o art. 55 da 
Cons11tu1ção Federal para prever a perda de 
mandato por Infidelidade partldana e dá outras piOVI· 
dênciBS, tendo 

Parecer sob n• 788, de 1997. da Corrossão de 
ConstitUIÇão, Juslça e Cldaclama. Relator: Senador 
Jefferson Peres, favoravel, nos tennos de substituti
vo que oferece. com voto contráno do Senador Jó
saphat Mannho, abstençio dos Senadores Pedro SI
mon e LúciO Ak:Amara. e voto em separado do Se
nador José Eduardo Outra 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N•142, DE 1997 

Discussão em lumo úniCo. do Projeto de De
creto Legislativo n• 142, de 1997 (n° 560197, na CA
mara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo 
sobre o Estabelecimento da OrganiZllção para o De
senvolvimento de Energ1a na Península Coreana, 
concluído em Nova Iorque, em 9 de março de 1995, 
lendo 

Parecer favorável. sob n• 166, de 1998, da Co
missão de Relações Extenores e Defesa NBCIOnal, 
Relator: Senador Leonel PaiVa. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'5, DE 1998 

DISCussão. em tumo único, do ProJ&to de De
creto Leg1slat1vo n• 5, de 1998 (n• 258196, na c.t.
mara dos Deputados), que aprova o texto do Tra
tado de Extrad1ção celebrado emre o Governo da 
República FederatiVa do Brasil e o Governo da Re
pública da Core1a, em Brasília. em 1° de setembro 
de 1995, ressalvada a alínea "b" do Item 6 de seu 
art. 2". tendo 

Parecer favorável, sob n• 161, de 1998, da Co
miSSão de Relações Exlenores e Defesa NaciOnal, 
Relator Senador Leonel PaiVa. 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 12, DE 1998 

Discussão. em turno úniCO, do Projeto de De
creto legislatiVO no 12. de 1998 (n" 626/98, na c.t.
mara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo AdiCIOnal ao Acordo de Cooperação Financeira 
de 24 de outubro de 1991, celebrado emre o Gover
no da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo da 
RepúbliCa Federal da Alemanha. em Brasma. em 26 
de ma10 de 1997. tendo 

Parecer favorável, sob n• 162, de 1998, da Co
rmssão de Relações Extenores e Defesa NaciOnal, 
Relator: Senador Leonel P81Va. 

O SR. PRESIDENTE (Elói Portella) - Está en
cenada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 6mmutos ) 
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DIÁRIO DO SE!IiADO FEDERAL N" 54. DE 9 DE ABRIL DE 1991 

RETIFIC-\ÇÃO 

A pagma n• 0633 5, ~· coluna. na Agenda cumpnda pelo PreSJdente do 
Senado Federal. Senador Antoruo Carlos Magalhães. 

Oade sr Ir: 

!Oh- Sessão Nlo-Debberada do Senado Federal 

Leia-se: 

I Oh - Sessão Nlo-DehberatJva do Senado Federal 

ATA DA 26• SESSÃO NÃO DELIBERA TIVA. REALIZADA EM 8 DE ABRIL 
DE 1991 

(Publicada ao DSF. de 9 de abril de 19981 

RETIFICAÇ0ES 

No cabeçalho da Ata. a pagma n• 06206, na relaçio dos Senhores 
Senadores que pres~chram a sesslo, IIIC!ua-se. por onnssão. o segwnte. 

Edison Lobão 

'faecJro de ata: ãi p~ D0J,..Q625° • "6351. ;a;. Jtpztli par 
haver saulo mm.,, fiF ;ilcs iii etiíêiiaêlo Parecer n• 194, de 1998 ........ ~·---~----=---·- .. -· -

····-- -·· 
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Ata da 28 • Sessão Deliberativa Ordinária 
em 14 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 

Presidéncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM..SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Adermr Andrade - AntoniO Carlos Magalhães -
Ant6n10 Carlos Valadaras - Arlindo Porto - Artur da 
Tavola - Bailo Parga - Banedota da Silva - Bem Ve
res - Bema!do Cabral - Carlos Bezena - Carlos Pa
tJoanio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coub
nho Jorge - D)alma Basaa - Djalma Falcio - Edlson 
Lobão - Eduardo Supllcy - !:leiO Alvares - Elói Por· 
tela - Epdác10 Cafeteora - Emendas Amonm - Espe
ridião Amn - Fernando Bezena - Flaviano Maio -
Francel1no Pere1ra - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Gilberto Moranda - Gllwm Bolges - Hugo Napo
ldO - lns Rezende - Jelle18011 Paras - João Rocha 
- Joel de Hollanda - Jonas P1nhe110 - Josaphat Ma
nnho - José Agnp~no - José BIBnco - José Eduardo 
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José Rober
to Arruda - José Samey - Júlio Campos - JúniB Ma
,_ - Lau10 Campos- Leomar Ou1nlanllha- Lucldio 
Portella - Lúao Ak:Antara - Lúd10 Coello - Marluce 
P1nto - Mauro M1randa - Nabor JúniOI" - Ney Suas
suriB - Odac1r Soares - Osmar DIBs - Pedro PIVB -
Pedro Simon - Ramez Tebel - Romeu Tuma - Ro
naklo Cunha uma - Sebasün Rocha - SergiO Ma
chado - Vllson Kle1nubmg - Vlson Kle1nubing. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro 
aberta a sasão. 

Sob a proteção de Deus. ~ nossos tra
balhos 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Sobre a 
IMSB, requenmento que selá lido pelo Sr. 1° Secra
táno, SeriBdor Ronaldo Cunha L1ma. 

~ lido o segwnte. 

REQUERIMENTO N"233, DE 1198 

Senhor Presidente, 
Faleceu ontem no lncor, Sio Pauto, Capital, o 

nosso esbmado colega SeriBdor Humberlo Lucena 
que, por duas vezes, presidiu 88la Casa e também a 
ReiiiSão ConsbtuCIOnal, em 1993 ExeiCBU, a111cla, O 
mandato popular de Deputado Estadual por duas le
glslaturas. Deputado Federal por quatro leglslaturas 
e BXBICIB seu leiCBIIO mandato de SeriBdor. 

Na Câmara. loi Líder do PSD e, no Senado, fOI 
VICII-Lider e Uder do PMDB, atuarldo também na 
A88ernbléla NIICIOnBI Constilulllle de 1987. 

Desempenhou dwersas miSSÕeS no extenor 
representando o Senado Federal, publiCOu vários 
trabalhos e, pelo reconheCimento de SBUB méntos, 
recebeu InÚmeras condecorações. 

Com seu desaparecimento, perde o BraSil e a 
Paraíba um de seus maiS Ilustres e destacados fi
lhos. Por ..-s razOes, requereiTID& que o Serl8do 
Federal, de acordo com as tradiÇéies da Casa, lhe 
preste as seguintes homenagens: 

a) lnS&rção em ata de voto de pralundo pesar; 
b) apresentação de corldolênclas à famO~a, ao 

Governo e à Assembléia do Estado da Paraiba; 
c) representação nos funerms; 
cl) levantamento da sessão; e 
a) realiZSÇão de sessão especu1l e solene em 

data a ser lixada. 
Sala das Sessões. 14 de abnl de 1998. - Ro

naldo Cunha Uma - Ney Suauan• - Bamardo 
Cabnll - Jdllo Campoa - Nabor Jdnlor- Geraldo 
Melo- Pedro Simon- Eduardo Suplcy 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Este ra
quenrnento depende de votaçio, em CUJO encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
l'lllllores que o deseplrem. 

PBJa encamnhar a votaçio, concedo a pelavrD 
ao ernnente Senador RoriBido Cunha Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA a..A (PMDB- PB. 
Para encamnhar a votaÇão. Sam I8VISão do orador.) 
-Sr. Pcasldente, s.-s. e Srs. Senadores. 8lllda &Ob 
o domln10 da emoção que nos traurnabZa a todos, 
com o passamento do companheiro de parbclo, do 
colega, do amgo Serador Humberto Lucena, tomai 
a 1n1CIIIIMI de sugenr, apol8do por~ Sanado
res- para que se pudesse prestar uma homanagMI 
ao nosso quando colega -, que .... -.lo '
suspensa e que se marcasse un-. outra, IOiene e 
eapec~al, a f1m de que pudéaniTIOIIrlbulllr 6que1e 
notável homem públiCO as homarlagllll que ala me
rece. 
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Sr. Presidente. Sr"& e Srs. Senadores. ao JUIIII· 
IK:ar este requanmento, pannrtam-me JO!I8r um pou
co da rrunha arnoçio de amogo e de companhetla 
para trazer, neste onstante, um dapoomanto a raspao
to do homem ímpar, do onexcedível Humberto Luce
na, nas suas wtudes, exemplo de caráter, demons
tração rnous onaquívoca do comportamento de um 
homem publiCO por vános anos, em facetas vánas. 

O pnmaoro aspecto que saloanto é que H11mber· 
to Lucena serve de rafarencoal para a VIda IJÚbloca 
brasolaora e para todos os polltiCOS brasilaoros, às -
zas tão malontarpratados e tão mal JUlgados - e, por 
que não dozer, tantas vazes on,ustoçados, como o foi. 
cruel a desumanamente, Humberto Lucena. 

S. Ex" morre dapoos da 40 anos de vida públo· 
ca, e mane potxe, Pare a sua famHoa deixou apenas 
um apartamento, comprado há pouco tani!IKI. em 
Joio Pessoa, Capotai da Paraíba - e maos nio tem. 
Um homem com 40 anos de vida públoca, com rran
datos SUC8SBMJS de Deputado Estadual e Radallll, 
Sanador por três vazes e duas vezes Presidente do 
Congresso Nacional, transrmte-nos esta exemplo 

Sanador Bernardo Cabral, outra facMa que 
rnan:ou e daJmou o perfd de Humberto Lucena too a 
sua pacoãncoa e a sua resognação. Humberto foi um 
homem dos maos on)ustoçados na VIda públoca deste 
Pais. Mas com que grandeza, com que elevaçAo da 
aspínto, com que beleza d'alrna S. Ex" se couopona
va doante da advarsodada, dando exemplo, a cada 
onstante, da sua axtraordonána fortaleza ontenorl 

Quem não sabe. quem poda esquecer o drama 
- nacoonalmente dovulgado - viVIdo por Humberto 
Lucena, referente aos calendanos? Lembro-ma - eu 
estava com S. Ex" em CBIT'4Jilrlha na Paraíba, .-. 
mente na coc:lada da Taparoá- quando tomos-toma· 
dos de SUIPI8S8 com a notocoa de que a Justoça cas
sara o regostro de sua candidatura. potqUB S Ex" te
na dostnbuldo calendános aos elartores e aquolo lena 
a IIII alertoral Humberto se mostrou nnpaS&íval, se
rwno, tranq(iolo. Qua""'" ;;ompanheoros lhe _,.vam 
com a lembrança de que munas SanadoreS daquela 
a da outras legoslatures usavam o mesmo IIIIPIIdoen-
111 a que somente ala _linha sido escolhido para ser 
~rc asado. Humbaro L~ se recusava a admlbr. 
a -r essa argumento a a relembrar - lato. E 
quando se tJazoam aos montões os calendénoa de 
Sanadoras dos maos doversos Estedos e dos maos do· 
-- partodos - e sob os quaos havoa total solêncoo -
, Humberto mostrava-se rasognado, pacoente e su
porlllva SOZinho aquela carga dolorosamente HIJusta 
- um homem publoco probo, correto. dec:locado e 
Jael. 

Fozamos a campanha com 1mansa dofoculdade. 
Eu padoa a Humberto que voasse para BrasHoa cuidar 
da defesa do seu mandato enquanto eu hcana lá, 
cuidando da campanha. Pennn&rro-ma Ex"s esta 
confiSSão. nos maus doscursos, pado que aqueles 
que não votassem em Humberto também não votas
sem em mom E esse lama tomou-se pannanante e 
constante na campanha alertorel. Padoa votos para o 
mau companheiro candidato ao Senado a para o 
candodato a Governador Ant6noo Manz. Lembro-ma 
da que o nosso 8lopn ara: •no doa 3, vote nos ttês'. 
E o povo da Paraiba elegeu-nos os três. 

Foque1 feliZ porque too axatamante em Campona 
Grande que Humberto Lucena obteve a maos ax
traordlnána e consagradora votação, que lha asse
gurou a eleiÇão e o retomo ao Sanado. 

Humberto Lucena presidiU o mau partido a VIda 
mtetra E com o seu asp1r1to concdtador, serano, afá· 
vai e fretemo souba conduzor a mansas e rapabdas 
Vllónas o nosso patiJdo naquele Estedo, III8Ç8S a 
tonna como sempre comarodava. 

Tenho, confesso, por Humberto Lucena um ca
nnho como que se eu pudesse ratribuor o n.amo ca
nnho que me dedocou, porque ele assumoa, u -
zas, gastos patemaos para comgo, tamanha a sua 
solldanadade, tamanha a grebdlo que tazoa questão 
da ravalar, 1nci1111M1 ma• racantarnante. em pronun
coamantos que tez, pala grandeza da sua alma bala. 

DISse hoje h6 alguns am1gos que a Paraíba 
sente um vazoo 1menso no seu quadro polltoco; mas 
s1nto um vazoo 1manso dentro da mom. A falta que va1 
fazer Humberto, não apenas polobeamante ao meu 
Estado, mas, a mnn própno. O amogo, o companhei
ro, o consalhaoro. aquele homem sereno, firma, pru
dente, educado, genbl, lhano, tona, apJdaVII-ma, a 
p8I'8CI8 até haver não apenas uma racopmadada, 
mas uma força somtnóbca a nos conduzor a a nos 
amparar 

AD fazer assa raquenmento, Sr. Presodanta, em 
homenagem ao mau amogo Humberto L.ucana, ao 
mau grande companheiro Humberto Lucena, ao mau 
comandante. ao mau Presodante, tenho certeza que 
o laço não apenas em nome de todos os meus 
coastaduanos. não apenas em nome da todos os 
polltocos da Paraíba, lndapendanlamante da parto
dos, mas pala unanmodade desta Casa que ala pra
sldou por duas vezes, graças a fonna 8SJIIICI8l de 
conquiStar que ale linha. 

Justdoco esta requenmanto. Sr. Prasodente. 
sres. e Srs Senadores. de forma até das..-ssana, 
mas apenas para não fruster o sentomanto ontanor 
que ma onvade - emoção e no pr&no de sauda-
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de ao grande am1go e ao granae companheiro, aos 
seus lamiiiBres, sua esposa, Ruth Mana, os seus l1· 
lhos, que o acompanharam em São Paulo nesses 
dl8s de solnmento e onde esllve para levar pessoal
mente o meu abraço e ouVIr dele, a1nda ass1m, pala
vras cannhosas. Vou guardar nos olhos e na alma a 
úH1rna 1rnagem do nosso ultimo encontro, quando o 
v1slle1, Sr Pras1dente, no hospital, a1nda na Umdade 
de Terap1a lntens1va Beljl!l·lhe a mão duas vezes e 
lhe d1sse: Humbeno. esse pnme1ro beijO é da Paral· 
ba; e este outro é um beiJO especialmente meu Que
ro-lhe muRo bem e quero vê-lo, em breve, recupera
do para, de novo, comandar o meu Paltldo e coman
dar a ~nm própno. Nunca rna1s votte1 a vã-lo, e nun
ca ITIIIIS ter111 essa oponun1dade, mas guardarei 
sempre na memóna e no coração o seu exemplo de 
grandeza como marca, eu d1na 1nllmta, da adm~ração 
que tenho pelo homem públiCO. 

JustiiK:o, Sr Presidente, este requenmento 
com esta homenagem que a Casa presta neste Ins
tante; e cenamente preslará em sessão solene es
p8C181, quando todos nós teremos oportumdade de 
mostrar o perfil, contar a h1stóna e a blograiiB de 
Humbeno Lucena. 

Tenho mudO o que falar sobre Humbano e o fa-
181, com cenaza. na sessio solene espec181 que cer
tamente 1111mos reaJIZBI' HOJB, prefiro JUStiiiCBr o re
quenmento e calar; calar para guardar no meu cora
ção a sua lembrança e não mostrar n'alrna a m1nha 
dor. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sena
dor Nabor Jumor. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para 
enca~nnhar a votação.) -Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Serl&dores, as palavras que acabam de ser pronun
Ciadas pelo Senador Ronaldo Cunha L1rna a respedO 
do falecimento do Senador Humbeno Lucena, ocom
do ontem, em São Paulo, no lnstllulo do Coraçio, 
traduzem bem o sentimento de todOS os seus cole
gas. seus &m'90S e, partlculannente, da nós do 
PMDB, seus correl1g10nénos e companhBiros em 
tantas JOrrl&das pela democracia e pelas liberdades 
no País 

Gostana de aduzir, Sr PreSidente, Sr"s e Srs 
Senadores, algumas palavras a respeito desse vdo
noso homem púbhco da Paraíba e do Brasil, Hum
bano Lucena, que, para m1m, tem também a dimen
são de um grande am1go, com quem tiVe o pnv11ég1o 
de convrver durante 22 anos 

E é com a ma1s tone emoção e responsabilida
de que - enfocando as suas qualidades de homem 

publico e as v1nudes de Cidadão d1gno, leal e posdl· 
vo - relembrarei alguns fatos. acompanhados por 
m1m, na fecunda VIda de Humbeno Lucena 

Em 1975 ao chegar a Brasília, alerto Deputado 
Federal pelo Acre. já encontrei Humbeno Lucena na 
Câmara, representando a Paraíba. Recebemos da 
Casa apanamentos v1z1nhos, no mesmo eddíc1o da 
Super Quadra None 302. Eu no apanamento 501, 
Humbeno no 502, IniCiamos a conv1vênc18 fraternal, 
d1gamos ass1m. polQue a m1nha lam01a partiCipava 
d1ratemente das reuniÕeS com a famniB Lucena; nos
sas !Ilhas sa1am Juntas HoJe. rna1s do que nunca, 
entendo e l1co feliZ em rememorar aqueles d1as feh· 
zes, aquele período tão caloroso e &migO com pes
soas tão adm1rave1s 

Em 1978, por ter s1do eledo Senador pela P. 
raiba, pela pnme~ra vez. Humbeno Lucena mudou· 
se para a 309 Sul, onde o Senado tem os apana
mentos tunc1ona1s destinados aos seus membros. 

Eu propno, em 1986, fUI eledo Senador, depoiS 
de ter exerc1do o mandato de Governador do Estado 
do Acre - e entre as grandes alegnas do .-o man
dato estava a expectatiVa de retornar o convfVIO com 
Humbeno Lucena, Já então reeleito pelo seu quando 
Estado da Paraíba. 

Em 1994. d15pute1 a reelelçio, e como d1sse 
Ronaldo Cunha Lima, ha poucos Instantes, Humber
to também concorreu ma1s uma vez ao Senado Fe
deral, para exercer o seu terceiro mandato de Sena· 
dor Mas, uma das COisas que pouca gente sabe, Sr. 
Pnasldente. Sr"s. e Srs Senadores, é que Humbeno 
Lucena por duas vezes da1xou de ser candidato a 
Governador da Paraíba. pelo PMDB. Sua generosi
dade e seu desprendimento fizeram-no abnr mão em 
1986, para Tarc1s10 Bunb, e em 1994, para Antamo 
MarJZ,_que era seu am1go Inalemo, também Senador 
pelo Estado da Paraíba 

Hé três anos, VIBJel com Humbeno para repte
sentar o Senado na Assembléi8-Geral das Nações 
Unidas, al1 nos hospedamos no mesmo hotel, JUnta· 
mente com o Senador Lucíd10 Ponalla, que também 
tona designado para a mesma miSSão. Saiamos, 
com nossas esposas e filhas, e Juntos fazíamos nos
sas refeiÇiies, quase d1anamente 

Quando Humbeno Lucena foi Presidente do 
Senado pela segunda vez, t1ve a honra de também 
Integrar a Mesa. como 2° Secretáno. Se eu jé pos
SUI& uma grande adm1ração pela sua pessoa, essa 
cresceu a1nda maiS, vendo a prob1dade, a serenlda· 
de, a sei\Sibdldade com que ag1a na trato dos assun
tos polft1coS e adm1n1stnaiiVOS Como d1sse o Sena
dor Ronaldo Cunha L1ma. S Ex" era um conselheiro, 
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que nos orientava nos momentos de grande d1f1CUI· 
dade, e um homem sereno Essa VIrtude se mostrou 
a1nda ma1s sóhda e grand1osa quando se VIU a cam
panha 1nfamante que f1zeram contra S Ex', na épo
ca em que foi candidato a Senador, em 1994 eu, 
que frequentava o seu gabinete constantemente, 
nunca ouv1 do Senador Humberto Lucena qualquer 
mandestação de revoHa ante a sordidez das notas e 
dos comentános maldosos. nutndos na prevenção e 
nos preconceitOS que o Sul do Pa1s, 1nclus1V8 seto
res de sua unprensa, tem contra os Parlamentares 
do None e Nordeste do País 

Desde o momento em que soube do falecimen
to de Humberto Lucena tenho em m1nha mente uma 
lição de W1U1am Shalcaspeare em sua obra Julius 
c-r. quando Marco Antón1o d1z. ·o mal que o 
homem faz sobiBVIVe·lhe - o bem é quase sempre 
sepuHado com seus ossos " 

Com assa amarga observação, o grande poeta 
e dramaturgo bn!AniCO fala de situações como a de 
Humberto Lucena, cu)B b10graf1a reg1stra momentos 
glonosos de coragem, determinação democratiCB e 
luta VIgorosa contra a ditadura Ser democrata, hOJ8, 
nio 1mphca em nacos para mnguem - mas não po
demos esquecer naqueles duras lempos, alguém de
fender a llberdads Slgndlcava expor- a cassação do 
mandato, a suspensão dos d1rertos polítiCOS a a maiS 
feroz repnassão SOCial, CMI e aconãmlca. POIS em q~a
se duas dacadas o grande homem publiCO que llOJ8 
pranteamos foi um dos maiS constantes, firmes e dea
dldos lutadores pelos d1rellos de adadaniB e pelo res
tabelecimento das lranquiBB democrallcas. 

Pobre da quem, sem lar grandeza de aarárar e 
da espmto para ver esses reg1stros poSitiVOS na blo
grafiB de Humberto Lucena, prende- a detalhas 
mesqu1nhos e distorcidos. de fatos mal expostos a 
op1n1ão públiCa. São pessoas que vêem apenas os 
espmhos das pequenas al'lfOres e )Bma18 conse
guem enxergar a floresta 1nte1ra, avaiiBr sua grande
za e sua força 

Valho-me, neste 1nstante do depo1mento da 
outro valoroso homem publ1co do Nordeste, nosso 
ex-Colega, ex-Pres1dente da Casa, Mauro BerliM
das, que me pede a apresentação de sua mensa
gem de pesar ao Senado. ao povo da Para1be e à 
lamli1a de Humberto Lucena Não podendo partiCipar 
desta sessão, em homenagem ao grande para1beno, 
Mauro BenaVIdes presta-lhe homenagem, nos ter
mos que passo a ler 

"O Senador Humberto Lucena 
Durante ma1s de quatro decadas, Hum

berto Lucena teve saliente part1c1pação na 

VIda politiCa da Paraíba, do Nordeste a do 
Pa1s. 

Deputado estadual nos anos 50, prqe
tou-se no canano nac1onal por sua vocação 
para a VIda publiCa. revelando em todas as 
oponunldades o seu talento, compettuaa e 
devolamento a causa da democraaa 

No ant1go MDB. fOi um dos m&IS bra
vos detensores da normaiiZBçio pollbco-ms
tlluclonal, fazendo-o sempre com obabnação 
e destemor a ponto de alçar-se à liderança 
de sua bancada na Câmara dos Deputados, 
no salutar entrechoque de autênticos a mo
derados 

No Senado. em dOIS mandatos, passou 
a ser figura estelar, reelegendcH;a Praaidan
te daQuela Casa e do Congresao, bem as
Sim L1der da Ma10na. postoll que exerceu 
com aprumo, clamndêncta e patnobsmo. 

Quando ma1s árduas eram as adWiral
dades, Lucena unpunha-se d1anta de s
pares pela sarentdade e delerrn11111Çio, com
pondo. multas vazes, tendinaas enlag6nt
cas em nome do manedával pnnclp10 de lor
raiecfmento do Poder legiSlativo. 

Na Assembléia Naaonat eo.-.1n1e, 
ao lado da Ulysses Gu1marlas, prop6s 
emendas relevanles, 1nclusN8 sobra o •-
ma de gDVISmo. patrocinando-as da tnbura 
em meiO a argumentação lúcxla e comm
cenre. até transformá-las em diSjiOSIIIVa8 ln
saltos na La1 MBior de 05 da outubro de 
1988 

Ao ser cogdada, durante o debate 
constituinte, a extinção pura e si"'*- do 
Senado Federal, Humberto Lucena a Nelson 
Came1ro, aiiBram-se fraternal e ardoroaa
mente para garanhr a prevalênciB da esbv
tura biCIIrrleral entre nós. 

No trAmite do caVlloso procedimento 
IUdiCIBI, Intentado pare sublnur·lhe O manda· 
to popular, a sohdanededa que lhe foi em
prestada chegou a comove-lo em rnúmatas 
ocas1ões, reammando-o para novoa emba
tes, diBnle dos quBIS sempre se comportou 
com grandeza e diQnldada 

O longo solnmento a que foi submeti
do, a parttr de 18 de tevareuo, .._., legar a 
Da Ruth Mana Lucena e seus "''- exem
plo ed1f1C8nle de res1gnação e aapei'IUIÇB. 
bem ass1m a 1rtcontáve1s am1gos que acom
panharam, mesmo à d1stânc18, a sua helspl-
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taiiZ&ÇiO em São Paulo, na expectat1va de 
vê-lo supe1ar as sucessiVas cnses que atin
giram a sua saúde combalida. 

A Nação perdeu um de seus filhos 
ma1s Ilustres, IdentifiCado com as ldél&s de 
intrans1gente defesa das liberdades publl-
cas. 

A Pa1aíba p1ante1a o desaparecimento 
daquele que f01, depo1s de Joio Pessoa, 
José Amenco, Argem11o F1gueiredo e Ruy 
Came1ro, um dos seus wHos exponenci&IS, 
com extensa folha de serviÇos prestados ao 
País. 

Todos nós, companh81ros de Humber
to Lucena, numa convllléncl8 v1ntenána, ha
veremos de reverencl&r sua memona verda
de~ramente 11nperec1vel 

Que Deus o guardei 
Mauro Benevldes, ex-Presidente do 

Senado e membro do Conselho PolitiCO do 
PMDB." 

Concedo ego~a um aparte ao Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

O Sr. R01111klo Cunha Uma (PMDB - PB) -
Agradeço a V Ex", porque cometi uma omiSSiio, fru
to da propna emoção com que eu falava Ped1 este 
1nstante pa~a transrrnbr à Casa que entre os subscn
tores do requenmento de homenagem a Humberto 
Lucana está o Senador Ney Suassuna, que me pe
diU que também falasse em seu nome na certeza de 
que nós dOIS sempre estiVemos JUntos sob o coman
do de Humberto Lucena. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Agl8-
deço a V. Ex" e, concluindo, Sr. Presidente, deSeJO 
manifestar em nome do povo do Acre. em meu 
nome pessoal, de m1nha esposa e de meus filhos, as 
ma1s sentidas condolãriCIBS a Dona Ruth Mana Lu
ceM e seus filhos. a lodos os seus amigOS e paren
tes e. pnnc1palmente, ao povo da Para1ba, por tão ,._ 
repalável perda. 

Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Ge~aldo Melo) - Pai& 

encamnhar a votação, concedo a palav18 à Senado
ra Benedlla da S1lva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA {BiocoJPT- RJ 
Pai& encaminhar a votação Sem rev1são da o~ado
ra.) - Sr Presidente, Srls e Srs Senadores, quem 
de nós, num momento como este, não sente dor e, 
ao mesmo tempo. emoçio mudo forte pela perda ,._ 
revers1vel? Essa diCotoma IBdiCal que a morte traz a 
qualquer ser humano, Independentemente de sua 
ongem, da-nos também a oportumdade de refletir-

mos sobre o valor da v1da, o tempo perd1do e mudas 
vezes o sobre o cannho que de1xamos de dar e re
ceber. 

Ao encaminhar o requenmento, presto urna pe
queM homenagem ao Senador Humberto Lucena, 
como lemb1ança dos ITIBIS de 12 anos em que ~ve 
oportunidade de conviVer e dialogar com S Ex". As 
palavi&S do Senador Ronaldo Cunha Llms toca~am
me profundamente poiS S. Ex" as prolenu com sau
dade, com emoção. com companhetnsmo. Quando 
se vat um am1go, um companheuo, va1 com ele um 
pouco de nos O Senador Ronaldo Cunha Lima nos 
fez sentu 1sso quando t1Bnsmrt1u suas palav18S. 

Lembrei-me de um momento em que o Sena
dor Humberto Lucena presld1a os tl&balhos M As
sembléia Nac1onal ConstitUinte Havia uma questão 
em relação a qual é~amos - nós, Parlamentares da 
OposiÇão - m1nona. Estavamos num p10cesso Inin
terrupto de intervenções, e S Ex" não se 1rntou em 
momento algum, muHos outros Parlamentares se lm
ta~am, porque a nossa constância e o 18Vt1Z8mento 
na tnbuna se davam com multa veemênCIB. 

Lembro-me de um gesto multo sereno do Se
nador Humberto LuceM Num deterrmnado momen
to acalorado da d1scussão, chegamos à Mesa 
S Ex" nos contemplou e d1sse calmamente: "Estâ 
encerrada a sessão" Naquele momento. talvez te
nha riBSCido em alguns de nós um deseJO enonne de 
sacudir o SeMdor Humberto Lucena, tal a nossa lm
tação pelo fato de S Ex" ter encefl&do a sessão 
Com seu gesto- nos 1mtava pela sua serenidade, 
mesmo quando quenamos provocá-lo-. S Ex" cum
pna o Regimento. Costurr~Bvamos d1zer que o SeM
dor Humberto Lucena faziB UrriB lertura fna do Regi
mento, S Ex" o lia. não se 1mtava e não se IIICOmpa
lllllllzava, poiS estava cumpnndo os termos regimen
taiS 

Essa seren1dade do Senador Humberto Lucena 
no exercíCIO de suas funções lambem fo1 realçada 
no discurso do nobre Senador Ronaldo Cunha LlrriB 
como um exemplo que. às vezes, faHa em nossas 
d1scussões acalo~adas Soubemos, por 1nterméd10 
dos am1gos, que S. Ex" lambem u~llzava essa sere
nidade nos seus relacionamentos ma1s parllculares. 

Ao encaminhar esse raquenmento, quero guar
dar a ult1ma lembrança que tenho de S. Ex" neste 
plenáno Du~ante o pronunciamento do SeMdor Ao
naldo Cunha L1ma. eu olhava, de vez em quando, 
pai& aquele canto; ela como se S Ex' ali estivesse 
sentado aguardando o seu momento de falar Algu
mas vezes, d1ng1-me ao Senador Humberto Lucena 
-como e de hábito e de costume, falo quase todos 
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011 d1811 - e lhe petgUntar. "Senador, o senhor va1 ta
lar?" E S. Ex" me d1sse "Vou, mas se você qu•r. 
posso lhe ceder o lugar" Eu d1sse: "Senador. ape
nas quero saber se o seu diSCurso será mudo lon
go•. Ele me disse: "Não, vou d1zer apenas umas pa
lavnnhas: não será longo o meu diSCUrso, nas, se 
você quiS8r, deacara1 qua você fale antes de mini" 
Quantas e quantas vezes, daquele canto, S. Ex" me 
aparteou, pnnclpalmente nos meus pnrnarros diaS de 
mandato nesta Casal Esse era um gasto de solida· 
nadada, S Ex" me asbmulava para que eu falasse, 
para que eu cont.nuasse tnlhendo aquele caminhO. 

Guardo a lembrança daquela que, talvez, tenha 
Sido a sua úlbma mte.-.çio nesta plenéno. DISCU· 
líamos uma maléna, e S. Ex' diSse que astana vo
tando ern obediência à Liderança do PMDB. que as
tana votando corno alguém que, maiS uma vaE, dava 
crédito ao Govamo, mas entend1a que, sam uma re
forma IISCBI e tnbutána, sana humanamente lrnpoeal
vel dar COniJnuJdade a uma reforma que dava sus
tentação acon6mca a um processo da mudalllça nas 
ralações políticas no País, mas que não atandiB 
àqudo que maiS estava p190Cupando cada um de 
nóll: a questão do emprego. S Ex" falava do Contra
to Temporáno de Trabalho e das questões SOCiaiS 
gritantes desta País. 

Sr. PI'8Sidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, - e 
a lembrança qua guardai do Senador Humberto Lu
cena Nio me lembro de tê-lo Y1SIO lazer outra Inter
venção postanormenta 

Eaparo que seus fam111aras, que o acompanha
ram durante todo esse tempo e diVIdH11m com S Ex" 
seus momentos da alagna. de satiSfação e de Inste· 
za. possam estar. pelo Espmto Santo de Deus, con
solados nesta momento 

Esta momento não deve estar sendo lécll para 
as pessoas que trabalharam durante todos asses 
anos com S. Ex", para seus arnogos maiS ínbmos e, 
sobretudo, para o Estado da Paraiba, que parda o 
seu representante, e para o PMDB, que perde um 
de seus grandes quadros. Mesmo em momentos de 
dovargênc:Ja. VImos em S Ex' aquele que soube de
tender as bandeiras do PMDB 

Tenho certeza de que esse homem que l'lol8 
IBZ· além da saudada, de1xa um exemplo de cora
gem. S Ex" pasaou por momentos d~lcaiS, os qua1s 
IIY8mos oponunldade de prasencl8r, contoi'IT18 men
ciOnou o Senador Ronaldo Cunha L1ma Mas S Ex" 
soube supera-los durante o tampo em que prastou 
sannços ao seu Estado e ao seu part1do, dando 
um grande exemplo de como enfrentar as adversi
dades 

Espero que S Ex' descanse em paz a 'f'l8 
seus lamlll8raS encontrem conforto e consolo. Esta
remos pedindo a Deus que possamos curnpnr nos
sos mandatos e. como d1sse o Senador Ronaldo Cu
nhe L1ma, sa1r daqUI como chegamos, sem que nos 
tenhamos benallclado absolutamente de nada, corno 
aas1m o tez o Sanador Humberto Lucena. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encarmnhar a vota
ção do raquenmento. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra a V Ex". 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PS. Para 
encamnher. Sem I'IMSio do orador.) - Sr. P,_lden
ta, Sr"s. e Srs Sarl8dores, o SeriBdor Ronaldo Cu
nha L1ma )é encan~~nhou o requenmento e o faz tam
bém em meu nome e em nome da Bancada da Pa
ralba. Mas, Sr PI'IISidante, neste momento, au nlo 
podana de1xar de dar o meu testemunho aobra o 
nosso Humberto Lucar18. 

Em 1950, conheci Humberto Lucena, que era 
candidato a Deputado Estadual, na cidade da Bana
neuas. onde meu pa1 era profeaaor da Escola Agro
técniCa V1dal de Negra1ros. Meu pa1 apaixonou-se 
pela campanha de Humberto e chegou a laZ8I' os hi
nos que foram usados na campanha naquela 6poca. 
Eu o conheci JOY8m, com muda Yllalldade e ntallg6n
CI8, e. a partir da1, passar a ser um adriJirador de 
Humberto Lucena. 

Ronaldo Cunhe Luna 1• traçou aqu1 todo um 111-
neráno histórico do nosso Humberto Lucena a )é fa
lou sob~e o seu sucesso como Deputado Eatadual. 
Deputado Federal e Senador Neste lugar. ~. 
o nobre Senador Ronaldo Cunha L1rna e eu privéva
mos da conversa dléna sobre os problemlla naciO
naiS e sobra os da Paraiba. 

Humberto Lucena era um homem da rnurta pa
clênc:s. multa l1rmeza e prudência E com que -og
nação enfrentou os sénos problemas que I8Ve em 
sua VIda. como, por exemplo, quando ._ que lar
gar urna eleiÇão. tá ganhe, para Governador. S. Ex" 
o faz para não fragmentar o PMDB. Em OUIIa oca
slio, a 1n1ust1Ç8 que S Ex" sofreu por c:auaa doa ca
lendános. Dos 600 Parlamentares, em tomo de 300, 
1nclus1ve l1guras de grande renome no Pais, também 
11nharn leito S Ex" 11nhe a relação de todos 011 ca
lendanos te11os pelos parlamentares E eu d1Z18: -
Humberto, deixe-me talar e rnostl8r quem faz. E ele 
d1ZI8. "Não Nós não estamos dtsculmdo o deles. Es
tamos diSCUtindo o meu Eu não tenho que acusar 
n111guern • Eu v1 multa res1gnaçio, mUlta rae~gnaçio 
mesmo alguem ser acusado e não acusar n1nguém 
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- tonham ledO a ..-me coosa. Foo uma onJustoça. 
Quem conheceu Humberto Luoana sabe o quanto 
era probo. séno e honesto. Um homem que passou 
maos de 40 anos na politica e aaou com um aparta
manto ~ tudo o que eles têm. e eu o conheço bem 
Dou o meu testemunho de senedade porque o llnoco 
apartamento que eles COMeguiram ter too um com
prado no R10 de Janerro que, depoos, para ter o da 
Paralba, IMiram que vendê-lo, e eu lu1 o comprador. 
Foi com esse donheoro - R$1 05 md - que S. Ex" 
comprou o apartamento na Paralba. Toda uma VIda, 
48 anos de VIda pllbloca ocupando cargos omportan
tes - esse era o patnmõn10 de Humberto. 

Quantas vazes VI pessoas - para ocupar espa
ço na mpoensa - acuYndo Humberto. Ele nunca 
u~ abeolutamenle nada. HoJe lo, com ravolla, um 
JOrnal do Sul dozer que Humberto Lucena bnha Sido 
acusado de ter empregado multas passoas. Até ao 
filho ele pedou que se demlbsse. na hora em que ou
tro Senador nomeou à revaloa dele 

Solrau algumas acwações, por ter ocupado 
por duas Y8Z8S a PresodêiiCIB do Senado da Repll
bhca -um homem da Paralba, um Estado pequeno, 
pobre. Muotoe nunca perdoaram. 

Quem conhece a VIda de Humberto como eu 
conheço, desde 1950, sabe quantaB onJUstoças re
oabeu com resognação. Na OposiÇão, por 20 anos, 
nAo se curvou a nongu6m. Esse era o Humberto 
que vao lazer falta na Paralba, que vao lazer falta 
no Brasd. Humberto Luoana que no doa-a-doa nos 
aconsalhava. no doa-a-doa conversava comogo e 
com o Senador Ronaldo Cunha Lima sobre os as
suntos, como dossa, naclonaos -qual posição e por 
que tonha tomado tal posiÇão, e nós Ç(!!llbmáva
mos da votar em conjunto. Humberto dau um 
exemplo que realmente é dollcH encQntrar, Sr. Pre
sodente 

Que orgulho S. Ex" bnha do PMOB da Paralba! 
S. Ex" talava de boca ct.. do PMDS da Paralba, 
porque todos os PMDBs estavam Mgando e o da 
Paralba estaw tranqüolo, unido, casso numa posoçlo 
já resolVIda E eu perguntava a Hu:nbarto sa entlo 
estava tudo bem por tá. E 111e IIIZJil que na Paraíba 
haVIa uma prasodêncoa 8jlldada por todos. 

Essa ara o Humberto que conheci Um homem 
que solrau ataques e nio revodou. que os amogos se 
oferecoam para ravodar e ale diZia nio - como too o 
meu caso Um doa. sobNI o caso dos calendános, 
pardo a pacoêncoa e dosse-lhe que não era passivei o 
aue estava acontecendo, que tlnhamos que dizer 
pelo menos quem maos se encontrava nessa sotua
çio, porque nunca foi proobodo. Mas ele dozoa que era 

ale que estava sendo acusado. e que nio d8S8Java 
acusar nonguem 

Mas houve o reconhecomento por me10 de um 
ato de aniSba - desnecessáno, porque quem conhe
coa Humberto saboa que ale não bnha nada para ser 
aniSbBdo, não devoa nada Foo exemplo durante toda 
a sua VIda pllbbca. HOf& parta 

Às dezessete horas será rezada uma mossa. 
ConVIdo todos os Senadores para estarem presen
tes Aproveito. Sr PreSiderote, Sr"s e Bis. Senado
res, para daquo tanmém lazer o apelo nAo só da ses
são plenána. mas que o ntuaJ do Senado envoe à fa
mnoa cartas de condolêncoas. S. Ex" foi um b-.lelro 
que mereceu e merece todo o apreço desta Casa. 
do povo paraobano e de todo o povo brasileiro. 

Envoo um abraço de condolêncoas a toda sua 
famRoa. E digo que se alguém serviu de exemplo 
para mom, esse alguém too Humberto Lucena. S. Ex" 
rapeba sempoe para mim que em politica é precoso 
paciêncoa. multa pacoêncoa e muita ponderação; mas, 
com firmeza. temos que ter posiÇÕes. 

Encamonho o requerimento, pedondo a todos os 
Senadores que o apóiem, e peço o nto maos comple
to que se possa, onclusove de condolêncoes à tamRoa. 
Lembro que se tem alguém que merece ter o nome 
nos conedores, nas salas desta Casa. - homem 
chama-se Humberto Lucena, um paraibano, uma 
~ de um Estado pequeno, mas que, por duas 
vezes, OCUIIOU a Prasodêncoa desta Casa com brilho, 
com prudêncoa, com ponderação, fazendo grande o 
Senado da Repllbloca. 

MudO obngado 

Durante o ~do Sr. llley Sr -
o Sr. Geraldo Melo, 1° V- ,"J8Sidsnte, dei
xa a cadeira da pt&SidêncrB, que é ocupada 
pelo Sr. Animo Callos M,grt U' PI_. III!. 

O SR. PRESIDENTE (AncniO Carlos I\Aagelllas) 
- eor-cto a palaYIB ao Senador Bernardo Cablal. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
encamonhar a votaçio. Sem revosio do orador.) - Sr. 
Prasoderote, Sr"s. e Srs. SenadOreS, quero talar daquo 
do meu assento para poder lazer uma linha rata com 
Clcero Lucena. 

Seo que é urna ousedoa falar depoiS de Ronaldo 
Cunha Lima. Conaodero Ronaldo um esbanjador de 
talento, um ondosaplonado do espontAneo. Mas. se 
não lalesse. não dana também o meu depOimento. 

Quando. há 31 anos. aquo c~. Deputado 
Federal, na casa dos 30, por coonaclêncoa Ojalrna 
também. naquele altura. conosco, encontrava 
Humberto Lucena. Acabévamos de lu1clar o MJB e que-
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r.amos eleger um nder Humbeno. eu e tantos outros 
teunamos por escofher um nome e acabamos e• 
gendo esse nome, que fo1 o do Deputado Mario Co
vas, hOJe Governador do Estado da São PaiAo; da 
logo. Humberto a eu escolhidos Vlce-Lidal8&, em 
CUJ.B atuação nos dasdObrevamos na oposiÇão ao 
Governo Mdllar 

O que gualdo da Humberto não e pare reg•s
trer no alog1o daquela que parte. que se va1, no cha
mado "elogiO fúnebre". lnfel•zmante. neste Pa1s, os 
homens públ1cos, sobleludo os pohtiCOs passam a 
ser revarencllldos quando morrem ao 1nvas da se
rem reconhecidos quando VIVOs, Tantas vazas, no 
calor do debata, as pessoas se esquecem da que. 
ao longo da 30 anos. às vazas 35, 40, o poi11H1o mili
tante nada amealha em bens matenBIS e acaba par
dando aquelas que eventualmente os haldou 

O Senador Ronaldo Cunha uma manc•onou 
três nomes Anl6ruo Manz. Humberto Lucena a ala 
própno Quando eu a Ronaldo fomos cassados, per
damos dez anos de dlrattos polítiCOS, e Humberto 
sobravnlau Houve como que uma d1àspore. o cabo
clo do Amazonas, com a sua 1ganté. que e uma ca
noa, !01 tangido pelos ventos da cassação. e 16 fu1 eu 
pare o Sul do Pais. E anile 1970 e 1974. ~rto 
ficou sem mandato. Eu, advogando, ancontra1-o no 
ascritóno da Samuel Duarte pare1bano que bnha 
Sido Pres•dante da OAS, e a11 aquela nossa dláspore 
cadau lugar a um reencontro Ele ma falou das d~•
culdadas por não ter Obtido a vttóna em 1970 a retor
nar à advocacia. ~ mutto d~1al que alguem volta a sua 
profissão dapaos da ter passado pelo Parlamento 

Com Samuel Duarte, com quem acaba• conv•
VIBndo, Humberto ve10 para o Senado, e Plonaldo 
Cunha uma a eu nos encont111mos no Conselho Fe
derei da Oldem dos Advogados do Bras•l ~ramos 
dois cassados al1 Uma das grendes f•gums que 
compunha o Conselho Federei, que dela fo1 seu can
dldalo, é o nosso mestre Josaphat Mannho Ak COIM· 

vamos os três a lambrevamos o que a vida nos trez. 
Quando &SIIIn&l hqa o raquenmanto, a não es

tou nem a ,ustificá-lo, porque uma am1zade da 31 
anos dispensa qualquer JUsbflcabva. não estava pen
sando nos famdiiii'IIS que peldem alguém que !01 um 
s1mbolo dentro da famH1a Penso que os homens pu
biiCOS não valam pelo podar que eventualmente con
seguem ampalmar ou pala lortuna que conseguam 
amealhar, mas por tudo aqu1lo que produzam em ta· 
ver da colatMdade. E ISSO começa a ser d~1c11 quan
do morra um cidadão que. pohbco m•lttante, não con
seguiu amealhar fortunas, e n1nguém reg1stre que 
moneu pobre, dando exemplo aos dema1s Se tosse 

alguam que hvesse annquac1do a custa do arino a 
engordado a sua conta bancana, por certo o apoda
nam e 1nd1CBnam como maus um polítiCO que ann
queceu no desempenho do mandato. 

Por essa razão. Sr Presidente, quero fazer 
uma comganda Penso que não é a Panalba que 
chore, mas o Parlamento que 8Siá da luto. É mutto 
tac11 que alguam se)a raoonhac•do. admirado a en
deusa&. no local em que 18&1da, no seu Estado na
tal E d~íc1l, entretanto, uRrapassar as frontell'as da 
um pequamno Estado - como d1Z18 Alades Cama11o, 
muor do que ele, portanto, so Deus - e chegar a 
Presidente do Congresso por duas vezes. 

~ o Panamento que chore Ass1m, Sr. Praa•
dante. não podena hcar apenas nos dlscu.- desta 
sessão Havana, como bem fez o am•nanta Sanador 
Ronaldo Cunha Lima, da se requaNr um11 M8lllo 
especai, solene. onde toda a Casa se manllaste, 
não pare o seu regoz•p •ntenor, mas para dar o 
exemplo àqueles que, JOVBn& a1nda, querem militar e 
têm horror à politiCa, porque, a cada dia ITIIII8, os po
lltiCOS são aqueles que estão voltados para .._ am
biÇÕes pessoaiS e não pare os 1ntaraases eo~Evos, 
numa prova da que não se dava aaguu - camM
ra E pare essa Juventude que aslli la fora, -.n
do que o poder aoon6mlco não pode tomar da assal
to os parlamentos, que um homem pObN ccx.agoau 
ser, por duas vazas, presidente da sua casa leglslab
va; pare que também essa JUventude possa sentir 
que este a o lugar em que maiS se tala em llnlor da 
SOCiedade 

lnfal•z do povo que não ama o seu parlamento' 
Lag1slabvo fechado é dttadura da plantão, a ..a nio 
convem a um país que se diZ ll'ldapandanta. Sr. Pre
sidenta, ha certas figures que são grandes no silin
CIO do anon•mato. e não apenas pelo que patWBm ou 
por aqÜ1Io que expressam Humberto nio p6da ser 
grenda no s11ênc10 do anonmato, porque foi m1110r 
na ardênaa do desempenho do seu mandato. 

Sr. Pn~&Kianta. Humberto chagou a D8putedo 
Federal, mal saído da casa dos 30 anos, talvez com 
maus sete ou otto anos Com ela convM, apnmdl a 
diSCUti Na Assembléia Nac:aonal Consbtull'lla _,... 
mos em campos opostos - ela dalat ICieu o 8Btema 
presldenciBhsta e eu o parlamantansta -, IIIIUI nem 
por ISSO daocamos de olnar na mesma dlraçAo, que 6 
o bem comum. 

O Sr. Jouphat M.nnho (PFL - BA) - Sana
dor Bernardo Cabrel, V Ex" ma panntta um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Com mUlta honra, Sanador Josaphat Mannho. 
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O Sr. Joaaphat Mllrinho (PFL- BA)- Nobre 
Senador. quero JUntar-ma a V Ex" e à Casa nas JUS· 
tas homenagens ora prestadas a Humberto Lucena 
Conheco-o a partor da legoslatura de 1963 Eu exer
coa. então. o pnmeoro mandato de Senador; e ele era 
Deputado Federal V. Ex.• e os nobres Senadores 
que o antecederam J8. lhe traçaram o perfol. Gll&tana 
de recordar apenas um fato quando sobreveoo o fe
chamento de todos os partodos. por volta de 1965, 
quando tantos vacilaram sobre a agrenução a ado· 
tar, Humberto Lucena não teve a menor dúVIda. As
som como quem não pergunta. entrou para o MDB. 
correu os roscos peculoares aquele momento e não to
tubeou. Graças a sua fonneza. foo, depoos. Lidar do 
Partido na Câmara dos Deputados. Quanto retomeo 
a esta Casa. em 1991, are ale de novo um homem 
de Oposoção. E o homem de Oposoção contonuou até 
as suas últimas mandestações da parlamentar. Eu 
quana acrescentar essa songulandade para assonalar 
o carater do homem tranqúolo, mas hnne. que ogno
rou as ddoculdades e os pangos. para VIvê-los cum
pnndo o seu dever da represerUnle da Paraíba Junto 
meu santomento ao sentimento de V. Ex" e da Casa. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a mandastação da V Ex", Sanador Josap· 
hal Mannho, que 11181& uma vez demonstra a lonean
dade da atuação do Sanador Humberto Lucena. 
Dogo osso com o sentomento de quem convovau com 
S Ex" Sabe V Ex" que, em 1967, quando ambos 
éramos Deputados FedaraJS e V Ex" Senador, muo
tas vezes tomamos parte nas comossões conJuntas, 
V Ex" representando o Senado e nos, a Câmara. 

Eu devena encerrar aquo. O aparte de V Ex• 
sena a moldura para o quadro que pretendo fazer. 
claro, sem as tontas que POdenam ser aquo utolozadas. 
Hã, porém, doos pedodos de aparte do meu velho e 
quendo amogo DJ8Ima e do quando amogo Elcoo 
Peço pem11ssão para ouvo-los 

O Sr. Djlllma Setlaa (PFL- BA)- V Ex" esta 
encamonhando requanmento para a realozação de 
sessão especoal. Hã que se dozer que o Ragomento 
diSpõe sobre o caso de Senador falecido no exerco
coo do mandato, mas, para Humberto Lucena, osso 
)8maos bastana O dosposlo no Regomento doz respeo
to àqueles que não chegaram a alcançar posoções 
de pnvolegoo e honra como Humberto Lucena. Dogo 
osso não só em razão de haver ele exercodo a Preso
dêncoa do Senado por duas vezes, mas atente-se 
para a corcunslâncoa toda especoal de haver sodo um 
politoco que exerceu o mandato durante cerca de 
quarenta anos, um recorde nacoonal E acredrto que, 
no mundo, haJa poucos pollbcos que tenham exerco-

do mandato durante tantos anos Essa é a grande 
vortuda, a grande prova e a condiÇão para se exaltar 
Humberto Lucena, que contou. saguoda e sucessnra
mente, com o apooo, o aplauso e o voto do seu povo. 
Isso basta para honrar, dogndocar e saMr de exemplo 
a Paraíba e ao Brasol Obngado a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador OJalma Bessa. V Ex". que representa a Ba· 
hoa, faz rnaos um regiStro sogndocatovo do que fo1 a VIda 
do homem publoco Humberto Lucena, da modo que 
deanecessáno sará dozer que há uma espécie de con
vergêncoa entre as oponoões V Ex" secunda o seu co
lega da Bahoa no momento em que l8mOS na PI'BSI· 
dêncoa um Cidadão da Bahoa. Sendo assm, todos nós 
- não por ter soda Humberto nordesbno - somos uni,. 
mas no reccntoecmento do homem púbico que ele too. 

O Sr. Elclo Alvares (PFL - ES) - Senador 
Bernardo Cabral, pennrte-me V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Concedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Elclo Alvares (PFL - ES) - Sanador 
Bernardo Cabral, V. Ex1 faz, com murta propnedade 
- é uma caracterisbca dos seus pronui'ICIIImentos ·, 
uma avaloação da personalodade de Humberto Luce
na que retrata por onteoro o senbmento da Casa. 
Quando ocorra, como agora, a Ida da um dos onta
grantes deste Plenano, fazemos uma ontrospecção. 
Confesso sonoaramente que, ao tornar conhecimento 
da morte de Humberto Lucena, foz-me várias pergun
tas intomas e ontenores, ao avaloar o universo com
posto poalos 81 Integrantes do Senado. Esba Plenãno 
tem uma caracteristiCB, Independentemente de parb· 
do, de posiÇões politocas, de odeologoas: ela nos or
mana, nos odentofica Às vezes, colegaS que, por 
uma razão ou por outra, nio estão tão perto de nós, 
até ganham ontomodade, debannonada pela VIVência, 
pelo comportamento. poalo sentido do próprio mande
to Sobre Humberto Lucena, quero prestar um depOI
mento· desde o pnmeoro momento em que aquo che
gueo, encontre• na palavra de HumbertO Lucena a 
palavra de um amogo. Por OCBSiâo da meus pnrneo
ros passos, Humberto leve o cuidado, -..pra, de 
fazer uma cnloca ou um naparo. ou da me dar um es
tímulo. HOje, lembro-me de um eposódoo no qual as
sumo uma poSição aberta, onte1ramente solidina com 
ele: num dessas desvios que ocorram em uma CPI, 
tentaram fazer com que Humberto Luceroa compare
cesse. ontustamante, â Comossão que naquele mo
mento venfocava orregulandades no Orçamento O 
Senador Humberto Lucena quos dar depoimento, re
gostrar a sua presença nos autos, e tove oportunidade 
de sustentar com muota veemêncoa que S. Ex" Ja· 



o\l'oAIS DO SE"' -\DO FEDER o\L ABRIL DE 19<18 

maos devena sentar ..., naquela cade•ra. Ass1m 112. por
que conheCia os autos, partiCipava abvamente da Co
miSSão de Olçamento e sabia que sena urna posiÇão 
•nco~1vel com aquele que era um modelo de hon
radez. de diQIIIdade e de pobreza, que leWI Ieda a sua 
VIda dediCBda à causa públiCa, pnnapalmente ao Esta
do da Paraíba. No momento em que marre Humberto 
Lucena, lembro-me de um lato Interessante a seu res
peitO Há alguns dias, ele me lelefonou e surpraend~ 
me com a InSIStênCia com que me PIOCUrava. Pen881 
que fosse algo ralac10118do à Liderança ou a algum 
PfOI8IO Apos três ou quatro ~gaçães. conslantes, 
Humberto Lucena me rawlou que estava no hospllal. 
apos ter chegado de uma VIBgem Surpraendeu-iiS ao 
saber que bnha sete 1111011 a ma11 de liquido em seu 
corpo Humberto COIIII81S011 COIT1Igo corno nunc:a o fi
zera, por cen:a de '"""' hora. Aellerou que. a exemplo 
do que havia aconlacldo em um momento duro de sua 
VIda com respeito a enfermiClades. estava dQIIIIOSIO a 
wncer aquela an:unstànca Pela manewa como BJC· 
p6s o assunto, pressenti que Humberto estava com 
um problema de saúde bastante grave Acompanhe• 
Humberto pari paau, falando pennanentemente 
com O Ruth Vendo o quadro que se formava - a 
hemod1álose e todos os problemas que se SII!JIIram -
• senb que HumbertO declinava e que a s1tuação não 
sena como da pnme~ra vez, quando, por um milagre 
de Deus. Humberto veldade~ramente ress11scrtou, 
poiS estava muito doente Sent• que ~riamos perder 
nosso quando Humberto Lucena HoJE!, esta Casa 
está dando o seu depoimento e acredito que podere
mos detectar uma l1nha permanente a condUZI-lo 
Humberto teve a rna10r prob1dade no exero1C10 de 
seu mandato. E a carecterisbca de pobreza Lem
bro-me das questões levantadas na CPI do OIÇil
mento, ocas1iio em que Humberto me mostrou seu 
patnmôn10 Oepo1s de tantos anos de vida, até para 
adqu1nr um apartamento na Paraíba ele ptiiCosava 
permutar um 1móvel que possu1a no A10 de Janeiro 
Neste mstante, Senador Bemaldo Cabral, suas pala
vras são as ma1s apropnadas para fazer. Infelizmen
te, um elogiO fúnebre. Humberto mereceu todo o 
nosso apreço A sua •da é um m.Jmento de reflexão 
- sou um homem bastante espmtuahzado E. pnnc•
palmenle nestes úlbrnos tempos. a sua partiCipaÇão. 
de um Humberto profundamente observador, calda
to, J8 antevendo que a sua VIda não sena tão longa, 
marcou aqu1 a sua •magem - como se não bastasse 
a •magem do amiQO da pn1'1'181ra hora - como a de 
um homem mediBdor das co•sas Multas vezes, por 
ocas•ão da d1scussão de projE!IoS, Humberto me 
chamava ah. na sua cade.-a. e lazl8 sempre uma cnt•-

ca FBZIB-o. no entanto, de uma maneua multo sua
ve. de uma mane~ra lll.lllo fraterna e, eu d1na ate, 
querendo que houveSSe êxito nas ~ que 
estavam conll8das ao Líder do Governo Neste 111&
tante. partiCipo com muda emoção do diSCUISO de V 
Ex" e quero extemar aos doiS eminentes Sellllllo.
da Paraíba. Ney Suassuna e Aonaldo Cunha Lma, 
a nossa tnsteza por não - nessa moldura que eles 
tanto abnlhantam nesta Casa o rosto senmo, grave, 
arngo de Huntleno Lucena Portanto. Senador Ber
naldo Cabral. raglslro em meu nome pessoal, regiS
tro como Integrante da Bancada do Esptnto Santo e 
como L1dar do Governo o meu maiS profundo apnl
\lO. a mmha admnação por Humberto Lucena, um 
homem que. ao longo da sua VIda púbiiCB. soube 
honrar o Estado da Paraiba Mudo obngado. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador Elc•o Alvares, o aparte de V Ex" é analíti
co Além de fazê-lo com propnedade, V Ex" rag~stra 
alguns 1nstantes passados neste plenáno entre V. 
Ex" e o nosso saudoso Humberto Lucena. Por ser 
ele auto-exphcat•vo. d1spenso-me de comentá-lo. 
Cabe-me apenas acolhê-lo e dizer que ele ennquece 
o encaminhamento de um requenmento do q!Jf.l 
Humberto Lucena é altamente merecedor 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - V Ex" me 
pennrte um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Ouço V Ex" com prazer 

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador 
Bernardo Cabral, não se• se conseguma fazer um 
aparte a a~ura da beleza do d•scuiSo que V. Ex" pro
nunc•a No entanto. como seu am•go. soliCitaria em
barcar nessa JBngada que V Ex" está d1ngmdo em 
aMo mar com a hiSIÓriB de um grande vulto da Paraí
ba corno fo1 o Senador Humberto Lucena Goetana 
de lazer mmhas as palavras de V Ex'. porque não 
tena condiÇÕeS. nem eiT10Cioi'IBis nem de cultura, 
para acompanha-lo neste momento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Não apoiado' 

O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- Ouvindo o 
Senador Elc•o Alvares, lembre•-me dos últimos d1as 
da v•da de Humberto Lucena Sendo Senador por 
São Paulo, est1ve algumas vezes no hospttal, tendo 
consegu•do falar com S Ex" apenas uma. até por
que depo1s ele entrou na UTI e não ma1s SBIU dela 
Mas conveiSe• com sua esposa, dona Ruth S Ex" 
VMa a politiCa, vMa O amor pela Par&lba. No 8nlan· 
to. Senador Bemaldo Cabral. gostana de voltar um 
pouco ao tempo em que V Ex' era M1n1stro a eu es
tava na Pohc1a Federal Naquela epoca t•ve contato 
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vár.as vezes com o Senador Humberto Lucena, na 
Paraiba, para eqLI&CIOnar problemas da Políaa Fe
deral. Também o Senador Ronaldo Cunha L1ma, 
quando Governador do Estado, sampre me apoiOU 

em m1nhaa aiMdades. Trocava ldél&a constante
manta com o Sanador Humberto Lucena, tendo em 
VISta sua serenidade ao expor os problemas e a 
tranqü1bdade com que d1scut1& alguns aspectos da 
VIda públiCa. IncluaM! V Ex", oonheoedor profundo 
dos pollbcos que VMBm em Braa018, diZia que procu
rássemos o Senador Humberto Lucena quando ele 
estava nesta Case, pnnc!plllmenta na PIBSidêncla 
do Senl&do, que tanto honrou. Senadores Ney Suas
suna e Ronaldo Cunha Lma, como reaJitadO de 
conversa com O. Ruth, trago uma mensagem a V 
Ex"s. Perguntai a ela sobre a sitUação pollbca na 
Peralba e, pnnapalmenta, no PMOB, e ela me diZia 
que tmha esperança de que o Senador Humberto 
Lucena pudesse sobreviver - 1510 oconeu lia véspe-
188 da sua morta - e que ele estava feliZ porque li
nha conseguido hsrmon1Z81' o Partido na Paraibe. Ele 
nio sabia que, por COIIbilllh11JOS, pl8bc8lnenla havia 
se diii&OMdo aquilo que ale bnha proa.~rado conslrulr 
Junto com os doiS Serl&dores que tão bem repre
sentam a Paraibs, ou llllfll, harmonia para as JIIÓXIRIII8 
eleições. Ele foi para o OUIJO mundo, onde IlHá o prM
Iéglo de conversar com Deus antas de nós, com a cer
teza de que a Paraiba estava harmoniZ&da e camnha
va para aa próximas eleições sem dlvelgênaa alguma, 
dentro do que havia mmado com os outros Senadoras. 
FICa, portanto, o apelo pam que, espntualmente, ele 
possa receber a mensagem de que essa raoompos,. 
çlo .,,... e Vlillda, para alegna sua e da sua famDI& 
Peço deaa._,.s a V. Ex". Senador Bemardo Cabral, e 
sollato encarec:idament que permita que eu endosse 
as palaVras tio emoaonenles que V Ex" pronuncia no 
encarronhamenlo do requerimento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PR..- AMI- Se
nador Romeu Tuma, no IMo de Ernest Henw!gway 
Por Quem 08 s~ Dobnlm?, ele abra a pnmBira 
pég1na alando o poe1a John Bowne, rn&IS ou menos 
com esta frase: A morta de qualquer - humano me 
dmlnu1 porque laço parta do gênero. Por ISSO não me 
pergunte por quem os amos dobram; eles dobram por 
11. PossMIImema Humberto Lucena, tqe, deve estar 
recebendo eela dobrar de SRIS nas suas exéqui&S. 

E ao concluir quero, em pnme1ro lugar, d1zer a 
V. Ex", Senador Rorl&ldo Cunha uma, que aquele 
seu d1scurso emociOnado e as suas palavras, às 
quaiS me refena como serldo de um "esbanJador de 
talentos", acabam ressoando, ecoando neste planá
no, e fazem com que, ao f1nal, eu peça que V. Ex" 

aca11e. como Parlamentar, em nome da Paraiba, um 
abraço de um colega seu. de 1nlortúmo durante tanto 
tempo, mas também, hoJB em di&, de alegna. Que 
Clcero Lucena. sobnnho, leva a O. Ruth e aos filhos 
o que ele ouv1u aqu1 - o cannho do Parlamento E 
guarde esta frase· nio é somente a Paraiba que 
chora a morte de Humberto Lucena J: o Parlamento 
que também está de luto 

O SR. PRESIDENTE (Anlcno Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para e~
caminhar a votação. Sem revJSio do orador.)- Sr 
Presidenla, S,OS e SIS. Partamenlares, eu nio poal8 

deixar de trazer llqUI a l11l1ha palavra e o meu abraço de 
dor e de n!Sp8IIO pela morta de Humberto Lucena. 

Eu o conheci naE horas maiS dramátiCaS do 
meu parbdo Eu, um Singelo Deputado Estadual, 
Pres1dente do meu partido no R10 Grande do Sul, 
era chamado e vmha permanentemente a BrasR1a. a 
ceda cnae e a ceda drama E em todas essas ar
cunstanaas, em todas essas ocasl!ies, &11, nas horas 
mais cllices, eslava Humberto Lucena. Lembro-me 
dele e áiZBm bem os nobres Senadores Joaaphat Ma
nrllo e Bemaldo Cabral: na hora em que os Partidos 
desapareoaram, ele tinha tudo para ficar no partido oli
aal, mas nio aomente ficou no nosso partido, como fi
cou firme e oonstanta no comando da nossa causa. 

Lembro-me que Lucena era daquelas vozes 
ma~s IUCidas e maiS tranquilas das qu&IS sa1am as 
grandes soluções nos momentos ma1s difíceiS. 
Quantas e quantas .eunKies trágiCas,· quantas e 
quantas vazes não se sabia o que lazer e para onde 
"· quantas e quantas reuniÕes dramátiC&S, na qu&ls 

rnaJS JOV8n&, levados pelo ímpeto, defendam so
. .JÇães as ma~• radiCaiS, e a palavra de Lucena, sem
pra, era enérg1ca, firme, era a palavra lúcida, a pala
vra de alguém que não perdi& a serenidade e a res
ponsabilidade da deasão 

Conheço o que fo1 a VIda de Lucena. Acompa
nhet o seu tnlbalho e a sua ação, a1nda que lá no 
Rio Grande do Sul, Deputado Estadual, e S Ex" Já 
nosso Líder, Já líder da bancada. Pnme1ro, Covas U
der e ele VK:e-Lider: depos, Covas cassado, Cabral 
cassado, e ele na l1derança 

Sr. Pras1dente, estou multO machucado hoJB O 
Senador Bernardo Cabral d1sse uma grande verda
de •multas vezes nós. polltiCos, temos qua moner 
para merecer relarênciB • No entanto, o nosso bravo 
Lucena nem monendo teve o raspado que mereci&. 
A mprensa de hoJe não fOI JUSta como devia. eu d1na 
até que fo1 cruel É verdade que os JOm&IS fazem 
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uma rapoda referéncoa aos cargos que Humberto Lu
cena ocupou - duas vezes Deputado Estadual, qua
tro vezes Deputado Federal três vezes Senador 
duas vezes Presodente do Congresso NaCional en
tretanto. o que fazem questão de dozer e de repetor e 
o caso dos calendanos, que ele tena sodo cassado 
pelo tnbunal por ter feitO a sua campanha usando a 
Gráfoca do Senado O que não e verdade 

Defendo, durante muoto tempo, entre muotos Se
nadores, que a Gráloca do Senado devena ser utolo
zada como acontece atualmente. somente para ;:tu
blocações dos Senadores A verdade e que, ao longo 
dos anos, ela vem sendo utohzada por murtos e muo
tos Deputados e Senadoras para ompnmor mensagens 
de Natal. cartões de Nalal, folhmhas e celendarios. 

DISSe bem o Senador Ronaldo Cunha urna. Vo 
dezenas e dezenas de mensagens com folhomhas de 
Natal, de Parlamentares dos maos Ilustres, dos rnaos 
ontegros. sobre os quaos nunca se falou nada Dogo 
hOfB o que diSSe na hora. não entendo a atitude do 
Tnbunal Supenor EleitOral. Com todo o respeitO, en
tendo que too um tremendo equovoco. poi"CJie ales 
lambem saboam, assom como todos nos, que muitos 
outros ublozavam a gráfoca para ompnmor suas men
sagens natalinas Falo com tranqüohdade sobre este 
assunto, porque não era do meu fertoo, do meu esto
Jo, lazer osso. Mas reconheço que a omensodão dos 
Parlamentares o lazta 

O que a omprensa fez. Sr Presidente, too murto 
grave, porque diVUlgou que o Sr. Humberto Lucena 
fez a campanha eleitOral com a Gráloca do Senado 
A op1mão pubhca entendoa que toda a campanha to
nha sido ferta na Graloca do Senado Tove murtos de
bates la no Roo Grande do Sul, ocasião em que o de
fendo pubtocamente, explocando que ele tonha ferto 
apenas um calendano, no ano antenor a eleição, 
ocasião em que não se saboa se ele ma se candoda
tar a algum cargo O calandano so trazoa o seu nome 
e votos de "Faloz Natal e Prospero Ano Novo", tal 
corno canse• de ver no caso de outros Parlamenta
res maos olustres. 

O Sr. Cerloll Wilson (PSDB - PE) - Pemute
me V Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Conce
do o apane ao nobre Senador Cerlos Wilson. 

O Sr. Cerloll Wll110n (PSDB - PE) - Senador 
Pedro Somon, ondoscubvelmente ho1e o Senado vove 
um doa dos maos tnstes da sua hostOna e pnnC!Pal
mente nos que aprendemos, que conVIvemos. que 
respeotarnos a hgura do Senador Humberto Lucena 
de murto tempo Há pouco, conversava com V Ex" e 
lembrava de Humberto Lucena ao lado de Ulysses 

Guomarães, anaando por este Bresol afora, nos mo
mentos maiS dlfoceos que este Paos enfrentava o perío
do do regome rr.nrtar Humbeno Lucena semp1a teve 
urna posiÇão tranouola, &en!na, mas lambem ITllllo fir
me em defesa oa redemocrauzação do Pais rove o 
pnVIIegiO de ter riumberto Lucena corno proleaaor na 
Cãrroara dos Deponados, aonda corno Deputado Fed&
ral. E. ao palllCIIJBI" desta sessão, sonto-me prolwlda
mente Inste, poiS ele não está presente, ale não esta 
maiS aqur no nosso mao Foo precoso que ele se re
para que o BIIISII 18C0nhec esse, corno se laz hOjB, 
essa hgura honesta, correta desSe grande homem pú
blico que too Humceno Lucena o Senador ElciO ANa
res. o Senador Bernardo Cabral e outros Senadores Já 
se manlfeslanom em relação à retldão, a hooesbdade 
do Senador Hurmeno Lucena Frco magrnando o so
fnmerrto do Senador Humbeno Lucena quando entnrn
tou esse eprsodoo que V. Ex" agora laz questão de ,._ 
latar aqur desta tnbuna Então, Senador Pedro Simon, 
por rnaos que se procure escolher urna palavra, alguma 
coosa para se drzer em relação ao Senador Hurmerto 
Lucena, será murto pouco. Mas ternos oarteza de que 
o seu exemplo 1icatá man:ado permanenterrwll em 
nos. Partamentaoes braSolerros Ternos nata um refar
encoal daqurlo Que, na verdade, ele for: um examplo de 
Partamentar para o nosso País 

O SR. PEDRO SIMON CPMDB - RS) - Agra
deço a V Ex" Todos os Parlamentaoes se Klanbficam 
com Humberto Lucena Sou católrco, cnstão, muito -
pmtualozado, e sObre osso linha murtas COI1V8IB8S com 
Lucena Quando perdi o meu filho em um aadente de 
automovel, aos dez ~nos de Idade, ao chegar a Brasr
loa, Lucena teve um gestO que multO me comcMIU. ln
dependente das cormcçOes que se tem, não há corno 
deixar de reconhecer que Chrco XaVIer é um homem 
de oesperto para o povo brasrlelro Humbello Lucana 
era anvgo de Choco Xavier, for lá e me trou11e uma 
mensagem com ralação a morte do meu filho. O gesto 
de Lucena, SBJr daQUI e or a Monas GeraiS, na Cidade de 
Uberaba. e trazer aquela mensagem de uma belaza 
espontual ompressoonanta, eu nunca esqueca. Tenho-a 
ate hOj8 guardada, nas magens que tenho do meu fi
lho e cravadas no meu coração 

Por rsso. quando solrau na sua campanta aque
le gesto. eu o procu181, deseJBndo em pene 181nbuor o 
que ele ~nha tarte comrgo. Mas o Jrl1l0rtanle é salien
tar-se que Lucena era um homem sem odros não con
segu•ram rnarca-lo. não consegu11am fazer com que 
aquela lato o IOITIIIS9I! um oevoltado Ele enlnlntou 
aquela srtuação de modo sereno. tranqudo. Nilo se ou
VIU, em nenhum de seus pronunc181118nt0S, e toram va
nos, desta tnbuna. em sua delesa, nada que palllsse 
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~'='~ s. ag,-...;são, apenas a sua defesa. do harnam 
s"'1lle&. que morreu com as mãos vazas. ocupou os 
m&IS vanados cargos, mas pobre vao para o Con
grasso e pabn! vei PBJB o OUirO mundo. 

Olha, na ~~erdade fci dito aqw pelo iustl9 Uder do 
Governo que Lucena era uma pessoa tns1e ultmamen-
18. É wrdade' Lucena era urna pessoa tnsle, InSte 
com o nosso PMDB. que tomava rumos que ele nlo 
gostava - e 1anlaS vazes ele se esforçava e tenrava 
acomoclar as vánas palieS do pllllldo; InSte com os ru
mos da pollbca brasllemt, tanlo que ele cnou uma c:o
mssão para debater as lelormas politJCas necessánas. 
E. durante longo tempo, o Senado dlscubu p!OpOSIBs e 
prqeiDS para moddicar o quadro atuel, que sebemos é 
errado, é 1njUSio, com os parbdos prallcamente se au
tocleslru•ndo. com a ~ quase COII1JIO
mebcla Lucena deeenvolveu esse papel e essa alivl
dade, com aquele seu JBIIO smgelo e S1111Jies. 

Quero Citar duas ocasirleS em que obsei'Vel a 
sua ação. Quando quiBBrnos cnar a CPI do Orça
mento, dos "Anões do Orçamento', Lucena era P~e
Sidenle do Congi8Sso e multaS pessoas foram pro
cunl-lo para A~Ciamar: 'Vamos cnar ums nova CPI? 
Acabamos de SBU" da CPI do lmF cl••..m. que 
afastou um Presidente' Vamos trabalhar, não vamos 
penmt11 que se pen:a tempo com essas COISBSI' Eu 
era Líder do Governo e Humberto Lucena me cha
mou para d1Z8r. "Olha, Pedro, OUVI o seu pronuiiCIB
mento da tnbuna do Senado e quero diZer que vou 
trabalhar no Nntldo da cnação da CPI. mas gostana 
que você assumiSSB essa responsab•tidade. Diga ao 
Presidente Itamar que você, como Lidar, está defen
dendo essa lese, e não eu como Pre&Kiente do Con
gresso'. FUI ao Presidente Itamar Franco, expliquei 
a sduação e, duas horas depo1s, vo1t111 ao gabinete 
do Presidente do Cong- NaciOnal. comunicando 
que o Presidente da RepúbiiCB estava de acoldo 
com a cnação da CPI. 

Numa outra ocaslio, o Presidente Humberto 
Lucena me chamou ao seu gabinete, onde estava o 
V10e-Presldente da Cort11ssão de Deseslabzação, 
para diZBr-me que aquele cidadão estava comun .. 
canelo fatos mudO graves com relação a erros e 
equívocos de uma l1crtaçlo que estava am vésperas 
de ser real1:rada. Os argumentos tinham sido epAl
sentados na ComiSSão. mas não foram acedos. O 
Senador Humberto Lucena. como Presidente do 
Congresso NaciOnal. quena que eu levasse esse 
fato ao conhecimento do Pres•dante da RepúbliCa. 
Concorde•. com e condiÇio de que o Vice-Preslden
te da Com1ssio colocasse no papel e ass11111sse o 
que ele estava comun•cando ao Presidente Humber-

to Lucena e a m1m. Ass1m ele fez. ped1u liCença e too 
a uma sela, onde relatou os fatos por eacnt0 e ass'" 
nou como VIC8-P18Sidente da Cormssio de Desesta
tlzaçio. Ssi dai• e fui ao gab1nete do PI8Sidente da 
República. MeiB hora depoiS, estava suspensa a IIC'" 
tação O Presidente mandou abnr 1nquénto para In
vestigar os fatos. 

Esse era o Lucena. Com a sererudade que o 
caractenzava. ele tomava as dec•sões. sem brilhan
turas, sem manchetes 

É claro que Lucena era um representente tlpiCO 
do que tinha de bom o velho e antigo PSD, partido 
com mudas qual1dade e mudos cfefedOS. Entll! as 
qualrdades de um Tancredo Neves, de um Lucena, 
estava a serenidade, estava o bom senso, estava o 
equilibno. Isso não SIQndiCBva falta de coragem ou 
falta de fumeza na hora de tornar a deciSão celta, no 
momento certo 

Meu quando Cunha uma, e quem ele tanto 
amava. tanto estimava e por quem bnha um camho 
tio Intenso, Lucena sofreu o que V. Ex" sofreu no 
seu drama pessoal. Ele lambem falava da sua d•gn•
dade e da sua honradez. Ele sofreu o que V. Ex" so
freu quando at1ng1ram seu hlho. E ele falava da cJ,g
nldade e da honradez dele. 

Ultimamente, meu bravo Senador Cunha Lima 
- eu tenho que diZer ISSO porque é 1111nha obngação 
-, ele estava preocupado com o nosso prtldo lá na 
Paraíba. D1Z18 que a grande obra. talvez a sua úlbma 
miSSão, sena conseguu na Paraíba - seu grande or
gulho - que seus grandes l1deres cont•nu-m en
contrando a fonnula do entend•me-. 

Ele era seu arrngo íntmo e sabia que o cannhO 
era 19Ciproco Ele me contou que, numa hora dlllcil 
que atravessava. V. Ex" fez questão de dar. em 
Camp1na Grande, onde t1nha pratiCBmente todos os 
votos 'Ciuem vota em Lucena vota am ~n~m; quem 
não vota em Lucena não quero que vota em mm'. 

Ele achava que Unhamos que contmuar, ganhar 
a eleição e buscar o enteud1111e1do. "V Ex" é gcwema
dor das forças do partido na Paraibe', - too a ex
pnssiio que usou na úlbme vazem que estiva com 
ela, já doente, preJIC8IIIIIIte numa feia de despedida. 

Lucena nos 111udou mudO naquelas momentos 
com Tancredo, Ulysses, Anaes e Teot6nlol Era o 
meu permanente colaborador para !azar a boa Intri
ga na cone de Brasi11a, onde, gerallnera8, o que vale 
é a mé 1ntnga. Lucena estava al1 pana _.mar Dr. 
Ulysses por causa de urna frase ma• ___.de 
Teotõruo. para serenar Montoro por - ele uma 
frase llllliS desenvolvida de Méno Coval; ele Hmpre 
estava ai• 
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Apesar de representar um Estado pequeno e 
sem peso polibco. ele. por ser Humberto Lucena. li
nha aquele peso, que o fez Lidar na CAmara, Llder 
no Senado e duas vezes Presodente desta Caaa 

Toago, por osso, Sr. Presodente, o meu cannho 
e o meu aboaço a este extTaoldonâno amgo Humber
to Lucena. Lembro. com tnsteza que, de outra vez 
em que ele tambám esteve doente e focou meses no 
hoepllal, logo depois da moote de Tanctado. quando 
eu o VISitava ele dozoa que estavam fazendo com ele 
o que fozeram com Tancredo. Daquela vez foram 
quatro corurgoas, e ele conseguou retomar. Era cando
dalo a Governador. mas não acertou, alegando que 
não estava em condoções. Que srtuaçio toãglca' An
tlno Manz, que também não estava em condoç6es, 
elegeu-se Governador da Paraíba e moneu. Agooa é 
Lucena que nos denca. Lembro tantlém Antõnoo Ma
nz. porque, para mom, também e<a um homem da 
dlgnodade, da altivez, de formeza e da uma honradez 
que poucas vazas vo na ...ma VIde pollbca. Por osao, a 
Paralba, contniB com sua oep._l'llaçio nesta Casa. 
anda 11am em V. Ex" um nob<e 18p18S8111anb!, meu 
plwado BniiiO e Senador. C11110 que 11018 ...._ 
p_,. homenagem à Paraoba e a Humberto~ 

O Sr • .1-' FCJP911 (PMDB - RS) - Pennte
me V Ex" um apaote? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço 
v Ex" com prazer. 

O Sr • .1-' F"'J898 (PMDB - RS) - Senador 
Pedro Somon, ouvondo o pronunaamento de V. Ex". 
depois dessa homenagem songela - mas sobraludo 
c:onqosa e dogna - ao grande Humberto Lucena, não 
posso deoxar da n1g1strar a monha ondognaçia. Hi. no 
meu coraçio, um senbmento de ondognação soboe o 
qual vou falar. porque panso que laço, com Isso, um 
d•eha!o pasaoal Humberto Lucena teve ma• de 
40 anos da VIde públoca. Os prnaos da ho!B têm urna 
ébca que &a defina palo seguonte· em 40 anos da 
vida públoca, numa das maos longas lrajeiÓnes de um 
Uder pollbco na .... ~,_ Lelma. a únoca 001811 en
canlrada na boografla de Humberto Lucena foram os 
c:alendénos. Que pmallsmo é essa? Que éllca pma-
11811ca é essa? Que competãncoa prohssoonal é essa? 
Que qualidade lécniC"..-profossoonal é esaa? Creoo. 
s.nador Pedro Somon, que o papel de omprenaa é o 
de ....- a verdade, é o de trazer a verdade aama 
de tudo. Mas. ao final de uma VIde, como balanço de 
urros VIda. mostrar apenas osso é faltar com a vaida
de, é lenr profundamente a vaidade que loo a VIda 
111opecável de Humberto Lucena Por osso, o~ho 
no prgnuncoamento em que v Ex" troWCB à tona 
essa questão. poiS me parece que, nesta momento. 

não poda deucar ae ser rago&lrada Quando lo os pr
naos, na manhã de ho!B, omagoneo que o n~g•tro aena 
falto em tennos 1ustos, ou H!B. não é poecl80 daucar 
da mancoonar os fetos nagatovos. como tamb6m é 
profundamente on1usto, profundamente manbroso, do
na até que é desumano não cnar os outros fatoa que 
marcaram a sua vida. É claro que 18110 pode der uma 
grande maténa. uma grande notonedade. suposta
mente a aparênaa de C<>oagem para um datemuna
do JOmalosta, mas c1e10 que aqudo que ate ganha em 
vantagem e oportumsmo p<alissoonal paode em étoca, 
paode em verdade e paode em humanidade. NAo 
quero fazer aquo outra c:oosa senão transformar e&le 
mau protesto, esta monha ondlgnação num prerto, 
numa homenagem à memória do Senador Humberto 
Lucena Muoto obngado, Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS) - Agra
deço o oportuno aparta de V. Ex", que, acredrto, rep
resenta o pensamento de toda a Casa. Os !OrnaiS de 
ho!8 podoam acrascentar a tudo o que foo nollelado, 
Sr Presidenta. a logura da esposa do Senador, D. 
Ruth Mana 

Humberto Lucena chegou a ter urna casa multo 
bonrta em BrasRoa. que leva de vender depois. Essa 
casa too construoda com dinheiro de sua mulher. A 
mulher e esposa do Presidente do Congresso Nacoo
nal bnha uma lo!B onde vendia cães. Foo desse for
ma. vendendo cachorros na cidade de Braslha, que 
ela a!IJdBVa a manter sua famoloa. Reparam que coo
se lantésllca! Como sou uma pessoa defensora da 
Kléoa blbloca de que se deva trabalhar para VMir, de 
que o trabalho merece nasparto e o omportanta é não 
vover à custa do trabalho dos outros. nuroca asquaco 
a fogura da quenda O Ruth Nuroca a esqueco, Iam
brando-me de vê-la alo naquela lo~&, com aquela onfl
nodade da cães, a o Lucena dizendo 'Olha, Pedro, 
osso não é nada. O omportante é que ela ganha muno 
dinheiro Ela traz para casa, no fim do mês, murto 
maos do que eu trago com meu trabalho no Senado' 

Encerro diZIBndo que hé paasoas que apPniC8m 
pelo bnlho, pala oralóna lantésbca e bnllanta; mas hé 
pasaoes que, às vazes. passam a VIda nunw. 1511g81&
za, num mesmo tom de voz- como era o de Lucena-. 
sem nunca aprassar o passo - como nunca llp't asava 
Luoena -, mas sem nunca deuca.r de cumpnr e lazer o 
que deVIa - como sempre fez Lucena 

Sr. Presidente, esta Casa está de luto Nós so
fremos por osso No entanto, como doz o meu am~go, 
Sanador José Fogaça, a omprensa ho1a não voveu 
um grande doa 

Muoto obngado 
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O SR. PRESIDENTI: (Antonio Carlos Magalhães) 
- Ames de conceder a palavra aos c1nco oradores 
1nscmos. eu ped1na a compreensão dos Senadores 
É JUsta a homenagem que todos querem lazer ao 
Senador Humberto Lucena. 1nclus~~~e a propna Pn!SI· 
dênc111, ao encenar a sessão; mas havelá urna m•s· 
sa às 17 horas. no Salão Negro. daí por que eu ped1· 
na a comp111ensão dos nob111s colegas em 111lação 
ao tempo de cada um 

Com a palavra o Senador Eduardo SupiiCY 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP 
Para encam1nhar a votação Sem 18VIsão do orador ) 
- Sr Presidente. em nome do Part1do dos Trabalha· 
d0111s como Senador por São Paulo e como Líder 
do Bloco da OposiÇão, quero prestar as homena· 
gens e mamfestar meu pesar pelo falec•mento do 
Senador Humberto Lucena, que, ao longo de seus 
40 anos de VIda públiCa, soube multo bem honrar o 
povo da Pamiba, defendeu a democratização do 
País e, neste Senado Federal, teve uma atuação ex· 
traord1nár~a em alguns momentos. 

Quando aqu1 cheguei, em 1991, era Pres1dente 
o Senador Mauro Senev1cles, e o Líder ela ma1or 
Bancada, a do PMDB, era Justamente o Senador 
Humberto Lucena Eu era o ún1co Senador do Parti· 
elo dos Trabalhadores Tambem haVIa aqu, o Sena· 
dor José Paulo BISol, com quem t1nhamos af1n1dade. 
em111 os Senadores dos part•clos menores 

Na ma10r parte das vezes, o que pude senbr 
nas suas palavras e no desenvolvimento de seu 
pensamento é que o Senador Humberto Lucena t1· 
nha multa afinidade com aquilo que propus para o 
Pa1s. Por exemplo, quando da discussão do Pro1eto 
de Renda Mín1ma, por m•m apresentado, S Ex" 
apo10u o ProJeto e, como Líder do PMDB, encam•· 
nhou a votação favomvelmente Na última semana 
de tmbalho, em dezembro de 1991, pondere• na reu· 
miio de L•deres que sena •mportante votar aquela 
maléna e obiNe apo10 JUStamente de S Ex", a l•m de 
que ISSO ocorresse 

Em 1992, quando surg1u o depo1merrto, de ex· 
traordmána mportànc1a para a h1st6na elo Brasil, de 
Pedro Collor de Mello a Imprensa, bem como sua 
eriii8V1Sta à 18VIsta Veja, lembro-me de que eu e o 
Deputado José D1rceu d•ng•mo-nos ao Maksoud Pia· 
za Hotel, onde ele se encontmva. e dialogamos por 
c•nco horas a n!Spelto dos atos de Paulo César Fa· 
nas e do que ocorna no Governo do Presidente Fer· 
nando Collor de Mello Salmos de lá com o proposrto 
de ll!diQir um requenmemo para a Instalação de uma 
CPI no Congi1!SSO Nac•onal Chegando ao Senado. 
mostramos o requenmento ao Senador Humberto Lu· 

cena S Ex" lembrou-me desse ep1s6dio há ceiCa de 
tlês semanas quando o VISitei na Unidade de Tara· 
PIB lntensiVB do Instituto do Colllção Na ocasião, 
estava presente o Prelerto ele João Pessoa, Clcero 
Lucena. que palllelpoU do d1álogo O SenaKior Hum
berto Lucena recordou que fo• necessáno que con
versasse com os Lídei&S de todos os Partidos no 
Congresso NaCional, para que houvesse a IICI!II8ção 
daquela proposiÇão 

Na forma como ong1nalmente eu e o Deputado 
José D~rceu havíamos escmo, haVIB alguns detalhes 
que, conforme se aval10u, não devenam estar dei•· 
neados, tal como a proposta de se apu1811!m os atos 
do Presldeme Fernando Collor de Metlo. Dead•u·se 
fazer uma nova ll!dação para o requenmemo e esta· 
belecer como emente a avenguação das denunCias 
de Pedro Collor ele Mello sobre os atos de Paulo 
César Fanas 

O Senador Humberto Lucena não apenas ass1· 
nou a proposiÇão, como também obteve o emend,. 
manto de lodOs os Líderes, e f1nalmenta aquela CPI 
tomou lonna. E V. Ex" se 18C0rdalá, Senador Pedro 
Simon. em VIrtude de ter sido proponente da CPI, de 
que o Senador Humberto Lucena consultou a Ban· 
cada sobre a possibilidade de o PMDB ter-me como 
seu representame na suplência, Já que, como uniCO 
membro do PT. eu não tena assemo naquela CPI 
Aas1m. pai'IICIJII!I, como membro suplente, de prat1ca· 
mente todos os atos da CPI. V Ex", Senador Pedro 
S1mon. deve lembrar lambem que, quando propuse
mos a CPI do Orçamemo, S. Ex" mBIS uma vez teve 
uma atuação de grande 1mportânc1a. 

Sr. Pn!sKiente, o Senador Humberto Lucena 
multas vezes propôs, nasta Casa, que houvesse en
tend•merrto entre todos os segmerrtos da Nação, VI· 
sando à superação elos problemas SOCIBIS. Quero 
concluir minhaS palavras, d1zendo que esse propós•· 
to que S Ex" t1nha deve ser levado ad1anta. 

O SR PRESIDENTE (AntoniO Callos Mllgallães) 
- Concedo a palavra ao nob111 Senado• ..arlos Pa· 
trocín10 (Pausa ) 

Concado a palavra ao nob111 Senador Sebas· 
1110 Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioeo/PDT- AP. 
Para encam1nhar a votação. Sem rew;io do orador.) 
- Sr. Presidente. s.-s. e Srs Senadores, em meu 
nome e também do Partido DemocratiCo Trabalhista, 
quero expi8Ssar as JUStas homenagens à memona 
do em1neme Senador Humberto Lucena. 

Pude conVIver, durante esses três anos de 
mandato, com o Senador Humberto Lucena e cons· 
talar que o seu est•lo pode ser l1do como um para-
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d:grroll de entendimento Era um homem llllllrama- formas eslrutur&IS desla Casa no C8I11ID 1urlcloco e 
mente ponderado, que fazJa desse seu eslllo o meoo admlniSindM>. Coube-nos, durante a 110111111 galliio -
para encontrar as soluções nos momentos de cMa. Humberto Lucena. P-.dante. e .hlllo ~. 1" 

E omportante fazer a observação de que, .--no Secratáno -, exacutá-las. F'1Z81110S o que too ~IWI. 
tendo um compol1amenlo doscrato. o Senador Hwn- com senedade e honeSbdede Homem probo, ~ 
berlo Lucena, durante sua tra!&lóna polibca, p6Gie con- mente. 
solidar-se como um grande bder em seu Esladc e no Sinto mudo constatar que a Imprensa bru•III-
Congresso NaCIOnal, que presld1u por duas vezes. ra, pnnapalmente. a de São Paulo, mesmo com a 

Nesta oportuno:lade, dese!o mannstar à famlha morte de S. Ex', faz questão de ser II'IJUsla. doentia, 
do enw- Senador Humberto Lucene e ao PINO pe- radical e 1ntrans'98nte com a memóna do grande 
raibano meus Sinceros vo1os de pesar e de constame- bru1Je1ro Humberto Lucena. 
ção pala perde dessa liderança que certamenla laré N1nguém 18C0rda, na luta de um homem que 
falia ao Congresso Naaonal, à Paraiba, ao BraSil. teve 48 anos de VIda e 44 de mandatos, os seMÇOS 

Mudo obrigado. Sr Preso:lente. prestados ao Bras11. Fo1 o grande Presidente da re-
0 SR. PRESilENTE (Anlanlo Carlos Magell*s) forma constduclonal. Fo1 o Presidenta que, nos mo-

- Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos mantos de cnse. estava presente com sua Slncenda-
0 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL _ MT Para enca- de. Jeeldade e franqueza Era como o algodlo no 

nunhar a votação. Sem r&VIsâo do orador.) _ Sr. Pre- meoo dos cnsta1s. J8m&IS pennlbndo que houvesse 
Sldente. Sr"s e Srs Senadores. é com profunda algum atnlo 
emoção que uso a tnbuna do Senado Federal, M8la A Mesa Duatora de que tiVemos a honra de 
tarde, a fim de prestar m1nha homenagem ao.gi1Uide partiCipai', 1untemente com Nabor Jún1or, Júma Mali-
homem públiCO brulle1ro. ao grande Senador que 101 se e Levy Dias, prestou grandes trabalhos graças à 
Humberto Lucena IKieranÇa de S Ex'. 

São quarenta e orto anos de VIda pubbca, qua
renta e quatro anos de mandalos eJebvos Desde os 
23 anos de Idade. em 1950, quando foi eleitO Depu
tado Estadual, ate hOJB, próximo a completar 70 
anos de vida, Humberto Lucena dediCOu-se à VIda 
públiCa bras1le1ra, com educação. serenidade, amor. 
cannho e CQn1l81êncl8. 

No 1nstente do falec1mento de S Ex", falo em 
meu nome, BSIIIrrl como no dos ex-Senadores que 
gostanam de ocupar esta tnbuna e de servidores de 
Senado, que ho,e estão de luto. Tenho cellleZa de 
que falo. Igualmente. em nome da Presldênc:la, 
transmrt1ndo os nossos sent1mentos. 

TIVB a honra de comnver com Humberto Luce
na como seu 1• Secretano, na sua úlbma geetão 
corno PreSidenta deste Casa, de 1993 a 1995. Ho
mem d1gno, JBITIIIIS receb1 do Presidente Lu-. um 
pedido. urna delerm1naçAo, urna oldem que VI88S8 
manchar as atMdades admlniStrabVas do Senado 
Homem probo, energiCO e realmente pr&VIdente. 

Lembro-me mudo bem de que até com as com
pras da resldênc1a ofiC181 S. Ex' se preocUIDilva, di
zendo-me· "Senador. se a Ruth Mana estiV8r fazen
do uma bsta exagerada, V Ex' tem o d1rello de cor
tar o excesso, quando fornecer rnateriBls para o tun
ciOI\Ilmento da resldênciB ofx:1al" 

S Ex' f01 o grande adrnrnstrador que o Senado 
teve na sua hlslóna, o homem que fez as grandee re-

Humberto Lucena, homem pobre, ao diSPular 
as eleiÇÕIIS de 1994, teve contra s1 aquela aa •açlo 
IOIUSta envolvendo a questão dos calendários. Era 
da praxe de todos os Parlamentares confecc10116-bl 
no ano antenor, mas S Ex'. em dezembro de 1993. 
mandou mpnm1r um Simples calendáno com os di
zeres "Fe11z 1994. Silo os votos de Humberto Luce
naefamD•• 

Apenadc, tomei sua defesa com muda honnl; 
também a Mesa D11etora ficou ao seu lado. E hoJ8 te
moa a certem de que, embora a mprensa faça qo_. 
tão de relatar apenas - assunto, S. Ex" ,. dealar 
um rastro de saudedee no Senaldo da República.. 

A sua cadeira, na Bancada da Paralbe. ficará 
vaga por murto tempO, polque sua lembrança. como 
grande Senador que foi, estará marcada profunda
mente não só no coraçlo dos seus colages, mas 
pnnapalmente no coração dos tunaonénos de S. 
nado Federal que ho)e estão de luto 

À Dona Ruth Mana e aos seus f1lhos os noasos 
sentimentos de pesar por essa grande perda que 
têm a Pal8iba, o Noldeste e o Braa11. 

O SR. PRESIJENTE (Anlon10 Clllkls Magalhles) 
- Com a palavra a Senadora JuniB Mansa. 

Peço a S. Ex' compreensão para o tempo, por
que às 17 horas haverá urna miSSa em memóna do 
Senador Humberto Lucana 
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A SRA. JÚNIA IIARISE (BiocaiPOT - MG 
Para encamnhar a volaÇão Sem I8VISio da oradora.) 
- Sr PI8Sidenle. ~ e Srs. Senadoras. hOje, ao ca
ITWihar ao lado de V Ex" para receber o corpo do Se
nador Hurmerto Lucena, owomos de lodos que lola-
118111 o Salão Negro do Sanado Federal o sentimento 
de saudade e de perda de um amogo, de um colega 
desta Casa. mas, acma de tudo, de um homem públi
co que pautou a sua VIda e a sua canetra polibca no 
deseJO de seMr ao seu Estado e ao nosso País 

As palaYTBS aqu1 profenclas por seus conterrâ
neos do Estado da Paraíba e pelos dema1s Senado
res 181ratam a 1mportãnc1a que teve o Senador Hum
berto Lucena entre nos. 

TIV8 a oportunidade de conviV8r com S. Ex'. 
deslacadamente quando ocupou. pela úlbma vez. o 
cargo de Presidente do Senado. lnlegrante da Mesa 
01retora durante esse periodo, pude constatar o zelo 
administratiVO do Senador Humberto Lucena. a sua 
senedade, a sua cerração e a sua etiCB nas decisõ
es tão importantes para a vida adm1nistrat1va e politi
ca desta Casa. 

Nlo podena de11car, neste momento. de trazer 
aqu1 também esse meu sentimento, o sentimento 
dos rnne1ros, o senllmenlo do meu Estado, e pnncl· 
palmente de dar esse testemunho, que fiCará regiS

trado nos AnaiS desta c-. representando a sínte
se da emoção de ter acompanhado S. Ex". no Sena
do da RepubiiC8, oferecendo-lhe o nosso adeus e a 
nossa sohdanedade. 

Sr. Presidente. daq111 a mstantes, corno anun
CIB V. Ex", esta Casa tará as suas orações pela alma 
do Senador Humberto Lucena 

S. Ex" deixa o nosso conviVIo, ~ deuca a sua 
marca, a marca de um am1g0, de uma pessoa leal, 
de um companheiro que 'leve paclênca para com to
dos nos, tendo conVIVIdo fratemalmente conosco 
Em todos os momentos Importantes da VIda do nos
so País, S. Ex' sempre se revelou um homem públi
co de grande estatura. oferecendo a sua contnbul
ção nas soluções dos problemas do nosso País e 
sempre levantou sua voz para defender os lnteras
ses do seu Estado, os Interesses daquela populaçiio 
sofnda do Estado da Paraíba S Ex' sempre ergueu 
sua voz para conclamar prov!dênc1as do Govemo no 
combate à seca que assola o Nordeste braslle1ro e 
para defender o Brasil nos momentos ddíce1s da VIda 
nac10nal, pnnc1palmente na res1stêncra contra o au
tontansmo e pela volta das liberdades democrátiCBS 

FinaiiZBndo. Sr. Presidente, também quero me 
1untar às vozes de todos aqueles que reverencl8ram 

neste momento o nosso grande e saudosO Senador 
Humberto Lucena 

O SR. PRE:SIDEI'ITE (Anlan10 Cartas Magalhães) 
-COncedo a palavra ao Senador Adellllr Andrade e, 
postenonnente, ao Senador Carlos PatrocíniO. 

O SR. ADEMIA ANDRADE (Biooo/PSB - PA 
Para encaminhar a votação. Sem I"8VISio do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu nio po
dena também deocar de fazer um reg1stro lamentan
do profundamente o ooomdo. 

Lembro a fonna SimpleS de ser cio Senador 
Humberto Lucena. Mesmo tendo ocupado vé.nos 
cargos na RepúbiiCB, lflCiusM! corno Presidente do 
COngresso NIICIOIIal em duas oportumdades e Parla
mentar em tantas leg1slaturas, S. Ex' nos passava a 
1mpressão, em nossa convMinciB pessoal, de al
guém que. embora tenha sofndo mudo com a ques
tão relatiVB a 1994, humilde e tranqiiilo, sempre 
cumpnu o seu dever. S. Ex" não dava a demoustra
ção de ser uma grande fl!lur&, Já que seria dillcil a 
murtos de seus Pares conseguir os sucessos obbdos 
por Humberto Lucena: ser parlamentar tantos anos 
seguidos: ser Lidar de um Partido de 1fY110riAncia do 
PMOB e ser duas vezes Presidenta do Conglesso 
Nac1011111 e. mesmo ass1m, manter a SimpliCidade e a 
humildade que encontramos em poucos homens pú
bliCOS neste Pais 

Há poucos dias wnos S. Ex' em plena IIIMda
de Devemos ...rlallr sobre as noaas vides, lá que 
lodos passaremos por ISSO Portanto, é mportante 
sabennos aprovedá-la, fazermos COISIIII que prestem 
para que se1amos lembrados pelo trabalho realizado 

Concordo com as manilestaçees dos Senado
res Pedro S1mon e José Fogaça quando dizem que 
o Senador Humberto Lucena fo1 totalmente 1njusbÇa· 
do. S Ex" teve uma VIda de luta. Um homem que 
morre sem praiiCBmente nada nio podma ter, por 
uma Simples falha, um problema rassaltado corno a 
COISB maiS Importante da sua VIda. Portanto, a mmha 
solldanedade a Humbe,.., Lucena e. à sue famOia, 
os meus pêsames. 

RegiStro o meu lamento pela mo11e do Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas 1\AagaNes) 
- COncedo a palavra ao nobre Senador Carlos Pa
troclniO. 

O SR. CARLOS PATAOCINIO (PFL - TO. 
Para encam1nhar a votação. Sem nMSio do orador.) 
- Sr. Pres1dente, Sr"s e Srs. Senadores, se1 que é o 
momento de fazermos as orações pela alma bondo
sa do quando Senador Humberto Luoena. TodaVIa. 
nio podena deiXIIr de extemar meu pesar e mmha 
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tnsteza pelo falecomento deste homem que marcou. 
com letras ganaflliS. a sua presença neste Parla· 
manto e, 1nduswe, revelar a am1zade que consegu1 
gran~B&r de S Ex" e de sua famoha no decorrer de 
nossos anos de mandato 

Goo;tana de relembrar que por acasoão da on
JUSIIÇ8 que se perpetrava contra o enlão Presidente 
desta Casa, Senador Humberto Lucena, fozemos um 
movomento pare que fosse votada e Leo da AniSIIB e 
para que fosse usada a força do Congresso NaciO
nal como poder pare atong1r tal ontento. Nem todos se 
posiCionaram favoravelmente a esse nosso movo
manto Uma pessoa manrtestou-se vosceralmeme 
contráno a ele: o Senador Humberto Lucena Se de
pendesse de S. Ex". ocorrena a sua pr6pna cassa
ção Mas esta Casa percebeu a on1ust1Ça que se per
petrava E 1M! a oportunidade de, naquele momento 
- embora tendo, na Paraiba. um membro do meu 
partido corno um dos seus rnaos fortes concorremes -
, fazer um discurso para restabelecer a JUSIJÇa e a 
verdade em homenagem ao quando companlileoro, o 
Senador Humberto LuceM 

Sr. Presidente, gostana de trazer. nesta oportu
nidade. meu abraço e o da monha lamiloa a famHIB 
enlutada, com quem conVIVemos, com multa amiZa
de, durante lodos estes anos 

O Senador Humberto Lucena too um dos que 
lutaram pela autonomoa polítoca do nosso Estado e 
tem em comum com Tocantons o fato de um dos 
seus netos, o LeoriBrdo, ser tambem neto dCD nosso 
Goverr~&dor. S Ex" me pedou que transmltosse o 
abraço e as condolêncl&s do povo tocantonense 

Mudo obngado, Sr Presodente. 
O SR. PRESIDENTE (Anlcnlo Cartas Magalhães) 

- Antes de submeter a votação o raquen...,nto de 
homenagens ao Senador HumDerto Lucena. a Preso· 
dênciB cumpre o dever de sakentar - o que pratiCa
~ o Senado tá o fez pela voz de seus ...,,s eiTII
nentes representantes - o pesar causado pelo falecJ· 
manto do Senador Humberto LuceM Um homem 
público que detém mandato por rMIS de 40 anos, 
por 1111110 de eiiiiÇÕBS liVres, I!VIdentemente é dogno 
do apreço e do raspado do povo do seu Estado e do 
povo do Pais 

Por ISSO mesmo, faço queslão de, nesta hora, 
exaltar a fogura do SeMdor Humberto Lucena, que 
foo Presldlente do Congresso em doos penados e. 
m&IS que osso. partiCipou das grandes decisões da 
vida do Congresso Nae~onat, sempre com a sua lúco
da 1111erpretação. e. aonda maos do que osso com a 
sua vontade de encontrar os melhores aamonhos 
para o Pais e para o Estado. 

Foco murto a vontade porque chegueo ao Con
gresso exatamente com HumDerto Lucena riB elei
ção de 1958 Com ele conviVo mutto tempo, voa,amos 
1untos. numa voagem de estudos. por 40 doas. Pude. 
ass1m. ver e aQ:JIIatar a sua VIda e o seu mteAtsse 
em aprender para melhor servor a Nação brasoleora e 
a seu Estaao oa Paraíba Dao por que, nesta hora, 
quero me assocoar. como Presidente do Senado, carno 
cidadão brasdeoro e. sobretudo. corno nordestino, ao 
pesar de todo o Paos, traduZido pelo Sanado de Repú
blica, pelo fsleclmento do seu grande Sanador Hum
berto Lucena. e levar ao seu panodo, onde era um dos 
lideres rnaos emonentes, a sua familoa e ao povo da Pa
raiba, o pesar aa Casa m&IS alta da Republoca. 

Em votação o requenmento 
Os Srs Senadores que .:> aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa 1 
Aprovado 
O SR. PRESIDENT'E (AntoniO Carlos Magallães) 

- A Presodêncoa deSigna Comossão constotuoda pelos 
Senadores Ronaldn Cunha Loma, Ney Suasauna e 
Júl10 Campos para representar o Senado Federal 
nas exequoas do Sanador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhies) 
- O Sr SeriBDOr Mauro Moranaa emnou diSCUrso à 
Mesa para ser publocado na fonna do dospoato no 
art 203 do Regornento Interno 

S Ex" sera atendodo. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr 

Presodente. Sr"s e Srs Senadores, o companheoro, 
o amogo. o ormão de lutas partodanas que Deus está 
levando de nossa companhoa, too em vida um daque
les homens songulares que serão etemarnsnte lem
brados não apenas porque ocuparam posçlies de 
relevo na voda públoc:a A orr~&gem pessoal que Hum
berto t.ucena vao deoxar gravada entre os que tiVe
ram o pnvolegfo de conhecê-lo e maos que um curri
culo de 43 anos de trabalho em benelocoo do povo do 
Nordeste ou dos onteresses do paos Ele d- o re
trato público de um homem ontegro, dono de poucas 
posses apesar da longa abvodade publoca, amgo dos 
amogos, generoso com os humoldes e detentor de um 
esblo patMn:al que 18ZI8 dele um hder de presença 
constante e de orrtluêncoa cansmátoca e decisiva 

O velho estdo brasoleoro de fazer pollbea está 
de luto Humberto LuceM e talvez um dos úRomos 
especomens daquela escola de polltocos que saboa 
de cor os nomes dos eleotores e de seus famoiiB
Eie saboa o valor de uma atenção especoal. e cultiva
va esse habito como uma de suas marcas passoa1s. 
Mas essa face popular de um homem voltado para o 
seu povo e as suas rarzes não redUZia no grande 
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UI'IMII'SO das preocupações polft1cas de Humberto 
Lucena a dmensão do polítiCO voltado para as gran
des questões naCIOnaiS OU de Estado. 

Aqu1 nesta Casa continuaremos a debater as 
ralorrnas polltiCO-parlldé.nas de que carece o pa1s. 
no rastro do exoslente trabalho que o pranteado 
companheiro organ1zou, durante os últimos anos, 
presld1ndo comiSSão espec1al sobre a maténa Se 
nos dsdlcannos a analiSar o COIIJUniO fllosóhco dos 
pronui'ICI8mentos com que bnndava este plenáno. 
vamos conflr!Nll' e coerêncl& de um apóstolo perrrl&
nente do l'naiS amplo entendimento de todos os po
deres e da soaedade pare resolver as dH1culdades e 
as cnsas naciOnaiS A busca do consenso era parte 
integrante de sua luta politica 

Nestas nunhas bnwes palavras de homenagem 
a um homem que é parte da hiSióna dasta Casa. que 
por ele foo presidida em duas ocaSIÕB", nmha postura 
é a do hderedo que soube reconheosr e adnurar as VIr

tudes de um companheirO modaredo nos gestos mas 
firme nas COli\IIC9ÕIIS- Ele era o IT1IUS anbgO dos com
panheiros que se manlnlerem fiéis ao wlho MDB, e 
por ISSO era também detentor de uma aura espeCial de 
respeito dos mais ,ovens, sempre atentos às suas ob
IIIIMIÇOes segures e PJdiCIOBBS Os exemplos da VIda 
pan-al e da lra!el6na públiCa de HumbeiiD Lucena fi
cam como pstnmOruo 1napegéval pare este Senado. 
que ele honrou com •mação sempre marcante. 

Era o que eu t1nha a diZer, Sr. Pres1dente 

Mudo obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A PreaKiêncla lembra aos Senhores Senadores 
que constaré. da sessão dellberabva old1nána de 
amanhã, às 14 horas e 30 mmutos, a segwnte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 28, DE 1996 

Ten:etro da de d1scussio, em prune1ro turno, 
da Proposta de Emenda à Const~Uição n• 28, de 
1996, tendo como 1° s1gnaté.no o Senador Mauro MI
randa, que altela a redação do art 6" da Constltul
çio Fedelal (1nclu1, errtre os d1ra~ SOCIBIS, o d1rerto 
à rooradlll), tendo 

Parecer favoré.vel, sob n• 279, de 1997, da Co
miSSão de Consbtução, JUSIIÇB e C1dadama, Rela
tor: Serllldor Romeu Tuma 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

N" 50, OE 1996 

Pnme1ro d1a de d1scussão, em pnmetro tumo, 
da Proposta de Emenda a ConsbtuiÇão n• 50, de 
1996, de autona do Senador Pedro S1mon e outros 
senhores Senadores, que convoca plebiscito para o 
eleitorado dec1d1r sobre a realização de reforma 
constitUCIOnal altere o art. 55 da Constituição Fede
ral para prever a pelda de mandato por Infidelidade 
parlldana e dá outras pi'OVIdânCias, tendo 

Paracer sob n" 788, de 1997. da Com 1 ·c da Cons
llluiÇão. Justiça e Cdadana, Reletor: Sal IBdol JeffaSOII 

Peres, iaYonMII. nos termos da SlbslitutNo que o1ereca. 
com 11010 conbaiiC do Senador JcAiiiphat MarWio, ._,_ 
ção dos Senadoi8S Pedro S1mon e LÚCIO Alcãnta~a. e 
voto em SE!palado do Senador José Edualdo Outra. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 74, OE 1997 

DISCussão, em turno úniCO, do Projeto de De
creto LegislatiVO n• 74, de 1997 (n• 3ff7197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova c texto da Con
venção Relabva à Proteçio das cnanças e à Coope
ração em matena de Adoção lntemaciONII, concluí
da em H818. am 29 de ma10 de 1993, tendO 

Parecei8S da Com ssão de RelaQães Exlelioles e 
Defesa NIICIOnlll. Relatore: Senadora Belllldila da Silva 

- sob n• 147, de 1998 (prel1m1nar)· soliCitando 
ao M1msteno das Relações Extenores esctareamen
tos sobre o problema técniCO 1derrtlficado pela Dml&· 
sio do mCISO n' 2 do art. 21 do texto da~. e 

- sob n• 148, de 1998 lavoré.vel ao ProJt!lo. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 142, DE 1997 

Discussão. em turno úmco, do Proseto de De
creto LegislatiVO n• 142, de 1997 (n• 560197, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acoldo 
sobre o Estabelectmento da O.gamzação para o De
senvolvlmerrto de Energlll na Pemnsula Coreana, con
cluído em ll:"va Iorque, em 9 de março da 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n• 166, de 1998, da Co
missão de Relações Exteoores e Defesa Nac1onal, 
Relator Senador Leonel PaiVa 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"5, DE 1998 
DISCUssão, em turno uniCO, do Pro1eto de De

creto Leg1slat1vo n" S. de 1998 (n" 258196, na Cima-
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ra dos Deputadas), que aprova o texto do Tratado 
de ExtradiÇão celebrado emre o Governo de Repú
bloca Federallva do Brasil e o Governo da Rapúbltca 
de CoréiS. em BrasHoa, em 1° de setembro de 1985, 
ressalvada a al1nu "b" uo Item 6 de seu art ZO, tendo 

Parecer favoravel, sob n• 161, de 1998, da Co
miSsão de Relações Extenores e Defesa Nacional, 
Relalor Ser~~~dor Leonel Paova 

-&-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 12. DE 1998 
Discussão, em turno un~eo. do P101e1o de De

creio legiSiabvo rf' 12. de 1998 (rf' 626198. na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo AdiCIOnal ao Acordo de Cooperação Finance1ra 
de 24 de outubro de 1991, celebrado emre o Gover
no de RepubliCa FederatiVa do Brasil e o Gowtmo de 
República Federal de Alemanha, em BrasH1a. em 26 
de ma1o de 1997, lendo 

Parecer favorével, sob n• 162, de 1998, da Co
miSsão de Relaç6es Extenores e Defesa Nacional, 
Relalor· Senador Leonel Paova 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 107, DE 1996- COMPLEMENTAR 
DISCussão, em turno uniCO, do PI'Oj8to de Le1 

do SeMdo rf' 107, de 1996 - Complementar, de eu
tona da Senador José Eduardo Outra, que altera as 
alíneas •c•, •d•, •e•, .,. , •g• e •h• do rnciSO I do art. 111 

de lei ~l&lta< rf' 64, de 1990, que 1n11a de lne
legibidades, e delarm..a outras piOVIdãnaas. tendo 

Parecer favorével, sob n• 92, de 1998. da Co
missãO de ConstduiÇão, JustiÇa e C1dadana. Rela
lor SeriSdor Bemerdo Cabral -·-MENSAGEM N" 94, DE 1998 

Escolha de Chefe de M1ssão Oiplomahca 
D1scuss.!lo, em turno úmco, do Paracer da 

Com1ssão de Relações Extenores e Defesa Naclo-
MI sobre a Mensagem n• 94. de 1998 (n• 1nl98, 
na ongem). pela qual o Senhor Pres1dente de Re
pública submete à deliberação da Senado o nome 
do Senhor C..W. Lulz Coutinho Perez , M1n111tro 
de Pnme1ra Classe do Quadro Permanente da 
Carre~ra de D1plomate, para exercer a funçlo de 
Embaixador do Bras11 1un1o ao Re~no da Dnamerca 
e, cumulallvameme. 1umo à RepúbliCa da LlllliniS 

-l-
MENSAGEM N" 95. DE 1998 

Escolha de Chefe de MISSão Diplomática 
Discussão, em turno un1co. do Parecer da 

Com1ssão de Relações Extenares e Defesa Na-

c1onal sobre a Mensagem n• 95, de 1998 (n1 178198, 
na ongem), pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete a deliberação do Senado o nome do 
SenhorGIIberto Vergne Saboia, M1n1stro de Pro
me~ra Classe do Quadro Permaneme da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Eu4 • • do 
BniSII p.ól ao Rem da Suécia e, CUTIIIabvamenle JU111D 
à Rapo lblca da le16na. 

-to-
MENSAGEM N" 11 O, DE 1998 

Escolha de Chefe de M1ssão 01plomé.llca 

DIScussão. em turno umco, do Pa,_,. de Co
missãO de RelaçOes Extenores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 110, de 1998 (rf' 302198, r111 

ongem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbloca 
submete à deliberação do Ser~~~do o nome do Se
nhor Lulz Filipe de Macedo s- Gui!Mriiea, 
Ministro de Pnme~ra Classe do Quadro Permanen
te da Carre1ra de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Bras111umo ao Re1no da Noruega 
e, cumulallvamente, Junto à Repúbloca da lsllnd111. 

-11-
MENSAGEM N" 111, DE 1998 

Escolha de Chefe de MISsão Diplomállca 

DISCUssão, em turno úniCo, do Parecer da Co
rrllllllio de Relaç6es Extenores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 111, de 1998 (n" 30MIB, r111 
ongem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do SeMeio o nome do Se
nhor S6rgio Henrique Nüuco de Ceatro, M.,IStro 
de Pnme~ra Classe do Quadro Espec1al da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil 1un1o ao Re1no Hachem1ta 
da Jordãma 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Certos Mage'l!es) 
- Está encerrada a sessão 

(Levanra-se a sessio às 17 holas e 5 rntnutos.) 

CQCI' 11' 1 UIIJ 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS IIAGAI.HAES 

14-4-98 
T.-ça-leinl 

10h- Despachas 1memos 
15h30min- Sessão Deliberatova Ordinána do Senado 

Federal 
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Ata da 291 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de abril de 1998 

41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 
Pres1denc18 dos Srs. Antomo Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocímo 
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As !4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS SENADORES. 

Abdoas Nascmento - Ademr Andrade - An1D1110 
Carlos Magalhães - AntoniO Carlos Valadares - A~ln
do Porto - Artur da Távola - Bello Parga - Benedda da 
S1lva - Ben1 Veras - Bernaldo Cabral - Carlos Bezerta 
- Carlos PatrocíniO - Carlos Wilson - Ceslldo Malda
ner - DJalrne Bessa - Djalrna Falcão - EdiSOn Lobão -
Edualdo Supbcy - Elc10 Alvai8S - Elói Portela - Em1118 
Fernandes - EpdaciO Calele1ra - Espendlão Am1n -
Femaudo Bezerra - Flaviano Melo - Francelmo Perel-
18 - Geraldo Melo - GeiSOI1 Camala - Gillerto Mlmn
da - Glvam Borges - Gulllerme Palme1ra - Hugo Na
poleão - lns Rezende - Jader Berbalho - Jeflelson 
Péres - Joio França - Joio Rocha - Joel de Hollande 
-Jonas P1nharo- Josaphat Manmo- José Ag"'1no
José Banco - José Edualdo - José Edualdo Outra -
José Fogaça - José Roberto Anuda - José Saad -

José Samey - Jun1a Manse - lauro Campos - Leo
nel PaiVa - L.evy DI&S - Lucid10 POI1BIIa - Lúelo Al
cãntara - l.á:l10 Coelho - Ma~uce P1nto - Mauro MI
randa - Nabor Jú<IIOI' - Odac:lr Soares - Osmilr DI&S 
- Pedro PMl - Pedro Smon - Roberto Requ1ão -
Romero Juca - Romeu Turna - Sebastião Rocha -
SergiO Macnado - Vdson Klelniilllng 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A hsta 
de presença acusa o compareamento de 68 Srs. 
Senadores Havendo número reg1mental, declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus. 1nic1amos nossos tra
balhos. 

O Sr. 19 SecretariO em exercíciO, Serador Lú
CIO Alcãntara, procedera à leitura do Exped1ente. 

É lido o segu1nte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N"126, DE 1998 
(N" 403198, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 

Nos tennos do an1go 84. mc1so VIl. da Consutuu;ão Federal, e com o d1sposto no 

an 18, mctso I. e nos ans 56 e 58. do Regulamento de Pessoal do Ser.·1ço E'<tenor, apro'ado pelo 

Decreto n' 93 325, de I' de ourubro de 1986. no an. 54, IDClSO I. :tlmea a", • no an. 55, do Anexo I 

ao Decreto n• 2 2-16, de 6 de JunhO de I Q97, submew a apreciação de Vossas Excelências a escolha. 

que deseJo fazer. do Senhor MARCO CESAR MEIRA NASLAUSKY. Mmistro de Pnme1ra 

Classe. do Quadro Pennanen1.e. da c......,,ra de Diplomata. para exercer o cargo de Emba~xador do 

Brasil Junto à Santa Sé 

Caso mereça a aprovação do Senado Feder:tl. o- Senhor Marco Cesar Me1ra 

Naslausky. desde que obudos os beneplac1tos solicitados. podera ser nomeado, umbem, para 

exercer o cargo de EmbBlxador do Bras1l. cumulativamente, Junlo a Ordem Soberana e r-•hhtar de 

Malta. 



ANAIS 00 SENADO FEDERAL AllRIL DE 1'198 

Os mentes do Emba.llcador Man:o Cesar Meua Na.slau.sky. que me mdUZil'BIII a 

escolhe-lo para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa Informação do Muusterio 

das Relações Extenores 

Bra.sma. 3 de abnl de 1998 

Bras:r..l:r..a, O 1 da da 1998 

EXealen~:r..ss1mo Senhor Pres1den~e da Republ:r..ca, 

De acareio com o art. 84, tncl.so VII, da const1tu~çio, e 
COIII o d:r..spos~o no art. 18, :r..nc1so I, e nos arts- 56 e 58, do 
Requlaaen~o de Pessoal do sarv1ço Exter1or, aprovado palo Decre~o 
n• 93,J25, de 1' da ou~~o da 1986, no art. 54, :r..nc1so I, al1naa 
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6 de JunhO de 
1997, sUbmeto a aprec1açio de Vossa. Ex:celênc:~.a a anexa m.1nuta de 
Mensaqem ao sanado F.aeral deat1nada a :r..nd1cação do Senhor 
Mkrco c .. ar Meira Raslauaky, M1n1s~ro de Pr1me1rR Classe, do Quadro 
Permanente, da carre1.ra de Dl.plomata, par,, exercer o carga cSe 
Eaba:r..xador do Bras11 )un~o a santa Sé. 

2. caso mereça a aprovação do sanado Federal , o sanbor 
llarco casar lteira RIIISlllla&lty, desde que Obt1dOS OS beneploi!.C1 •..os 
aol1c1tados, podara ser naaaado, tambem, para exercer o cargo da 
Eaba1xador do Bras1l, CUIIUlativaaen~e, ]un~o a Ordem Soberana e 
Militar da Malta. 

3. Encaml.nho, lqual .. nte em anexo, 1nforaaçao sabre o pais 
a CllrTiculllll Vi tae do Eaba1Xador llarco caaar Me ira Raslaual<y, que, 
juntamente coa a Mansaqam ora subaa~1da a aprec:r..ação de Vossa 
Excelêncl.a, serão apresentados ao senado Federal para exame por 
parte de seus :r..lustres meabroa. 

Respe1tosaaen~e. 

-• . - _. ____ , ........ 
--c..., 

~UlZ F'ELlPE LAMPREIA 
M1n1s~ro de Es~ado das Relaçoes Ex~er1ores 
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~PRESENTAÇÃO 

O Brasil e o pa1s com ma1or população c"'ohca do mundo c estimada em 
cerca de 1:0 nulhões para um to~al.numbal rl• ""1!"':'1 di'" 0 •11"1 :!'11hõe!tl. c sua Conferência 
Ep1sco"al P " '"'rce1ra e- numer., 1 cerca de 300 b1spQSI suL.Iortada apenas peh~ t~ da 
~o1c1Ud. ;, ;.. "'""".a L.:tLiluu:t l.•aUU\Io'l 

lU relações formais com o Vaticano datam de 1826 quando pela 
pn111e1ra vez. o lmpeno brasileiro acreditou um representante d1J:Iomat1co JUnto a Santa 
Se Desde entilo. as relações se desenvolvem de maneira estavel e marcadas por um 
permanente entendimento que reflete a elevada 1mponanc1a da IgreJa Catollca na VIda 
rw:~onal O Governo brasllmro tem consciênCia da 1mponãnc1a do papel da I!!I'<Ja no 
Brasil e de sua mtluênc~a no contexto catolico mund1al. bem como de sua vahosa 
conmbu1çilo na fonnação e na consolidação da cultura braslle1ra e na afirmaçilo dos 
valores esp~nluals que de forma s1gmficat1va definem o carater nac1onal 

POLÍTICA EXTERNA DO VATICANO 

A especliic1dade da Santa Se no cenano 1ntemao:1onal res1de no fato de 
tratar-se de um Estado cuJa soberania, de certa fonna. se estende tambem a n8Cionaas de 
terceiros pa1ses O O.mto Internacional reconhece o Papa como Chefe de Estado. unda 
que de dtmtnuto Estado A autondade do Sumo Ponufice reC81. no entanto. !Mlbre todos 
uo adeptos da rellgtão catollca em todos os quadrantes do planeta Sua lideranÇa moral 
abrlllge tambem os nio-catollcos que se ldenttlicam. unda que de mane1ra parctal, com 
as grandes preocupações eucas da lsreJa Dessa fonna. pode a Santa Sé exercer no 
plano mtemactanal uma ascendencta absolutamente desvtnculada da que lhe garante sua 
extgua base temtonal 

Sede da I!!I'<Ja Catollca - do grego kathallkos 1sto e umversal -
huloncamente a Santa Se sempre teve marcada atuação na eet1a mtemactonal Essa 
caractenSIIca foi notavelmente magmlicada no atual Ponuficado. tanto pelos 
dellocamentos tntemacionaas do Santo Padre. quanto pela ampliação do numero de 
puses com os quats a Santa Sé mamem relaç6es dtplomatlcas. e mesmo da rede de 
NUDCwuras e Delegações Apostollcas Nlo e exatamente um poder polluco. mas 
representa uma potêncta moral que não pode ser descurada no contexto das relações 
extemas Essa am•ç•o llllllllfesta-se por metO de trés vetares 

• O pnme1ro e o de mator 1mponincta e constttutdo pelas auvtdades do Papa, sua 
peaoa. seu magtSteno e suas vtagens tnterttactoruus 1>/lo se apresenta como Chefe de 
Eatado. mwto embora a Santa Sé sqa sempre mutto c1osa da soberarua do Estado da 
Cidade do Vattcano Sem descurar de sua função de Chefe de Estado - em todas as 
suas v1agens. sempre quahficadas de ··pastorats · Joilo Paulo 11 sempre mamem 
contatos com a ma1s alta hterarqu1a c1vtl local - o Santo Padre iala pnnc1palmente 
como Chefe da lgrqa catollca. CUJ& personal1dade. h1stona pessoal ongem nactonal 
cansma e autondade moral são de todos conhec•das Dotado de e:araordtnana 
capac1dade de trabalho. tem marcado seus dezo1to anos de pontificado por uma 
enorme presenta mtemac1onal. quer por me1o de suas .. J '1agens mrernacaonaa.. •ILn 1 

recebendo no \ aucano os pnnc1pa1s hderes pohucos de rodo " mundo 

409 
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O segundo \etor encontra-se na auv1dade drplomauca da 5.ecre·:ma de Estado e dos 
orgias nun1stenaJ.s da Santa Se Fonnam estes um conJunto de estruturas desunaaas 
tambem a genr as relações externas do Estado ponunciJ mz:'"ltendo-() (."Orno at1vo 
orotagon1sta em tal setor 

finalmente o tert:e1ro \etOr med1.:.nte o qual a Santa Se atua na cena n,remacJonal e 
aquele consrnu1do pelas representações ponnlic1as Estas. mediante mstrumentos da 
d1plomac1a mantem presente a reh!!lào .:;a~ohca e o ma!!lsteno pom1fical. JUnto as 
Igrejas loc;us e aos !!Ovemos 

A politica e><tema da Sama Se e cataetenzada pelo pragmatismo e pela 
vtsào de longo prazo. o que lhe garante exc:epCional adaptab1hdade face a novas 
SitUaçÕes Farmemente ancorada ern dms nul anos de exiStência e na cene.za do 110n 

praevakhrmr. ou 5eJL de sua sobrevtvenaa ate o final dos 1empos. opera a Santa Se com 
- percepçio de que seus ob.Jetrvos de nws longo prazo serão sempre lnevttavelmente 
lk:8Jçados Quamo ao pragmatismo. um dos exemplos que se pode c11ar e o das relaçi!ies 
com Cuba anuemauzada pelo regune comwusta recem-1nstalado que mclus1ve negou o 
reconhecunento de seu representamo como decano do Corpo D1plomauco. a Santa Se 
rearou o Nunc1o em HavanL d01xando em seu lugar. por longos anos um Encanegado 
de Negoc1os Superada a cnse f011 o diplomata vat1cano fe1to não Nunc1o. mas Pro
NúaciO Apostohco. nNio dos representantes pontllic1os nos patses que não lhe 
reconhecem a p--ecedenc111 !'::rado,.almeme. em RomL o decano do Corpo D1ploma11co 
aaecbtado JuntO a Sanll: S: e"" o Embaixador de Cuba. o que nunca fo1 fonte de 
cbficuldades ou constran!!lmentc.s para a Secretona de Estado de Sua Santidade 

lnfunt111 a polaaca externa da Santa Se. pnnCipalmente. o comprormsso da 
Igreja com a d1gn1dade hwnana. \ale diZer. com tudo o que d1.< respe11o a defesa da vtda 
e a promoçio da paz e dos chreltos fundamem111s do homem Essa preocupação esta na 
bae de todas as 1mervenções do Santo Padres sobre os problemas JntemaciOIIIIIS 
c:omemporàneos E e tio anaagada que, ame as consequenCias neg111vas sobre as 
reapectrvas populações. a Santa Se não heortL por exemplo em tomar pos•çio 
ftanc:amente contrana as S8liÇiles econõnucas ao Iraque e a Cuba 
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Outra caractenstle& peculw da pobbca e.aema vaucana e o pniiCiplo de 
J&mars tomar a lmCWIVa de rupwra de relações. pms essa medida podena ser 
lltlapretada como um afasumemo ou alheamento da Santa Se em relação a c:ontUIIIdade 
'*DI- de dado p111s E _. um dos prtDCtp&IS moovos porque continua a mamer 
reilç6es d1plomabcaS com Taiwan. o que lhe vale não pequenas d11iculdades com a 
Republica Popular da Ch1na 

A Santa Se p8111C1pa das pntiCip;us orgaruzações •nterrUICionms e regiDIIIIIS 
europaas. quase sempre na qualidade de observador e não de membro pleno. para 
manter sua espectficJdade em mmo aos dema~s poderes ponncos Esta preseme como 
observador. por e<emplo na ONU. em Nova Iorque e GenebrL na Agencia 
lmernac1onal de Ener!!Ja Atõnuca 1 eller!!1B atõnuca 1 na L "NIDO nas orgaruzações 
llpdas a alimentação nutnção e agnc:uiNra em Roma t F AO. PMA e FIDA I. na 
UNESCO na OE A. na OMT ttunsmo 1. no Conselho da Europa. na OSCE -\~em d1sso. 
o Estadc· da C 1dade do \ ancano e membro pleno a e c:enos or~amsmos espec1ahzaaos 
como a Un1ào Postal L"n1versal tl'l'L'l L'mio Internacional de Telecomumca.;oes •L"ITI 
Qrsan1zação Mund•al de Propnedade Intelectual I 0\1Pil I" TELS-\ T 
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Para tanto. dtspõe de extensa rede de representações pennanentes no 
.:."tenor. com carater dtplomattco 1 Nunctaturas Apostohcast ou sem ele (Delepçiles 
A!IOStohcas). em alguns caso• -t~ natureza cumulauva. -'ltualmcn.e. são em numero 1~ 
17·~ •. ~~'1t& ~t" 1!~-.: ...... :;:. rei'LÇ'Õf'~ :''plor."' ...... l,~!lo ('C"" ln~ ~a!:iei . .io!: ~ .. :.::!{,~A. .i~l. 

representar en1 Roma. tnclustve medtante nussóes não reSidentes 

Em encontro com Jomaltstas. o Cardeal Sodano. Sec:retano de ESWio. 
falando sobre as relaçéles externas da Santa Sé. apresentou-as como se desenvolvendo 
em três grandes c1n:ulos concêntncos 

• Um pnmcnro. de camer predonunantememe relig~oso. delinuta a princ1pal auvidade 
da Igreja. em sua grande lànuba de nws de novecentos m11h0es de catolicos 

• Um segundo. nws amplo e difUso. onde predonuna o SOCial abrange o diálogo com 
u ouuas rebgiÕes e culturas 

• E. finalmeme. um ten:earo. de essêncta d1ploma11ca. que corresponde a presença da 
Santa Sé na vtda mtemaaonal sua pol1tica externa. sua pan1c1pação nos organwnos 
reg~ona1s e lntern&CIOIIIIIS. sua constante atuação para ''anunciar alguns valores euoos 
e rebg~osos que consti!Uem fundamento da vtila 1memac1onal" 

Segundo o Secretano para as Relações com os Estados. as pnondades tnternaaonais da 
SamaSesão 

• em pnmeJro lugar. a defesa dos dlrettos da lgrqa e dos fié1s. entendendo-se por Isto 
nlo so o d1re11o a hberdade reltgJosa. mas tambem o dlretto a propna liberdade, 

• em segwtdo lugar. a promoção da paz. conceito este que se apota em duas 
convtcçdes sua COIISIIUÇio foz-se com a wuio dos homens em tomo daquilo que os 
exalta. e nlo e ela someme fruto do desarmamento. mu da confiança que nasce entre 
homens que se sauem innãos. 

• a tercetra pnondade promovtda e a da e11ca nas relaçOes mtemac1onats. com o apoto 
de quatro pn11C1p1os bistcos verdade. hberdade. JUSilça e solidanedade 

Na prauca. estas priondades desdobram-se em uma sene de posições em 
tomo de grandes pnnctptOS pohttcos e da nuuona dos temas da agenda tntemaaonal 

A democ:raaa, por exemplo, e o reg~me politiCO que Joio Paulo 11 apreaa 
e encoraJa Em sua Enaclica Ce_SI_s Annus ( 1991 ), define seu concetto que. seado 
geral, nio deixa dUVIdas sobre sua forma "o SIStema que assegura a pametpaçio dos 
ctd•dlos nu escolhas politicas e garame aos governados a poss1bihdade de escolher e 
comrolar seus governantes. ou substltUI·Ios de mane1ra paafica. quando oportuDO" Em 
outros textos seus. recomenda a orgaruzação da soc1edade pohllca em trt!s poderes. que 
se devem equilibrar dentro de "hnutes JUstos" e da sua definição de um Estado de cbretto 
como aquele no qual "a soberarua (autondade suprema I penence a let e não as vomades 
arbnranas dos homens" 

lmeressante ressaltar. a este respe11o o chamado "pnnctp1o da 
subSidtandade" defendido pela IgreJa. ao tratar da orgaruzação das sociedades Ne!Re 
aspecto. Joio Paulo 11 e apenas um conttnuador de outros Popas que detencleram o 
pnnc1p10 set~undo o qual o que o mdl\olduo .1 ràmtha ou um grupo de pessoas e capaz de 
fazer não deve ser lello pelo Estado ou nas palaHas de Joao Paulo 11 na E'onaçào 

411 
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J..postohca J ,,mtil~rl\ c "u11sor11o c dezembro de lQ81 \ 'o Estado não pode e não deve 
subsmu~r-•e as farruuas. naquelas tarefas que estas podem mu1to bem cumpnr sos ou em 
hvre assoctação com outras 1"".lm1!ias11 DHt ... !'"nr1t"1n riPMVa um segundo - o da 
descentrallzaç3o - agu!lmente .~aro a dour~na soc1al da lg.rC'I" 

'\ paz. a wlução pacd\c~ das co11tro,ers1as. > desannamento. os 
problemas do desen' olvtmento e da dmgualdade entre as nações. o mete ambtet~te. a 
dlvtda e"ttema dentre outros. são os lemas habnuass da agenda mtemac•onaJ sobre os 
quaas o Papa e a Santa Se se marufestarn e tem pos1ção propna Em tempos rrws 
recentes. a d1plomac1a prevetiO\'a tem-se revelado uma das grandes preocupações do 
Santo Padre Observe-se. a esse propoSito. Sua atuação em favor de formação de uma 
força mtemac1onal para mtervtr e restaurar a paz na arca de fromeua entre o Zlllfe e 
RuamiL proposta ate o presente momento nio acolluda pelas grandes potenaas 

Dado o c:araler verdacletrameme uruversalista que Joio Paulo 11 ompnnuu 
a poi111ca externa da Santa Se. sua a!U&Çio d1plomattca e vts1vel em. prartcametlte. todo o 
mundo 

RELACIONAMENTO BlLA TERAL 

As relações Brasil-Santa Se encontram-se em e"<Celente ruvel. nio 
exastmdo nem questões pendentes. nem focos de tensão '\ retomada dos cammhos 
a&mocraucos no Brasil e o firme compronusso do Governo com a promoção dos d1re.•os 
numanos e redução de clestgualdades fizeram com que ao cltma de tensões que CXISIIU 
em passado recente se Instaurasse tàse de COIICOnba, colaboração e respetto IIIUtuo 

Paralelamente a evolução por que vem piiSSIIIIdo o Eswlo e soaedade 
brutletros. reg~stra-se tambem. mtemamentc. uma evolução nos comportamettlOs da 
maona do clero e de seus dlriaentes Alteraram-se, de 1gual maDetrL o carater e a 
qualulade de nosso d1alogo com a Sama Sé Apesar de coiiWIWII1IIOs a valer-nos das 
dsfereru:1ações s1mpltstas para 1demdicar conservadores. moclerados ou progreumas 
enue os membros da lgrept brasdetrL o qUidro parec:e estar em processo de mudança A 
puttr da propna cupula da CNBB. ha uma clara mflmcão em sua poSição. que se rellenu 
com a elctção do Cardeal Lucas More.ra Neves para a PreSidêtlaa daquele orgia ( 1995) 
Esse fato decorre de um som&tOno de fatores. entre os quaas se tncluem a evoluçio das 
pqlicas politicas no 81'&511, os -es CIISIIWIICtllOS de Joio Paulo 11 sobre a llltSiio 
da I.sre.Ja, a Judsctosa renovação que este vem eretuando em seu eputCOpado e a .,._ 
COIJICienttzaçào de pan;elas sublunclais da IgreJa bruileua de que e chepdo o ,_to 
de adotar um rumo IIUIIS volwlo para o que se cotlvenctona chamar de nova 
evaagellzação 

O fenomeno da Teologta da Libenção perdeu 1mpulso e sua onemação 
antropocéntnca delltou. como se YW na pleaana do epascopado 11111no-amencano em Sio 
Donungos. em I QCl2 de em-olgar os espmtos. ao eru:ontrar novas formas de catalisar 
sua preocupação com a nusena e a margtnaltzaçilo soc1al Os fatores. entretanto. que 
motivaram os 1d..altzadores da Teolog1a da Liberação não foram ebnunados e o Papa a 
eles se refere com frequénc:tL lamentando sua pers1sténaa no mundo Joio Paulo 11 
durante o vão que o levana em \151ta pasroral a patses da Amenca Central. em fev_.-o 
de I OQh c"tpressou seus s.ent•mentos cnncos em relação a esse tema. assnmlando a 
mane dessa "~nente 1deolou:1ca .1 queda do comumsmo europeu deplorando ao 

mesmo 1empa que IDJUStl(..a e pr;breza conunuassem a e"tlSllr no mundo 
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Dessa rbnna. o relacionamento do Go\ emc t'lras•le1ro com a Santa Se e 
hoJe denso. flutdo e 1mponante -\ Cuna Romana semore •tve muno presente o peso e 
relevan~ta do Brastl no mundo C'lohco Os problemas bra.·:e~ros são acompanhaaos cc:r 
&.lencão. em cJ•m'l .:..sport.JVPI e C.:"or~~cd.vo :::"C!5'" tarud: recor:.l1ectda creorufJacio rt"-:n :! 

ms~.;n-:.ente ou denczente tormaçã.o do clero brasdetro o ~.o:.;.:. em uluina anahse e uma 
prova da nnponàncta que nos e reconhectda Outro smal dessa 1mponànc1a e a recente 
ascenção ao cardmalato da Arcebtspo de Belo Honzonte Dom Serafim F emandes de 
ArauJO. d1nunumdo. atnda que pouco a d1spandade entre c peso do Brasil como nação 
cuolica e sua mfima representação na cupula da luerarqma eclestasuca 'io atual 
conrexto. as ênfàses de nossas relações bdaterus transitam ceio reh!!IOSO e o soaal sem 
causar embaraços ao poht1co 

lnternameme. em !!r&nde parte em função dos firmes compronussos do 
Governo no campo soc1al. as relações Estado-IgreJa se processam de I!!Ual forma em um 
chma de hartnorua e cooperação As Slluações de confino. sempre local1zadas e em geral 
decorrentes de questões fimdumas. não chegam a toldar esse 1mponante e serwvel 
relacionamento A propos11o de problemas socws o Ep1scopado brasde1ro parece ter 
seieclonado a lenndào com que se vem tratando da reforma agrana como preocupação 
pnontana Nlo obstante reconhecer expressamente o empenho do Governo · ~m resolver 
conflitos localizados" (sobre questões agranas1 e IDICI&tl\a tomada quanto ao Imposto 
Temtonal Rural re~vmcbca a CNBB "uma verdade~ra e JUsta reforma agrana JUnto com 
adequada po~uca agnco1a ~amo "passo tmponame para a paz na terra" 

Visitas Rec1procas i\la1s lmponanoes 

De 30 de IUMO 3 I I o JUlho de I aso o Papa João Paulo 11 efetuou sua 
pnme1ra \ISI!a ao Brasil. tendo e>tado em Brastha. onde tb1 receb1do pelo PreSidente 
Joio fi!!UCiredo Belo Honzonte. Rio de Janetro Slo Paulo -\parec1da Pano Alegre 
Cunuba. Salvador Rectfe. Betem. F onaleza e Manaus 

Em ~6 Jc: n·1tubro de I Q82. o Yan1stro ..ias Relacões E"tenor~s. 
=--~ ... "U'\"'IIQOE R:=-·:-: ~:11"111•~ -:i•aerTP'IIIJ f,~. rec.r:nuin f'f'IÕ ~.:.fi .... nn ,·qnt:?.::.> ="'::. .:~-::::-. 
entreviSt<>~o-se tambem com o Secretano de Estado de Sua Sant.dade Cardeal Agosuno 
Casaroh 

Em :!5 de Jane~ro de 1985, o Pre51deme-eleno Tancredo Neves esteve em 
VISita a Joio Paulo II Na ocas1ão. acompanhado de Dom Lucas Moretra Neves, esteve 
lambem na sede da Comurudade de Samo EgJcbo 

Em 10 de JulhO de 1986, o Presidente Jose Sarney efetuou VIsita ao 
Vallcano. tendo stdo recebido pelo Papa e pelo Secretano de Estado. Cardeal Agost1no 
Casaroli Nlo se tratando de uma visita oficial. o Santo Padre fez uma mUSJoada 
deferência ao governante brasdaro. celebrando uma nussa espectai 

Em :!9 de JUlho de 1990. o Papa. que se encontrava em fenas em 
Castel!!&ndolfo. recebeu o Mirustro das Relações Extenores Franc1sco Rezek 

De 12 a 21 de outubro de 1991. o Santo Padre VISitou o Bt'IISII pela 
segunda vez Começando pela c1dade de Natal. onde fo1 recepc1onado pelo Ministro 
Francisco Rezek. Joio Paulo 11 esteve suceSSivameme em Silo Lu1s. Bt'IISiha. onde 
recebeu-o o Pres1dente Fernando Collor G"'ãma. Cui•bP. C'mpo Grande Flonanopohs. 
Vitona. Mao:e1o e Salvador 

413 
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Pouco depoas em 12 de dezembro do mesmo ano de ID9\ o Presadente 
Fernando Collor e.ae>e em vaslla ao Vaucano onde f01 recebado em audaênaa pnvacla 
pelo Papa. enquanro no mesmo daa. o Marus1ro das Relações E'<lenores. Francasco 
Rezek entre\lsra\ a-se com o Secrmano de Estado Cardeal Anseao Sodano 

No ~ •• IJ de maro de I Q96 realrzou-se a \lslla of.cral do Embarxador 
l..wz Fehpe Lampreaa \farustro das Relações Extenores a Sua Santidade. a que se 
seguru enconrro com o Secretano de Estado Anaelo Sodano 

O Presrdente Fernando Hennque Cardoso realiZOu Visrta de Estado ao 
VatlC&IIO em 14 de Janerro de 1997 retnbumdo no mars alto navel protocolar. as duas 
ViSitaS Pastoraas que o Papa Joio Paulo 11 realiZOu ao Pms 

Em ouwbro de 1997. o Papa Joio Paulo 11 realiZou VISita ao Brual para 
JlllftiCtpar do Encontro Mundtal da Fanulia. realazado no Rio de J811elro O Papa 
permaneceu no Pms durante cmao daas. encontrando-se com o PreSidente Fernando 
Hennque Cardoso no daa 6 

• Decanato do C arpo D•plomauco como ~unos1dade h1stonca asswnalo que. no Brasil 
tal prerrogatl\ a 101 ambuada ao representante da Santa Se em março de 1898 por 
conesaa dos demaas chefes de 1\tassão estrangerra houve então uma uruca C'CCCÇio 

a esse consenso do Mmascro da ltalaa que se reservou o drreno de reclamar dado o 
caso a prec:edênc1::s o ... and,, se romassc- o membro mms ·v,tnzo do Corpn D1olomsauco 
"~ R: •o de Ja:ruro 

• -\corda Admamstrati\O para a Troca de Correspondêncaa Daplomatlca em Malas 
Especa aiS 

• Acordo sobre -\sSistencaa RehJPosa as Forças Armadas asSinado em BraSiha em ~3 
de outubro de I '18'1 e pubhcaclo no Oaano Oticaal de 2~ de novembro do mesmo ano. 
unves dele. foa cnado um Ordinanado Milnar. dingado por arcebaspo brasdearo nato. 
nomeado pela Santa Sé. apos consulta ao Governo braSIIerro subordtnados ao 
Ordmano mllatar prestam serviço rehgaoso os chamados Capelies Mtlatares 
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Convem tambem asstnalar que o Vaucano consta da I!Sia de pmses que o Brual dispensa 
de VIstos daplomaucos. de setVIÇO e de tunsmo E de se supor que tal liberaltdade tenha 
panado de dectsão urulateral nossa. ate porque não se aplica o pnnapto de rectproc:ulade 

O. Processos d~ Canonizaçio ~ Beacilicacão d~ lnceresse do Brasil 

De acordo com a Congregaçio para a Causa dos Santos. são VIme e ""'s 
.lS processos de anceresse do Srull Ressaltam-se dors desses Jose de Anc:lueta e A ladre 
Paultna que estio no est~~g~o final de lodo procedunemo o de canoruzação Deve-se 
notar que. embora os doas canclldatos a santadade tenham Ylvrda a mmor parte de suu 
VIdas no Brwl ambos nasceram fora do pms Anchieta. nas Ilhas Cananas (Espanha), e 
Madre Paubna. em Trento 1none da ltalaa) 

Dentre os processos de beatificação. estii!!IO antenor ao de C8110111Z8Çio. 
ressaltam-se o de F rea Galvio. brasaletro francascano faleCido em São Paulo em 1822. o 
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do Padre Reus, alemão JesUtta falec:tdo em 1947 no Rio Grande do Sul e o do Padre 
Eustaquto. sacerdote alemão falectdo em Mtnas Genus L: m processo que tena atnudo a 
atenção papal. segundo comemano do bispo local e o de Padre Vttor • .-dote 
diocesano, negro. paroco em Três Pontas IMG). durante o penodo da escrav11lio 

INFORMAC,:AO 

CUrrJ.culum-Vitae 

Emba1xador MARCO CESAR MBIRA NASLAUSKY 

Rio de Jane1ro-RJ, 18 de aezembro de !940. 
F1lho de Jayme Naslausky e D1naya He1ra Naslausky. 

Bacharel em Ciênc1as Jur1dicas e soc1a1s, FD-URJ. CPCD, IRBr. 
CUrso de Tre 1namento em Grupo sobre Ass 1stenc1a Técn1ca, Olltl. 
II curso de Tral.namento e Aparfel.çoamento para Chefes de 
Setores de Promoção Comarc1a1. Professor da orqanização e 
Adtnm.stração da Chancelarl.a, curso da Pratica Dl.ploaatica e 
Consular, IRBr, 1975. 

Terce1ro secretar1o, 07 da novembro de 1963. 
Sequndo secretar1o, 22 de novembro de 1966. 
Pr111a1ro Secretarl.o, merec1mento, 01 de )ane1ro de 1973. 
consalhe1ro, merec1manto, 20 da ma1o da 1975. 
Min1stro de sequnda Classe, merec1mento, 12 de JunftO de 1978. 
Min1S't.ro de Pr1me1ra Classe, mereC1118nta, l7 de dazaabro de 
1986. 

Aesl.stente do Chefe da Dl.Vl.são da Pol1t1ca F1nance1ra, 1963. 
Aes1stente do secretãrl.o-Geral-AdJunto para A88untos 
Económicos, 1964/66. 
AUXlliar do Chefe do Departamento de Adm1n1stração, 1966/67. 
Aeslstente da Chefe da Departamento Geral de Adlll.nl.strac;:ão, 
1974/76. 
COOrdenador da P1aneJamento Admin1strat1vo e da Proqramação 
Finsnce1ra, 1976/78. 
COOrdenador de ASsuntos Oip1omat1c:os da sacretarl.a-Garal dae 
Relações Exter1ores, 1978/79. 
Cbefe do Departamento de cooperação Científ1ca, TêcnJ.ca e 
Tecnológica, 1984/87. 
Cbefa do Departamento do Serviço Exter1or, 1987. 
SUbsecretãrl.o-Geral de Adm1n1stração e de comunicações, 
1!187/89. 

Paris, 5equndo secratãrio, 1967/70. 
Par1s, Enearreqado dos Assuntos Re1at1vos à CEE, 1969. 
Buenos Aires, Sequndo Sacretãrio, 1970/72. 
Buenos Aires, Prima1ro secretãr1o, 1973/74. 
Washinqton, OEA, Hin1stro conselheiro, 1979/84. 
Washinqton, OEA, Encarreqado de Neqac1os, 1979/80/81/82/83. 
Bruxelas, Emba1xador, 1990/92. 
Luxemburqo, Emba1xador c:u.u1ativo, 1990/92. 
Nova York, CCnsul-Geral, 1992/95. 
Ls Paz, Eaba1xador, 1995/98. 
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Grupo T6cn1co ~e TraDalho para a Pr1ae1r3 UNCTAD, L963 
C membro}. 
Se•1nar1o da ~~P~L de Per1tos Gover~a3en~a1s em Pol1t1:a 
~omer~1~t. sras'~~a. -~~~ fae-=r~,. 
neqoc-: ac~oJes de Acorao .Je b.L"C.rl.DU't.acao c.la a suec1.a. R lO je 
Jane1ro. 1964 \membroJ. 
Neqocl.acaas de Acordos de B1 tr1bu~acão coa :J&lses da Europa 
Ocl.dental e com os Estados Un1ãos ela A.-r1ca, 1965 e 1966 
C assessor t • 
Com1t1va do M1n1stro de Estado as-Exéqu1as do Prl.melrO-Hl.nl.s~ro 
da Inqlaterra, Londres, 1965 ( .. aDro). 
Heqoc1ações com o Japão de Acordo de Bitr1butaçao, Tóqu1o, l966 
(-rol. 
Crupo de Trabalho sobre ••sisteu de sequ.rança Colet1va 11 , 1967 
( .. abro J. 
Conferenc1a Geral de Pesos e Med~das, Par1s, 1967 
( representan't.e l . 
Subcom1ssáo de cooperacão Técn1ca do CIAP. Buenos A1res, 1971 
( rep.resent:an'te). 
Reun1ão de Grupo de Per1tos do Prc]e~o A-4 rnaveqaçao). Buenos 
Aires, 1972 tdeleqadol. 
IV conferenc1a Interamer1cana de Min1strcs do Trabalho. Buenos 
A1res, 1972 (assessor). 
Grupo da Trabalho Inte~nlStPrlal par~ ~ PXtlnção da Deleqac1a 
do Tesouro Bras1le~oro e• Nova York, 1974 {represen't.ante d.o 
KRE). 
V, VI, VII Grupos de Inspeção Ada1n1strat1va, Finance1ra, 
Orçament4r1a e de Concabilidade ao exter1or, 1974 e 1975 
Crepresentante do Deparua .. n~o Geral da Ada1n1stração,. 
v a VIII Reun1ões da Chanceleres da Bac1a do Praca, Punca del 
Este. 1972, au.enos Airft, 1974, Cochaba~. 1975 lllSSeSSDrJ. I 

Braa1l1a, 1976 (secret4r1o-qeral-adJunCo). 
XXVI Reun1ão do Conselho Direcor da OPAS e XXXI Reun1ão do 
Coa1tê Req1ona1 da OMS, wasb1n9ton. 1979 (deleqadol. 
IX Reun1ào Ord1nar1a da Coa1ssao Espec1al de consulta e 
Neqoc1ações (CECOH), Washington, 1979 (claleqado). 
Misaão Precursora ao X P•r1odo Orcll.nárl.o de Sessões .Ja 
Aaseablé1a Geral da OEA, 1981 (chefe). 
VII, VIII e IX ParLodos Extraordinários de Sessões da 
Aaseabléia Geral Ordinár1a de OEA, Wash1n9ton, 1979 tdeleqadol 
e 1982 (chefe da delaqaçAal. 
XVII, XVIII e XX Raun16.s da Consulta de Mtn1stros das Relações 
Exter1oras da OEA, Wasbinqton, 1979, 1180 e 1982 (de1eqado). 
XXI Conferenc~a SanJ.t4r1a Pana-rJ.cana, llash1nqton, 1982 
( claleqado l • 
a-presentante Suplente na Ca.1ssão Executiva Permanen~e do 
can&eiho Interamer~cana Econõ.ico e Soc~al (CZES), l982. 
XX Reun1ão Extraord1nár1a do CIES. Washinqton, 1983 (chefe da 
daleqação) . 
VIII a IX Reu.n1ões Extraord.1nar.1as da CECOM I Wash1nqton. 1983 
(cbefe da deleqação). 

Reun1ao ·recn1ca aa c.:o•issaa execu1:1Va Parllanence ao CIES soare 
o ~1.scema uenera ...... za'1o ae Prer:erenc1.as aos E:staaos Unl.dos aa 
~•rlca. Panama l98J tcbere aa ael~ecao) . 
.<.!V r:.e·&n!.2!""' •I.Ln1S't.Pr1a.a. .!=- r·n"llill2!b.:r l:tto.-~-e:i:' ... -.::ano p;~~-_ " 
E.aucacao~ C1enc1a .! Cu.lt.J:ra lCIECCl~ l\1nQ:b\.Dnl .L983 1cheie .:1'1 
deleqac:aoJ 
XVIII Reun1ão M1n1ster1.al ao CIES. Assuncao. l983 1deleqaao1 
coa1.ssao Espec1ai de Financ1.amento e co .. rcJ.o, waan1nqton. !983 
( representante 1 • 
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XVIII e XIX Reun1ões M1n1ster1a1s do ::Es, 3ant1aqo, 1984 
(daleqadc). 
Reun1ão Tácn1ca da CEPCIES sobre usos alternae1vos de cana de 
açucar, S6o Dom1ngos, 1984 (V1ce-Pres1den~e de Com1ssão). 
Reun1ões de coa1ssão Espec1al da F1nanc.:.amento e comerc1o da 
OEA, Washington e L1ma, 1984 tchefe de delegação e d•leqado). 
IX a XIV Per1odos Ord1nar1os de Sessões ae Assemble1a Geral da 
OEA, La Paz, 1979, san~a Luc1a, 1981, Wasn1nq~on, 1980, 1982 e 
1983 e Bras1l1a, 1984 (deleqaocl. 
Representante do M1n1s~er1c das Relações Exter1ores no Conselho 
de C1ànc1a e Tecnolcq1a do CNPQ. 
XIV Reun1ão Ord.1nar1a Anual da CECON, WaShlnqton, 1984 
(representan-ee,. 
Sessão Prepara~or1a do Conselho de Adm1n1stração do PMUD, Nova 
York, 1985 (chefe de delegação!. 
XIV Reun~ão da Com~ssao M~s-e.a Teut:o-eras1le1ra de CC'~!"· ... 'Ia;3o 
C~en~1f1ca e Tecnoloq1ca. Bras•ll.a, 1985 ~eleqadoJ. 
I Reun1ão da com1ssão Brasl.l-Japão ae Cooperaçao Cl.en~ifl.ca e 
Tecnologlca, Bras111a, 1985 CdelegadoJ. 
XXXII sessão do conselho de Adml.nl.st:raçao do PNUD, Nova York, 
1985 (chete). 
II Raun1ão de Min1s-e.ros Encarregados de Apll.caçao da C1ên~1a e 
Tecnaloq1a no Desenvol Vl.men-e.c da Amer1ca La't.l.na e da car1be 
(CASTALAC-II), Bras1l1a. 1985 tdelegadcl. 
v Reunl.ào da ccm1ssao M1s-r.a Brasll-:raque, Baqda, 1985 
C deleqadc l . 
VI Reun1ão do Grupo de Trabalho Brasll-rrança da cooperação 
Cientl.fl.ca, Par1s, 1985 ldelegado). 
III Reun1ão Ord1nar1a do Com1 t.e de Ação de Apol.o ao 
Desenvolvl.mento Econom1co e Soc1a! ~a Amer1ca Central 
(CADESCAl, Panama, 1986 lChefe da Deleqaçac1. 
S-1nar1a sobre Elaboração de Programas e Pro]etos de 
Cooperação Técn1ca entre Pa1ses em Cesenvolv1mentc. sio Paulo, 
1986. 
com1t1va não ofic1al das Vl.Sl.tas de Estado do Presl.dente 
Ernes't.o Ge1sel a França, Inglaterra, Japao, Mex1co e Urugua1, 
1976/78 lmembrcl. 

Dire-r.or secretar1~ da Fundaçao Vl.sconde de CabO F~l.o, 1974. 
Rapresentant.e do M1n~s~er1o das Relaçces Exter1cres no Conselho 
consultlvo da Leq1ao Bras~le1ra de Asslst:encl.a. 1986. 
Preml.o fHo B~anco e Meaa.lna .::e E-"!"a't.~ · .... 1-'CU/ .L.r.br • 

Ordem ae ~10 ~~anco, •...-rancP oJt1c.:.:u =zasl.l. 
:!et1illlha "!~ Ur:t"::"'':' ....... ..1':": '1•1_,- '.JmõJ.n..:""-- .,_, .::.:~.ai--_ :>~"'r ..... --: 
~rdem uo Her1~0 Navã.l Bras11. 
ordem ao Her1~0 Hlll~~r. 
urdem ao Merl't.O Aeronaut.l.co. 
Ordem ao Mer1t.o do fraoa1no. 
Ordem do Mer1~o Cl.Vl!. franca. 
Ordem de ~ào Ml.que.l e São Jorqe. :nql3~e~r~. 
Ordem do Tesouro Saqrado, Japao. 
Ordem do Infan~e, Por~ugal . 

• Ordem Mlll.tar de Cr1st:o. Portuqal. 
Leq1ão de Honra. França. 

--/ 
tStello Marcos Amarante! 

Dl.retor-~éral de Depart3mento do ~erv1ço Exter1or 
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ORDE!\1 DE '\tAL TA 

INFORI\1..\ÇÕES GERAIS 

ABRIL DE 1998 

-\Ordem ~oberana \hlnar e Hospnalar de Slo João de Jerusalem. de Rodes e ele 
\1alta e uma enuaade mtemac1onal surg1da a epoca das Cruzadas. oom a qual o BraSil 
mantem relações atplomaucas plenas -\ Ordem ~e Malta tem sua soberanta reconhcctda 
por mats de 70 patses mesmo não possumdo temtono propno 1 a Ordem não eleve ser 
confundtda com a Repubhca de Malta. no Med1tcrraneo1 

BRE\"E BISTORJCO 

A Ordem Je '\1alta 101 fundada em Jerusalem. ames do tntcto da Pnmetra 
Cruzada 110891 '"m o obJell\O de otmcer abngo e proteção aos peregnnos que 
VISitavam a Terra Santa \Ordem lbt reconhectda ofictalmente por Bula Papal ele 1113 

Com a tomada de Jerusalem por Saladmo em 1183. a Ordem fi.t forçaaa a cieoxaa 
a Terra Santa. estabelecendo-se como enttdade soberana em dtversas uitas uo 
Meducrràneo Chtpre 1ate 1310). Rodes tate 15:!:!1 e Malta (ate 1798) Entre os séculos 
Xlil e XVIL a Ordem de Malta ofereceu a Europa cnsti uma estnttcgtca base mttrllima 
para operações contra arabes e turcos alem de tmponante entrepostO comerctal 

A Ilha de \!alta -ulumo temtono da Ordem- fot conqutstada em 1798 por 
Napoleão Bonapane e em 1814 entregue ao Remo Untdo como colónia. nos termos do 
Trataáo de Pans Desde então a Ordem de Malta não possut temtono propno -apesar 
de ser reconhec1da por .. anos pa1ses e organ1zações mtemactorws como um Estado 
soberano-- lendo 'ua sede desde I 834 em Roma. no Pala=o w Mallll 

ORG-\NIZA.CÃO E ATIVIDADES DA ORDEM 

A Ordem de '\I alta e composta por cerca de I: mtl membros de 130 JI8ISCS e sua 
organtzação compreende sets Grandes Pnorados. tres Subpnorados e 39 AssoclaÇéla 
Nac10naJS Seu orgão dectsono e o Conselho Soberano. presuhdo pelo Grão-Mestre da 
Ordem e mt~radco ~••o Grão-Comandante ;:>elo Grão-Chanceler. pelo Hospnalctro. 
pelo T •souretro e por quatro Conselhetros Somente catahcos podem p&nlClpar da 
Ordem 

O aluai Gtào-1\!es<re e Pnnctpe da Ordem de Malta e o Fra Andrew Bertte. 
elcno em !088 e a ~ecret3na de Relações E~tertores da Ordem c cxen:tda por Luctana 
Koch 

Fael a :.-uJ.::, ~·m;ens .:a c Jr..1em mantem macs ue uma centena de hosplta•s e chn1cas 
de saude e'TI h."~do ' mundo b!o!m c"'"'mo ')eJ'\ cços. ae ambulãnc1a e aux1ho a vn&mas de 
desastres \ l)rdt:'m t'.lncc.oa .unda d~ mumeros pro)etos humannanos e de c:andade 
"iuas au' hlJ.d~:; .,.:a' tinan.:ca.Ja-s j:.aslc::J.mente pecas dn::ações de seus membros 

-\ Ordem JC' V 1ba c'ta l"'r•o;ente "'' G•as•l por meto de tres Assoc1a.;õetc 
.... ~~""i.~c .. -~., .... ccJ ""'._ ... c,.,.,.'" ~~·.!:- ... ·-"oma ... -. .. "!'.-:nsC'I.t:: .:-; .. ~nbrus ~·•· 

atual Emba•" al.ior "'-' Brascl • u empresano \\ nlfg.ang Sauer 
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SOBERANIA DA ORDEM DE :O.IALTA 

Cerca de 70 p11ses mantem relações d1plomaucas com a Ordem de Malta. 
reconhecendo sua sobenuua e todos os priv1leg1os e poderes dela decorrentes A propna 
Orgamzaçio da Naç6es Unidas admitiU a Ordem de Malta em agosto de 1994 com o 
stmts de Observador Permanente. em reconhecimento por suas anVIdades human1tarias 
A Ordem 1mpnme sua propna moeda ---.:om fins meramente num1smaucos- e emite 
p·ss-pones 

(À Comi.rslio de ReltiÇÕIIs Extenores e Defesa Nac•onal) 

MENSAGEM N" 128, DE 1998 
(N" 444198, na origam) 

Salhores Membros do Senado Federal. 

08104198 

De confonntdade com o art 84, inctso \'11. da Consututção. e com o disposto no art. 

18, InCISO I. e nos arts 56 e 58. do Regulamento de Pessoal do Serv1ço Extenor, aprovado pelo 

::JI:=:o n• 93.325. de 12 de outubro de 1986. no art 54, mc1so 11. ahnea ··a--., no art. s• .:.. A::e>." 
1 ao Decreto n• 2.246, de 6 de junhO de 1997. submeto a apreciação de Vossas Excelenctas a 
escolha. que desejo fazer, do Senbor RICARDO CARVALHO DO NASCIMENTO BORGES. 

MiDislro de Sepmda Classe, do Quadro Permanente. da Carreua de Diplomai&, para exercer o 

c:arso de Emblu'C•dor do BI'ISII junto à Republica do Senegal. 

Os meritos do Ministro de Segunda Classe Ricardo Carvalho do Nascimento 

Borges. que me mduzuam a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa 

iafomtaçlo do Ministério das Relaçlles Extenores. 

Bnsaha. l3 de abril de 1998. 

~19 
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n /D!'I~C,:i-MRE/APES 

Bras1.l ~a. ~-- de 

Excelent~ss~ma senhor Pres~dente da Republ~ca, 

De acordo cam o art. 84, 1nc1SO VII, cta Cansc.1 tu.1ção, e 
com o à.1spas't.o no art. 18, 1nc1.so I, e nos art.s. 56 e 58, do 
Requlamento de Pessoal do sarv1ço Exter~or, aprovaGio pelo Decreto 
n• 93.325, de l• de outubro de 1986, no art. 54, 1nc1so II, alinaa 
-a•, e no art. 55, do Anexa I ao Decreto n• 2.246, de b ~· Junbo de 
1997, subiDeto a aprec1ação da Vossa Excelência a anexa 1111nuta de 
Mansaqaa ao Senado Federal dest1nada a 1nd1caçào do Senhor Ricardo 
CllrV!Uho dO KIUICJ.aento Berqes, Min1stro de Sequnda Classe, dO 
Quadro Permanente, da carre1ra de Diplolllata, ;ara ,.,.~.~e: .:. carqo 
da Embaixador do Bras1l Junto a Rapubl1ca do seneqal. 

2. Encam1nno, 1qualmente em anexo, informação sobre o pais 
e CUrriculua Vitae do Ministro de Saqunda Classe RicardO CllrvalliD 
da Nasc~to &arqas, que, Juntamente com a Mensaqem ora subDet1da 
11. aprec1ação de Vossa Excelênc1a, serão apresentados ao Senado 
Federal para exame por parte de seus 1lustres membros. 

Mspal.tosamente, 

rz:_ . 
~IZFELI~ 

Kin1stro de EStado das Relações Exter1ores 

" N E ti R t' e U 

K1nistro .:1e ~equnaa -lasse •uc.•aoo ;ARvALHo ::JO ~ASClMEN'l'O 
BORGES 

.:.ao ~au1.o:::.P ae aeze!'lcrc: ::e .:>":o. 
f1.lho c. e .;ase '=O uasc.:.:::~.an"t:.c eoraes e '!•tonne ;e ~.....ar·:aJ.no Boraes. 

BacnareJ. em l~~e1~~- ~ND/UB. 
CPCO, :RSr. 
Pos-Graduacao em Adml.nlS't.racao F!.nance1r3. ·_"DF. 
••certl.fl.ca-ce .::1:1: Protlcl.ency _n ::::ngJ..:.snn. Unl.·.·ersl.dade .:!e 
Cambr1dqe. 
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"D1plõme D'ttudes 
•cer~1f1ka~ oeu~sch 
CAE, IRBr. 

França1ses11 , Un1vers1dade de Nancy. 
Als Fremdsprache 11

, 
11 GOet:he Ins~l.-:.':lt". 

Terce1ro ~ecret:ar1o, 06 de fevere1rc da !973. 
Saqundo ~ecret:ar1c, an~1qu1dade. ~o de abr!l de 1977. 
Pr1~e1ro secret:ar1o. nerec1=ent:o, ~6 de J~nno de 1980. 
consalhel.ro. marec1ment:o, ~O de JUnho de !?87. 
M1n1stro de Sequnda Classe, ~erec1ment:o, ~o da JUnno de !994. 

Aas1sten1:.e do Chefe da Dl.V1Sáo de :nformação -:amerc1a1. 
1!'">3/75. 
Aasl.st:en:.e do Chefe do Departamento de Promoção .:oaerc1al, 
1975/76. 
Assessor :i o Chefe do Departamento Gerai de .>,dm1n1stração, 
1979/80. 
coordenador Técn1co do Departamento Geral de Adm1n1stração, 
1980. 
A11s1stenta do Chefe da Div1são de orçamento de ?roc;ramação 
Finance1ra, 1980/82. 
Chefe, subs~1tuto da Div1são da orçamento e Proc;ramacão 
Finance1ra, 1980/84. 
Aas1s~en~e do Chefe da D1v1são do 0r1en~e Prox1mo-I, 1984/85. 
Assessor do Chefe do Departamento do 0r1en~e Proxl.mo, 1985. 
Chefe, Subs~1~uto, da D1v1são do 0r1ente Prox1mo-I, 1984/85. 
Chefe da D1v1são da Protocolo, 1992/95. 

Nova York, Escr1tor1o do consalhe1ro Finance1ro, Terce1ro 
Secretario, 1976. 
Nova York, sac;undo secretário, 1977/79. 
Nova York, Encarreqado do Escr1tór1o do conselheiro Financel.ro, 
1976 e 1978. 
Assunção, Pr1me1ro secra~ár1o, 1985/86. 
Assunção, conselhe1ro, 1987. 
Ciudad dal Les~a. C6nsul-Geral Adjunto, Encarrec;ado, 1988/90. 
Bruxelas, conselhe1ro. 1990/92. 
Bruxelas, Chefe do setor de Promoção comerc1al, l990t92. 
Boc;o~á. Min1stro conselhe1ro, 1994/98. 

Fe1r2 Ir.eernacJ.cnaJ. J.O .::~uaaor. _,..Ja1aqu1!.. - ':'7'3 J1re~or-..,eral 
ão pav1lháo coBras~: .. 
Expcs1.cãa ··~ras1.l -~·· . ._aracas. _ -:11174 l :)l.ret:or-·.::era.l. . 
!.I! t"'_, J::l ::-.'t.er~:.'\ct=n2'!. .:._ ·:ll'let :: ~ ......&. - .:.er'l. - ~..,5 . D1r:!'~or-
~eral ac Pav~~~i~ ao cras1..11. 
secre't.arl.o Execu~1vo aa i<evl.sca ''':omerc.:.c Ex't.erl.or·• 1973/76. 
Memcrc aa \...::ml.SSãO ae oA.n1s~:.a, ::::::~enaa r;.::~ns~:. "C.~c:.=na.1. :'1'" • ~6/85 r 
1986. 
IV e v Reun1õas do Grupo de ~ooperação ~onsuiar Brasl.l
Parac;ua1, 1987 e 1988 (3embroi. _...., 

tt~< ,, ~/_ ~~ 
,....-" .;I' ~-

i~tél1o MarcõS aran~el 
Dire~or-~eral do Depar~am to do Sarv1ço Exter1or 

/ 

4~1 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

SOBRE 

A REPÚBLICA DO SENEGAL 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DEPAR"J:AMENTO DA ÁFRICA E ORIENTE PRÓXIMO 

DIVISÃO DA ÁFRICA I 

DADO<; 8-\!o>ICOS- ~EPI BLil \DO <;E\EG.;.I. 

Ag:ncultura :'J 3° o 

lndustna "O SD o 
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I \'J 'lllhlllddUL' ·'', \ ,. • c..' I IIIJ ... lh.'L'IIh .. 

- ---- ---
\ loustaona ',JJ.Sse 

~bOOUIO\ e 1\ ade 

Sen!_!ne Daop 

Che1kh Hamtdou l..ane 

~ssane D1op 

Maguea D1our 

Papa üu:.iu"'"'"' ,;a.;:ho 

Abdouia\"t Bath•l• 

DaourC1sse 
UrUaoe 

ldnssa !>eck 

~lassane D1alv :'-di&\ e 

1- Plll 1 nr, "rrR', 

• 1"'\C'~ .. ·.:.·n~ .... Jr"~· • • .l -· ........ u ' l • 

·ro~re"SI 1mcr1t' 1nU1~tJ..JV .cr!!IHC~ .. m.:h l.!':.!ras trc • .1~ \l.nlor .. : .l 

rn:J.nllm,;r..• ' [)J.nlr ·~\.UIO .. \ -'-•nu:.!ur..·:s.~'!io -JnCC:!iot:':S. 'IJnacsc~ ... n~II!'Ses IUiam 

~e•a ~uor:>""' .. :J 1aue1J - .. ·..:1ao r- "' -~.·~·ao • ,I!Jmunl.la r: 1 rrança 
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,rtct..>~. .. ~~c:::.u 11 llt:-•_;:--"•:t lr:Jn.-e•:.. ~..nl.a..... ·,-..::..-~.:- .1 '"i: •)c, u•:111" • 

~ene~a1 ,~ •. rna ~._, \.l.:n.-.... \J.J fl!'atr.lC:lt' t·:Jrces..a .JJ. ..,rn~:J. \.J\, :enral ,ue :;: m~rega-.a 
.JS c01vn as. .:;a Fnnca nJ re~aao 

E.m 1 )c:g ,, ~c:ne~a1 Jaqu1re 1...' ,fJIII' de ter"ltono ·;:-mt-autonomo e. no ano 
~umtt •. me-'fte ao Sudão Frlnce.s 1atua1 '\1ahl para 1.1rmar- Fc:deraçao do '1ab Em 
agosto Je !•1fJIJ J Federaçao ~ desteua t: llS aots y:uses ,.Jmam-~e mdependentes 
leopoad 'S-edar ~enghor t' eleno presaaente Em : 0 '32 ... , emão Pnmearo-Mtrustro 
\llamadou D1a lidera "m 'racassado ;olpe .Je estado <omra Sen!lhor -\pos o 
encarceramento de Dta. Sen~hor apro'-a. em l'l6j uma no\a consutulçlo. a qual 
fonalece o poder pres1denc•al Por 'olta de I Q66. a o ena poht1ca do p11s era domznada 
por um unaco pantdo -:.Jm a ahança etc pan1do de opos•cão ... ,,artt ci11 Rcu.\embi~tmelll 
Hr~catl'-'c'l't!l!UI ao pan1do âo Go\oemo .. ' ,,, 1' ~·wt:nntl! \t::tlf!Slalal\ 1 LSPl1 Em 
1074 .... Governo ."1. 1im ae m1n1mtzar J.s Eensoes r.Juucas Jutonza a rormação do 
pnme•ro panwdo J..: ooos1çào denommaao /1.rrll I '~tmr.H.ratlullt: 'L'IIet.'CII(ll'l 1 PDSl. de 
-\bdoul.-e \\'ade 

j -\ cnse econom•ca e o subsequente aumento 1.1as pressões mtem"s por retOnnas 
pobuc:as radacats I e" anam em dezemoro de I Q80 J. renunc1a de Sen!nor o qual fot 
suced1ao pelo então \lmiSiro cio PlaneJamento da lndustna. -\bclou D•out Em 1981 
OIOUt deu •n•cao a um pro@.rama que 1nclu1a a retbnna do ens1no e a 1nst:auraçio do 
mulupanadar1smo :aendo dessa mane1ra le~hzados \anos pamdos pohucos que J& 
exzsuam na clandesunzdade Em 1 ~82. " Governo promulgou um novo Codigo 
Elenoral. que s.eg.undo a opos1ção era desttnado a manter o PS no poder 

~ 'ias elezções preszdenc1a1s de I Q83 .ons1deradas rraudulentas. D•oui sena 
..::ontirmad.o em seu C.3J'@:O e SOO"o dos \ otos senam atnbuados a seu pantdo o Pan• 
\tx.tamt~ 1 PSt D1our supnme o car!lo de Pnmezro-\l1niStro e volta a adotar o repme 
pres•d.enc1austa acumulando a chetia -de Estado e de Governo Em tunçào das suspeitas 
de c:om.~pçào no ~u" emo ~eguaram-se. a uma greve estudantil e de um moum na regalo 
de Casamance ao sul do pa1s no ano de I Q87 revoltas em todo o pats 

5 Em I ogg em ele1ções sob as quazs p11raram novas suspeztas de fraude. Diouf e 
reeleuo e o PS obtem ma1ona no Parlamento ~ovas revoltas espalham-se pelo pus. 
mas o sentimento de sohdanedade nacional gerado pela crase com a \1awninta e a 
nomeacão de pollucos da opos1çio para ocupar pastas no Governo 111enuam as tens6es 
Apesar de a Constnuação de I 963 ollnda em \lgor. ter anst:atwdo um Sistema 
pres•denc•ahsta de Golvemo foram •ntroauzrdas uma sene de emendas. em 1991. que 
assetruraram .1 prac1ca ,je al!P'ns preceuos partamencanscas ca.~s como a prenopuva 
pres•denclo&l r.1ra nomear ' Pnme~ro-Mintstro 1 '"tsponsavel por 'ieu turno pela 

JCI.:"l.:.J.- ••• 1, bellh' ..... , I m ... Jr,, .. J .-rJ ,~·meJr ne"11rr."~ .... ...~ l ~ne '\uorrma. oem 
. mr· .1 1 ... ~,.c ~::.•u • .uJ~o. _. ~.J .1 1.:"1'~Mlii~.J. ... ..:. .... , ..Jc- ~•uJ.u . .a..... - -.1 J.OfC'I' t ... au ~\' •)resaaence 

~·.1ruao 1..1e 0DOSI..::J 

Ooaruao I ,, "' t r"·''~',,, .. '•IWIIQIG!'õp3$S3. .:m 1'1".1 aCILalnai'•SCI'"'" '\ciLIGIIJIL 



ABRIL DE 1998 ANAIS 00 SEN o\00 FE~ERAL 

" • ' •OC ., .. O.,IIJ -"- , • .,, ... -:-.··:: '-I ''"o(11 11 = .!•,J:: 

11umero ar.: acsterco~':l .1 .Jemor:J. -.lu~er_ .... _ IJ0S ·. ~... .11.."'~ .li• • .. oJL:.IUlDIOS !JUe S.e 

... e~uem marcam n~:;ata\amente .:o:.::.as ... t•c.:-1!::. ... -.J0 •• h.l!:J.- rn:no .. .Jmerc :u t:: 

lQmmlstratt\n .JJ ·a•s L"'Tl l"lJ.IO -~te -,esm · ~' . .111 ..... ~ -.. .:oacões para 1 
reno,ac:~.o LIJ. ~::.semt-leaa L\!;::1::.13tl\ 1 ,!'esar --:a .l.!nu ..... _ '":.uar: , PS ::...:11 

\ltonoso mas o PDS ~...:mseg:Je auohc:u '!lJa ret're~-:o'ltacao ..,"., L~~~~hlll\ 0 ousando 3 
contar com ~.., .:ade1r:J.s 

7 Em J&nelro de 1094 ha una des\alor•zacic- -~ !•"'~0°o ,Ju tranco CF-\ frente aiJ 
franco t"'rances Essa med1da não e bem receb1da re•cs panados. uc: C':"llSic.ão e em 16 de 
feveretro. realiza-~ amplo comJCID em frente ao PJia-::•o PresJaenc·::u ... onvocado pela 
coordenação das tbrças democraucas •CFDl ~..jue . Jnure~3 , [.'lnn~IC'Iõi.IS pantdos de 
opasu;:ão E:::tses a~ontec1mentos :;eram =-ranüe -':taoah.,j,aiJe • .:omi.:J. no pa1s e J 

Governo JUSUticanao-'!loe n.::r. necess1aade 1.1e \:'Omr'IJ.toe .. J. 'hlaen..: J liCIJ. uma onda de 
repressão flUe culmma com a pnsao do pres1aeme .; "' POS HlboiJI.l' e \\ade alem de 
tres outros aeputados 

8 'las ele1ções de no,embro de J006 o J',lrtl '•dc.lii\IL' J.mou:~ amda ma1s o s.eu 
podc:r • .:~.no:. Iatores e'Cphcam esse progresso .;::. to:omeçar reiJ cv0oracao do hder do 
mmor pa.111UU de oposaçào. -\bdoula\e \\ade o..hete do PDS '4ue .lcenou znteg:rar o 
Gabinete ~tm1stenal na reforma de marc;o de JI:)05 -\\!tOna ao PS de, eu-se tambem. 
a sua aproxamaçio do movimento \1oustarchldane ..!a lu,entuae 1slamasta o qual 
apoaara o PDS nas ulumas ele1ções presadenc1ats llto 11Ue rler-:a t:ntre,er crescente 
•ntluCnc1a dos grupos aslãmtcos no processo pohuc.:> do pa1s 

11-I'OIITIC"\ I '\TrR' \ 

Desce ~ .. l,nme1rcs 1.~~'' J~,. • 1J r• ..J.I.!'L"L ....... - '1" ..... ~r 

~conom1c:ls l!' ...:r.= :~~~u:. c..·~~,.a:.sv~ r~curs."' rlJturJb "'~n~..:.!r .. , .. 
pos1c;ao de destaauc J.O .lr'en.::r.~ .. J • nc.::r. • l ...... t:I'IJ.I .h ., 

-.1::.. .. 1 rkuirJJ.ae,lo 
;-sonaanao uma 
::.J • ..:ontlrP"'l.t""' 

3.triC:lUU r..IUtanOC -.ua POIUIC:l L''tern:J r, 10010 ' • r 'li:!!~' 
:c':-·ccã('l ~;t 1)'\r\ ""l. : • ,,·, 1 •r.ll ·'"~I~"·~ ""•J:._ ..... 

• • ..:., o ... Jesde J ~ua 

c:qu1hbno e ... onsranc..1a rumorc lcombr:J .. , . ._ .. em .J~ I' '•J~ILI.m:Jme., ..... •~o.1denta1 Jt: 
Daour tem SIOO t'lem meno~ ri.!!OO dv r1ue \, u~1eraaa,) r·•r 't"ngnor .~e .!urante se.J 
Gu\emo n.::r.o mante'e rei.:J.C..1C"S uaolom.::r.i.1c.::r.s .... ·m \nifOia menti! :::-:.·aoeleciaas pvr 
D1our. e tb1agualmente contra :1 ~ntraaa .:esse L".::r.Is C" Je \h.lcJmt'lanuC" .. J L)l'-\ Ja 01our 
defende uma abenura maaor para com parce1ros não tr3d1c .. :ma1s. 

:: Os dema1s pa1ses alhc.::r..nos acomoanham c:om desra~.::r..ao Interesse •udo o que diz 
respeno ao Seney:al que desen\ olve uma pohnca re:::10nal e mumlater.::r.l aU\.a Sahente· 
se. a esse respeno a atuaçào do Presidente D1our ,os orgamsmos anrernacaona1s. t31S 

como na ONU e na OIC t0f1mlll\alwu "' thr! t,fc.lml'- ' •Jmt!rL'"'-'" 1 .endo o Senesml 
sedaado os encontros anua1s dessa oraan1zaçao cm t·10~ aaue1e ""1esmo ano- u 
Presidente sen~alCs ~'(erceu J runCão Je P .. es1aente J ECO\\ -'. ~ 1/ i.UIIfJIJIIC 

( "tllrllllllllll\' "' H-'e\t ~tr"a" 'tdll!\1 \.tuanao se e"1\0I\eu ~o."Tl uma :~ne 1.1e IniCiativas 
com v1stu a garannr a paz em ~erra Lt:~Ja 

·O Senep1 ocuoau. cnuc~:m1o posac"'o conspacu.1 no \10\ amen1o • •• ao·Aiml1.lao 
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;, \'ale h::-mbrar uuos'!11m ,ue momento J:uaa "onunerte -Irlcano r: 
marcado pe1a .:rescente desmoc1hzacac .JJ. Fr::Lnç3 1ue .... ::mte"e .. ~mo ~'""c-metrole 

es~renas hgaçoes mlinares e ::-oiiUL .u -:om u ~enegaa ._. \Jue :- :-aena ~~a:nnicJ.r abenura 
de maaores oportumaades para outros pa1c;.es 

4 O separausmo na reg1ão da. C .lSamanc:e no sul do pazs l!ntre a Gãmb1a e a Gu•ne 
81ssau ... -onnnua a vc:upar lug-ar de desraque na a~enda ronuca do P:11s Problemas 
etnscos e a s•tuaçao J~ encla"e da G.imb•a ~~re1udacanao J un1dade dll temtono 
senif!aJC:, ;::,ào .1s pnnc1DaJS -.J.Zoes .Jo mo\ 1menro ,eparaus!a 1 )s rebeldes do 
·wouwmem dt!" 1 ore~\ I • .. ·moc.lallqlle\ Jt! "' 1 u'WJmalk.e • \1F\0) aoracaram a luta 
armada em 1.,8::! r: ~esde entao repesem-se c-s acaques "'angrentos r: as escaramuças 
rectprocas re~strando~se poucas tematl\ as de neg:oc1acão 

5 O Acordo de C acheu de mato de I <>Q I nao tem "do respenado pelos 
separatiStas \pos a eletção prestdenctal de 1 OCIJ < toáOs us dtsturtnos que se 
sucederam o Secretano-G<ral das forças Democrattcas de Casamance ~bade Augusttn 
Diam~~:oune Sen@hor rendeu-.. as autondades senO!!alesas surpreendendo a todos os 
anahsaas pohucos Pouco tempo depoiS o -\bade sohcuou por tntermecbo do radto e da 
televisão o estabelecamento de um cessar~tbg:o e o m1c1o das neyocaacóes de paz. alem 
de ext!!tr uma maJOr pantctpaçao da lyre:~a de C"asamance no processo tcorno 
1mermed1ana 1. do Go,.emo da GUine B1ssau 1 como ~aranna dos preceaentes acordos de 
paz1 e da Franc:a I como anU!a potencta colonazadoral 

_":'J .. ir:.~ • ,•1 _.-""'L ""l:Ja~~ ... \IFCD .ua.cou • m 
• cs1a.;:.1 ~ento . r- .. r..:u. ·nmear .l LiCtur::J. JU acorao 1.1~ 

. csur-h ':'L' t""tre \lU\ t"rnC' J .. .JUC'It" ·-·~ 

'e\ereno ~..· t'lrc .. "' oersc..!:.ur 1 ~ "'.ecar:J.:zstJ.!; ... r ··..:::1 ... ~reJ. .10 'cone~a1 t-omoaraeou 
,ane ~., temt('n~· .JJ. '1u1ne Bassau 1) cropno i'"eSII.lt:nte \l.,dou D•oui ~m 'as1ta a 
B1ssau ... "iCUIO.:'lJ·., 1unto .J.,.' ,~res:~.!:-"e Juao Bcorn::J.rüo ' ~~1ra DtiO'::Io an. •c..!ntes 

._ "1 1.1r:.:em.:- .h.: •1 ~ ..1 mo\ menta ·..:oar:msra. L ropos. uecor 1s armas t' 

ne~CIJ.f , Jaz ... ·n li:ll I~J.IS olCUtrO I) Go\emo .. ·..,rem r~c:usou~:.~ .1 realizar 3~ 

""on\ersaco~s lh' ~'terzor..: l rornecer passaoones ,...,:) :)coaraustas \ •ensao na regtào 
J.umentou :... ~mstaa lnlernac:JI.lnaa .:ienunc1ou r..'l1 1 1ob .._ IJesrespeuo aos darenos 
humanos em l J.samance 

8 Em setembro de I QQ; a forçi1 -\.erea senegalesa tomou a m"ad1r o c:spaço aereo 
da Gume Bassau Combardeando termono guaneense na zona de Santo Dommgos O _ 
nu:adente Je meya;, el gra v1dade por seu carater \ ao lato no da soberama da Guane 
Bassau não corresponde <ntnnanto a qualquer ~roposuo hosul de Oacar em relaçio 
aquele pats Trota-se na verdade. de ma•s um lamenta, e! eptsodto de hor pursutt • das 
torças .. con~aaesas .. ontra ~rupos rebeldes \1ue Jtuam na req:aão rrontetnça de 
Casamance P<Jr ass1m e·uenaCII' esses rnc1dentes J liu1ne 81ssau lem-se e'1C.rm1do .u:e o 
momento de dar~lhe resposta mats contunaente 

III- llfl \I 10' \ \lf'TO R li \ rfR \1 

F'L.)I em U.J.:..Ir .. 1Dil31 .lJ l.rrac::J. "' .. IOt'ntal r•,nce~J lll''lo t~mDC:lo .. uaonlats e '::loeae 
Je (', nsu1ado rrasucoaro uesae r 'I I .ue L' Brasu .aonu ~ua ç-nme1r::1 Embal'"<aaa ni1 
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\ tnca neur:J.. ~m :abnl d~ I')" I pF.Jucc. "1D0111i. J anaecenaenc1.1. ll~ 'iene~~LI O Pres1denre 
Itamar fr .. '1•:o \hllOu Dacar cm 1' 1o: ""' ocas•ao ua <.une1r.:1 c~ u-•" 

' .. o qu'! ~e rerere as relac:Õe:!t Oll~&erals h) I ):::!-n•tiC:J.tl\ a a reauz.lc::J.o l('m Juiho de 
IQQ-l c:m Dacar .J.l \ rom1ssao \hsta Brasu-Sene~;::u 'a ocasaao roram pa.ssadas em 
rev1sta a:~ poss•b•hdades ae caoperaçao em d1\ersos ~etores t:us ~..amo o ayncola. o 
pesQue•ro o ener~euc:o eu anesanal 'n entanto =--=~ndo rnrormaçoes da Embaaxada 
em Dacar os proJetas de caoperaçio tecn1ca on!!tnados das dectsões da \' "comtsta 
não tem apresentado a .. anço nOI&\el 

3 'llb campo mululateral. sallenre-se que o Senegal tem correspondulo as 
solicitações de apo1o a candidaturas braslle1ras no SIStema das Nações l:n1das 

4 Cumpre observar que. em outubro de 199~. o Prestdente do Sefte!!&L Abdou 
D1ou1 em carta env1ada ao :.enhor Pres111eme da Republica. comun1cou a declsio do 
Governo sene!!J.Iés de techar a "hssão d1plomauca em Brasu1a. em razio de restnções 
orçamentarw adotadas por aquele GoYat~D 'lote-se. a esse respeito. que o Governo 
brastletro autonzou em dezembro de 1997 em caruer e~cepc1onal. .1 abenura de 
Consulado Honorano do Senepl em Bras1ha e a dest!!nação do Senhor Kleber Fanas 
P1mo como Cõnsul Honorano 

5 Kessalte·se ademais. que o Brasil partiCipou da XII fe1ra InternaciOnal de 
Dacar de ::!8 li a 09 12 96. com um estancle ms&tmctonal \'1me e trés exposROres 
braslle~ros dtvid1ram o espaço da represemaçio brasileira no evento e se mostraram 
bastante sausfeitos com as perspecttvas abertas e pelos comatos realizados com 
Importadores daquele pus 

C> So que se relere ao 1mercãmbto comerctal. pode-se afirmar que as trocas 
bllatera1s tem apresemado ••lares modestos. •enfic:ando-se tendencta de queda nos 
ul11mos anos Desse modo. apos sornar L'SS 42 mllhcles. em 199~ e USS ~ mdhiles. 
em 1996. o tluxo comerctal wu para USS 21 mllhiles. em 1997 

7 As exponaçt)es brasileiras para aquele pus. em 1996. tbram da ordem de USS 
29 mtlhães. e. em 1997. de USS 16 mdbiles Os pnnctpus produiOs exponadDI pelo 
Brastl foram açucares. 1111Dpt0pU1sora oleo de IOJL mdho. ctpnos e papets 

8 As 1mportaç&'les bnwleiras provementes do Senegal. por sua vez. 
totalizaram. em 1996. l!SS I 5 nulbi!es. apresentando SI!PIJficattva reduçio no ano 
segwnte. quando sonwam USS 5 mdhlles O altplio. a IJDIII8 arabica. os melaços de 
caaa e os DJOios retruanos tiguram como os pniiCipass produtos tmponados 

'I Setlundo os ult1mos dados dtspon1ve1s no Banco Cemral do BIUII. 
rellwvos a postçio de Junho de 1995. nio constam mvesttmemos senepleses no Braatl 
Do mesmo modo. os rqmros do Banco Central relatiVOS a março de 1996 não apomam 
a CXISténcta de InVestimentos brasaletros naquele pats 

111 \ ale h:morar _,,u:maas ""' amoaan1acao lo!'m 0dt:ilr ..:.1 '.1aason Bruu · 
n1caait\a ... ..> :·\.llc=U\n .: !.::naresanos E:norcenaeaores \.tro-orasa1e1ros 

. l E \BR-\ 1 •• ue .~ .. e\-e ,, ~=t~aoelt:cameniO ·::t.aueaa .. .1ou:.:u .. ~ um ,,,,K..,.tllmr 
,·ermanente ae oroautos tlrasu~aros r .11 amcaau\a c.1ue ac:\er:. ser estendadL c:m um 
prazo dr.! dez anos .1. outras aez caonaas ue paases rrancoronos a a A tnca Ocidental. e 
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rerlexo .l.l l•oa .1.:enacao r::-ncontrada pelos ;:rnduto~ brasue .·:"'s r1a ·.,::n F~1ra 
1n1e""~CDnaa tic Dacar cm no\emoro r:e 1"06 aunto as autona~ .. :s \'lO empresanado 
iOCillil;. 

o\BRIL DF 19% 

1 I O lancamenm 0ric1al da \ t~..ll\1111 H1a\1l J~orreu t=m .:. ' de maao de 
I ClCil7 no P.1lacao lio ltamarat\ ~OD a pres1di:ncla do Senhor ~ecretano-G~ral Esuveram 
presentes ao lançamento " Guvemador do DISintO Federal us Emba1xadores amcanos 
~m Bras1ha. P:s.rlamentares e outras autondades bras1le•ras. bem como representantes 
dos me1os mtelectual m•suco e empresanal do Pats '~a ocaszão u Presadente do 
CEABRA. João Bosco Borba. d•scorreu sobre o obJem o prec1puo daquela IniCiativa. 
qual se,a. mcenllvar os e'<ponadores afro-braslle~ros pnnc1palmente os pequenos e 
med1os empresanos a buscar oponun1dades na Alhca. proporcionando-lhes condições 
pva a promoção de seus prodUios. facilitando-lhes os conratos com os pan:etros 
alhcanos e dlfunoindo o potencial da 1ndusma e da tecnoiO!!I& bras1le1ras 

I~ Em recente reunaão reahzada no ltamaratv em 1- de dezembro ulumo 
entre o Secrea.ano-Geral. " Pres1dente da CEABRA e o Pres1aenre da Associ&Çào de 
Cooperação e Integração Bras1l-"'thca. o Senhor SG re~terou a cantiança ao ltamaratv 
na capac1dade das empresanos de promover novas parcenas com a -\Inca e o apo1o a 
lniCI&tl\a. que considera amportame para revenero quadro de distanciamento cnado na 
decada de allenta pelo • mpacto da cnse as d1v1da sobre a Brasil e o con11neme alhcano 

(À Conussão de Relações Extenons e Defesa Nac10NJIJ 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Resr.tuuuio auzógro,[os de proJeto de le1 sanc1onado. 

N" 127, de 1998 (n° 443/98, na origem), de 13 
do corrente, referente ao Projeto de Lei no 3, de 1998 -
CN, que altera dispositivos da Lei n" 9.473, de 22 de 
julho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da lei oTçamentária de 1998 e dá outras 
providências, sancionado e transformado na Lei n° 
9.627, de 13 de abril de 1998. 
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A VISO DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE 

N" 157/98, tk 27 tk março úlnmo. encamlllhando as 
m/o17fiiiÇÕt!s referentes ao Requerimento n• 77, tk 1998, da Senadora 
Benedlla da Silva. 

As infol'IDIIÇÕes foram encammhadas. em cópia. a requerente. 
O requenmento vai ao Arqutvo 

PROJETO RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" :s. DE 1998 
(n" 466197, na Câmara dos Deputados I 

Ap:cova o ato que r•nova a concessão 
defer2.cla a RADIO CL'UBZ RIO DO OURO 
L':DA. p&Z'a axp1ozoa:c serv1ço da ra.cb.o
di.fusão sono:c"a em. onda :mad.1a, na C1-

- de Jacob2.na, Estado da Bah2.a. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta. 

AZ't. 1° . F1ca apzoovado o a to a qu.• se re:fez:oa o 

Dea:cato a/n°, de 17 de fev•r•1ro da 1997, qu• renova por da& 

anos, a part1r da B da favere1ro da 1990, a concessão dafeZ"1da 

à Rád1o Clube R10 Do OUro ~tda. para explorar, sem ~re1to de 

axclus1vs.dacle, se:rv1ça de rad1och.fusão soaora em. onda med1a, 

na c1dada da Jaccb1na, Estado da Bah1a. 

Azt. 2°. E•te Decreto Leq1slat1vo entra em v1qor na 

data de sua publ1cac;:ão. 
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MDISAGEM ND :i:43. DE 1997 

Senbores Membros do Concrcuo NaciOAI.l. 

Nos termos do aftiiO 49, IIICUO XII. combinado com o t 3• do anwo :::J, da 
ConKn.wçio FederaL admeto a aprccaçia de Vo5S15 E~lenc:-. acompanhido ele ExposiÇio de 

Mob"" do Senhor M,_., de Esuodo c1u c- o • ., ........,.. do o.a- de 11 de 
lhrerevo de 1997 que 1no"a • co r da bd10 Clube Rio do Ouro Lida... ,...... explorar 
~ de rad10chfusio sonora em anda med11. aa cKiade de Jacobana., ESiado oa a.hia"" 

Brasib.J. •• de le'Nnn.:ro del997 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 38/MC, DE 4 DE FEVEREIR~ DE 1997, 
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES 

'l;,ubnn"l• 1 .::ono:ld('ratau dC' \ .~ssa r~cclent•:w u mdn""' Prro(~·· • I 11 "'"'1'11 \r I 

·~"~c•-1" •l·n~n- "" ._m Ulh. 1 R1da.~ I luhc. ll1u do• ,,uru lula .,.,1u.u.1 •• •~"•h 1 • 1l ~.un~o.~ • 1 
·~,, o•r11 "'-"'u;ol :lo: • 11.1111d•luo,11• .. nnnra un tmda nu.·,ha 111 udadc- 111. I •~··hun I ~ 1\1•• 1 

•UII'I'!.I•IIo•'llhll\11 l 1o,o.l~h•r'l '~.1 "II!..!IIILLIL.!LIIIIIIo•ol~ ,.,-.., 1111111\hl '1'l 11 111nlr'o lo o I 

I ftll•'l.'ll .J 111. 11111 1 • ·~I!IIIIIIC. 1.1•rJ1111Uc. •••••lllr111•ol c.•lll.t .,,, 11•1• h 11 '"""'"' 
l)lo11h I llo._ 11 ,o 1 I 1• 11 •"- \o 11 ll,lo\lol 111. 1"'11 

•lb'oC'I 11110, 1' 1'\"\h\lo• o1(' l('ftll\ 1~ h' ola \ llll1lliJr,. I I ou 1 IIII ~ 11• III I. 11(' 11'11(' 1111o • 

1 C'O.I'.. \illll"lo,lh• \III I 11L IUftll!.' ti\ I til:!; U 1(111. III• I o ••11~111111 •I•O:I11.UI 1 •o."lll\olo.oiU 1" 11~ LjiiC. 

.t. ''"'0'1..1 •rrL'Inal, 11 unr;~r1'1' IIIIIUII.õlmc-niC' ,,ono=aJtlllllhl 1 .11-.p.•.,,._,., .,unnda' ".' Lt• I' 

7SC:. ...... -·,,'li''''',((' t•i: ~nu Oc.ucu• n '11'\u.,,, .t.. .L,,, ''"~11" •'" I''SJ •11.: • 
•euutan1c. 111;,1, 1.mun!Wc.""' ,, lu"ll.r .. naniC'nlo l'ltl.:t.rn• dt\ c.'SlõiO::t'l."'!. mun1n •IU•mJ,, t•,mr.wo~:t .ac:. 
IC'SI ... '\.11\'1,. ln•l••l~3<.. 

I 1om<~~~ ool• .... l\ 1-..111-. 1•,11\1 \ •(" ,<!111.11111 1110, I h 111\llll"o I<' lo I I 1 li UI Ulll li~ I IIII 

1 1,...n11.,:1 ,~ 11 ,tr,. • 11 ~ ,,,.,,\ 1,..:r.,, , '""'' ,.,, , loonl..l' 1111''' ''''' ol,"ll.llllllll lll.l...:'~o::llll'lnK•IIt 1 

.~11''''''1'' .. ' ' ., ·r··~••.:• r '''"''''''I'""''"~''"'''"'"'~''',,,,,, ••1•• 

I'''"'' o, I I I 
r 111 """' I• li• h 1<11 I 1111111.. I C. III 1!11\\1 1 

•'"lllllll'll'•' ~,l ... tc.'\ecc-uudcl'""'' 

'-e'!o••• "lhllllll\1111, , 1."111 ub'-C'I'\ '"''I"'''""''""'''''"',,.,, 11 "-c:c:. Jc.' ·: ' 
~\li lti.I..Uillll('lllo• 11-.1.11.1 11 'll'tlll•h \lc. !•I"!. i •1111111~1• • I ~•IIII•' I 11111,11• 1 11n!IUC.":tl.l1' 11 ' 

\,.,:.ollo.,tt._ 1,,, I'"' 1,,, ,,,, '"''"'"""'"d'" '" ,, , • "·''~ '"'''''' ''"'''"~"~""ICnh• '' 
" 1(11 11'\IL.o .: Jl 11•1• •lo~ I 

·'"I U.'olrl \IIII I\ 
I .. ,.,.. ••• I I I I 
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DECRETO DF ! - DF FE\"ER!:.l~ UE I'J9i 

Reno\1 a conc~sio ~1 Racho C lubc R1o d" Uum 
Lula para e'p•orar Kf"w'ICO de radloQIIU!oa.O sonora em 
onda med1& na cadade- ue Jacob•na L:.aado da Balua 

O PRESIDE!\ TE D \ llEPUDLIC,\ no usu da'!- ambu•c:iM:'" que lllc conferem as 
ans 8-1 InCISO IV e .l.:!J C'apul di C'"onsmwção e nos lermos ao an .,, IIICISD I do Decre1o n'! 
RI 066. de :!6 de J&nclro de 1913 c lendo ean v•Sia o que conSI.& do ProcesSIJ Admm•ttrun.(l n' 
296-ro '17Ql97J92 

DEC"RET,\: 

An I~ F'~ea rena\ ada de acordo com o an n ~ l'= da Lc1 n' • li" de 27 de 
nga110 de 11)6:1 por dez anos. a panu de R de ln crem de I nQI'I a COI'ICei!UIO defenda a Racho 
C"lube RIO cN Ouro l.1da atdu Dec:reao ,., R.a ';Jb de 21 de dczemom d~ (C)'JC) para C."':piorar 51.'111 

d1re110 de excluSIVIdade. wn"lço de rachod1fuslo sonora cm onaa rnniJL na c•dlde de .Jacabma. 
EKOdodaBaiua 

Parag.nalo un•co \ e'ploraç;io do scn•co de rad•ochfusio c.up OUIDr\tll e renovada 
por C"'lt' Dccrclo IC"':r-"CI"·se..a pelo (" ud1y0 Urasllc1ro de T elccomun•açõcs lcts subscquenaes e seus 
rcpdamc•os 

An :"' rs1c. a111 !l.nnwcnlc nrnduz1r• c11~1to' lt'UI!. a1JOS dcllht'raç • .o do C()llercs~a 
"'ac:HJDal nos 1ennns dn ~ i~ du an ::J da t nnsniUIC:kl - -

\n 1"! r:w.c ll .. c:rC"In c. nu:. c111 "'yor na data de sua pullbC':..;ao 

kcp1.1bl....a 
Brasd1a 1"" de fcver.:uc de ICJQ7 I'"C." da lndcrcndencla c I~ ~la 

Z, 
r - ....... -

Mll'oiUERIO DAS (."0'\f!,l'oiCAC::ÕE.~ 
I'.,RECER !lO/DMC IBA ':J V 19~ 

IU:··l.Rf:'\lll . Pll(lr J"':!tSO ~· !!'640 •"'I' J~-,.2 
ORJf:f ,\1 il:':.IC.':iA 
ASSI-.,TO REI\ O\ AÇÃO DA CU TORGA 
EMENTA : COI'oCESSÃO PARA EXECUTAR O SER\"IÇO DE RADIODIFt1SÃO SONORA EM 
ONDA ~IEDIA. CUJO PK.UD TE\"E SEI" TER'\10 FpjAL EM OI.OUO.PEDIDO INTEMPJ!STIVO. 
RECl'LARE~ A SITl'AÇAO TECNICA E .-\VIDA SOCIETARIA. 
~CLI ~ÃO: PELO PEFERIMF.!\TO 
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DO!> FAlOS 

.\ R.o\010 C" LI BE RIO [)0 01 Rll L TD-\ c"O ... l"ESSIO"• ~RIA DO SER\'IÇL> D~ R.~DiüOIFL'S~O 
SU'-URA ~M L•I'.D-\ \IEDI"- '.-\ •.ID.-\DE DE gcOBI'I-\ '10 E<;T.;.OO D~ BAHI-\ REQL'ER 
RENO"AÇAU OC• PP A.::> DE \1•:;E'KI.' UE SlA •"UTORG"- <'L!O TER\10 FI'.AL OCORREL E\1 
01102 c") 

~- MEDI-\!>TE 0 DECF.ET0 'P "\'o IJE :1 UE DEZ~MBRO DE I""'' FOI -\L TORIZADA -\ 
PE'llC"IO'I;.o\RIA 'E'\Fl1"-\R < • <ER\"I-70 SLPR.-\ME'-'<'IONAOO '--\·:IDADE DE H:Olll!.:-\ ·.o 
ESTADO O\ 'l\llL~ 

'·A OL1"0RGA E'1 Ol EST-\•1 • '''1E~L>Li A \IIJORAR E~l at.o=so DATA DA PUBLIC"AÇÁu 00 
Eli.IRATO Cu C•)'ffR.-\10 DE CC•'.,"E$$ \U r;c> Dl-\RIO uFIC'I-\L 

4- CL'MPRE RtSSAc1.\R Ql E Dl"R.\',T~ ú PERIODO DE\ IGENC"IA DA úl.TORGA. A EI'."TlDADE 
SOFP.El.! \ PENALID._N E'E '1l•LTA. \PLICo\DA ~M DECOR.RE!'.Cio\ UE lt.FR.4,1_AU -\U 
DISI'OS"Tn MJ ._RT •• -\UNE._ YDO CllT COM REDAÇ \0 00 DEC"RETO-LEI '-'R ~:,n·o- FLS n: 
~OU SI[).) .lo \t[S.\1 ~RECOLHIDo\ FI ~ ~" DO PRCM..:'[SSO "'lR :!cqn"' 000 .:ifl.c;. ~ DE~- cq RR 

c,. fOI -\~JEJ ... i V I g;., L ......... , f'[ Jtl . I~,..._, •'E ~,...1_-roR\J.'\ . Q",,lDF.JtA•.oo •:)l i: rT~U)Q (l PRAZO 
PARo\ ki:.QI. t:RIMf' T•.' fl \ kf"' tJ\ -\•. \tJ 1\ '-U"~CE~~lt)l\ \RL-\ '• \U ~E t'RONl ":''IIL"IUtr ~u lJ 
F•ZE'IOO F\11 < 0.• .. : n S O> 

>•A Ül.. "TOilüA LM •.A .. I:.::-.f\LI f•)I,_•BJET"-' Ll Ti..~~SFEREl\.LlA I" .:JIRIT~.._ \I...."TOR.IZ.,\D.\ rLL.\ 
E ~I ' r'~ 1~1 L"•F I... - ~"' ~ LS :~,., t'll\I~W \ ro ~ '•'-' 01.\Rlu ._,FIC"IAL 01: ~- o-~ FLS ~~·- -RETP• · 

rc ·-··-'~l~i·•"I . ., .. IU'F· .. •DI Tfl .. EI..L''I\'"t.l \ .. •)[S I'~TITII[ f'IEI \l::,·· i, .. or:-i.<E 
,., •• c:"''~· " ''"' .. T\I:'I::.L~ •::- t.•t.:\.t'.').= '· '"I•[IE':: \ nc:. F'''-l · "'::.[R'I .. r:• '•L 
, ~:a..:.li'"·, ~........ ... :-. .. · ., .• . , :- .. .-......... !--L .• \~._-JUL r::t.L".IS\ .......... ~J· ..... orl-'_\. 

C.i\kr-.• "' 1"1•-1 , .. ,,,,,uL\1:-•.l..~T-:.P-\R"\••rd·•·• ,ERI~·i"' 
'''-'"'!\'·'""' ~ 1,'1 .. ·.~1111 .. 11....'' ~Rl:::-..,-\h..~•,F_l••c.._~ 

·- POR~~ ~ \I - Jo.rul.~n.Mll-.10 DOS SERVIÇOS DE P_4,0JODIFI.•~AC' ._PRO\ A[;~ PEI.O 
Ol:CRF.:TL :R"'· .. ~;: ;,, :-'Lul"Tl..I8R.UDE!Ilo3o DECLAR'\ 

·~de ndkNIIfusio ICIIIIM'a e de lS(qqlazeJ iiiiOI para o deleln'~ 

sãe.'' 

&-DE ..CUROO • •.•\1 O .,;;.noo -1.> DA LEI NR ~ ;s~ DE 23 DE JUNHO DE lo-~ ._S EI'."TID.4,DE QUE 
DESEJAJU:M A 1-.['10\'AÇAO DO PRAZO DE VIGENC"!A DE SUA Ol"I"ORG-\ DEVERAO DIRI .. IR 
REQl.'ERIME'IR• •U ORüÃO COMPE'I"ENTE. NO PERIOOO C"OMPREE':DIOO E'ITRE O SElCTO E 
TERCEIRO \IE~ \ 'lTERIOR -\0 TERMINO 00 RESPECTIVO PRAZO 

o. O PRAZO DE \ l•.iEt.< IA DEST ~ PERMISSÃO • TEVE SEU TERMO FINAL l'oO DIA 01 O~ 04 POIS 
COMEÇOL' A \ lvUR.._Jo. EM 01 0' 84 •• CONSOAJoiTE O DISPOSTO NO DECRETO QUE RE!'IOVOU A 
CONC~SSAü '.'IE'\:0 ._0 PROCESSO NR 2910'.000 11111114 O PEDIDO OIL~ E\f EX!\ME FOI 
PRaTOCOLIZAIX' E\1180494 NESTA DE!.EGACL-\. FOIL~ POIS. DO PRAZO LE'"AL. FLS 01 DO 
PROCESSO I'< R "oJO OOC )41 "-1 

IG- A REQUERE'. TE T[\1 US SEGLThiES QL:ADROS DIRETIVO E SOCIAL DE ACORDO CO'd 
EM NRIOI OEI•O-SSI E.\PURT ''RN7188 FLS 28~ 
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PIU)JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1998 

(n" 483/97, na Ciawa dos Depuuulos) 

~-·o ela IIÁD:tO 
at:o qae ~o.,. 

IIUIIU:Ga. VIDIDK 
a pezm.t.aaão 

Ltla. ~· 
eç1oz-az aezvi90 d8 z:ad.i.oc:l.:l.haão •
aoca - ~ ............. -1ada aa eLUde 
• noz-~aaápou.a, za- .- s-ta 
c.taz ...... 
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-••wr-c-Mt ft C'_,.., ... •••-•• 1 -=- rnc..,..co .. c..... .,._ 

~.-•• -- ... lk' __ , ........ -·· ... "···· -----· ... --........ _11:.,_ .................. . 

........ •• • 11• J- •••• 

._ •• ,.,. n• 1'1 IIII' 12 * ,_ 0111• 1'1'12' IM'le 11111a1 1"'1'1'1! o-.. ~ -,,_ .. -···----··- ·-· • .,..,., ...... ...,0 aAaiC. ft'DI: &.J1M, • par• •••~•ra:- ••,..!. .., .. acra-..aci.• r IIIP acorw. c,_ • •1..,..19 ftO •r& •• •-•- 11. 
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CLAUSULA D~CIMA-Ot~AVA: , .. (I • t ·.-~.--t~-. . ., ... ~~, 

I !,IIJ J ~·.J ~,~, ·~· 1-J•• 1 ..... -. .. •.JC.~ 

l'oln ... '· _._,-,r- •l ~.J_,_ •.:0~ I-" 1 11 .. 1 llo 1.,.o nt 
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~ 
FLAVIO BRANOAL!õE IVAN ORESTE BONAT~ 

(À ComiSsão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO L.E.GISLATIVO N" 27. DE 1998 
(n" 449197. na Cãmara dos Deputados) 

Apzoava o at.o qa. :eDova a peau.a•ão 
outorqada à RÁDIO VISÃO DE tJBEPLiRDIA 
L'!'DA. p~a axplor~ serv>.ç:o d8 radJ.o
~~usão saao:a aa f~eqUênc~a moda1ada 
aa c>.dad8 de tlberlãnc:b.a, Bst:ado d8 
la.D&S Ger ..... 

kt. 1°. F:l.ca aprovado o ato a que se ~•r• a 

Portar>.& n• 633, d8 25 d8 agosto d8 1994, qae r..,...,. po., d811: 

&DOa, a ~t>.r d8 11 d8 d811:..toro d8 1987 , a peaaj,ssão 

outorqada à tic:b.o Visão d8 Oberlãnd:l.a Ltda. ~· eçlor~, •

cl:l.z:a>.to d8 exclus>.v:l.dad8, s..,>.ç:o d8 rad:l.ocU.fusão sODOra -

freqãóinc:l.a modulada na c:l.dad8 d8 tlberlinc:b.a, Est:ado d8 M:l.nas 

Ger&>.s. 

kt. 2°. Esta Decreto Leq>.slat:l.vo entra .. v:l.qo:a: na 

data d8 sua publicao;:ão. 
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MENSAGEM N° 752, DE 1994 

Seahorcs Membros do Congresso Naaonal. 

Nos ICmlos do arugo 49. inaso xn. combmado com o § I" do aruao 223. da 

COfl/5fiWIÇID Federal. submeto l apreaaçio de VOSSIIlo Exc:el!ncUIS. acompanhado de ExJIOSIÇio de 

Mabvos do Senhor MmiSinl de Estado das Commucaçóes. o ato constanle da Ponana n" 633. de 

2S ele agmto de 1994. que renova a penniSSio outorgada l RÁDIO VISÃO DE UBERLÂNDIA 

LTDA.. p-.a explorar. sem dll'elto de elclUSivulade. serviÇO de rad1od1fusão sonora em freqllénc1a 

modulada. na Cidade de Uberlánd1a. Eslado de Mmas Ger&ls 

BrasO•a. . • de setembro de 1994 

110 /MC 

Brasil1a. 12 de Setembro de 1994. 

EzcelentlSSJao Senhor Presidente da Republica, 

Submeto à aprec1aç&o de Vossa Excelência a 1nclusa 
Portara nQ633 de 25de aqostode 1994, pela qual renovu a peroussio 
oatoraada a R6d1o \tsão d~ Uber•ãndJa Ltda. para explorar serv1ço de 
radiodifusão sonora em freqUéncta maaulada. na c1dade de Uberlindl&, 
Estado de M1nas Gera1s. 

o~ órgãos competentes 
.. nlfestaram-se sobre o pedido, considerando-o 
de acordo com a legislação apltcâvel. o que me 
requer1ment~ d~ renovaçi~ 

deste M1n1stfr1o 
dev1damente 1nstru1do 

levou a deferir o 

3. Esclareço que, nos termos do§ 32 do art. 223 da 
CanstltUICãc. ~ ato de renovação somente produzirá efeltos Ieaa1s 
após del1oeração d~ Conaresso Nac1ona1. para onde solJ.cltO seJa 
eacam1nhado o refer1dO ato. acompanhado do Processo Adm1n1strat1VO 
DQ 29IO;.uoo5J0/8- que lhe deu or1gem. 

Respe 1 t osaaaen te:. 

D1a1m~ astos/de ~~h, 
Mlnl>lr< aS ~h1tao das ~~~Unlc&çõe> 
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Portar1a nQ 633 , de 25 de aqosto de 1994. 

o M1n1stro de Estado das Co•un1caçOes. no 
atrlbUlCões. conform~ o d1sposto no art. 6g, tncJso II, 
88.066. de 2f de J&ne•ro de 1983, e tendo em vtsta ~ 
Processo nQ 29104 000530/87, 

uso de suas 
do Decreto nl! 
que consta do 

R E S O L V E: 

;. Renova:. de acordo com o art. 33, § 31!, da Let nl! ~.11" 
de 2" de agosto de 1962. a part1r de 19 de dezembro de 1987, por ma•• 

ldez anos. a perm1ssio outorgada à Rid1o Vtsão de Uberlind1a Ltda. 
<pela Portar1a nQ 1346, de 13 de dezemb1~ de 197", ~ara explorar. sem 
.•direito de exc.luSJ\'tdade. servrç:o de radJodtf ... :;.!.: :.unora em freqV.IncJa 
.adulada. na cidade de Uberlãnd1a, Estado de M1nao Gerais. 

II. 'execução do servJço, CUJa outorsa é renovade por 
~PortarJ~ reger-se-· ceio C6d1go Brastle1ro de Telecomuntcac6es. 
aubsequentes ~ seu~ regulamentos. 

est~ 

I e 1, 

III. 
deliberaclo da 
ConstttUJclo 

Est~ ato somente produ~1rá efe1tos lea&Js apó~ 
Con~resso Nacional. nos termos do§ 32 do art. 22J da 

TV Esta Portarta entrará em vtgor na dat~ de sua oubl1cação 

:•talma ~stos 
I ' 

de ..f., 
I 

•1ltJTS~I I J1 ~~~ rQMUNJCn,~EE 

PAF\F.CEP ;nN.JIJru DI1C.'I1G III,. ~ 6 =-~ 

F- e: r-- r r í ur 1 , .. , 
ORIGEI1 
.:.SSUhtTn 
._ t"!:..:! r 

~roce~so nr 29 104-000~~~ 
[IHC: DI COI1/110 
"ll!'nnv":o~·~, de n .. ~-=..u-g"\ 
Pc1 ":..:.~:.cu .• ,..c),,._. ::cP..: ...... c. .. - -. .. :-r~:. ...... uli ·u..:J:.c
dlfl•Sio ~onor~ ~m f, cq•t~n~~~ modul~da.~~JO 
Pl"azo t.-:-ve -=e.u tc,-m,-, . m 19 li:: L7 
1-'edldo .:\prllõ'Sc:n\;J.du -•iiP.::::::.tl .t,).mE.nta 
h:egul~o\I"C: _. "ltu._-:.,.;.1\ •·:cn•·:· :o. .. 1d:J~ :.o-
:lG:l':u"l~ 

rela d..:f.:::l"l1!;!f"' .. 

A R.,;DIO "IS.Srl [IE iJBERL.:.NDir• LTDA, 
pennl-:.·awl,.)l"l"~ .1e serv1-.:o o1e ,-,'\dlo•11 r ..... .\o :.-:mora cm frequêncl.J. 

-141 



modulada, na c1dade de 
a renova~ão do prazo 
ftnal ocorr~u em 19 de 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

UBERLaNDIA, Estado de MINAS GERAIS, 
de v1ginc13 da sua permtssio, 
dezembro de 1987 

DOS FATOS 

CUJO 

..SRIL DE 1998 

requer 
termo 

1 Hed1ante ~ Fortar1a nr 1346, de 13 de 
dezeombro .~,.. 19,..7, publ1cada .;o fllal"lO 011c1al da Un1ão de 19 
~~9ulnt_, fo1 outorgada permts~'o ~ R~DIO VIS~O DE UBE~L~NDIA 
LTDA, pa1a e><Plorar, por dez c-nos, o 5erv1c;O de ~-'3.d10d1fiJ.siÍ.o 
... onora e• Tnrquênc1a madc..lada, ,a Cld&dE" de UBERL!NDIA, Estado de 
HINAS GERAIS 

ê. 
dE" dcz.t:mbr•l do,;: 
ll1ar:o nftclal 

A ~utorga cm qu€~tio c~m~'~u a vtgora1· em t9 
1'9f?, Jata da publ1.ca~ã.o .Ji' POt"tl.r~~ de outorsa 110 
da Un1ão 

-: Obse:rvamo'::l que ~1-..tr:a~otc .-, P11tr1odo dE: .'19Ênt:ta 
~a ~utors~ ~ ent1dadc ;ofrcu pena~ ~e HULT~ Por de•cumor1m=ntc 
da le91~1a~áo espec1f1ca de .~d1od1~usáo, :onforme ~ort~~1~s 
..,r~ 100\. ·1e 14 04 Si::,.: 421, \'iiii: 0-'9 n,3 C4, p1·ocE:dlf'.l~: atr~ves 

1oo:. ~:locEs=r.~ nrs 50 684,tH c. 51 :ee r-:: IE'SQ-=.t.tl.·amE'r.+-

1 I ...... ~IJ.d 

• t;. t, E 1 . (. ,
··~l..J•lli•.l"'l• 

,,, 
•'= I-" r az.c.. 

DGI MERiTO 

, .:. o.:lu~r .:, 

•' .o 
"' ,. 'I "• 

lt;O dE: 

-, 
! - _., - -.... 

.•Jn1J1 , ..: l
·uc , .-.de 1·" -, ' ' ,- .; lc.. 'c 1:. :: :.1 • 1..1 _ 

,_,:i,. • ,'3, J•ilrD~ ., . ' · • '- : .• -r, 1: ~ ·- u _ 1 •- I ; 
(, ':: , ,. ' 1 l .. ::,._, I t ,_'2, -~ 

F'or -:.ua Yez •:o kt:'l'' 1 une:nt '-' dos .. ..::rYl(;.O:i rte: 
Ra.Cilodlh• ao, ··Provado ,_r]o Decreto ~~.- 0::2 ...... '5 • .Je :a jl? outubro 
de 1Qo63 r::Jecla\"i'l 

Art ,!7 o, ~· Cl.i!:O':I 

anos •' 
,, _,;:I" V 1 tO de 

P.sl .. -· -1c tc:lc'Jlsc'o 

~ .. concesc.io < 
l"ilG\IlOdl fliSi:ÍI,) 

P• I"D'Il~:.:C::c..o 

- •:tn lll ,. j~ 

o:f"~. :le :.0 
) ~ 1 

... u lol ZC • 
'dez:• 
,.nos 

~ L•P ""r"rrtn _ 10 .... ,v. .-1-=t. Lc ... -·- oJ :"'3'5 
de 2= Jc JUnh~ ·~c tQ72, 3S ent1dad€~ ~11e dc~e13rem ~ r€nOJ~~~~ do 
!-'razo .:lE ,..u:a outorga, dever:Jo d1r1g11 •equ~rlme:nto :..o o.irg:áo 
~ompc.._ o:., no FJE=!rloda ... ompr-c.:n•J:do utl"•: (lo~ '::oe.)l.tc.: r:: o ::o 
1 t-ei"C&.lr•rJ Rli"õ: •nti'1101" i!.O léT .. lMO .JO r f·SPE'C.tl\10 Pl"i\ZO 

O prazo dr ~1qin~1~ 1~st~ p-crm1s~A~ teve ·eu 
te1·mo i1nal no d1a 07 di oYtubi"O ..... 1990, J.Hn.ql..lanto con~.:c;ou a 
Vlg~r~r • ~7 ri~ ·~UtUbl"O de 3980, om A PUb]lCa~~~ dO ~tO 

cor~~~~ondEnt~ no D1~r1o Of1~1al da lln1ã~ 
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!) 

exame 
de 1097 

O ped1do de r~no-~~~0 ,Ja Qutorga, 
rQl protoLol~dc n~sta DElcga~l~ ~Cglon~l c~ 24 d~ 

CJ1"t.Ãnto. :ll!'nt.-. do P•·::~ozo lcq:ll 

Qr:a. ~m 

agosto 

9 
apro.r.1.diJ pe 1 ::" 
com .:E'9UlntE 

A .-~quere=ntE-

Portarla nr 270, 
(.QIIPOI!'l"io 

·Em 
..te 11 

o~uad~-o 

·1ezrmbrc. 
:oDC.letarl~• 

de: \990, 

COTI3TAS cor.:.s '.'ALOR-tJCZS 

ALAre ··.,-,I,TTNS DO NASCIMEt'TC 
ORAiiH•CS r ORGES [10 HASCII1ENTO 
HeL l.J 11o~RT li•S I.ORGE:S 
CEL~.OIJ 11.;RTI NS BORGES 

1S 
15 
15 
15 

5 .... 15 576.00 
::;76 15 576,00 
'!j"'T(, 15 5"'6,00 
~-· 
~ " 15 576,00 

\t.J Quando ·"1õ .-:ou"tol·g.l r:l, t-crmls..l.;.iu ")1 ,p,·n .. ·a.do 
o . .J::l-.t:• C.CL~~O~~ .,,~RTII~S DClRGE~' -c.m._, ,_.EREt''"r:" d'\ :y(:lE:d~de: 

11 l::m n··que~·lmcn· ~ :I o')(.00:01-All0 O.:IP 28 11 Cl., .l:i 

q .í.:.í.' 10 P.-oce:;.-.::. 11r •"'5 !'11'5~ -~~ Tl 101 .:ontldade 
·.·o~ll.:l'"Ou .. :~ .J.PYO\."":\.;:Ío -1 ... ~odo~ o: cott:t '\.,:: ,J)I..:~. ..11 admln13traç:.á.o r.. 

r~pr- ·nt~~~o JUdlCl~! ~ eYtr~~ JUdl~~~~ ,J~ ~oc1cd~dE, ~empr& .m 
c.-cr.1 Jn· ,jc •:101-:-, ,-:q,bendo -._ cot1c-t~ rEL501' 11ARTIII~ BORGES r) 

• ....... h ..... ~.rn:r.I~TE ,·.te• ·:ntrr .uut•·~-. -:.,·,pt~=l',..ue-s 

12 n. "'· ..te: ~1/04/87, 
:E'f.,_, ....... pe:d1dos :q:n·FsE"nt'adO!', ro1 ~mt'!':.a ,,,..:iiiiE :..=opecto. ou 
:.E"J • n.i.:. ca.m1nvl. ,., .:.:-dldc do: •nod~ rJ :-• .;·:.:. •1.) ~.~c;.c . .:. d1ret1vo, 
·mboJr- 1 ... Vld..:;•iiEO• ~~:. 1.1-:.t. •..tLdo, ·.,.z-&·, , - t -, ,._ ~1 o:.ncEn.aemos que .... 
·~ml. -.~.. -1•0 1-. ~~ •JPrt·'1- .... , .,_.o,·' •·htC uJE 1:e. .--novl:\;;i\o dã. 
-""I!:" -' •~t._.·lorr.or:"':C.,I",a , c-t01 nv 1o:. • t.•.J::- :;.t:- Deloe.ga.-=:1'9., 
""' 1• I• .. c, •-:lC't !llr,,.j:., .j , ,.._ .] 'OC1...,.1 10 

.... ,. C1 õl ,.;- nt r ,,, ,-. 

' ,.,. 1. • • .. :.. • 
" 

.- ... ~ "lUl-:.·rrc.r .... 
'•)•·:..rr -t 1 Llou ... ..:Ja.s 

conforme menctonado ~~ Fl~ Si 

11 E egular .. 
per.,nt\: •::. F11ndo de I='Isc:~ll:Z!o.ç:á'IJ d'::'s 
• crntorme ... fo1 m11.~;ão di-' n~ 52 

s1tua~~;~õ da ~ermt~ston~rta 
Tt=>lC"cnmunJcac;Õ€'; - F'ISTEL 

12 
~ad 1 ar! .. o~:u :-.á.~l 

1::: 
Vlginc 1a. ·:Iii 
deze:mb1·o de 
portar ta .:h: 
de.ze:mbra d.E 

C:m-:•·ll:~c"c o 
ver:.f'lt.OL•-se .:;..1~ .. '\ 

Cada~trc. 

c.ntJdc.d~t. J.OC J ,.. .. 

Fl~,lm~~lr, obs~,~~-~~ ~u~ pra~o 
~uto~~a ~~veril ~e:r r~no .. ,do ~ part:• d€ 19 
1987, ~€nd~ ~m vtsla ~ dat~ de ~bll•.il~io 

?E'rmt!:sáo. ·"O Dlál"lo Oftcta.l da Un1ão, ._ . .:.E:JC.., 1° 
oJ 

de 

de 
dE 

de 
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':o ..-pc,_~o. _c,nc.lulmo: ... ~lc. t:ILhllmE'·'O do 
pF"d1do. •:nc.•lhlnh~\ln•'J.. '"' • ..,: :-:. '\'.J ;:'•ep ... , ~m.::nr.:. !..: •·•to• ~.,.... !1 
'SE"C:TE't-':1, 1-::\ de I--]0:.Li:1ll.:""==IÕ.Õ:í C IILitO:,•.~:!\S, 1-rtr:::. ~I O"S::...S: ... 'o.LJ•IoE"nte,. 

-~ 
!I L ':IA l'Cr"'T :: ~ Il..'iA [•E ( .:.M1- •'H•f;.EU 

A ~1D·•"Tr.. .'.'IJníi·~.=-6 
/ 

De anlem. 6 CONJUR pn pr ..... uimllnl~ 

ara~~~ .. r. u. ó'ie.f"'!J~e ~~~ ... 
e-•· .L.,-sro -··--

(À Comusiio di EductUJiio I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 28, DE 1998 
(n" 484.197, na Cimara dos Deputados) 

Ap.,ova o ato qa. r-o- a pe:au.ssao 
oato'"Vada à aÁDlO O 1'0110 LTDA., atv.
al.ama;t.e d-C!II;"ede :a.pna•a Jazzaa1J.•
d.- O 1'090 S.A., l'&"'a .xploo:- •-
riço ciso o:..U.ocU..~usão scmoo:a - ~-=-
qUac .. a .aclalada na co.dada ciso Foo:Q
l.eaa, l!:suaa da c...,à. 

Ao:t. 1" • ri.- apo:o•ada o ato a qa. •• ... ~.... a 

l'ol:'tal::i.a n• 100, ele 22 ele Junho ele 1912, cpe z:eaova poo: elea 
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liDOs, a pa&"t.i:.: CS. 8 CS. jwlha CS. 19811, a JMOZOilissAa autaqada à 

McU.a o 'l'ova L't.da. , amalm8D.u d8D~acla Blap>:esa Ja=a11sti.ca 

O '1'ova S .A., pao:a exp1o>:a>:, •- diz:a .. ta CS. -c1us .. viclacs., 

sez:vi9a CS. :.:adiaciifusãa saDO>:a - fz:eqaãac .. a moc:lu1acla aa 

cic!eCS. CS. Fa:.:ta1eo:a, Estada do Ceaz:á. 

kt. z•. bte D-z:eta Leg._slativo eat>:a - Yi'JO>: aa 

data CS. •- pab1icafi'Aa. 

c:iHIM DOS DZl'U'rADOS, /.'1 CS. U.:.:>.l CS. 19118. 

MENSAGEM N'13S3, DE 1m 

Nas la1IIOS do Clico 49. iDc:iSD XD. camllilllda com o I t• do Clico 223. da 

~ FedcnL subalclo l+ " ;:t1 CIO Coaaa I N.a-1.. -paliado de E•; ~f;lo 
de Moli- do Seabor MWslro c11: Ellldo elos TIWISjiOirleS e d&s CoanllliciÇ!Ies o • da 

PanMia a" 100. de :ZZ de jaDIIo de 1992. que_. a pemaisslo -arpda l JUdio O Povo LldL. -•m- denonliMda EMPRESA JORNAúmCA O POVO S.A.. para aplanr lel'lil;o de 
ndinlifudO _.em fnqDeac:ia maMMp aacidade de ForWezl. Esado doCart. 

Bnsaia. Z8 de julho 

(.~-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 60192-SNC, DOS SENHORES MINISTROS 
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

- .. 
"'lit' ... U .... I I ..... • 

de 1992. 

Porter•e nO 100. de 22 de junho d• 1992. pele ouel ~•nov•i 

• ae~•••••o de EMPRESA JORNALÍSTICA O POYO S.A •• a•~• exalo~•~ se~ 

VIÇO d• redtodtfus;o sonor• e• fr~QÜ;n~•• modul•d•. n• c•d•dr de 

Fortelez•. Es~•do do Cear~. 

445 



At.AIS 00 SENADO fEJ)ERAL o\BRIL DE 1998 

2. 

bre o ped•do. ~ons•d~r•ndo-o dev•d••en~e tns~~u•do. o Qur •• 

a deftrtr o reQurr•~nto de renoveçao. 

3. 
çeo. o ato or rrno,.açao sOtn.-nt. .. produ~ -; r•f!:•tos le-ga•s epos d•l• 

beração do Congres$o Nac•onal. a Que• encar~ço s• dtgnr Vossa Eacr 

l;n~·• d~ rn~a•rnhar a ene•• port~r•a. acomoanheda do oro~~~so adm• 

nts~rattYO Qur Jhr deu or•ge•-

Af~t ALY~S DE CA~A~CO N(TTO 
Monostrod..(~dosTr., ·- ~. ,.~ ~ 

'SIPCJI ~ e ~s ~•caç 5 

MINIS~ÉRI~ 00: TRANSPORTES [ DAS CUMU~ICAÇ6ES 

~ •• 100 ... 22 .. ,_ ... 
O Ministro de Estado .._ Toa : t.n e d.. c-..;= ; , no uao 

de •u•s etrtbu•ç;es e de ·~ordo co• o d•aoosto no •~t. 6•. ••~••• 11. 

olineo d. do Leo 8.411, de 13 de •••o d• 1992. • tendo e• ~iate o ~ 
consto do P~oceaso nl 19.108-000186/89. ~••••~•= 

I - Reno~or, de ocordo co• o ort. 33, S 3•, do lei nl 
4.117. de 17 de ogoato de 196Z._u~ 10 (dez) onos, o INrtir d11 08 de 

junho de 1989. o per•••••• ovt~v~• ; R;d,o O Povo Ltdo., otuol .. nt• 
den .. onodo EMPRESA JORNALISTICA O POrO S.A •• pel• Po~torio ft• 565, dP 

OS de JUnho de 1979, poro•eaploror. se• doreoto d• •aclusiwidode, ae~ 

viço d• ~•d•od•fuseo sonora e• freQGenc•• eodul•d•. n• c•dede de Fort~ 
lezo. EstAdo do Ceo~;. 

11 -A •••cuç;o do s•rv.ço. cuJ• outorg• e refto••d• po~ 
••t• Po~~•r••· reger-se-; pelo C~igo Br•s•leero d• Tel•eo.untceçÕes. 
leia subseQGentes ~ seus r•aul••efttõs. 
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III -Este ato so-ente produzrra efertos legors apos d• 

liberoç;o do Congresso Nacronal, nos ~•r•oo do § J9 do art. 223 do 

C:...atiturç;o. 

11 - [st• Port•r•• •ntr• ~· ~·gor "• d•t• d• au• publ! 

~ 
AFFONSO 

----. .. 
ALVES OE C~ARCO NETTO 

' 

MINIST(RIO DA INFRA-ES~~UTU~ -------
P!lOCESSAI)~, I 
ot o~ ··· 

EM --'·Yfb:·· ~ 
ASIIHAIUIIA 

,._.,. n~ 090-A 118 29 de aqosto e111 19 90 - . 

0 DIRETOR DA DIRE'l'ORIA REGIONAL DA SECRETAli.IA NACIQ 
RlL DE COMUNICAÇÕES EM FORTALEZA, no ~so de suas at~1bu1çõea e 
tendo em vista c que consta do Processo n9 29108.000324/90, 

R E S O L V E: 

I - REVOGAP, a Portar1a n9 090, de 29 de aqoato do 

1!190 I 
II - Autor1zar, nos termos do art1ao 101 do Requlamea 

to dos Serv1ços de Radiodifusão, à EMPRESA JORNALlSTICA O POYO 
S/A, a alterar o 
o capital ã nova 
.. ntar o Cap1tal 

seu estatuto social, com o objetivo de adaptar 
un1dade do Sistema Monetàr1o Brasileiro e a~ 

para Cr$ 34. 785.?39,00: 

III - Em consequenc1a o ~uadro societãr1o ficou 
COI:Iatitul:do: 

assim 

ACIONISTAS 

o..ócrito Rocna Dummar 
Mlln.a LÚc:l.a - Mcnt.aneqro 
JcJM RaillunSo de Albuquercrue COSta 
.Jaio Dummar F Uno 
Lúcia Maria Dummar Abou Asly 

~L .•••••••••••••• 

(À Comusiio de Educação} 

ACÕES 

25.515.340 
4.609,110 
2.956.788 
1.008. 786 

695.715 

34.785.739 

VALOR Cr" 

25.515.340,00 
4.609.110.00 
2.956.788.00 
1.008.786,00 

695.715.00 

34.785.739,00 

.147 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 2o, DE 1998 
fn• 48S/97, na Càmara dos Deputados) 

'\JIRIL DE 1998 

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO SERTÃO CENTRAL 
LTDA. para explorar serv1ço de J:"ach.o
difusão sonora em onda media na cida
da de Senador Pompeu, Estado elo 
Ceara. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta· 

A:rt. 1°. F1ca aprovado o ato a qu.e se ra~ere o 

O.creto s/n °, da 30 da JUlho da 1992, que renova por dez aDOS, 

a part1r ele S da dezembro de 1987, a cancessão outorgada à 

Rácl1o Sertão Centra~ Ltda. para explo:ar, sem d1ra1to da 

ezclus1v1dade, serv1ço de ra~o~fusão sonora am onda ~a na 

c•d.acle de Senador Pompeu, Estado do Ceara 

A:rt. 2°. Esta Da~reto Leg1slat1vo entra e. v1gor na 

data da sua publ1cação. 

MENSAGEM l/9 3 99 , DE 19 9lo. 

Senhores Membros do Conpesso Nactonal. 

Nos r.ennos do arugo 49, iiiCiso Xll. cl!lllbmado com o i I" do arugo 223. da 

Consututção Federal. submelO à apreaaçlo do Congresso Na<:tonal. acompanhado de Exposição 

de Mouvos do Senhor Mtrustro de Estado dos Transportes e elas Comumcações. o aiO constanU! do 

Decreto qw: "Renova a concessão ouiOrgada à RÁDIO SERTÃO CEN1lV.L L TDA.. para 

explorar serv1ço de rac!Jodtfusão sonora em onda média. na ctdade de Senador Pompeu. Estado do 

Ceara". 

Brulba. 30 de julho del992 

(.Gt<J,.r-
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ••12, DE 01 DE .JULHO DE 1 .. 2, DO SR. 
.. IIISTilO DE ESTADO DOS TRAIISPORTES E DAS COMUIIICAÇÓES 

Tenho • honra de sub••~er • elew•d• consoderaç;o de Vossa 

EaceiPnc•• o •ncluso proJeto de decre~o de renov•çdo do pra:o de v~ 
gênc•• da concessão oYtorg•d• • RÁDIO SERTÃO CENTRAL LTDA •• par• •• 
piorar servoço de r•d•Odl(usdo sonar• •• onda .;d••• na c1dade de 

Senador Po~eu, Estado do Cearã. 

z. O ped1do de renovaçdo encontra-s• dev•d•••nte onstru;do de 

acordo co• • leg•slaç;o •• v•gor e • estação est. func•on•ndo de~ 
tro da• caracter;st•cas tecnrcas a ela acr•bv;Gas por este M•n•sti 

J. Nos ter•os do f JV do art. :23 da (onst•tuoçdo, o ato de 

renovação sOMente produz•rá efe•tos lege1s •oÓs del•beraçdo oo ~o~ 
greaso Hac•onel, • auem dev•ré ser re .. ~•do o p~ocesso ~d••n•s~~~ 
t•vo pe~t•nente. que • esta •co•p•nh•. 

~. Est••• Senhor P~es•dente. •• ••nh•a cons•de~•çÕes • ~espe~ 
to do ••nc1on•do prOJeto de decreto. que sub•eto • el•v•d• cons•d~ 

r•ç•o de Voss• Exc~lênc••· 

A~ ALvtS DE CAIIARcó' NETTO 

llin•st:ro de Est.ldD .. T .. IIIPU tw e c&.s c-....~ 

DECRETO DE 30 DE .:IULIIO DE 1992 

~•no~e • conc~s .. o outorge~ • RADIO 
StRTAO CENTRAL LTDA •• _pere eaplorer 
••rv•çq d• redtod•fvseo sonore e. 
onde .. d••· n• c•cle~e de S•nedor PO!, 
oPu. [stedo do Ceere. 

O Presidente da Repúbllc:a. no 
uso des etr•bu•~Ões Que lhe confere• os erts. &4. •nciso IY. e 223. 
de Const•tvt~io. e nos te~mo• do ert. 6•. •nc••o 1. do Decreto nl 
88.066. de 26 de J•netro de 1983. e tendo e• v•ste o Que conste do 
Processo nR 29.108-000576/87. 

DECRETA 

Art. r• Fece renov•d•. de ecordo c~ o ert.Jl. 
I l'• d• Le1 nl 4.117. de 27 de egosto d• 1962. por 10 (dez) enos. 
e pew;:t 1 r de OS de deze-.bro de 1987 • • concessio outorgede • RÁDIO 
SERTAO CENTRAL LTDA •• CUJO prezo res1duel d• outorge fot ...-•do pe 
lo Decreto se• nu .. ro de 10 de •••o de 1991. p•r• e•plor•r. ••• di 
rettO de e•clus•v•d•de. servtço de red•odtfus•o !onore e• ond• ·~ 
dte. ne c•dede de Senedor Po~eu. Est•do do Ceere. 
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2, I li 1...:0 -.J,-. Pr-. '"" de 
drod1fus~o. ~uJol C'UIC'rgdl e rl!'ru: ... .:o• .. t. reQe""-~•-• P! 
lo Codrgo !ras•l~rro de Telecomuno~d~~· • 
regu la•ent..,s. 

I P 1 • uu "<:iilo&"n'te~ ~ '!>t!'Uio 

Art. z• (ste dlt.:O ........... ,r .... r••lu:rr.a 
gar'So a~'!o drl1beraçeo ~O (ongrll.'!'!oC" "-d,;l(•f"I.JI ro~' .. ,..,.. .. 
•rt.. 223 da Const•tut~ao. 

Art. J• [ste t'ecrr to -:r•tr.a 

rfertos 
do 'i J• 

Bras; lu. 30 .Je 
depe~d;ncra ~ 104° da ReDubl•ca 

JUlho t .. •'!''l2, 1'719 da 

Ministér1~ da Infra-Estrutura 

r o.u.r_;,_--

C..U-

PARECER CONJUR/RR-FZA/COT/DNPV n9 114/90 

.. 
dÕ 

'!! 

Referênc1a: Processo n9 29108.000576/87 

ABRIL DE 1991< 

Origem RR/FZA/Coordenação de OUtorqas/ 

DNPV 

ASsunto 

Ementa 

conclusão 

Renovação de Outorqa 

Ocncessão para executar serviço 

de radiodifusão sonora cujo prazo 

teve seu termo final em 05.12.87. 

Pedido apresentado temrestivamen

te. 

Requlares a situação técnica e 

a vida societária. 

Pela edição de decreto renovando 

o prazo da concessão. 

RADIO SERTAo CERTRAL LTDA, concessionária do serviço de 

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Senador Pompeu, E~ 

tado do Ceará, requer renovação do prazo de viqência de sua co~ 

cessão, CUJO termo final ocorreu em 05.12.87. 



ABRIL DE 199~ ANAIS DO SENADO FEDERAL 

I - HISTORICO 

l. Mediante Decreto n9 80.408, de 26 de setembro de l977,foi 

autor1zada concessão à RADIO SERTAO CENTRAL LTDA, par~ explorar 

por 10 (der) ancs o serviço de radiodifusão sonora em onda média na 

cidade de Sanador Pompeu, Estado do Ceará. 

2. A outorga em apreço começou a vigorar em 05.12.77, data 

de publ1caçio do contrato de concessão no D1ár1o Oficial. 

II - DO MtRITO 

3. O Código Bras1le1ro de Telecomun1cações, 1nst1tuido pela 

Lei n9 4.117/62, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 

lO (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (~) 

anos para o serv~ço de telev1são, que poderão ser renovados por p~ 

" ríodos sucessivos e igua1s (Art. 33- § 39). 

4. Por sua vez, o Regulamento 

n9 52.895$ de 

dos serv1ços de r~fusão 

aprovado pelo Decreto 31 de outubro de 1963, declara: 

"Art. 27 - Os prazos de conoessão e pernn.ssão serão de lO (dez) 

BllDS para o serviço de radiOdifusão I!IOrlDm e àe 15 ( qu1nze l 

a:ncs para o de tel.evl.são" . 

5. De acordo com o art1go 49 da Lei n9 5.785, de 23 de JUnho 

de 1972, as ent1dades que deseJarem a renovação do prazo de sua 

outorga, deverão d~rig~r requer1mento ao órgão competente, no P.! 
ríodo compreendido entre o 69 (sexto) e o 39 (terceiro) mes ant~ 

rior ao término do respectivo prazo. 

6. O prazo de v1gênc~a desta concessão teve o seu termo final 

dia OS de dezembro de 1987, porquanto a outorga começou a vigorar 

em 05.12.77, com a publicação do ato correspondente no Diár1o Of! 

cial da mesma data e o pedido ora em exame foi protocolizado nesta 

unidade regional no dia 30.10.87, dentro, pois, do prazo legal fl. 

01. 

7. A requerente tem seus quadros societãrio e di:et1vo 

dos pelas Portarias n9s 081, de 09.08.88 e 159, de 04.12.89, 

a seguinte compos1ção: 

aprov!! 

com 
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--------~-=~------------~==~~ 

COTISTAS ~ 

Franc~sco Fo~seca Coelho 150 

VLlma Varandas Coelho 135 

José Rol~m Gomes 15 

Total.... . . . . . . . . . . 300 

c.r.RGO 

VALOR NCz$ 

150,00 

135,00 

15,00 

300,00 

01.::-etor-Gere:tte Vil:na ''ara!'lc.!s Coelho 

il. Cumpre ressaltar que durante o ul~1mo perí~do ãe 

c1a da outorga. ~ ~nt1d~de sofreu ~enas. c:r.ior~e se ver1f1ca na 

1nformação ~rocedente da seção de F~scal1=a~io à fl. 

tes de processos de apuração de ~nfração ~nstaurados 

33. resu1tan

na forma da 

leg1.slayão em Vl.gor: por 1nfraçào ao art. :..; do RSR e letra "n " 

do Item iii do Contrato de Concessão celebrado em 28.11.-7- DOU 
de 05.12.77, pena de multa de Cr$ 60.000,00, estabe~em Porta-

r1a n9 0338, de 30.01.81; 

Por 1nfraçã.o aos 1tens 8.1. 2 e 8.1. 6 da Norma 06/76, conf1gurando 

1nfração prev1sta no art190 122, n9 14, do RSR, pena de multa de 

Cr$ 206.09G, estabelec1da em despacho de ~9.10.84. 

9. De acordo com 1nformação da menc~onada Seção de F1scal! 

zação as m,..1ltas foram recolh1.das, conforme comprovantes cu] as c§. 

pias constam neste processo às fls~ J6 e 37. 

10. A em1.ssora se encontra operando regularmente, dentro das 

caracterist~cas têcnLcas que lhe foram atr~buidas, conforme menc12 

nado à fl. 32, pelo Setor de Engenhar1a desta Req1onal~ 

11. 2 reqular a s1tuação da concess~onaf1a perante o Fundo 

de F1scalização das Telecomun1cações - FISTEL, consoante informa
ção de f1. 38. 

12. No caso de uma solução favorável ao pedido de renovaçao 

da outorga, a ent1dade deverá adaptar o seu capital ao novo padrão 

monetário vlgente. 

13. Finalmente, 

qa deverá ser renovado 

observa-se que o prazo de v19ênc1.a da 

a part1r de 05.12.87, tendo em v1sta a 

de publicação do contrato de concessão no D1ár1o Ofic1al. 

ou to r 
data 
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III - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conluimos pelo deferimento do pedido, 

sugerindo o encam1nhamento dos autos à Coordenação de OUtorgas, do 

Departamento Nac1onal de Serv1ços Privados-DNPV, para subm1ssão do 

assunto ao Senhor Diretor do DNPV. 

E o parecer, '' sub-censura". 

Portaleza,CE, 07 de novembro de 1990 

-~ ,../.,L.t,.._L e'"o.1.."" 
JOSE DE ALENCAR ROCHA FILHO ,. 

Ass1steffte Jurídico 

Encaminhe-se o presente processo, à Coordena 

ção de Outorgas, do Departamento Nacional de Serviços Privados 

DIIPV. 

'""···:-~~- --:::::"'· .. '''' 
Di~~nal 

(À ConWsão de Educação) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 30, DE 19!18 
(n" 486197, na Cimara dos Deputados i 

ABRIL DE 1998 

Apzoova a ato ~ rllllOV'a a CDDC888i.o 

d8fa~1da à RÁDIO Zlll'nU!: UOS LmA. 
~· eçl.o~~ sa,...,..ç=o d8 ~acu.~usAo 
soao~a .. ODeia ....U.a aa c~dade d8 
s ... to Alltôa1o elo Sucloaate, !:atado elo 
Pazaaá. 

O CONGRESSO NACIOHAL c:lec~ata: 

~t. 1°. F~ca ap~ovaelo o ato a qaa sa ~f•~ o 

Dec-to s/n", da 30 d8 jul.bo da 1992, qae ~eaova poz c:lea &llOa, 

a pazt>.~ d8 3 d8 ~zo d8 19111, a cODcaaaão d8fez1da à 

RA<U.o Zlatza lU.os Ltda. ~· eap1ozaz, ·- .u.~~bo -
excl.ua1Y1dada, sazvtç=o da zadiocU.fusão soao~a aa ODeia -'dia aa 

c.idade de Saato A11t:õn1o elo Sucloasta, Eatsdo elo Pazaaá. 

~t. 2°. Eata Dac~·= L4q1s1at1YO aatza .. Y190Z na 

data d8 sua publ.~caç=ão. 

MENSAGEM N9 408, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Naaonal, 

Nos tennos do arugo 49, IIICISO XU, combinado com o § I" do artigo 223, da 

CODSUIWÇio Federal, submeiO l apreaaçio do Congresso N8ClOIUII, acompanhado de Exposiçlo 

de Mouvos do Senhor M1rusuo de Es1iado dos Transportes e das Comumcaçiles. o a10 COIIIWIIe do 

Decre10 que "Renova a concessio ourorgada à RÁDIO ENTRE RIOS L IDA.. para ~lonr 
serYIÇO de rad•od•fuSio sonora em onda m6cha. na cidade de 8111110 An10111o do Sudoeste. Earado 
do l'll'aú". 

Brasfilll., 30 de JUlho de 1992 



ABRIL DE 19Q~ ANAIS 00 SEI' ADO FI:.DERAL 

EXSPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 102192 DE 9 DE JULHO DE 1992 DO SENI:_IOR 
MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇOES. 

Eacelentiss1~ Senhor Presidente da RepÚblica, 
'S'enho a honra de sub.aeter à elevada contt1deração de ··osaa 

Eacelincta o incluso projeto de decreto de renovação do prazo de V! 
sineta da concessão outorsada a RÁDIO ERTRE RIOS LTDA •• para eapl~ 
rar se.rvlç"O de rad10d1tusào sonora e01 onda acUa. na cidade de Santo 
Antonlo do Sudoeste. Estado do Paraná. 

!. O pedido de renovaçao encontra-se devSdamen~~ 1ns~ruido de 

acordo co. a Jealslação ea vlaor e a estação está tunclonando dentro 
das caracteristlcas técnicas a ela atribuÍdas por este M1n1ster1o. 

3. Nos te.-.os do § 3• cR> art. 223 ela Const.l tutção, o ato de ~ 

novação aoaente produ:r.trá e:rettos leaais apÓs dellberação elo Conare~ 
so Naclonal, a quem deverá ser remetido o processo adaln1strat1vo 
per~1nente. que a esta acompanha. 

•· Estas. Senhor Presidente. as minhas considerações a respe! 
to do -nclonado projeto de decreto. que submeto à elevada consider_! 
çio ele Vossa Eacelincia. 

Respe1tosa.ente. 

DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992 

Renova a concessão outorgada a RÁDIO 
ENTRE RIOS LTDA.~ para explorar servi 
ço de radioditusao sonora em onda me 
dia, na cidade de San~o Antonio do Su 
doeste, Estado do Paraná. 

O Presidente da República, no 
uso das atribuiçÕes que lhe conterem os arts. 84, inciso IV, e 223 , 
da Constituição, e nos termos do art. 6•, 1nciso I, do Decreto n• 
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em V>sta o que consta d~ 
Processo n• 29.105-000840/91, 
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D E C R E T A : 

Art. 1' Fica renovada. je acordo com o ar~. 33, 
§ 31, da Le1 n' 4,117, oe 27 de agosto OP 1962, por 10 (dez) anos. a 
partir de 03 de novembro de 1991, a concessão deferlda a RÁDIO ENTRE 
RIOS LTDA., ~ujo prazo res1dual da outorga f~1 mant1do pelo Decreto 
sem número ce lO de maio de 1991, para ~xplorar, sem direito de exclu 
s1v1dade, serviço de rad1od1~usão sonora e~ cnda méd1a, na cidade di 
Santo Anton1o do Sudoeste, Estado do Parana. 

ParÁgrafo único. A execução do serviço de 
difusão, cuja ou~orga é renovada por este Decreto, reger-se-á 
CÓdigo Bras1le1ro de Telecomunicações, Je•s subseqUentes e seus 
lamentos. 

rsd1o 
pelÕ 
reg~ 

ga1s 
art. 

Art. 2• Este 
apÓs d~l1beração do Congresso 
223 da Const>tu1çào. 

ato somente produzirá efeitos 
Nac1onal, nos termos do § 31 

Art. 31 Es~e Decreto e~tra em vigor na data 
sua publicação. 

BrasÍlia, 30 de 
Independênc1a e 104• da RepÚbllca. 

Julho de 1992: 1111 

IUJIISTERIO DI\ INFRA-ES'IRUTlllA 

PDJ I m SEPRIV/SECOI'IIIUNFRA-PR 11• 147 

IE UBII:IA : PROCESSO N• 29105.D0011411J'91 

811 JiWiE RADIO ENI1IE RIOS L TDA. 

AS!IIO'O REMJIIAÇAIJ [E IJliTtRGII 

EMENTA Concassio pare executar serviço 
da radiodifuaio sanara,cuja pra 
zo tem seu tenno final em 02 dê 
Oazembra de 199,, 
Padido apresentado tampastive -
manta. 
R•gularas a situeçio técnica • 
a vida societiria. 

CDNCLUSAD Pelo Oeferimanto. 

RADIO ENTRE RIOS LTDA •• concass1onir1a do ••rviço da~ 
diadifuaio sonora em ondas médias na cidade ae Santo Antonio da Sudae•te, E•t• 
da do Paraná, requer a ranavaçio do prazo da vigência de sue concee•io, cujÕ 
termo final ocorreriam 02 de novembro de 1991. 

le 
dÕ 

de 

da 
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HISTIRICD 

1. Medianto Decreto n9 86.400. da 28 da setembro de 
1981. foi autorizada concessao ã RAOIO ENTRE RIOS LTDA •• para explorar. par 10 
(daz) anos. o serviço de radiod1fusão sonora em ondas midias na cidade de Sen
to Antonio do Sudoeste. Estado do Paraná. 

2. A outorga em questão começou a ViCPrar am 03 da no -
~ra de 1981. data de publicação do contrato de cancassia no Diário Oficial. 

00 I'GliTD 

3. O Código Brasileiro de Telacamuniceçãas. institufdo 
pele Lei n' 4,117. de 27 de agosto de 1962. estabelece os prazos de 10 fdazl 
anos pare o serviço de radiodifusão sonora e 15(qu1nze) anos cara o serv1Qo de 
telavisio. que poderá ser renovados por per!odos sucessivos e iguais (art. 33. 
f 31 ), parlados esses m8nt1dos pela atual Constituiçia (art. 223. i S'). 

4. Por sua vez. o Regulamente doa Serviços de Radiadifu 
sio, aprovado pele Decreto n9 52.795. de 31 de outubro de 1963, declara: -

•Art. 27· Os prazos da concessão e permissão seria 
de 10(dez) anos para o serviço de radiodifusio sono
ra e de 1S(quinze) anos pare o da televisão•. 

S. De acordo com o Artigo 49 da Lei n9 5.785. de 23 de 
Junno de 1972, as entidades que desejarem a ranovação do prazo de sua outorga, 
deveria dirigir requerimento ao órgão competente, no per!odo compreendido en -
tre o 69(sexto) e o 3'(terceiroJ mis anter1or ao térmdno do respectivo prazo. 

S. a prs=o de v1gência desta concessão tem seu termo fi 
nal no dia 02 de novembro de 1991. uma vez que comaçou a vigorar em 03 de no 7 
vembro de 1981, com a publicação do ato correspondente no Diário Oficial da 
Uniio. E o pedido ora em exame foi pro~ocolado nesta órgão no dia 05 ae agosto 
P.p., dantro. pois. do pra~o legal. 

aprovados pela 
composições : 

7. A reauerente tam saus quadros societãrio a dirativo 
Portaria-CTA n~ 207, da 30 de maio de 1985. camas seguintes 

IDriSTAS 

Zaliria Paron Ferrari 
Ideir Paron Ferrari 
Plldra Milani 
Iva Maro 

~ 

Sarcia Arganta 
loai Otacilia Fabricio P1va 
Pedro Dias Drtage 

6.400 
1.900. 
1.300-
1.100/ 
1.000.-
1.000/ 

600...-
400./ 
~/ 

14.000 

Sally B111bia 
Ubirajara Pedro Coutinho Correa 

GERENTE GERAL 
BERENTE ADHINISTRATIVD 1 

GERENTE CIJI'ERCIAL 

VNJR CRS 

6.400.000 
1.900.000 
1.300.000 
1.100.000 
1.000.000 
1.000.000 

600.000 
4DD.OOD 
300.000 

14.000.000 

SERGIO ARGENTA 
ZELIRIO PERON FERRARI 
IVO I'ICRO. 

8. Cumpre rasaaltsr que durante a par!odo 
e entidade foi adv•rt1da am uma ocasião. conforma se verifica na 
p~cedante da Seçio da Piscal1zaçio. às fls. 32. 

da outorp , 
infonnaçia 
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9. A am1asare sa encontre operenda regularmente. dan -
tra das caractsristicas tãcnicaa qua lha ~oram etrtcui~as. con~orma manciane
da •• fls. 31. pelo Sator de Engenharia. 

10. E regular e situação da ccncass1onir1e parenta o 
Fundo da F1scel1zaçio das Talacamun1caçãas-FISTEL. 

11. Fine~nta. obaarve·se que o p~zo de vicincia da 
autarp devari ser e partir da 03 de novembro da 1991. tenda am vista e data 
da publicaçio do contrato da c~~~assão no Diário Oficial da Untio. 

zia pele 
llal'lll da 
Nacional 

IDIICLUSIID 

Pelo exposto. opinamos pelo dafartmento do pedido. rs
Qual sugerimos o anc~nhamanto do presente processo i Loordeneçio 
Outorga. oere submissia da assunto ao Senhor Oirator do Oapartam.nto 
de Serviços Privados. 

! o perecer .. 

~ cons1dareçio de Sra. Chefe ao SECDM/MINFRA/PR 

Cur1t1ba. 03 da outubro de 1991. 

~~ ~\ -\-
ALVYR PEREIRA OE LIMA JuNIOR 

""' 
CHEFE DA SEçAD DE SERVIÇOS PRIVADDS/SECDM/MINFRA/PR 

DESPACHO DE ACORDO. 

Encemdnhs-se o processa à Coordenação Geral de Outorgas/ONPV. 

Curitiba, 03 da autu 

(À Comusilo tk Edllt:açiio) 



ABRIL DE 109~ AN .. IS DO SEI'oADO FEDERAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 31, DE 1998 
(n" 487197, na Cimara elos Depuwlos) 

Ap-•• o ato qae r..,ova a pezai.ssAo 
outoz:vaãa à RÃD:tO E DLBVl:sio 'l'AI'MÓS 
r.=A. para explorar servi.o;:o de racU.o
~usAo sOAOra .. frequêllCo.a .....S..lada 
D& c:i.clacle de S&DtarÍIIa, Esbd<o do 
l'ara. 

O CORGliESSO HAC:tOKAL decreta: 

Art. 1•. Fi.ca ap-vado o ato a qae se refere a 

l'ortar .. a a• 119, de 12 de maro;:o de 1990, qae raao•a por dez 

uaos, a parti.r de 29 de nov..bro de 1986, a pezai.ssão 

oatorqada à U.U.o e 'rel.tov .. são 'rapaJós Ltda. para aooplorar 

servi.o;:o de racU.od:i.fusão soaora .. fr~iDc .. a modRl&de aa 

ci.clade de S&Dtanoa, Estado do l'ará. 

Art. 2•. Este Decrato Lef .. slat .. vo eatra aa vo.qor aa 

data de sua pul.:i.cao;:ào. 

MENSAGEM N9 552, DE 1992 

Seahores Membros do Congraso N&Clonal. 

Nos lermOS do aruso 49. IIICISO xn. combinado com o § t• do aruso 223. da 

CoasuiUJÇio Federal. subnu:IO a aprllCI8Çio do Congresso Nacional o a10 constante da Ponana n• 
119, de 12 de março de 1990. do hoje ext11110 Ministério das Comw11caçiles. que m~ova permisslo 
OIIICI'giiCI& à RÁDIO E TELEVISÃO TAPAJÓS LTDA .. para el<plorar. pelo prazo de 10 (L'eZI 

aaos. servtc;o de radiodifusão sonora em freqüencJa modulada. na adade de Sanlalán. Eslado do 

PlrL 

Bras!lla. J de secembro de 1992. 

{Gu.r-_ 

-
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~ortarla no 119 de 12 de rT'Iarço da 1990 

O Ministro de Estado 
comun1cações, usando das atribuições que lhe confere o art1go 19, 
Decreto n9 70.568, de 18 de maio de 1972, e nos termos do artigo 
1tem II, do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
vista o que ccn~.a do ~.c~ecso n9 29110.001261/86, resolve: 

das 
ão 

69, -
I - Renovar, de acordo com o artigo 

Le1 n9 4.ll7, de ~7 de aqos~o de 1962, por lO 
2~ de novembro de 1986, a permissão outorgada 
JOS LTDA., através da Portar1a n9 1295, de 22 
ra e"l!lora~, na cidade de Santarém, Estado do 
d1fusao sonora em freqnãnc1a modulada. 

33, parágrafo 39, da 
idez) anos, a partir de 
ã Rli.DIO E TELEVISJ.o Tlll'A 
de novembro de 19 76, ~ 
Pará, serv1ço de rad12 

Il - A execução do serv1ço de radiod1fusão, cu)a outorga i 
renovada por esta Portar1a, reger-se-ã pelo cód1go Brasileiro de Tale 
comun1caçoes, le1s subseqüentes e seus requlamentos. -

III - A permissão ora renovada somente produz1ri efeitos la 
ga1s após del1beração do Congresso Nacional, na forma do parigrafÕ 
terce1ro, do artigo 223, da Constituição. 

IV - Esta Portar1a entra em vigor na data de sua publ1cação. 

DIRETORIA REGIONAL EM BELtM 
SEÇÃO DE PADlODlFUSÃO 
PROCESSO ~9 29110.001261/96 
ASSUNTO: tenovação de outorga 

A RADiO E TV TAPAJOS LTDA, perm1&slonir1a do serviço 

de radicd1fusão sonora em frequêncla modulada, na c1dade de Sa~ 

t&rém, Estado ~o_Parã, ~onforme Port&rla n9 1~95, de ~2.11.76, 

DOU de 29.11.7&, requer no presente processo a renovação do pr~ 

zo de v1gênc1a de sua outorga. 

De acordo com o arc~go ~9 da Le~ n9 5.7BS,de ~3.06. 

72, as entldades que desejarem a renovação do prazo de sua pe~ 

m1ssao deverão d1r1g1r requer1mento ao Orgão competente do Mi 
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nistirLo das Comunicações, na período compreend1do entre os 06 

e os 03 meses anteriores ao têrmiao do respectivo prazo. 

A outorga em apreço começou a v1gorar em ~9.11.76,d~ 

ta de publieação da portaria d .. peru.ia~:o :-o :lOU, tendo s1do o 

pedido ora em exame protocolizado nesta D1retoria no dia 17.12. 

86, portanto, intempestivamente. 

A requerente tem seus quadros soc1etár1o e diret1vo 

aprovados respectivamente, pelas Portar1as DR/BLM n9 202/87 e 

MC n9 1295/76, com a seguinte compos1çao: 

COTISTAS 

PAULO CAMPOS CORREA 

JOAQUIM DA COSTA PEREIRA 

TOTAL 

COTAS 

600.000 

600.000 

1.200.000 

IIOMES 

VALOR CR$ 

600.000,00 

600.000,00 

1.200.000,00 

CARGOS 

DIRETOR 

DIRETOR 

PAULO CAMPOS CORR~A 

JOAQUIM DA COStA PEREIRA 

Cumpre ressaltar que a postulante. durante o período 

de v1gência de sua outorga, sofreu as penas e advertênclas como 

se verifica na INFORMAÇÃO 06/89, fls. 85 e 86. 

Sal1entamos que~ de acordo com a INFORMAÇÃO SFIS N9 

05/89, fls. 84, prestada pelo Setor de EngenharLa desca Direto 

rLa, a em1ssora se encontra operando resularmente e dentro das 

características ticn1cas que lhe foram atr1buidas pelo Orgão 
competente do Mlnlstirlo das ComunLcaçCes. 

Finalmente ressaltamos que o prazo de v1gêncLa da o~ 

torga deverã ser renovado a partir de 29.11.76, data de public~ 

ção da Portar1a de Permissão no DOU. 

Do expoSto, op1namos pelo encaminhamento deste pr~ 

cesso à DLVL&ão de Radiodifusão, para conhecLmento. 

Belêm, ~8 de Setembro de 1989 

t ~ .. 1.11 """-
ANA LAUR~NtiiiA RICO 

ASSISTENtE JURfDICO 
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l Consideração do Sr. Diretor Reg1onal. 

DE ACORDO. 

Belém, :a de Setembro de 1989 

}r.. .J.,II. ..n.--
AHA LAURENT!NA lLCO 

CHEFE DA SRAD 

Encam1nhe-se ã D1v1são de Radlodlfusão do DENTEL. 

Belém, ~8 de Setembro de 1989 

"' RAH'UN?~~~~~ftY"'IlfsrHt/cts ~ACHADO 
- DIB.ETOR siBST1TUTC 

MC - DENTEL 

PROCESSO N• 29110.001261/B6 

ABRIL DE I <198 

Trata o presente processo de ped1do de ren2 
vação de outorga, formulado pela RÁDIO E TV TAPAJÓS LTDA, execut~ 

te do serv1ço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na c! 
daae de Santarém-PA.· 

Nada tendo a opor a Informação SFIS n• 005/ 
89. fls. 84, encaminho os presentes au~os ao Advogado-RAD para 
prosseguimento. 

BrasÍlia, .J.Y de 1989 

ENG• JOARÍDI JOSE DOS SANTOS 

(À Conussiio de Educação) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1998 
(n° 488197, na Cimara dos Deputados) 

Aprova o ato qae .,_..,a a cODceaaão 
~anda à RÁDIO GLOBO DB BIIAS:tLIA 
L~. pA"'a explorar ••rv~~o da radio
~uaão acmora - oDeia 1118dJ.a - cida
de da Braailia, Diatr .. to Federal. 

O COKGRBSSO HACIOKAL decreta: 

Art. 1°. Fica aprovado o ato a qaa •• re~ere o 

Decreto a/n•, da 29 da :Julho ela 191141, qaa renova por daa &DOa, 

a parti.r da 1° da novembro ela 1993, a concaaaão da~aricla à 

Mdio Globo ela Braailia Ltda. para explorar, •- direi to da 

eaclua._v .. clada, ••~~ da radiocb.~uaão scmora - oDeia Mcü.a na 

c .. clada ela Braailia, Dis~ito Federal. 

Art. 2•. Bata Decreto ~.eg._slati.vo entra - vigor na 

data da .... pabli~. 

MENSAGEM N" 608, DE 1994 

Seahaa-es Membros do Congresso Nacional, 

N01 tmmos do litigo 49, iDciao xn, combmado com o § 1" do arugo 223, ela 
Coaallllllçlo Federal. submeto l aprec:iiiÇio de Vossu El<Celeac:ias, acompanhado de El<posiçlo de 

Molivos do Senhor MiDislro de &lado du ComunicaçOea, o ato c:onstaole do Decreto de 29 de 

Julho de 1994, que "Reaova a COI!! 1 '" outorgllda l R4d•o Globo de Brasflia Lida., para explorar 

lelYIÇO de racbodifuslo sonora em onda média, na Cidade de Bras01a, DISinto Federal". 

Brasfilll, 3 de agosto 

g ~-o(-
de 1994. 

46~ 
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EXPOSIÇAo DE MOTIVOS N9 J8/MC, Ue 20 de JUlho dt" 199ot. 00 SfNIIOR 

HltllSTRO OE ESTI\.00 DAS COMUN1CAÇ0LS 

Sublaet.o do aprecaaçao oe Vossa f:x.celencJ.a o &ncluso l"rocessc-. 
Ada~n~s~rat1vo n~ ~JOOO.OOJ49l/9), em que d RaãJ.o Glono de BraSJ.ll~ 

L~d&., cancess1ona~1a do serviço de ram1od1fusio sonora em onda aed1a, 
na Cld4Ge ae Bras~lJ.a, Dls~r1~0 Federal. sol1c1~a renovaçao do prazo 
de v1~enc1a ae sua concessio por ma~s dez anos. 

2. 

•••••• 
91.493. 

Esc l a'"WÇ'o qu• a out.orqa e111 
sendo que a Ultima renovação 
da 29 de julho de 198~. 

apreço ,. fol renovaaa outras 
se deu a~raves do Decret.o ni 

J. C pedido de renovação encon~r•-•• devLdamen~• 1ns~ru1GO d~ 
aao~o com a leq1alação •Pl1c6vel e a es~ação es~a tunc1onanao aen~rc 
das carac~er1St1cas tecn1cas e ala a~ribu1das por es~e MintsterLo. 

4. Nos ~er.aos ao s J• do art. 223 da 
renovação saaente produ~~~• efeitos Leqals 
c:onc,resao Nacional. para onde devera s•r 
•~tn1stratlvo pert1nent•, que esta acompanha. 

Constltuiçio. o ato a• 
apos deliberação ac 
ra .. t1ao o procassr 

RaspeLtosamen~e. 

i I • '·' 11•~·- ....... ~. -.... 
OD'AUIA" BASTOS DE MORAIS • 

~1n1stro ue•Estaao aas CoaunJcações 

Decreto de 29 de JUlho de 1994. 

Renova a concessão outorgada à R6dio 
Globo de srasilia Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão 
sonora •• onda m6dia, na cidade de 
Brasilia, Distrito Federal. 

O PIIESIDElft'E DA REI'IIBLICA, no uso das atribuiçÕes que '.he 
conferem os arts. 84, 1nciso IV, e 223, caput, da constituição, e nos 
teraos do art. 6R, inciso I, do Decreto nR 88.066, de 26 de jane1ro de 
1983, e tendo em viata o que consta do Processo n• 53000.003492/93r~ 

D E C R E T A: 

Art. 1R Fica renovada, de acordo com 
•da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez 
1• de novembro de 1993, a concessão deferida à R6dio 
Ltda., cuja outorqa pri~tiva foi concedida à 

o art. 33, s ]D, 

anos, a partir de 
Globo de Brasília 
RAdio Alvorada de 
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Luziãnia Ltda., pelo Decreto n• 1.153, da 8 da junho da 19&2, a 
poatario~anta renovada e transfariaa para a Rede Gaúcha Zero Hora de 
ca.unicaçoes Ltda., pelo Decreto n• 77.279, de 11 de março de 1976, 
obtenao nova renovação através do Decreto n• 91.493, de 29 de julho de 
1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de 
aaio de 1991, sendo novBAente transferida a concessão para a Rádio 
Globo da Brasi1ia Ltda., pelo Decreto n• 93.575, de 13 de novembro de 
198&, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade da Brasilia, Distrito 
Federal. 

Parágrafo anico. A execução do serviço da radiodifusão, cuja 
outorga é renovada por este Decreto, reger-ae-6 pelo C6digo Brasileiro 
da Telecomunicações, leis subseqUentes e seus regulamentos. 

Art. 2R 
deliberação do 
Constituição. 

Este ato somente produzirá afeitos legais ap6s 
Congresso Nacional, nos termos do S 311 do art. 223 da 

Art. Jll 
publicação. 

Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

Brasilia, 29 de JUlho 
106• da República. 

c:)uJ-

~~J-'. í\. 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
PARECER CONJUR/MC N• ~S.b 

REFERENCIA 
ORIGEM 
ASSUNTO 
EMENTA 

CONCLUSÃO 

da 1994· 17311 da Independãnc1a e 

. 
I : 

cU L\_,,' 

Processo nO 53000003492/93 
DPOUT 
Renovação de outorga 

Concessão para executar serv1ço de 

rad•od1fusão sonora CUJO prazo tem 

seu termo f•nal em 19 de novembro 

de 1993. 
Ped1do apresentado te•pest1va•ente. 

Regulares a Situação técn1ca e a 

v1da soc•etar•a. 

Pelo defer1mento 
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RÁDIO GLOBO DE BRASÍLIA LTOA., concess1onar•a 
do serv•ço de rad1od•fus;o sonora em onda m~d•a. na c1dade de Br~ 
s;l1a, D1strato federal. por transferênc•a d1re~a da conceasão, 

conforlae Decreto n• 93575. de 13/11/86, publ.cado no DiáriO OfiCial 
de 14/11/86, requer renovação do pra~o de v•gênc1a de sua 

sao, CUJO terMo fanai ocorrerá em 19 de novembro de 1993. 

conces 

I. 

1962, 

I - DOS FATOS 

Med1ante decreto n9 1153, ~e 8 de JUnho de 

fo1 outorgada concessão ~ RÁDIO ALVORADA CE LUZIÂNIA LTDA. , 
Pa~a exDiorar o serv•ço de rad1od•fusão sonora ~~onda m~d1a, na 

C•dade de Bras; l1.a, D1str•to federal. 

2. Atrav~s da Portar•a n• 1542. de 03/10/69, a 
RÁDIO ALVORADA DE LUZIÃNIA mudou sua razao soc•al e seu t•po 
d•co para RÁDIO ALVORADA DE BRASÍLIA S/A. 

JUI'"..!. 

]. A outorga em apreço fo1 renovada pelo Decreto 

77279, de 11/03/76, por dez dnos, "part•r .je 10/11/73. No mes10o 
Decreto ocorreu a transferência d•reta da outorga, da RÁDIO ALVOR~ 
DA DE BRASÍLIA S/A par" REOE GAÚCHA ZERO HORA OE C<MJNICAÇÂO.LTDA. 

4. Atrev~s do Decreto 91493, de 29/07/85, rat1f~ 
Co~do por Decreto de lO de mc110 de 1991, fo• nov.amente renovada a 
outorga em apreço, pelo prazo de dez anos, a part1r de IV/11/83. 

5. A concessão em tela fo1 obJeto de nova transf~ 

rene•• d1reta, med•ante Decreto 93575. de 13/11/86, deste vez da 
REDE GAÚCHA ZERO HORA DE COMUNICAÇÃO LTDA. para RÁDIO GLOBO DE BR~ 
SÍLIA LTDA, aeual e~ecueante do serv1ço • 

6. • Cumpre reSsaI ta r que, durante o per; odo poat!. 

r 1or a transferenc1a da outorga, a ent1dade fo1 advert1da em três 

oca$s~es. Em 26/11/90 por 1nfrutg;nc1a ao artago 122, 1te111 34 do 

Regula•ento dos Serv1ços de Radaod1fusão; em 27/03/91 por 1nfr1~ 

gene• a ao "rt1go bV do Decreto 50929/61. 

7. Atual•ente e~•ste o processo de apuraçao de 

anfração nq 53000005015/93 contra a entadade, por utlfl&ar se111 ·~ 

tor1zaçeo nome de fantans1a. A penal 1dade a ser apl1cada, caso a 

ent1dade venha a ser pun1da, e a de multae 
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li -DO MÉRITO 

8. O CÓd1go Bras•le1rO de Telecomun•caç~es, 1nst~ 
tu;do pela le1 n2 4.117, de 27 de agosto de 1Q62, estabelece os pr~ 

zos de 10 (dez) anos para o serv1ço de rad•od•fusão sonora e 15 

(quinze) anos para o serv•ço de telev.sào, que poder;o ser renova 

dos por per;odos sucess1vos e •gua1s (art. 33 § 32) per;odos esses 

aent1dos pela atual Const1tu1ção (art. 223 § 5)). 

9. Por sua vez, o Regulamento dos Serv•ços de Ra 

d1od1fusão, aprovado pelo Decreto n9 52795. de 31 de outubro de 

1963, DECLARA: 

nArt. 27 - Os prazos de concessao e perm1ssao serao de 

10 (dez) anos para o serVIÇO de rad1od•fusão 

sonora e de JS (qurnze) anos para o de televL 

sao. 

10. De acordo com o art1go 4q da Ler nQ 5i8S, de 

23 de Junho de 197~. as ent1dades que deseJarem a reno~ação do pr~ 

zo de sua outorga, deverão d1r1g1r requerimento ao orgao competente, 

no perÍodo compreend1do entre o 6q (sexto) e o 32 lterce1ro) mes 

anterior ao t;rm1no do respect1vp prazo. 

I I • A outorga orrg1nar1a da concessao em apreço 

fo 1 renovada 
do art 190 12 

automaticamente, conforme determ1nado no 1nc1SO I I 
da fe1 n9 5785. de 23 de JUnho de 1972, até o d1a 

de novembro de 1973, mot1vo pelo qual, o prazo de v1genc1a passou 
a ser contado a part1r de 12 de novembro, por ma•s um perÍodo de 

dez anos. 

Por consegu1nte, a reno~açdo aQUI ple1teada 

devera ocorrer a part1r de 19 de novembro de 1993, sendo que os ~ 

fe1tos JUrÍdicos da outorga foram mant1dos pelo prazo res1dual, 

forme d1sposto em Decreto de lO de ma10 de 1991, publ 1cado no 

r1o Of1cal do d1a 13 subsequente. 

con 

Di!_ 

O ped1do de renovação da outorga, ora em ema 

me, fo1 protocol 1zado nesta Delegacia no d1a 14 de Junho de 1993 
dentro, POIS, do prazo legal (fi.Ol). 

467 
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12.. A requerente tem seus ~uadros soc1et~r•u e d1 

ret1vo aprovddo~. respect•~amente, pela Portar•ã n9 391, de 07 d• 

abr1l de 19QJ, com a segu&nte compos•çao: 

COTISTAS 

José Roberto Mar1nho 

Lu1z Paulo Jacob•na da Fonse 

ca Vasconcelos 

R1cardo Mar•nho fesp~lcol 

V•ctÓr•o Alba Serra de Berr~ 
do 

TOTAL 

COTAS 

8.9Q9.S:!O 

1.000.000 
108 

n. 
10.000.000 

VALOR CR$ 

124.377-512.,00 

13.~20.000,00 

1.492.56 

Q95,04 
138.200.000,00 

NOME CARGO 
Scic 1 o-Gerente Jos~ Roberto Mar1nho 

13. A em1ssora s~ encontrd operando regularmente 

dentro das caracter;st•cas técn1cas que lhe foram atr•bu;das, que 

lhe foram ~tr1bu;das. conforme menc1onado a fi. 73. 

14. É regular a s•tuaçdo da concess1onar•a peran~e 

o Fundo de f1scal •zaç;o das Telecomun1caç~~s- FISTEL,conforme con 

sulta ao Cadastr~ Nac1onal de Radtodtfus;o. 

I 5. Consultado o cadastrn Nac.~nal de Rad.odtfu 

I'Jao, ~errfrcou-~~ que d enttdade, seus ui 

trapassam os I tm•tes ft~os pelo art1go IZ e seus pdr~grafos, do De 

~reto-Le• n9 Z3b. de ZS de feveretro de ]qb; 
16. f1nalmente, observa-se que o prazo de v1gencta 

da outor9a devera ser reno~ado a part1r de ]9 de novembro de 1993 , 
tendo e• ~tsta à manutenção do prazo da outorqa por Decreto de 10 

de maoo dr 1991. 

CONCLUSÃO 

Do e~pos~o. conclu1mos pelo deferimento do p~ 

d1do, suger1ndo o encaMtnha•ento dos autos ao E~mi Sr. M1n1stro 

acompanhados da m1nuta de Decreto ~ Pres1d;ncta da RepÚbl 1ca para 

renovaçao da outorga, por ma•s dez anos, a parttr de J9 de novembro 

de 1993. 
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Posteriormente, a mater1a deverá ser aprec1ada 

pelo Congresso Nacional, consoante d1sp~e o art1go 223. § JV, da 

Const•tu•ç;o, para que o ato de renovaçao possa produz1r seus efet 

tos lega1s. 

É o parecer nsub-censura• 

(À Comassão de Educação) 

ANDRÉ LEIVAS FERRO COSTA 
Advog•do 

de 1993 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 33, DE 1998 
(n" 489/97, aa Cimara dos Depuwlos) 

Apzova o ato qqe ~· a CODC:aa8ão 
d8:fez:>.cla à RáDJ:O IIIIILIID LTDA. para 
exploz:az: s..,::L'i'O d8 z:..U.ocb.:f'aa&o d8 
soas a ima~Jefta na c:l.dada 0 d8 Az:az:aqaa
z:a, Batada d8 S&o Paalo. 

O COKGaESSO HACl:OKIIL d8c:z:ata: 

Az:t. 1°. F:l.ca apz:ovada o ato a qaa •• z:a:faz:a o 

Decreto a/n•, d8 8 d8 &CJO•to d8 1996, qae ........va poz: qa>.naa 

&D.Os, a paz:t:l.z: ela 14 d8 apato d8 19110, a coacessão d8:fez:>.cla à 

Ltcla. para .ap10Z'&Z', - cl.i.z:a>.to 

eaolua::Lv::Ldada, seZ:V::L'i'O d8 z:ac:l.iocl.i.:fuaão d8 sODa • ~· D& 

co.clad8 d8 Az:az:aq~~&z:a, Batada ela S&o Paalo. 

Az:t. 2". Bate Decz:eto I.eq::Lalat:l.vo antz:a - vqoli' D& 

data d8 SU& publiCB9ÃO. 

469 
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MENSAGEM N° 634, DE 1994 

Nas - do .ni&O 4!1, ila:ilo XD. CCIIIIbialdo c:aD o I I" do ldi&O 223. ela 
O " . ,..,Pedeal. r" w la l+ F ;• de V.-sE:o='! 1a acGiij hmck Eip ·:· de 
'I J"- do Seailar Millillnt de lioiMD da Qwp 00 .. ~ 1 0 U0 1 11 do DecleiD de 8 de 
..... de l!I!N. que "RaaD9a a c • i &lo l!Udio Mulber Lida., pm. expknr-. 
dalldiadifaslo ele soai e i•q .. ,cidade de ........ - .. Ellado de Slo Palllo". 

EXPOSIÇÃO DE Manvos N" EIIMC DE I" DE-AGOSTO DE 1!1!14 DO SENHOR 
MIHJSillO DE ESTADO DAS COMúNicA.çOI!s 

Eacelen~lsst.o Senhor Presiden~e da República, 

de 111!14.. 

S- 6 aprec:.l.açio de Vossa E:&eelllnc.l.a, o .l.ncla110 
~eeeo Ade.l.n.l.stratlvo n• Zl100.000750/90 ea que a RAd.l.o Malber 
~ •• caacess.l.anãria do e~iço de radi~lfusão de soas e l .. gens, 
:ifa cidllde de ~araquara, BÍitado de são Paulo, aoll.clb renovação do 
~ de vlg6ncla de eu ccmceseão por -la quinze anos. 

2. o pedida de ~ovação enContra-se daVi-ate 
S..b:aldo de acorda .,_ a lsq1slação - v.l.gar, e a estação •U 
& cl-endo deutz:o das caracteriet.l.ca.s ~êcnlcae a ele atr.l.bllidas por 
esc. IUUD.I.se6rlo. 

3. - - c>a s l• ao art. :OZ3 da Cons~.l.tulçáo, e 
ato de ,_eção •-•u l!ZOduz11:6 et•.l.tos l.eqa.l.s ap6s clel1l>eraçáo de 
c g:re.oeo llacloaal, a qaea ãeverA ser r-tido o proceeeo 
Tr1T'n 1 •tzoat1vo peztiaeate, q11e e•ta acampanh&. 

Respeitosamente, 



ABRIL DE 1908 AN "JS DO SENADO FEDERAL 

Decreto de 08 de agOS'tO de 1994. 

aenova a concessão outoraada a Rádao 
Mulher Ltda. para eaplorar servaço de 
radaodifus&o de sons e 1•aaens. na 
cidade de Araraquara, Es,ado d~ S&o 
Paulo. 

O PRESIDENTE DA REPOBLICA. no uso das atr1buac6e~ qu& 
1M confere .. os arts. So4. anC"iso t\·. e ::!::!.3 da Constauhçl.o. c ao ... 
ter.as do art. 6D. iDCJSO 1. do Decreta nD SS.066. de 26 de janear~ dt 
1183. e tendo em ?ista o que consta do Processa nD 29100.0007S0/90. 

D E C Jil E T A: 

Art. IQ fica renovada. de acordo com o art. ~l~ 
I"3D. da Lea nD 4.11-. de 27 de atosto de 196::!:. por quaaz~ anos.· a 
part1r d~ I~ de aaosto de 1990. a concessao deferida à RAdio Malhe~ 
Ltda •• P•lo Decreto na ~S.a3-, de 09 de JUnho de 197~ sendo ••ntidc 
o prazo reaidaal da.oacorsa peLo Decreto de 10 de .. ao de ~991. pa~e 
ezecatar. ••• direito de esclusi~tdade. serviço de radiodlfuslc de 
aoas ~ 1 .. 1ens. na cidade de A~aTaqaaTa. Estado de Slo"Paulo. 

P&Tãarafo Unico. .o\ esecuçlo do serv 1 co de. Taaaad. i,,._ 
alo. cu,k outar1a 6 renovada por esl~ Decreto. reaer-se-4 pelo C6~11; 
Brasia•Jrn d~ Teleco•unJcaç6e$. Je1~ subseq~entes e seu~ reruaa•ento$. 

Art. :!O Este ato somente produz.ara efe1to; le,:l.!"' 
ap6s d~i1beraçlo do Congresso ~ac1ona:. nos termos do§ Jg óo ar~. z:; 
da Constltuaç&o. 

Este Decretn entra~6 em ~1gor na datA ct ~~t 
pub 11 caçA< .. 

Bra~oi: ;.a. 8 01: agost.o 
e J0~9 ~. ~epOblJCL. 
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L. U. (.Al\IPOS 
ADVOGADOS. ASSOCIADOS 

INSTRUMENTO PAJ:TICU::J.R DE: 1\LTJ:RACAO DO CONTRATO SOCIAL DA 
••••••••••••••L•~•••••••••~•a•••••••••••••••••••••••••••• 

SOCIEDADE: COMERCIAL , POR QUOTAS •DI: RESPONSABILIDADE: LIMITADA 
•••••••••••=••a••••••a•••••~••L·••••-------------------------

•

JUCESP PROTOCOLO 
8PrOfoiTfiiADA 

\ S 1 N ~I 1 J_/\ ft-fmnu 41240119&-2 

"R A D I O H U L H E 
=································· 
C.G.C-H.F. N9. 43.017.730/0001-08 
·······················•·········· 

Pelo presente instrumente particular e na melhor forma de di
reito, ROBERTO MONTORp, brasileiro, portador da cidula de 

identidade RG. n9. 1.332.893/SP, inscrito no CPFHF sob o n9. 

007.669.928-53, casado, publicitário, domlciliado e residente 

neata Capital do Estado de Sao Paulo, à Alameda Casa Branca -
n9. l.lll - 129. andar -apto. 1.201: MARIA IGNEZ MOLINA HON

!2!2• brasileira, portadora da cédula de identidade RG. núme
ro. 3.722.921/SP, in•crita no CPFMF sob n9 007.669.928-53, c~ 

sada, de prendas domésticas, domiciliada e residente nesta C~ 
pital do Estado de São Paulo, à Alameda Casa Branca n9. 1.111 
129. andar - apto. 1.201; e ANTO!IIO BRUNO HONTORO, braS1le1ro 

portador da cédula de identidade RG. n9. 1.719.689/SP, inscr! 
to no CPFHF sob n9. 035.002.928-87, easado, publicitário, do

miciliado e r~aidente nesta Capital do Estado de São Paulo, à 
Rua Dr. Joio Carlos &ruel n9. 45, na qualidade de únicos só -
cioa da soc1edade ca.erc1al, por quotas de re•ponsabilidade -
limitada, denominada RADIO MULHER LTDA., com •ede nesta Capi
tal, à Rua Granja Julieta n9. 205, inscrita no CGCMF sob o n9 
43.017.730/0001-08, com atos can•titutivos requ1a~nte arqu! 

vades na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número-
521.651. par despacha em senão de. 16 de abril de 1.970, en%. 

tima alteração aJqUJVdrla ~o~ o n9. 147.767/94-5, por despacho 
em sessão de OS c1eo C~oUt'1t'ro -3,. 1. 994, t.ém entre si expres~ame!!. 

te justo e contratado o sequ!nte:~ 
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A -Aumentar o capital social, que é de RS 60.000,00 C sesse~ 
ta ~11 raais J, dividido em 60.000 I sessenta mil I quotas do 

valor nominal de R$1,00 C hum real ) cada uma, para a quantia 
de ~~ 700.000,00 1 setecentos mil reais ) , sendo o aumento, -
portanto, de R$ 640.000,00 Cseiscentos e quarenta m1l reais J 

realizado mediante:- a) a correcão monetiria do capital so 
c1al, no valor de RS 603.817,57 t seiscentos e tres mil, o1t2 
cento& e dezassete reais ~ cinquenta e sete centavos I : bJ o 
aproveita .. nto de lucros acumul•dos até o exerclcio de 1.988, 
no valor de R$ 28.491,12 ' vinte • oito mil, quatrocento• e -
noventa e um reais e doze centavos ) : e c) o aproveitamento -
de lucros acu.ulados a partir ào exerc!cio de 1.989, no valor 
de RS 7.691,31 ( sete mil, seiscentos e noventa e um rea1s e 
trinta e um centavos ) , sendo esse aumento di~idido entre os 
sócios na proporção das quotas que poaauem na capital social. 

B Em decorrinc1a da deliberaçao tomada, ã unan~m~dade, na 
forma do I te• "'A•, anterior, os sócios resolve• alterar a 
cláusula 2•. ( sequnda ) do contrato social, a qual, doravan

te, passará a ter a se9uinte redação:-

CLAUSULA SEGUNDA O capital social é de RS 700.000,00 ( a~ 
tecentos mil reais I , totalmente inteqralizada e dividida ea-
700,000 ( aetecentaa mil I quotas da valar nominal de RS 1,00 
( hua real ) cada uma, assim dlstribuldas entre os s6ciost-

NOKB DOS S0C:%OS N9 DE QUOTAS 

llDBUTO MOHTORO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 385 • O 00 
IIARlA lGNEZ IIOLlNA 11011'1'0110 •• ,,,,,. 175.000 

ARTOHIO BRUNO MOHTORO ••••••••••••• 140.000 

'l'OTAIS.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 700.000 

VALOR III 

385,000,00 
175,000,00 
uo.ooo,oo 

700.000,00 

PARAGRAFO muco A rc~?Qnscb11idade das oócios~iCmitada ~ 

ao montante do c•~l,ãl hOCjal. nos te~• 
to 3,708, de 10 de janeiro de 1.~19. 

do disposto no Decre . -

c Os sócios rat~f~ca• todas as dema1s cláusulas do contra
to social que não tenham sido alteradas ou modificadas em ra -
zão do presente instrumento. 
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E, por estarem em tudo justos e contratados, !~~mo presente 
inetrumenta em Ol ( tre• ) vias para um só e unico efeito, JU~ 

tamen~e com 02 ( duas J te8temunhas a tudo presentes. Cada v1a 

t.a OJ t tres ) folhas datilo9rafadas de um só lado, assinadas 

pela• partes e pelas te•t••unhas. 

VUto do 

etembro de 1.995 

' . 
,{ ~, •. z_ i 

( I 
\I . 

advoqado:- \ , ~· 
D~. Harc4o R ~eira 
OU/SP 2d.476 

de Campos 

(A Comu.rão de EtlacaçãoJ 

ABRIL DE 1998 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 34, DE 1998 
(n" 490197, na Cimara dos Deputados I 

Apzoova o ato qae Z'8Dova a cODc:easão 
da:fer .. da à I!'IIRDAÇÃC PADRB AIICIID'I'A -
CD'niO P.JIDLISrA DB RÁDIO B TV BDUCA
T~ para explorar serv~90 da radio
di.~usão .Suc:at~va de soaa e i••gcn• 
aa ci.dacla da Sl.o Paulo, Bstado de Sl.o 
Paul.o. 

Art . 1" • l'ica aprovado o a to a que se re:fere o 

Decreto s/D", cl8 1& da qosto da 111114, que reDOva por qu.:i.Dze 

&DOs, a part .. r da 5 da outubro da 111112, a coDcassl.o cl8:feri.da à 

CeDtro Paul~sta da aAclio • TV 

Bduc:ati.vas para explorar, •- cü.ra .. to da exclus .. ridacla, 

-rv~ço da rsd.i.ocü.:fusi.o da soDa • iaageDa, - :f:i.Da 

exclus .. ,...Dte educati.vos, Da ci.dacla da Sl.o Paul.o, Bstado da 

Sl.o Paul.o • 

Art. 2". Bate Decreto Leg .. slat~vo &Dtra - ripr Da 

data da sua publ.ica9i.o. 

MENSAGEM N° 655, DE 1994 

Seahores Membros do Coogn:sso Nactooal., 

Nos lemlos do amgo 49. ioc:iso xn. combinado com o § I" do adigo 223. ela 
CoasbbJIÇio FedenJ.. SUbmciO l apm:iação de Vossas ExceJ&cw. acompanbado de EKpoaaçlo de 

Mativos do Senhor MiDislnJ ele Estado elas Comunicações. o a10 conslllnle do I:lec:n!ro de 16 de 

qosro de 1994. que "Rmov.a a COI* ;, WIUigad.a l Fvnc!•ç:ãn Padre AJx:bjela. -Ceulm Paulista 
de IUdio e TV FAUCI•ivu, para explorar &eniço de nd!.odifusão educ:aliva de soas e im"F"' Da 

cidade de Slo Paulo. Estado de Silo Paulo". 

lbasllia. lB 

0 
de agoa:to 

lv.l-
de 1994. 
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IXIOS%Çio DE IID"1'%YYS 119 t9/IIC, DE 05 DE AGCJS"l'' DE 19.t, DO SE

- IUIIIft_, DE ES'liiDD DM COIIIJIIJCAÇOzs; 

Sa~co a ap~ecaa~lo de Voaaa Ezcellacia. o aactaao 
Processo Ad•aaastratawo nO Z913Q.OODI31/12. •• qae a Paada960 Padwe 
~caaeta ~ ceatro Paalaata de a64io e.TY Edacatawaa. coacaaaa .. Aria do 
aarwaco da radiodilua&o de ·~• e ... aeaa. co. Caaa e&claaaw ... ace 
•••catiwoa. aa cadade de Slo Paalo. Eatado d• sao Paalo. aolicata 
raaowacao do~r.so de waalacaa de ••• coacesa&o por .. ,. qaiaze aaoa. 

J. O padado de reaowa~Ao eacootra-ae dawld ... nte 
1natraido de acordo co• a leaaalaçlo •• ••aor. e a eat&91o esta 
r~acioaando dentro das caracterfaticas t6cnacas a ela acra~••••• por 
CSlC MII'I.ISlifJO 

l. Nos ter-• do 1 lR do an. Z2l da cooatacanão. o 
ato de reaovaçlo so.encc ProduzirA ale•co• leaaaa ap6a deJabera$1o do 
coaarcaao Nac•onal. a .... dewer& ser re .. tldO o proceaao 
... ,nastrati•o pertanente. qae ••~• acoapaaba. 

D~~iiS 
Nan.ast ro dfl Eatado daa ~aac••••• 

Decreto de 1~ de aaost.o de 1994 

Reno•• a concessio oatoraada 6 
PaDdaç&o Padre Anchaeta Cancro 
Paalasta de R&dao e TV E.dv.cataYas. 
para ezplorar scr•aço de radaodaf~slo 
ed•c•~••• de sons e ... aeas. na 
cadade de Slo Paalo. E5tado da S&o ...... 

o I'DSIDDI"''E DA RDOBLICA. ao aso daa atl'ibaaç6es 11•• 
a•e coefere• os arca. ••· aaciao IV. e 223,da COastataaç&o, e aoa 
ter.oa do are. 6R, aaca•o I, do m.creco n9 11.066, de 26 .. J ... aro de 
aga3, e ceado e• wiata o ~·• coeata do Procesao nR 21&30.000136/12. 

DE C: a E·T A: 

Art. IR fica l'eDOw .. a. de acordo c .. o are. 33. 
I JR, da Lea ne 4.117, de 27 •• aaoaco de 1162, por .... ~·•••• aaoa. 
a partir de 5 de .. cabro de 1112, a coaceaelo deferada & PaDdacAo Pa
dn Aacbaeta - C&DII'O PaaU•I,'& de aMio e 1"Y Edac&t:IY&S, C&,l& -IDFI& 
PRi•ltlYa foi coacedlda & aa.io Calcara •A voz do Espaço•, pelo Decre
to .. 30.116, da ...... to de 1112, a.Ja de ... aaavAo.fol alterada pa
ra &adio C.ltara *·~· e, poacerio...-ate, re~ada e traaaferida para a 
........ Padre ADcbieta - C .. t~o Pa•Jiala de R.dio e TY .. DD&IIYaa. 
,.lo Dec~eto DQ 64.6&1, de 12 de j .... de 1969, aaDdD ... ci6o o p~aao 
r••t•••J da oa1orsa peJo Decme1o de 10 4e .. ,. de 1111, para •••caca~ • 
... dl~eilo de czcl••••adade. aerwl90 de ~adaodafea6D de aoaa e ... -
..... ca. fina ezcl•••• ... ace ed•ca\iYOa. na cidade de aao Peaao. 
lac&do de l&o P•••~ 
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.... aarafo Cillico. lo ••••••&o do ••noavo de radi .. lf•
.... nja -coraa • re....U por •••• Decnr:o. re1ar-a-A pelo C6dlao 
ar .. llalro de !Wia ..... tca .. aa. leia a•b••~••acaa • •••• raa•l ... atoa. 

~~. 21 181& ato ..... ,. pra4aatr• afaitoa laaata 
ap6a dallbara9&0 do c.._raaao Nacloaal. aoa ter.oa do I 3Q do are. 22J 
•• ca.aU&•iv&o. 

palllllc .. ao. 

Braallla.16 •• apsto •• st94i J'UII •• lDdapaa41acia 
a IOH da &ep61tllca. Q 

. • I 
-_, ~. I 

i \o\\- .J) c\. •. , 

SERVIÇO POBLICO FEDERAL 

SETOR JURIDICO 

01) 

PARECER JUR!DICO N9 lJO /93 

REFERENCIA: PROCESSO N9 29830,000959/92 

ORIGEM: DCOM/SP 

ASSUNTO: RENOVAçAO DE OUTORGA 

EMENTA: CONCESSJ.O PARA EXECUTAR SERVIÇO DE RADIQ 

DIFUSÃO DE SOIIS E IMAGENS, CUJO PRAZO T; 
VE SEU TERMO FINAL EM 05.10.92. 

- PEDIDO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE 

- REGULARES A SITUAÇÃO TtCNICA E A VIDA 

SOCIETARIA. 

CONCLUSAO: PELO DEFERIMENTO. 

A FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE 

RADIO E TV EÕUCATIVAS, concess1onãria do serviço de radio~difusão/ 

de sons e Lmaqens (televisão!, na cidade de São Paulo, requer reno

vação do prazo de v1qênc1a de sua concessão, CUJO termo f1nal ocor
reu em 05.10.92 •• 
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02) 

1952, publ~cado nc 

"''I AIS DO SENADO FEDERAL 

I - OS F JI,TOS 

~ed~ance Decreto n9 30.816 
D1ár1o Of1C1al da União de 

ABRIL DE 1998 

de 05 de ma~o de 1 
16 subsequente. fo1 I 

outorgada c·oncessão ã soc1edade Rãd1o Cultura "'~ Voz do Espaço" 

CUJa àenom~naçao fo1 alterada para Rádio Cultura S/A, para executar 

o serv1ço de rad1od1fusãc de sons e 1maqens (televJ.são) na CLdade I 

de São Paulo, Estado de São Paulo. 

031 Atravês do Decreto n9 64.688 de 12 de Junho de 
1969, publLcado no D1ãr1o Of1c~al da União de 13 subsequente, a ou

torga em questao fo1 transfer1da para a Fundação Padre AnchJ.eta 

Centro Paul~sta de Rãd~o e TV Educativas. 

04) A outorga em apreço foi renovada l(uma) vez por 15 

(quinze) anos, conforme Decreto n9 84.397, de 16 de Jane~ro de 

1980, publ~cado no DOU de 17.01.80 •. 

05) Cumpre ressaltar que durante o último período de 
V19ênc1a da outorga a ent1dade não sofreu sanção, conforme infor

mação do setor Jurid~co da seção de Fiscalização desta Delegacia/ 

SPO,constante de fls. 99. 

li - DO M2RITO 

06) O Código Brasileiro de Telecamun~caçoes, >nstituí
do pela Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os pra
zos de lO(dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15 
(quinze) anos para o de televisão, que poderão ser renovados por/ 
períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 39), períodos esses mant~ 
dos pela atual Const~tu1ção (art. 223 § 59) • 

07) Por sua vez, 

fusão, aprovado pelo Decreto 
declara: 

o Regulamento dos 
n9 52.795, de 31 

serv1ços de Radiod~ 
de outubro de 1963, 

""Art. :7. 

Os prazos de concessão e perm1ssão serão de lO I 

lde2) anos, para o serv1ço de rad1odifusão sonora 

e de 15 Cqu1nzeJ para o de telev1sao." 

08) De acordo com o art1go 49 da Le1 n9 5.785, de 
23 de JUnho de 1972, as entidades que deseJarem a renovaçao do 1 
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prazo de sua outorga, deverão dir1q1r requerimento ao órgão com~ 

tente, no período compreendido entre o 69Csexto) e o 3Q(terce1rol 
mês anter1or ao tér.m1no do respectivo prazo. 

09) O prazo de v1qência desta concessao, teve seu ter 

mo f1nal d1a 05.10.92., po1s começou a v1gorar em 05.10.77, com 

a renovação anter1or. sendo que os efe1tos JUrídicos da outorga 1 

foram mant1dos pelo prazo res1dual confor~e disposto no Decreto , 
do dia 10 de ma1o de 1991, publicado no D1ário Of1c1al da União 1 

do d1a 13 subsequente. 

10) O período de renovação da outorga, ora em exame 
foi protocolizado nesta Divisão no dia 27 de abr1l de l992,dentro, 
pois do prazo legal (fls. Oll. 

lll A requerente tem seu quadro diretivo aprovad~ 

pela Portaria nQ 133 de 10.07.92., assim disposto: 

Diretor Pres1dente 

Diretor Superintendente 

Diretor Administrativo/financeiro 
Diretor Técnico 

Diretora de Programação 

~ 

Roberto Muylaert 

Renato ALves Bittencourt 
Franc1sco Alberto souto Emilio 

Josê Munboz 
Elysabeth Carmona Leite 

12) A emissora se encontra operando regularmente 
dentro das características técnicas que lhe foram atribu!das,con
forme mencionado a fls. 98 •• 

13) 2 regular a situação da concessionária perante 
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações -· FISTEL (fls. 130). 

14) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, 
verificou-se que a entidade, bem como, seus dirigentes não ultra
passam os limites fixados pelo artigo 12·e seus parágrafos. do D! 
crato-Lei n9 236, de 28 de Janeiro de 1967. 

15) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência 
da outorga deverá ser renovado a partir de 05.10.92., tendo em 
vista a manutenção do prazo da outorga, por Decreto de lO de maio 
de 1991. 
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III CONCLUSÃO 

16) Do exposto. concluímos pele àefer1mento do 

ped1do, suqer1ndo o encam~nhamento dos autos à Coordenação Geral/ 

de Outorgas, para sutma1ssão do assunto à autor1dade competente P.! 

ra dec1d1r~ 

~ o parecer, '' sub-censura" 

são 

01) De acordo. 

02) A cons1deração do Sr. Delegado do Min1stério das Co~un1cações' 

em Sao Paulo. 

01) 

02) 

De acordo. 

A Coordenação Geral r ~~ ~~4 

MACHIONI 
,~._-a,o MC/SPO 

Encaminhem-ser de ordem, os presentes autos à 
consultaria Jurid1ca/MC, para prossegu1mento. 

Brasila, j 1. de A.U~ de 1994 

(À Commiio de Eductl{"íio) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O Expediente lido vai à 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Sobre a mesa. Proposta de Emenda à 
ConstJtUJção que será hda pelo Sr. I" Secretário em exercício, Senador Lúc1o Alcintara. 

É hda a segumte: 

. -PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO No 19, DE 1998 

Altera duposm.-os da Consmurção 
Federal relatl>'OS a Jusllça do Trabalho 

Art I" Dê-se aos artigos li I, 113, 115, 116 e 117 a segumte 
redação 

_Art.lll... ... o 

§ I" O Tnbwllll Supenor do Trabalho compor-se-á de vmte e sete 
Ministros, escolludos dentre brasileirOs com nws de tnnta e cmco e menos de 
sessenta anos, nomeados pelo Pres1dente da República após aprovação pelo 
Senado Federal, sendo 

I - dezessete JWZCS vttalícJos, dos qWIIS onze escolludos dentre 
JUÍZes de carretra da mag~stratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre 
membros do Muusteno Público do Trabalho. 

II - dez Juízes class1stas temporanos, com representação pantána 
dos trabalhadores e empregadores, 

§ 2" O Tnbwllll encammhará ao Pres1dente da Republica hstas 
triplices, observando-se, quanto às vagas destmadas aos advogados e aos 
membros do Mirusténo Público, o disposto no an. 94, e, para as de Juízes 
class1stas, o resultado de mchcaçio de colég~o eleitoral mtegrado pelas chretonas 
das confederações nac1oruus de trabalhadores ou empregadores, conforme o 
caso. as listas mpbces para o provunento de cargos desnnados aos JUÍzes da 
magiStratura traballusta de carre1ra deverão ser elaborados pelos Muustros 
vttalic1os 

.. 
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An 113 A le1 d1spoTa sobTe a consntw;~:>. 1nvest1dura. JunSdlção, 
comperênc1a. garannas e condiÇões de exercJczo dos ,·-gão da Jusnça do 
Trabalho. na fonna do arngo I O 

Art li S Os tnbwuus Reg~on&s do T r~balho serão compostos de 
JUIZeS nomeados pelo Presidente da Republica. sendo d01s terços de JIUZeS 
VItalíciOS e um terço de JUIZeS class1stas.·observada :ntre os JUízes ~,talíc1os, a 
proporc10nahdade estabelecida no an. III, §I, I 

Panigrafo úmco 

I 

n . . 
m -class1stas mchcados em hstas mphces pelas duetonas das 

federações e dos smchcatos morgaruzados em federações 

Art 116 A J~mta de Concdiação e Julgamento será composta de 
um JWZ do ttabalho e do1s Jwzes clasSistas, representantes dos empl'egados e 
empregadores 

Panigrqfo úmco Os Jwzes clasSlstas das Juntas de Concdmção e 
Julgamento serão nomeados pelo PreSidente do Tnbunal Regional do Trabalbo, 
na forma da le1 " 

Art. 117 Os mandatos dos representantes class1stas. em todas as 
msthc1as, são de três anos, pemuudas as reconduções 

Panigrafo ún1co • 

Jl.lSTIFICACÃO 

As mochficações IntrodUZidas no texto constitucional têm por objeuvo 
adaptar a legislação referente à Justiça do Trabalho as novas nonnas resultantes 
das alterações realizadas pela reforma admm1strat1va e preVJdenc1ana 

Esta proposta constitucional pretende .llllphar a participação dos 
trabalhadores na Just1ça do Trabalho. espec1almeme por me1o da garant1a de 
representação dos setores morgamzados, arualmente. Janto ou ma1s atingidos 
pelo desemprego e pela precanedade de d1reuos soc1a1s e rrabaUustas 
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Tambem nesta proposta objetlvamos adequar a [emunologJa a reabdade 
corrente. nommando corretamente o representante das classes trabalhadoras e 
empresanms e os Juizes VJtalic10s 

Além disso. mcluimos o direito à recondução. como wn msmunento de 
fortalecunento e de estimulo ao bom desempenho da an~1dade 

É fimdamental, por fim, fonalecer uma J ust1ça espec1al1zada do trabalho, 
com representação pantána assegurada, que. mclus1ve, encontra-se defiruda na 
estrutura da OIT (Orgamzação InternaciOnal do Trabalho), desde sua fimdação 
em I 917 ate os dias atuaJs 

9 ""·"' .... 

Sala das Sessões, 1 S de abnl de 1998. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDER-\TI\'A DO BRASIL 

·••··••·············•····•···•·························•······••········································· 
••···•···•····•··•····•················•································································· 

Art. 94. Um qumto dos IUJ!o1rCS dos Tnbun:us Rc~aon:m. r~.dcr:us. d\JS llibu-
11315 dos Estados c do 0Jslrllo Fcdcr.JI c lcrrnouos ser 1 ....... mpoos1o de nh.lll
bros do Mm1stcno Pubhco comu~o~as d~ de' .mos ele lo:' nrc1r.• c de .u.hug 1c.looe;. 
de: fiOlOriO s.Jbcr JUrldiCO C de rcpul.IÇ.IO lhi.J.3d,l ..:'0111 11111' d..: J~,..• ollllt...,, d1. 
crctl\3 &ll\'ldade profissiOnal mdacados cm hs11 sc'lupl.l pelos orc.aos de r.:-
present::Jçilo d.1s respccU\as classes 

Paragrafo umcu Rcccbadas as 1nd•~a.çõcs o rnbnu.1l foun.n.1llsr.1 1r1 
phcc. cnvmndo-a ao Poder E'ccnii\O que. nos' 1111c d1.1oe;, :s.••bscquc:rucs csco 
lhcrá um de seus mtcsr.mrcs para nomc.1çoio 

....................................................................................................... 

Dos TRIBt ':\-u:: E Jvr~Es [I() I H. .. o.,ru., 

An. 111. Slo ór,:ios da Just1ça do Tlobalho 

1- o Tflb>Jnal Super~or do Trabalho. 

11- os Tnbuna1s Rcg1ona•s do Tr..ab.:tlha, 

III -as Junlas de Conc1haç:lo e Julg.uucmo 

§ 1• O Tr.bunal Supcnor do Trabalho compor-se-a de' mrc c sere M•· 
mstros, escolh1dus dcnue br;:.srlcuos com m.us de tnnra c c.mco c menos de 
sessenta e Cinco anos. nomeados pelo Prc:s•dcme dJ Rcpnblaca apos a prO\ ·•'i.:io 
pelo Senado Fedo·ral, sendo· 

1- dczess.:1e togados e' nallc1os dos qua1s onze escolhidos dentre JUI· 
zes de carmra dl: mag1stra1ura lrabalh•sra. três demre ad,ogados e I rês dcmrc 
membros do M1n1steno Publico do Trabalho. 

D -dez cl !SSISlas temporanos. com represenla'i.iiO pantana dos traba· 
lhadores c cmpre ~ores 

................................................................................................ 
An. 115. Os Tnbunms Reg1ona1s do Trabalho serlo compostos de JUizes no
meados pelo Presidente da Republica. sendo doiS terços clc JUÍ7.es log •dos vna
lic•os e unt terço de JUizes classrstas temporános, o lSen·ada. entre os JUizes 
topdos. a proporcionalidade csJabclcc•da no an li , § 19 • I 

Pwtrgmjó umco Os 1TI3glsuados dos Tnbunals R '810DalS do Trabalho setio 

I - JIIII'.CS do lrabalho escolhidos por promo;lo, alternadamcnlc. por 
anugOICL1dc c merecimento, 

11 - advogados c membros do Mm1sténo Púbhco do Trabalho. obedeci· 
do o disposto no an 94, 

III - class1sJas mchcados cm llslas triphces pelas d1retonas das federa· 
çlles e dos smdu:atos com base terntonal na reg•lo 
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An I 1(,, A Jnul:t de l on,ah.l,;:lo c Julgamcnt{'l s.cr 1 t:omposta de um JU17 do 
tr~tbalho que a prcs1du:t c doas Juucs clasSI'slas tcmponnos rcprcscmanacs 
dos cmprcJ.!,ados c dos cmprog1dorcs 

,.,,, oh.• r'''" lllll("tl 05 Jlli.IC'S cl l'iSISI.IS da:; _,, nr~~ C.: Concrll.lÇ.:Io c Jul
c:'llnCIIIO c;,cr:\o nome. ado:, [lC'In PrLSJdcnac do Tnbu nl P :~tonal do Trabalho 
li. rurlll.t J.• l...·t Jl("llllllh.l 1111111 rc .... ,·nu.luç.lo 

...................................................................................................... 
AMI" III " 121 

Art. 117. O mandato dos rcprcscmamcs cla'SSISt:ts c:.:-•• 1od1s as •nsa:inc~o~s -:de 
três anos 

l'arnf!rn(o umcc.1 Q, representantes class1stas terão suplcnlcs 

...................................................................................... 
(À Comusiio de Consmwçiio, JU&tlça e Culadtuual 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Proposta de Emenda à Constltwçio esd. 
su_Jetta às disposiÇÕes especiftcas do ut 354 e segumtes do Regtmento Interno 

A maléna será pubhcada e despachada à CoiJUssão de ConsbiUtção, Jusbça. e 
Cidadama. 

Sobre a mesa. requenmento que será lido pelo Sr. I" Secretáno em exercício, Senaclm 
Lúcto Alcântara. 

É hdo o segwnte: 

REQUERIMENTO No 234, DE 1998 
. 

Requetro. com base no dtsposto no art SO, § 2•, da ConstitUição 
Federal, e na fonna do art :!16 do Regtmento Interno do Senado Federal, 
seJam sohclladas ao Sr Mtmstro de Estado dos Transportes as seguintes 
mformações relativas aos Sistemas ferrovtanos antenonnente admimstrados 
pela Rede Ferrovtána Federal S A - RFFSA e agora arrendados a IDICtativa 
privada 

a) Relação de Cllda um dos 6 (sets) Sistemas transferidos á 
IDic:iattva pnvada, dtscnmmando, mdtvtdualmente, extensão da malba 
arrendada. data do ledio de arrendamento, razio SOC18l dos novos 
arrendatános e respechvas COIIIpOSIÇões ac.tonánas (nome e pamc:ipaçio 
IOCletána dos actomstas ), valar da recetta de pnvanzaçio, forma e prazos de 
papmeato e data de assunçio do controle operactonal pelos arrendatános; 

b) Valor dos JD\Oesttmentos programados para os pnmetroS 5 
(cinco) liDOS após o leilão e até o final do período do armtdamento e dos 
inwstimentos Já reahzados até dezembro de 1997 Infonnar também os 
imestimentos realtzados pela 1U'fSA, em cada um dos ststemas, nos 3 (!ris) 
últimos anos antenores ao anendamento 
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c) Número de empregados, em cada SIStema.. eXIstentes ao final 
dos 3 (três) últ1mos anos antenores ao arrendamento. contmgentes absorvidos 
pelos novos arrendatanos quando da assunção do controle operacional e 
empregados remanescentes em dezembro de 1997, discmmnados, em todos 
os casos, por rúvel de mstrução, 

d) Número de acidentes em cada um dos s1stemas arrendados, 
mchcando os ocomdos nos 3 (três) úlnmos anos antenores ao arrendamento e 
os efenvamente venficados após a assunção do controle operac1onal pela 
wcianva pnvada ( dtscnmmando, nessa última hipotese, os exercícios de 1996 
e 1997, quando for o caso), med1dos. em todas as s1tuações menciOnadas. 
tanto em relação a mdhões de trens x qwlõmetros percomdos como em 
relação a bilhões de toneladas x qmlõmetros transponadas. Informar. amda, as 
metas de redução do número de acidentes prevtstas. contratualmente, para os 
5 (cmco) pnme1ros anos apos o arrendamento, 

e) Produções de transporte em cada um dos s1stemas arrendados, 
medidas em bilhões de toneladas x qutlõmetros, indicando as ocorridas nos 3 
(três) úlnmos anos antenores ao arrendamento e as efetivamente verificadas a 
pamr da assunção do controle operacional pela wc1ativa privada 
( chscnmmando também, nessa última hipótese, os exercícios de 1996 e 1997, 
se for o caso) Dtscnminar, em todos os casos, as prmc1pB1s mercadorias 
transportadas, adm1ttndo a classificação do Item ·'outras cargas ·• no Iumte 
llllÍXImo de I 0% (dez por cento) do total produztdo Informar, ainda, as metas 
de aumento de produção prevtstas, contratuabnente, para os 5 (cmco) 
pmneiros anos apos o arrendamento. e 

f) Receitas e despesas operacionais de cada um dos sistemas, 
mdicando também as ocomdas nos 3 (três) últimos anos anteriores ao 
arrendamento e as efenvamente venficadas a partir da assunção do controle 
operac1onal pela imciativa pnvada (discnmmando amda, nessa última 
hipótese. os exercícios de 1996 e 1997, se for o caso). Inchcar também, para 
cada um dos periodos menctonados, a parncipação das pnnc1p81s cargas 
transportadas na recetta operacional correspondente e. na despesa, a 
participação das despesas com pessoal propno e com o pagamento de 
servtços de terceiros; 

Por fim, sobcitamos amda que sejam mformadas quais as 
sanções contratuais previstas pelo descumprimento de metas de desempenho 
fiudas nos ed1tais e nos contratos de arrendamento e, caso !BIS metas 
efenvamente já tenham s1do mfiingtdas por algum dos arrendatános, qUBis as 
medidas já adotadas pela RFFSA em decorrência dessas mfrações 
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JUSTIFIC \ÇÃO 

E do conhecimento geral que o Mm1s1eno aos Transportes. ao 
longo dos anos de !996 e 1997. transfenu para a 1mc1all\ a pnvada. mediante 
arrendamento, prancamerue roda a malha ferro,1ana antenorrnente 
admm1sttada pela RFFSA 

As pnnc1pa1s argumentaçóes para a adoção dessa pohuca de 
pnvat1zaçào do setor ferroVIano estatal d1z1am respeno a mcapac1dade 
governamental para connnuar mvesllndo no seror rmpedmdo o atendimento a 
demanda potencial existente, e a propalada ma1or eficrênc1a da 1mC1a11va 

pnvada na !leslilo de emp,eend1mentos desse npo. o que conmbuma para a 
ehmmação dos gargalos operac1ona1s então 1dennficados e para a ofena de 
condiÇões ta1s que permU1ssem a redução de um dos pnnc1pa1s componentes 
do chamado ··custo Bras1l", qual SC:Ja o custo do transporte 

TodaVIa, decomdos quase do1s anos Ja assunção do controle 
operac1onal pelos novos arrendatanos do pnmeuo trecho transfendo a 
IDICtatlva pnvada ta chamada Ferro\la Bauru-C.,rumba), não se têm 
mformações prec1sas sobre as rea1s 'antagens advmdas desse processo de 
"pnvattzaçilo" po1s. ao que nos consta. o Mm1steno dos Transportes. por 
mtermedto dos seus setores competentes. não tem proced1do a d1vulgação 
S1stemat1ca dos resultados obt1dos 

Ao contrano. conforme matena pubhcada pelo JOrnal Folha de 
Silo Paulo. datada de ~3 de março prox1m" passado. as mfonnações obttdas 
por aquele Jornal e comp1ladas por professor do Pro~'l'ama de Engenhana de 
Transportes da Coordenação de Programas de Pos-Graduação em Engenhana 
da Umvers1dade Federal do R1o de Janeuo tCOPPEiUFRJI nos dão conta de 
que as ferroVIas • pnvattzadas" não tenam anng~do as metas de produção e de 
redução do mvel de acidentes preVIstas nos ~d11a1s de arrendamemo e 
ranficadas contrarualmente pelas empresas 'encedoras dos le1lões 

Amda segumdo a mesma matena. as mformações comp1ladas 
pela COPPE tenam s•dGJ, de cena forma. confirmadas pelo Presidente da 
RFFSA que, contatado pela Folha de São Paulo, lena JUSIIficado que • os 
resultados são realmente modestos d1ante da e'<pectallva IDICial. mas onmos 
em relação aos problemas que e"sllam na ferro"a estatal" .._crescenrou 
ameia que, mesmo com esses resultados. a "pnva11zação" sena fundamental 
para tomar o s•stema ferToVlano bras1le•ro rentavel e eficiente. o que sena 
esumulado pela futura transferência para a IDICiall\a pmada da Ferro\Oas 
Paubsta S A <FEPASAl, preVIsta para meados deste aoo 

Por outro lado. segundo o duetor de uma das novas arrendatánas 
dos segmentos ferroVIanos antenonnente C'perados pela RFFSA. tambem 
entreVIstado pelo JOrnal. as metas contratuais pre\lstas tenam s1do trreals e a 
prova d1sso e que. ::.eg;undo o refendo dtretcr nenhuma das concess1onanas 
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cmnpnu as metas estabelecadas Esse eventual exag<r<' na fi'<ação de metas de 
desempenho, todaVIa, e desmenndo por um socao d~ wna das empresas de 
consultona que prepararam a avaliação tecmca e e<onómaca da RFFSA com 
VIStas a pnvatazação, que declarou ao JOrnal que "'as metas de produção foram 
as maiS conservadoras possavets na data de conclusão dos trabalhos de 
cODSUitoria e perfettamente factíve1s". 

Independentemente das opuuões controversas apontadas na 
maténa, e de se ressaltar que, conforme os dados compdadas pela COPPE, 
alguns dos segmentos ttansfendos a IniCiativa pnvada apresentaram taxas de 
lucranvidade express1vas ao longo do penodo analisado (Jan-set/97), ao passo 
que, em todos os segmentos analisados. ocorreram drastacos cones de pessoal 
em relação aos connngentes m•c•almente absorVIdos pelos arrendatanos 

Entendemos que a dtscussão de taiS questões mteressa a toda 
SOCiedade brasdetra, pms afinal se trata de um pammõmo matenal e humano 
construido ao longo de anos e que não pode estar SUJeito a considerações 
meramente financetras 

Ademais, e amponante venficar se os Sistemas ferrOVJános 
arrendados têm atendido a demanda exastente sem ma1on:s resmçlles quanto 
aos propnetanos das cargas ou se um dos pnncapaas receaos quando do uuc10 
das d1scussões sobre a· pnvat1zação" do setor tem se concretizado, qual seJa 
a transformação de cada segmento num feudo desnnado ao transporte 
pnontano das cargas de anteresse dos acaomstas maJontanos. o que mwto 
pouco trana de conmbuação para o desenvoiVImenlo dessa modahdade de 
transpone no pa1s 

Assim, este requenmento lem por objenvo colher mformações 
ofictBIS acerca da real samação dos segmemos ferro.,anos arrendados à 
IniCiativa pnvada, sem as amprec1sóes norma1s de uma ma1ena JOmahstJca 

Entendemos que o pleno atendimento as questões nele 
formuladas serà da maJor amponànc1a para a propna consolidação do 
processo de "'pnvat1zação ·• adotado. caso os n:sulrados alcançados ate agora 
seJam sat1sfatonos e, ao mesmo tempo, em caso contráno, posstbdJtarà a 
dJsc:ussio de med1das que venham a conmbmr pma sanar os eventuais 
problemas 1dent1ficados, preservando os mteresses dos usuanos do transpone 
ferrov1ano e da SOCiedade brasrle1ra em geral 

Sala das Sessões, 15 de abnl de 1998. 

q~cl,~ 
(À Mesa para decuão) 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O re
quenmento ser& despachado à Mesa para d8C1são, 
na forma regJrMnlal 

Sobre a mesa, requenmento que será l1do pelo 
Sr 1° Secretáno em exercício Senador LúCio Ak:An
tara 

É lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N• 235, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento lllllemo, 

requeiro a trermtação em conJUnto das propostas de 
emenda a ConstnuiÇão n • 11198, de nunha autona, 
e a de n • 6/98, de autona do Senador Jose Roberto 
Arruela. 

Brasiha, 7 de abnl de 1998 - Senador Giltaldo 
lllllo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O ra
quenmento será publicado e, postanormente, Inclui
do .,. Ordem do D1a. na forma do art. 255, do Regi
mento lntemo. 
1 

• Sobn1 a mesa. ofiCIO que sara lido pelo Sr. 19 

Secnltãno em exarc1c10, Senador LúciO Alcãntara. 

É lido o segu1nte 

OFICIO N.• 664-t.-PFL/98 

BrasRIB, 7 de abnllle 1998 

Senhor Pnlllldente, 
Nos termos reg~mentBis, 1nd1C0 a Vossa Exce· 

lincla o Deputado Re1nhold Stephanes para fazer 
parte, corno membro suplente. da Conusslo Mista 
destinada a enllbr paniCBr a Medida PIOVISóna n • 
1.5119-43, de 3 de abnl de 1998, que "Dà nova rada· 
çio a dlsposdnlos da lei n.• 8.742, de 7 de deZem
bro de 1993, que dl$pÕe sobra a Org&nlzaçio da As· 
Sllll6nc:IB Social, e dá outras provldànc:IBS", em SUbs• 
IIIUtÇio ao Deputado Alexandre Ceranto. 

AtenciOSamente, - Deputado llnnoclooeiklciCio 011-
wlra, Líder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (GI!raldo Melo) - Sera 
Ieda a subslituiÇio soiiCI!ada. 

Sobn1 a mesa, ofiCIO que será l1do pelo Sr. 1• 
Secrelano em eXBICICIO, Senador LUCIO Alc:Antara 

É Ido o segu1nte 

OFiciO N ° 57198-GLPFL 

BraSRIB. 15 de abri de 1998 

Senhor Presidente, 
Nos 1etmos regrrnenlaiS, rldlco o Senado• Joel 

de Holanda para ocupar uma das vagas deste partido, 
como blular, na Conussiio de Assuntos Slaals-CAS. 

Atenc.osamente, - Senador Hugo N ... a h I , 
Líder do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será 
lella a 1ndiCBÇáo soliCitada. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pn!SI· 
dênc1a comuniCa ao Plenáno que os PIOfBIOS de De
creto Leg1slat;vo de n"s 25 a 34. de 1998, lidos anla
normante, tramltalào oom pmzo determnado de qua
renta e c1nco diaS, nos termos dos arts 223, § 1•. e 
64, §§ 2' a 4°, da ConsbluiÇão. combinados oom o 
art 375 do Regimento Interno 

De acordo com o art. 122. 1ncoso 11, ahnea b. do 
Reg1rnento lmemo, combinado com o art 49 da Re
solução n• 37. de 1995, do Senado Federal, as rna
ténas poderão receber emendas, pelo prazo de an
co diBS ute1s, perante a ComiSsão de Educaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Gel'llldo Melo) -A PniSI
dênca racebeu. do Supremo Tribunal Federal, o Ofi
CIO n• 65, de 1998, na ongem, de 7 do conante, en
caminhando. para 08 fine pnnnatos no alt. 52, JnC180 
X, da ConstnuiÇão Federal. cópas da Le1 n" 3.563, 
de 16 de dezembro de 1988, do MuniCípiO de Vdóna
ES, do Parecer da Procuradona-Geral da Repllblal, 
da versão do regiStro taqu1graf100 do JUlgamento, 
bem como da callldio de trânsitO em JUlgado e do 
acóldio prolendo por aquela Corte nos autos do Re
cuoso Extraord1náno n" 209174, que declarou a n
consbluciOn&lldade do art 24 da refenda Le1. 

O expediente, anexado ao processado do Ofi
CIO n• S195, de 1997. va1 a ComiSSão de Constitw
ção. JusiiÇB e Cldadan18, em deciSão terminativa 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Prae1· 
dênc:IB recebeu, do Banco Central do BraSil, o OfiCio 
n• S/30, de 1998 (n• 921198, na ongem), de 14 do 
corrente, encanunhando paniCer daquele Orgão a 
raspetto da sollcdaçlo do Governo do Eslado de 
Rond6ma, rele18nte ao contrato de confiSSio, assun
ção, consolidação e reiJnanaamento de dividas, oe
lebrada com a Unlio em 12 de feveretro de 1998, no 
ãrnbllo do Programa de Apo10 à Reestruturaçio e ao 
A1uste FIScal dos Estados, no valor total de - e 
quarenta e S8IS m1lhlles, novecentos e ClnqOenla moi, 
cento e um 1881S e noventa canta\105 

0 expediente VBI à Cornssio de Assui'IIDS Eco
nõmiCOS, que terá o prazo de qu1nze dias para sua 
apreaação, nos termos da Resolução n• 70, de 1995. 
oom a radação dade pela Resolução n" 12, de 1!197 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Prasl
dêncla recebeu, do Presidente do Supremo Tnbunal 
Federal. o Oficio n• 8131. de 1998 (n" 66J98, na on· 
gem), de 14 do corrente, encarnonhando, pera 08 IIIIS 
pi'BV1SIOS no art 52, lllCISO X, da ConsbluiÇio Fede-



ABRIL DE 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 491 

ral, cópl8. da Let n• 8118, de 30 de dezembro de 
1985, bem como do parecer do MoniS!éno Pllbloco 
Federal, da versão do regiStro taqUigráfJCO do JUlga
mento e do acórdão profendo por aquela Corte. nos 
autos do Recurso Extraord1náno rf' 209714, através 
do qual declarou a 1nconstrtucoonalldade do art. 20, 
1ncoso 11, da manc;oonade Le1 estadual. 

O expedoente vao a ComiSSão de Consllluoção. 
JusbÇa e C1dadanoa. em deciSão lermmatova 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presl
dêncoa recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofícoo 
rf' S/32, de 1998 (n• 9361118, na ongam), de 15 do 
corrente, encarn~nhando parecer daquele Órgão a 
respe.to da solocilação do Governo do Estado de Mi
,_ Gera1s, referente ao COI rt1ato de confossio, pro
messa de assunção, consofodaçlo e ralinanCiamento 
de diVIdas, celebrado com a UnoAo em 18 da feverei
ro de 1998, no êmbolo do Prograna de Apooo à 
R~ração e ao AjUSIB Foscai dos Eslados, no 
valor de onze bilhões. oitocentos e Vlnlll e sete mo
lhiles, quinhentos e quarenta moi, duzentos e Oito 
,.;a e noventa e dois centavos 

O apeclaft va à Co:r são da Asllu.- Eco
I'I&IICOS, que lelá prazo de quiiiZS doas PBIB sua apra
aaçllo, nos tarmos da Reeotução n" 70, da 1995, com 
a radaçlio dada pela Resolução n" 12, da 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Preso
dêncoa recebeu, do Gowwno do Estado do Roo de 
Janeoro, o Oficio n" 105198. na ongem. de 7 do cor
rente, encaminhando, nos lermos da ResoluÇão n" 
129, de 1997, a documentação referenta à afaria de 
títulos emitidos no lllbmo doa pnrneoro. 

O expediente, aneliBdo ao proce ado do Pro
JBIO de ResolnçAo n• 186, de 1997, vai ll Cormssão 
de Assuntos EconllmiCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 129, de 1998 (n" 
422198, na ongem), de 8 do conanta, pele qual o 
P18Sidenle da Rep)bloca, nos lermos do art. 52, inco
so V, da Conebtuoção Federal, solicita II8Jil autoriza
da a contra1aç1o de operação de ctádllo externo, 
com garanba da República FederabVa do Brasl, no 
valor de cento e trinta milhões de dólares 1'101te-arne
ricanos, de pnncopal, entre a Traneportedora Brasilei
ra Gasoduto BolíviB-Brasll - lBG e o Banco lnlema
coonal para Reconstrução e ~nto -
BIRD, destinada ao f1naroc1Bmento pan:l8l do Proreto 
do Gasoduto BoiiYIB-Bresil. 

A matéria VBI il ComiSSão de Assuntos EconO
rniCOS. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor PI&Sidenta da RepúbliCa -.ou ao Congresso 

Nacional a Medida Provosóna n• 1.617-50, adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publocada no diB 13 do mes
mo mês e ano, que "D1spõe sobre a base de cálculo 
da Contnbuoção para o Programa de Integração So
Cial - PIS devoda pelas pessoas JUrídicas a que se 
refere o § 11 do art. 22 da Le1 n• 8 212, de 24 de JU
lho de 1991, e dá outras proVIdências" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 51 do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, loca BSSim constrtuída a Comossão M1sta In
cumbida de emitir parecer sobre a maléna 

Tltularw 

José Agnp1no 
José BIBnco 

Jader Barbalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplenta 

JúliO Campos 
Hugo Napoleão 

Gerson Camela 
Carlos Bezerra 

Lllcoo Alcântara Bano Veras 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Edullldo Suplocy 

Eprtacoo Cafeteira 

Titulara 

Paudemey Aval1110 
Luiz Moreira 

Sebasloio Rocha 

PPB 

Leomar Oulntan1lha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenln 

Arolde de OIIVSira 
AntoniO Ueno-

AáCio Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira JOV8lr Alantas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Edonho Baz Silvio Pessoa 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Fenoo 

PPB 
lamarllne Posella Benedito Dormngos 

De aconlo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o seguinte calendário para e tramo
tação da maténa: 

OIB 15-04-98 - deSignação da ComiSSão Mista 
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D1a 16-Q4-98 - Instalação da Com1ssão MISta 
Até 18-o4·98 - PlaZO pala receb1mart0 de 

emendas e pa1a a ComiSsão M1sta emd~r o parecer 
sobre a admlsslbmdade 

Até 27 -o4·98 - prazo l1nal da Com1ssão M1sta 
Até 12·5-98 - prazo no Congresso NaciOnal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se· 

nhor Presidente da Republica env1ou ao Congresso 
Nac10n111 a Medida PI'OVISOna n• 1.6111-52. adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no d1a 13 do mes· 
mo mês e ano. que "DISPÕe sobre a Nota do Tesou
ro Nac1onel - NTN e sua ut1hzação para aquiSIÇio de 
bens e dlnHtos all8rlados no ãmbdo do Programa 
NaciOnal de Oesestabzação - PND. de que trata a 
Le1 n• 9 491, de 9 de setembro de 1997, consollden· 
do as normas sobre a matena constantes da lei n• 
8 1n, de 11 de rn&IÇO de 1991, e da Le1 n• 8.249, de 
24 de outubro de 1991, e anera os arts 2' e 3" da 
lei n" 8.249/91". 

De acordo com as mdiC8Çães das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resoluçlo n• 
1189-CN, fiCa ass1m constrtu1da a Cormssão M1sta In
cumbida de emitir parecer sobre a maténa. 

Tllu..,._ 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
NaborJumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

José Alves 
Jonas P1nhelro 

Gerson Camata 
Callos Bezerra 

Teotomo Vilela Filho Geraldo Melo 

Bloco OposiÇio (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduardo Supllcy Sebastião Rocha 

PPB 

Epdaclo Cafeteira Leomar Ou1ntamlha 

DEPUTADOS 
T~ SupiJII ... 

Augusto VM11ros 
Abelardo luPIOII 

Aéclo Neves 
Arnaldo Maden 

PFL 

PSDB 

C11o Nogue1ra 
Eraldo rmoco 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Hermes Parcl8neDo José Chaves 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 

LUIS Barbosa En1valdo Ribeiro 

De acon:lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fiCB estabelec100 o seguinte calendáno para a trami
tação da matena. 

018 15-Q4-98 - dBSI!IneçãO da CoiTIISBio M
DI8 16-o4·98 - Instalação da COITIIssáo Mlata 
Ata 18-o4·98 - prazo para raceblna 11o de 

emendas e para a ComiSSãO M- emitir o ~r 
sobre a admi&Siblbdacle 

Ata 27-o4-98- prazo f1nel da ComiSSio M
Aié 12-Q5-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Getaldo Melo) - O Se

nhor Presu:leme da Rapúbla emnou eo Cong
NBCIOnel a Medida PIOIIIBÓne rl'1.619-43, ~ 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no dia 13 elo 1MB
mo mês e ano, que "DISpÕe soiKe a parbclpaçio dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da ....,_ 
e dá outras pi'OYidênclas". 

De acordo com as U'ldlcações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• e 5" do art. 2" da Rasotnçãn n" 
1/89-CN, fiCa assm constduida a Comisslo Mllltalll
cumbKia de ell"'llr paAICIIr soble a maténa· 

Tllu..._ 

V1lson Kle1niiblng 
JoseAgnpmo 

Jader Barbalho 
Nabor Júmor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

..... , .... 
Francel1110 Pe~elfa 

EdiSOII Ldllo 

Gerson Camela 
Carlos Bazarra 

Ben1 Varas Geraldo Melo 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy 

PPB 

Epilac10 Caletan Leomar Qulntallllha 

DEPUTADOS 

Tltu..._ -lenlllc 

Manosl Castro 
OanurlJma 

PFL 
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PSDB 

Aecoo Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira Jova1r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

P1nhetro Land1m Sirnara Ellery 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

BeneditO Dom111gos An Magalhães 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca eslabelacldo o segumte calendéno para a trami
tação da maténa 

Ola 1 &-04-98 - des1gnaçio da Comssio MiSta 
DIB 16-04-98 - 1nstalação da ComiSSão Mista 
Até 11H14-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Cornssão M1sta emdir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 27-<14-98 - prazo f1nal da Comissão MISIB 
Até 12-o5-98 - pmzo no Congrasso Nac10118l 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da RepúbiiCB e11111ou ao Congres
so Nac:IONII a Med1da ProVJsóna n• 1.620-36, ado
tada em 9 de abnl de 1998 e publocada no d1a 13 
do mesmo mês e ano. que "Dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá outras provl
dénc•as•. 

De acordo com as andiCaÇiies das hderanças. e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art 2" da Resoluçio n' 
1189-CN. IICB asSim consbtuida a COII'ISSio Mista 111-
cumblda de emlhr parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

TIIU'- SuplenteS 

PFL 

José Alves Francal1110 Pere1re 
RomeroJucá Hugo Napoleão 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnoor CaJtos Bezerra 

PSDB 

Lucoo Alcântara Jefferson Peres 

Bloco OposiÇãO (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy 

Epttacoo Calet&lra 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ou1ntamlha 

Eraldo Trnoco 
Bet1nho Rosado 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenletl 

Lwz Braga 
Coraúc1 Sobnnho 

Aéclo Neves Adroaklo Streck 
Arnaldo Madeira Jovair Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Silvio Pessoa Paulo Rltzel 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Roberto Campos Joio P1zzolaHi 

De acor.lo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fiCa estabalacKio o seguinte calendéno para a trami
tação da maténa: 

Dia 15-04-98- designação da Comissão MISIB 
Ola 16-04-118 - Instalação da Comoasio MIBia 
Até 18-114-98 - prazo para recebmanto de 

emendas e para a ComiSSão Mista ernbr o parecer 
sobre a admiSSibilidade 

Até 27 .{14-98 - prazo final da ComiSSão MIBia 
Até 12-a;-98 - prazo no Congresso Nac:oonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Republoca envoou ao Congresso 
Nacoonal a Medida ProVJSOna n" 1..621-34, adotada 
em 9 de abnl de t998 e publiCada roo diB 13 do mes
mo mês e ano, que "DISpõe sobre o Cadastro lnlor
rnei!Vo dos créditos não quitados de 6rgios e entKia
des lederaJS, e dá outras providêi1CIII8". 

De acordo com as 1nd1Caçlies das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resoluçio n" 
1/89-CN, loca ass1m constituída a Comrssão Mista 111-
cumboda de enn1t1r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Tllulanta Suplat.-

PFL 

Joel de Hollanda EdiSOII Lobão 
BeiJo Parga Hugo Napoleio 

PMDB 

Jader Bartlalho Gerson Camata 
Nabor Junoor Carlos Bezerra 

PSDB 

José Robero Arruda T eotonoo VIlela Alho 
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Bioco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiCY 

Epl!aeoo Cateterra 

Titulares 

Saulo Oue1roz 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Owntandha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 

Raul Belém 
Jose Santana de Vasconcellos 

AecooNeves 
Amaldo Made•ra 

PSDB 

Adroaldo Streck 
Jovmr Arantes 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Mauro Lopes Valdrr Colatto 

Bloco (PTIPOTI) 

Marcelo Oéda Femando Feno 

PPB 

Pedro Corraa Lu•z Fernando 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1911&-CN, 
IICB estabelecido o segu•nte calencláno para a tram•
lação da maléna· 

Dia 15-04-98 - designação da ComiSSio MISta 
DIB 16-04-98 - mstalaçio da ComiSsão MISia 
Até 18-04-98 - prazo para raceblmeniD de 

emandas e para a ComiSSão MISta emitir D paracer 
sotxe a admiSSibilidade 

Até 27-04·98 - prazo l1nal da Comssão MISI8 
Até 12-()5..98 - prazo no Congrasso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Praslllenle da Repúbi1C8 aliVIOU ao CongiBSSO 
Nac:oonal a Medida PIOVISÓna n• 1.1122-34, adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no dl8 13 do mes
mo mês e ano, que "DISpõe sobra o número de car
gos de Natureza EspeciBI, de cargos do GNpo-OIIe
çio e Assessoramen!o Supenoras e de Funçlkls de 
Confiança ex Mantas nos órgãos da Adrri11181raçiio 
Púbhca Federal d1reta, autiuquiCB e lundaaonal, e 
dá outras pnMdêi!CiaS". . 

De acordo com as lndiCBÇÕ8S das lideranças, e 
nos termos do8 §§ 4° e s• do art. 2' da Resolução n• 
11119-CN, IICB 8S81m conslltuída a ComiSSão MISta III· 
cumblda de ellllllr parecer soble a rfl81éna: 

Tllulll .... 

Echson Lobão 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

PFL 

Suple111W 

Bello Parga 
José Agnptno 

Jader Barbalno 
Nabor Ju111or 

Jose Roberto Arruda 

PMOB 

PSOB 

Gerson Cemala 
Carlos Bezerra 

Geraldo Melo 

BlocO Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Sup11cy Sebasllão Rocna 
PPB 

EpdaCIO Calete~ra Leomar Ou111landha 

Titulares 

Leur L.omanto 
Osm~ruma 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplmntes 

Adaulo Peralrll 
I.JMII Vereia 

Aécoo Neves Adroeldo Streck 
Amaldo Made•ra JovaJr Aram. 

BlocO (PMOBIPRONA) 

João Magalhães Regina LJno 

Bloco (PTIPOT /PCdoB) 

Marcelo Oáda Fernando Feno 

PPB 

Gerson Peres Célia Mendes 
De acordo com a Resolução n" 1, de 19119-CN, 

IICB estabelecido o segu1nte calendáno para a tnlllll
tação da maténa. 

018 15-o-4-98 - desllfnação da Comallio MISta 
018 16-04-98- 1nstalaçio da ComlsaiD MISta 
Até 18-o4-98 - prazo para r~ da 

emendas e para a ComiSSão Mista emitir o pa,_r 
sobra a admoslllbllldade 

Até 27-o4-118 - prazo f•nal da eo- rs&c. Mista 
Até 12-115-98- prazo no Congrasao ,..._. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor PresKiente da República MMOU ao Caugrnso 
Nacoonal a Medtda PRMS6na ri' 1..112341, ........... 
em 9 de abnl de 1998 e pubiiCBda no dl8 13 do mes
mo mês a ano, que "Dispõe sobra as conhlluiçCies 
para os Programas de Integração Social e de For
mação do Patnm6mo do SeMdor Público - PIS/PA
SEP, e dá outras provldêiiCIIIS". 

De acordo com as lrllllcaç6ea das llclenuçea, e 
nos termos dos §§ 41 e SI do art. 2" da R-*IÇIIa n• 
1189-CN. hca 8S81m conslllulda a Comsallo M- n
cumblda de emt~r parecer sobra e maléna: 
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Titulares 

Bello Parga 
Juho Campos 

Jader Barbalho 
Nabor Jun1or 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplantes 

Jose Agnp1no 
Vllson Kle.niib1ng 

Gerson Camata 
Ca~os Bezerra 

Jefferson Peres Ben1 Varas 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy 

EpltaCio Cafete1ra 

Titulares 

Lael Varella 
José Rocha 

Aéc10 Neves 
Arnaldo Madeira 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar OUimamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplantes 

Vanessa Fel~ppe 
Expedito Jún1or 

Adroaldo Sllak 
Java1r Arames 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Ca005 Mendes Mana ElVIra 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Oéda Fernando Feno 

PPB 

N11ton BaiBno Jolran FreJ&t 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
hca estabelecido o segulllle calendáno para a trami
tação da matéria: 

DIB 15-()4-98 - designação da CoiTIISSio MISta 
018 16-()4-98 - Instalação da ColniSSão MISta 
Até 18-o4-98 - poazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão MISta eiTIIbr o parecer 
sobre a admiSSibilidade 

Até 27-IM-98- prazo final da Comssão MISta 
Até 12-05-98 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se

nhor Presldeme da RepúbliCa emnou ao Congresso 
NaCIOnal a Medida PIOVISÓna n• 1.1126-51, adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no d1a 13 do mes
mo mês e ano, que "OrganiZ8 e diSCiplina os Siste
mas de PleneJ&memo e Orçamemo Federal e de 

Comrole Interno do Poder ExecutiVO, e dá out""s 
pi'OVIdênc~as". 

De acordo com as 1nd1cações das l1deranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2° da Resolução n• 
1/89-CN f1ca ass1m constituída a Com1ssão M1sta .n
cumb•da de emrt1r parecer sobre a matena 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PFL 

Guilherme Palmeira V1lson Kle1niib1ng 
Hugo Napoleão Ed1son Lobão 

PMOB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Jun1or Ca~os Bezerra 

PSDB 

Ben1 Varas T -on10 Vilela Filho 

Bloco OposiÇão (PTIPOTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy 

Epilac10 Cafeteira 

TitUlares 

Augusto V1ve1ros 
José Jorge 

Sebasbão Rocha 

PPB 

Leomar Ou1ntan1lha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSOB 

Suplemes 

Arolde de Ol1ve1ra 
JúliO Cesar 

Aéc10 Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Made1ra Java1r Arames 

Bloco (PMOBIPRONA) 

P1nhe110 Land1m José luiZ Clero! 

Bloco (PTIPOTI) 

Marcelo Déda Fernando Feno 

PPB 

Benedito GUimarães Mãrc10 Reinaldo More1ra 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o sagu1me calendário para a trami
tação da maténa 

DIB 15-o4-98 - designação da Comssão MISta 
018 16-04-98- Instalação da ComiSSão MISta 
Até 18-o4·98 - prazo para receb1memo de 

emendas e para a ComiSSão M1sta emlllr o parecer 
sobre a admiSSibilidade 

Até 27 -IM-98 - prazo flr~al da ComiSSão MISta 
Até 12-05-98- prazo no Congresso Nac10r1BI 
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O SR. PRESIDENTe (Geraldo Melo)- O Se· 
nhor Presidenta da Republica envoou ao Congresso 
NaCIOnal a Medida PI'OYisona n• 1.627-34, adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no doa 13 do mes· 
mo mês e ano. que • A Hera a legoslação referente ao 
Adocoonat ao Frete para a Renovação da Mannha 
Mercante- AFRMM e ao Fundo da Mannha Mercan· 
te - FMM. e da outras provodêncoas" 

De acordo com as 1ndocações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4 9 e 59 do an 2" da Resolução 
n• 1/89-CN. toca ass1m consldu1da a Com1ssão M•sta 
1ncumboda de el'lllbr parecer sobre a matena. 

Tltulantll 

RomeroJucà 
Hugo Napoleão 

Jader Blubalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Ed1son Lobão 
João Rocha 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Ben• Varas Canos W1lson 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduoardo Suptocy 

Epotacoo Cefele•ra 

Abelardo Lupoon 
J&lme MartinS 

Aéclo Neves 
Amaldo Made•ra 

Sebastião Rocha 

PPB 

Leomar Ou•ntanllha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenles 

Raul Betem 
Ségoo Barcellos 

Adroaldo Streck 
Jova~r Arardes 

Doa 15-4·98 - designação da Com1ssão MISta 
D1a 16·4·98- 1nstalação da Com1ssão MISta 
Ate 18-4·98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Com1ssão M1sta emrt1r o parecer 
sobre a adm•ss101hdade 

Ate 27-4·98- prazo hnal da Comossão MISta 
Ate 12-5-98 - prazo no Congresso Nacoonal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se 
nhor Presodente oa Repubhca env•ou ao Congresso 
Nac1onal a Medoda PrOVIsona n• 1.628-22. adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no d•a 13 do mes· 
mo mês e ano qJJe • Autonza o Poder Executwo a 
abnr ao Orçamento FISCBI da Umão. em favor do M•
n•steno dos Transportes. creddo extreord•nano ate o 
llmde de RS 106 000 000.00 (cento e sets m1lhiles de 
rea1s). para os f1ns que especrt1ca" 

De acordo com as 1ndocações das lideranças. e 
nos termos dos§§ 49 e 59 do an 29 da Resolução 
n• 1/89-CN ftca assm conaldUida a ComiSSão MISta 
1ncumboda de emd1r parecer sobre a maténa: 

Ed1son Lobão 
Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Jun1or 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

G11berlo Miranda 
RomeroJuca 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Beno Veras Jefferson Peres 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suptocy Sebasbão Rocha 

PPB 

Epotac•o Catete~ra 

DEPUTADOS 

Bloco (PMDBIPRONA) Titulares Supllnlea 

Ronaldo Penm Méno Marllns 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Fr&riCISCO Solva Slll'lão Seea1m 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN. 
loca eslabelecldo o SBgUinle calendáno para a tram•
taçAo da maténa 

Jorge Khoury 
Beneddo de Lua 

Aéclo Neves 
Amaldo Madeua 

PFL 

José Santana de Vasconcellos 
Mauro Fecury 

PSDB 

Adroaldo Streck 
Jova1r Arantas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

PautoRI!zel Oscar Goklon1 



ABRIL DE 1998 ANAIS DO SEr. 1\00 FEDERAL 497 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Famando Ferro 

PPB 

José Teles Fel1pe Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
loca estabelecido o sagu1nte calendáno para a trami
tação da maténa 

Doa 15-4-98 - desognação da Com1ssão M1sta 
Doa 16-4-98 - Instalação da Com1ssão Mosta 
Até 1 B-4-98 - prazo para oecebomento de 

emendaS e para a Cornossão MISta emmr o parecer 
soboa a admossobllodade 

Até 27-4-98 - prazo f1roal da Comissão Mista 
Até 12-5-98 - prazo no Congoasso Nacoonal 
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Poaeodente da Repíobloca envoou ao Congoasso 
Nacoonal a MedKia Provlsóroa n" 1,.118.12, adotada 
em 9 da abnl de 1998 e publiCada no doa 13 do mes
mo mês e ano, que "DISpõe sobnl a concessão de fl
nancoamento vonculado à exportação de bens ou ser
vços nacionaiS". 

De acordo com as nlocações daS lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e 51 do art. 2" da Resolução 
nR 11119-CN, foca ass1m constituída a Comossão MISta 
incumbida de emllor psoacer sobre a maténa: 

Tllulanlll 

Vdeon Kleonilbong 
Bailo Parga 

Jader Balbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Carlos Patrac:lnoo 
Hugo Napoleão 

Geoson Carnata 
Carlos Bezena 

Sergoo Machado Osmar Doas 

Bloco Oposoção lPTIPDTIPSBIPPS) 

Eclualdo Suplocy SebasbãoRocha 

PPB 
Epitaao Cafeteora Leomar Ou1ntanolha 

DEPUTADOS 

Tllu..,.. Suplentes 

José Cartoe Alelu1a 
Paudemey Avel1no 

PFL 

Re1nhokl Stephanes 
Augusto V1V81ros 

PSDB 

Aécoo Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Macle1ra Jovaor Arantes 

Bloco (f>MDBIPRONA) 

Paulo Rrtzel Adelson Salvador 

Bloco (PT/PDTI) 

Marcelo Décla Fernando Ferro 

PPB 

Augusto Nardes Telmo K1rst 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o sagu1nte calendáno para a trami
tação da maténa: 

Dia 15-4-98 - designação da Comissão MISta 
Doa 16-4-98 - Instalação da Com1ssio MISta 
Até 111-4-98 - pRIZO para racebimento de 

emendas e para a Comossão Mosta emdlr o paoecer 
sobre a adiiiiSSibofodade 

Até 27-4-98- prazo f1nal da ComiiiSAo MISta 
Até 12-5-98 - prazo no Congoaeso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da República IIIMOU ao Congoasso 
Nacional a Medida Provosóna nR 1..830-11, adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no dia 13 do n.s
mo mês e ano, que "01sp6e sobre normas e condi
ções geraos de pooteção ao toabalho portuário, 1nstilu1 
multas pela 1nobseovãncla de seus poaceotos, e dá 
outras provKiênclas". 

De acordo com as 1ndocações daS hcleranças, e 
nos termos dos §§ 41 e s• do art 2" da Resolução 
nR 1189-CN, foca ass1m constduida a Comossio MISta 
mcumblda de ellllbr parecer sobre a matéria· 

Vdson Klelnúbong 
RomeuTuma 

Jader Baobalho 
Nabor Jun1or 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

........... 
José Agnpono 

Hugo Nepoleiio 

Gerson Carnata 
Cartoe Bezerra 

Lllcoo Ak:Antara Osmar Doas 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebasbão Rocha 

PPB 

EpdaciO Cafeteira Leornar Ou1ntanolha 
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Jose Carlos Alelu1a 
L1ma Nello 

DEPtiTADOS 

PFL 

PSDB 

Augusto V1V&1ros 
Ayres da Cunha 

Aecoo Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira Jovaor Arantes 

Bloco (PMDB/PRONA) 

João Hennque ManoMart1ns 

Bloco (PTIPDT/1 

Marçelo Déda Fernando Feno 

PPB 

Lamart111e Posella JoseJanene 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
flC8 estabelecido o seguinte calendáno para a trami
tação da maténa. 

Doa 15-4-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 17-4-98 - 1nstalaçAo da ComiSsão M1sta 
Até 18-4-98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comssão M1sta emdor o parecer 
sobn! a admossobdldade 

Até 27-4-98 - prazo hnal da Comossão M1sta 
Até 12-5-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se· 

nhor Presidenta da Rapúbloca envoou ao Congresso 
Nacional a Medida Prov~sona n• 1.632-11, adolada 
em 9 de abnl de 1998 e publocada no doa 13 do mes
mo mês e ano, que 'Altera a redaçio dos arts. 2", 
6", 7", 11 e 12 da l.et n" 8 629, de 25 de level'lllro de 
1993, acresce dosposo!NO à Le1 n• 8 437. de 30 de JU· 
nho de 1992, e dai outras provldêncoas". 

De acordo com as IndiCações das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e s• do art 2" da Resoluçiio n• 
1189-CN, IICB essm const11u1da a Conussão MISta In
cumbida de emdlr perecer sobre a maténa 

Jonu P1nhetro 

Hugo Napoleão 

Jader Barbalho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

JúliO Campos 

Joel de Hollanda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PSOB 

OsmarD1as Coutinho Jorge 

Bloco Ooos1ção CPTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcv 

Epllac10 Cafeteora 

Titulares 

Abelardo Lup10n 
Carlos Melles 

Aécoo Neves 
Arnaldo Madeira 

Sebast1ão Rocha 

PPB 

Leomar Ou1ntanllha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

PFL 

Jose Mendonça Bezerra 
Benedito de Lira 

PSDB 

Adroaklo Slreck 
Jova1r Anlntes 

Bloco (PMOBIPRONA) 

Sandro Mabel Valdir Colallo 

Bloco (PTIPOT/) 

Marcelo Deda Fernando Feno 

PPB 

João Mendes José Rezande 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
IIC8 estabelecido o segu1nta calendlino para a tram
tação da maténa 

Doa 15-04-98- desognação da Comossilao Mosta 
Doa 16-04-98- Instalação da Comoss6o Mosta 
Até 18-{)4-98 - prazo para racebn1•110 de 

emendas e para a Comossão MISta emdlr o ~r 
sobre a admss1b~ldade 

Até 27 -{)4-98 - prazo hnal da Comi8SiO Milita 
Até 12-{15-98 - prazo no Congnosso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República emnou ao Congnosso 
Nac10n81 a Medida PI'OIIISÓnB n" 1.1133-e, lld • ""' 
em 9 de abnl de 1998 e publiCada no da 13 do mes
mo mês e ano, que 'Autonza a Unilo a 1eceber em 
valolas moblllános os diVIdendos e JUIOII sobra o ca
pdal própno a se18111 pegos por enbdadeB de CUIO 
capital o Tesouro NaciOnal perllctpe" 

De aoordo com as llldlcaç&ls das ildelwiÇBI, e 
nos termos dos §§ 4° e SO do art 2" da RnDiuçio n" 
1/89-CN, fiCB assnn constllu1da a Comasio Mata III· 
currillda de emrt1r parecer sobra a maléna: 
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Titulares 

Carlos Patroc1mo 
Gilberto M~randa 

Jader Bartlalho 
Nabor Jún1or 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
Jonas P~nhe1ro 

Gerson Camata 
Cartos Bezerra 

Serg1o Machado Osmar D1as 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebastião Rocha 

PPB 

Epdaao Cafete~ra Leomar OUinlanllha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

PFL 

Coraúc1 Sobnnho Jose Carlos V1e1ra 
José Egyd10 Jose Carlos Cout1nho 

PSDB 

Aéc10 Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Made1ra Jova~r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Carlos Nelson Moac~r MICheletlo 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

João Tota Robeno AraúfO 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
hca estabelecido o segu1nte calendano para a trami
tação da rnaténe· 

D1a 15-04-98 - des1gnação da Com1ssão M1sta 
018 16-04-98- Instalação da Com1ssão M1sta 
Até 1 B-04-98 - prazo para recebimento de 

emendeS e para a Com1ssão M1sta emlbr o parecer 
sobre a admiSSibdldade 

Até 27-04-98 - prazo l1nal da Comissão M1sta 
Até 12-()5..98 - prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDEN11! (Geraldo Melo) -O Se-

nhor Presidente da Rep.:t!IICB enviOU ao Congresso 
NaciOnal a Medida Prov1sona n• 1.634-4, adotada 
em 9 da abnl de 1998 e publiCada no d.a 13 do mes
mo mês e ano, que "Dá nova redação ao art 1° da 
Le1 n• 9.530, de 1 O de dezembro de 19g7•. 

De acordo com as 1ndiCBÇÕ8S das bderanças. e 
nos termcs dos §§ 4° e 5• do art 2" da Resolução n• 
1/89-CN f•ca ass1m consntuida a Com1ssão M1sta 1n
cumb1da de emrt~r parecer sobre a maténa 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Ed1son LoDão 

Jader Baroalho 
Nabor Jun1or 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Francellno Pere1ra 
G11berto Miranda 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Carlos W1lson Counnho Jorge 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSB/PPS) 

Eduardo Supllcy Sebasbão Rocha 

PPB 

Eprtac1o Cafeteira Leomer Ou1ntanllha 

DEPUTADOS 

Titulares Sup...._ 

Carlos Melles 
Abelardo Lup1on 

Aécro Neves 
Arnaldo Made1ra 

PFL 

PSDB 

AntôniO Jorge 
Anton1o Ueno 

Adroaldo Slreck 
Jovmr Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Gonzaga Mota Wagner Ross1 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

AICIOne Athayde Jallo Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
IICB estabelecido o segu1nte calendáno para a trami
tação da maténa 

Ola 15-04-98 - designação da ComiSSão MISta 
DI& 16-04-98 - 1nstaleção da ComiSSão MISta 
Até 18-o-1-98 - prazo para raceb1mento de 

emendas e para a ComiSSio M1sta emlbr o ~r 
sobre a admiSSibilidade 

Até 27-04-98 - prazo f1nal da Comssão M1sta 
Até 12.05-98 - prazo no Congresso NaCIOnal 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se· 
nhor Presidente da República env1ou ao Congre980 
Nac1onal a Medida ProYisona ,. 1.1135-20, adolacla 
em 9 de abnl de 1998 e publicada no d•a 13 do mes· 
mo mês e ano. que "Dispõe sobre a nevação de d1v1· 
das e responsabilidades do Fundo de Compensação 
de Vanações Salana1s- FCVS. altera o Decreto-Le• 
n• 2 406. de 5 de 1ane1ro de 1 988. e as Le•s n•s 
8 004. 8 100 e 8 692. de 14 de março de 1990, 5 de 
dezembro de 1990. e 28 de JUlho de 1993. respect•· 
vamente. e dá outras prollldêncl8s" 

De acordo com as 1ndK:ações das f•deraiiÇas. e 
nos termos dos §§ 4° e 59 do art 2" da Resolução n• 
1/89-CN.IIca ass1m constrtu1da a Comssão M•sta 1n· 
cumblda de emrllr parecer sobre a matena 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Ed1son Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMOB 

PSOB 

Suplentes 

RomeroJucá 
José Blilnco 

Gerson Cama1a 
Cal1os BezerTa 

Carlos Wilson Bem Varas 

Bloco OposiÇão (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo SupiiCY Sebastliio Rocha 

PPB 

EprlaciO Calete1ra Leomar Ou•ntanllha 

DEPUTADOS 

Tltulllns Suplentu 

Casar Barlde1ra 
Amido Cedraz 

AéCio Neves 
Arnaldo Madeira 

PFL 

PSDB 

Benedrto de Llra 
Rogéno Silva 

Adroeldo Strack· 
Jova1r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

SaraiVa Fel1pe Alceste Almeida 

Bloco (PT/PDT/) 

Maroalo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Pnsco V18na Joio Mendes 

De acamo com a Resoluçãe n• 1, de 1989-GN, 
fiCB estabelecido o seguinte calendano para a lramt
tação da matena 

D1a 15-04-98 - des1gnação da Com1ssão MISta 
DI& 16·04·98 - •nstalação da Com•ssão MISta 
Ate 18-04·98 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Com•ssão M•sta emrt1r o parecer 
sobre a admiSsibilidade 

Até 27 -04·98 - prazo l1nal da Com•ssão MISta 
Até 12.()5-98 - prazo no Congresso Nac1011al 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da RepúbliCa arMOU ao Cong-.o 
Nac10nal a Medida Prov•sóna n• 1.636-1, adotada 
em 9 de abnl de 1998 e publiCada no dl8 13 do mes
mo mês e ano. que "Duspõe acerca da 1ncldlncla do 
imposto de renda na fonte sobre rendunenlt18 de 
aplicações financeiras e dá outras proYidinci&S". 

De acamo com as 1ndiC8ÇÕBS das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 49 e SR do ert 2" da R•ollçlo rf' 
1189-CN. fiCa ass1m constJIUida a Comaaão Mleta m
cumblda de emrt1r parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Tltulllns 

Hugo Napoleão 
Ed1son Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Jumor 

SIIIFI 11W 

PFL 

Francebno P818118 
Gilberto Minlnde 

PMDB 

PSDB 

Gerson camata 
Carlos BezerTa 

SergiO Machado Osmllr Dias 
Bloco Oposição (PT/POT/PSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 
PPB 

Eprtac•o Cafetetra ~ar Ouintanilha 

DEPUTADOS 

.João Mellão Neto 
Retnhold Staphanes 

PFL 

PSOB 

Supiii!IM 

Expedito Júmor 
Jorge Khoury 

AéCio Neves Adroeldo Slnick 
Arnaldo Madeira JOV8lr Arantas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Pedro Nova•s Wdson Cignachr 
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Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Feno 

PPB 

Roberto Campos Fernando Robas Cario 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da matena 

Doa 15-04-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 16-04-98 - onstalação da Comossão Mosta 
Ate 18-04-98 - prazo para oecebmento de 

emendas e para a Comossão Mosta emdor o parecer 
sobre a admossobohdade 

Até 27.04-98 - prazo final da Comossão Mosta 
Até 12.05-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTlE (Geraldo Melo)- O Senhor 

Preslderde da Republoca enviOU ao Congoesso NaciO
nal a Medida Provosóna ri' 1.6311-3, adolada em 9 de 
abnl de 1998 e publocada no doa 13 do mesmo mês e 
ano, que "Dispõe soboa a mmplificaçio do aoquiVIIJIB1-
to de atos nas Juntas ComercoaJs e do protesto de titu
lo de diVIda de ITIC1081111ft!S8S e da empoasas de pe
queno por1e, e dá outoas provldêncoas. • 

De acordo com as ondocações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e SO do art 2" da Resolução n• 
1189-CN, foca assom constituída a Comossão Mosta on
cumblda de ellllbr paoecer ~bre a maténa: 

Titulares 

RomeuTuma 
Bernardo Cabral 

Jader Berbelho 
Nabor Júnoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Supludaa 

Bailo Parga 
Leonel Paova 

Geoson Camata 
Cao1os Bezerra 

Osmar Doas José lgnácio Ferraora 

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

PPB 
Epolaclo Caleteora Leomar Cuontanolha 

Tilulanoe 

Paulo Bauer 
José Melo 

DEPUTADOS 

PFL 

Suplentes 

Maluly Netto 
Jorge Khoury 

PSDB 

Aécoo Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeora Jovaor Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Adelson Salvador Paulo Rttzel 

Bloco (PTIPDTI) 

Maocelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

Enovaldo Rlbeoro Augusto Nardes 

De acordo com a Resolução ri' 1, de 1989-CN. 
loca estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da maténa· 

Doa 15-04-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 18-04-98 - onstalação da ComiSSão Mosta 
Até 18-04-98 - prazo para oecebomento de 

emendas e para a ComiSSão MISta el'lllllr o paoecer 
soboa a admsslblbdade 

Alá 27-04-98 - prazo final da ComiSsão MISta 
Até 12-o5-98 - prazo no Congoasso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Se

nhor Poasidente da Repúbloca enviou ao Congoas
so Nacoonal a Medoda Provisória n"1.649-17, ado
tada em 7 de abnl de 1998 e publocada no doa 8 do 
mesmo mês e ano, que "Dospãe soboa o número 
de Cargos de Doreçio e Funções Gratlfocadas das 
lnstduoçOes Federaos de Ensono Supenor, dos Cen
tros Federaos de Educação TecnológiCa e das Es
colas Agrotécnocas Federaos, e dá outras provldên
ci8S•. 

De acordo com as ondocações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, foca assom constduída a Comossão MISta on
currDda de emdor paoecer sobra a maténa: 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

Jader Balbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

José Alves 
Carlos Patrocínoo 

Artur da Távola .IoM Rabai'ID AINda 

Bloco OposoçAo (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebutllo Flocla 
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Epilac1o Cafela1ra 
Deputados 

TIIUialeS 

Paas L.and1m 
CláudiO CaJBdo 

AécloNevas 
Amaldo Mada1ra 

PPB 

Laomar Quu'llanilha 

Suplentes 

PFL 

Corauc1 Sobnnho 
Jose Mendonça Bezerra 

PSDB 

AdiOaldo Straclc 
Java" Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

MauriCIO RaqUião SaraiVB •Falipe 

Bloco (PTIPOTI) 

Marealo Oéda FarnandcJ Feno 

PPB 

Moacyr Andrade Eunco Miranda 

De ecoldo com a Resolução n" 1, da 111811-CN, 
fica estabelecido o segwnte calandáno para a trami
tação da rneténa: 

Ola 15-04-88 - daa1gnação da CorTIISSio MISta 
DIB 16-04-88 - H1Sialação da Comissão MISta 
Até 13-04-88 - pmzo para raceblmanto da 

emendas e para a ComiSSio MISta emlllr o paracer 
soble a admissibilidade 

Até 22-04-88 - prazo f1nal da Com!SSQ Mista 
Até 07 -o&-88 - pmzo no Congresso NaciOfiBI 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se

nhor Presidenta da RapúbiiCB amnou ao Congresso 
NaciOliBI a Medida PrcMsóna n" 1.850-17, adolada 
em 7 da abnl da 1998 a publicada no diB 8 do nws
mo mãs e ano, que "Dispõe sobre o Plano da Carrei
ra dos seiVIdonla do Banco CentiBI do Brasil, e dá 
outras prowllnciBS'. 

De acoldo com as llldicações das lldaanças, e 
nos termos dos §§ 4° a 5" do an 2" da Ra.lluçlo n" 
11119-CN, fiCa asam1 consbtulda a Comissão Mista n
CIIImtda da 8ll'llbr ~sobre a maténa: 

111Uianls 

Carlos Patrocímo 
Bernardo Cabl81 

Jadar Balbalho 
Nabor Juna 

SENADORES 

PFL 

PMOB 

Edlson Lobio 
BaloParga 

Gerson Camata 
CalloS Bezana 

PSOB 

Carlos Wdson Jose lgnác1o F&mllra 

Bloco OpasiÇáo (PTIPDT IPSBIPPS) 

Eduardo Supl1cy 

EpttaCIO Cafetelfa 

Saulo Oue1roz 
Manoel Castro 

Aéc1oNeves 
Amaldo Madeira 

Sebast1ão Rocha 

PPB 

Leomar Ou1n1anllha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Augusto VM11ros 
Euler Ribeiro 

Adroaldo Stn!Ck 
Jova~r AIBntes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Gonzaga Mota O)Bima de Almeida Casar 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Feno 

PPB 

Fatter Jun1or Jofran Fn!JBt 

De acoldo com a Resolução n• 1, da 1989-CN, 
fiCB estabelecido o segu1nte calendáno pa18 a 118ml· 
tação da malána 

Ola 15~·98 - dBSI!InaçãO da CoiTIISSAo MISta 
Ola 16~-88 - mstelação da Com osão Ml8la 
Alá 13~-88 - prazo pa18 recebo- da 

emendas a para a Cornssão M1sta Bmibr o~ 
sobl8 a ad1111SS1bllldada 

Alá 2241-88 - prazo final da Comtssio MISta 
Até 7 -o&-98 - pmzo no Congi8SSO NIICIOnlll 

O SR. PRESIDENTE (GBIBido Melo) - O Se
nhor P18Sidante da República arMOU ao Congresso 
Nacional a Medida PnMS6na n" 1 152 •2. adalada 
em 8 da abnl da 1998 a Jd!IICBda no diB 9 do na
mo mês e ano, que ·ena a Grallhcaçio da oa-n
panho de AIMdade de FISCBiizaçãO - GDAF, a Grab
fiCBÇio da Desempenho da AtMdada da Protaçio 
ao V6o- GDACTA, e dé outras pi'OVIdênclas". 

Da acoldo com as ll1lllcações das lideranças. e 
nos tennos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução 
n• 1/89-CN, fiCB assm consblulda a Conw8lo Mlllla 
IIICUrnblda da allllllr parecer sobre a malána: 
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SENADORES 

Titularas Suplantes 

PFL 

José Alves Guilherme Palme1ra 
Ed1son Lobão Romero Juca 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júmor Carlos Bezerra 

PSDB 

Ben1 Varas Lúd1o Coelho 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiCY 

Epllaclo Cafeteira 

Sebasbão Rocha 

PPB 

Leomar Cu1ntanllha 

DEPUTADOS 

Tltularea Suplenms 

PFL 

Aroldo Cedraz FranciSCO Coelho 
AntoniO dos Santos José Carlos Coutinho 

PSDB 

AéciO Neves Adroaldo Streck 
Arnaldo Madeira Jova1r Arantes 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Za11e Rezende Paulo Lustosa 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcalo Déda Fernando Ferro 

PPB 

JaJr Bolsonaro Fausto Martello 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
IICB estabelecido o segu1nte calendáno para a tramo· 
taçAo da matéria: 

Ola 15-4-1111 - des1gnaçlo da Conusio MISta 
Dia 16-4-98 - lriStalaçio da ComiSSão MISta 
Até 14-4-98 - prazo para racebmento de 

emendas e para a Conussão MISta ei'T"IIIr o parecer 
sobre a admissllilldade 

Até 23-4-98 - prazo final da CoT:Sdo Mista 
Até 8-5-911 - prazo no Congresso NaciOnal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se
nhor Presidenta da RepubliCa IIIIVIOU ao Congresso 
NaciOnal a Medida PIOYISÓnB ri' 1.853, adotada em 
8 de abnl de 1998 e pubiiCBda no dra 9 do mesmo 
mês e ano. que "Autonza o Poder ExecutiVo a abnr 

ao Orçamento da Segundada t.uc..to: da Lln•iio em 
favor do M1n19téno do Planej8mento e Orçamento. 
crédrto extraord1náno no valor de RS 2.500.000,00. 
para os l.ns que especrtiCa". 

De acordo com as 1nd1C8ções das lideranças. e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art 2" da Resolução 
n• 1/89-CN. IICB ass1m coriStrtuída a Com1ssão MISta 
1ncumo1da de emrt1r parecer sobre a matena 

Titulares 

Cartas Patroc1mo 
Jose BlllnCO 

Jader Barbalho 
Nabor Jun10r 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplenms 

JúliO Campos 
RomeuTuma 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

SergiO Machado Osmar DISS 

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS) 

Eduardo SupiiCY Sebasbão Rocha 

PPB 

Epllaao Celete1ra Leomar CU1ntan1lha 

DEPUTADOS 

Titularas Suplantes 

PFL 

l.ulz Carlos Santos (cessão) 
Jorge KhOU'Y 

AécioNeves 
Arnaldo Made1ra 

PSDB 

Luaano P1zzatto 
VIC P1res Franco 

Adroaldo Streck 
Jova1r Arantas 

Bloco (PMDBIPRONA) 

Alceste Almeida Conlúao Moura 

Bloco (PTIPDTI) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 

OdeiiTIO Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
IICB estabelecido o segu1nte calendário para a trami
tação da maténa. 

DIB 15-4-1111- designação da Conssão MISta 
DIB 16-4-98 - 1nstalaçio da ComiSSio Mista 
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Até 14-4-98 - prazo para recebornento de 
emendas e para a Comossão Mosta emotor o parecer 
sobre a admossoblhdade 

Ate 23-4-98- prazo tonal da Comossão Mosta 
Ale 8-5-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sera feo

ta a devida comuniCaÇão a Cãmara dos Deputados 
O SR. PRESIDENTE !Geraldo Melol - Ha ora

dores onscntos 
Concedo a palaHa ao nobre Senador Lucoo Ai

cântara 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE Pro
nuncia o segu1nte dascurso Sem rev•são do orador ) 
- Sr. Presidente. Srs Senadores. voHo a tnbuna 
para comentar um assunto que tem preocupado 
bastante o povo braslleoro a voolêncoa 

Temos assosbdo lodos os doas - e pratocamente 
em Iodas as codadas bi'BSIIeoras. sobretudo nos cen
tros urbanos - a cenas de voolêncoa que são extre
mamente constrangedoras e que trazem grande on
sagurança aos habitantes dessas grandes codades 

Hé pouco tampo, em São Paulo. urna professo
ra too assassonada por um aluno Doanamente, na
quela codade - l'1oJe cedo um programa de talevosão 
mostrou -. pessoas tém sido chacmadas quando pa
ram os seus automoveas em respeito ao s1nal de 
trênsJto. Quer dozer. de um lado, ha a necessodade 
de se respe:llar as le•s que nos propnos aprovamos 
nesta Casa- o Códogo Nac10nal de Trãnsoto- e. de 
outro. quem assom poocede se toma wlneraW!I a es
sas agressões, a essas voolêncoas 

Ainda hoje, pela televosão. vo um cidadão per
plexo, pao de um JOYBm que loo assassonado Ele dos
se que se não para no sonal. desrespeita a leo e e 
mubdo; se para, pode ser assaHado. como aconte
ceu. Cidadãos são chaanados. ondMduos am moto
ciCletas pratocamenta fuzolam as pessoas que sur
preendem nos SlnBIS de trãnsoto Ha Ioda uma sorte 
de YIOiêncoa que esta cnando um clorna extremamen
te pengoso e preocupante 

Paço a lar um artogo, Sr_ Presodente publicado 
no Comlio Brazillense, em 22 de março ulbmo 
Trata-se da abordagem econômoca do problema da 
voolêncoa Se ela Já nos mtranqiitloza, assusta. horro
nza, se nos deoxa onseguros. constatamos que os 
numeras dos prejuozos decorrentes da YIOiêncoa -
para aqueles que são IT18IS sensoveos aos argumen
tos lonanceoros - são assustadores 

No Correio BI'IIZIIIense de dOmongo, 22 de 
março de 1998, Dad Squanso editora de op.-.oão, es
CI8YeU o saguonte artogo, que passo a lar 

·um d1a a casa ca• 
Os numeros são do BID O Banco lnte

ramenc.ano de Desenvolvimento traduZIU em 
cofrões c custo da voolêncoa O preço e pra la 
de saoqado Todos os anos. o Brasol 1oga 
pelo ra.1o 10 5° o ele toela a nqueza aqu1 pro
auzoda São US$84 bolhões que deoxam de 
ser ap11cados em escolas. hosp1ta1s, trans
porte e segurança 

ConvenharTIOs E grana sem Iom Os 
US$84 bolhões sogndocam maos de 140 W!zes 
os recuosos prevostos para onvesbrnentos em 
educação (US$525,8 molhões). 84 vazes em 
sauae IUSS1 bolhão). 25 vezes em transpor
te (US$3,3bolhões). Danam para pagar as 
pensões e aposentadonas do INSS a aonde 
sobranam quase US$9 bilhões 

Segundo o lpea. aquo vovem 16 milhões 
de brasolatros abaoxo da linha da poboaza É 
a população de um Chole e me10 Ou de 
meoa Argentona que não mora. não coma. 
não estuda. não trabalha. 

VIOlência nma com carêncoa. Pasquosa 
do lnstrtuto de Estudos da Raloglâo revela 
que o nsco de voolêncoa muHoploca-sa por 7 
em lugares pobres e com escassos oacuosos 
pubhcos- e a voolêncoa da pentena. das co
dadas do ontenor. das regiÕes 1T181S pobres 
do Paos As áreas rnaos voolentas solrem de 
duplo delocot O pnmeoro a o da codadanoa 
Os moradoras não conhecem seus doraotos 
nem cumprem as normas da coOV1Vênc1a so
coal CIVIliZada " 

Ora. lodos sabem que a cKfade e htstonc:amen
te logada a odaoa de urbanidade, de convovêi'ICIB covo!~ 
zada entre as pessoas. Essa e a própna essência da 
odéoa de codade Poos é JUstamente ai que ocorre 
multas vezes urna conviVêncoa absolutamente bérba
ra. selvagem. onde a leo e a do maos torta, do cnme 
organozaclo, e a YIOiàncoa que ompera e que opnma 
os Cidadãos_ 

E contonua Dad Squanso 

·o outro, da presença dO Estado FaHa 
escola. laHa hospital. tana polocoa. la~a sa
neamento Sobra loxo." 

Maos urna vez, ventocamos que. quando fala
mos em reduzor o tamanho do Estado. não estamos 
nos lembrando de que, em certos lugares. ale é pra
tocamenta onexostente Em certas regiÕeS dO Brasol, 
as vazes hé um cobrador de ~ e um cabo da 
pohcoa Mas evidentemente ISSO não repi'8Hnta a 
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piasença do Estado no sentido de assegurar ao Cl· 

dadão a sua tranqüilodade, mudo menos de lhe ofe
recer os serviços básiCOS essanc1a1S. 

"E sobra para nós. Desde P1ndorarna. 
aprendemos a afastar o pobre do nosso 
convíVIO Empurramo-lo para a pentena 
(Antes era para a senzala Hof", para a fa
vela.) Mas esquecemos de e-ciUir da Cons
tdUJção o d1red0 de 1r e v1r Resultado. os 
mal-educados, rnalvestldos, rnalche1rosos, 
malnutndos e rnaltudo estão povoando nos
sas ruas e nossos pesadelos. • 

~ Ilusão pensar que se pode cnar guetos e se
gregar dentro de urna codade. Não se pode 1solar 
aqueles que têm uma renda alta, boas condições de 
vida e habitação de aHo nfvel do grande cont1ngente 
de exelufdos, de abandonados à propna sorte, que 
term~nam por VJr em b.- de algo que permde a 
sua sustentação ou até mesmo que pratiquem algum 
ato ilicdo ou VIOlento, do qual possam brar algum re
curso para a sua sustenlaçiio. 

"Quanto maiS o tempo passa, maiS 
eles aumentam. O espectro - cada vez mBIS 
inqul&lente e ameaçador - há mudo deiXOU 
de - excluSIVIdade da Cedând1a ou Sa
mambaia H01e bate às portas do Plano Pilo
to e Lago Sul. 

Além dos custos mateiiBIS, quanbfiCB
dos em perda de vida, saúde, bem-estar, a 
viOlência traz preJufzos emoaonBis. VIVemos 
em cima de medo. Calçar um tên1s Nilat, 
portar urna mochila Campeny, andar de bi
CICleta de marcha, d1ngir um carro ou usar 
uma JÓIB? Nem pensar. ~ aventura pra lá de 
amsc:ada." 

~ tnVJal hoje nos grandes centros, onda a Inse
gurança é grande, a mie, ao preparar a cnança para 
1r à escola, colocar em seu bolso algum d1nhe1ro a 
fim de garantir-lhe segurança, a fim de que seu hlho 
não S8J8 IIIISIISSmado por um passivei assaltante. 

"Os muros altos detxaram de garantir a 
segurança. C8J8S e papudas não resolvem 
E custam caro. 

O J&dO é ag~r. Buscar soluções cnab
vas. Abnr espaQOS econ6miCOS para os ca
rentes. Dar aos deserdados de Deus e dos 
hornans as possibilidades de trabalho e 
crasamento peiiiiOal. O programa de nsnda 
mfnorna pode ser urna resposta. 

Inclusive, Sr. PIISSidente. estMI, na segunda
tan, com o PIISSidente da República e ped1 para 

que Sua Ela:elênaa 1nstasse Jurdo ao M1n1stro Paulo 
Renato para deflagrar o Programa de Renda Mlnrma 
v1nculado a educação, que fo1 aprovado por esta 
Casa, destinado àquelas famn1as maiS pobres. Inclu
SIVe das pequenas cidades do 1ntenor dos Estados, 
aquelas ramd1as rna1s pobres dos rnumcipoos rna1s 
pobres ao Brasil. 

·o salano é d~erente da esmola Esta 
hum1lha. Aquele contera d19nodade 

Se se der um saláno mfmmo por mês 
para 8 mlhões de famfiiBS, vão ser ampara
dos 32 rrnlhões de pessoas (cada família 
tem, em mediS. 4 membros). O progra- J 

custana em tomo de US$11,5 bilhões. '"'" 
15% dos US$84 bllhl!es que se pagam 
anualmente pela viOiêiiCIIl. ~ menos de um 
Proer. (0 SOS dos bancos abocanhou mBIS 
de US$ 25 b1lh6es.) E bem menos que os JU· 
ros da divida pública, que u~rapassam os 
US$40 bilhões. 

O programa de renda mln1ma é l~r
tante. Mas não suhCiente. As massas caren
tes necessitam de - oportunidades de 
trabalho - não paternabslaS nem assisten
claiiStas. Impõe-se, poiS, rnvestimento maco
ço em educação e treinamento profiSSIOnal 
adequado às eXJgênciBS do mercado. ~ hora 
de ens1nar a pescar. 

Vale um exemplo. Pouco adl8nte for
mar uma costureira em máqu1na doméstiC& 
Costure1ra do var&JO está em extiiiÇão. O Im
portante é prepara-la para operar máqu1na 
1ndustnal, ex1gKia pelas confecç6es 

Amparar a massa de deserdados é re
cada para d1rnonurr o tamanho do povão 
Com um pouco de sorte, o trabalhador se 
toma ctassa méd1a, o miBIIflllvel se transfor
mará em povo e parte do povo VIra emer
gente." 

PenseJ - oportuno trazer ao conheCimento da 
Casa este arbgo, publrcado no Correio Brazll..._, 
porque ele procura relaCionar a VJOiênciB com o cus
to econOm1co. com o dispêndiO, e traz algumas com
parações que mostram o quanto sena rltl e mais ra
Cional se se pudesse reduZir esse desperdício, de
corrente da VIOlênciB, para apliCá-lo em urna séne de 
açOes que pudessem d1rmnurr a pobreza desse gran
de conbngenle de brasileiros Isso tome o Pais 111nda 
mudo d1stante da JUsbça soaal e de um processo de
rnocrábco que guarde urna certa eqürdade sociBI, ca
paz de fazer com que o Brasil possa progredir e to-
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mar o seu assento no concerto dos pa1ses desenvol
vodos, poósperos e com um futuro pela frente. 

MuiiD obngado 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Ernandes Amorom (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador D,alma M&Jcão 
S Ex" dospõe de vonte monutos 

O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB-AL Pronuncoa 
o seguonte doscuoso. Sem revosão do orador.)- Sr Poe
Sidefte, So"s e Srs Senadores. peomotarn-me V Ex"s 
e lolelam, llliCIIIJmente, uma aulo-ap<esenlaçiio 

A mmha onvaslldura no mandato de Sanador é 
apenas maos urna consaqUêncta da uroão de laçOs 
ondlssoluveos a absoluta fodelodade que celebrao des
de a monha in!Ancoa com uma entidade mulher, às 
vezes de hlrnen oompKio, tantas vezes tendo o seu 
altar deserdado e desonrado· a polibca. 

A potltoca, Sr. Presidente, conduz os rnat,111 pas
sos na VIda desde a 1111118 tenra ldede. RecoRb-me da 
qua, a.oda cnença. na onnha Cldada paldoda lé. no meos 
alio e aduslo sertão do No.deste, mudaS vezes eu me 
pnvava da bnrocadaoras pnlpnes da mltnaa. da JDII8I" 
poio, de I!II1Jinar popas no sol sempre omaculado do 
Nonleste, para parbcopar, embora niD tendo Sido 
c:omndado. de raunoões pototocas que se realizavam 
nas casas dos meus paiS e dos meus famoloares 

A políloca me conduzou, Sr Presidente, aos co
légiOS e à unoversldada. onde foz politica estudanlol 
Fuo balizado... E não creoo que os polftiCD6 autênb
cos deste Paos não tenham recebido, em algum ons
tante, o babsmo do cassetete da potícoa. Tantas ve
zes pratJqueo a CD""'''r&loa das massas nas ruas 
para lu91r à perseguiÇão dos cães. da cavalança e 
das poópnas balas das armas da potocoa 

Da polltoca urwerslbl.ne. luo levado à nidação 
de um JOrnal, Já extinto, mas que cumpnu um papel 
da gl8nda relevtncoa na VIda alagoana o Dl6lto de 
Alllgaa., onde, por três anos. seM corno Redalor. 
Recordo-me de que debruçado sobre uma ascnva
nonha a mom destinada, o Aunéllo à mão, confrontava 
o que vonha aonda quente das valhas lonobpoa com o 
texto ongonal de lavra dos melhoras ontelactuaos ala
goanos. Foo uma escola de excapcoonal valor para 
mroha formação ontelectual e para monha fonnação 
polltoca ternbém. 

Da Revisão, luo guondado ti posiÇão da Repór
ter Pollbco; depoos, de Chefe de Redaçio e Edltona
ltsla do DUirto de Alagoas 

Em nome desse amor, dessa peurão que tenho 
pela politica, que het da conseovar até o úlbmo doa 
da monha VIda, fuo convocado, Sr Plellldenta, para a 
pollbca partldána. 

Em 1<167. elego-me, pelo MDB. Deputado Fede
ral por Alagoas lntegreo, na Câmara dos Deputados. 
um grupo dos seus maos rovens PaolaiTIIKIIarM; um 
grupo que, pala sua ação aguemda, destemida no 
enfrentamento da d~adura. recebeu o epíteto ou o 
apelido de 'o omatuoos' - um rotulo que nos loo dado 
pela saudosa Deputada lvete Vargas, do Estado da 
São Paulo E recebemos esse rotulo, Sr. Presidente, 
exatamente porque esse grupc, que llllha a ontegrá
lo homens como Bemaldo Cabral, que voho a en
contrar no Senado da Republoca, DaVId Lerer, da 
São Paulo, Caruzo da Rocha, do Roo Grande do Sul, 
Hermano Alves e Mái'CID Moreora Alvas, do extonto 
Estado da Guanabara, combateu o bom combate, 
enfrentando os dotadores e a dMdura de 64 e defen
dendo os dne~os democrátocos do povo brasllaoro. 

Em 1969. com a cassação do então Deputado 
e hOJB Governador de São Paulo, Mino Covas, por 
ondocação de Ulysses Guomarães e de Nelson Car
neooo, com a apoovação unlnome da Bancada, tomeo
me Lidar do MDB na Câmara dos Deputado-, poslo 
que translen, em maoço de 1970, ao enlio Deputa
do, e ate oecentemente Senador pala Paraíba, Hum
berto Lucena E aprovatlo a oportunidade, Sr. Preso
dente, para render o meu melhor prello de saudade 
e da homenagem ao Sanador Humbeoto Lucena, pa
las hçóas de patnollsmo, de firmeza de convicçi!es 
e, sobretudo, de probidade pessoal que ele nos ola
oeceu no exen:ocoo da voda públoca. 

Poos bem. Sr. Presodente, novamente, em 
1982, luo lrazodo 11 Clmara dos Deputados, repre
sentando o PMDB do Estado de Alagoas. No úftmo 
ano do mandato. renuncoeo para exaocer o cargo de 
Poafetto da cidade de Maceoó. 

Sou, Sr. P!Midante, um dos lundadorae do 
MDB e do PMDB Don(D o seu Doretóroo Regoonal, em 
Alagoas, pala déamiÍ vez. Sou membn> do_, Dn
tóno NaCional e do seu Conselho Politoco Nacional. 

Essa é a monha modesta hlslóna, Sr. PIWBiden· 
te, corno mol~nte da polibca neste Pais. ~ - hts
tóna que me traz ao Senado. Lamento profundamen
te que o meu propósito omcoal de me onaugursr na tn
buna desta Casa com doscuoso que varsana IIObre a 
peosonalldade e a obra de um dos maooras Parla
mentares deste Pais em lodos os tempos, o alagoa
no Auraloano Cindido T-res Bastos, que -pro
pósllo não possa consumar-se neste onstanlll, por
que me sonto na obngaÇio moral e civoca da antocar 
um tema qua, tenho certeza, selá conetanle na rm
nha atuaçlo no Sanado Federal. Ermora tenha 
conscoincoa da ontennldade que eetou ~ndo. 
poos apenas estou subsl~ondo o Sanador Renan 
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Calhe•ros. quero aprove~ar esta passagem, que não 
se• se será breve ou longa, pelo Senado Federal, 
para. sempre que lor poss1vel, assumir a delesa do 
Noroeste e dos noldest1nos, espec~almente do meu 
Estado, as Alagoas. e dos alagoanos. tantas vezes 
v1llpend1ados por uma campanha que se tem const•· 
tu1do contumaz, res1s1ente, 1ns1stente e que procura 
descaractenzar a nossa formação cuttural, a nossa 
lonnação h•stónca e os valores dos nossos homens 
publ~eos e da nossa tradiÇão republicana 

Venho aqu1 hOJe, Sr Presidente, lug1ndo aque
le propóstto 1n1C1al, relerr-me a 1nd~cação do nome 
do Senador Renan Calhe1ros para o M1n1steno da 
Justça Bastou ter s1do o nome de Renan Calhe1ros 
•nd~cado para ocupar a Pasta da Jushça, para que 
recrudescesse. de mane1ra eu d1na ate Irracional, 
essa lndiSJ)Oslção que há de certos selares da v•da 
nacKiflal. de alguns setores ldentdiCBdos na geogra-
118 do Bras11. setores reg10na1s, contra o meu Estado 
e contra o meu povo, como se Jõssemos constrtu•
dos de bandoleiros ou de saltimbancos Não sabem 
esses setores, Sr. Presidente, que compomos uma 
comunidade 1gual em dete~os e v•rtudes às comuni
dades de todos os Estados da Federação brasde•ra 

PoiS bem, Sr. Presidente, bastou o anúnc1o do 
nome do Senador Renan Calhe1ros para ocupar o 
cargo de M1n1stro da JustiÇa para que houvesse 
esse recrudescimento contra a unagem, contra o con
cetto de Alagoas e dos alagoanos perante a op1mão 
pdlriCB naaonal. Tão Jogo lo• anui'ICI8do o nome de 
Renan, a cidade de Munc1, a pequerona ulbe onde 
nasceu Renan Calhelros. lo•. de um momento para ou
tro, transformada na Meca do J01118IISIIIO brasileiro 
Repi8Semantes de lodos os JOrnaiS, teleVIsões, rei/IS
tas e rad•os deste País para la correram, a IIm de 
vasculharam a vida de Renan Calhe1ros DepoiS de 
la permanecerem por três ou quatro dllls, anuncia
ram à Nação que Renan não podena ser MiniStro da 
Justiça, porque haVta sido L•der no Governo de Coi
IOr e lhe faltava o notavel saber JUrídiCO. 

Ranan f01 Llder do Governo Collor, ao seu lado 
esteve durante 0110 meses Depo1s. como tantos e 
tantos braslleuos que votaram em CoiiOr, decepciO
nou-se com o seu governo e teve a hombndade, a 
coragem cíviCa, a honestidade de, mnda 1nveslldo no 
mandato de Deputado Federal, se 1nsurg1r contra 
Collor. Fo• exatamente das suas denúncias, rompen
do com Collor, que surg1ram os pnme1ros IndíciOS de 
•moralidade na adminiStração do ex-Presidente Fer
nando CoiiOr de Mello, que desaguaram no processo 
q!"' conduz1u ao impea::lal-1 do então Pres•dente 
da Republica 

Peae-se a cabeça de Renan, porque lo• L•der 
do Governo Collorl 

Sr Presidente, a se aplicar esse pnncíp10, na 
propna Nação bras•le~ra ha de se construir um mega 
cadalalsv para decepar a cabeça de mu~a gente 
Renan 11a para o cadafalso mas na companhia de 
35 ITlllhões de bras1ielros que votaram em CoiiOr e 
de outros milhões de bras1le1ros que acred~aram em 
Collor Certamente para esse cadelalso •na o aluai 
VICe-Pres•dente da Republica, que fo1 L•der de Coltor 
nesta Casa. 1na o ex-M1mstro da PI'IMdêncl& SOCial. 
Deputado Re•nhold Stephanes, e 1na o ex-MiniStro 
AntoniO Kand1r Também a esses 1na fazer compa
nhia o ex-Governador Leonel Bnzola, que, na condi
ção de Governador do Estado do AIO de Jane1ro, 1•
cou sohdano a Collor até o úH1mo 1nstente; •na para o 
cadafalso, para essa guilhotina, urna das musas da 
esquelda neste Pa•s. a Sr' LUIZB Erundlfla, ex-Pra
farta de São Paulo, que lo• Indicada e -~ou o con
v~e. sem que me conste houvesse um protesto do 
seu Part1do a época, o PT, para exercer o cargo de 
MiniStra da AdminiStração De quem, Sr. Presidente'> 
Do V1ce de Collor, o Pres•denle Itamar Franco 

O pecado de Renan, que JUstifiCa essa campa
nha contra seu oome. é ter sido Líder no Governo de 
Fernando Collor. 

Sr Presidente, o voto é secle!O em tese Os d•
ngentes e propnetános dessas grandes e 18Spellá
ve•s orgamzações do JOrnalismo br&SIIelro votaram 
em qual candidato? Sera que os d•ngentes e propne
tanos dos tomais Folhe de S.l'llulo e O Eslado de 
S. Paulo, da Rede Globo de TeleviSão, da rede de 
televisão do Sr SDYIO Santos, da rede de televiSão 
do BISpo Ed1r Macedo e do Jornal do Brasil esco
lheram, no segundo rumo das eleiçOes preslllenc181S 
de 1989, LUIZ InáciO Lula da Silva como seu candi
dato à Presidência da República? Sr. PI8Sidenle, o 
voto é secreto apenas em tese 

Não tenho dúvida. ass1m corno a Nação, de 
que esses d•ngentes que hoJ9 abram pedra em Re
nan Calhe1ros também prelenram CoiiOr a Lula Esse 
é uma veldade que não está explíCita, mas que é tão 
veldade1ra quanto a melhor das verdades! Se proce
dentes as acusações que fazem a Renan, eles tam
bém devenam maiChar para o cadafalso e para a 
guithot•na 

D1z-se também, Sr Pres1dente, que Renan não 
tem notava! saber JUrídiCo para exen:er o cargo de 
MiniStro de Estado da Justiça. Ao que me consta, a 
Const~ulção ex1ge a atenção de notável saber JUrid•
co para a escolha dos M1n1stros do Supremo Tnbu
nal Federal. O M1mstro da JustiÇa exerce um cargo 
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poht1co e não tem que ser necessanamente recruiM
do entre técmcos. Pela pnmeora vez na hiStóna deste 
Pa1s, ao que me consta, o cargo de M1mstro da Saú
ae não é exercido por um mediCO, mas s1m por um 
econom1sla, o Senador Jose Serra, que, na sua VI· 

são global de politiCo. está dando respostas afirmai,. 
v as aos desahos da pohtiCB ae saude no Bras1L 

Há que se d1st1nguor. Sr Presidente. entre notá
vel saber JUrldiCO e notavel consCJénc~a social Re
nan Calhe1ros e bacharel em D1rerto Fez um curso lu
ndiCO regular na UnMirsldade Federal de Alagoas e e 
advogado 1nscnto ne Ordem dos Advogados do• Brasil 
Não quero mzer que R-n Calhetros seJB um JU,_ 
consumado, mas ele e um homem publico da ITIIIIOr 
qualificação no ~no da RepWIIICa Não e por
que Renan Calhelros mereceu a IMIIICBÇão do PMDB. 
o maKll" Partido politiCO orgaraado no BraSil, p8IB rap
resentá-lo no MU1181éno da JusiiÇa do Governo Fernan
do Hennque Can:loso A notave1 COOIICiênaa turfdlca 
de ~ Calhe1ros há de consagrá-lo como um dos 
melhores MiniStros deste Pa1s1 

Sr. Presidente, não conheço nenhuma Glbra JU· 
rídiCB escnta por Tancrado Neves. No entanto, ele 
era um hder politiCO, um homem públiCO de e11c11 as 

qualidades, tanto que, ao hnal da vida, IOJ eleito Pre
sidente da República Tancredo Neves é consodllra
do. a1nda hoJII, um dos melhores tJtularea que a Pas
ta da JustJÇa teve na sua hiSiona 

MaiS vale a notável consciência soc~al e turidl
ca do que o notável saber IUMdiCO, porque, em nome 
desse pnncíptO de notavel saber JUridiCO. 1a se prati
caram murtos cnrnes contra o Bras11 e contra os bra
Sileiros Quem conhece a hiSióna deste Pais sabe 
que GetúliO Vargas. quando qu1s rasgar a Oonatdul
ção e 1mplanlar o Eslado Novo. em 1937, convidou 
um dos 1um1naras dali letras JUndH:as deste País, 
FraMCisco Campos, para red1g1r a ConstrtuiÇIIo de 
1937, a chamada 'Polaca'. 

Sr. Presidente, todos sabem que, quando 
eclodiu o Movimento Mll1tar de 64, Costa e Silva, 
Castelo Branco e outros lideres do Golpe bueca· 
ram o notável saber fUrldlco do Junsta cartoa Me
deiros e Silva para 1n1e1ar o processo de ediÇio de 
atos 1nsllluc10na1s que mergulhou esta Naçio na 
ma1s negra ditadura da sua h1slóna Todos sabem 
que, no Govemo Costa e S1lva. quando se qUIS 
editar o Alo lnst1tuc1onal n• 5, too-se buscar o notá· 
vel saber IUrldiCO do Professor Gama e Silva, da 
Umversldade de São Paulo. Quando se qu1s msl•· 
tuciOnahzar a tonura neste Pa1s, 101-se buscar o 
notavel saber fUrldiCO do Professor da Umvera•da· 
de de São Paulo Alfredo Buzard 

Sr PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho 
certeza de que Renan Calherros, com a sua notával 
conscrãncra SOCial, não parrnrtrrá retrocessos na hrs
lóna democratiC8 do Brasrl! 

Sr Presrdente. para conclurr, quero drzer a V 
EX" que lenho ouvido na plenrcre tantas vezes - e 
tantas vezes ISSO tem me revoltado - o tom pefOratr
vo que se da a expreasão 'Republrca de Alagoas' 
Quero diZer aos emrnentes Senadores e Senadoras, 
a V Ex" e a Nação que a Repúblrca das Alagoas, 
que conheço e que o Bras~ conhece, é a RepúbliCa 
dos Palmares. a Cldádela negra que se Implantou na 
SerTa da Bamga e que, há 300 anos, soltou o fTI8IS 

alto brado de kberdade que Já ecoou nas terras das 
Améncas' 

A RepúbliCa das Alagoas, que eu e a Nação 
conhecemos, e a RepubliCa dos MalechaiS Deodoro 
de Fonseca e Flonano P&IXOIO, um proclamou e o 
outro consolidou a própna Repúbhca brasrlerra É a 
República de Tavarea Bastos e de Pontes de Mrran
da. o maror 1unsconsulto do século, o autor da gran
de Obra Tralado do Or1'811o Crvrl, em 50 vokMnes, e 
até hoJII o melhor comentansta. em 14 volumes. da 
ConstJturção de 1946. É a Repúblrca de Gracilrano 
Ramos. o escntor SOCIIII deste Pars' É a República de 
Jorge de Lime, o prinape dos poetas bras~enoa! É a 
República do menestrel das Alagoas. Teo!OOo Vilela, 
que pontificou neste plenéno e na vrda públrca brasilei
ra• É a Republrca. Sr. P.-~ente, sobraludo, de ho
mens e de muiJeras que lutam, que sofram e que pro
curam. desesperadamente. lugtr desse estigma de 
que, mvoluntanamente, foram vftrmas. É a Rapublrce 
de um povo orderro, trabalhador, hospitaleiro, patno
ta e de raras VIrtudes crVICBS· o povo alagoano. 

Tenho a honra de, neste rnstante, ~ntar 
o Estado de Alagoas no Senado Federal, ao lado de 
Teot6n10 Vrlela Frlho e de Guilherme Palmerra. 

Sr. P!Widente, Sr"s. e Sra. Senadoi8S. final
mente, peço que me relevem, que desculpem o tom, 
de cena fonna emoaonado, que dei a esta meu pn
nwno pronuncrarnento da lnbuna do Senado Fede
ral. Espero que entendam os meus sentimentos fen· 
dos, o meu sentimento de 'alagoanldade', o meu 
sentimento de tepresentante de um Estado e de um 
povo que têm sido Vllrpendllldos nos úlbmoa tempos 
por certos &1110.- da VIda brasileira. 

Ao terrnrnar o meu pronunaamento, quero dr
zer que não ser quanto tempo durará a mnha per
rnanênciB nesta Casa. Mas, S11f11 quanto for, qu1110 
ser drgno da hiStória, dali tradiçõeS do povo e do Es
tado de Alagoas Enquanto aqur es!Mir, Alagoas e 
os alagoanos, o Nonleste e os nordesbrDs terão 
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sempre uma voz aHwa e uma presença v1gllante 
para repelir, tantas vezes quantas se1am necessá· 
nas, essas agn!SSÕes msóktas contra o nosso povo, 
contra a nossa h1St6na, contra as nossas tradiÇÕes 

Era o que eu bnha a d1zer. Sr Presldenle 
MultO obngado 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUcA (PFL-RR. Pronuncia o 
segu1nte diSCuiSO Sem rev~são do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu não podena 
deixar de v1r à tnbuna depoiS das ,;Himas notiCiaS 
veiCUladas pela Imprensa sobre os incêndiOS ocom· 
dos em Rora1ma. 

Ulhmamante, uma versão tem surgido, alimen
tada talvez pela PoliCia Federal, de que os 1ncênd10S 
em Ron11ma teriam ocomdo pnnclpBlmente po~que 
trabalhadoras ou produtores tenam colocado logo 
em sues propnedades, para nio pagarem emprPsh
rnos do Procera ou do FiliO. 

Não quero diSCuhr qualquer caso especifiCO, 
poiS acredho que ISSo eleva ser objeto de 1nv8Sbga· 
ção da Policia Federal. Agora, quero aqu1 diZer, com 
todas as palavras, que considero precipitada e errO
nee a generalização que diZ que os mcêndios em 
Roraima ocorreram por essa razão. Quem afirma 
ISSO não conhece a realidade da Arnaz6n1a e, em 
parbc:Uiar, a do meu Estado. 

A PoliCia Federal afirma que enconlrou vestígiOS 
de que em propnedades foi colocado o logo que gerou· 
o IncêndiO. Isto é verdade Mas a Políaa Faderal es
quece se de diZer que o modelo de agncuHura prabca
do na Arnazllrua e em R01a1ma l8qU8I" que, todo ano, 
se coloque logo nas pastagens e nas éra. que serao 
plantadas. O logo, rieiiZIIIIInle, é o tratar que impa a 
terra para o pequeno agricultor plantar. 

Talvez sepl por ISSO que 8XIStam vastlgiOS de 
colocaçio ele logo em algumas propnedades. Em sã 
consclêiiCIIl, Sr. Presidente, nenhum agncuP.;,r quei
mana a sua casa, quemana o seu rebanho, quema
na as sues ceiCBS, q1181mana as suas plantações a o 
seu pasto para tentar a aniSba de um mil reaiS de fi. 
nancl8rrl8nto leito pelo Incra - este sena o caso do 
Procera. por exemplo. Nem que1mana as sues pro
pnedades para ter o pr&ZIO de pagamento estendido, 
no caso dos flnanaamentos do FiliO- Fundo Const1· 
hiCion8l do Norte -fartos pelo BASA. 

Portanto, apnesentar essa versão na Imprensa 
é, soblllludo, uma ag-ão aos trabalhadores, aos 
pequenos agncultores do meu Estado, que sofreram 
com o logo. E. maiS do que ISto, é tentar tapar o sol 
com a pen81ra, polque, na veldacle, o que n6s ternos 

a lazer é aprender com o 1ncãnd10 em Rora1ma. para 
cam1nhar, para progredir em alguns aspectos O pn· 
meiro aspec10 que requer mudança é a r.ollllca de 
assentamento e de produc-ãn .agrícola, pnnclpalrnen
le na Amazõnoa, através da mecan~zaçio do traba· 
lho e do uso de novas tecnologias, para evrtar as 
que1madas. algo que e pnmrtiVO mas usual na nossa 
reg1ão. O segundo é a preparação do País, s1m, para 
ter lecnologiB e conhecimento ele causa para enfren
tar IncêndiOS como o que ocorreu em Roraima. para 
que não se atue novamente com atraso, fazendo 
com que a caleStrole abnJil grandes propcxções. 

Reg1stro. portanto, que diSCOrdo da generaliZa· 
ção que tem lerto a Policia Federal. oferecendo a ela 
uma 1ndiCBçio: se bver que 1nvest1gar alguma COISa 

em Ror&lma, que 111V8S11g11e. pnmeuo, o ITIOOVO n!BI 
do modelo de agncuHura e o po~quê do 111Cénc11o; de
poiS, o destino dos recursos leder&ls que foram leva
dos para RorBima e que, talvez, não tenham sido 
apliCados no combale ao 111Cênd10; e, le~a~~ro, a for
ma atrasada corno ag1u o Governo do Estado de Ro
r&lma. que. apesar de ter s1d0 &VIsadO com um ano 
de antecedêiiCIB pelo M1niSiéno da Agncultura de 
que havena seca no Estado, nio pnaparou os agn
cultoras e nio os alertou de que ao acender o fósfo
ro para qUBimar a sua roça asle ano, não estanam 
fazendo ISSO em condiÇÕeS normais, mas em urna SI
tuação especl8l, polque a floresta e o lavreldo ele Ro
nurna haVIam se transformados num barnl de gasoli
na que podena explodir a qualquer momanto 

Houve om1ssão do Governo do Estado. Houve 
atraso do Governo Federal e as grandes v1t1mas são 
o povo ele Rora1ma e. em espaaal, os trabalhadores 
do campo. 

F"ICB aq111 o meu regiStro. Sr. Presidente. Espe
ro que o M1n1stro Renan Calheiros mande lazer urna 
1nvest1gação profunda, séna, para verificar as cau
sas reaiS e os deapeldlc108 e erros que aconleceram 
relaciOnados ao problema do IncêndiO em Rorama. 

RapiCiarnenle. Sr. Presidente, quero também 
diZer que encaminhamos um pedido de criaçio de 
uma comiSSão de acompanhamerrto das piOVICiêro
CIBS e da análiSe das causas do incêndiO em Ronu
rna pelo Senado, exatarnente para que veiSÕes 
como essa não prosperem. e maiS. para que t1remos 
e11111namentos desse desastre e possamos estruturar 
a Amaz6n1a Legal e todo o Bras1l com dispositiVOS 
mais égeiS e ma1s competentes para enfrentar taiS 
desafiOS. 

Quaro 1eg1strar também o mau aplauso ao Pra· 
sldente da Assembléia LegiSlatiVa do R10 de Jane1ro, 
Deputado Estadual SérgiO Cabral Filho, que eslll 
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combatendo os alies salar105 naquela casa Aprova
mos aqu1 um teto. aprovamos uma reforma aGim•n•s· 
lratwa, da qual lu• Relator. e e mad1111ss•vel que pes
soas cheguem a ganhar R$47 mil, R$50 m•l por 
mês, quando a mauma elos seiV•dores publicas ga
nha d01s.trãs salartos m1namos 

Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores, quero 
também falar da m•nha preocupação e da m•nha tns
teza com a posslbiiiClade da libertação dos seques
tradores canadenses do empresano Abíl1o D•n•z. e, 
rna1s que ISSO, que, com esse acofdo. as pessoas 
que tentaram seqüestrar o empresano cheguem aos 
seus pa1ses com o seu cnme canmbado corno cnme 
politiCo DIZer que esses sequestradores são cnm•
nosos poliiiCOS, na verdade e macular. no mundo, a 
luta de munas pessoas que 11veram atuação politiCa, 
que combateram dnaduras, que tombaram por ISSO e 
que a1nda se encontram presas corno consequêncaa 
da luta politiCa. Portanto, não se dew macular a luta 
pela defesa da liberdade comparando-se )lleasoas 
que lutam em todo o mundo com os seqüestradores 
do empresáno Abíl1o Dln1z, que podem ser •levados 
ao Canadá e la ltbertados e receb!Clos corno heróis. 

Muno obngado, Sr. Pres1dente 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Por per

muta com o Senador Francebno Pere~ra, tem a pala
vra o Sr Senador Ar1•ndo Por1o. 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG Pronunaa 
o segu•nte d•scurso ) - Sr PreSidente, S~- e Srs 
Senadores, é com enorme sat1slação que volto a 
esta Casa e ao agradável e acolhedor con,.v10 com 
os nobres Colegas depois de uma ausência de 23 
-• Nesse penado de 1ntenso trabalho corno M•
nostro da Agncuftura e do Abastec•mento. procure~ 
dar o melhor de m1m em beneficiO do meu Pala e do 
setor proclutNO agropecuano Busque• luar IUS 11 
honra e lls responsabilidades com que me tillsllnguKJ 
o Senhor Presidente da RepúbliCa, Femando Hem
que cardoso. 

Não podena deiXar de. após quase dois anos 
afastado das aiMdades parlamentares, w aos meus 
Pares prestar contas do trabalho reaiiZ&do, poos, 
sem dúvtda, o falo de pertencer a esta Casa pesou 
na Clec•são do Senhor Presidente_ VIIIO na escolha o 
reconhecimento do papel do Senado Fede.-1. da •m
portAncl& de Mln&S GeraiS e da representabVidade 
do meu Partido. o PTB, na base de sustefllaÇão do 
Governo no Congresso Nac10nal 

M1nha ausênaa lo• supnda, nesse per1odo, 
com d1gn1dade e competência, pela Senadora Reg•
na Assurnpção, a quem devo agradecer pela lealda
de, não só par!ldána como pessoal, com qua sa con-

duz•u. pela forma diSCreta a '"'"e com que rnan:ou a 
sua conduta nesta Casa, conquiStando aqu1 o res
peito e a adm•raçio que nos, anl•gos companheiros, 
1a sent•amos por ela Não so em sua homenagem, 
mas lambem pelo reconhec"'>ento ao trabalho parla
mentar de Reg•na Assumpção. toma-se 1mpenoso o 
cornprormsso oe dar contmu1dade as suas •n!Cial•vas 
l&giSiatNaS 

E hora. aonda, de se fazer JUStiÇB ao SenadOr 
Jose Eduardo Andrade V1e1ra, que VInha cumpnndo 
com denodo as funç(les de MmiStro da Agncultura, 
até ma•o de 1996. quando deiXOU o posto ao qual fu• 
gUindado, e que sempre me emprestou o apoiO de
Sinteressado e am1go, seu conhecimento e sua ex
penêncta, latoras que, sem dúvtda, contnbu1ram 
para o desempenho do M1n1sténo da Agncullura e do 
Abastecmemo nos últimos doiS anos. 

Graças ao apo10 que recebo do meu Partido, do 
Congresso NaciOnal, de toda a equope de funciOna
nos do M•n•sléno da Agncullura, da - ou lotados 
pelos Estados. da Ernbrapa, Conab, lnemet, Ceplac, 
seus d1ngentas e lunc10nénos, das delegacoas fede
raos da agncullura; das diversas lnsbiUIÇÕII$ governa
mentaiS, das maiS diStintas representações pnvadas 
- patrona•s e labona•s - e, pnncopelmenla, pela con
f•ança e compelênc18 do produtor rural, poaso hoje 
apresentar com orgulho urna sena de reallzaç6es a~ 
cançadas frente ao M1n1Siéno. 

Essas reaiiZ&ÇÕeS foram v18biiiZBdas também 
em grande parte pela Integração da esforços, obtida 
por 1nterméd10 do Grupo de Coordenação de Pollloca 
Agneola que, sob a coordenação do Monostro da 
Agncultura, reuniS a representação do MIIIISiêno da 
Fazanda, do M1n1Siéno do PlanepunaniO, Banco 
Central e Banco do Brasol. 

Após um penado crlbco para o selor agrope
cuáno, saculicado pelas CCirljllnturas lllema e -ma. 
pudemos assos11r 11 ..,..., sognficatMI da produção 
de alimel iiUs, S8J8 para atender ao nacado lllemo, 
com praça e qualdede, como para gerar a ~~ 
para a exportação, contnbu1ndo, assm, para a redu
ção do défocd em nossa balança corneraal. 

AssiSbmos ao crescomento espetacular da sa
fra nacoonal, que saou de 73.9 m~hOes de toneladas 
de grãos, na colheita de 1995/96, para pelo menos 
81 milhões de toneladas na safra atual. Muitos foram 
os fatores delermmantes clesM aumento da produ
ção. Entra ates, há a elommação do ICMS cobrado 
nas exponaçõas dos produtos agropec:uã.- e seus 
sam•rnanulaturados, o que comnbu•u para a malho
na dos PI8QOS e para 1nfund1F confiança quanto lls 
perspecbvas de retorno dos •nvest•mentos fenos no 
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setor A•nda na área do ICMS, alcançou sucesso, 
JUnto ao Conlaz, a renovação do convênio que regu
lamenta a f1xação de alíquotas 1ntemas e lflleresta
duaiS cobradas sobre os 1nsumos agr~colas, com re
dução em relação aos percentua•s cobrados ante
normente 

Quanto as polít•cas de suporte a comercializa
ção, fo• 1ntroduz1do um Instrumento moderno de sus
tentação dos preços agrícolas - o Contrato de Op
ção -, utiliZado no pnmell'o ano apenas para o m1lho. 
Com ele, o produtor passou a ter opção, e não a ob
ngação. de vender a sua produção para o Govemo, 
o que lhe permrte aguardar a evolução dos preços 
até a entressafra Esse 11po de operação permrt1u 
promover a sustentação de preços para maiS de um 
milhãO de toneladas, lá no pnme1r0 ano de uso do 
novo •nstrumento Além d1sso, too u1111zada, com ma1s 
Imensidade, uma outra opção, 1rrtroduZ1da em 1996, 
o PEP - Prêmto para Escoamento de Produtos -. 
permR1ndo que se promova a sustentação dos pre
ços agrícolas e, ao mesmo tempo, escoar a produ
ção d1retamerrte para o mercado, sem preciSBr au
mentar, desnecassanamerrte, os estoques públiCOS, 
normalmente 1neficemes na sua gestão e sempre VI
lipendiados por aqueles que querem ut1l1zar os recur
sos publiCo& em benet1c1o própno 

Emrs os dema1s fatores que 1nlluenc1aram po
sllivamerrte a produção, está a conquiSta efeiiVB de 
ma1s recursos para o crédito rural O morrtante de 
R$3.2 bilhões, apiiCSdo no ano agncola de 1995196, 
fo1 a""lado para R$7, 1 bilhões na safra seguinte E 
em 199711998, o diSpOnível para o crédrto agr~cola 
chega aos R$12 bilhões. 

O aumento dos recursos para o crsdrto rural, 
não só para o custeiO como para o 1nvestmemo, 
teve como mportarrte 1nstrumerrto a equatiZIIÇão da 
diferença emre os custos de captação dos recursos 
(no mercado ou JUrrto ao FAT) e os JUroS Dobrados 
dos agncuttorss. Houw, a1nda, a autonzação para 
captação de recursos externos, pela Resolução do 
Banco Central que ficou conhecida corno "63 Rural" 
o que foi passivei deVIdo à perspecbva de manutan: 
ção da poiiiiCS cambial. E, a.nda, a adoção de JUros 
pré-fiXBdos para custe•o e comerc•atiZSÇiio, eliminan
do a Insegurança do agncullor que, na hora de tomar 
a deciSão de plantiO, não linha como saber qual se
na sua dívida na hora da colherta. 

A apiiCSÇão desses recursos, com todas as 
suas consequênCias na geração de emprego a ren
da, no aqueamerrto da econom1a 1ndustnal e da ser
VIÇOS. na rsdiStnbuiÇi.o de recursos pelo •menor do 
Pais, na estabilidade da moeda e na manutenção e 
CreBCimamo das reservas •memac•ona1s, deve tam
bém ser atribu1da à redução nas taxas de JUros. O 

custo do d1nhe1ro para o crédrto rural ca1u de 16% ao 
ano, em 1995/96, para 12% no ano agrícola segu1nte 
e, para a safra 1997198. fo1 reduzido a1nda ma1s, 
para 9,5% ao ano. sem cerração monetána 

Para o pequeno produtor. Ja benefiCiá no de ou
tras med1das que v1savam à defesa de cond•ções 
m1mmas de produção e renda, para que permane· 
cessa no campo com d1gmdade, essas mesmas ta
xas ca1ram da 12% ao ano, em 1998, para 9% em 
97 e 6,5%. neste ano. Rnanc1arnerrtos favorecidos 
1mped1ram em grande parte, que enorme cont~ngen
te de produtores abandonasse o campo e VIesse a 
engrossar os acamparnemos de sem-terra às mar
gens das rodOVIas e a tumuhuar a des•gual e InJusta 
situação agrana naciOnal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo Fazendo 
soar a campainha.) - Senador Arlindo Porto, •mar
rompo V Ex" para prorrogar. de oficiO, a Hora do 
Exped1enta pelo tempo necessáno permibdo pelo 
Rag1memo. a f1m de que V. Ex" possa conclulf o seu 
diSCurso 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Agrade
ço a V. Ex", Sr. Pres1derrte 

O Sr. Joeé Roberto Arruela (PSDB-DF) - Sr. 
Presldema, aprovado a Interrupção para pedlf um 
aparte ao nobre orador 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Poos não. 
Concedo a aparte a V Ex". com o máximo prazer 

O Sr. Joeé Roberto Arruela (PSDB-DF) -
Peço desculpas a V. Ex" por lfllerromper um d•scur
so que e também urna avaliação do seu trabalho no 
M1n1steno da Fazenda, mas gostana de registrar, Se
nador Arlindo Porto. em pnrne1ro lugar, o meu teste
munho do comportamento de V. Ex" como MiniStro 
da Agncultura do Brasil. V. Ex" VIBjOU pelos quatro 
camos deste Pais, fo• aos grandes e aos pequenos 
MuniCípios e teve um diálogo aberto e franco com os 
produtores ruiBIS. Sou testemunha do trabalho •m
portarrte que V Ex" fez, conhecedor que é dessa 
área, como M1niSiro da Agncuhura Os numeres que 
V. Ex" começa a apreserrtar traduzem ISSO. MBIS do 
que 1sso, gostana de dar o meu testemunho sobre o 
comportamerrto polítiCO de V Ex", que é exemplar. 
Em todas as suas VIagens, V Ex" tomava o cu1dado 
de hgar para os seus colegas Senadores, aVIsar que 
1na a esse ou àquele Estado e COIIVIdé-los para estar 
JUrrto da sua pessoa, 1ndependerrternente da sua li
bação part1dána. Tratou lodos os pal\amanlares da 
base de susterrtação do Govemo de fonna exem
plar. Este reg1stro, meu caro Senador Arlindo Porto, 
i de JUStiça que se faça Gostana de pedlf IICBnça a 
V. Ex" para regiStrar também que o seu amecessor e 



presidente do seu Partido o Senador Jose Eduan:to 
Andrade VIBira, teve sempre. como MiniStro e como 
nosso colega de Senado, eKiltamente a mesma pos
tura uma postura de lealdade. de companhe1nsmo. 
de trato pohiiCO do rna1s alto mvel São credores. 
portanto, V Ex" e o Senador Andrade V•e~ra, do nos
so respeno e da nossa admiração 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MGJ - Agrade
ço essa mandestação do nobre Senador. enfatizan
do que as ações que foram tomadas no exerc1c10 do 
honroso cargo de M1n1stro da Agncullura segura
mente VIeram daquela conviVência que manbvemos 
nesta Casa Não podena ag1r dderente um Senador 
da RepubliCa ou um Parlamentar ao VISttar um outro 
Estado Acompanhando e acompanhado que sem
pre esbve dos Srs Senadores ou Deputadoa, o que 
eu buscava era Simplesmente traduzir o sentmanto 
daquele povo, daquele muniCiplo, daquele Estado. 
daquela região que eu VISitava para, dessa forma, le
var urna mensagem de confiança, de fé e de deter
miiiiiÇão pera o bem da agncunura brasileira. Agra
deço o aperte de V Ex" 

O Sr. Odaclr Soans (PTB-RO) - V Ex" me 
permne um apane? 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) -Ouço V. 
Ex" com prazer 

O Sr. Odaclr Sollres (PTB-RO) - Owena pn
me•ro reglslrer a nos1a alegna em ter V Ex" em nos
so me1o novamente e. ao mesmo tempo, 18Q1strar a 
passagem prohcua de V Ex' pelo M•rosteno da Agn
cunura, entrentando toda a problemábca qliiB envol
ve aquele M1nlsléno dentro do contexto da politiCa 
econõmiCII bras1le1ra O M1n1Steno da AgriCIIIIIura de
vens estar ltiBBndo na érea econ6m1Ca do Governo, 
mas perdeu esse atmua ao longo dos anos e, por
tanto. pen:teu também a sua capacidade de mllulr na 
pollbca econOmiCa, assegurando ao seu aetor, ao 
setor agncola bras1le1ro, urna pos1ção que repetiSSe 
- eu não quena nem que •nevasse - as pDSIÇÕ8II as
sumidas pelos pe1ses maiS avançados em relação 
às quest6es agncola e fundiBna V. Ex" se houve ex
cepciOnalmente bem, levou para o M1nlsténo da 
Agncullura a sua expenêncl8 do Govemo de M•na5 
Gerais e também a da sua passagem pelo Senado 
Federal, repebu-se na lhaneza de trato. repeliu-se 
na mane11a cavafhe1ra com que se comportou em re
lação aos seus colegas do Parlamento brasll111ro A 
sa1da de V Ex" do Mm1sténo da Agncultura relfele 
urna pen:ta para o nosso Pais. porque V. Ex" conhe
ce o selar, é um homem do setor e. nesse M1n1Sténo, 
se esmerou em adolar urna polibca que fosse con
sentl\nee com as asp~rações do setor agncola bras•-
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lelro. dos produ!Ores braSileiros Na medida das 
suas forças. na medida da sua capacidade, traba
lhando com os parcos l'niiiOS que estão à diSpoSição 
do MlniSteno da Agncullura. conseguiU a1nda realizar 
um trabalho que de•xa a maiCB de V Ex" no Mlmste
no e que honra o Govemo Femando Hennque Car
doso É esse o regiStro que laço como colega de 
Partido de V Ex" e como recebedor, não apenas 
aqu1 em BrasiiiB, mas lambem no meu Estado, de 
rnandestações 1nequ1vocas de apo10 e sohdariedade 
pelo alto esp1nto publiCO de V Ex" Muno obrigado 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Eu é 
que devo agradeCer, nobre Senador. Na condiÇão 
de seu liderado, aqu• estou com a determiNIÇáo de 
cont•rwar a fazer prevalecer os lllleresses maiOres 
da agncullura brasde1ra. E - Interesses, segura
mente, canwnham no sentido de que a partiC'PBÇAo 
da SOCiedade deve ser atNB, eletNa e consiSianle 

O Sr. O•- Dt.a (PSOB-PR)- V. Ex" me per
mlle um aperte? 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Com 
muna honra, concedo o aparte ao nobre Senador 
Osrnar 01as. 

O Sr. Oamllr Diu (PSOB-PR)- Senador Arlm· 
do Porto, em pnme1ro lugar. quero regiStrar a nossa 
alegna pelo seu retomo a esta Casa e Rlglldrar tam
bém o nosso reconhecimento pelo -. trabelho Falo 
nio apenas por mm, mas pelas lideranças egrfcolas 
do Estado do Paraná, que rnandestaram por vénas 
vezes a sabslação em relação ao trabalho que V. 
Ex' v1nha realiZando no M•n•téno da Agncullura 
Poda na crtar munas ações de V. Ex" que waram ,..,. 
lluêncl8 positiva na vafonzação do trabalho do agn
cultor em nosso Pais, buscando sobretudo aqu•lo 
que nos é rniUS caro MSte momento: a renda agrfc:o
la, que mrlda é 1nsat1Sfatóna. O seu empe~,:,O sem
pre lo! nesse senbda, e nós consegUimOS alguns ,._ 
suftaclos que devem fiCar regu;trados na hlst6na da 
passagem de V. Ex" pelo Minlsléno da Agncuflura 
R~~g~~~tro, também, a nossa sabslação por var hate. 
Serl8dor All•ndo Porto, o Pronat muno ITIIII8 organi
zado, atandendo muno ma•s agncullores e, sobnllu
do, tunciOflllndo com muno m11111 ehclêllCIB do que 
quando 101 mptantado. O trabalho de V. Ex" para o 
aperfeiÇOamento do Pronat f01, sem nenhuma dOv!
da, mwto mportante. Deve ser mei'ICIOIIIIdo BJnda o 
lato de que, agora em ma10. estaremos na França 
concrahZando para os doiS Estados do Extremo Sul, 
R10 Grande do Sul e Santa Catanna, a llletaçAo 
completa do nosso mercado de camas para a UniAo 
Europé111, tendo em VIsta que ea. Estados tã es
tão sendo considerados, pelo lnsbtuto InternaCional 
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de Epizoobes, l1vres da lebre aftosa. Tal sttuação se 
deve à perseverança e à pers1stênc1a de V Ex" no 
controle dessa doença que, em 1980. apresentava 
ma1s de sete mil focos e agora, J8 durante a sua ges
tão no M1n1steno da Agncuttura. não chega. se não 
me engano, a SOO focos em todo o Pais Isso mostra 
que houve uma preocupação de V Ex" com os gran· 
des temas da agncuttura nac1onal Apenas lamento 
que o M1n1steno da Agncuttura cont1nue sendo um 
rron1sténo de passagem para os m1mstros neste Go· 
vemo J8 estamos no terce1ro M1n1stro da Agncultura 
É evidente que ass1m não teremos J8m8IS a Ião re
clamada poiii1C8 plane1ada a rnéd1o e longo prazo, 
porque é 1mposs1vel alguém permanecer no Mlnlsle· 
no por um ou doiS anos e realiZar esse t1po de plane-
18men1o. Vwnos. no Governo passado, miniStros que 
fiC8ram por la doze d1as, o que é até engraçado para 
os agncuttores brasileiros. De qualquer forma, M1n1s· 
tro Arlindo Porto, Senador Arlindo Porto, cumpnmen
to V. Ex" pelo retomo e pelo trabalho que reahzou no 
Mlmsténo da Agncultura. 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB·MG) - Agrade
ço-lhe, nobre Senador, na certeza de que a trabalho 
que fo1 Implementado f01 reaiJZado por um grupo, 
não por um lndMduo. V. Ex" partiCipou desse lraba· 
lho de mane1ra at1va. especialrnerue no que se refens 
ao combate da febre aflosa 

No d~a 25 de ma10, seguramerue, o Bras11 lera 
o orgulho de partiCipar do mercado 1nttemac1onal 
com a sua pnme1ra area liVre. Lembro que sete ou
tros Estados estarilo, 1á a partir de 1999, habllttando
se para serem 1ncluídos também como área hvre 

A Sr' Júnia Marise (Bioco/PDT ·MG) - V Ex" 
me permite um aparte? 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Com 
mutto prazer, Senadora Júnia Manse. 

A Sr' Júnia MariM (Bioco/PDT·MG)- Sena· 
dor Arftndo Porto, V. Ex' tem acompanhado algumas 
crítiCaS que temos fetto ao longo dessas anos às 
ações e às om1ssões do Governo. DaSSJO, neste rno
meruo, abnr um parêruese. 

Ocupamos Vlinas vazes a tnbuna desta Casa, 
quando V. Ex" era M1mstro da Agncuflura, para co
brar ações efeiiYas em lavor da agncuflura braslle1ra. 
Eruretaruo, sabíamos e estávamos convencida do 
esforço de V Ex" para retomar o desenvolvlrneruo 
na área da agncuttura, apesar das ddJCUidades en· 
freruadas em razão de posturas adoladas pela área 
econ6miCa do Governo Mas é pnsciSO ressaltar que 
houve, na gestão de V Ex", um esforço mutto gran
dt! e com resuttados extremamente posdiYOS no sen
tido de enfrentar o problema agrfcola bras1le1ro. A 

questão do Pronaf, por exemplo, é considerada pe
los nossos agncuttonss e pelos nossos produtores 
um programa essencllll. unportarue para a rewakza· 
ção da agncuttura no Pa1s Certamente os recursos 
não foram suf1c18nttes para atender a grande deman
da da agncuttura. mas os valores apnsseruados pelo 
seu M1msteno demonstraram que houve um cresci· 
meruo para que pudessemos avançar no atendimen
to, no apo1o, no est1mulo aos agncuttores de nosso 
País Não se1 se sena o momento de festeJBrmos o 
retomo de V Ex", porque a sua pnssença no M1n1Sté· 
no era a garantia da cont1nu1dade de um proJeto que 
podena trazer Importantes resuttados em favor da 
agncuttura bras1le1ra. Conheço-o pessoalmerue, 
como conterrãneo e a1T11go, e pude observar e acom
panhar, passo a passo, as ações pollbco·adnllmstra· 
t1vas, vottadas para o atend1rneruo da demanda da 
agncuttura bras1le~ra, desenvolvidas por V Ex• e sua 
equ1pe no M1msteno. Não chegamos aos patamanss 
que poderíamos considerar excepc~onms, porque, 
clurarue muttos anos. as soluçéies lonlm sempre pos
tergadas Mas houve um avanço, um passo Impor
tante na gestão de V Ex" no MlniSteno da Agncuflu· 
ra Por 1sso. não podena de1xar de, com este aparte, 
que agradeço, mandestar meus cumpnmentos por 
esses ações desenvolvidas por V Ex" à frente do 
M1n1sténo 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Sou eu 
que agradeço, nobns Senadora Jurua Manse, enlab
zando o tema do Pronaf, CUJO programe. lançado em 
1996. abng~a de rnaneua modesta apenas 16 mi produ· 
tonas no seu pnrn111ro ano. No ano da 1997, uftrapassa
mos 480 11111 procUores, ~ oom R$1,6 bl
lhiio dosponbllzados para o programa, lallbralldo que 
longe da atender à damanda. haja - que lemos mBIS 
de 2 nWhões e 700 rrol fami118S que moram no campo e 
preciSam do apo~o desse recurso. 

Votto, portanto. a esta Case oom a consciénca 
de estar representando nosso Estado, (untamerte 
com o nobre Senador France11no Pereira. E eu, es
peclalmerue. com o comprDIT1lsso d1reto com 1 1111-
lhio 486 m1l eledores que confiaram em nós, J8111111S 
podena estar subn11sso neste momento, voltando 
para esta Casa com a determinação e a vontade de 
cont1nuar serv~ndo ao Brasil. 

O Sr. Pedra Simon (PMDB-RS) - Permtte-me 
V Ex" um aparte, Senador A~1nd0 Porto? 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Com 
mutta honra, concedo o aparte ao nobre Senador 
PeclroS1mon 

O Sr. Pedro Simon (PMDB·RS.) - Quero d1zer 
a V. Ex" que reconheço a competência e a seneda-
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de do seu trabalho A opinião pública do meu Esta
do, o Roo Grande do Sul, dosse que dava nota 1 o ao 
trabalho de V Ex" no MJniSieno da Agncullura. e o 
Governador Antõmo Bnllo, quando perguntado sobre 
o que S Ex" achava da entrada do Momstro FranciS
co Turra, Ilustre conterTãneo do Roo Grande do Sul. 
dosse que, antes de talar sobre o Mon1stro gaucho 
que entrava, bnha obngação de dozer do apreço por 
V Ex" e do atendimento permanente e coriStante 
aos piados do RIO Grande do Sul ao longo de sua 
gestão Penso que o Pronat marcara a sua PI8S8fiÇ8 
naquele MoniSiéno, não ha dúvida nenhuma Quando 
V. Ex" se relere aos números do pnmlllro ano e aos 
do segundo e quando doz que estamos mudo longe 
de abngor os números da realidade, não há dÚVIda. 
nobre Senador. de que é exatamente alo, na agncul· 
tura 181T11bar, que o Governo tem a Obngaição de 
olhar, abrir as bocas do Tesouro para ote.-r con· 
doções para um amplo e grande desenvolvunento 
Estamos lranqiiotos com a posse do olustre MoniSiro 
Fnoncosco Tuna, po~s se, ao lado de V Ex", desem
penhou um bnlhanle trabalho em um dos omportan· 
tas setores do MmiSiéno, haverá de desenvolver 
uma abVKiade prohcua, séna, responsável e compe
tente lnlellzmenle, no entanto, a politiCa tem esaas 
clrcunstincoas, já que no auge do seu trabalho, Mm 
que pudéssemos entender as razões, V Ex"· é rmpe
dido de cont1nuar. Lamentando que V Ex" tenha 
sido mpedido de contonuar. pelo menos tenhamos, 
coiTIO tenho certeza - V. Ex" Já o dossa no diSCurso 
de transrmssão do cargo - a tranqUJhdade de que o 
seu sucessor contonuará o seu bnlhante trabalho. 

O SR. ARLINDO PORTO (P'TB-MG) - Agrade
ço, nobre Sanador Pedro SIITIOn e AlgiSiro a nnha inti
ma convovênca com o povo gaúcho Em - e tràs 
..-à 1-do Monosténo, Wlle e duas--.. 
naquele Estado. alendendo às demandas, alelidalldo 
aos COIMieS das lideranças pollllcas, do Sr Governa· 
dor Anlõmo Bnllo, das lideranças ca-tas, em uma 
demonstraçio elallva da mnha parbCipiiÇão. 

ESiou seguro de que o Mlrnslro Francisco Tur
ra, se tover coragem, se IJVer dela11111nação, se nio 
for submisso e enlranter as ações e as pi8BSÕ88 do 
GoveiTIO, poderá, seguramente. lazer um gllande tra
balho, porque a egncuhura tem um grande •potenaal 
e. certamente, mudo pode-se e ITIUI!o se tem a111da 
que lazer por este Pais. 

O Sr. Cllrto. Palrocinio (PFL-TO) - Permde 
V Ex" um aparte? 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG)- OUço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Cllrto. Pn-inoo (PFL-TO)- Permda
ma dozer a V Ex" que estaiTIOs satosledos com o seu 

retomo eo roosso convoVIO. Pamcularmente, nlo es
tou mudo satiSfedo com a sua salda do MnsléiiO da 
Agncultura parque VI em V. Ex" a pe111o0a certe para 
o lugar Onundo da nossa quenda Monas Ga181S, da 
zona rural. V Ex" souba empreender um trabalho 
seno no que diZ raspado a formulação de uma polib
ca agncola Que aonda e reclamada nesta Pais, ou 
seja. uma pohtoca credd1coa e. SObretudo, uma politi
ca de agncu1ura lal'lllllar Pa11!C18-me que V Ex" 18 
mudo bem. melhor do que mudOS. Já tiVIIfiiOII gran
cles Momslros da Agncullura. Temos pelo ,_.,. tJts 
sentados neste plenário. No enlanto, pei8C8 que a 
Pasta da Agncullura é um MHIIS!éno para lazer algu
mas acoiTIOdaÇÕeS potibcaS. quando JIIIIIIIIS davena 
sê-lo, poos e mudo omportante e tamoa a conw:çlo -
V Ex" a tem melhor do que nós - de que o Pais aó 
podara se onsenr no contexto da globallzaçiio se de
senvolver uma politica agricola elabVa Será o cam
po, os pmdutos pnmllnos e agrfcolas que '--iio 
de lazer com que o BIUII posse compabr em COndi
ções m&Js ou manos de ogualdada com as grandes 
polêncoas Portanto, terrmnando o meu taalamlnho, 
gostana de lembrar a presteza com que V. Ex" sem
pre atendeu aos pleitos dos colegas do Senado a, 
quero crer. da Câmara dos Deputados lanlbém a 
dos arrogos dos doversos Estados da F'eclaraçio. O 
Estado do Tocanbns 101 agracllldo, pelo ,_.,. por 
três vezes. com a presença de V. Ex" naquala Esta
do 8lllda pobra do ponto de vosta acou6mco. Pode 
ter certeza de que o povo de Tocantons 111m em V. 
Ex" a 1magem daquele que devana _. o allllnlo MI
niStro da Agncultura Seta bem-VIndo a I8CIIba o 
mau abraço 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Qualo 
agradecer ao nobre Senador a sua manil..,eçlo da 
solodanadade, amozade a 111C0f1'-manlo, anlatlzan
do sobreludo que o Fón~m Nacional da Aglicultunl, 
onstalado em 1996. está concltmdo o aa1 lnlbalho 
agora no mês da abnl, api8SBnlando uma pr1lp08ta 
da socoedade CMI. 

DeseJO que o Governo. com a I1IIIPOflllllbi 
que deve ter, assuma- propostas no ..alo da 
delonor de ma1'181ra clara, longinqua e duradoura, a 
partiCipação ai«Ml da -meta brasileira na 111M
dada rural, Importante no pnl BISO poodutlvo, gerll· 
çio de emprego, renda e dogmdada para o homem 
do campo 

O Sr . ........_., P.,_ (PSDB-AM) - Pelm.'te
ma V Ex" um aparte? 

O SR. ARUNDO PORTO (PTB-MG) - Ou(IO o 
nobre Sanador Jallarson Pérae com mulo prazer. 

O Sr . ........_., ...._ (PSDB-AM)- Sanador 
Arlindo Porto, nêo podana daocar de .._,.r aiaut 
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que V. Ex" retoma a este Senado de cabeça ergui
da. O ctase....,enho de V Ex" na Pasta da AgncuHu
lll é ates!ado por todas as pessoas pertencentes ao 
me1o rural com quem conversei O testemunho. por· 
tento. não é meu. mas e de quem v1ve a realidade 
ruml bras1le1ra Por outro lado. como 1a fo1 d1to aou1. 
V. Ex" demonstrou muda correção no tmto com os 
seus colegas do Senado E. finalmente. deiXou o 
M1n1S1éno com muda d1gn1dade Pnme1ro, pela for
ma firme, mas elegante, com que recusou a Pasta 
do Tlllbalho, por não sentir af1nldade nem se sentir 
preparado para ocupar aouele cargo. Depoos. COisa 
mm no Brasil, porque, apesar de todos os percalços 
que CBR:Bram o seu afastamento do M1n1steno. V 
Ex" saiu sem agrador o Governo a quem seMu 
Meus parabéns pela sua atuação e seJa bem-v1ndo 
à sua Casa. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) - Multo 
obngado Senador. Horva-me multo a avaliação de 
v. Ex". 

O Sr. Iria Rezende (PMDB-GO)- Concede-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) - Po1s 
~. Concedo com muda honra o aparte ao Senador 
lris Rezende. 

O Sr. Iria Ruende (PMDB-00) - Quando da 
nomeação de V. Ex", eu diZia publiCamente do acer
to do Presidente Fernando Hennque Cardoso condu
Zindo ao M1nosteno da AgncuHura uma pessoa com 
profundos conhecimentos na area da agncultura bra
silellll. E os tempos mostraram que estávamos cer
tos com aquela af1rmação. E, hoJe, posso aqu1 regis
trar, com muda sabslaçio, o sucesso alcançado por 
V Ex" no decorrer desse período a frente do MlniS
téno da Agncultura. Parece-me que temos, hoJB. 
neste Plenáno, quatro ex-MiniStros da Agncultura. 
Todos nos sabemos da complexidade do trabalho. 
8XIglndo multo, por pane do M1nostro. na adminiStra
ção da pollbca agrícola bras1181ra. Durante esse pe
rlodo, V. Ex" conseguiu trazer a calma necessana ao 
setor agrlcola. Todos nós conhecemos a Situação 
precária VMda pelos agncultoras braslle1ros· o eleva
do endiVIdamento, a falta de uma politica agrícola 
duradoura, a falta de reconhecamento. por pane da 
SOCiedade urbana. do trabalho desenvolvido pelos 
lavradoras e agncultores do nosso Pais Entretanto. 
V. Ex", com muda prudênciB, com muda competên
CIB, com mudo equallbno, consegu1u lazer com que a 
calma voltasse ao setor agrícola, com que os agn
cultoras voltassem a acreditar na ação do Governo e 
a nossa produção expenmentesse um aumento con
Siderével. Desep regiStrar. nos AnaiS desta Casa, o 

nosso recoonec1mento ao trabalho desenvolVIdo por 
V. Ex", e. ao mesmo tempo. mandesta-lo em nome 
do Estado c e G01ás T estemunhe1, aproximadamen
te duas dezenas de vezes V Ex" acud1ndo aos ape
los. aos conVItes dos produtores, das entidades de 
classe. d1scunndo com os agncultores go1anos os 
seus problemas V Ex" de1xou uma 1magem mar
cante em Go1as. Estado cuJB economiB se asserlla 
na agropecuana. Quase tudo ah gara em tomo da 
agropecuana; o propno comerciO e a andústna viV8m 
em função oa agropecuana. E V. Ex", tenha certeza. 
deiXOU em GOiás uma marca multo amportante Nun
ca o Estado central do BraSil esqueceni. a sua pas
sagem pelo Manosteno da Agncultura. o excelenta 
trabalho realiZado. V Ex" ouVIu. vnteu e senbu. com 
muda humildade e competênaa, os problemas dOS 
agncultores de nosso Pa1s. buscando soluções, mul
tas alcançadas. Ass1m. em nome dOS Senadoras 
José Saad e Mauro M1randa, regastramos os nossos 
cumpnmemos em nome do Estado de GOiás pelo 
trabalho realiZado por V Ex". 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) - Gostana 
de agradecer a V Ex". nobre Senador, especaalmen
te pela honra oue bve ao receber do povo g:Hano. 
por 1ntermed10 da AssembléiB LegiSlatiVa daquele 
Estado, o t1tulo de C1dadão Goaano. Naquala oportu
nidade. enta11zava que seguramente tomava-me, de 
falo. um "goaanearo" - parte goiBno e pane manearo 
Por ISSO. essa nossa ahn1dade nos deu oportunidade 
de trabalhar em con1unto e. pnncapalmente, com os 
ex8fr11IOS que receba dos ManiSiros da Agncultura 
que &QUI estão, especialmente V Ex", quando eu 
Prele110 da m1nha Cidade. Patos de Minas. e V Ex" 
Manastro da Agncultura. que la esteve levando o seu 
ens1namento. a sua força e a sua detenmnação, o -
que seMu de exemplo para que pude§& assum~r o 
MlniSténo da Agncultura 

O Sr. Joeé Eduendo (PTB-PR) - Permote-me 
V Ex" um aparte? 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) - Conce
do o aparte a V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Artonlo Carlos Magalhães) 
- Pedina a V. Ex" que os apartes cessassem, poiS Já 
uHrapassamos 36 manutos da Ordem do DIB e há 
muda matena para ser votada. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) - Sr. Pre
sldante. soliCito a V. Ex" oportunidade apenas para 
esse uHamo aparte 

Senador Jose Eduardo Andrade V181ra 
O Sr. Joeé Eduardo (PTB-PR) - Obngado, 

SeriBdor. Obngado, Sr. Presidente. Como membro 
do nosso Partido não podena deocar de d1ng1r algu-
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mas palavras. regostrando a satosfação pelo regresso 
do Monostro a esta Casa, onde tão bem vonha desem
penhando a sua representação pelo Estado de Mo
nas Gera os Também não podamos deoxar da regos
Irar. corngondo os Senadores Ca~os Patroconoo e lns 
Rezende, que são conco ex-Mornstros da Agncullura 
neste plena no ho1e, e não três ou quatro como foo 
mencoonado Nos ultomos dez anos. o Brasol teve 
maos de quonze Monostros da Agncuftura, enquanto a 
Confederação Caleeora da Colômboa tem o ,_mo 
Presidente ha 28 anos o Secretano da Agoicultura 
do Reono Unodo há 18 anos exerce a mesma função. 
o que garante a contonuodade dos programas e das 
pohtocas agrocolas E neste ponto que quena enlato
zar a ação do Monostro A~ondo Porto no Monosténo. 
que, serVIndo a agncuhura blasolelra, deu conlonurda
da ao Programa de Zoneamento Agncola, ao Pro
grama do Pronal, 1a tão conhecido por todos, e ao 
Progoama de Combate a Febre Altose, onocrado pelo 
ex-Monostro Lázaro Barbosa. tendo todo conmuodade 
ao tempo daquele Monosteno tão bem condUZido pelo 
Monostro Arhndo Porto, chegando-se a usar, pela pn
meora vez, no BtaSol, o nlle sanllano como medida 
extrema para a elomonação da altose. É JUIIIamente 
disto que o Brasol precosa continuidade aos progoa
mas uteiS e neressanos ao desenvolVImento da eco
nomoa brasoleooa, a coroação de rumos daqueles que 
exogem sua atualozação e a elommação daqueleS que 
focaoam superados no tempo Paoabens. Monostro. 
pela sua ação. e com mu~a alegna que regiStramos 
o seu regresso, procuoando encurtar o nosso aperte 
pela soiiCIIação do Sr Presidente Muoto abrogado e 
paraberos a V Ex" 

O SR. AAUNDO PORTO (PTB-MG) - Eu que 
agradeço a V E,. pela expenêncoa contpfOVBda, 
pela dedocação, pela lealdade, pela amozade que me 
despertou, após o seu afastamento do Monistérlo da 
Agricultuoa. No onoCIO da rmnha fala. estando aonde 
ausente V Ex", I ove oportunidade de registrar que 
com a padronozação de carne. com o ~nto 
agncola, com a eletova partocopação dos pequenos 
produtores do Pronal demos contonuodade, som. ao 
lnlbalho onocoado por V Ex" O que la fiRmas loo, 
sem duvida, representando o nosso Partido, PTB. e 
o meu Estado de Monas Geraos 

Sr Presidente, procurareo sometozar a monha 
fala .. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo CaJios Magali las) 
- Pedona a V Ex" CJ18 requeresse a !Ui' ac;6o na lllle
goa do seu pranuncoamento, poos 18 estamos atrasa
dos 40 monutos para mocoo da Ordem do Ola. 

O SR. AAUNDO PORTO (PTB-MG) Com muo
ta honra, solocoto a publiCação ontegral dcD meu dos-

-------
curso, esperando ter a oportun!llade de apresentar. 
de maneora clara, as monhas posoç6es adlotadas no 
Monosteno da Agncuhura 

Acolho a onentação e deterrmroação de V Ex" 

SEGUE. NA 1/lfTEGRA. DISCURSO DO 
SR ARLINDO PORTO 

Senhor Presidente Senhoras Senadoras, Se
nhores Senadores 

É com enorme satosfação que volto a esta 
caosa e ao agradavel e acolhedor convívoo com os 
nobres colegas Senadores e Senadoras, depois de 
uma ausêncoa de 23 meses Neste penado de mten
so toabelho como MiniStro da Agncuftuoa e do Abas
tecomento, procureo dar o melhor de mnn em banelo
coo do meu Paos e do setor produtovo agropecuano. 
Busque• lazer JUS à honoa e aos responsabilodacles 
com que me dostonguou o Senhor Presodente da Re
publica, Fernando Hennque Cardoso. 

Não podana deixar de. após quase doiS anos 
afastado das atovodades pal1amentares, vor aos meus 
pares prestar contaos do trabalho realozado, poos, sem 
duvida, o fato de pertencer a esta Casa pesou na 
decosão do Senhor Presodente VB!O na eacolha o re
conhecornento do papel do Senado Fedefal. da rm
portâncoa de Monas Geoaos e da representaiMdada 
do meu partido. o PTB, na base de sustenlllção do 
Governo no Congresso Nacoonal 

Monha ausêncoa foo supnda, neste período, com 
dognodade e competêncoa. pela Senadora Regma A&
sumpção, a quem devo agradecer pela lealdade, 
não só partldána como pessoal. com que se condu
zou; pela fomoa doscreta e firme com que man:ou a 
sua conduta nesta Casa, conquiStando aqui o rea
peoto e a admiração que nós, antigos companhe11os, 
Já sentíamos por ela. Não só em sua homenagem, 
mas também pelo reconhecimento ao trabalho parla
mentar de Regona Assumpçio, toma-se ....,.noeo o 
compromosso de dar continuidade às suas inociabvas 
legoslabvas 

É hooa, amda. de se fazer fUSIIÇa 8D Senador 
Jose Eduardo Voeira, que vonha cu~nndo com de
nodo as funções de Monostro da Agricultura, até m1110 
de 1996, quando deoxou o posto ao qual fur gllllldado 
e que sempre me emprestou o apooo desllllereasado 
e amogo, seu conhecomento e a sua experllncoa, la
tores que. sem dúvida. conlribuoram para o desem
penho do MlniSiéno da Agncullura e do Abelllect
mento, nos ullomos doos anos 

Graças ao apooo que n!CIIbo do meu parlldo, do 
Congresso NBCIOnal, de toda a equrpe de furiCIORé
nos do Monosteno da Agncullura, da sede ou lotados 
pelos estados, da Embrapa, Conab, 1.-. Ceplac 
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e seus d1ngentes e func1onanos: das delegac•as fe
dereiS de agncuhure, das d1ve1Sas mshiUIÇÕes gover
namentaiS, das rna1s d1st1ntas representações pnva
das- patrona1s e laborais-. e, pnnc!palmente, pela 
confiBnça e competãnc•a do produtor rural. posso 
hol", apresentar com orgulho uma séne de realiza
ções alcançadas frente ao M1n1sténo 

RealiZações v•ab1l1zadas lambem em grende 
parte pela Integração de esforços obtida através do 
Grupo de Coordenação de Política Agrícola que, sob 
a ooordenação do M1mstro da Agncuhura, IBUniB a 
representação do M1msténo da Fazenda, do MlniSté
no do Plan&j81118n10, Banco Central e Banco do BliiSd. 

Após um penado crítiCO para o setor agrope
cuáno, sacnfado pelas conjuntuiBS Interna e exter
na, pudemos assiSbr a elevação s~gndK:abVa da pro
dução de alimentos, seja para atender ao meiCBdo 
1ntemo, com preço e qualidade, corno para gerer ex
cedentes pare exportação, contnbUindo asSim para a 
redução do défK:II em nossa balança comeR:IIII. 

AsSisbmos ao CI8SCimento espetacular da safre 
I'IIICIDnal, CJ111 SBIU de 73,9 milhões de toneladas de 
gliios, na colleda de 1995196, para pelo menos 81 m
lhlles de toneladas na safiB atual Mudos toram os fa
toras determnantas deSSe aumento da produção. en
tre eles, a elmnação do ICMS cobredo das lllCPQI'Ia9õ
es dos produtos agropecuános e seus sern-manufalu
IBdos, o que contliluiU para a melhona do6 preços e 
pare nfundr confiança quanto às pen;pecbVas de ~e
torno dos 111V8611mentos feitos no setor. Ainda na area 
do ICMS, alcançou sucesso, tunto ao Confaz, a reno
vação do c:onvênlo que regulamenta a fixação de ati
quotas Internas e InterestadUaiS cobredas sobiB OS ,.,_ 

sumos a~colas. com racllção em relação aos peR:en
tuais cobrados antanormente. 

Quanto às políbcas de supona à come1C18hza
ção, fo1 Introduzido um instrumento moderno de sus
tentação dos preços agrícolas - o Contreto de Op
ção -. ublizado, no pnme•ro ano, apenas pare o rm
lho. Com ele, o produtor passou a ter a opção - e 
nio a obngação - de vender a sua produção para o 
Govemo, o que lhe pennrte aguardar a evolução dos 
PI89DB até a entressafra. Atreves dessa t1po de ope
raçio, foi passivei promover a sustentação de pre
ços para ITI8IS de um m•llão de toneladas, já no pn
meoro ano de uso do novo Instrumento Alám d1sso, 
foi ubiiZBdo, com ITI8IS Intensidade, com outra opção, 
Introduzida em 1996, o PEP - PrêmiO pam Escoa
mento de P-..xlutos, pemut1ndo que se promova a 
SUII!enlação dos preços agrícolas e, ao mesmo tem
po, ~ a produção dlretemente pare o meR:ado, 
sem preasar aumentar, desnecessanarnente, os es
toques públ1cos 

Entre os dema1s fatores que Influenciarem po
slllvamente a produção, está a conquiSta efetiVa de 
ma1s recuiSOS para o credito rural. O montante de 
R$3.2 bilhões. apliCado no ano agncola de 1995196. 
lo1 ampl18do pam R$7 ,1 bilhões na safm segumte E 
em 1997/98, o disponível para o credito agncola 
chega aos RS12 bilhões 

O aumento dos recuiSOs pam o crédito rural, 
não so para custe•o como para 1nveSbmento, teve 
corno 1mportente 111strumento, a equaiiZBção da drte
rença entre os custos de captação dos recuiBOS (no 
meR:ado ou JUnto ao FA T) e os JUrDS cobmdos dos 
agncuhores. Houve, a1nda, a autonzação para capta
ção de recuiSOS extemos, atreves da Resolução do 
Banco Centml que ficou conhecida corno "63 Ruml", 
O que fOI pDSSIYel devido à peiSpeCbVa de manuten
ção da politiCa camb•al. E, Blnda, a adoçio de juros 
pré-lixados pam custeiO e comeiCiahzação, eliminan
do a Insegurança do agncuhor que, na hora de tomar 
a deciSão de plariiiO, não bnha como saber qual se
na sua díVIda na ho1a da colheita. 

A apbcação desses recuiSOS, com todas as 
conseqiiênciBs na geração de emprego e renda, no 
aquecimento da economiB 1ndustnal e de serviÇOs, 
na redistribuição de recuiSOs pelo 1ntenor do Pais, 
na estabilidade da moeda e na manutenção e cres
Cimento das reservas InternacionaiS, deve também 
ser atnbuída a redução nas taxes de fUlOS O custo 
do dmhe110 paiS o credito rural caiU de 16% ao ano, 
em 1995196, para 12%, no ano agrícola segu1nte, e 
para a sal1a 1997198, fo1 reduzido a1nda maiS, para 
9,5%aoano. 

Pala o pequeno produtor, Já benefiCiáno de ou
Ires medidas que VIsavam a defesa de condiÇões 
mrmmas de produção e renda pala que permane
cessem no campo, com d•gnldade, essas mesmas 
taxas caíram de 12% ao ano, em 1996, para 9%, em 
1997, e 6,5%, neste ano. F1nanc1Bmentos favoreci
dos 1mped1ram, em grande parte, que enorme con
tingente de produtores abandonasse o campo e 
,_e a engrossar os acampamentos de sem 111na 
às margens das rodovias e a tumultuar a des1gual e 
InJusta situação aglária n&Cional. 

Isto 101 passivei graças ao Programa Naaonal 
de Fonaleamento da AgncuHu~a FamiiBr (PRO
NAF). que SBHI do patamar de atendimento a cerca 
de 16 mil famDIBB pa1a quase 500 mil famfllas Famr-
1188 que permanecem no campo, produzlndn ,. _....., 
dignidade. No ano agncota de 1995196, foram aplica
dos fl$93 mllhi!es dos R$200 milhões diSpolliVBIS. 
As apiC8Ções do Pronaf em nosso segundo ano de 
gestão <oo M1niSiéno da Agncultula e do Abasteci-
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manto atrngrram a R$888 mrlhões em custero, o que 
benelocrou 387 mrl famihas e maos R$737 mrlhões 
em rnvestrmentos, favorecendo a outras 1 02 m~ la
mOras. totalrzando 489 mrl famrhas e R$1,625 bolhão. 

Foram. arnda. aplicados recursos a fundo per
drdo destrnados ao desenvolvrmento rural, através 
da melhona da rnfra·estrutura e dos seMÇOS a dos
posiÇão da agncullura lam~rar em nrvel munoapal. 
Foram atendrdos 383 munocrpros em 1996, e cerca 
de moi munrcrpros em 1997, com recursos de RS80 
mrlhões Em grande parte por causa dos estrmulos 
provocados pelo Mrnrsteno da Agncullura. foram 
cnados centenas de Conselhos Esteduars de ·Desen
volvomento Rural e Conselhos Munocopars de Deaen
volvunento Rural. E. arnda. aprovados pelas cêma
ras de vereadores dos munocipoos, Programas Munr
copaos de Desenvolvrmento Rural 

E mportante fnsar que não foram apenas o vo
lume de recursos e a taxa de Juros favon!Ctllas que 
possobthtaram tal feito Multo se deve ao trabalho de 
extensão rural e esSistêncra tecnoca. através da con
vênros com a Ernater de cada Estado, fundamental 
desde a voabihzação dos empréstrmos até a 11ua boa 
aplocação na terra. Este esforço contou com a contr>
buoçio de parte do srsterna frnancerro nacoonal, em 
partiCular do Banco do Brasrl e do Banco do Nordes
te que, numa ahlude de drscemmento e .....,nsab,. 
Iodada socoal, estio mudando a forma de encarar os 
programas de frnanCIBmento rural aos pequenos pro
dutores Tem focado claro que esta nova llllluda fá 
está cnando um aostema de parcena confiável entre 
sistema frnanceoro e produtores 

Em se tratando do srstema frnancerro naCIOnal, 
forçoso e reconhecer que os JUros em prétoca no 
Brasrl são, arnda, extremamente altos para as carac
tenstocas do siStema produtrvo agropecuário e sua 
conJunção com o setor rnduslnal e de transfonnaçêo. 
De volta ao Senado Federal, reafirmo com a agncul
tura naCional o compromosso de conllnuar lutando 
pela prábca de taxas compelrtovas de JUros, especl81-
mente para mvesbmentos 

Nilo tenho dúvidas, no entanto, de que 11110 s(l 
se dara quando for conclulda a efebva reforma do 
~. em suas várias vertentes, de modo a permi
tir q1111 8 UlllrtMiclade da moeda não BSieJB na de
par ldlncla q- que uclusrva das polltocas mone-
1611a a cambial, o que -..pra afete o setor produbvo 
e,~. o IIIIDr egropecuáno 

O ElrDI nlo pode conllnuar refém de corldrç6-
• tao edvenu 110 financiamento do setor pmdubvo; 
a prodi.Çio n1o pode oontrn- penalrzada; o -.:.. 

"**' '*' pode COI'IIIrur fraado por - c:ondlções. 
Por muito que se faça no mtulto de aumento da rer>-

da dos agemes econõrnrcos, &eJB do campo ou da 
crdade, nada sara possrvel sem que o Pais ratome o 
crescrmento 5o assrm sera passivei a melhoroa das 
condrções de vrda da população e, o ITIIIIS ,,.._,rtar>
te. gerar e"'pregos que Ir rem da margrnalrdade mr
lhões de lamrhas, socral e econornrcamente exclui
das 

Sr Presrdente, a expenêncra adqurnda permrte 
a este Senador por Monas Gerars relatar um pouco 
do que assrsn no setor agropecuáno nos úHrmos doiS 
anos e antever com ohmrsmo um futuro melhor, a 
partrr das provodêiiCias &dotadas nesse período. De 
um ambrente de rncerteza e angústra dos produto
res. Ja percebemos hqe, nos contatos do doa a dia, 
um sentrmento de rnaos confrança e esperança. Para 
rsto, murto contnburu o apazrguamento que a secam
lrzação das drvodaa levou ao setor rural É oportuno 
drzer. para uma contnburção à verdedarra rnterpreta
ção dos fatos, que o endiVIdamento, na maior parta 
dos casos. deve ser etnburdo à conJuntura enio à 
falia de capaadade de gereT1CI8memo ou conaç:Ao 
dos produtores 

A pnmerra fase da secuntrzação. para débitos 
rntenores a R$200 mrl, pemvtru a renegocração de 
um passrvo equrvalente s R$8,5 brlhões e fez JII8IJÇa 
a 350 mrl produtores que assrm voltaram a prodUZir 
Com a segunda fase, envolvendo débitoS at:llll8 de 
R$200 rnrl e um passrvo global de R$4,3 bilhiiea, 
maos 55 mrl produtores voltarão a arar a lena e ii 
pnoduçlo Todos eles agncultores vocacrotrados e 
expenentes Isto so for possrvel graças ii valrosa 
comnburção do Congnosso Nacoonal, ao banslorrnar 
a Medrda Provrsóroa proposta neste sentido na lei 
n • 9.138, de novembro de 1995 

Murto contnburu neste sentrdo o estorço que 
empraerldemos para que fossem pagas dividas do 
Governo, vencidas desde 1989, aos agncultoras viti
mas de acidentes clrmátocos, rntempériea e pragas, 
através do Programa, de Seguro Agrleola, o Proagro. 
Com o pagamento de R$837 mrlhões, foram benefi
crados 60 rntl produtores que voltaram a praduZII' ou 
nstomaram os nivers antenores de produção, quando 
não em maror escala. 

Detxamos, arnda, em plenO dese~ 
outro programa de resgate da produção. que é o 
Programa Recuperaçio e Revdallzação das Coope
raiJVas de Produção Agropecuána - Recoop, com 
R$2,4 bilhões para atertdlmenlo a 1400 coopetativiiS 
abaladas pelos descompassos da econorna nos 
anos antenoras 

O passrvo governamental e a cnse que ele pro
vocou tomaram clara a falàncra do srstema badlcro
nal de seguro da produção agropecuána. Este are 
vonculado ao modelo antenor de intervaiÇAo do esla
do na Agncullura e que Já não se adaptava ii abertu
ra da economra e á rnserção do BraSif roa globalrza-
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ção, fenõmeno que não excluo o setor pnrnáno. Foo o 
motiVO pelo qual promovemos uma mudança profun· 
da no Proagro Não uma mera mudança de procedo· 
mantos, mas aKerações de fundo na filosofia e ope
ração do sosterna, agora condocoonado ao Zonea· 
manto Agncola, onstrumento que, sem duvida, esta 
destonado a ser urna das peças basocas do conJunto 
de medodes voltadas a revoluCIOnar a agncuKura na
coonal nos proxomos anos 

O Zoneamento Agncola tende a ser onstrumen
to fundamental do plane)amento da ontervenção do 
Estado da produção pnrnana, de tonna efocoente e 
contnbuondo efetovemente para o aumento da produ
ção, da produl .. odade e da renda dos agncubores. 
com o mommo desperdlcoo possível Com a vanta
gem, Senhor Prestdente Senhoras e Senhores Se
nadones, de Ylabollzar também politocas de preserva
ção do meoo amboente e partocularmente da qualoda
de dos solos e das aguas, ondlspensaveiS à produ
ção e à própna hurnanodade 

Como reflexo omedoato da adoção do cnteno de 
Zoneamento - que devera ser estendido a todo o 
Pais - tá t~vemos uma redução de encargos sobre 
os seguros agrícolas que chega a 57,3% para o ar
roz e feqio e de 55,7% para algodão, molho e SOJa 
Estes beneflcoos se amploam no caso de utollzação 
de tecnocas preservacoonostas, como e o caso do 
plantiO doreto que, além de conservar a umodade na
tural do solo por rroaos tempo, reduz ou mpede a ero
são do solo e. com osso, contnbuo para a redução do 
assessoramento dos veoos hodncos 

Sr. Presidente, Sr oS e Srs Senadores, faz par
te da monha prestação de contas ao Senado Federal 
este quadro positiVO, para o qual acredito ter contn
buíclo com os melhores dos meus esforços e da rrn
nha capacidade. sempre moVIda pelo sentomento de 
lealdade ao meu Pais, ao Govemo a que servoa e ao 
set0r cufOS problemas me foram delegados, na ten
tatiVa de rroanter, sempre. as melhores tradoções de 
senedade e honorabtlodade desta Casa. 

Urroa prestação de contas que encena uma 
agradecida homenagem a todOS os produtores ruraiS 
e a tantos quanto contnbuem para o engrandecimen
to deste setor VItal da economoa nac:oonal. Se antes 
eu ja tonha a col1VICÇiio, hofll lenho a certeza de que 
a solução dos problemas do Pais passam necessá
na e pnontanamente pela Agncuhura. Isto foca cnsta
llno diante da coriStatação de que, pela nova meto
dologia do cálculo do Produto lntemo Bruto do Pais, 
o setor agropecuáno responde por 10,58% dos 
US$803 bolhões apurados MaiS do que ISSO, repre
senta o conjunto de abvodades que envolvem o agro
negóciO nacoonal, equovalente a US$320 bilhões. ou 
a 39.85% do PIB. 

Independentemente das condK:oonantes marca
dológocas e cllmatocas que. de maneora geral. não fo
ram adversas, salvo em questões pontuaiS e areas 
especifK:as os produtores, seus lideres e entodades 
de classe, responderam de forma extrerroamente po
srtova aos desafiOs da globalozação e aas processos 
de mudança em curso, rumo a um Estado moderno 
e efK:oente, voKado a redução dos desequllibnos es
pacoaos e soc1aos do Pais e à modermzação produlova 
da economoa brasoleora, com respeoto a loberdade de 
empreendedor. 

A contnbuoção do agronegocoo para a econo
mia nacoonal e para a establlodade da moeda pode 
ser aquilatada pelo saldo positiVO que o setor obiPve 
na balança comercial dos últornos dOis anos, mes""' 
que lenha aumentado sognrfocatovamente as 1mpor:a · 
ções Graças à puJBnça do setor, as exportaçõe~ 
agncolas passaram de US$16,7 bilhões, em 1996, 
para US$ 18.8 bolhões, em 1997, produz~ndo saldos 
comerctaiS consecutovos de US$8,4 bilh6es e de 
US$11,7 bolhões. 

Há, aonda, multO espaço para o cresc:amento e 
a melhona ela Agncultura, assom como perspectiVas 
anomadoras quanto à colocação do aumento da pro
dução, apesar das barreoras externas e das lll'llllaçõ· 
es de renda no mercado onterno. O CI'IISCirnenlo da 
produção nacoonal tem sodo basiCamente pelo au
mento da produtiVIdade, que alcançou 41% nos uho
mos dez anos, a que permotou o aumento da produ
ção no penedo (2.2% em griios) 

A uiiiiZBÇio do tl8nsporte ontermodal e a om
plantação dos novos corredores de escoamento, ao 
lado da modemozação tecnológoca e da onfra-estrutu
ra necessana. podem voabokzar a oro:orporação des
sas areas e dar oompetltovKiade a outras, cuJB explo
ração se dá abaoxo do potencoal que representam. 
Exemplo prátiCO desse modelo, lruto da parcena en
tre Govemo e mK:Iatova pnvada, é o transporte ontar
modal aproveitando a hldrDYia do RIO Madeora, que 
deu competitiVIdade ao Norte do Mato Grosso e 
Rondõnoa, em grãos e outros produtos, antes estan
cados pelos elevados hetes de escoamento 

São numeras e latos que têm aonda uma do
mansão humana de sognrfocado fundamentei nos 
doas de hofl!, em que o mundo enfrenta talvez sua 
maiS grave cnse de empregos O c:ontunto de abYI· 
dadaS englobadas corno agronegóaos Já é o rroaoor 
empregador do Pais. São 36 nulhões de empregos, 
dos qu81s metade doretamente na agncuhura, aco
lhendo 52% da População Economocamente AIIVa. 

Maos uma vez, também na questão do 1111"41r&
go, a agncuhura é a opção maos bal8ta e de alerto 
maiS rapido. Estudos do BNDES cornpiOV8ITl que, le
vando-se em conta o lator de geração de empi&QOS 
provocado pela apropnsção de renda, é este o setor 
que maiS tem capacidade de promover a cnação de 
postos de trabalho Apenas para exemplrf'ICBI', tom&-
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mos o 8lUif11>lo do cale Saondo de urna safra ante
nor de 19 l'llllhões de sacas para as atuaiS 31 mtlhi>
es de sacas, em 5 meses de colhetla. serão onados 
260 mil e~. No algodão o acresc1mo de 218 
m11 hectares de CultiVO na safra 1997198 sobre a an
tenor. corresponde a outros 87 m11 empregos 

Para fazer freme aos novos desaf1os no emen
to, são necessános 1nvest1mentos em educação. tec
nologia e pesqu1sa E este o papel da Emblllpa 
Neste semldo, fo1 reformado o modelo de geslão da 
Emblllpa Bras1le1ra de PesqUisa Agropecuána, J8 
adaptando-a ao preconiZado pela Refonna AdmKIIS· 
tratNS federal Ass1m. a escolha dos chefes dos 
Cemros de PesquiSa f8 se da nos mesmos moldes 
dos centros de pesquisa 1ntemac1o11111S. promoven
do-se a seleção entre candidatos externos e os da 
InstituiÇão Adotou-se, a1nda. um siStema de ava118-
ção e premiBçâo de unidades e func1onanos, atraves 
da fixação de metas de produção C1er1tíf1CB, de IBCIO· 
naiiZação gerencllll e de repasse de tecnologia 
lembro que não basta produz" rna1s e melhor. a 
custo menor. É 1ndlspensavel a redução de desper
dlciOS Para tanto, deucamos em funcionamento o 
Progr&ITIB de Radução de Perdas na Colheita 

Conseguimos tambsm s1gndiCBIIVOS avanços 
na f1scahzação dos estoques. por 1ntenned1o da Co
nab, com a redução do 1ndK:e de desVIOs dos esto
ques públicos de 2,1% em 1996. para 0,6% em 
1997 Nos estoques WICUiados a f1nanaamentos à 
estocagem, esta redução fo1 de 1,1% para 0.5%, no 
mesmo parlado Paralelamente, a empresa fo1 sUb
metida a amplo programa de relonna da estrutura 
adm1n1stlllllva e operaciOnal, VIsando toma-la maiS 
enxuta e ag1l, com redução de custos e raciOIIBIIza
ção do patnmàrno. 

Com o lndiSpensavel apo1o do Congresso Na
CIOnal, através das emendas pallamentares ao OIÇa
manto GeiBI da Umão, lo1 poss1vel 1nvest1r e incerltl· 
var O cooperatMsmo e O BSSOCIBtMSmo. OS lndiS
pen&BVBIS programas de eletmiCBçâo rural, e o pro-
1810 de aquiSição de patrulha mecan1zada (tratares 
agncolas eqUipados). o que benefiCIOU metade dos 
mun1C1p1os braSileiros Foram desbnados R$20 mi
lhões para o cooperatMsmo, R$8 milhões para pa
trulhas e R$40 ITillhões para eletniiCBçâo 

Ne área da Defesa Agn>pecuàna. continuou o 
processo de &JUsta das polítiCas de dalesa aos pmci
II'OS da Organzação Munãal do ComéiCIO e fOI apro
vada, no âmbdo do Mwnsteno da AdmiiiSiraçãiD. a pro
posta de cnação da Agência de Defesa Agropecuána, 
nos moldes pniCOniZBCios para a ralorma do Estado 
Além diSSO, foram apnmorados os trabatlos no sentido 
de n """"ii( a V1Qi6naa nos posiDS de honlelra e para ta
aliar o acesso dos~ agncolas lxasEiros ao mer
cadlo -.o Nesta paiiiCUiar, fol8m lrllenSIIicados e am
~ os esfolços de c:orrDde a lebre a1tosa. de mon-

tonomento e c:cntro1e de mosca da fruta, de conbole 
de nernall:Hde do SISio da SOfB. de pnM!nÇiio e con
trole da """""' da madefta, de c:cntro1e e emr:. >Çio 
do cancro c1tnco. de comrote do galallllolo e do bi
cudo do algodoeiro eniYe outros 

Graças a atenção dada ao setor, podemos 
anunc1ar. para o prox1mo d1a 25 de ma10. o reconhe
Cimento 1ntemac1onal dos Estados de Santa Catanna 
e RIO Grande do Sul ( 10% do rebanho ll8CIOI181) 
como pnme1ra area !Me da febre ahosa. pela O~ga
nlzação InternaciOnal de EpiZOIIIIs. Também estão 
em condiÇõeS de naquen1r atatua de zona IMe de 
aftosa outros sete estados e o D1stnto Federal. São 
passos 1nd1spensave1s ao aumento das exportações 
de nossos produtos pecuanos, p&J11cUiarmente beM· 
nos Essas areas repiBSBntam 70% do ma10r nlba
nho bov1no comerciBI do mundo, o brasde1ro, com 
167 milhões de cabeças O reconheCimento também 
favorecera a exponação de outros bpOS de camas e 
produtos pecuános. Com o ,_mo propósitO, asst
namos 01to acordos 1nte1T18C10n818 para -.11018 de 
zoonoses e 1ntercâmb10 tec:niCo e CIBfllífiCO. 

Na agropecuana, o respeitO ao calendáno é ln
dispensava! Este o motiVO pelo qual me lllllorce1 
para que, nos do1s últimos anos, os planos de aal!a 
est~vessem prontos e apliCados, a tampo a a hora, 
de modo a não gerar a1nde ITIIII8 1nsegurança nos 
produtores. que tiVBram ass1m tampo h6bft para o 
planetamento de suas cuhuras e prazos para nego
Ciar com seus fomeceldores e f1nanaadores 

Espem que, de agora em diante. S11J1U11 desn&
cessanos planos ai1UBIS de safras, que dev8riio ser 
substlluldos por uma polítiCa permanente, com NgraS 
e obj811vos de curto, med10 e longo prazos lslo será 
poss1vel com a proposta a ser apn1sentada, ,_ piÓXI
mas semanas, pelo Fórum NeciQnal de Agn:ullura, 
cooldenado pelo Pmlessor Roberto Rodngues. 

O Forum Nac10nal de Agncunura é composto 
por SOO des pnnc~pa1s lideranças do agronegóclo na
ciOflal que. por maiS de 18 ...-s, se reurwnun em 
tomo de 34 temas representatiVOS de cadelas produ
tiVas Dentro do obfeliVO de aumentar cada vez maes 
a partiCipação da 1n1C1Bbva pnvada na dahrtll;ão de 
poht1cas para o setor, esse grupo assumiU, em gran
de parte, as analiSe& e o planeJSmBnto &Sbeléglw 
para o setor. VIsando ao atendimento das .-Ida
des mtamas e a forma maiS val'llaiOSB de ullegnlção 
do setor ao processo de globahzaçio O Fórum tem 
sido Importante como base de epDIO e para a forlftl
lação das posiÇÕes brasileiras nos fóruns Internacio
naiS, como a OrganiZIIÇão Mundial do Comércto, 
Mercosul. Alca, Orgamzaçio lntemaciOIIBI de EPIZO
tlas e Grupo de Ca1ms 

Embora J8 repnasantadu no Fórum NaciOnal 
da Agncunura. não posso ~r de extamar os 
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maus &gradeamentos ao trabalho realizado e ao 
apooo racabldo de .. sbluiÇÕIIS como a Confederação 
Naaonal da Agncuttura. Organização das Cooperati
vas Bras1le1ras, Abrasem, Sebrae. SOCiedade Rural 
Brasileira, SociBCiade NaciOnal da Agncuhura, Con
federação Nacional dos Trabalhadores na Agncultu
ra (CONT AG), AssociaÇão Braa1le1ra de Agrobusl
ness, Conselho Nacional de Pecuana de Corte 
(CNPC) e As&oaação Bras1len de Cnadores de 
Zebu (ABCZ), Ablmaq, Sm1maq, Abrave, Asbraer, 
Banco do BI8SII, Banco do Nordeste, Federações 
EstaduaiS de Agncuhura, Orgarozações Estadua1s 
de Cooperativismo 

lndiSpllnSável é lambem apontar a 1mportâncla 
do apoio rac:ebldo dos governadores de Estado e 
Secratãno, EstaduaiS de Agricuhura, alniVés do Fó
rum NaCIOnal de Seaalénos 

ADIS servidores do M1msténo da Agncuhura que 
acradllaram, apoiaram, contliluiram e souberam va
lorizar o nosso trabalho, espeCialmente aqueles que 
me -m maiS de perto- e que Já sentem o 
peao da 1ntoteranc1B política de uns poucos - o reco
n'-nento de que valeu a pena o esforço conJunto 
em favor da agncuhura e do povo brasde110, Já que 
ludo fiZBIIIOS sem ódio e sem perseguiÇão. com hu
midade, mas muota coragem 

Ao novo 1111rustro, os votos de bom trabalho, 
que tenha fOIÇBS e cle!enniiiBÇio para enfrentar os 
que tentarão ofuscar a sua açio, ou manchá-la com 
ódios e reconcedOS, lembrando que, com abludes !Jr
.,.. haverá de prevalecer o raconhecmento da 
agropecuéna brasileira por tudo que puder fazer em 
lavor da Naç6o e da seu povo. 

Ao PI8Sidenle Femando Hennque Cardoso, 
obrigado pelo honroso COIMIB, pelo apo10 que ma 
pniSIDu e pelaa VItórias e avanços que consegu1mos 
juntos. 

Informo que who ao Senado Federal conSCH!n-
18 da que cUII1JI'i o mau dever como produtor rural, 
como cidadão, como partamantar e como M1n1stro de 
Estado, durante os úlbmas 23 meses. 

Reafirmo que o meu PTB nunca nos falou, por 
seu pnl8ldente Senador Jaaé Eduardo Andrade V~e~ra 
e por seus lldenls Odaar Soaras e Paulo Heslander 

Sr. PI8Sidenla, Sr"l Senadolaa, Srs. Senado
res, encano 88\e niiBpansével prol\llnC1IIn8l rea
fllmando a ITIII1ha conv~Cp~.J da que tudo que cons
trui,_ no Mlnlln6rlo da Agrtuhura e do Abastec~o 
mento fOI conaeqiilncla do apalo que rac&b1 da Col
mara dos Deputacloa e, ele um macio mudO espec:IBI, 
daale Sarl8do Federal, que hOnWiageio através do 
nosso PI'BSidente AntoniO eartae Magalhles. 

Foo daQUI que partoram os valores que nortea
ram as monhas ações nos momentos ddlceos e nas 
comemorações dos êxitos obtidos. Daí a razão de 
estar, hoJe. nesta tnbuna. para lazer este reconheci
mento e regostrar um pequeno hostonco do peroodo 
em que lu• um Senador no Monosteno da República 

Murto oDngado 

Durante o diSCurso do Sr Arltndo Por
to. o Sr. Geraldo Melo, 1° VICB-Preslden·~ 
deixa a cadeira da presó!!nciB, que é ocuç:
da pelo Sr AniOTIIO Carlos Magalhães, Pre
sidente. 

O SR. PRESDENTE (Anlono CaJ1os Magalhães) 
- Agradeço a V Ex" e aprovado a oportunidade para 
dizer que V Ex" voha para esta Casa dando muda 
alegna aos seus Pares. não só pela sua conduta 
como Mol'liSIIO. como também pela sua ablude V. Ex" 
dogndiCOU, maiS uma vez, o Senado da RepúbliCa, e 
osso nos agrada a todos, sem exceção, onda
pendentemente de conotação partldána. Os apartes 
que V Ex" recebeu são o testemunho lllBQUIVOCO de 
quanto o Senado aprecoou a sua atuação e sobretu
do e sua alltude 

A Mesa se JUnta aos Senadores para aplaudo-lo 
e para diZer também que. na sua ausêncoa, V Ex" 
lo! subsbluodo pala sua suplente, que souba também 
cumpnr o mandato, dentro talvez da onentaçio de V. 
Ex", com murta presteza. com murta elegincl8 e me
recendo também a alegna de seus colegas. 

MudO obngado a V Ex" 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP)
Sr. Presodente, peço a palavra como Lidar. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães) 
- Conoado a palavra a v. Ex" por anco nnAID&. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT -SP. 
Como Líder. Sem I'BV!Sêo do orador.)- Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, leoo no Jomal do Senado 
de ho!e a seguonta manchete: "ACM quer o Iom do 
MST e da UDR. • Leoo mnda as declarações de V 
Ex", publocadas com destaque. "Se eu fosse Gowr
oo acabava com o MST e UDR num dl8 só. • 

V. Ex" lembrou o exemplo de Juscelono Kubllll
chek, que. quando Presidente, acaboU com duas or
ganozações que radiCBIIZBvam o cllmB polobco na 
época: a Frente Nacoonalosta de Cerrtro-Esquen:la e 
o Clube da Lanterna, logado ao doreilista Carlos La· 
carda 

Sr. Presidenta. considero-me no dever, corno 
Lidar do Bloco da OposiÇão no Senado, de fazer um 
alerta e expressar respertosamenta monha doscor
dêncl8. Estranho que o Presodente do Congresso 



ANAIS DO SEN "'DO FEDERAl ABRIL DE 1998 

use a sua BU1orodade para lazer tal declaração. po1s 
ela não condiZ com a trad1ção dernocrat1ca do Con
gresso Nacional. o InciSO XIX. do art 59 , da ConSti
tuiÇão. af1rma que as assoc1ações so poderão ser 
dissolvidas ou ter as suas atMdades suspensas por 
dec1são JudiCial ex1g1ndo-se no pnmeuo caso. o 
trãns1to em JUlgado 

E ImPOrtante ressaltar que o Movunento dos 
Trabalhadores Rura1s Sem Terra tem urna natureza 
completamente dderente da União Democratlca Ru
ralista. Desde a sua cnação. o MST tem cumpndo 
um papel de orgaruzação e de mediação lmportan
tiSSimo. multas vezes coordenando esforços para 
que as manifestações seJam pac1f1C8s e sem YIOiên
CIB Sou testemunha da mane1ra responsável de 
atuação de mudos de seus lideres Ainda há duas 
semanas, quando estiVe em Parauapebas, durante o 
enterro de Fusqu111ha e de Doutor, os lideras sem
terra assasslll8dos, pude observar a atuação de Gll
rriBr Mauro, Coordenador naaonal do MST Ele 
onentou os parllCipantes no sentido de que a mani
festação devena ser SilenciOSa lnclusiVS quando o 
grupo pasaou lnlnte à loJB de propnedade do rriBn
dante do cnrne, Gllmar alertou a todos que fizessem 
um mnuto de SilênciO e não provocassem qualquer 
ato de destruiÇão do patnmõn10 

Lembro, Sr Presidente. que o quando Senador 
Dan::y Rlbetro, desta tnbuna, e Celso Furtado decla
raram que o MST era o ITIOVImanto soaal maiS un
portante da H1stona do Bras1l. Graças a Deus- e fo
ram multas as pessoas que d1sseram 1510 - o MST 
eXIste e é o pnnc1pal mediador nos conttrtos, pnncl
pal Interlocutor do Governo para assuntos de relor
rfiB agrána. 

O Congresso NaciOnal tem um relaCio1118n18111o 
CMIIzado com o MST - e V Ex' é testemunha diSSO 
Por exemplo, em agosto de 1995, aqu1 esiiVSram 
João Pedro Slédlle; FranciSCO Urbano, Prasldente 
da Conteg, então Coordenador Nac10nal do MST, o 
M1111S1ro Raul Jungrnam, o Presidente da SociBdade 
Rural Braslletra LuiZ Suplq Hatens. e o Presidente 
da Confederaçlo NBCIOnal da Agncullura. Reururam
se com alguns Senadoras e mantiVeram um debate 
bastante CMIIZ8do. 

Não se resolve um conttrto destruindo-se os 
conflllantes ou suas entidades de reprase<Cação. A 
comparação com o Goverr10 Juscelino KuiHtllchek 
nio procede, Sr. Presidente, porque as organiZaÇõ
es Frente NBC100811Sia e Clube da Lanterna, de algu
rfiB forma, cont111uaram exiStindo. Tanto é que Carlos 
Lacerda IOrriOU-se Governador da Guanallara e o 
maiOr lidar CMI do Golpe de 1964 

O Clube da Lanterr18 não tem nada a ver com 
o MST Não se pode cordund~r "alhos com buga
lhas", murto menos sem-terra com lanterna 

Sr Pres1aente. somente nas ditaduras as lnstt
tUições são d1ssolvldas de um d1a para o outro Tal
vez tenha sido uma expressão de entusiaSmo, mas 
gostana de lemDrar que. em 1995. desta tnbuna, V 
Ex' a1nda não era Presidente do Senado, lez um 
pronunc1amento d1zendo que com Fernando Henn
que Cardoso na Pres1dênc1a da Republica, conside
rava-se no poder Como representante do PFL, mos
trava-se uma pessoa que estava no poder e ass1m o 
exerc1a Agora V. Ex" diZ. "se estNBsse no Gover
no • Eu 1mag1nava que V Ex" continuasse no Go
verriO 

Faço esse comentano com murto cornpanhel
nsrriO Aprendi a respeitar V Ex' e d1zer as COISBS 
com franqueza. Nas suas declarações ao CorreiO 
Braz1hense de hoJe, V Ex" faz declarações unpartan
tes sobre o fortalecimento do Senado e Congresso 
NaciOnal, 1nclus1ve na relação com o Tnbunal de 
Contas da União Sobre esse assunto, considero 
que V Ex' acertou em cheiO 

Obngado 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magallães) 

- Senador Eduardo &4*:Y. v. Ex" ha de conw que o 
Pres1derrte do Senado não acaba a f1gura do Sena
dor Eu corrt1nuo Senador, colega de V Ex" do mes
rriO JI!IIO Everrtualmente estou presidindo a Mesa. 

Falei corno Senador e nio me arrepando do 
que d1sse, ate porque dernocratiCBmente dou oportu
mdade a V Ex' de emrt1r o seu ponto de viSte con
trano ao meu Sabe V Ex' que, quando o Movimen
to Sem-Terra esteve aqu1, recebi-a corfiO Presidente 
do Senado, corno era da m1nha obngação. E, rriBIS 
do que ISSO, 111ude1 para que houvesse som, não 
aqu1, porque é proobldo, mas além da entrada do 
Congresso Nac1onal. AJudei a que V Ex' pudesse 
patroCinar essa mendestação fora do Congi'88SO. 

V Ex' sabe, maiS do que nunca. que eu posso 
ter pontos de v1sta divergentes de V Ex", e as tenho 
FICO ate fehz que V Ex" tenha concordado ao final 
com alguma co1sa da mlllha atuação coma Senador 
e também como PreSidente do Congresso. porque 
quero buscar prerrogativas para o Congresso. 

Quero d1zer a V. Ex" que, como Presidente do 
Congresso, procuro ser o maiS ISento, e V. Ex' é tes
temunha diSso. Entretanto. não posso abdicar da
quela m1nha função de Senador alerto pala povo, so
bratudo quando expresso ho)e uma grande parcela 
da população que condena o Movimento Sem-Terra 
pela mane1ra como esté ag~ndo. Antes era um mcM
mento puro, que fo1 se detenorando, no meu porrto 
de VISia de Senador, ate chegar a esse porrto que a 
população J8 repudia. E V Ex" diSse que alguns lide-
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res tiim responsab•hdade, logo está-se vendo clara
mente que V. Ex" acha que outros não têm. Conse
qüentemente, V. Ex", de certo modo, está também 
apo1anclo a rmnha pala~tta. 

Agora. acho que, de um lado ou de outro, UDR 
ou Mov.,nento Sem-Terra, na rmnha op•nlão. não 
têm o d•re•to de difiCultar as ações no campo e no 
Pa1s. E. por culpa de algumas autondades. algumas 
estadua1s e outras ledera1s, estamos VIvendo asse 
momento 

O que eu deseiO e que haJa paz no campo, que 
se laça a reforma agrána que todos d&MJ&m e que 
V Ex1 um d1a me faça JUStiça como Presidente desta 
Casa. 

Murto obngado. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca11os Magellães) 

- Sobre a mesa, requenmentos que serão lidos pelo 
Sr 1 • Secretáno em elC8rt:iCIO, Senador Carlos Pa
troclniO. 

São lidos os segumtes: 

REQUERIMENTO NV 236, DE 1898 

Requeremos urgência, nos lllnnoS do art. 336, alí
nea b, do Regirnerlo lnl8mo, para o OficiO ri' S/29, de 
1998, relelente ao contraio de abertura de Clécito e de 
compra e venda de atJvos, firmado entre a Ulllão, o Es
tado de RondOnra. o Banco do Estado de RondOna 
S A.- BERON. e a RondOna Crédito lmobliáno SA -
RONDONPOUP. no ãmbdo do Programa de ApoiO à 
Reestruturação e ao Ajuste FISCal dos Estados, no va
lor de qWihenlos rrolhões. quabocentos e 011en1a e 
~ mil, seiBC8n!Os e Odenta e três 1811111. 

Sala das Sessões, 1 5 de abnl de 1998. 
~ ... (.._h _IL __ -;.,.,~ 
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REQUERIMENTO N" 237, DE 1998 

Requeremos urgência, nos lennos do art. 336, 
afii'IBa b, do Regimento Interno, para o ProJIIIO de 
Resolução n• 32, de 1998, que autonza o Estado de 
Serg1pe a contratar operação de cnldrto JUnto ao 
Banco do Nordeste do Bras•l - BNB, no àmbrto do 

Programa de DeserNOivln'IBnto do Tunsmo no Nor
deste - PROOETUR. com recursos de repassa do 
Banco lnteran'lencano de Oesenvolvmento - 810, 
no valor de R$17.314.n6.79 (dezassete nulhões, 
trezentos e quatorze nul, setecentos e setenta e se1s 
reaiS e setenta e nove centavos), cu105 recursos se 
destinam a execução de projeteS de Infra-estrutura e 
desenvolvimento 1nSiltuc10nal naquele Estado. 

Sala das sessões, 1 5 de abril de 1998 

:~?~ -- ~·L:•' ·.:~AI,,.'~ --

O SR. PRESIDENTE CAniDniO Carlos Magalhães) 
- Esses requenmentos aerão votados após a Ordem 
do 018, na forma do disposto no art 340 do Regi
mento Interno. 

Sobre a .._., requenmentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretario em exercíao, Senador Carlos 
Patroc1n1o 

São l1dos os segu1ntes: 

REQUERIMENTO NV 238, DE 1898 

Reque1ro, nos tennos do art. 50 da Constrtu•
ção Federal e do arl 21 6 do Reg1n'18niO Interno do 
Senado Federal, seJBm soiiCrtadas ao Dr. Renan Ca
lhelros, M1nrstro de Estado da Justrça, Informações a 
respeito das medidas adotadas por aquele M•nrsténo 
com relação aos Incidentes drvulgados pela Impren
sa brasdeva, relaiNOs a •rregulandades pratiCBdas 
por d1ngentes do Banco Noroeste, que conhguranam 
1lícrtos penars. 

Noladamente, requer-se do ermnenta MIIISIJD rn
torrnações a respeito das pi'OIIIdêncas tomadas para 
mestrgar o aponlaclo desviO de US$242.000,00 (du
zentos e quarenta e doiS mdhões de dólares norte
amencanos), que 1e<1am Sido levados para paraísos 
fiscars, em preJUÍZO da •nstrtulção fina11C811ll apontada. 

Juldlf"ICIIÇão 

A saude da econiOI'TliB bras11etra e, de resto, o 
clll'lla polltrco e sOCIIll do Brasd - com relação ao 
qual o M•msléno da Justiça tem grave responsabili
dade - dependem da credibilidade do s•stema, de 
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sua capactdade de, prontamente, elucidar as aven
luiiiS orregulandades Os eventos relaciOnados ao 
Banco Noroesle eslão a eXJgor a prol'lla ação gover
namenta~ no sellbdo de apuração de aventuaiS llicl· 
ludes e da responsabiliZação dos envolvidos. tanto 
no pano Cl\181 quanto cnm.nal 

Para que não restem duvodas quanto à 1mcoat1· 
va e responsabilidade do Governo bras1le1ro ~~Mie 
eposod1o e que apresentamos o presente requan
manto de informações Estamos certos de cOI'IIar 
com o apoD dos ernonantes colegas para a sua apro
vação e tarrtlem com a presteza do lustre M1mstro 
da Justoça, o Ilustre Senador Renan Calheoros, em 
responder a ele 

EstanDs convencodos de que a elucidação 
desse eposódoo contnbu1rá para a confoança da ao
coedade bi'IISIIelra no sostema econômoco e tonance1ro 
do Paos e, assom, a1udará nc reforço da estabofldade 
ecooãnuca e na prevençao de cnses. 

Sala des Sessoes, 15 de abnl de 1998. - Se
nador R-Tuma. 

(A Mesa. para deciSão.) 

REQUERIMENTO N' 231, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Req.-o. nos termos do § 2' do artigo 50 da 

Conslllulção Federal e do art. 216 do Ragmento ln
temo do Sanado Federa~ &eJBm solocdadas ao Dr. 
Pedro MalaR, Mmoslro de Estado da FazenGia, Infor
mações a respedo das medodas conc181as adoladas 
com 1e'laçio as orregulandades apontadas pela Im
prensa braslelra acerca do chamado 'Caso do Ban
co Noroeste", e especdocamente. 

I - quas as provodàncoas adotadas pelo Mlnos
lério da Fazenda e pelos entes adrmnostralnlos a ele 
vonculados quanto à apuração de everm.. lrragula
ndades pratocadas por dongantes do Banco Noroes
te. de que resultaram desviO de US$242.000,00 (du
z-e quMinta e doos m1lhiies de dólares)? 

11 - ql8s as medidas tomadas para invaat1gar 
a leSPOnsBIII'ldade do Estado e de seus aeMdores 
no eposódoo, especoalmente quanto ao dever da los
calozação, CXJnSIIIUQOnal e legalmente atrlluldo ao 
Banco CeniJal? 

Justificação 

Alguns dos pnncopaos veoculos de comunocaçAo 
do Bras1l, dentre eles JOmaJs dlános de corculação 
nacoonal. Iaos como a a.- Mlln:entll e a Falha 
ele S8o P...,. estamparam, em 5 de abnl p passa
do, notÍCiaS a n~spello de desviO de recurms, calcu
lados em US$242 000.00 (duzentos e q..- e 
dois mdhões de dolares n<Hte-amencanos), que tena 

sido pratocado por drngentes da area rnternaaanal do 
Banco Noroeste 

Tal procedomento, segundo as mencoonadas 
maténas )Omalosbcas, omplrcana o cometrrnarco de 
deldos trpdocados tanto no Códogo Penal quanto na 
lei que delone os chamados cromes do colannho 
branco Além dosso, podena omphcar preJurzos 
para os antogos controladores do Banco, além de 
aletar aonda maos a rmagem do srstema lolliUIC8Ira 
bras1leora, com repercussões negativas em toda a 
economia 

Numa srtuação econõrmca delicada, na qual a 
credrbolrdade do srstema hnanceora constduo elemen
to rmportante para a garanto& da estabrlldade e a pre
venção de cnses. parece-nos de todo oportuno que 
as autondades econ6mocas do Governe Federal ve
nha a públoco esclarecer os latos a que nos ralen
mos e rntonnar qua1s as providências que estilo sen
do tomadas para sanear as rrregulandades e punor 
os eventuaiS omplocados 

Sala das Saasõas, 15 de abnt de 1998. - Se
nador R__, Tuma. 

(A Mesa, para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Anonoo Cartas • .._,- ) 
- Os requenmantos lodos serão despachados à Maaa 
para deasão, nos termos do Regimento Interna. 

Sabre a mesa, requenmento que selá lido pelo 
Sr 1° Sacretano em exercoc10, Sanador Carlos Pa
troc•rvo 

É lodo o seguinte 

REQUERIMENTO N" 240, DE 11118 

Requeoro, nos termos da alínea a do arl 256, 
do Ragomento 1-.no do Senado Federal. &eJB rato
rado o Pra)Bio de Ler do Senado n. • 851118-Ca"1)1e· 
mel'llar, de rnonha autoria 

.Judlcaçia 

O obfeiM> - requenmanto é, fundamental
mente, retirar a proposrçAo PLS n • 85198 - Can1Jie
mel'llar, h;qa VISta a necessidade de apnmorar a pra
J810 para poslenor apresentação. 

Sala das Sessões, 15 de abnl de 1998 - Se
nador Sab· tlia Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (AnlonKI Cartas Mooa'oln) 
-O requenmento que acaba de ser lodo sará 1ncluldo 
na Ordem do Doa, nos termos do an. 256, § ~. allnM 
b. do Ragornento Interno. 

Sobre a mesa. ~eqUenmento que sará belo Sr. 
1° Secratáno em 8X8fi:ÍCIO. Senador Carlos Patnx:i-
1110 

É lido e aprovado o seguonte: 
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REQUERIMENTO N! 241. DE 1998 

Na qualidade de Pres1àeme. da Conussào Especial 
cnada através do requenmento n• 475/96-SF. destinada a defimr wna política 
para o desenvolvunento econônuco e soc1al da Amazôrua. requerro a Vossa 
Excelência a prorrogação do prazo da Conussão ate IS de agosto de 1998, com 
base no amgo 76. parágrafo I" alínea "a", do Reg~mento Interno do Senado 
Federal 

JUSTIFICA TI\' A 

Considerando que a Relatona da Conussào 
necess1ta de mms prazo para a aná11se da documentação recolluda durante as 
fases de depOimentos, senunano e d1hgênc1as. e tambem fo1 requenda e mbva da 
Sra Flora Valadares, Presidente do Banco da Amazôrua S/A - BASA. se faz 
m1ster que prorrogue o prazo da Conussão, ale 15 de agosto de 1998 

Brasnia. 15 de abnl de 1998 

/ ~ 
/ ../" -e::',.....,.-G/..A'Jit-- .,. ... r"'-.:::._. ....---

Senador NABOR JUNIOR 
Pres1dente 

.~!/L... 
ASSINATURAS AO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA 
COMISSÃO ESPECIAL. CRIADA ATRAVES DO REQUERIMENTO 
N"475196-SF. DESTINADA A DEFINIR UMA POLITICo\ PARA O 
DESENVOL VIMEmO ECONÕMICO E SOCIAL DA AMAZÔNIA 

Senadores Membros 
01 

/.~- ' / 
02 -< -,"' 7 --'··-"· ~ -__ 

--_::= 
o1.. . 

04 r l'L l1~;,_D 
05 '11: g., "'IA_r ..--. 

í ~ ..:.---~ h-.........-<--
/ 

06 ->/-_,-...----<--? 
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5:!5 



521) ANAJS 00 SENADO FEDERAL ABRIL DE I 998 ------------------
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) - Sarâ ~ a 

dlllennnação do Plenario. 

Sobre a mesa. ~uenmaoto que será bdo pelo Sr. J• Secrermo 
em exercíciO. Senador Carlos Patrocfnio 

~ &do o saguinla: - --

REQUERIMENTO N" 242, DE 1998 

Tendo em vista o caráter emergencial, nio só para o nosso 
País como para o mundo, de que se reveste a situação advinda do 
incêndio ocorrido na Floresta Amazônica, principalmente no Estado 
de Roraima, e visando a se ctOnbecer suas causas com vistas a evitar 
casos futuros, requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea 
"a", do Regimento Interno, para o Requerimento n• 103, de 1998. 

Sala das Sessõ!s, IS de abril de 1998. 

- ~~L • 

~u 
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O SR. PRESIDENTE (Anlorm CaJias Magalhães) 
-Em YOiliÇão o raquenmanto de urgâncra que acaba 
de ser lido. 

08 Srs Senadores que o aprovam quenam 
pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em função da aprovação, ·a-se o Requen

mento n" 203. de 1998, que esta ~•stnbuido sobre a 
rMsa de todos os Sra. Senadores. Pede que &eJB 
cnada uma ComiSIIio temporáne composta de sete 
Senadores para IICOIIll8flharam, ln loco, as provo
dêi'ICIBS e mvestrgações dos latos e corcunstincoas. 
as causas que provocaram o mcêndoo que assola a 
Região Amazõnoca e. em especllll, o Estado de Ro
raJITIB. 

Em votação o req,_,mento_ 
08 Sra. Senadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa) 
Aprovado. 

É o aeguonta o requenmento aprovado. 

REQUERIMENTO N.1 203, DE 1998 

Senhor Poesidente, 
Requeoro, nos te,_ dos arts. 71 e 74, a, do 

Regomanto lntemo do Senado Federal, S8J8 cnada 
uma Comssão Tempolária composta por sete Sena
dores, para acompanhar, ln toco, as pi0VIdênc18S e 
o~bgações dos latos. as corcunatAncoas e as cau
sas que provocaram o mcêndio que assola a região 
llniBZ6nlca e, em especoal, o EstadO de Roraima, e, 
especlhcemente: 

I - apurar as providêncoas que foram tomadas 
pato Govemo do EstadO, pelo Governo Federal e ou
tras enbdades naaonaiS e mtemaCIOnaos para evdar 
e combaler a calástrale; 

2 - venlicer e acompenhar as medidas que se
rão tomadas para mmorar o solnmanto da popula
ção, melhorando as condiÇiles de VICia dos maiS atin
gidos pela ._ e pelo incêndiO, bem como recupe
rando perdas que abalaram profundamente o ecos
sistema da região; 

3 - acompanhar, sugenr e fiscalozar as pnm
dênci&S da racuperação e atendomento à populaÇão 
e ao me10 amb18nte; e 

4 - artiCular e propor ações de recuperação 
econOmica para o Estado. VIS8I1do a ~IÇAo 
da cadeia produbVa e a supeoação das adversidades 
surgodas com o desolador quadro da seca e dos on
cêndoos. 

A ComiSSão terá o prazo de 120 di&S para rea
lozar e concluor os seus trabalhos. 

O SR. PRESIDeNTE (AntoniO CBr1os Magalhães) 
- SoliCito. em função da aprovação do requenmento. 
- Srs Lideres partldanos que encarmnhem à 
Mesa as ondocações para a refenda Cormssão, ca
bendo ao PFL doos Senadores; ao PMDB. doos Se
nadores ao PSOB, um Senador, ao Bloco. um e ao 
PPB, um 

O SR. PRESIDENTE (Antonio CBrlos Magalhães) 
- Esgotado o tempo destonado ao Expedoente 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Terceoro doa de doscussio, em pnmeoro 
turno. da Proposta de Emenda à Constotw
ção n• 28. de 1996, tendo como 11 sognata· 
no o Senador Mauro Moranda, que aftera a 
redação do art. 6" da Constduoção Federal 
(inCluo, entre os dorertos SOCIBIS, o doredo a 
moradia), tendo 

Parecer favorável, sob n" 279, de 
1997, da ComiSSão de Consbluoção, Justoça 
e C'Kiadanoa, Relator: Senador Romeu 
Tu ma. 

A Presidência esclarece ao Plené.no que, nos 
termos do dispostO roo art. 358 do Regomento lnter
roo, a maténa constará da Ordem do Doa durante con
.r;o di8S uteos consecubVos. em fase de diSCussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assonadas 
por um teoço, roo monuno, da composiÇão do Senado. 

Transcorre hOJ8 o terceoro doa de doscussão em 
pnmaoro turno. 

Em diSCussão a proposta. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavoa, a doscus· 

são terá prosseguomento na próXIma sessão dalibe
raiMI Ordinária 

O SR. PRESIDENTE (AntalKI CaJias Magallãas) 
-11Mn2: 

Prlmeoro diB de discussão, em pnme110 
turroo, da Proposta da Emenda à ConslltW· 
ção n• 50, de 1996, de autona do Senador 
Pedro Somon e outros senhores Sanadoras, 
que convoca plebiSCitO paoa o eledollldo de
Cidir sobre a reabzação de reforma constdU
coonllll. anaoa o art. 55 da ConstduiÇão Fede
ral para prever a perda de mandato por onlo
delldade partldána e dá outi8S providênCias, 
tendo 

Parecer sob n• 788, da 1997. da Co
miSSão de Constduoção, JuSbÇB e Codadanoa 
Relator Senador Jefferson Péres. favorável, 
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nos termos de subsblutM> que oferece, com 
\tOlo contráno do Senador Josaphat Mar~· 
nho. abstenção dos Senadores Pedro S1mon 
e Lúcio Alcãntara e voto em separado do 
Senador Jose Eduardo Outra 

A PresidênCia esclarece ao Plenano que nos 
termos do d1sposto no art 358 do Reg11nento Inter
no, a matena constera da Ordem do D1a durante 
Cinco diaS UteiS consecUtiVOS, em fase de diSCussão, 

quando poderão ser olerec1das emendas assinadas 
por um ten;o. no m1nmo, da composiÇão do Senado 

Hore transcorre o pnrrTelro dNJ de diScussão, 
em pnrnetro turno. Daí por que coloco em d1scussão. 
em conJUillo, a proposta e o substdut1vo 

Em discussão (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são tara prosseguimento na prox1ma sessão dellbe· 
raiJVa 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhies) 
-118m3: 

Discussão, em turno umco, do ProJetO 
de Decreto leg181atn10 n• 74, de 1997 (n9 

397/97, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o lelCto da Convenção Relat1va a 
Proteção das cnanças e à Cooperação em 
matéria de Adoção lntemac1onal. conctu1da 
em Haa. em 29 de ma10 de 1993. tendo 

Pan~Ceres da Com1ssão de Relações 
Extenores e Defesa Nac10r1BI Reletora. Se
Melara Benedrta da S1lva 

-sob n• 147, de 1998 (preiKT!Inllr). soh
CI1ando ao M11usténo das Relações Exteno
ras escla18C111111111os sobre o problema tecm
co ldenblicado pela oiTliSSão do II1Ciso no 2 
do art. 21 do texto da Convenção. e 

- sob n• 148, de 1998· favomval ao 
PI'O]IIIo, após cumpnda a d1IIQê11C1a. 

A Presldinaa esclarece ao Plenano que. em 
VIrtude da renwssa pelo MlniSteno das Relações Ex
tenoras de novo lelCto da Convenção, detei'IT!Inou a 
republicação do PI'Ojelo no Di6rio do Senado Fede
.... em avulsos, que também se encontram sobre a 
mesa dos Srs Senadores 

Em dtscussio 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
o SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

-Concedo a palavra o Senador Eduardo SupJJcy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -SP 

Para diSCUilr. Sem I'8VISão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sra Senadores, trata-se de assunto relac10-

nado ao M1n15téno .::as Relações Extencres Aprovei· 
to a oportun1dade para lembrar a todos os Srs Se· 
nadares que o Mm1stro Lu1z Fehpe Lampre1a es1ara 
as 17h30mln na Com1ssão de Relações Extenores e 
Defesa Nac1onal quando debatera com os Srs. Se
nadores a questão aa ALCA e dos acordos multilate
rais de •nvest1mentos que são ae grande 1mponãnc1a 
para o conhecunento do Congresso NaciOnal 

Mudo obngado 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Car1os Magal1âesl 

-Encerrada a diScussão. 
Em votação o proJBto 
Os Srs. Senadores que o aprovam quaram 

peiTYlanecer sentadOs (Pausai 
Aprovado. 
A matéria va1 a Com1ssão D11etora para a reda

çãoflnal 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Car1os Magal -as) _....,4 

Discussão, em tumo uniCO, do PFOJetO 
de Decreto Leg1slat1Vo n• 142. de 1997 (n9 

560197, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre o Eslabele
c~rn~~nto da Orgamzação para o Desenvolvi· 
manto de Energa na Penmsula Coraana, 
conclu1do em Nova l01que, em 9 de março 
de 1995, tendo 

Parecer lavoravel, sob n• 166. de 
1 998, da Comossão de Relações Extenoras 
e Defesa NaCIOnal Relator Senador Leonel 
Pa1va 

Em diSCimsão o piOIBIO. em turno UlliCO. (Pausa.) 
Nio ha- quem peça a palavra, encerro a 

discussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam quenam 

permanecer sentados. (Pausa I 
Aprovado. 
A meténa va1 à Comissão D1retora para a rede· 

çãoflnal. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos MagalliesJ 

_....,5: 

Discussão, em turno uniCO, do PIOJIIIO 
de Decreto L8Q1SiahVo n• 5, de 1998 (n9 

258196. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de ExtradiÇão ce
lebrado entre o Governo da República Fede
ratiVa do Brasil e o Governo da República da 
Corea, em Braslll8, em 1 • de setembro de 
1 995, ressalvada a ahnea "b" do dem 6 de 
seu art 2'. tendo 
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Parecer favorável, sob n" 161, de 
1998, da Comossão de Relações Extanores 
e Defesa Nac1onal, Relator: Senador Leonel 
PaiVa 

Sobre a mesa, requenmento que serã hdo pelo 
Sr. 1° Secretáno em exen:íc10, Senador Carlos Pa
trocíniO. 

É l1do o s~1nte 

REQUERIMENTO N• 243, DE 1998 

Adiamento da discussio panii'IIHII
me de Comissão. 

Senhor Presidente. 
Nos tennos da alínea b do 279 do Rag1mento 

Interno, reque110 adiamento da diSCussão do PIO(&Io 
de Decreto legislatiVO n" 5, de 1998, a hm de que 
88(11 encaminhado ao reexame da Comissão de Re
lações Extenores e Defesa NacKX181 

Juatlllceçlo 

O relator da maténa na CAmara Baixa, Depu1a
do Teodonco Fenaço, pmp6s ressalva à parte final 
do item 5 do art. 2" do tratado em exame. Esse dls
poslttvo autonza (fecuha) a extradiÇão, mesmo quan
do o ordenamento JUridiCO da parte requenda não 
pnMr cnrne da natureza pelo qual esteja sendo soll
cdada a extradiÇão. O art. 77, InciSO 11 da le1 n• 
6.815, de 19-11-80 (Estatuto dos Estrangeiros) so
mente autonza a extradiÇão, se o lato que rnobVar o 
pedido for oonslderado cnme no Bras1l. Por esse dos
pos~NO em tela, a le1 supracllada deol8 de ser ob
servada nesse parllcular, o que não é aoonselhével: 
a urna, por abnr m)USidicada exceçlo à regra geral 
mterna que !rala deaa maténa; a duas, po1q1111, urna 
vez pracessada a extradição, a parte requanda não 
tena oorno restabelecar sua sobarama, em faca de 
eventual abuso. InfeliZmente, o relator não logmu 
obter a ressalva a esse dospos~NO. o que, oontudo, 
ainda pode ser atingido pela ação niVISional do Sa
nado Federal 

Por úHmo, são fartas as restuçõas à alínea a 
do art 4°, pelo qual pennl!e-se a extradiÇAo se o 
acusado VIer a ser proc:easado (ou Já tiver sido con
denado) por cnme passivei de pena de morta, desde 
que a parte requerente "assuma o oompmmiSSo de 
que a pana de morte nãO serã Imposta ou, se Impos
ta, não sara executada". 

Ora, a ConsbtuiÇão· Federal somente admu a 
pena de morte em caso ele guerra declarada (art. 5•, 
II1CISO XLVII, CF). lndaga-ee· se a parte requerente 
(urna previSta a pana de morte em seu ordenamento 
JURdiCO regular) apenas assum1r o oompmmiSSO re-

110rnenc10nado, para lacll~ar a extradiÇão, de que 
mecaniSmOS dospona a parte requenda para 1mped1r 
a execução da pena capei, urna vez consumada a 
extradiÇão? E oomo pode a autondade governamen
taVdlplomátiCB assum1r oompmmiSSOS, quando a Im
posiÇão aa pana cabe ao Poder JudiCiáno, a luz da 
cláusula de res&IYa legal? Não havena niSSO Indese
jável 1nt10m1ssio em negoc1os de outro poder ou, al· 
ternatiVBITI8nle, plé-!ulgarnento, em detnmento do 
reg~rne de parlllla da autondade política ou da cláu
sula do due p.- ar law? Isso soa estranho aos 
pnmados do Estado Democrãbco de Dire~o. 

Por essas lliZÕes, cremos ser aoonselhéwl o 
reexarne da maténa pela douta OOT ia oonlpelente. 

Sala das Sessões, 15 de abnl de 1996. - Sa
nador Edu.do Supllcy. 

O SR. PRESIJENTE (Antano Carlos Magallias) 
-Em votação o requermento. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - Sr. 
l'reslda'lle. paço a palavra para eriCIII'*'har a Wllaçio. 

o SR. PRESI1ENTE (AIDio Carlos IMagpt- 1-
Concado a palavra ao noble Senador Jada- Balballo. 

O SR. JADER BARBALJtO (PMDB- PA. Para 
encaminhar. Sem nmsio do orador.) -Sr. Presiden
te, não asclarace o autor do requerimento as razões 
petas quaos pede o reexame da aprovação desse 
texto relatiVO à extradiÇão no tratado celebrado entre 
o Bras~ e a Coréla. 

Aprova~ esta oportul'lldade para ressahar a 
1rnportincla de o Senado estar .-. Estamos as
slllbndo a um fato 1néd~. o Brasil aslá a IIC8IIar a 
pressão do Canadé, para translenr os saqüestrado
res do emprasáno AbD10 D1niz, figura nova do D1reito 
lnternac:Kinal. 

Como estudante da Faculdade de Di1811o do 
Parã e oomo bacharel de piOYínaa, eu conhecia a 
questio ralabva à extradição, que é o caeo em pau
ta, e da deportação. Neste momento, Sr. Presidente, 
o Governo braslle110, pressiOnado, aslá a dar trata
mento, oom base no capitulo de d1reitos humanos, a 
seqilestradores enquadrados em cnmes hediondos, 
quando a Secretana Nacional de Direitos Humanos 
do M1nisténo da JustiÇa devana estar atente para o 
fmancl8rnento da segurança pública ..- Pais. Não 
exiSta nenhuma lmha de crãd~ para linancar a se
gurança púbiiCB, para melhor dotar a Policia de re
cursos humanos, e os JOITI8IS, a 1rnpransa, de modo 
geral, estão a diVUlgar o ci'IISC1mento da crmmatlda
de no Brasd. 

Sr. Presidente, o Sistema penal do Pais aslá 
falido; as pennnclénas VIraram depós~. e o Gover
no não aslá atento àqueles que estão praaos por pe-
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quenas penas, alguns aguardando fUigamanto, mo
fando nas cadelaS. Onde estão o~ d11edos huma
nos? Onde esta o Dr José Gragon? Por que S Ex" 
não VISde as penllenclánas para venhcar os que lá 
estão deposdados7 

De repente. transforma-se o caso em cnme po
htlco, numa desmoralização para a JustiÇB brasileira, 
que JUlgou em São Paulo. e para o Supremo Tnbu
nal Federal Eles voltarâo para o Canadá e d1rio que 
este e um "paiBinho" da Aménca L.atna, do Terce1ro 
Mundo, onde não há JUlgamento JUsto; que a JustiÇa 
brasrlelra co..-u urna grande mJustJça, por não tê
los considerado presos polltiCOs 

Então, Sr PreSidente, aprovedo o requenmen
to para reexame de extradição, de autona do Sena· 
dor Suphcy, porque considero que urna das aornpe
tênciBs de que a Senado não pode abnr mão é a de 
exam1nar o D11ada lntemac10nal, as relações com as 
outros países e a extradição. Na caso da Conlta. 
não se1 exatamente o que deseJII o Senador Supllc:y 
com esse pedida de reexame, mas S. Ex" segura
mente esclaracera a todos nos 

De antemão. Já sou solldáno a proposta de rae
xame da rnaténa pela ComiSSão de Relações Exte
nores e Defesa Nacional, mas quero, Sr. Pl'lllllldente. 
lavrar meu protesto: que a pol1bca de d1rad06 huma
nos na Br&SII, neste momento, não seJB a de se re
meteram ao Canadá aeqiiestradores disfarçados de 
cnrTIInasos polftlcos, se é que se pode 1mputar a al
guém a candiÇio de cnmiiiOSo pohtiCO 

Nia, Sr. P11181dentel Não é poss1vel que o Go
verna Federal di esse tratamento E quanta aos que 
estão mofando nas penllencllinas, os pobres coita
dos, que, às V828S, cumprem pena por pequenos 
delitos? P-.o que a Secnttana de D1rad06 Huma
nos ameia não fali uma VISde aos presídiOS, ~ Ob
servar essa gente que pn!CISII de advogado ~ pracl
sa esvaziBr as cadeias, porque a nova estnllura do 
Sistema penal é na sentKia de que as penas ...,.... 
atenuadas Nada diSSO esté ocorrendo; esté-se, ao 
contréna, envolvendo o Bras1l em um epsódlo lnlar
l"lllCIOnal larnantavel. 

Quero, portanto, aprovettar esse requenmento, 
para lavrar o meu protesta, Sr Presidente, de que o 
BraSil este(& a comprometer a sua 1magem na exte
nor com esse lafnenljvef epiSÓdiO 

O SR. PRESIDENTE (ArlaniO Carlos Magali"" ) 
- Nobre s-- Jader Barbalho. há a Jusllflcabva 
do Senador Eduardo Suphcy, S Ex" a aprasentará 
ao PJenãno. EvKientememe. o Sr 1° Secratáno, ten
do em VISta urna praxe da Casa, não a leu 

Apmvato, entratanto, a aporturwdade de 11r V Ex" 
talado aobre esse assunto da extradição, para dar-

lhe razão na que tange à atuação do Dr José Gre
gon no caso Penso que S Ex" extrapolou demais 
em sua atuação na comiSSão. Pnme1ro, prasume-se 
que um assuma dessa ordem é de competênca do 
M1n1stro de Estada e não de S Ex"; segundo, a paJ18 
do tratado do Canada fo1 aprovada nesta Casa em 
1993. mas S Ex' diSse que aprovaré o restan1e em 
25 diBS. na Congresso NBCional, numa Q!lsadla aem 
l1mttes, 1a que não manda nos prazos do Conglasao 
Nac10r181. 

oe manara que estou repeli Ida tanmém -
alirmallva de que se \'Oiaré a ITIIIIéna em taqx1 mar
cado pelo Sr José Gragon, em qualquer das m.. Ca
sas do Congresso Naaonal Como PI8Sidente do Con
grasao Nacional, SintO-me no dever de fazer 18110. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocQ/PT- SP)
Sr. Presidente, peço a palavra para JUsbfiCBI' o re
quenmemo. 

O SR. PRESIDENTE (Anlono Callce M ....... ' ) 
- Couoedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
autor do requenmento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP. 
Para JUstifiCIII". Sem nM&ão do orador.) - Sr. P_.. 
dente, esclaraço ao Senador Jader Balbalho que, 
em mau requenmemo, havia a JustdicatMI para o pe
dido de reexame pela Comissão de RelaçOea Exte
noras e Defesa Nacional. Ja que não p6de - Ilda, 
gostena de axp{Ha. 

O Relator da maténa na Câmara dos Deputa
dos, Deputado Teodonco Fenaço, piOp6s re nalllll.t 
pane final do dem 5° do an. 2" do tratado em-
Esse dlspasdNO autonza (faculta) a extradiÇAo, ~
mo quando o ordenamento JUrldiOO da parte nlqUBI'i
da nio pnmr cnme da naturam pelo qual 881aJa 
sendo soliCitada a extradlçio O an. 77, n:om 11, da 
Let n• 6.815, de 19.08.80 (EstaiUto doa Ea!Jangal
ros), somente autorim a extradiÇão, se o fldo que 
ITIOIIVar o pedida for considerado cnme na Braail. Por 
esse dlspasttNO em tela, a le1 supracdada daaca de 
ser observada neese palllcular, o que não é-
lhável: pn111111ro, por abnr III)UShllcacle ac eçao .t 18-
gra geral 1nterna que trata dessa rnaténa; segundo, 
porque, uma vez prccaasacla a eldradçêo, a peJie 
raquenda não tena como resta~ alecer sua eabera
ma, em lace de ewtntuaJ abuso. lnfellznarte, o Re
lator nio logrou obter a rassaJva a esse dllpoadivo, 
o que, contudo, Blnda pode ser abnglda pela açio 
<WISIOn&l do Senado Federal 

Por úH1mo. são fortes as nras""'tlr.IÇ6esllao à eiiMB •a• 
do an 4°, pelo qual perrnde-se a IIICiradlçlo se o 
acusado 111er a ser prc do (ou I* tiver lido con
denado) por cnme passível de pena de morte, deacle 
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que a parte reauerente ãSsuma o comprcm•sso de 
que a pena ae mane não se::ra 1mposta ou, se .mpos
ta. não sera executaaa • 

Ora, a Constnu1çào Federal somen:e adm1te a 
pena de morte em caso de guerra declarada (a:1 s• 
l;lCISO XLVII, CF) Indaga-se s~ a pane requerente 
(uma prev1sta a pena de morte em seu ordenamento 
JUrldlco regular) apenas assum•r o comprom•ssv ie
tromenc,onado, para tac1111ar a extraa,ção. de que 
mecan1smos d1spona a parte requenda para 1mped1r 
a execução da pena captlal, uma vez consumada a 
extradição? E como poda a autondade govemamen
taUdlptornatK:a assumir compromissos, quando a Im
posiÇão da pena cabe ao Poder Jud1c1ano a luz da 
clausula de reserva tegal? Não havena n1sso •ndese
Jável 1ntrom1ssão em negóc1os de outro poaer ou. al
temallvamente, pre11Jigamento. em detnmento do re
gime de partilha da autondade politiCa ou da clausu
la do due process of law? Isso soa estranho aos 
pnmados do Estado DemocratiCo de D1re1to 

Por essas razões. cremos ser aconselhavel o 
raaxama da maténa pela douta com1ssão competen
te, ass1m como. Senador Jadar Barbalho, ser mudo 
Importante que o Congresso Nacional sobretudo o 
Senado, venha d1scut1r II1IUS aprotundadamente a 
questão de nossas relações com o E:xtenor porque 
to1 extremamente preocupante a declaração ontem 
lena pelo porta-voz do Pentagono no lnstduto ae 
Tecnolog1a de Massachussats, dizendo que os Esta
dos Un1dos devenam ocupar a Arnazõma 

Ora. 1sto, certameme, merece a precaução oe 
todO o Senado Federal. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr Pres1 
denta, peço a palavra para encaminhar a volação 

O SR. PRESIDENFE (Antomo Cartas Magalhães! 
- Concedo a palavra ao em1nema Senador Romeu 
Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP Para enca
mrnhar a votação. Sam rev1são do orador ) - Sr Pre
sidenta, S~. e Srs Senadores, 1n1C1almeme quero 
c"""nmenta-lo por eXJglr respedo a esta Casa. V_ Ex" 
ag1u como um magiStrado, esta corretamente exigin
do este raspado. 

Quero lambem cumpnmenter o Senador Jader 
Barbalho pala postura que teve ao advertir as auton
dades para que não translormem sequestradores 
em haró1s nacron8JS Não podemos. em h1potase al
guma, acred~ar que a ação desse grupo lo1 politiCa 

PartiCipai da 1nvast1Qação que deu ongem a 
condenação dessas presos Depors de uma ação 
CIR:Unstanaal na NICaragua, mesmo apos a paz ter 
s1do estabeleada na NICBragua e em El Salvador 
esses grupos guardaram armamentos pesados para 
ações cnm1nosas. causaram explosão com equ1pa 

mentes -~utares escor.a•dos Ja não haV18 maas mo
t•vaça :- : :ut1ca nesses pa1ses em que foram tentar, 
por me ; :a torça. a conqu1sta do poder. 

La se encontrou Sr Presidente e Senador Ja
der 2 5.-::;. hO d ma1ona .jQS documentos falSificados, 
1nctus•, e: ;.assapone~ r ac10nal e arnencano com a 
foto c;;s :o1s canadenses e o nome deles em outros 
passap.:. 1:es com outras fotografias. 

Eles praticaram ações cnm1nosas idêntiCaS na 
Espanna no Mex1co e na Argentina, todos países da 
hngua 1a11na E acredll<> que, além do saqiiastro do 
Abílio D•mz. se não eles, pessoas do mesmo grupo 
são res~.::nsa.e1s pelo sequestro de Be~râo Marl1nez 
e de Lu : Salas em São Paulo, pelo modus opa
randi cerno leram ;eahzadas assas ações. 

i';;õiBnto, nãc posso acenar que prallcantes de 
uma ação cnm1ncsa dessa envergadura, de uma luta 
armaaa. •citados para a pratiCa do cnma comum, 
oblenoo ennquec1mento 1hcdo, tenham esse benati
CIO Mes:no d1ante de greve da tome, nem por huma
mdade podemos ceder a essa pressão. Se o fizer
mos. teremos de provocar um alíVIO nas pnsões. 
como propôs aqu1 o Senador Jader Barbalho. Se os 
d1stntcs poliCiaiS cbngarem seus presos à grave de 
fome, sem duv1da alguma serão esvazrados com um 
Indulto ou com um perdão que poderá adVIr de urna 
greve de tome 

A extrad1ção e um assunto mudo séno, é um 
lnSIItUIO pelo qual O CllffiiOOSO e repatnado para res
ponder pelo cnme que cometeu e não um mecanrs
mo por me10 do qual manda-se de volta um cnmlno
so para que este goza novamente de liberdade. 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Cartas Magalhães) 
- Agradeço a V Ex", Senador 

Em votação o requanmento de ad181T19nto da 
diSCUSsãO 

Os Srs Senadores que o aprovam querram 
permanecer sentedos (Pausa ) 

Aprovado 
A maténa vo~a a Com1ssão de Relações Exte

nores e Defesa Nac1onal 
O SR- PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães) 

-Item&: 

Drscussão. em turno únrco, do PI'OJIIIO 
de Decreto LegislatiVO n" 12, de 1998 (n• 
626/98, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo AdiCional ao 
Acordo de Cooperação F1nance1ra da 24 de 
outubro de t99t. celebrado entre o Governo 
da Republica FedaratiVB do Bras1l e o Go
verno da Republica Federal da Alemanha, 
em Brasi11a em 26 de rna10 de t997. tendo 
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Parecer favorável, sob ri' 162. de 1998, 
da ComiSSão de Ralações Extenoras e Defe
sa Naaonal, Relator Senador Leonel PaiVa 

Sobre a Mesa, requenmento que será lodo pelo 
Sr 1° Secretano em exercocoo Senador Carlos Pa
troc•n•o. 

É lodo o seguonte 

REQUER .. ENTO N" 224, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requetro, nos termos do art Z79, ahneas a, do 

Regomento lntemo do Sendo Federal, &eJB o Pro)&IO 
de Decreto Legoslatovo n • 12198 (n • 6261!17, na Cã· 
mara dos Deputados), exammado pela Comossão de 
Assuntos Econ6mocos, em VIrtude de o mesmo !ralar 
de maléna hnancetra 

Sala das Sessões, 15 de abnl de 1998. - Se
nador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Anlanoo Calfos Magalhiesl 
-Em votação o requenmento 

O SR. ROMEU TUIIA (PFl - SPI - Sr Preso
denle, peço a palavra para encamonhar a votação 

O SR. PRESIDEtfM (Anlonlo Calfos Magalliesl 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tu ma 

O SR. ROMEU TUIIA (PFL- SP Para encam
nhar a votação. Sem nMSão do orador.) - Sr. PniSo
denle, Srls e Sos Senaodores, o Senaodor Gilberto Mo
randa é o quarto Senador de São Pauto- peb menos 
a maoona dos IIII8CUINos de São Paulo BSSim reveren
coam e Bjude que S. Ex" tem pn!Siado ao Estado. 

Esse prtOcesso diz respeito à despoluiÇão do 
no roelê lnfelozmente esta luta vem de ha murto, on
clusove liderada por uma grande emiSSOra, a Eldora
do, ha ITIIIIS de conco ...-. um lustro 

Faço um apelo ao Senador Goberto Miranda -
não seo qual o motiVO da vona da maléna à diBCIIs· 
são na Comossão de Assuntos Econômocos - para 
que abra mão do requenmento de adoamenlo de vo
tação, VIsto que o Tielê precosa de a1uda, de socorro 
urgente 

O SR. GILIIERTO ~DA (PFl - AMI - Sr 
P1lllidellle, paço a palavra para ancanriar a vclaçiio 

O SR. PRESIDEifll; (Antonio Calfos Magalhiesl 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Mo
renda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM Para 
encamonhar a votação. Sam revosão do orador ) - Sr 
Pnasodente, Srls e Sos. Senadoras, gostana de aler
tar esta Mesa e também os Sos Senadores, espe
coalmente o Pnssodente da ComiSSão de Assuntos 
EconõmiCOS em exercocoo e o Presidente da Cornos-

são de Relações Extenonas, que temos apiOVBdo, 
tanto na Comossão de Relações Extenonss. quanlo 
no Plenano do Senado, melénas pertonentes à Co
mossão de Assuntos Econõmocos e a de Relações 
Extenores 

Senador Romeu Tuma, agradeço a V. Ex" o 
cannho quando me faz lambem Senador de São 
Paulo. mas, na verdade, sou um Senador do Ama
zonas Agradeço o tratamento "bi&Senatonal". 

F.uo Relator de pro1eto de hnancoamento para a 
despoluiÇão do no Tietê na Comossão de Assuntos 
EconõmiCOS, e o Ple~~ano da Casa o aprovou. Mas 
quero esclarecer a V Ex" que não podemos aprovar, 
pela Co1111ssão de Relações Extenonss. a ISenção de 
IPI sem que essa melena antes &eJB analiSada pela 
Comossão de Assuntos Econ6mocos 

Em seu voto. o Senador Leonel Pa1va doz o se
guonte sobre a matena 

"Como aCima ondocado, tnota o pnssenle 
processado de um Protocolo AdiCIOIIIll ao 
Acordo de Cooperação F1nanceora, dalado 
de 24 de outubro de 1991 e celebrado entra 
os Govemos do Srasol e da Alemanha. Tal 
protocolo adiCIOnal tem por objellvo .-ntar a 
CompanhiB Estadual de Tecnologoa e Sa· 
neamento Ambiental - Cetasb, sediada. roo 
Estado de São Paulo, do pagamento de IRI· 

postos relaeoonados com a 1rnpclltaçio de 
equopamentos deslmados a 1mplellllllllaÇão 
do pro1eto denornonado "Monrtoramento da 
Cualodade das Agues do no roatê". 

O relendo pro1eto, Senador, de 1991, tam ova
lor de DM 304 858.202 (marcos alemães). 

Acredito, Senador, que maos urna semana ou 
quonze doas não não pi'IIJU(IICilr o monrtorarnanto do 
no rlelê Ao contrariO, se for feito o monrtorarnento 
das agues desse no paubsta, o nssuftado senl zero. 
poos nele e tambem roo Plllheoros não foram Ubllza
dos os fonancoamentos que concedemos tania para 
saneamento corno limpeza e, conseqiientemente, 
para o tratamento das águas, que demorará. roo mo
nlmo, c1nco anos. 

Penso que para o bem desta Casa. não deve
mos cometer o erro que cometemos antas, ou 18J11, 
da apnsssadarnente aprovannos, sem ter Sido apro
vado o piOJ&IO-mãe do acordo bilateral com a Fran· 
ça, aprovamos o piOf&lo-folho, que tensmos de nsver 
nesta Casa. 

Assom, sena multo omportanta que esse nsque
nmento fosse aprovado e que a meléna fosse à Co
miSSão de Assuntos Econõmocos por !ralar-se de 
osenção de lmpesto de Importação, Sr. Pnssodenta. 
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o SR. PAESIJENIE (Artano ca.tos Magalhles) 
-Em votação o raquenmanto. 

Os Sra. Senado- que o aprovam queoram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado 
A maténa vao ao exame da Comossão de As

suntos Econõmocos. 
O SR. PRESIDENIE (ArtonKI ca.tos Magalhães) 

- Avoso aos Sra. Senadores que doravante Iodas as 
votação serão nomonais. 

1181117: 

o-a·s•o. em tumo úr'IICO, do ProJBIO 
de lei do Senado ... 107, de 1996 - Com
plelh811lar, de 11111one do Senador José 
Eduardo Outra, que altera as alíneas c, d, e, 
f, g e h do ,,.,_ I do art. 11 da Leo Comple
mentar n" 64, de 1990, que trata de nelegi
biidades, e detannina outras providências, 
tendo paracer favorável, sob n" 92, de 1998, 
da Com são de Constduoção, JusbÇa e Ci
dadania, Aalatao. Senador Bemaodo Cabral. 

Ao projeto não foram olan!ciclu -.las. 
pana se à ciso== do prqato. em timo llna1. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr. 

Presida/1ta, peço a palavra para discubr 
O SR. PR 5 rem! (Ar*nD ca.tos ~'os) 

- Concedo a palavra ao Senador Bemaodo Cabral 
pam discubr. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
discubr. Sam IIMSio do orador.) - Sr. Prasodenle, 
Sr"s. e Srs. Senadoras, o anwalle Senador José 
Eduoudo Outra, sem dúvoda alguma, am boa hora, 
ap11 antou uma ptOpOiiC8 que comge o equivoco so
bnl a alagibilidade. S. Ex" rasgata um pnncfpio de: 
rrOOCiábco quando dosperBB ogualtrstamento a sllua
çiles aamelhantas. Por uamplo, todos os _....,as 
arg6am que, numa democ-. a elag~. da 
.._forma que o clorado de aistar-se eleitor, deve 
tander à unovarsalidade. 

O emil- Senador José Edusodo Outra faz 
esta pondeoação, Sr. PI'IISidenle: se é para o bem da 
morslodade pública, não se deve permitir que mem
blae do Poder Legislativo se caoldldalam poo Oito 
anos a contar da penla dos mandatos, poo riringên
cia dos poaceitos dos Incisos I a 11 do Bit. 55 da 
Consbtuoçio Federal, ata a otes à ompoobodada a falia 
de decolO paolamentar. Pela mesma razão, sai
S.Ex"., o prazo lantlém deve ser de Dilo anos para 
oe membl08 do Poder IExecubvo que dealaspeila
ram suas Constotuçio Esladuaos, LIIIB Orginicas 
Munc.,aos, assm como ocorre para todos aqueles 

casos prevostos no inciso I do art.1° da refenda Leo 

~-
Ora, Sr. PAISidente, o Plqeto de Leo do em

nente Sanador José Edusnlo Outra é uma poaposo
ção relevante a praeo oc:he todos os oaqUISIIOB forrnaos 
de corostotucionalodade, JUndr::ldade, boa tecnr::a le
gislativa. Por ISSO. o meu parecer na Comossão de 
Consbtuoção e JushÇa foi fawrável à maténa, e, ago
ra, reliam monha oponoão, votando pela sua aprova
ção e pedindo aos emonentes colegas que me acom
panhem. 

O SR. PRESIDENTE (Amno ca.tos MagaNes) 
- Conbnua am doscussão. (Pausa.) 

Não havando quem peça a palaVJB, encerro a 
d~~n==ão. 

Emvotaçio. 
A Praaodêncoa esclarsce que, nos tennos do 

Bit. 288, a maténa depende, para apoavação, do 
YDID lavorával da maooria absc*da da con.- IS<Ção 
da Casa. de~endo ser feita pelo po c c s c eletr6noco. 

O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL - PI) .:. Sr. 
Poil&da ota, peço a palavra para SIICIIIIMIIw a votação. 

o SR. PRESIDENJE (Ar*no Callas Magallães) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL - PI) - Sr. 
Prasodenbt, o PFL recomende o YDID 111111, nos ter
mos em que o Relator coloca a quaslio. 

O SR. JADER IIARBAUIO (PMDB- PA)- Sr. 
Pra&ldanle, peço a palavra para &ii&IW •• a votação. 

O SR. PRESIDENJE (Anllno ca.tos Magat - s) 
-V. Ex" tem a palavra. 

O SR. JADER BARBAUIO (PMDB- PA)- Sr. 
Prasodenla, o PMDB acompanha o Relator e reco
naoda o vaiO •m. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Prasidente, peço a palavra pans IIIICIII1Irilar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ancno Csllos N'agall'- ) 
-V. Ex" tem a palavla. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr. 
Prasodenla, o PTB vota 111111 e acompao,;,a o Ralalor. 

O SR. EDUARDO SUPUCT (BiocaiPT - SP)
Sr. PI'8Sidenla, paço a ~ra para a,_...nhar a 
Ylllação. 

O SR. PRESIDENTE (AntDno Callas .._..,...) 
-Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (BiocxiiPT- SP)
Sr. Presidente, o Bloco vota sm. 

o SR. PRESIJENIE (Anlalio Callas Mllgtdllaa) 
-Os Srs. Senadoras Já podem YOIIIr. 

(PIIJt&dB-&811 Mlfllçlo} 
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VOT .\ÇÃO NOMINAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 107, DE 1996- COMPLEMENTAR 

.r Sessl"' 
Data sessao 15111411998 

Allenl n abnna ·c 0 E F G • H" ao n:ao I CID 'VI 
,.dllll.l!l Coa•CIIe••••• ~ 64.90 qLII! D"iill c..·= J Md""n 

N"' YU:. 1 

V-81111. 57 

VotosNio: O 

Votos Abst: 1 

Data tmc•"' 1510411998 
Data f•m 1510411998 

Total: 58 

Hora ln.:: _, 16 50 :.. .. 
Hora F•m 16 57 15 
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O SR. PRESIDENTE (Anlcn10 Carlos Magalhães) 
-Votaram S1m 57 Srs. Senadores. Não howe votos 
contrános 

Houve uma abstenção. 
Total 58 votos 
Aprovado. 
O proJeto va1 a Com1ssão D11etora para a reda

çãollnal 

É o segu1nte o pi"OfBIO aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•107, DE 1111111-COMPLEMENTAA 

Altera ae alínea• c, d. e, I. g e h do ln
cillo I do artigo 1• da Lei Complementar 
n" 641110 que trata de casoa de lnelegibili
dadee, e determina - providãnclae. 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art 1° As alíneas c, de, f, g e h do 1naso I do 

ar!Jgo 1° da le1 Complementar n• 64 de 18 de ma1o 
de 1990, passam a v1gorar com a segu1nte redação· 

"Art 19 São 1nelegfve1s· 
I - para qualquer cargo: 

c) o Governador e o VICB-Govemador 
de Estado e do D1stnto Federal, o Preferto e 
o VIC8-Prafeilo que perderam seus cargos 
eletiVOS por 1nfnngênc18 a dlsposdiVOS da 
ConstduiÇio Esladual, da Le1 Orgii"IICB do 
D1stnlo Federal ou da le1 Orgãmca do Mum
cípiO, para as eleiÇÕes que se realiZarem du
rante o penado remanescente e nos 8 {odo) 
anos subseqilenles ao térmmo do mandato 
para o qual tenha Sido eledos; 

d) os que tenham contra sua pessoa 
rapresentação Julgada proceda de peta Justiça 
Eledoral, transdada em JUlgado, em processo 
de apuração de llbuso do poder ec:onãmiCO ou 
polibco, para a eleição na qual concorram ou 
tenham Sido diplomados, bem como para as 
que se reahzarem nos 8 (oito) anos seguntes, 

e) os que forem condenados cnmlnal
rnante, com seraança transdada em JUlgado, 
pela prébca de cnrnas contra a economa 
popular, a fé públiCa, a admmstraçio públi
ca, o patnm6nio públiCO, o mercado l1nanoa1-
ro, pelo tráfJco de entorpecentes e por en
mas eledoi"IIIS, pelo prazo de 8 (odo) anos 
após o cumpnrnanlo de pena, 

f) os que forem declarados 1nd19nos do 
ofiCIBiato. ou com ele 1ncompatlve1S, pelo 
prazo de 8 (odo) anos: 

g) os que ~ suas contas relabvas 
ao exerctCIO de cargos ou funções públiCaS re
)Bitadas por 111'Bg1Undades nsanável e por de-

asão do órgão COIIipell!nte, salvo se a ques
tão ~lo~.- Sido ou - sendo submabda 
a ap111C18Ção do Poder Judlciéno, para as 
eleições que se reaizarem nos 8 {oilo) anos 
segurnes. contados a partir da data da deCisão, 

h) os detento111S de cargos na adminiS
tração publiCa d1reta. 1ndllela ou fundaCional 
que bel lllficarem a SI ou a lslcelros, pelo abuso 
do poder B<XliiÕmiCO ou polibco apurado em 
processo, com sentença llanSàda em JUlgado, 
para as eleções que se reelizanlm nos 8 (oito) 
anos segLIIrllas ao lérmno do seu mandato ou 
do penado de sua permanênCia no ca1g0;" 

Art. 2" Acrescente-se ao art1go 19 da mesma 1e1 
o segu1nte parágrafo: 

"Paragrafo úniCO Nilo se bel &aa da ex
ceção pnMSia no 1naso I, ali..- g, desta ar!IQO, 
aquele que deorar de IIICOIT8r ao jUdiaáno nos 
30 (lmla) dl8s segune ã najalçiio das contas.· 

Art. 3" Esta let entrará em V1Q0r na date de sua 
publiCação, revogada as diSIJOSIÇÕIIS em c:ontráno. 

O SR. PRESIDENTE (An!Orm Carlos Magatlies) 
- As matenas constantes dos rtens 8 a 11 da Ordem 
do D1a, nos termos do Aeg1menlo lntemo, deverAo 
ser apreciBdas em sessão secrata. 

SoiiCdo aos Srs. Func10nános as pi0VIdênci8S 
necessánas, a fim de que seta respedado o diSposrtl
vo reg1menta1. 

(A sessão transforma-se em secte1a js 

16 horas e 59 rmnutos e IIOIIa a ser pública 
às 17 horas e 26 rnmutos.) 

São as seguintes as maténas apreCiadas em 
sessão secreta: -·-MENSAGEM N° 94, DE 1998 

Escolha de Chefe de MISSio DiploméiiCe 

Discussão, em turno único, do Paracer 
da Cormssão de Aetaqães ExlaiiOIBS e Defe
sa Naaonal sobre a MensagBIII rf' 94, de 
1998 (rf' 177198, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República submalft à dei
beração do Senado o nome do Senhor c.rtoe 
Lulz Coutinho ....._ • MlriiSiro de Pmaa 
Classe do Quadro Pennanenta da Canara de 
Diplomata, para exeroer a lunçAo de Emballla
dor do Brasl ~ ao Reino da Onlrraca e, 
cumulalivlwnente, JUnlo à RepúbliCa da l..dulnla. 

-e-
MENSAGEM N9 95, DE 1998 

Escolha de Chefe de Missão Olplornábca 

Discussão, em turno úi"IICO, do Paracer 
da Comssão de Relações Exlanoles e Dele-
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sa Nacoonal sobre a Mensagem n" 95. de 
1998 (n" 178198. na ongeml. pela qual o Se· 
nhor Presldanle da ReoubiiC2 submete a de· 
liberação do Senado o nome do Senhor GR
berto Vergne SaboiB Mrmstro de Pnmerra 
Classe do Quadro Permanente da Carrerra de 
Otplomara. para exercer a função ae Embarxa 
dor do Brasd 1unto ao Rerno da Suecra e. cu· 
mulatrvamente. 1unto a Republrca da Letonra 

-lO-
MENSAGEM N" 11 O DE 1998 

Escolha de Chefe de Mrssão Drplomatrca 

D1scussão em turno uniCO do Parecer 
da Corrnssio de Relações Extenores e De· 
lesa Nacronal sobre a Mensagem n• 110. de 
1998 (n• 302198. na ongem). pela qual o Se· 
nhor Presrdente da Republrca submete à de· 
liberação do Senado o nome do Senhor 
Luiz Filipe de Macedo Soares Gutmariie8 
Mrmstro de Pnme~ra Classe do Quadro Per· 
manente da Carreora de Drplomata para 
exercer a função de Embaoxador do Brasrl 
JUnto ao Rerno da Noruega e. curmJatova
mente, junto a Republica da lslândra 

-11-
MENSAGEM N9 111. DE 1998 

Escolha de Chete de Mossão Drplométrca 

Oalc!tSsão, em turno uruco, do P..- da 
ea- são de Relações ExlenoteS e Dal8sa Na· 
aona1 sobre a Mensagem n• 111. de 1998 (n" 
303198, na ongsm). pela qual o Senhor Preso· 
dente da Repubhc:a submete a dellbera;;ão do 
Senado o nome do Senhor Sérgio Httnrlque 
Nabuco de c.tro. Mrnrstro de Prmetra Clas· 
sa do Quadro Espeaal da Cai'RIIra de llllloma· 
ta, para exercer a função de Embaocador do 
Blasi JI.JIIIO ao Rerno Hachemla da JO!dlinta. 

O SR. PRESIJENTE (AntOillO Carlos Magalhães) 
-A sessão valia a - pública a partir deste momento 

Esgotada a melena constante da Ordem do Dia 
Passa-se. agora. a aprecração do Requenmen· 

ta n" 236, de 1998. de urgêncra. lodo no E.xpedrente. 
para o Olocro S/29, de 1998 reterente ao conlraiO de 
abetlura de cracltlo e de compra e venda de aftvOS, 
ftrmado entre a Umãa, o Estado de Rondõnra. a Ban· 
co do Estado de Rondônta S A - Beron e a Rondô 
nra Crédtto imobrllano S A. - Rondonpoup, na âmbr· 
10 do Programa de Aporo a Reestruturação e ao 
Ajuste Frscal dos Estados no valor de qurnhentos 
milhiies, quatrocentos e 011enta e sete mil serscen· 
tos e orienta e três reaos 

O SR. EDUARDO SUPLICY (!3loco1PT - SPl -
Sr. Presidente. peço a palavra para encamonhar 

O SR. PRESIDENTE (Antonra Carlos Magalhães) 
- Tem a palavra V Ex' 

O SR. EDUARDO SUPUCY \BiocO/PT - SP 
Para encaminhar a "01ação Sem revtsão do orador ) 
- Sr Presodente esta sendo sohcrtada aquo a urgên· 
cta para este reque"mento 

Gostana de tntcrmar aue encamtnhet ontem ao 
Prestdente do Banr:. do Estado de Rondónta Wan 
derley Lopes Coe ln o um ofrcro pedrndo uma sene 
de tntormaçoes que ~ .:'lnstdero 1mponantes este Se
nado Federal tomar c:"nhecunento antes da votação 
desra matena 

O Prestdente ao Beron, ontem mesmo, enviOU 
as resposlas que agora. estou encamrnhando ao 
c res1dente da Comossão de Assuntos Econômlcos, 
Senador Fernando Bezerra e ao Senador João Ro
cha Relator da matena. pon:tue acredrto tratar-se de 
rntormações relevantes para o conhecomento do Se
nado, bem como a sugestão de uma emenda que 
encamtnho ao Relat':)r para exame 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Carlos Magalhães) 
- Em votação a reQuerrmento 

O Srs Senadores que o aprovam querram per
manecer sentados I Pausa) 

Aprovada 
A materra lrgurara na Ordem do Ora do segun

do dra utrl subsequente, nos termos do art 345, ri"'C1· 
sa IH, do Regrmento Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Anlonro Carlos Magaltães) 
-Passa-se. agora a aprecoação do Requenmento 
n• 237, de 1998. de urgêncra. lodo no expedrente. 
para o Pro1eto de Resolução n• 32. de 1998, que au· 
tonza o Estado de Sergrpe a contratar operaçlo de 
credrto com o Banco do Nordeste do Brasol, no êrnbr· 
to do Programa de Desenvolvimento do Tunsrna
Prodetur. com recursos de repasse do Banca lntera· 
merrcano de Desenvolvrmento - 810, no valOr de RS 
17 314 776,79 (dezassete molhões. trezentos e qua· 
torze mil, setecentos e setenta e sets reats e setenta 
e nove centavos), CUjOS recursos se destrnam à exe
cução de prDjeiOS de rnlra-estrulura e desenvolvo· 
mente rnstnucoonal naquele Estado 

Em votação o lllq)lenmento 
Os Srs Senadores que o aprovam querram 

permanecer sentados (Pausa 1 
Aprovado 
A matena a que se relere lrgurara na Ordam do 

Dra da sessão do segundo dra uti subseqUente, nos 
termos do art 345, rnctSO 11, do Regrmento Interna, 
combinado com o art 4° da Resolução n• 37, de 1995 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa. redação tonal de proposoçiio aprova· 
da na Ordem do Doa da presente sessão que, nos 
termos do paragrafo unrco do art 320 do Regunento 
Interno. se não houver abJeçiio do Plenano. será Ioda 
pelo Sr 1 .;- Secretarao em e'l(erctcto Senador Cartas 
?atroctnto 

É hda a segurnte 
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PARECER N! 196, DE 1998 
(Da Conussão Dtretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Leg1slauvo n• 74, de 1997 (a" 397, de 
1997, na Câmara dos Deputados). 

A Comksão Dlretora apresenta ~ rcdaçii.o !1.:-.;u .!'l Projeto lic: Decreto 
Legis1auvo n• 74, de 1997 (n" 397, de 1997, oa Cãmara aos ueputadosl, que aprova o 

1-o diJ Con~~enção Relarrva à Prolt!fDD das Crumças e à CoopeTtlfiÃO em Mtlt~ruJ de 

Adoçao lnlemDCIC»UJl concluidD em Hauz. em 29 de ma1o di! 1993. 

Sala de Reuniões da Conussão, em 15 de abril de 1998 

- ./ . I 
ANTONIO CARLOS MAGALBAF8 ti ~ · : · .' . -

-U 
' ' C PRFSIDENTE) 

GERALDO MELO (RELATOR) 

CARLOS PATRocfNIO 

LUCIDIO PORTELLA 

517 
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ANEXO AO PARECER N! 196, DE 1998 

Redação fmal do Projeto de Decreto 
Legtslabvo o!! 74, de 1997 (o!! 397, de 
1997, Da Câmara dos Deputados) 

Aprova o raro da Con,.enção 
Ret..r.va à Proreção das CnDIIÇtU e à 
Cooperação em Mateno. de Adoção 
l11Ul711JC1onal, concluída em Haia. em 29 
de maro de 1993. 

O CONGRESSO NACIONAL decre!a: 

Aot. 1" É aprovado o lellto da Couveaçio Relabva a Proleção lho• CriaDça• 
• ~ C'~ em Maténa de Acloçio lnlcmacumal, c:onclulda em Haia, em 29 d~ 
maio de 1993. 

Pturígrafo IÚUCo. Sio sujeitos à aprovaçio do Congraso NIIClooal 
quaJsquer aiOS que possam resultar em revislo da referida Convenção. bem como 
quaJsquec aJustes complemenwes que, DOS lermos do art. 49, I, da Cousutuição 
Federal. acarre1em enc~ ou c:otiijliCHW.- gravosos ao palnm6aio IIIIClOIIal. 

Art. r Este Decreto Legtalati.vo entra em vigor na dala de sua pul:>licação 

Art. 3" Revoga-se o Decreto Legislauvo n• 63. de 1995 
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O SR. PRESIDENTE (Anlcnoo CaJios Magalhães) 
- Sobre a mesa. requenmento que será lido pelo Sr 
11 Sacretano am axarc•ao. Senador Carlos Patroc1· 
mo 

É lido e aprovado o segwnte 

REQUERIMENTO N• 245. DE 1998 

Diapenea de publicação ele reclação 
final. 

Senhor Pn~s•dante. 
Nos termos do art 321 do Rag1mento Interno. 

reque~ro a dispensa de publiCaÇão. para 1madlllla 
d1scussão a votação. do Parecer referanta a radação 
final do Pro1eto da Dacrato Legllllatnto n• 74. de 
1997 (n• 397197. na CâmaJB dos Deputados). que 
aprova o texto da Convenção RalatNa a Proteção 
das Cnanças e a Cooperação em M-na de Ado
ção lntem&Cional. conclulda am Ha1a. em 29 da 
m&IQ de 1993. 

Sala das Sassõas. 15 de abnl da 1998. -
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Antono Carlos Magalhães) 
- Aprovado o requenmanto. passa-se à 1mad1Bta 
apraaação aa radação f1nal. 

Em diSCUSSão a radação linal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palaviB. encerro a 

d1scussão 
Em votação a redação f1nal 
Os Srs Sanadores que a aprovam qua11am 

permanecer sentados. 
(Pausa l 
Aprovada 
A matena volta a Cãmara dos Deputados para 

niVISão quanto ao InciSo 11 do art. 21. 
O SR. PRESIDENTE (Artono Carlos Magalhiias) 

- Sobre a mesa. radação f1r1BI de propciSIÇão aprova
da na Oldem do Dia da presenta saas1o que. nos 
termos do parágl8fo úniCO do art. 320 do Reg1mento 
Interno. se não houver objeção do Plenéno. será lida 
pelo Sr 11 Secretáno am exerciCIO, Senador Carlos 
PatrocíniO 

E lida a segu1nte 

PARECER N!! 197, DE 1998 
(Da Conussão Drretora) 

Redo.ção tina! do ProJeto de Decreta 
Leg1sla11vo n• 142. de 1997 (n" 560, de 
1997. na Câmara dos Deputados) 

A C~n;;ssllo Dlrecora apresenta a redação final do ProJeto de Decn:to 
Leg•slauvo n• 1~..:. \le 1997 (n• 560, de 1997. na Câmara dos Deputados I, que aprova 
o texto do .kordo sobre o Estobelecrmento do Orgam:ação para o Desenvolvrmento 
de Energra na Península Coreana. concluído em h"ova Iorque em 9 de mtii"ÇO de 
1995 

Sala de Reuniões da ComJssão, em 15 de abn1 de 1998 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES • • ' •• c '· 
~ 

( PRESIDENTE) 

GI!RALDO MELO I RELATOR I 

CARLOS PATROdNJO 

LVdDIO PORTELLA 
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ANEXO AO PARECER N!! 197, DE 1998 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legtslabvo ~ 142, de 1997 ( ~ 560, de 
1997. na Câmara dos Deputados) 

Fa~o sa~Jc,r que o Congresso ~•c•onal aprovou. e ea, 
::-7""---:-----7""---:'' Presidente do Senado 
Federal, nos termal do arL 48, item 28. do Regimento 
laterno. promulgo o secninte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N- • DE 1998 

Apro'Wl o texto do Acordo sobn? o 
E:::.:.b.!lectmenro do Organr=ação para o 
Desenvolvrmenro Je Energra na 
Penmsulo Conana .-oncluído <'m Novo 
Iorque em 9 de março de /995 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

ArL t• E aprovado o texto do Acordo sobre o Estabelecunento da 
Orgamzaçâo para o Desenvolvimento de Energ1a na PenJDSula Coreana. conclu1do em 
Nova Iorque. em 9 de março de 1995 

Pngrafo únzco Slo suJeitos à aprovaçllo do Consresso Nac10nal 
qua1squer aros que possam resultar em rev1slo do refendo Acordo. bem c:omo 
quatsquer aJustes complemenwes que. nos termos do an 49. I, da Constituição 
Federal. acarretem enc:argos ou compromiSSOs gravosos ao patnmõmo nac1onal 

Art. 2" Este Decreto legiSlativo entra em VIgor na data de sua publicação 
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O SR. PRESIJENTE (AnlanD Callas Magal 'm) 
-Sobra a maa raquanmenta que 881á lodo pelo Sr. 
1• Secratáno em IIXIIICÍCIO, Senador C8llos Patnx:i-
noo. 

É lodo e ap!OV!Ido o segu1nte: 

REQUERIMENTO N'248, DE 1198 

Dispensa de publicação da I8Cfação final. 
Senhor Praslllente, 
Noll termos do art. 321 elo Reg11nan1o Interno, 

J811U8110 e dl8piHIS8 de publicação, pem lllllldam 
diScussão e votação, do Pa,_r rafenKIIe l radaçiio 
lnal do PRiflllo de Decreto leglsla!No rf' 142, da 
11197 (n" 560197, na Clmam dos Deputados), que 
apiOVII o - elo Acordo sobra o Estabelacrnenlo 
da OrganiZIIÇão peiB o Desenvo1wnen1o de EnergiB 
na Penfnaula Coraana, conclufelo em Nova Yolk, em 
9 de m&IÇO de 1995. 

Sala das s-ões. 1s de abril de 1198.- '-........... 

O SR. PRESIDENI1! (AnDrio Callas Maga'"' I 
- Aprovado O raqu&liiiBIIIo, pesas- l imediala 
apraciaçio da llldação final. 

Em discussão a radação final. (Pausa.) 
Nlo havendo quem peça e palavta, e81noiCBII:BI11'1'roo a 

diScussão. 
Em volaÇAo a l8dação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Apovada. 
A maléria vai l promulgllçAo. 
O SR. PRESCIENI'E (Anlnl Callas Maga'"' ) 

- Sobre a meea. radaçio final de propoaçio aprova
da na Onlam elo 018 da prasallle -.lo que. noe 
termos elo parégnlfo llnlco elo art. 320 elo Regmento 
lnlemo, se não hower objaçio elo Pleoáoo, será fida. 
pelo Sr. 1° Secra!ário em exen:lcoo, Seii8Cior Csrlos 
Patrocinoo. 

É rida a segu~nte: 

PARECER N!! 198, DE 1998 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do ProJetO de Lei do 
Senado n• I 07, de 1996 - Complcmcnrar. 

A Comissão Diretora apresenra a redação fmal do ProJero de l..e1 do 

Senado n• 107, de 1996 - Complemenrar. que alrera as alíneas c, d. e, f, g, e h do 
rncuo I do an. I" da Ler Complemenlar n• 64, de 18 de maw de 1990 que rratD de 
casos de inelegrbilidades, e derermrna ourras providências. 

Sala de Rmmiões da Comissi!o, em 15 de abril de 1998 

AN'I'OJOO CAP• OS MAG•• BÜS (PUSIDDI'I1i:) 

GDALIIO MELO 

I . 
I I . (L_-.l __ 

(IU!LATORl 

I. 
" ( {{j 

Uldmo POilTI!I.I.A _?tti( 7~ . t! l~ 



"NAIS DO SENADO FEDERAL ABRIL DE 1098 

ANEXO AO PARECER N!! 198, DE 1998 

Redação liDai do Projeto de Le1 do 
Senado a! 107. de 1996- Complementar. 

Altera as alíneas c, d. c, j. g, e h do 
InCISO I do an I" da Let Complementar n• 
64. de /8 de mato de 1990 que trata de 
casos de rnelegtblluJades. e detenmna 
outras provtdincuu. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. I" A, ahneas <. d. e. f. g e h do Inc1so I do an. r• da Le1 
Complementar n• l'l4. de 18 de mwo de 1990. passam a vigorar com a seg:umte 
redação 

"c) o Governador e o Vice-Govemador de Estados e do 
D1smto Federal. o Prefellto e o Vtce-Prefeno que perderam seus 
cargo~ eletivos por mfringênc1a a dispositivo da ConstitUição 
Estadual. da Le1 Orgãruca do Dtstnto Federal ou da Le1 Orgâruca 
do Muruc1p10. para as eleições que se reahzarem durante o 
penodo remanescente e nos o1to anos subsequentes ao ténruno 
do mandato para o qual teitham stdo eleitos. 

dl os que tenham contra sua pessoa representação JUlgada 
procedente pela Just1ça Elettoral. transitada em julgado. em 
processo de apuração de abuso do poder econõiTUco ou políuco. 
para a ele1ção na qual concorrem ou tenham s1do dtplomados. 
bem como para as que se realizarem nos oitos anos segumtes; 
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e) os que forem condemuios criminalmente, com sentença 
transitada em JUlgado. pela pratica de crimes contra a economia 
popular, a fé púbhca. a admirustração púbhca. o patnmôruo 
púbhco, o mercado financell'O, pelo tráfico de entorpecentes e 
por cnmes eleitonus, pelo prazo de C1lto anos apos o 
cumprimento da pena. 

j) os que forem declarados ind1gnos do oficialato. ou com 
ele mcompatíve1s, pelo prazo de oito anos: 

g) os que uverem suas contas relativas ao exerci:::" de 
l..ili"!{OS ou funções públicas .ejeJtada• por irre~r.;lan.iade 

insJ.nável e l"''-\r dPclc:io tin ._:.!""b;M, Ct:'!n(:e!..~::tt. • .. :....v..: .., .... ::. 'JUP:....:; .... 

houver s1do ou estiver sendo subn.etida à apreciação do Poder 
Jud1c1ário, para as eleições que se realizarem nos oito anos 
seguintes, contados a parttr da data da dectsão. 

h) os detentores de cargo na adnumstração pública dtreta. 
mdtreta ou fundaciOnal que beneficiarem a st ou a tercetrOS, pelo 
abuso do poder econônúco ou político apurado em processo. com 
sentença tranSitada em JUlgado, para as eleições que se 
realizarem nos mto anos segumtes ao térnuno do seu mandato ou 
do periodo de sua permanéncta no cargo:" 

Art. :z• Acrescente-se ao art. I • da Lei Complementar n• 64. 18 de maJo de 
1990. o segumte parágrafo úmco 

"Parágrafo úmco. Não se beneficia da exceção prev1sta na 
alínea 11 do mciso 1 deste artii!'O. aquele que de1xar de recorrer ao 
Jud1c1ano no' tnnta d1a~ -.,•.zumJe< à reJeição das contas." 

Art. 3" Esta Le1 entra em v1gor na data de sua publicação. 

Art. 4" Revogam-~e as d1spos1çôe~ em contr:mo. 
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O SR. PRESIDENT'E (AnlcnKl CaJias Magalhiiaa) 
- Sobre a mesa. requenmento que será hdCII pelo 
Sr 11 Secretáno em exercfcoo, Senador Carlos Pa
trocrmo 

E lodo e aprovado o seguonte. 

REQUERIMENTO N° 247, DE 111118 

Dispensa de publicação de redaçio 
final. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regomento Interno, 

requeoro a dospensa de publicação, para omedoata 
diSCussão e votação. do Parecer referente a redação 
tonal do ProfBIO de Leo do Senado n• 107. de 1996-
Complementar, de autona do Senador Jose Eduardo 
Outra. que alteoa as aloneas c, d, e, f, g e h do onciSo 
I do art. 19 da Let Complementar n• 64, de 1990. que 
toata de oneleglbobdades. e determona outras provo· 
dãncoas 

Sela das Sessões, 15 de abnl de 111118 - Ber
nardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Anla1lo CaJias Magalhies) 
- Aprovado o requenmento, passa-se a omedoata 
aprecoação de redação tonal 

Em doscussão a redação tonaL (Pausa ) 
Niio havmldo quem peça a palavra. encerro a 

doscussiio. 
Em votação a redeção tonal 
Os Srs Senadores que a aprovam queooam 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A rnaténa vao à Cãrnaoa dos Deputados 
O SR. PRESIDENTE (ArtonKl CaJtas Magali ' ) 

- Estão onscntos, e foram pretendos pelo avanço ela 
Oodem do Doa. para comunocações de conco monutos, 
os Senadores Leonel Paova e Hugo Napoleão 

Concedo a palavra ao Senador Leonel Paova 
(Pausa) 

Concedo a palavra ae> Senador Hugo Napo· 
leio 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI Para 
urna comunx:ação onadoavel Sem nmsiio do ora· 
dor ) - Sr Presidente, Sr's e Srs. Senadores. cum· 
pre-me o dever polftoco e sentomental de dar ao co· 
nhecomento da Casa urna c11cunstãncoa que Jé é as
saz conhecida, mas que representa mobvo de ale
gna paoa nos da representação do Estado do Poauo e 
de orgulho paoa a nossa Unidade Fedeoada 

O Senador Frertas Neto. como e de conheco· 
manto geral. acaba de ser nomeado pelo Senhor 
Presidente Fernando Hennque Cardosc Ministro da 
Reforma InstitUCIOnal Assumou há doas a tllulandade 

da sua cadeooa nesta Casa o Senador Elóo Portela, 
que, por todos os trtulos e por urna voda ponblhada 
de toabalho e de sennços a Teresona, ao Estado do 
Poauí, ao País, 1a exerceu vanas e omportantes fun
ções. a part11 da onstrtuoção do entiio Departamento 
Nacoonal de Portos e Voas Navegavets Foo O.retor 
da Portoboas. Secretano Munocopal de Obras de Te
resona e Secretano de Obras do Poauo Conhecido na 
area da engenhana nos três mveos muniCipaos, vem. 
com seu cumculo. com o concurso da sua ontelogên· 
coa e da sua expenêncoa. oferecer o que de melhor 
tem a este Senado Fedeoal. 

Regozop-me por S. Ex" ser ormiio do Senador 
Lucodlo Portella. o qual, tendo sodo Voce-Govemedor 
e Governador do Poauí, é o Presidente Regoonal do 
Parbdo ProgressiSta Brasoleoro; tem, por todos os tí
tulos. urna larga folha de servoços prestados e é um 
homem extremamente respeitado no seK> dos seus 
colegas do Senado Fadeoal. 

Obnga-me o deehno dozer que são três ormiios 
Senadores, dos quaos eu venho tendo a honra de 
ser colega no Congresso Nacoonal. Antenonnente. 
tooa PelrOnK>, Lucídoo e Elóo Portella, não apenas no 
Poauí. no Noodeste. mas no Brasol. e até com per!JCI· 
pação no Conselho das Nações. dispensando, ondu
bllavelmente, qualquer comentano Deputado Esta
dual. Prefeito de Teresona, Governador do Poauí, Se· 
nador por duas vezes. Deputado Estadual, Prefeito 
de TereSiroa, Governador do Poauo, Senador por duas 
vezes, Loder da Maooroa e da Areroa. Presidente Na· 
coonal da Arena. Presidente duas vezes do Congres· 
so Nacoonal e. lonalmente, Monostro da JustJÇa, onde 
o desbno colheu a sua VIda 

Entiio. Sr. Presodente. Sr"s e Srs Senadores. 
o regostro que quero fazer e este da monha admra
ção pelos ormios Petr6noo, Lucodio e Elóo Portella, de 
quem fuo e sou colega no Congresso Nacawl e, 
agooa, no Senado Fedeoal, e o ragozlf() pessoal 
apresento, em nome da Bancada do PFL. a este 
companhetro que chega paoa somar-se ao nosso toa
balho. 

Era o que eu bnha a dizer 
O SR. PRESIDENTE (Ar4onoo Carlos Magallães) 

-Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROIEU TUIIA (PFL- SP. Para comu

nocaçiio onadoével. Sem nmsiio do ooador.) - Sr. Pre
sodente, Sr"s e Srs Senadores. ontem, por delermo
naçiio de V Ex'. compareco a um evento omportante 
roa monha cidade. São Paulo: 'Como se Muda um 
Paos Através da Educação' é o terna do semnáno 
que a Rede Globo está realizando na capotai peulosta 
com a partK:opação de autondades e espeaalostas 
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em educação. aberto ontem pelo Sr Roberto lnneu O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT. Pronun-
Mannho, e conlou com a presença de vanas auton- Cl& o segurnte diSCUISO) - Sr. Presrdente, Sr"s e 
dades do Estado de São Paulo e de outros Estados Srs. Senadores. o Centro-Oeste tem Sido a Regrão 
do País. brasdl!lra onae a agncubura vem-se consolidando 

A rniCratrva se rnsere no Projl!lo Brasrl 500 como a atiVIdade econômrca local mars promrssora 
Anos, que ate 21 de abnl do ano 2000 promovera devrdo ao seu elevado ntmo de expansão Isso por-
uma sane de eventos com pnondade para os temas que aquela regrão, apesar das hmrtações de rnfra-es-
voltados à educação e à Cldadama. Quero aprovedar trutura, drspõe de rnve1ável potencral de produção 
a oportumdade para cumpnmentar a Rede Globo e, agrlcola, em deconêncra. pnmeno, de seus fartos re-
em especJ&J, ao JOmalrata Roberto Mannho por seus cursos naturars e das lavoravers condiÇÕeS edaloclr-
eslorços no sentido de levar mars educação ao povo mátrcas, segundo, pelo domrn10 tecnol6giCO e o dr-
brasil81ro. Dando mostras desse trabalho, há 20 namiSmo dos seus agncubores. 
anos, surgra a Fundação Roberto Mannho como rns- Sem dÚVIda, o Centro-Oeste reúne, então, to-
trumento de ddusão da educação. das as condiÇÕes para ser o novo celerro brasrlerro e 

Ao longo desses anos, as Organrzações Globo o mars expressiVO pólo de produção agncola não se-
vêm se dediCando aos projetas educaeron&IS, como mente para abastecrmento do mercado rntemo, mas 
o T elecuiSO 2000, Globo Ecologra, Globo Clêi1CIIl e também para exportar e drnamiZ8r a economoa regKl-
mullOS outros que se diluem em sua programação nal, trazendo, BSSim, dMsas para o nosso Pais. 
dlána, adotando ações que sempre se ubiiZaram das Entretanto, a par dos problemas e das ddiCui-
ITIIIIS modernas técniCaS de comuniCação para levar dadas ligadas a aluai conJuntura e a polítiCa macroe-
educ:ação a quem preasa. conõmiC& do País, aquela Regrão se ress"ente pro-

A maiS recente IIIICiatrva é a TV Futura, que é o fundamente de uma estrutura mímma de apo10 à 
pnmerro canal de televrsão educabvo do Pais total- produção, à rndustnalrzação e à comeraaiiZSção de 
mente gendo e l.nancl&do pela rn.catrva pnvada Um seus produtos agrícolas, sobretudo por estar drstan-
canal que drsponrbiiiZB, graludamente, conhecrmen- ta dos centros tradrcronars de aproviSIOnamento e de 
tos útars para o progresso educacronal e prolrssronal consumo 
de toda a população. Ressente-se, arnda, aquela regrão de uma as-

A educação, sem dúVIda, e a base de todo o trutura mars consrstente de pesquiSB agropecuána 
deaenvolvrmento. Var além do fonnal, ou SeJa, daqur- para desenvolver tecnolog~as adequadas e assegu-
lo que se aprende nas escolas e nos livros. Ela deve rar os necessános rndiCBS de produtrvrdade lísiCB e 
ser vrsta como algo que ocorre em todos os momen- econômiCB, de qualidade dos produtos e de menu-
tos da vrda. tenção do mero ambiente, alrm de que os produtores 

Não ad~anta lazennos leiS cada vez mars avan- 1ocars possam concorrer com os de outras regiões e 
çadas, mars modernas, como o novo Códrgo Nacro- com os de outras países 
nal de Tnlnsdo, o Estatuto da Cnança e do Adolas- Isso, Sr Presidenta, porque o processo de 
cente ou o Côdrgo de Proteção Ambiental, se o povo abertura da economia brasllerra e o BC\rramento da 
nAo posswr educação aufiCrente para absorver e en- concorràncra rntema exrgem crescentes ganhos na 
tandar os preceri'Os legaiS. É impossível colocar um produtivrdade, sem os quars os produtores da regrão 
polrcral em cada esqurna ou cnar um exércrto de não consegurrão ser competrtrvos. 
guardes llorestars Esses ganhos terão necessanamenta de ser 

A educação vem antes de ludo- Por ISSO, quero obtidos pelos avanços tecnologiCOS, solxaludo no 
perabllnrzar as Orgenrzações Globo pelos seus esfor- campo da engenhana genétrca, da biotacr rolog1a e 
ços no campo ecJucecicnal. Concluo este pronunc~&- das técnrcas de culbvo Não basta srmplesmente drs-
meniO, Sr. Prasrdente, $ris e Srs. Senacloles. com as por dessas tecnologras nos centros e unrdades de 
palaVraS do rlustre JOmalrsta Roberto Mennho: pesqursa; e necessano. acrma de tudo, que eles 

possam ser demonstradas para os produtores e 
adotadas por eles "Se podemos nos reJubilar com o que 

está ledo, temos de nos ocupar do mudo 
que arnda há pera ser ledo". 

Era esse a comunrcação que quena lazer. 
o SR. PAESilENTE (Anlono Carlos Magallies) 

-Com a palavra, o Senador Osmar Oras. (Pausa ) 
Com a palavra o Senador Jonas Prnherro 

Sr. Presrdente. é rnquestronável a contnburção 
que a Embrapa tem dado no campo tacnológrco. 
Graças a seu trabalho, drspõe-se, atualmenle. na 
Regrão Centro-Oeste, especralmenta nas áRias de 
cerrado, de tecnologras que vrabriiZBm as atrvrdades 
agncolas e elevam os ganhos de produtMdade. 
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Mas quero regiStrar lambem o omportante tra
balho desenvolvido pela Fundação de Apooo a Pes
quosa Agropecuána de Mato Grosso - Funtlação 
Maio Grosso Uma er.tldade provada, cnada em 
1994. mantoda 80% pelos agncuHores. 10% pelas on
dustnas de maquonas e onsumos agncolas e 5% pe 
las preteoturas, essa fundação. em parcena com ou
tros orgãos, onclusove com a Embtapa e a Empaer
MT, vem cOlocando a drsposoção dos produtores um 
onve1avel acervo tecnológoco 

A Fundação Mala Grosso lá lançou, .-as 
seus quatro anos de exoslênCia, onze vanedades de 
soJS e de algodão, resostentes a pragas e doenoças e 
com elevado potencoal de produção, que vãm sendo 
utohzadas em Mato Grosso, nos demauo Estados do 
Centro-Oeste e também na Bat-oa Para destacar 
apenas um exemplo do alcance do trabalho dessa 
Fundação, eu goalana de cotar o caso das I'1CMIS se
mentes de soJS, que obtoveram, em escala comer
coai, maos de 80 sacos por hectare, o que rapo esenta 
maos de 80% da mádoa de produção estadual. 

Sr. Presodente, com o objetovo de dovulgar as 
tecnologoas agrícolas dosponoveos, a Fundação Mato 
Grosso e a Embrapa prorrooveram e realozaram. no 
penado de 1° a 4 de abnl, em Rondonópohs, roo Es
tado de Mato Grosso, um evento deroomonado Tec
noCampo98 

Essa feora de teaoologoa consldUo um ..- poo
neno na regoão, com demonsiiBQÕ8S donãmcas do fun
coonamento de máquonas e o"1'1ementos. com- a 
unidades dernoo ost.atovas planladas com lavouras, 
onde se pãde ~os resullados das p&sqriiS" e 
conhecer as tácnoces adequadas de cunovo. por meoo 
de palestras, excursões, cursos e semnárlos; erlim, 
um evento que adolou uma melodologoa movadDnL 

Esllveram presentes na TecnoCampo cerca de 
quatro md pessoas, entre elas. produtores runus, 
tecnocos e onvestldores de outros paoses Es!MI nes
se evento, onctusove, acompanhando o Dr. Alberto 
Duque Portugal, Presodenle da Embrapa e, na oca
soão, representando o Sr. Monostro da Agncultura e 
do Abaslecomento, Senador Arlondo Porto, 1111m de 
seus ulbmos aios como Mlrnstro daquela Pasta 
Pude constatar pessoalmente o grande suceeso 
dessa feora de tecnologoa 

Sr PreSidente, não posso deocar de resee'tar 
que alo foram demonstradlos os resultados altamente 
posdovos da onoclllbVa oroovadora da Fundaçilo Mato 
Grosso, fruto do babalho que ela desenvolve em re
gome de parcena com a Empaer-MT e a Err-mrapa.. 

Focou também evidente que a Embrapa, como 
empresa publica Iodar do sostema olocoal de peaquosa 
agropecuana brasolena, ao estabelecer parcana com 

entidades pnvaaas pare desenvolver ~ em 
um processo ontegrado e complementar, pemala a 
saudavel soma ~e esforços e de resuHados. que be
nefocoam os proo.Jtoras ruraos e o Paos 

Sr P•esocente, Sr"s e Srs Senadores, não te
nho duv•da de ""e as repercussões da TecnoCampo 
toram as melhores poss1ve1s, não somente entre os 
exposotores, mas lambem entre os produtoras ruraos 
e aqueles que vosdaram a feora. Também não lenho 
duvida ae que esse evento deu uma oiTipOI'Ianlll con
tnbuoção para a melhona dos processos tecuológrcos 
de produção agncole, tanto para Mato Grosso, como 
para toaa Regrão Centro-Oeste 

Portanto para fmalozar, parabeniZo os pmmo
toras da T ecnoCampo por essa rniCIBbVa, bern como 
aqueles que partoaparam e contnbulram para a sua 
voabolrzação e seu êxdo e. espeaafmente, c:ur...,n
mento os produtoras ruraos de Mato Grosso e da Re
goio Centro-Oeste por contarem com um IMHIIO 
dessa rmportãncoa e envergadura 

Murto obngado 

Durante o discurso do Sr. Jonas Po
nheoro. o Sr. Antonio Carlos~ Pre
Sidente, deota a cadBua da p1fiSJtllntM. que 
e ocupada pelo Sr. Carlos PatrocftlfO, 2" Se
c181ano 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfi'IIO) -
Concedo a palavra ll Senadora Beo oedita da Slva. 

A SRA. BENEDfTA DA SILVA (Bioco/PT- RJ. 
Pronuncra o seguonte discurso. Sem I8VISio da ora
dora ) - Sr Presodenle, &os. e Srs. Senadolw, lq8, 
15 de abnl, wrtPala um mês de ausência do,_ 
grande cantor popular rm Maoa. Na c a ' o do ..., fa
leceoemo, não pude prestar-lhe a hom•iiijjliin devida 
por encontrar-me, com a CPf do Trabalho w.nlll, em 
Fortaleza. ~a sua Prasodenle, Sen•ba 
Marfuce Ponto e a Senadora Emila "--daal. 

No momento daqloele noticoa, chola. a- pala 
penla e por não poder es1ar roo Roo de .-..o roo ela 
15 de março, quando paRlo um grande e lnfmo 1111110. 
que dedicava mum raspailo ao meu esposo. o qual 
•- a oportunKiade de I)Riduzlr-hl alguns .._, e 
sempre drzoa· "Tim Mala Iam uma "raldede -pode,._ 
lar a qualquer lllmw onde tenha que gEriler di! olao, 
mas duvido que fala a um.._ ba..._fWI'. 

Esse era rom Mala, rooeso notávaf cen10r e 
corr.,osnor da Músoca Popular BIIISIIan. - negn. 
tude senhor, considerado o 'sindiCO' da MPB. Tm 
Maoa trouxe a COIOSaêucoa da raça r.gra no _, )IIi
to, na sua músoca para a MPB murto ani8R de GUIIOII 
cantores pelos quaos larnb6m l8nho a ~ -
deração e que metecem rooeso camho, como Jolge 
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Benpr e Golberto Gol Sem dúvoda, Tim MBia foo um 
dos pniiCipaos, entre essas nomes, para que o surgo
mento da Músoca Popular Brasoleora pudesse conter 
asse calor, essa emoção, esse tetto, esse pelfol afro
brasoleoro 

Ele era um vocalosta excepcoonal Acompanhe• 
ceda uma de suas gravações Não posso deoxar de 
lembrar que tonha a preocupação de pegar o seu 
cano - poos, pelo fato de a monha casa ser no atto da 
cafona. ele não conseguoa subir a pe - e or ao Cha
péu Mangueora para que ouvossemos sua musoca an
tes mesmo do lançamento do CD Era com esse ca
nnho que nos tratava. 

Era também um crftoco Cntocou-me pelo fato 
de não ter desfilado na Escola Capnchosos de Pila
res junto com Pele, quando a escola prestava-nos 
uma homenagem. Esse "onventor" da músoca popular 
brasoleora nusturou os sons Marcou com um ntmo 
dos Estados Umdos e maowu com um ntmo do Bra
sd um momento muito songular da músoca popular 
braslleora. Inventou no balanço negro classofocado 
como .aul muslc. Na verdade, o seu grande estoJo 
era um estilo canoca de lazer músoca 

Ele era capaz de lazer mÚSICBS que outros não 
fariam. No noraolo em que eu soube de seu lalea
IFB1ID, uma deSSas músicas soava em meus ouVIdos 
- na oportullldade até -llel ISSO com as Senado
ras Marl.- Ponto e Emlla Fernandes Trata-se da mu
SICa "Me dà moiNO", co~ta por Tom, enquanto ela 
-. ontemado numa clínica Era o dl8 de or embora, 
'- recebido alta. mE não SBIU de lá sem antes !a
zar um discuiBO. Começou o diSCUISO falando que as 
lui'ICIOI'Iénas da clínica trabellavam demaiS. que aquolo 
~ urna escnMdão. DepoiS comentou a forma 
com que se -.n, dizendo que aquele ulllforme 
lembrava-lhe o romanos c==· Grande • Senzala. Por 
fim 111Cfamou da asse!AIICIB pnostada na cloiiiCa, amea
çando falar com o Veoeador An10n10 Pitanga e com a 
Senadora Benedota da Silva. O diSCUIBO estava sm-odo 
gravado. DepoiS de alguns ~ deu alguns pas
- e cantou: "T6 indo embora" 

Dias depoiS ele me mandou a fila. Ao assiSti-la, 
COIMI'IIat: "Esse Tm é demaiS, ele é mudo louco 

Mas ele era também uma pessoa mudo cons
c:oente. 

Aquele momento locou em onnha memóna En
tao, no onstante em que soube da sua morte, conteo 
essa hostóna e comentao que o Tim era uma pessoa 
lllbma nossa, era armgo da gente e não só pooque 
~ BSSIStlamos a seus llhowa. 

Ele era ontaressante Ele dozia "Quando eu 
aparaço nos .._, eu anebento". Ele tinha cons
Ciência de seu modo oebelde e sabl8 que bnha talento. 

A Sr' Marfuce Pinto (PMDB-RR) - V Ex" me 
penntte um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ) 
- Concedo o aparte a V Ex" 

A Sr' Marfuce Pinto (PMDB - AR) - Senado
ra, ao vê-la na trobuna, recordo-me exatamente da 
hora em que v Ex" recebeu o telefonema de sua fi
lha, do Roo de Janeoro, comunocando a morte de seu 
grande amogo Tom MaiB Estavamos em Fortaleza, a 
seMÇO da Comossão sobre a Exploração do Traba
lho Escravo da Cnança. Naquele momento em que 
V Ex" recebeu o telefonema em seu celular, estáva
mos na resldêncoa da m1nha mãe. E V. Ex" locou 
deslogurada Com mutta dor, com mudo senbmento, 
relembrou algumas passagens da VIda de seu amgo 
e, em um detannonado momento, não pode contar as 
lágnmas E agora eu a V8JO na lrtluna. contando, 
mudo serenamente, passagens alegres e também 
passagens ddíceiS da VIda de seu grande amogo 
cantor Tim Maoa. V. Ex" relata, com cennho, com 
amor fraternal. a pessoa que ele too para a gente ca
rente, o fato de ele nunca ter faltado a um llhow be
neficente, sendo que multas vezes não compareceu 
a ~ quando oa receber cachê. Senadora Bane
dota da Silva, quero me congratular com V. Ex" pela 
homenagem que presta a seu grande aongo. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ) 
- Agradeço o aparte, que também é uma homena
gem de V. Ex" a essa grande logura que se too e deo
xou grandes recordações. 

Tom Maoa era consoderado uma pessoa pirada, 
mas era bastame lúctdo, Senadora. Era mudo IIX:Ido, 
mu•o consc~ente. Talvez as pessoas não tenham sa
bido aproveitar a lucKiez de Tim Maoa. Eu tJve essa 
oportunidade 

Graças a sua rebeldoa, Tm Maia cnou um padrão 
pr(Jpno, põde - IMa, promwu sons que WRIB talvez 
não ousassem: bossa-nova, lunk, rDno8 regoorwos do 
Nordeste, samba, tudo na pura ontuoção, sem nenhuma 
PAIOCIIPBÇio de lenr algum eslllo. Cancelava .,_ 
de úlbma hora. Se acellaSsem ou não suas ~lpas. 
pouco lrf1XIIIBV8. E não era Irresponsável quando as
Sim &!IJIL HaVB sempre uma ]USidicabva para não 
comparacer. As vezes d\218 estar sendo Vlbrna de urna 
campanha dllamatona movida por um grupo que ele 
denominava ETA - Eocploradones do Talanto Alheio 
Era assm que falava conosco. 

Nós que acompanhamos sua trajelóne, OUVI· 

mos quando dosse que ser~& politiCO. Ligou para An
t6mo Pitanga e dosse· "Pitanga. quero ser pollbco. O 
que você acha? Vou entrar nessa. PreciSB mudar 
aquele Congresso Preasa ter uma representação. 
Isso não pode hcar assm•. N6s falamos: "É bom que 
você vá•. 
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LembiO-me do Senador Eduardo Suplicy, que i
gou pam ele pam deseplr lelocidacjps E Pitanga
pniS8flle no arwasãno, quando ele se filiou BD PSB. 
E. ao film-se BD PSB, pensava mplanlar no Senado 
Fedenll blillllletro um novo estilo Ele quena ser Sena
dor e dlz~a· 'Nesle ano de 1998, todo mundo tem que 
me apooar. Não quero saber dessa hls1ona de parbdo 
Vou me filiar ao PSB e agora e que quero ver se vocês 
vão ou não me apooar • Nós dlzoamos "T"m, vooê e um 
grande nome Você é uma pessoa I'I1III8VII1osa Quem 
e que não VBJ dar o ap010, em que p.a terrnfi)S com
promossos par1Jdános? Os seus lãs farão de IIIOCê um 
Senador da Rep"lbhca. 

Lamento, lamento ptolundamente, que esse 
monstro sagrado da musiCB popular bras~etra lanha 
todo tantas dificuldades e tenha paltldo sem raallzar 
não 11111 se o seu último sonho, mas um deles o de 
ser um Senador da Repúbloca 

Em todoS os momentos de sua VIda, ln&porado, 
ele sempre gravava, merpretava ou compunha algu
mas de suas mÚIIICBS E, como não podena deacar 
dle ser, ele o fez como uma despedida para nós. 

Não seo se alguém tem esse gnmcle presente, 
mas Tom Mala deixou pam Pitanga e para Benedlla 
da Solva urna fila gravada chamada 'Somso de 
Cnança' Hoje INe oportunKiade de ouw, rraJS urna 
vez. esse Ida que me emocoonou demaoa. Quem 
OUVI-la VIII senbr o quanto esse homem era cons
C18nte. o quanto pensava neste Pais, como ele 
pôde, por mtermédlo da musoca. falar de tudo o que 
debatemos pollbcamente nesta Casa. Ele comentou 
até aquolo que temos como pnondade E um deSses 
lemas diz respe11o ao dlscurao do Senador Romeu 
Turna, que acabou de prestar sua homenagem à 
R- Globo de TeleVIsão paio semonéno que ela pa
lrocmou, em Sio Paulo, sobre a edueaçio. Poos 
bem, o Tm M11111 tem no seu repertóno urna das mú
soc:as maiS londas que Jé OUVI em toda a l'l'lnha VIde e 
está gravada exatamente nessa Ida 'Somao de 
Cnança' Esse musoca fala sobre a educação. Por 
que educação? Por que estudar? É tinda demaJS' 

Conctuo meu pronullCIBmenlo deoxando no Se
nado da Repúbloca do Brasol. rnaos urna vez. mrthas 
palavras emocoonadas de saudade e da agradeco
mento 

Agradecimento? Sará que ala eslá ma ouvindo? 
Não, não '"1IO'Ia se ele não ma ouve O que ....,118 é 
que ale 'me deu mobVo' para estar ,_ tnbuna 

Tom, você é o málllmo' 
Nosso adeus e nosso cannho nesse um mês 

de saudade 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclroo) -

Concedo a palavra ao al'l'lnente Senador AntoniO 
Carlos Valadares, por permuta com o Serador Ber
nardo Cablal 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(Bioco/PSB - SE. Pronuncia o seguonte di8CUrso. 
Sem reviSão do orador.) - Sr. Presodente, Sr"s. e 
Srs. Senadores de acordo com o Regomento lnlamo 
da Casa, demos entrada a um requenrneniO d~ngoclo 
ao Secretano de Acompanhamento Econõm100 a ao 
Monostro da Fazenda ondagando sobre a loscallzação 
de preços dos medocamantos que são por esses or
gios controlados 

Fozemos três ondagações 
1 - Esta em andamento ou será Ieda alguma 

onvesbgaçio nos laboratónos que estão pl'llllcando 
abusos nos preços dos remédiOS, aama da nftação? 

2 - Se JB exoste essa onvestogação, qual o resul
tado e qual a puniÇão para esses laboratónos? 

3 - Quantos a quaos são os laboratónoa que Já 
sofreram pumções7 

Esse raquenrnento nasceu. Sr Presidenta, de 
um notiCIBno vatCUiado pelo JOrnal A T.,.., da Ba
hla, no qual se mostrou em um levantamento raaiiZB· 
do pelo Conselho Ragoonal de Fannãc1a do Dostnto 
Federal que 87 remédiOS da uso comum foram rea
JUStados durante o mês de levereoro multo &Cima da 
onflação Isso sognlfica que há um abuso dos labora
tónos brasoleoros, pnncopalmente aqueles logaclos a 
empresas esrrange~ras, ompondo preços amrbllan
tes, abusnlos, e com ISSO quem maos sofre é a popu
lação pobre 

A resposta too dada pelo Dr. Pedro Parente, Mo
mstro de Eslado da Fazenda, Monostro ontenno, e as 
três ondagações foram respondoclas. a meu ver, não 
a contento 

Devido a breVIdade do tempo que me 101 con
cedido não poderet ler o documento na ontegra. En
tretanto. peço que, para conheCimento da Caa. S8J8 
publocado nos Anaos do Senado Federal, a Iom de 
que os Senadores que se dospuserem a eatudar o 
assunto lanham a resposta completa que o Moniatro 
de Estado da Fazenda enviOU Por osso estamos fa
zendo este regtSiro, e peço a V Ex", Sr. PAIIIIdente, 
não só a publocação. mas que também em ata fique 
regiStrado que o Senador Antonoo Carlos Valadares, 
autor do requanmento de onformação sobre preço de 
mediCamentos. não se conformou com a resposta 
do órgão competente. e, para regostro, gostana que 
V. Ex" env.asse essas respostas às Co~ de 
Assuntos EconõmiCOS do Senado e de Fiscalozação 
e Controle do Senado 

Mudo obngado 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ANTONIO CARlOS VAL.ADARES Ell 
SEU PRONIJNCIAIIENTO: 
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GpW .-.. QWIW ..... )Ido 6 6rgiD8 patilcas & ...... ~ 
pmradas. de tom. a PIQIMC8I' .....- ... ..,. ... ., ....,, • ., 
............ o que puapc:dui&é. rMhxaa Wiidl;iitw. da NOD" 
~a-wn;::uadciw 

DIIEDICIIIA DE GRU'QISEGIR) E PLN«lS DE SAÚDE 
Aa Wi4W M de ......_ dll grupo __...... & ae..car 

7 .... tarn.clulk:a pardal, ...... da 1 

n ........... n-
IWIIIICi*J h .... 

1 

0 ...,_ lllbuiaiDrills. d8n.a bat2f 7 

Ern wn fduo IJIOXIIIIO, é pnwéwlll que-••==M•cw 
ae -.-n * cxm..n llll8gl1ll do m i ••*' tar11 da l8de 

holiprllrlar,- .. --Es1&-- o CIQIIBUmD da ii • • ..... rMS tamtJem dllsvWã 1*111 do ODra.l-
mo de tannka ,_. um coniUIIKiar com naar padW da bwga· 
nhl. que aão as Mlllii as da rnadlcma da grupo 

A,, I i 5 upei8CIOIIIII de M PIIIEIICI.,.. e,__...-
III d 1 I IIQIIWill; • proclulae Wi-11&6 da rwiii;ID dll pradu-
101_ .. I ' CC1uR1o poaMrl, gwréro:oo) - oo
rlala .,_., •--• ll'l8ttare& ca;lidiçõw ~ --**
praduiDI 

l)lejr1--~• IIII'O,quolo-oquolo 
,....... __ '1' ........ , 

MlnJ 'D ;lrr(llriD--b-u--. 
1a S&sallliiiM • illlo ••• r· nas Pl\iC6dla1181U pniWIIIQe no 
.rL 10 c-. L8l n• 9021, da30da IIW'QOda 1995 

Após a~ do Plano Rael.- SEAE •=-•••m • a. 
-de Dlrailu ECXArolrr=- SOE do llai-lu da Ju111çro-

...... ----... -,...Lob--Farr to• lk:las UdL. Alaan I • • .. do Bnllll Lll:ia. • HMA- HDadiBt .... 

..., - S/A. cmidlir-rclu-de-de
sem IIJSIB causa. exacaw.., da paiiÇio cb•••• 

O labor-<> HMR - da hBio das MOII'III .. IINO
- Sana e-~ ooomda em)UI'ihode 1918 Apr!o 
a fuslo"" _..---foram -emnllilçiio 
80S RMIIS da l"'llllç::llo da jpoca 

Elaborou-se o-T- SEAEICOOPI rf' 31117. ,_, 
~de--por-de __ _ 

de ..... h i ··- - pola SDE. - ..-. -~ ~ o labuiilltl10 ..... tn niiliadJ l"8duuiD dai; 

pntÇOS da te .. r ••- - rn- de 31 da s aau • 
1986.. P DIIWW, 8 ...... ...au CGiiiJRil_., de 
da pndca. ...... nlduçõas &gii :7 , ... ~.,....... 

Em CI:JMIUdlldll- ........... _ ... 1 ........ 
das a.taaa .. •• r c c ....., que a ...- Alcan • , llldaY 
do Bnl&l Uda. em u._, aadDB u.liiFia « , 
...,_. --de1997.---dell16ft-
23iiMdcaii& ... d8-linhauftillli~· • MJ ,..._ ... -.-o-T- SEAE.a)GPI rf' 111, do 24: 
1D-97, o::wilm&ida a lrilca llbUiiiVB qa.- tal wwaaiililliiii?u * 
SOE. em 27-IG-117 ao>oo111irclu a odoçliO - -
em .._ qua tnalluniU o Pi Adlaw....,.auc ri' 
Gm12..c:t08851117·71, wn 6-11-97 

o ....... ·-··'"" 1or- 00 lobor.-rlrk> -... Ld< PladiJmS Fali i 1 LttiL,........ .. ....... 
na-. ao1alia ·a que snlaDU. no pertodc da..._... • ..., 
de 19fl7,..,...pacw -diiiM331t.an•ll • àdlt 
- ..,_ Gllllii 'g e---- Da .._..lcJIIM. ._O 
~TtcnaDSEAEICOCPirfl71.d824-1097.awAnw••pa6-lca......., CJ~BIIntiFm b amalii•&tD * SDE. 8Ift 27·1087, d-
-•odr>Çiodas ___ lrrl._,_ol'lo-

~M••••uorl' 01012 0 '97-33. wn&-11-87, 

3)a.nlllae....,.81o•' 1:1 • ...-...-llwlicwa-_.,_7 
Eola..-l*lol ·--noilom-. 
Porlm,aprew;•aWAc~enamc:alliiiiÃi ......... 

çães aabnl praoas de n•Z ••** cn.tcs .. p C' 3 do 
~ 

ConrodelarmOO_é ... ,....dav •·-
I'IICHIOBê r J 'VioJJift•••- r ..... .... -. i-····-,..... ......................... lu c--
-----Sa>iOILirlu do---........ Ec:aill5iiiCQ. 

ANEXO 

Esa.ARECIMENTOS SOBRE REAAJSTES 
DE~CITADOSNA 

JUS11F'!Co\Çk) 
1, AMIDALJN- li r ,.., lfldicado,.. &i J 2 , ........ 

r1ngi1os e-·-·-..- por QIF (1M' paç~o no-,. das..... taamac' ..... PerJin:8 * ~ ..... 7 

... .,... 

I)IIIIIQD8S para Galgara•. com ww-. Pll* 'J :• de .,... • um 
-do-mlnoonode 118&.--•o..
Valda da c.nnane. com 23 R da pwti '4 ;• .. .._.. C*-t 
a um- do R$19 110 mi Nico.--.....-, 
.._ IIXIBWn iiÚMI8I ......._com a..,..... • ,.. ;' lllnlplu-tic:Ba--AlnliiiAi-~ .... ci20 = ... , .. (PMC de levJ18) 
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2) ANAATRIT-é,..-·-- por QIF 
(84• pos&Ção no l'llnklng das ••1p1 as farmaclubcas) Partance 
ê c1asoa l8nlp6ulica 'Anii-Rewnilllcas Puras sem-·. 
com uma ]IIII1ICipaçio de 0,01'11. a um-de R$1118 moi 
no ..., de 1996, CUJO lidar é o n-••*> ~ da Clia
Gatgy, com 24,6't. da pai'IICIPaÇão na ma.ne dasae a wn fatura
iiiOi'ilo da R$108 305 iilil no mesmo pan- Os ..-.... per!Ot· 
los são os lli8dicamenlos Feldane, de Pfizar, e PI._, da Siri· 
tola...._ cups lllturameniOS a paR ~ f11i '"tes na da&8a laram de 
RL.-271iilileR$1.8711iiile66%e0.-42%. -le.no 
ano de 1996 

-- 101111 CilpUas"""" o'12. R$6.28 (PMC i11118v.l98) 

211ir9-.-o'12= RS10.00(PMCdoo11ivJIIB) 

-- 10"11CilpUas""""o'15= R$5.72 (PMC doolav.198) 
R$4,58 (PMC poapooaoooai 
c/12 c:épsUas) 

2111011--o'15• R$14,47(PMCdefav./98) 

R$11,58 (PMC po--'"' 
c/12 colpoo.jas) 

2111011--cl10• R$8,46 (PMC de lav.198) 

R$11,38 (PMC po--· 
ctl2...,.._) 

- 2111111 colpoo.jas C8illll cl8 • RSS.25 (PMC da lav.198) 

FIS1P (PMC pnopoo-011 
c/12-) 

3) PFlOPRANOI.OL - é - em - da l'lplo-.. 
são • ._ o """"-· - por- (117" poooç6o no .......... ___ , -·--· 
plullca •Agenaaa BN Bl r d'c es Puras•, cam wna parlcfpa--
çlo de 0.04'11. e iiiii - da RS22 mi no ono de 1996 "'*'-é o n-•••oo-da-. oom 37.11% de par· 
liCipaçAo e ... -de R$19,741 m1 no .._.... peolodo 
Os •rndln& parfallos do O& mad ......... Propranolal, fablica. 
do por W)Nilli, - • o sagondo poadu1o doo - cem peollclpe· 
çlo da 23.3% a R$12 153 mil de~ no ano de 1996, o 
lambám o Plup&"*"!, da 8uf Ganartx. IMç:ado illiiCIIdlwiwsntl 
no rnen:alo. aam dadas dlsparuvae 

-ANVAL)- 40 mg -.opotrnodoo.,.... cl40 • RS3, 12 (PMC de lav.198) 

IIVWTli)-do mg "'"'opooo--cl40 = R$3.211 (PMCde fav./98) 

.ASF) -40 mg ........ --<140 = R$2,54 (PMC de lav.l98) 

4) FENERGAN-éono-SisNoo ... ·.ou-. 
wn wotalt ;; , labrtcac:lu por Flhocla 11&- pasÇio no r.nldng 

- _ .... ·~ - • - IOnipêuilca 
•Ana-Hist:arnlrDJ S :7 oa:o·. com urr-. particl~ de 6,1% e 
wn ta1uraman1o da RS3 485 mil, CUJO lfdar • o maciN:8oiBIIto Tel
ditM da HMR, -.o 21,7'11. da paotapaçilo ._- claee o 
Fl$12.331 mi de - 110 0110 da 1996. "- -
J*failos com parti TI gl!ies e PA19DS m.noras. 
r.wywo - 25 mg _,..,...._ CiWIIi r:/20 = Rl3,70 (PMC de 

lav./98) 

CNme IUbo ci30 g. R$5.90 (PMC de tav.l98) 

PaiiWpn (Citstlllla) - 25 mg CDhiPiiiiidu& caxa ci20 = AS2,90 
(PMCdelav./98) 

5) PI.ASIL - -- 1'818 d- da no-. -. 
..... -de--. perllánao,--00-
cedllli&ilos adMOL+ CID tra1D g b ...... É lablic&do pMII 

--.--HMR (3" poooçio no ..,~o~ng das..,. 

........ _, Ocupe. 2' poooçio do-.....,...._ 
'GoioobaJ.oooo -·. com iiiiiO parOapeçolo de 16.2'11o a labn· 
IIBIID de RS7 OSo6 rnl no ano de 1996, CUJO ltdet é o rnadlcarMn
lo Poaponod do,_, O swrilar ~é o --.lo Eual 
(Faomasa). C04B paolicopeçlo na classe a de 2,0% a 1a1urou 
RS879 mi no mesmo ano 
Plnll- Compn- caoq c/20 • R$2,60 (PMC de lav.l981 

Fiação do Vanila • R$0,60 (PMC de lev./98) 
Solução liaSCo c/100 mi • R$4.57 (PMC de fav./98) 

EucR - Ccrnpllll'ldoo C8iila r:/20 • R$1,92 (PMC de lov.l98) 

I._.... caoxa cl100 (~gem Molllipla) = 45,112 (PMC 
delav.1981 
Foaçãoo de V- • R$0,45 (PMC da lav.IIIB) 
Solução- cl12 mi - R$2.60 (PMC de fav.IIIB) 
R$2.17 (PMC -IIII c/100 m) 

6) PARENZYME- a om -· -pela 
-, (37" pooiÇiio no ... ldng das aoopo •• -~ É o- da- .............. 'Enzima-·. Cllili iiiii8.............., do 46,4'11. e-do R$548 mi no ano 
de 1896 NAo- .......... ,..._ 

Pwww...-- Drégaas c:aura c/16 • RS7,61 (PMC de fav.J98) 

-: ~ diSOOIII- 118 SEAE/Cogpo 
NaTA A IMPRENSA 

PREÇOS DE MEDICAMENTOS 
_ .... 16 de-de 1!1117 
Pela rei8YAncla que la'll o assunta para a P"tt'd ;' de 

lanna gonol, a _,. no1a - """"'-ç6oo - a -
da rnaciCarMnbs A ..,...,. CDnCISBirllr'aduçio ao....., eeguem-
se • a • das madidlls qiM vtm sendo ed , 1• no lrn*o 
do - lloooooileooo de 0e1aoo de eu .......... • a &niiiii018· 
ç1o de piUYiiMnaa de canlla' OS1N1uoal. ooa ... dM ' que 
tela......,. ras&dlario na cnaçkl di nacada ilfdVan•IIW con-
carrw1C181 no IIIIOr. em banaffao dos UIUêrias de rneclcarnaii•W 

A lrálolita la-_,. -longO peolodo..,. -·-do--.-.ode_boo_do 
8CDIOI., O~ tarnava ii'Milvel O dEtlmai'Ãi..m de rnan::adD 
CDILJii&IICIIII Duranle o pertodo an que o 88IDr __,.com pra
\)00-. nolniaodo-da-.---8 sognftca ..... -.... à-do iiÚiiMO COI-á
VIIII de pracassas lldrrQ Wb aii\-QS ao ari1JIU'O da: leg ' C ' de da
te-. da CDIKiWi.cla, ~ adi-C pvvaram-s8 tntnldtalo& __ de ___ Em_ 

lar, lol ·-·-.... lloquivado pelo Conselio .... Oiib ..... de 
o.lea Eooo6•- (CADE) """""" - de po •· em 
... rna1or parlll em rarAa da II'IStnçTio p; ·•I dalldc::itw 

Do lnlao do Plano Real 1116-de 1996.- em 
VigDI' ........... WOII'I'IIII enlni o GoNrno flldenll •• m&iS ... 
pacaa;Wiil& es1a S&caat&iia de Acoii4&d&iwnb Ecau&iiCU 

(SEAE), •• - - sagondo o qual -· .,.._....,._...,.. ... ..,......_àSEAE.-porlil8 
vez pmcunm. ......,. o coniPDilllinBI"m de praças. 8Vhanda 
oomonooo oug - Em perla, .... -. ccmoCIIII1aqQin
CI8 cs- .,..ldl,aiiD, os preQOB das nl8dk:w••** cama un" 

lodo -. ... iiiii8 .-.;lo IIIZOII ... - o lnlao do Plano 
Roal. 57,44%- pela FIPE, - .... lnlilçlo gonol coe 
65.88% na penado ObVIa'nanllt. essa nWraa &gil g s eacanda ......-•11'•--- IMioam lugar ... epo-illiQiios lOpo· cu. e porlanlo dela nio sa dava dedUZir um quadro de hnqllili-
-noOIIIDr 
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O entenalmento ntorma1 enlre Governo e 111duslna, se I8Ye 
.... ,.stlficabva na necasadade de assegu-ar .,.rada suava do 
sacar do Plano Real no quo diZ respedo a preço& por OUiro lado 
termnava por sanaorw BICIU II1CIUZn' condulas anforme6 e b por 
essa razio dasfalo por naa1n1a desta SEAE Desde o nao de 
1997 ou aeta. a partir do lem'llno oess.e entendimento rntorna -tem 
Sido observados mman1o5 sugrwficatJvos em vénos oroc:Mas aa ., 
dUSiria tarmacêu1M::a o que levou esta SEAE a errp-eender 1tversas 
~ a Uz. da lagldaçào de c:1etesa da DliiOOIIaua Um 
pnmaro rasullado deS8as 1nvestgaQC»es lo& a rapresantação formali
zada pala SEAE à Secn11ana de Duedo ECCilOITWX) do Mnstano da 
JIIIIIÇa ISOE) 1X1nba o lalloralóno- Mlnln Roossel SA. 110< 

---... 18 ,_, ""'~ ..-. 
Com loodarna1IO ._. ~ a SOE.-...., ....-.o 
admiililtlabvo. que resulou na celebração da CQmDIOUMS8D de 
cessr;a:c da pratica nos tennos dO qual a empreaa promoveu re-

•- da-· -"""''"""da- da ate 30,..,.., Esae COI4AOiliii810 c» ... ssaç:Ao da préiJC8 enconll8-se 
agora patdantiJ de apre yi. pelo CACE 

Como-das ...-gaç6as M Saao esta fo• 
- .aprasaniiiÇÕ8S a SOE contta dois laboiaiOi"* 1-..s 
da rnarcac1o nas suas raspactivas linhas terapeubeaS, \nlll vez 
....... niZlla----da- Ha. ·
OUII'M lmi8SIIgações em curso na Saae erwolvando ll'diCID5 de 
......._ abu8IVOB e de candulaS aniiCOncorr8nclals no il8laf. as 
qaas, caso canfirrnados os ndlctO$ de IliCitUde. serão oportuna
-........-asDE 

e ..... llÇÓOII ponluaos de ""'"'ssão a abusos do -· 
... oOoiiklb -- pelo S.Stema llrasllaR> da o.r.. da 
COIICDI'IêliiCI8., sao nlapa1'1111.V81&. mas nao ~. paraaaar 
cam pn:a1JBn11s re1111rwos a preços no setx da rnedicarnenbl Ao 

- -· • pniCIIIO - medodaa .. ....- .......... capazes de cnar concliQ6es cu KD 1 a M:i8iS no satDr A l8gl.ll' são 
8I'IUIII8I'8d8S pnMdllncaas e medidas em dlscul:5lo no 6mbdD do 

GcMmo F---da Saude Fazenda e JUStiça 

(11-· 
0 _,da_,....,. é~ do paniD daVIsla 

ca~m•aw:oaf aqg cama em outRJs metcados d&Mn......,.. do 
mania, sobnltudo em funçlo da assmatna de iilb••aç6&& que o 
CiBI'Iâlnza. o ......ano de rnadK:amanto5 18m pouca. ou .......... . 
- na 011'"""'*' - pmcl"""' pol" .......... da 
pi....,ação f8lla pelo profisskJna1 ela medk:lna que por ... vez 

- - """'tJaqUinaa dlfi- .. idal>1llcaçlo da ·--.....,._ -·--·~dae ... iL IÇio 

Neue conbiJdD reaaana a •mpol"'éncca do geralco medi· - CI4R- J8 ""'"""'e"""' comame•açlo ~ser 
nMIImlda sam marca ccmaraa1 apenas com o nome dD pmcipiD 

- Nos - u...,. da Amarica. o genénco -- em 
....., apçlio 1MB banda DBrB o cananndor No Brasil, ~ de 

.-....n o-lléricol. no rn&ICIIdO. elaS raranwde ~·••• op
çAD de manar-· oa --da Saolda e da F-.. -
caam '*"' - para o aparfaQoaman1o elaS lii&P WZi 1M do De-
..- ri' 7!131113, - _............ a UIIUaçlo - IJII•- e 
~ 88 encontra com e •preçlo ausparu .,. Vlrtudlt de quas.,..,..,,.,. ,-. - poo- ObfeiO o -da pnlliOÇilo a~""" 

~-OS- OIIC0'8jllll1• e-
-·-. -..;ão .. - da""'""""'· pnCIIIzando 
o nome l)lllénOO. - - a .,.,.._..... - - onere 
•I I -~poo----·-,_, co,..,. d far J'J • enlr8 outros. pelo Conselho Regional de 
F-do Dootnlo F-

(11) Pr6tlca de p-pelos ........... 

o forneamamo de medicamentos por-hospdaia é~
zado do ponto de YISia concorrancal por um forte poder dll na
cada - prabcamente da n10110PQ1o, na medida em que o cansu
mldorlpaoente não 1em qualquer dirariO de escal\& ou dli IUbslt
tutÇão de Drodut0o1omecedol Com freqlillncla os horipdals Wllam
se dessa posiÇão oara agregar aos preços de IIQUISIÇio das me
d•camentos margens de comeraaiiZBÇIIO pi1ltli Jaa par tannl· 
c•as muno erntDll gozan de COI idções pnvilegKidas dll campra 
e em partr.:c.lar. ae daSCOnloS prontiiCI8dos Nem • emp; 
adm•n•straaoras de planOs e sag....a de saude nem ~ de 
autogastao do Htor pnvaao ou f)l)biiCO. ltrn obtido ...,_, ,... 

negoaaçoes com os I10SIJdBII com vtstas * l'llduQiD no : 1 ••r
to do i1em meciiCBITallo Encontra-se em IIPII ;:& - ..... 
ma Brasdevo de Defesa da Concon•ICA ~ fDnnula-. da pelo Comia ae lnlegnoçloo da ~ Fllcli I de -. 
tancoa a Sao.deiCIEFASlconba ..,----pai" 
- •• - --_."" iiipCII .. _cuseões para a redução da pr8fii05 no ...,.. 

Ao- com'""'~*> a~ da-. como
da entend"""""'" com o Mo- da Sailda. - - ..,... 
pr&a~KhdO esludo para a reduÇão de cteapeee• na 'qi ; I , por 
-da.--.----
CIOI"'IIIS. Que 18m seus praças arbdradoa com -- ..... pt I ; e 
as da p._a onduslna farmu:6utoca. _,. !Joq-
das pratiCBs de mercado As rnedidal podaria, ~ -..... 
ca.- programas estadu&IS 

(11) ven•s da med&canw•da• 11116dnoe ... ..,...,... d11 

O govemo encarruntiOU Prqelo da L• no Ccaiiji_, Nlto 
aonaJ ootebvanCio alllonzar a venda de rnadiCIImMIIJe Mddlnaa 
em supermercados armazens ampõnoa tDtas de carrd~Millda e 
c~n~gmo,.. medida que ac:ent1ana a WitCDiiilllcla no.-. ..n 
nscos para a saucle do& usuarios dado o Clll'81a" r..atiiD da ....., 
verso ae Drodutos aDnlnC)ido6 

(IV)-ooporopeo_da_o....,_,._ o-----· polaa opeo-- ...... nos e seguros de saude das dMp=a· com rr&J ••-· pade-
ra VIr a ser daaan:IOMdo no mercado da _.. de -*.. o qw 
certanane conD'IIUirá pm~ 8ll*lha a ClOI1\Jbill ;• no IIIIDr t.m 
fl()lquea..--.aportedaconoumoda-
urn CCJI'lSWndor com malDi' poder de beuua••· que lliD • Ql*a
aonos c10 planos da Allda. -llaoido • oto•...., de
lOS mlliCif'as o Governa as1ant. anl8bullndO &illiiiidilaw•.
sentldo com as opaiÃAw de planOS • eaguroe. e.. ...._ 
mentos seguranad8 serão taallados qUMdo da + ;' no 
Congnosso Nacoonal da .. - ciscopllna.-........ 
planos a saquros de saude - aprondli na di* de anllm,. ca
mara dos Depul8dDS - a qual canfare I'IIDiinwl~~a~~ eo ecw.,.., 
NaCional de Seguros Pllvadas • poder fiecel&zerlor • Se; .,.r 
-da Seguros-- SUSEP 

M ....,.., .... WIM 5 
75 ;la 

AaiMdadedeQJII .. 14 .- da~A ... nD\WIID __ ...,_ __ pai" -doiA_ID_,.._ 
-(l'<itlanaMEFPn'371112) T------
YidadesiiCOioOoo"""" que Uida- illgum8-de-
<Inalo po•- do Governo no que ciZ noopeiiD a- Ccom 
algun'II!Joq_.._,_na_da __ ...., 
sena niUiol' de ca-l .• no ...., ou ...,. * ..-. de m....,., ..,.,..,. ...... qwo....,. pu r 1 .. • 3 r 

da-legal. COI .... -
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O GcMimo aca-ta da ..,....r 8888 controle de preços 
atnmb dlt nMign;t= da PonartL EnlralaniD, a medida requer 
,a,e' , w a"""""" é luz do rtaco da segutr-sa .t evarnual ra-
11011111*1 da 110111'111 um.......,-de-do maclca
......_ em partlciAr daiJNIIIIs da uao cont•nuo. onda latxn.IO-

- -- - podar do mon:ado o Governo 18m 
portanto, a ..,.~ a.-••• de evdar urna medida preapdada e 
mal pr---

Para 181'110. estio em cu1110 ....._ SObre a expanêncla no 
mio __ ,,.,..., .. ,. da~·-a-de m- alia· 

- de - com 10111s- da e.._ Ocodenlal o com 1'8110&-
-da F-T- CoRiosoan a <lo Dpao1amont af J...,_ 
ce (EUA), - - ...,, - da os1ooço """'"""' com o 
CADEeaSDE 

Par 11m. • - com noi8Ção a - do mod-•·-· 
'"" 9 do -•ilioo .-o Socnildoto do Acompanlilnionlo Eco-
-~··pelou~ E - 1&4& o Pi-116 do Consoloo Regio
nal de F.- do Dloolltlo Ftodanll, que havia dedaoado. an ..,_ 
potlllgam ...,.,_ .., jomlil O Globo, que 'os labooalóoios pnoli-

-....-..na-da~...-de-· 
(ooç) em .. .....-a ~ JU<foaal, o Po_ .. do 
CRF alrma que O Ulip 11 ~c nAo tam COI•"leai•&eniO de qualqla' 
........ '"lMr' ~I • par pede destas labora\OnOS !llDbnJ tuncJQ.
- ~- ,_..., cqa do qualquer -ração Em n&
IDJnl iiiiDii1181iiiiD o ••c r 1 raferlu-sa a uma pessoa 01.1 cargo 
_._, l 

Dollnlli---·--o-de--....... ,._ ........... e---.. 6 de---- IIÇAo 
panaL 

-da~ Ecor1Clmoco doM
daF--

O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrcc1n10) - V. Ex" 
será atendido na forma regomental. 

Concedo a palllvra à nobre Senadora Júma 
Marise. 

A SRA. .JÚNIA IIARISE (Btoco/PDT - MG. 
PronuiiCI8 o segwnta dtacurso. Sem nMsão da ora
dora.) - Sr. P18111denle, Srs Senadores, venho ma• 
urna vez a esta lrlluna para abordar a q~MSiio do 
luncronall&mo, nlo só federal, mas também estadual 
e munocrpal. 

O fui'ICIOnaliSifiO públiCO, 1o1 eleito pelo Governo 
neoliberal como bode expratório. tem sodo urna ãnco
ra IIIVI&Ivel do Plano Real. Para o eqUillbno das con
tas púbiiCIUI, pras"IPO"'' do plano de estabollzação 
econOmica, o Govemo alardeou cortes nas despe
sas. O -ullado tem sido um verdadeiro massac~e 
de urna categona que nio tem poder de pressão e 
de baoganha. aspec:alrMnte num panorama de no-
C811São acon6nica e diante da estratégia da políbca 
de naduçlo do pader do Eatado. 

P- agravar a eft!llçlo. sustenta-ii& sob~a Jll· 
!aras qiiiiSiicln.tveis: a ..,..,._ dependêiiCIB do fluxo 
de Çllpdal& estrangeiRIB, IIIQiamlnta recompensados 
com aftlss•mas taxas de fURIB. Para lazer laca aos 
compro- llllemaclonals, o Governo promove 

um verdadeoro congelamento de salários dos seM
dores públicos. 

PensandO bem. eXIste ate uma lógica nesse 
estilo de governar do Senhor Fernando Hennque 
Cardoso· e mUlto rna•s cõmodo e multO menos ams
cado opnmor o Já opnmodo lunaonabsmo do que bn
gar com os goandes detentores do capttal. 

Asaom se explicam as verdadeiras agressões 
que vêm sendo cometidas contra a categona dos 
servodoi8S pubhcos. que há três anos e três meses 
têm seu poder aquiSitiVO solapado pelo custo de 
VIda, enquanto seus salános pe~ maltera
dos. Não se trata aqu1, Sr. Presidente. de reMndocar 
aumentos ou vantagens para o fllllCIOIIalismo. que, 
aliás, nos pa1ses desenvolvidos, é consoderado patn· 
m6"'o nacoonal. Trata-se de -reMndicar tão-somente 
a IIICOmposiÇio dos seus salários. VISto que seus 
enldores, enll8 eleS o própno Poder PúbliCO, têm 
sido ompfacaveiS na cobrança de suas contas. Ora • 
todos sabem que es contas de água. luz, e telefone 
têm data marcada para serem pagas; se os funcoo
nénos públocos, pnnapalmente os estadUIIIS, não pu
derem qwtar as contas no dia locado pelas compa
nhias de eneogoa elétnca. da saneamento e rede de 
água. )IISiamente por eslarem com seus salános 
atrasados. pagarão essas contas postenorrnente. 
com multa Corno se vê, o Governo nio esté dando 
o ...smo tratamento aos salános dos s.vodoi8S e 
às cobranças. pnnc1palmente das comas públicas. 

N- contraposiÇio de 1nte1881188, tem o Go
verno Federal. a seu lavor, a condição da legalidade, 
ainda que espolna e degítime, ainda que cruel, desu
mana legalidade, que vem sendo SIS!emabcamente 
amparada pela letra !na do ordenamento juridlco. 

Aqlarado por - onterpretaçAo da le1, o Go
verno vem atropelando o pnnclplo da ISOIIOIIIIIl e a 
preconiZada nMSiio dos vencomentos. promovendo 
o descompasso entre o valor social do trabalho do 
seMdor e sua m1nguada ~amuneração. 

A ConstituiÇão Federal, em seu art. 37, inciSO 
x. estabelece: 

Art. 37. . .......................................... .. 
X - a nMSio geral da remuneração 

dos seMdoi8S públicos. sem diSbnção de ín
dices entre seMdores púbfocos CMS e milita
ras, lar-ile-á semp~a na mesma data. 

A La n" 7.706. de 21 de dezembro de 1988. 
em seu art. t•. dl&pOe que "a partir de 1989 o mãs 
de 18f18110 será cofl&oderado data-base das reVIsões 
dos vencornentos, salános, soldos e proverotos dos 
servodoi8S CMS e mditaru da Admmistlal;ão Fede<al 
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D1reta, das Autarqwas. dos extmtos T emtonos Fede
raiS e das fundações publiCas • 

Para a Sup~ema Corte a Leo n• 7 706 não re
gulamenta a norma contida no art 37, 1nc1so X, da 
Constituição, mas apenas expressa que os reaJUs· 
tes. caso venham a ocorrer devem benef1c1ar •nd•s· 
t1ntamente a todos na mesma data. 

No nosso entendimento, a aplicação conjunta 
dos diSposi!IIIOS da Carta Magna e da refenda lei or
dlnana ImpliCam a concessão de Jeatuste na data
base estabelecida Se ass1m não fosse, ou seja, se a 
concessão do reajuste - competênaa pnvllbva do 
Chefe do Poder ExecutiVO - não se 1mpusesse. con
forme entendeu a Suprema Corte, a lei estana per
derldo, portanto, a sua efiCBCIB. Afinal, por que motl· 
vo se havena de estipular uma data-base se D POder 
Executivo, alegando não haver convemãnaa e opor
tunidade, pudesse lazer dela uma mera abstração? 

Por entendermos ass1m e que o Pallldo Demo
crático Trabelh1sta 1mpetrou mandado de ~~eg~~rança, 
o qual, julgado em maiO de 1996, fOI 1ndefendo pelo 
Supremo Tnbunal Federal Af1nal, embora o Sup~a
mo tenha outro entend1mento, a Le1 n• 7 706, na 
nossa Interpretação, data venia, regulamenta o diS
positiVO cons111uc1onal que trata da "I"IMsão geral da 
remuneração dos senndores publicas• Tanto e as
sun que, em lodos os anos postenores a pJOmulga
ção da ConstituiÇão Fedeml e antenores ao advento 
do Govemo do Pres1dente Fernando Hennque Car
doso, os senndo111s públicos federaiS - CIVIS e llllhta· 
nss - foram rearustados, na forma da lei. em 1989, 
pela supracdada Let n• 7 706, de 21 de dezembro de 
1988, em 1990, pela le1 n• 7 974, de 22 de dezem· 
bro de 1989; em 1991, pela Le1 n• 8.162, de 9 de ra
netro do mesmo ano, em 1992, pela Le1 n• 8.390, de 
30 de dezembro de 1991, em 1993 e em 1994. pela 
Le1 n• 8.622, de 19 de 1ane1ro de 1993, e, em 1995, 
pela Le1 n• 8 880, de 27 de ma1o de 1994 

Tal seqiiênaa de raBJUSies. todos 19gldos por 
leiS, a nosso ver coriSubslaiiCIB a t.a de que a pn
melra delas, a de n• 7.706, 19gulamenta o diSpositiVO 
constrtuc10nal que trata da reviSão ge~al da Jemune
ração dos seMdores pubhcos 

Na defesa do noseo ponto de VISia, aa.ddamos 
estara a PJoposla de Emenda à Constllulção,. 41197, 
usualmente denornneda "Reforma Adm1nilllnlbva", 
que está por ser prom~ Em seu arl 37, mc1110 X, 
a Cilada PEC assegura "revisão geral anual. S8f11111! 
na mesma data e sem diiiRIÇão de índices" 

018, se a propna Reforma Admmlslraliva. pro
posta pelo Governo, as&lm estabelece, é porque a 
1nterp1111ação conJunta da CorJStltulção de 1188 e da 
Lei n• 7 706 suSCita o entend1memo de que se nnpõe 

ao Pl'eSidenle da RapúbiiCB a obngatonedade de en
caminhar Mensagem propondo o 18Bjuste doa HIVI
do~es Pode ate mesmo, como JeOenternenta adver
tiu o l\illllJSIJO da AdmllliSiração, Bnssser Peran, pro
por o ~aatuste de allquota zero O lato e que, para 
nos, houve om1ssão do Goverr10 no que diZ raspello 
a reVISão dos salanos dos ser'VIdoJes pubiiCOS nes
ses ulbmos trãs anos no País. 

De qualquer forma, se o clespolcho da Supn~ma 
Corte desobnga o PI1!Sidente da RepúbliCa a IMiotar o 
cumpnmento da le1, por outro lado. não o Impede de 
fazã-lo Portanto, a questão agora e outra. Estamos fa
lando da falta de se~etMdade polfbca do Gavamo, 
que prega a ~ do Estado minmo e conlen! 
ao men:ado o dom de solucionar lodos os males, ba
lando o fui1CIDnaiiSmo publico a pão e água. 

Hé exceções - o que, ai18S, contrana todo o 
pnnciPJO da ISOI101T118, consagrado em nosso ordena
mento JUrídiCO Ao Governo Femando Hennque Car
doso, apliCa-se aquele velha méxlma de que "'odos 
são JgUBIS perante a le1, mas uns são maJS IQU8IS do 
que os outros" 

Assim, seletos grupos de senndoJeS toram 
aqu1nhoedos com vantagens especiiiC8S, durante e 
atual AdmlniStiBção, por 1'111110 de seiS medidas pi'OIII
sónas, 1gual numero de le~s ord1nénas e um dec:nlto. 

Quanto a Utilizar med1das piOVISÓnas para ga
rantir gratificações e vantagens dMIISBS a algumas 
pequenas parcelas do funcionalismo - Instrumento 
Inadequado para esH l1m, por não se tratar de me
téna urgente e relavante -, o Governo VIOlou a CoriS
IIIulção, ao 1gno1ar o pnnciPJO da ISOIIOnua, uma vez 
que o Art 39, § 1°, ass1m estebela ce: 

• A le1 asseguralá aos senndonss da Admllllllra
ção D1reta ISOIIOITIIB de WIICimentos para cargos de 
atnbUJções 1gu81s ou assemelhados do meemo Po· 
der ou entle senndores dos Poderes Exec:ubvo, Le
giSlatiVO e Judlcano, teSSBivadas as vantagens de 
caráter IndiVIdual e as relatiVas à natu111za ou ao lo
cal de trabalho • 

A- propósito, 1nvoco o entendimento de Jo
slmar cantas, editor da seção Dll8llns e JU8IIçBB do 
Cornio BI'IIZII..._: 

• Junta-ee à 1legalldede da pRMdfJnaa 
n&~lfes!ação de tratamanto lllJUSIO para o 
cxqunto do fullCIDfl8llsmo, Com os l8l6nos 
congela a hé quase ta anos•- fé .-o ...., 
de tJta anos -, •os 8llf1lldora& públl«m ae en.,.,....,., em sduaçio de penúria •n•• 
Pois. COIISideiBda a 111f1ação recot .:-.coda pelo 
Governo ao curso do Plano Real, os ltn:toné
nos amargam perdas...,_ de 58%. • 
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O pmallsla, ao atenlar para as afrontas JUrídi
cas que se observam no tralamento dadO aos servi
dores publiCO&, não perdeu de Vlsla o lado humano 
da questão, tanto que advertiU para a srtuação de 
"penúna alarmante" em que se erx:ontra a categona 
Tal sensibilidade, no entanto, não se rnandesla entre 
os nossos governantes. que 1mpõem um verdadeiro 
arrocho salanal aos seMdores públiCOS do País 

Trago, para Ilustrar o meu pronullCiamento, a 
matena do JOrnal O Globo, do d1a 11 de Jllllelro, Inti
tulada "Arrocho empurra os sei'Vldores para as gar
ras dos ag1otas". Descrevendo a Situação predomi
nante na Esplanada dos MlniSiénos e no lullCIOna•s
mo público federal, a reportagem relata: "Num aper
to sem precedentes. os lullCIOnános buscam. cada 
vez maiS, donhe110 nos BgiOias, vendem os vales
transporte e procuram lazer 'biCO' nos momentos de 
folga para co~lementar os salános". Informando 
que os sei'Vldores "sio responsáveiS pela me1ade 
dos ~t1mos na cidade, apesar de não repre
sentarem nem um quarto da população econormca
mente atNa" de Brasílra, o Jomal- Hugo Marques, 
autor da reportagem, al1rma que eles pagam turos 
de 11,5% a 13,5% ao mês. 

A n1nguém - mudo menos ao Govemo - é per
mlbdo ~gnorar as dificuldades que afligem a catego
na dos s8Mdores públiCOS. Enquanto permanecem 
há quase 1.300 das sem I'IIB!Ysla, os preços C011'118· 
tmvos acumularam aumentos, desde o iníciO do Pla
no Real ate o final de 1997, de 48,2%. Os preços pu
biiCOS aumentaram a1nda rruus, ,_ período, aJ. 
cançando o palarnar de 85,4% O lndlce de Preços 
ao Consum1dor, o que ma1s d1retamente atera a VIde 
cobd1ana do adadão. lo1 de 223,17%, em 1995. de 
acordo com a FIPE da USP: no ano segu1nte. de 
10,3% e, no ano passado, de 4,82%. 

Racente levantamento feito pelo jomal O Estado 
de S.Paulo conclu1u que as lelilas públiCas, de ras
ponsablldade do Govemo, foram as de IT1BIOI' 18111uste 
11-'e o l'liao do Plano Real. "Descle 1995, o Govano 
vem comg~ndo as tantas públicas acma da mécia e 
elmmando as drh= !JIMIS IICUI1Uada8 em governos 
antanoras. Com ISSO, atendeu nio só recomendações 
de organsmos como o Banco Mundial, no caso dos 
preços de ene1g111 elélrlca, como tomou as esQdaiS 
atratrvas para a pnvsiiZação e IEMlu a 1'1111101' parte das 
e"11ft!SBS paM:as a saram kJcratlvas. • 

No ano passado, as !antas púbiiCBs e os pre
ços controlados pelo Govamo solraram verdadeira 
explosão· gasolina, 4,1%; áloool, 4,2%: água e esgo
to, 4,5"1., gas de cozmha, 8"1.: &nei'IJIB alélnca, 9.8'!1.. 
transporte c:oleiNO, 12,5%, metrO, 25%: correiO, 
46,7%, e telefone. 176,7% 

Há multo, os nossos governantes vêm em
preendendo verdade~ra perseguiÇão a assa classe 
de trabalhadores. como aconteceu com a quebra da 
estabilidade na reforma adm1mstrat1va Na ocaSião, 
apesar das advertilnc1as Que f1zemos, prevaleceu a 
tese govem1sta. ou SeJa. a afronta a Constrtu1ção. 
especalmente ao disposto no Art 5°, IOOISO XXXVI, 
que assegura que "a le1 não preJudiCará o d1rarto ad
qulndo, o ato JUrKIK:o perferto e a COISa JUlgada" 

Para o Governo, é murto rna1s fácil espoliar o Já 
aspolado, o já combalido, o desventurado servidor 
públiCO, do que medll forças com os banque1ros, 
com os ollgopóllos, com os Investidores lllBBCrupu•-
SOS, que t1ram proverto da srtuação de depandên· ~ 
em que se encontra e se aprofunda o Bras11. 

Nessas cllcunstânc~as. não ara de se estranhar 
o "pacote l1scal" de novembro do ano passado, ela
borado em rasposla a cnse aslábca. Entre outras 
medidas, sacnfiCBva-se, ma1s urna vez, o funciOna
liSmO públiCO com a anuncada demrssão de 33 mil 
serVIdores. O tempo passou. e o Governo, reavall&n
do a srtuação. desiStiu de demlbr sob a alagação de 
que os alertas da cnse já se havam atenuado. 

Na verdade, é preciSo diZer que a degola dos 
semdores fOI evrtada por Outro& IIIOINOS. A de1111S· 
são proporc10nana ao Govemo uma economa anual 
de R$340 malhões. mas 1mpllcana um gasto extnlor
dllláno, para esta ano, da R$327 ll'llhões, a título de 
lndeniZllções trabalhistas, ou &eJII, o beneficiO da de· 
gola sena pratiCamente anulado, pelo menos no pn
malro 1nstanta 

Alam diSSO. não custa lembrar que eslamos 
num ano eleitoral e que o Governo - já tão rapudra
do petas servidores - podena perder de vez os votos 
que ainda lhe restam por parte dos serVIdoras demi
tidos e de todos os seus parentes. 

Este Parlamento tem sua parcela de responsa
bilidade na alldN& Situação em que se encontram os 
servidores públiCOS do nosso País. São trabalhado
ras que. por falta de urna políbc:a c:on&aa1te de re
cursos humanos e de valonzação da sua função so
cral, hoJB vivam prabc:amenta marginalizados, com 
salános defasados a sem parspeclrva de maliana. 
Não há qualquer ast1mulo a sua a!Mdada. O desca· 
so governamental laz com que exerçam atMdades 
extras para ganhar algumas mlg&llas a manter o 
seu padrão de vida ou até mesmo pan1 sobnMvar. 
Em sua ma10na, abdiCBm do repouso merecido das 
lénas para trabalhar em outro ramo e cobnr com ISSO 
suas despesas; cortam gastos na educação dos li
lhos, na assrstãnciB médica, na alimentação, e re
nunc~am até mesmo ao lazer da lamllia. 

O r&ajusta salanal dos saMdoras 11111Õ&-se 
agora em respeito à ConBIIIUIÇão. ao ordenamento 
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JUridocc e aos pnnclp105 basolares do estado de doreo
lo Descanade essa vertente, o reaJUSte se ompõe 
pelo paclo socoaJ que deve poevafecer nas socnede
des democrábcas, pela atdude cnstã e humanltána, 
pela etoca na qual se deve con:unscrever a tegalldade 
no nosso País 

Freqüenlemente temos ouvodo dos nossos go
vernardes a manifestação de que os seMdores es
tão sendo responsáveiS pelo afto cuslo operaCIOnal 
da rnaquona adrnnostratova Mas o Govamo se es
quece que eles estão praetando um melhor seMÇO à 
nossa população e ao Pais, atendendo do outro lado 
da mesa, do outro lado do balcão, em qualquer abvo
dede. corno na área de sa6de, especolocamente nos 
hospotaos públocos, prestando onlormações, ,_ban
do os pedidos de 1nlorrração, fomecendo o anda
mento de lodos os p~ c naos nas autarquoas ·e nos 
órgãos públtcos de lodo o Paos 

~ precoso repensar a aotuação dos funcoananos 
públiCOS que estão desLSIIIIKJfados, deseaparança
dos e sufocados, IIObreludo pelo congelamento de 
selános. Nesta rallexão. Sr. Presidente, onvocamos a 
Constotuoção Federal e mostramos que este Gover
no, tão fogo assumou os destonos do País, promoveu 
um verdadeoro amx:ho salanal comra os seMdores 
públicos. os trabalhadores e os apoMntados En
quanto osso, o cusw de VIda e, cenamente, o custo 
da cesta básica têm aumerdado gradatovamente 
Ora. como pei'I'TIIbr que essa sotuação permaneça 
sem uma posoção e urna deciSão por parte do Go
vemo Federal? 

Anunaa-se que amanhã o Govamo deverá 
conceder um aumanlo de R$10,00 ao saláno mino
mo. ou S8JB, passará de R$120,00 para R$13>,00. ~ 
precoso que o PreBidente Fernando Hennque pense 
um pouco nessas trabalhadores que hoje ganham 
R$120,00; nos 18 molh6es de IIJIC)II8IDdos que ga
nham um saJáno monorno e não têm sequer condiçõ
es de aVIBI' urna receda rnédtca. Será que eles con
seguorão ter condoç6es de SObrewver neste País com 
um aumenlo de R$10,00? 

Sr. Prasldente. com essas consde!ações, con
cluo meu pronuncoamento. 

O SR. PRESIDENTE (carlos Patroconio) - Os 
Sra. Senadores Gilberto Muanda, Francelmo Pel'lllra, 
LúCio Alclntara, Odaclr Soares e Joel de Hollllnda 
armaram ciscu,_ à Mesa, para saam!UJI"..W. na 
tonna do diSposlo no art. 203 do Regomamo lramo 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM)- Sr 

Presidente. Sr"s. e Sra. Senadores, da ArnamniB Já 
se falou mudo, mas pouco tem sido ddo sobre os 

mosténos que cercam sua onesgotável diversidade 
ecológoca. Para reverter esse quadro, coemosfas do 
mundo ome~ro se debruçam hoJe sobre a onhnda ca
pacodade de a Amaz6MI8 reurar, aomazenar e reprodu
mlauna e 110/a as rnaa vanadas possiveos Estudos e 
pesquosas têm-se multoplocado na regoão com o propo
SIIo de onvestogar as raz6es que JUsllfiquem tamanha 
prodogahdade da naturaza Ouamo maos se o.-toga, 
tanto maos se acumulam novas cfassllocações. o que 
acaba por 1f111Uis10nar novos e intngames siStemas 
explocabVOS demro do unN81110 coentfhco. 

Maa do que o rnaoor pulmão da terra, a Flores
ta Arnazõnoca passa a áer reconhaCida como o maos 
nco e ondecdravel ecossostema do planeta Para se 
ter urna loQI!Ira odeiB do que sogndoca osso, cabe trans
crever trecho da reportagem publicada pela r.osta 
Veja, em edição de dezembro úlbmo, llllegralmente 
destinada à Amazónia Drz o trecho: "Só de 1990 alé 
hoje, 7 espéCies de macacos. duas de aves, alguns 
roedores e dezenas de p80I8S e sapos novoa foram 
anconlrados na Arnazõnoa e descnlos pelos Ci&illlillas 
Apenas no Parque Nacoonal do Jaú, em conco anos de 
-.elo, foram deao t.ertas doze oovas eap4ca de 

-· duas de sapos, doiS roedores e duas árwras. 
Numa reserva lldogena no Xongu, os pesqusedores 
acheiBm quatro sapos e um novo papagaoo • 

Diante dessa ob(ehva constatação, a estupefa
çio lama coma da conscoêiiCIB da comullldede coen
tlloca nacoonal e mternscoonal, que se pargunfa, com 
parptexodade, como p6de as sucessovas tranalorma
ções geológocas moldar um amboente ecológico tio 
belo e. somultaneamarde, tão vasto e oomplexo. 
Para espanto de lodos, segundo cálculo recente de 
pesquosadores, a ~ Arnaz6noca abriga, em 
seu temtóno, emre 5 mdhilea e 30 molhi!es de plan
tas dlierentes. 

Ora, a somples lettuoa de números tão doslantea 
erdre so ondoce o maos abaolulo descon:'I8Cimllnlo do 
que S8JB, na realidade, a Arnaz6nl8 Trata- de um 
ontervalo quantdatovo que sugere a eqiiMllênCia de 
uma 1<11Snsldio sideral, a 1mensodão de um buraco 
negro, o buraco da 1g110râncoa humana. No caao da 
Amaz6noa, o onfinito de nossa ognorAnce adquore 
propoiÇÕeS assustadoras, uma wz que o valor lnlino
teunal de nosso conheamento sobre a regllo sogno
locs nada. ou qu- nada. na rota hostónce da Ciên
ciB rumo ao domíniO da natureza 

A ...,re não que se tem é que tudo aonde se en
galinha quando se trata do mapeamanlo da área ama
z6noca. Até o momao llo. 30 rnl plantas foram devida
mente catalogadas e drsificadas conlom18 a pedron
zação Cllll'lllli:a de gênaiO e espá:oe, o que, ao final, 
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eqillvaJe a 10% das planlas de IDdo o .-_ Das 
30 mi espécies de tqe alá os 5 mil>ães de amaML 
há anda rrudo chão a pen:onar a nUla biologia a 
descrever, supõem os bolàniCOS maiS obmistas. 

Do lado da fauna, a diV&rsodade acompanha a 
mesma dimensão de 1nf1nodade. Segundo dados pu
blicados na mesma ecfiÇáo de YeJII, há maiS de 300 
espeaes de mamíferos Circulando pelo ecossiSiema 
amazõmco. compreendendo os blcMs mais sunpãt .. 
cos aos maiS móspotos. Enquanto, na JllniSinl c:ate
gona, qualquer tunsla se estanecena ~ a beleza 
selvagem da onç&"iJintada, do lobo-gUIUá, do taman
duá-bendeora ou do bolo cor-de-rosa; na segunda, 
se espantana com os hábitos nada COI1VMCionals da 
preguiÇB, da enranha ou da suçuarana. 

Mais amda. se o aasunto tor a biodlvenHdade 
fiWIIIl, a Amaz6nra possu1 quase 3 mi espécJIIII dife
rentes. Apenas para ilustrar, só nas áglms do Rio 
Negro, nadam 450 espécJIIII diSbnlas de pe1X8S já 
ldenbflcadas e descnlas pelos aaubslas. Para afallo 
de comparação. em toda a Europa, as aspécl8s de 
água doce não chegam a somar 2110 unidades. 

Todavia, apesar de Ioda sua nca biOdiversida
de, a Floresta AmazõniCS esconde, ~ muda sabe
doria. -. palnmãrua ecológico dos ohls e da de
predação I"Mnana, graças a que grande parte de 
sua prMervação tem Sido ~ garantida. 
Como narra o zoolog- José MáR:io Ayn~&, ciJado 
pela Veja, se uma pessoa p8ICCinW 10 quilámelras, 
a céu claro, runs mala VIrgem da terra finna, verá, 
no I'IIIIXIII'IO, 2 ou 3 bandos de macacos, uma culia e, 
quiÇá, wn Wllldo. Isso compruvaria a c&JII""idade na
tuml de a Florasta se prolegllr contra -llados que 
V1Se111 tilo-somente a sua depradação. 

Ahés, se niiD tosse por diSpor dessa caractarfs
IICS, mudo I'I'IIUS da Amazônia Já tana Sido diZimado. 
Nesse sanlldo, a RICIIFIIe sanção da lei ArrDanlal 
pelo PI'8Sidenle Femando Hennque desarr..,o"'ará 
papel CIUCIIll no processo madlável de protaÇio e 
preservação do terntóno arnaz6rllco. ,. prábcas 
USUIIIS e cnnu,_ da atear fogo ê Floresta VISIII'Ido 
a cnaçAo de pastagem, as aiMdades pradat6na da 
corte 1ndiScnrnlnado da árvores visando à CCimiiiCIIIII
zação c:lanclaldlna de mademl. lUdo está clavldaman-
18 tipificado como transgrassão penal na nova Lei, 
confonna a Seçio 11, que versa sabre os cm.s con
tra a flora. 

Ainda que o al'bgo 43, que pnM8 detenção 
pam quem hzassa uso da togo em flonlslas, tenha 
Sido vetado pela Pr&Sidêncla da Rep(lbllca, o Alllgo 
41 não deaca margana a dUVIdas, uma vez que ldan
llflca como cnme a provocação de IFICindio em mata 

ou floresta. No caso da derrubada de árwres, o arti
go 45 expressa, categoncamente, que 'cortar ou 
lraFISformar em carvão madeira de lei ( ... ) para fins 
induslnals, energébcos o•J para qualquer outra ex
ploração, econõmJCa ou não', acanelará ao trans
gressor. alem da muna, reclusão de um a dots anos 

À proleção da fauna a le1 reserva uma seção 
IISpeCI8I dentro do cap11Uio 1ntdulado 'Dos Crimes 
Contra O MeiO Ambll!nle'. Nela, o arllgo 29 pl'8'4ê 
que, se alguém "matar, parsegu1r, caçar, apanhar, 
UIJUar aspeames da fauna sdvestre ( ... ) sem a devt
da pev ão ( ... )', IIICOrr&rá em detançio de 6 me
ses e nUla. Isso não se desbna, decididamente, ao 
uso que os lndJOS bras1la1ros fazem culturelmenta da 
caça e da pesca, Já que para esras a IICibralmiéiiCIB 
do homem deve -r. ~. IIIISOCI8da 
a um ralaCionameriiD siFnblobco a eqwliblado ~ a 
natureza. 

A proposdo, se dependesse da rnlanar sabe
dona das comunodades Silvícolas da Amazõrua, tar
tarugas, anranhas e J8C1118S J80181S semnam de ban
quete a tunstas desaatredos, predadonls e pe1V81'

sos. Pam ~ SVIIar que, nEle mundo pós
moderno, a exploração devaStadora dos -
econõmocos da AmazõniB promova dasaqu~lbnos lr
revarsiV81S no ecossiSiama da região, surge o arbfi
CIO democ:rábco da le1 Amboental como me10 regula
dor de taras diStorções no relaclonamenlo ho
mem/natureza. 

Como bem se observa, a parbr do monadD 
em que a le1 entrar em VJgOr - no prólamo di& 30 de 
man;o -. a Floresta Amaz6mc:a poderá raspnr com 
menos IFliiSgurança quariiD a sua sabra""'ênaa. Po
rém, I'I'IIUS do que o podar coerCibVo e penlll da Lei..o 
que ~ria &qUI é O caráfer CMIIzador, cjliél .-pe
dagágtco, que 81nda deve ser realçado como pano 
ele fundo de todo o JIFOI8Io nonnabVO do 11'810 am
biente FIIICIOF18l. Se. no dom1nio da moralidade, dos 
coatumes e dos valaras I'I8CIOn&IS, a ~do 
1111110 anuente não prevalecer na conaullncia do ci
dadão bi'IIUeiFO, de nada adianlalá todo o 88lorço 
do Estado em regulamentar o ralacloraMnlo do c .. 
dedão br&SIIeoro com a exuberante natureza do Pais. 

Em Slntese. apruveiiO a ocasrão nllO s6 para 
JUIIIar l'llnha voz às milhares cubas que nio se can
&mn ele exaltar a maravilha da Amaz6ra., mas tam
bém para e~r o papel que a nova lei Anüan
tal deva desempenhar na pollbca da. Jllotaçáo e 111&
servação da Floresta ArnazõnJCa e de lotla sua nfini
ta boodM!I'Sidada. Tenho COFIVICÇão de que, com a 
IFIIaNalção da le1 AmiHental. uma alvlssaJwa pers
pecbva parece surgir no honzonte do Pais, no HU 
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Incessante procs,so de arnadurec:unsnto e da c:Mh-
zação 

EIB o que eu bnha a d1zer 
Multo abngado 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) -

Sr Presidente. s.-.. e Srs Senadores. a Ares de LI· 
vre Comé1t:10 das Amencas - A.lca - dará. esta se
mana. maiS um passo 1mpor1ante paiB I1811Sfonnar
se em realidade. 

Santiago do Chile receberá. neste 11m de se
mana, os P-.denles dos 34 países do Continente, 
exceto CUba. para maiS uma Importante rodada de 
n&goci8ÇÕeS. 

Tlala-se do 1niC10 concreto das conve!UÇ6es 
com Wllall a dellmr o ano de 2005 como o 1nlc10 da 
eleWa llqllemenlaÇI.) da grande assoaação corner
cllll hernslénca. 

O passo ..-1 foi dado em 1994. com a pnna-
111 nsuru1o de Chefes de Estado do Henvsléno, em 
M1811'11, quando se delin1u a Integração 8COIIIIIIIIC8 a 
o 1MB comén:lo como "easencas à piOSpandade 
dos povos do COI IIII ...-.te amencano• 

8eguKam-ae as nK.Inliies dos ITWIISIIOS IIISPIXI· 
s6vals pelo Cllllléii:IO no HemiSiéno, em Oemler, Es
tados Unidos, em JUnho de 1 995; Cal'lagena, na Co
IOrdlla. em maJÇO da 1996; Belo Honzonte, em MI
nas Genus, em ,.10 de 1997;e San José da Coata 
RICB, em maiÇO deele ano. 

Em o.-. os m.,ISIIOS estall alece18111 um 
Pft>!IIBITI8 de 118baJho para p18parar O .. ICIO das ne
goc:IBÇÕ8S e decldnam que a Alca devena.., com
palíval com as 111gras da O~g~~niZBÇiio Muldal do 
Cornéii:IO. 

Em C&l'lagena os mniSIIOS dehn1ram os panl
metiOS para a "'9"'1"Çio dos novos giUf)OS de !la
bailio nas áras de compras gove~. d-
tos de propnedade ollalectuel, S8IVIÇOS e politica de 
conconêncla. 

Em Belo Honzonte, os mniSbos concordanun 
que as negonaç!ies elebvas da Alca deveriam co
meçar na 11 Cúpula das Arnéncas, em abril deele 
ano, em Sanbago. 

Uma declarao;ão miiiiShlnat con1unta. -
p!Oduzlda, NBfllh IOU a irnportAIICIIl do setor PfN8do 
e da pa"'«:<paçiin das lideranças smiCBIS no procas
so de llllagraçlo. 

Em San José da Coeta RICB toram alcançados 
apenas BCOidoa aobre questóes 1~. pnlpai&IÓ
nas do BIIWiilllo prasldei'ICIIII, e definida a consblul
ção dos 1018 grupos da nagocuiÇio, 11111111IBII'ido-.se 
para a raumio PIWidei'ICIIII as quest(les sobnl as 
quaiS não houve consenso. 

Esta 11 Cupula das A.méncas deverá m&IC&r 
uma Vltóna dos pa1ses sul - amllncanos, do Melco
sul e do BIIIB~. em patbcular 

Traia-se da aprovação do pnncip10 do elngle 
undertaklng, ou se)&, o entend11nento de que a Alca 
so começara a func10nar quando todos os pontos 
est1verem resolvidos 

A posiÇãO nol'le - amencana, sustenlada nos -
uh1mos encontros a nível m1n1Stanal, 1ncluslw no 
maiS recente, na Cosia RICB, é no sentido da que, 
cada area sobre a qual hllja acordo. deve - ime
doatamente opalliCIOIIIIIIZBda. 

A d1plomaaa b1881le118 mandastou-se deada o 
•mc10, contrána aos acordos pai'CIIIIS, devido, sobnt
tudo. às ddereriÇBS em paso IIIIIIIICBIIO e tecnológiCO 
das parles BfiVOI>ldas, o que podena expor a llldús
tna naaonal a uma co~ pradatóna. 

Nossa pos.ção é clara a liberação comai'CIIII 
tamaiS poderá ser unilateral, B!n deto11.mD doa pai
ses em desenvolvimento. 

Um acordo nessa dlreçio passa, Obngalona
mente. por uma reVISão de pallbca proteaoniBia poa
IICBda paios Estados Unidos e que vwn aletando di
versos produtos da pauta bi'IISiielra de expcxtaçio 
para o melt:Bdo norte - amencano. 

Ternas como as cláusulas aobre trabalho e 
me10 ambiente. hberaçiio coman:oal e ~ par
CiaiS, que contrtnnram para formar um ""• •• ,_ 
reui'IIÕ8S a nível 1TU1118111nal, panlerão tooça no en
contro do Chile 

A agenda de Sanbago dará ênfase aos apec
tos pollllcos. 

o fol'laleclmsrllo da demociBCia, ·- 11. ~ 
lldade politiCB no ParagUBI, a enadicação da pobte-
za e a aduc:ação serão temas ~ntes nas dia· 
cusaões na Cllpllal chilena. 

Na verdade, a posiÇão dos Estados Unidos na 
11 Cúpula das A.méncas -rá entraquecllla com a 
recusa do eong__, amencano da negar ao Praso
dente Clinton a- paiB negoaar acoodoa co
lnerCIBIS 

A IIICUSB do Congi88BO da ~r ao p_,_ 
dente a 1118 rápida, ou r.. tnlck, da110118ba que os 
parlamentarea daquele pais ainda estão - dúvida 
quanto 11 efiCácia doa aconlos cama~ no lrrDto 
daAica. 

Masmo BSSim, na JeUniio de Santiago, os Pre
sldantes devenia estallalecer as COIIdoçéies em que 
atuanio os negociadoras dos grupos de t1abalho re
centemente cnadoa. 

Taos giUf)OS erMJivem temas de elaw te nlle
vlncla para a "'1JJanniiÇio da Alca, taiS como Aces-
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so a Marcados, lnvasllmanto, SeMÇOS, Compras do 
Setor PubliCO, Agncubura, Propnadada lntelaclual, 
Subsídios a Poii!ICB da Conconênc:IIL 

Ao Bras11 coube a coordenação do grupo sobre 
SubSidiOS a Ant1-Dump1ng, o que possibilitará uma 
diSCussão sobre o livre coméiCIO como fator de au
mento da oferta da emprego, espeCI&Imanta nos pai
ses do MaiCosul. 

Da mesma fonna, poss11HIIIare à d1ploiTIIICI8 
braslle1re abnr nagoci&ÇÕIIS amplas sobra a agncul
tura, anfocando sob181udo uma SI!JfldiC&bva redução 
dos subsídiOS que dlston:am o cornán:lo da produtos 
agrícolas. 

Ta~emos, em Santiago, um dálogo ele 1gual 
para '9Ual com os Estados Unidos. 

Estalemos pnnos para l8jllitar qualquer tenta
bVa de acelerar o pmcesso da cnaçio da Alca, sus
tentando a posiÇão que v1mos mantendo desde a 
reunião 1111n-nal da Balo Honzonta e confirmada 
em San José da Coais RICL 
~ o compromiSSO da 2005 como o 

ano da 1mplantaçio da Alca. 
Essa asSOCIIlÇio da kv1e coméiCID, a nNel con

bnantal, J&maiS podaré ser apenas uma ampliação 
do Nafta, o acordo que reune os Estados Unidos, o 
Canadá a o MéXICO. 

Tampouco 11M8b111ZBrá acordos da llllagração 
Jê nagoaados no àrnbdo do Man:osul a daata pare 
os demaiS pa1sas latino - amancanos a, eventual
mente. a Comunidade Europél&. 

O compromiSSO do BI&Sii com a Implantação 
da Alca é Irrenunciável. 

Queremos ~. abVamante, da um mar
cado que RIOVImanta um coméiCIO da 2 tnlhãas a 
500 bilhões da d61ai8S anuaiS a que IBUna um PIO
duto da m&IS da 8 trllhões da d6la1811, doa quaiS 
10%, ou Sllf8, 800 bllhõea da dólanls, constman o 
PIB brasll111ro. 

DaaeJBmos, com a Alca, a pniHIYIIÇão e o for
talaclmento da comun1dada da democraCias das 
Améncas 

Ansiamos pala promoçAo da prospandada ma
dl&nla a Integração acau6ma e o hvle coméiCIO. 

Persaguunos a arredK:ação da pobreza e da 
diSCrimll18çâo em nosso HemiSféno. 

Luta~emos pala garanti& de desenvolvimento 
sustentável a conservaçào do nosso m1110 natural 
para as futuras geraçõas. 

Multo obngado 
O SR. LOCIO ALCANTAAA (PSDB- CE)

Sr. PreBICiante, Sr"s. e SIS. Senadores, na úlbma se
mana de setembro do ano passado, o Pre&ldante 

Fernando Hennque Cardoso deu a conhecer a todo 
o povo breslia1ro, especialmente ao nordasbno, o 
Prog18m8 de Apo1o a DesenvolVImento da Frubcubu
relmgada 

No cjocumanto que !nota do Programa, consta 
que a n>glão Nordeste possu1 um cl1ma un100 no mun
do - o samHindc lroplcSI, com ums medi& de 3000 
horas de sol por ano, pa11111n Ido dasanvolvar uma agn
cultura 1mgada. com grande posslblldada de raaslrulu
rer o campa CDriCIIIIual sob~e o problema da agroln
dllstna a de geração de emplegD na legliio. 

Ddelentamente da outras ~eg16es saml-ándas 
do mundo, como as localizadas no Ctole, MéxiCO e 
Austrália, o Nordeste possu1 o umco cl1ma sam1-ando 
ti'DpiCIII do planeta. A 1mgação assoclllda a abas 
~l1llllras, lummosldade a baixa urmclada relabva 
do ar constituem as condiÇÕes favoráveis para a de
senvolVImento da uma agnculture 1mgada. 

Apesar dos baiXOS índices pluviOmétncos, mé 
distnbulçâo da chuvas, sacas panódiCSS, o Nordeste 
possu1 grandes bacias 1mgáve1S como as dos nos 
Slo Franc1sco e Pamaiba. sem contar com grandes 
manai1CIIIIS subtemlnaos prabCamante mexplorados 
e da fác1l -.se, em vános estados da ~egilo. 

Sagu1ndo ast1mabvas do Programa, o no São 
FI1U1CISCO com seus 1600 Km de extanslo, possu1 
potencial 1mad181o para 1mgar 600 mil hactai8S sem 
necessidade de grandes obras de Infra-estrutura h,.. 
dréuliCB. O no Pamalba e seus afluentes, com C8IC8 
da 500 km da margens agncultâvels, podam diBpom
bHIZBr ceiCS da 200 mil hactaiBS da álaa Irrigável. 
Outras áreas lá 8XISienles às vasantes de muitoS 
açudas e barragens, associados às águas subternl
.-s, pannmrão 1nngar ceiCB da 100 md hactai8S, to
taizando o polenCial 1mgável da todo o Nordeste da 
um m1lhão da hectan111. 

Uma das pri'ITISsas béslcas do Programa é 
que o mesmo não asp1ra à ongmalldade, e """ VISa 
transtarmar o Nordeste em uma ~eglão p!ÕSpera, e 
com sua nqueze cornparblhada soc181manta. Entre 
outras matas, o programa pnslende Implantar no mí
nimo 100.000 hectares por ano, com lnvesbmantos 
pnvados da ordem de 600-900 mdhões da dólares 
Cumpndas assas matas. o efeito madl8lo sará a ge
ração de 2D0-300 rml empregos d1nstos e ind1nstos, 
reduZindo di&SIIcamente o fluxo m1gratóno rural na 
l'&glio. 

O Programa tem como astretágl& central mdu
ZII o setor pnvado a 1nvesbr, fiCando o Governo con
diCIOI18do a p18Star o nacessáno apc110 que sa~1e 
faltou no passado, tal como. as ações da defesa 11-
tossanitána, organizaçãO da cadela agro~ndustnal 
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das pnncopaos produtos lrutocolas e hortoc:olas. torta· 
lecmanto da agncunura lamohao. pohtoca de cradrto e 
monlloramanto ambiental. 

Gostana de ressanar a oponoão do pesquosador 
Raomundo Braga Sobnnho, da Embrapa Que chama 
atenção para o lato de que ha maos de um seculo, 
três planos estrategocos tãm sido omplementados no 
senbdo de onduzor o desenvolvomento da regoão Nor
deste, tendo por base o aumento da produtmdade 
da agnc:uHura. • As pnmetras ações lederaos restnngo
ram-se ao armazenamento de água para o consumo 
humano e anornal. Isso culmonou com a decosão do 
tmpeno de c:onstrutr a pnmetra barragem do Ceara, o 
açude Cedro, em OuiXadá" A parbr de 1950, 115 polo· 
tocas federaiS concentraram esforços na ondustnalo
zação da regoão com a translerêncoa de recursos pu
bllcos ao setor pnvado atreves de oncentiV06 loscaos 
A teroeora hnha estratégoca teve onoao na decada de 
70 e 11188nu a agncultura omgada como um lato de 
desenvolvimento ontegrado da agncunura com a on
dustna. 

Dos três modelos o"1)1antados. a omgação as-
80CIIlda à agrotndústna too a rnaneora pela qual se 
VISlumbrou urna perspecbva concreta de p1111mover 
uma melhona SOCIO-econ6moca da população rural, 
através de tnvestoooe.llos do setor pnvado na nova 
fronteira agrícola rmgada, ellnllr1llndo desta forma os 
problemas ocomdas no passado, onde os trwesto
mentos publocos foram excessovamente dorecoonados 
para este setor. 

O Bras• undo o pnmeoro produtor mundoal de 
frutas rem uma partiCipação omsona nas exportaQõ
es, ahngmdo ,_ anos 1993194 cdras merioras a 
130 rrolhiies de dólares Por outro lado, o Chole com 
urna área omgade de 220 moi hectares exportou no 
ano de 1995 cen:a de 1,4 bilhão de dólares. 

As perspec!Mis de mercado no ãmblto intema
aonal são smp'-"- convtncentes. A Otgam~a
ção das Nações Unidas para a Alomentação e Agn
cunura - FAO estma que menos de 1% do !GIIal pro
duzido sep1 comeraalozado ontemacoonalmente. 
Como ext11111fo, o Cf8!1C1mento do consumo ale rroan
ga ,_ Estados Unidos da Amenca no período ile 
1975 a 1985. too de 194%, ou SIIJB. de um consumo 
de 16.000 lonaladas naquele ano. passou para 
46.000 tona'acte• dez anos depois. 

Considerando também o gogantesco potei'ICial 
do mercado ontemo demonstrado pelo crasctmento 
das tmportaçõas de 200 rrolhões de dotares. em 
1993. para cen:a de 400 molhões de dólaoes atual
mante. JU&tdoca-se qualquer esforço dos setores pu
bloco e pnvado em orwesbr neste setor 

O desabo esta lançado. Sara que se descobnu 
a formula magoca oara se alcançar o desenvolvme,.... 
to aQUolobrado e sustentado do Nordeste BI'BSIIeoro? 
Hostoncamente as falhas exiStentes em todas as 
tentatovas de solucoonar o problema crônoco da rrose
na na regoão decorreram da fana de ação conJunta e 
coordenada entre os setores publoco e pnvado com o 
obJetovo comum ae reduztr a concentração de renda. 
gerar empregos e tomar a agrocultura um negocoo 
rentavel 

Eia o que eu bnha a dozer 
Murto obngado 
O SR. ODACJR SOARES (PTB - RO) - Sr 

Presidente So"s e Srs Senadores. doltJO"me a este 
plenano no doa de ho)e. para JUntos relletormos so
bre a questão do orçamento publoco. Blnda tio rroal 
resclvoda em nosso Pais Para osso. para que relida
mos sobre a esséncoa do assunto. recuperaremos 
sua lllstona. seu surgunento e sua evolução no Bra
sol e no mundo OCidental. 

Com base nos pnncopoos apreendodos da hostó
na. vamos analiSar a srtuação atual no Pais, para 
então sugenr reformas que, entendemos. voriio solu
coonar o problema de forrroa madura 

As ongans rroaos oemotas do orçamento públoco 
são encontradas na Inglaterra Lord Macaulay, nos 
seus "Ensaoos sobre a hostona da Inglaterra", da 
1864, aforma que a maxoma segundo a Qual "todo m
posto deve ser consentido pelo povo" era "tão antiga 
QUe nonguem pode prectsar a ongem". 

Os hiStonadores da Coêncoa das Fonanças. no 
entanto. fixam essa ongem na memorável Magna 
Carta, salvaguarda das liberdades onglesas, outorga
da - ou 1'1181s preciSamente acerta - pelo R• João
sam-terra (John Lackland) em JUnho de 1215, após a 
controntação nos prados de Runnymede. Isso antes 
mesmo da cnação llo regome parlamentar. - que a 
Câmara dos Comuns reunou-se. pela pnmetra vez, 
em1265 

Na realidade, a Magna Carta too - pelo 
Re1, que lhe apõs o selo real. por tmposiÇAD das ba
rões, que a redigiram, rebeladas contra os encassos 
torãnocos de João-sem-terra, notadamente a eleva
ção da .aage - um Imposto pago pelos Yllssalos 
feudaiS para se eXtmorem do seMÇO mtlltar e para 
atender as despesas do exercrto real com as guerras 
-eo~rase~b~ 

No otem t 2 da Magna Carta. locou estabelecido 
que 

"Nenhuma -.r.ge ou taxa pode ser lançada 
no nosso reono sem o consentimento geral, a não ser 
para armar cavaleiro a nosso folho 1'1'1815 velho e para 
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celebra., uma vez, o casamento de nossa folha maos 
velha. E esses tnbutos não excederio bmlles razoá. 
veos. De ogual maneora se procederá quanto aos om
postos da cidade de Londres • 

Na Bill of Rlghts. de 7 de JUnho de 1628, a se
gunda carta da Inglaterra, locou estabelecido que 

"a partor de agora, nonguem será obngado a 
contnbuor com qualquer dadova, emprésbmo ou be
nelícoo e a pagar qualquer taxa ou omposto, sem o 
consentomento de todos, manifestado por ato do Par
lamento, e que nonguém &eJ8 Chamado a responder 
ou prestar Juramento, ou a executar algum seMÇO, 
ou encarcerado, ou duma forma ou doutra, molesta
do ou onqu-do, por causa desses tnbutos ou da 
recusa em pagá-los. • 

Na Fnmça, a evolução loo maos lenta. No deno
monado perfodo dos Estados Geraos, que se estan
deu até 1614, surgou, consoante Rene Stourm, "a 
Idéia de que todo omposto deve ser conserrtodo pela 
nação". O hostonador acrescenta que a odéoa oa "do
mmando os espontos". 

Reunidos em 1483, os Estados Geraos alorma
ram solenemente "que ates entendem que, doravan
te, não se omponl qualquer taxa ao povo sem a con
vocação dos Estados e sem haver obbdo o seu con
sattunanto, na conlomudade das liberdades e pnvo
légiOS da realeza"- Observe-se que a cláusula tonal 
oníbe o Pnncopoo. 

Assim, loo somente após a Revolução de 1789 
que se formou, na França, o pnncopoo da aprovação 
dos ompostos pelo voto dos repnssentantes da na
ção. Na "Declaração dos Ooreotos", a matéria loo, alo
na!, objeto de três corcunstancoados dosposdovos: 

"Art. 13 Para manler o seMÇO públiCO e as 
despesas de admonostração, uma contnbuoção co
mum é Indispensável, ela deve ser IgUalmente repar
tida entre todos os codadlos em razão de suas dos
ponobihdades 

Art. 14 Todos os codadãos tém o dlrello de 
constatar, por eles própnos ou por seus repre
sentantes, a necessidade da contribuiÇão públoca e 
de c:or.enb-la livremente, de acompanhar a sua aplo
caçio, de determmar a quanbdade (allquota), a base 
(de célculo), o rvembolso e a duração. 

Art. 15 Nenhum o....,osto em natureza ou do
nheno pode ser cobrado, nenhum empréslomo do
rato ou ondoreto poete ser leito, a não ser por ex
presso decreto da Assembléoa dos representantes 
daNação." 

Nos Estados Unidos da Aménca, a questão ln· 
butána e orçamentária confunde-se com a propna 

"históna da lndependêncoa dessa grande nação. 

O Parlamento Inglês governava as coll~noas 
da Aménca do Norte. Em 1765, o Parlamento en
tendeu que sena JUSto obngar as col6noas a contn
buor para as despesas da metrópole, por sua sal
vaguarda e proteção Com esse obJBIIVO, cnou um 
omposto do selo Até aquele momento, as col6noas 
estabelecoam elas propnas suas taxas. A assem
bléoa da Vorgonoa protestou energocamente, sob a 
alegação de que os colonos amencanos não esta
vam representados no Parlamento onglês. O pro
testo da Vwgonoa onllamou a nação. Repre
sentantes das colõnoas reunoram-se em Nova Ior
que, em outubro de 1765, e declararam "que todo 
omposto pago à coroa era uma lovre dádiva do 
povo e era desproposotedo e contráno à Constitui
ção onglesa que o Parlamento da Gra-Bratanha 
desse a Sua MaJBSiade bens dos colonos". 

Doante desses protestos, o Parlamento onglês 
recuou e, em 1766, revogou o omposto do selo. Mas, 
o orgulhosO governo onglãs, um ano dapcHs, preten
dendo realormar os seus poderes sobra as col6nias, 
subsbluou o omposto do selo por taxas sobre vidro, 
papel. tontas e chá 

As taxas não eram elevadBS- Toda a d"ISC' ossilo 
versava sobre uma questão de pnncf1110. Os coloriOS 
exclamavam: "nossas bolsas estio prontas, mas nós 
queremos pagar como cldadios IMes e não como 
escravos". Por sua vez. o grande líder George Was
hongton proclamava. "De que se trata ? E qual a cau
sa da doscussão ? É sobra o pagamento de urna pe
quena taxa oncodente sobra o chá ? Nio 11 É somen
te o direiiD que nós contesta,_•, 

No parlamento onglês, surgiram clwtrgências. 
Alguns concordaram com os~ -nos. O 
ParlamentO, em 1770, recuou de novo, mas pan:ial
mente, revogando as taxas sobra o vidro, o papel e 
as bntas, porém mantendo a taxa sobra o chá Es
ses fatos empurraram as co16r1as para a onsurração 
e a guerra pela orodependêncoa 

Em 1774, o Cong- raunodo em Filadélfia, 
aprovou uma Declaração de Corados: "nós exclui,_ 
toda Kféoa de .....,osto antenor ou exterior que tenha 
por obJBto anac:adar raceotas da Cldadloe da Améri
ca sem o seu consentunento". 

O deelecho desses latos, todos sabemos, loo a 
lndependêncoa proclamada em 4 de julho de 1776. 

Em Portugal, o marco onocoal do OlçameniO re
sidiU numa proclamação das Cortes, em 1385, nos 
seguontes termos: "Que se lhfi não ~ tribu
tos, sem saram OUVIdos e sem que com sua deciaAo 
e conselho se buscassem os 11'18105 meJS suaves 
para a sua execução". 
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No Blasll, a Conslllwção do lmpeno (1824), 
atnbu1u a Assembléoa GIHlll a competência para hxar 
anualmente as despesas publ1cas e repartir a contn
buoção d11eta Prescreveu, a1nda, que •o MiniStro da 
Fazenda. havendo recebido de outros M1n1stros os 
orçamentos relatiVOS às despesas de suas repartiÇÕ· 
es, apresentara na Câmara dos Deputados. anual
mente lOgo que esbver reumda. um balanço geral da 
recerta e da despesa do Tesouro Nacional do ano 
antecedente e IgUalmente o orçamento geral de to
das as despeeas pUbiiCBS do ano futuro e da impor
tânciB de todas as conlnbuiÇÕeS e rendas públltas" 

Nossa pnme1ra leo orçamentana, contudo, so
mente adveio em 14 de novembro de 1827 

Allred Buehler, professor de Finanças P~IICBs 
da Unovei'Sidade da Per1B11vãn1a. assevera. lápldar
mente, que •a hiSióna do orçamento, é a história de 
seculos de lutas pelo controle popular do tesouro pu
blico" 

O Brasil, ao entrar no século XX, uft'8llll5SOU 
suas duas pnmeoras décadas sem maJOres nOVIda
des na qu.tão da orgamzação das finanças públ1· 
cas O cl1ma 1elunnsta e questionador que marcou a 
mesma época nos Estados Umdos não for seniKio 
aqu1. A economlll bras1le1ra era caractenzadamente 
agroexportadora e a lfldustnal1zação e a urbanozaçlo 
eram ten6menos tlrmdos, a ponto de não ex1g1ram 
grande atuação do setor públiCO 

Em 1922, por ato do Congresso Nacional, 101 
aprovado o Código de Contab1l1dade da Unllo. Tal 
nonna e seu regulamento logo baixado consllulram 
Importante conqUISta técniCII, PCIIS PCIIIIIiiHiilalam or
denar a gama mansa de procedimentos orçamentá
nos, hnance1ros, contábets e petnmon181S que Já ca
ractenzavam a admonllllraçio federal. 

Para resumr, podemos veniiCBr que a ques
tão orçamanlána no Brasil evolu1u de contormlda· 
de às etapas pollbcas no Pais Governos autonlá
nos afastaram o Congresso da deliberação do or
çamento, bem ass1m como concentraram as rece1· 
tas públicas nas mãos da Un1ão. Nas etapas de· 
mocrátiCa& a tendêncra era Justamente a situação 
1nversa 

CorMvando com estas s1stoles e dásllolea da 
VIda polibca raciOnal, chegamos a 1988, ont11e nova 
ConstituiÇio democni.llea é promulgada, l'nlllll uma 
vez desc8nlrallando receotas pata os mvetS ltlfeno. 
res da Federaçio e chamando o Congresso a -
cer sua atribuição de ablar sobre o orçamento, não 
só decllllndo soble ele, mas também encarregando
o de sua hscaiiZBÇâo. a que a Le1 Me10r denominou 
de controle .-mo 

----
Antes, comuoo de passar a &MIIse da 811u8· 

ção atual e das perspeciiVBS futuras da questao or
çamenlána no Pa1s corMdamo-los a anal188r com 
ma10r profundidade o dealbar do orçamento PllbfiCO 
nas nações que cRamos antenormente 

Cremos, senhoras. que toma-se cnstallno que 
o orçamento publiCO e uma conquiSta das odé.a cte
mocratiCBS l1bera1S, superando o absoluiJsmo, na de
fesa dos d11'81los do Cidadão IniCialmente, ao perm
llf que o povo dec1diSSI!, d1retamente ou madiBflla 
seus representantes. qu&IS tnbutos sanam pagos, 
evR&ndo a extorsão do Estado perdufáno. 08pols 
por lhe garantlf 1gual partiC!pllçâo na deciSão -rca 
dos gastos públll!os e na fiSCIIhzação de sua 81111CU· 
ção. F1nalmente. por lhe possibilitar a mlus6o no or
çamento das despesas púbiiCIIS que lhes PfOIJOICIO
nem a garanti& dos seus d11ados e liberdades, onde 
1nclu1rnos as dotaÇões ~das a um Poder Juci
coáno admlniSirallllamente Independente. 

Retomando a realidade de nosso Pais, é fécll 
admttlf que a questão orçamenlána IISiá longe da 
ser resolvida Até porque o Orçamento é o retrato da 
urna Nação. Nele estão espelhados o ..mma tnbu· 
tano, as questões do erldMdamento lnlerno e exlar· 
no, do tamanho e das tunç6es do Estado, da solu
ção apliCada ao federalismo fiScal, a segundade ao
CIIII, a1nda os beneiiCIOS e 1ncenbVOS, a diSirlluiç6o 
dos recursos por funções, naturezas e órgãos. To
dos esses problemas, Vllals por sua natureza, ealiio 
longe de possu11 solução adequada no Bras•. Como 
se podena esperar que o orçamento 101188 uma 
questão bem resolvida ? E da1 retiramos oullo ~
IIOR8lTIIInto CORIO, então, podena a ~ da coda· 
dan1a, dos d1rados e das liberdades do brasileiro 88· 
tar SOlUCIOnada ? 

Nós, contudo, acreddamos que - nt.ljao. 
los com ralação ao orçamento podem ser supera
dos. A ra1z dos problemas, em nossa oprmão ancan
tra-ee em doos problemas: -1malna na diSII'IIuçio 
das Informações e 1nadequação lflllliluciOfiBI. 

O envolvimento do Poder Legislabvo no orça
mento, embora polttiCBmente Indispensável ll demo
craciB, não deoxa de ser problemábco, dado o gran
de volume de dectslies a serem tomadas BC8IC8 de 
um enorme volume de 1ntormaç6es. Para que o Con
gresso Nacoonal possa pel'llelpar de forma efiiiMI no 
processo de alocação de recursos fiscais, ele ~ 
sa - 8qUiplldo de forma adequada. '- nio 
ocorra no Bras• porque hé urna asunetna na dlllln
bulção das 1ntormaçõee que o ElcecubvO e o Con
gresso NIICIONII obtêm no n--.10 em que deci
dem sobre o desbno dos recursos públicos. Eslla aa
smetna nio ocorra apenas no volume das •!lOmB· 
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ções dospomvets, mas na exostãncoa de onstltuoções 
com a capacidade de auKollar os congressostas no 
processamento e na onterpretação do sognolocado 
destas, assom como na dellberaç::io so ... re a matena 
orçamerotana. 

Em paoses desenvolvidos, a exemplo do Japão 
e dos Estados Unodos. o Congresso possuo um or
gão reslft)nsavel por essas tarefas Essas estruturas 
possuem prolossoonaos capacitados a condoções de 
não só auxoloar na elaboração da um orçamento me
lhor, como aonda realozar estudos de 161ego sobre te
mas como gastos com defesa, pnvatozação, endovo
damento, auxoloando os parlamentares a tomar deco
sões técnocas sobre as politocas publocas maos ompor
tantas para o paos, d&Cisõas baseadas em análises e 
avaliações coanllflcamenta fundamentadas 

Ademaos, nos Estados Umdos. o orçamento co
meça a ser dabatodc no Parlameroto J8 em janeoro de 
ano arotanor, sendo que os parlamentares crãam que 
essa prazo dava ser alongado. Nós, aquo, queremos 
resolver tudo em três meses a meto O resultado e 
claro, não o temos conseguido, atrasando em quase 
todos os ünmos anos a publicação de orçamento 
aprovado. E se cumpnrnos o prazo, a quahdada de 
trabalho a perdoda. 

Para não aporotannos apenas os problemas, 
apontaremos alguns carntnhos que cremos deverão 
se seguidos para soluaonarmos os problemas da 
questão de orçamento. Queremos deoxar claro po
rém, que sem as mudanças raquendas pela socoeda
da brasotaora a pala conturotura mundoal do momeroto, 
o orçamento brasolaoro a sua execução contonuarão a 
ser problemábcos. Damos supone. todavoa, as aa
guontes açõas 

1. EJdsnsão do pnuo para api8CIBÇáo da pro
posta orçamanlána no Congresso Nacoonal. Conso
darando a complexidade do processo de alocação 
da recursos públiCOS, o pruo para aprecoação deva
na ser estandodo de forma tal que houvesse tampo 
suflclenta para traduzor as propostas da SOCiedade 
numa proposta !activai de ser omplemarllada 

2. Espsctficação das hlpálsses fedas sob/e o 
compol1llmanto futuro da 8COIIOITIIII ao estimar a Re
ceita e fixar a Oaspesa OIÇllmenlána Essa soliCita
ção avotana que o ExecutMI elaborasse uma propos
ta baseada em hopótasas orrealostas sobre a trajelóna 
futura das pnnclpaiS vanávaos econõmoco-ftSCBIS. 
Como resultado dosso, temos o danomonadc "corotoro
gancoamento", que tantos problemas vêm cnandc. 

3. Dascentralrzação do debate sobre a alOCa
ção dos IPCUfSOS mvamsntános entra as diversas 
cormssõas do Congresso. A dascerotra~zação da dos-

cussão soore o orçamento panntbna que o d
sobre a aloCação dos recursos públicos econtec:asse 
de lonna oraenada e especoahzada turoto às doversas 
comossões que encamonhanam as suas emendas à 
Comossão Mosta de Orçamento. que fana as vazas 
de urn orgão de sostematozação. 

4 Integração da diScussão sobre o Orçamento 
e a aval~&ção de politJcas púbiiCBS É ao longo de 
processo on;amentáno que o Congresso davana de
liberar sobre as questões relatnlas a eloctêncoa e à 
eqüodade da alocação dos recursos govemamantaJs. 
Para tanto, faz-ile necassana a pantCtpação dorata 
daquelas comossões parlamentares que examonam 
as polttocas públocas ouvondc montSiros de Estadc, dt· 
ngentes de empresas e órgãos públiCOS e enbdades 
da sociedade avtl Em outras palavras, concemanta 
ao processo orçamerotano, a atuação de Congresso 
devana or muoto alam de emendar a proposta de 
Executovo Cabe aos congresSIStaS I8Yisar de forma 
cntoca cada um dos programas on;amentános, exa
monando o sucesso e as falhas dos mesmos em al-
cançar os ol>)e\Nos colomados. • 

5. Aptectação corvunta da polltica fiscal e da 
pollttea monetána Essas politocas ecot t6rntcas estão 
ontmamerote togadas, pnncopalmenta no que ea ralara 
à admonostração da dovoda públoca. O Congresso da
vana conSiderar cuidadosamente o lrnpaciO rnonalá
no da pohtoca foscai a ser adctada. Faz-se necassá · 
no, então. oncluor no processo de aprecoação da ma
lena orçamentana a partrcopação do Banco Cerotral e 
de aespacoalostas da area fonoanceora. 

6. Cnação de mecantsrnos que possam diSCI· 
phnar o exame do orçamento. e tnacettával que 
hata dezenas de molharas de emendas à proposta 
do Executovo para serem examonadas em easslo 
plenána nas vesparas do onic10 de novo ano ltSCBI. 
O processo orçamentáno axoge uma estrita dtiiCI· 
pltna Se por um lado sugere-se a diiK8ntralrza
ção no exame da proposta de exacubYo, de outro 
nio se pode ognorar a necassodade de se doscoplo
nar esse exame. 

7. AltetaÇÕSs no uso da LBI de Ditatnzes DIVa· 
mantánas A LDO pode-se traroslonner no maos im
portante onstrumento de pollttc:a foscai, caso Sllf8 usa
da como macanosmo regulador para a lomtulação da 
proposta de Executovo. assom como para o exame 
desta tunto as doversas comiSSÕeS de Patlamanto. 
Para tanto, basta que a leo onctua erllre seus dospost
INOS a esbmaiMI da receita e a ltxaçio da despesa 
agregada em mval de função Dessa sorte, a lei tndt
cana com grande arotecedênaa os rnacro-objabYos 
da politoca foscai Cabana ao Exaculnlo e às vánas 
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comiSSÕes do Congresso o papel de dostnbuor esses 
totaos entre os dnrersos proJetos e allvodades 

8. Alterações nos procedimentos para apreciB· 
ção da Le• O~ÇBmentana no Plenano Infelizmente, o 
Congresso Nacoonal, por erTos propnos e outros ena
dos pela modoa, vem denegnnao a omagem da onsto
tuoção no tratamento dado ao orçamento. Essa sdua· 
ção pode ser revertida medoante as aHerações que 
ate agora VJITIOS propondo e proobondo-se a apn.sen
tação de emendas em plenáno As emendas deve
nam ser encarmnhadas as comossões que aprecoa
nam a sua relevincoa antes da votação plenana Em 
caso de re1eoção no plenano, o orçamento de uma 
deletrmnada função retomana a COfT1/ssão para pro
ceder aos B!Ustes acordados durante as doscussões 
Um calendáno bem defonodo regulana a vatação. 
prooblndo o Congresso de entrar em recesso en· 
quanto toda a let orçamentána não houvesse Sido 
aprovada 

9 Cnação de um InStituto de caláter apartldáno 
que possa assessorar na deliberação acen:a do or· 
çamento Tal onsllluto devena ser constduodo nos 
ITIOides do Congresa Budget Ofhce dos Estados 
Ullldos e do Budget "-dd Olfice do Japão, ob· 
voamente adaptados a realidade brasoleora T enam a 
função prec1pua de dar llldependéncl8 ao Congresso 
no exame e processamento das complexodades na 
matena orçamentária Sem assessona especoallzada 
e aparelhada o Pa~amemo não apenas pnva-se da 
capacidade analltoca necessana como a1nda com> o 
nsco de manter-se à me/Cê de um pequeno grupo 
de burocratas do ExecutiVO que controlam o fluxo de 
mlormações mçarnentánas 

Somo essas sugestões. a mudas outras aqw 
apreserdadas para solução do problema Elas não 
carecem de ap18118nfaçio de proJetOS. poos IOdas es· 
tão abarcadae em proposoções que 111 tramHam no 
Congresso NIICIOnal. O que plelendemos, e ter dado 
uma contnbuoção ao tema, siS!ematozando-o sob um 
matiZ hiSiónco. de sorte a oncentiYBr os nobres cole
gas a ntfletor IT18IS armúde sobre o terna e a acelerar 
a deeosão sobre os projeiOs que versam sob/18 a ma
lena 

Era o que eu linha a d1zer 
Mudo obngado 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr 

Presldenle, s.-a e Srs Senadoras. tranSCOITBU, no 
diS 15 de março ulbmo, o anquentenano da Compa· 
nhoa Hodro Elétnca do Sio FranciSCO - Chesl. 

Dosoorrendo sobre a hiStona da Companhoa. 
marcada por longas d~ICUidades, omensa dedocação 
e 1nurnerave•s sacnflctas, fo1 editada uma ballssuna 

publocação Decldoram os membros da doretona ho
menagear com uma edição especoal de sua nMSta 
os trabalhadoras aue, nesse peroodo, "souberam 
servor e contnbuor para o desenvolvimento do Nor
deste e do Bmsol • Se merecem homenagem os tra
balhadores. lambem a merece a aoretona, composta 
pelo Ooretor Pres•Oenle. Mozart de Soqueora Campos 
ArauJO, tambem membro do Conselho de Adrmn~s
tração, pelo Doreror de Engenhana e Construção. 
Leonardo Lons de Albuquerque, pelo Dolelor de Ope
ração. Paulo de Tarso da Costa, pelo Doretor Ec:on6-
IT1ICO Fonanceoro, Luoz Godoy Petxõto Fdho; e pelo Ot
retor Admonostratovo, DJBir Falcão Bnndeno Neto; As· 
s•m como merecem destaque os c~nentes do 
Conselho Foscai, Paulo Roberto dos Santos Silvetra, 
Antõnoo Luoz Bronzeado e Jose Alemo Lustosa Ma
ranhão Do mesmo modo, vao a nossa homenagem 
aos demaos ontegrantes do Conselho de Adl'l'llllllltra
ção. Máno Fernando da Melo Santos, Lincoln de 
Souza Cavalcanto, EmíliO Humberto Carazz1 Sobn
nho, Jurandor Marães PIC8IJÇO Junoor e Carlos Mag
no Cataldo Santoro 

Com o trabalho dos operanos e a dediCação dos 
dmgentes, vencidas as Clr1CO decadas de eslolço, a 
Chesf constduo hoJI! um notavel exemplo de VIIMdede. 
pulsando em mBIS ds 10 rr~l a 700 megawalll de 111-
droenergoa, trarosportada em ceroa de 15 rml qui16me
tros de linhas ds transmiSSão, no pan:urso de 75 su
bestações. a seMÇO de um numero supenor a 40 rm
lhões de nordestoroos, d- a Bahoa ate o PIBUi 

Foram mwtos os heroos da an1ua camrilada. 
que arrancaram das águas a &nei!IIB ..., e a i na 110 

progresso econõf111X) do NorOesle e ao bem "' de 
seu peva Do poonaonsmo de Delrnro Gouveia, com a 
Usona de Anglqunho, aos barragaoros sem nome que 
ergueram XIngo, "esta o homem, senhor das m6qul
nas e das constiUÇÕIIS", em sintase, o granda home
nageado da Chesf no seu qillnquagéslrno BniWIIIIino. 

A Usona Hodrelétnca de Ang1CJull1ho, é bom que 
se esclareça, 101 a pnmatra a aprovedar o palancoal 
hidráulico da Cachoeira de Paulo Afonso. Situada na 
margem alagoana do São FI'BIICISOO e produzindo 
1500 HP de polâncla; e !01, também, uma das pn
melras hldrelétncas da Reglio. 

Inaugurada pelo 1ndustnal Oelrmro Gouveoa, em 
1913, a pequena usona cu...,na ac101111r as rn6qu..
da Compenhoa Agro Fabnl Mercantil, uiT/8 fábrica de 
fiOS e linhas do Mui'IICÍpiO alagoano de Pedra, pro
vendo, Igualmente. o lomecmanto de luz eiMnca à 
vola operana. Ao terTnD da década de 40, era uma 
das responsaveos pelo lomecmanto de anerglll até
Inca lls obras de Paulo Afonso. até a entrada em 
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operação, em 1949, da hldrelétnca poloto. VIndo a 
encenar as suas atMdades em marÇO de 1960. 

Igualmente, antecedendo à constrtuoção da 
Chesf, o SeMÇO GeológiCo e MonerelógiCO do Monos
léno da Agncultura promoveu, em 1920. estudos 
para o aproveitamento energétiCO do no São Fran
CISCO, co~ o trecho de Juazeoro, Estado 
de Pemarrouco, a Paulo Afonso. na Bahoa. No blêrHo 
seguonte, a conclusão desses estudoS apontava na di
ração da 'VI8boroc:tade da onstaJaçao de grandes centraiS 
hldrelelncas. CJ~e pem libnam omgar áreas nbelnnhas e 
promover a ondustna~zação do NordeSte'. 

A opção politiCa adolada em 1930, no entento, 
desconsiderou essas conclusões, determonando que, 
apenas em 1940, fossem tomadas as reais pi'OVIdên
CIIIS destonadas à exploração do potencoal hldráuhco 
do São Francosco Pensava-se. de inicio, no aprovei
tamento da Cachoeora de ltapanca, VIndo a prevale
cer, em 1943, a escolha da Paulo Afonso, à força de 
campanha deflagrada pelo Morustro Apolôruo Sales, 
da Agncultura Pelo seu pro(lllo, sena construída 
uma usona poloto de 5 MW, auxoloar da construção da 
grande usona, solucionando, finalmente, o problema 
da cr6noca escassez de energoa no Nordeste. 

Essa alternatJVa enflentou forte resiSiêncoa dos 
partodános da tese segundo a qual os empreendi
mentos deshnados à geraçlio de energ~a elélnca de
veriam ser concentradas no Sudeste do País, onde 
o excesso de demanda Já acarretava raCIOnamentos. 
Em contraposiÇão, apenas Paulo Afonso e e cnaçio 
da Chesf podenam promover o combale à seca e ao 
atraso econOrmco, mediante a orngaçio e o forneci
mento de energoa, reduzindo o desequolibno ondus
tnal entra as duas regJiies. 

No ano seguonte, ApoiOnoo Sales trouxe dos 
Estados Unidos os dedos onforrnatNOS da organoza
ção Tennaaee Ylllley Aldlorlly - TYA, o órgio go
vernamental norte-amencano pooneoro do desenvol
wnento regoonal daquela naçio e '111&101' mspnador 
do PFOJIIIO da Compantoa Hldro Elétnca do Sio 
Fratx:~aco•. 

Assim, em 3 de outubro de 1945, o Presidente 
Gelúloo Vargas asSinou o Dacrato-L.et 8.031, auton
zando o Mnsténo da Agncultura a orgamzar a 
Che&f; para dar o suporte tonancetro, IISIIIIIOU, tam
bém. o Decrato-L.et 8.032, abnndo crádrto espec111l 
de 200 molhOes de crumros para a subscnçio de 
ações da Companhia; postenormente, veoo o Decra
to-Lso 19.706, concedendo a Chesf licença para o 
aprovellamento progressiVO da energoa hidráulica do 
no Sio FranciSCO, entre Juazeoro, Bahoa, e Piranhas, 
Alagoas, pelo prazo de 50 anos. 

À empresa compebna o tomecmanto de ener
goa aos concessoonános de seMÇOS públiCOS e a diB
Iribuoção doreta de eletncidade para urna área oniCial 
compreendida num circulo de 450 qullôrnetros de 
raoo, em tomo de Paulo Afonso, abrangendo 347 
mumcopoos do Poauo, Ceam, Roo Grande do Norte, 
Paraiba, Pemambuco, Alagoas, Sergope e Bahoa, 
correspondendo a rnaJS de SOO 1'1'111 quoiOrnetros qua
drados da temtónc. 

Em 15 de marÇO de 1948, reumu'il8 a Assem
bléia-Geral constituiNa da C'-1, que dedicou o pri
meiro ano de sua eXJslêncoa aos estudos a proJeçOes 
do mercado de energoa alétnca e ao desenvolVImen
to do proJIIIO da usona de Paulo Afonso. 

À Assembléia-Geral, presidida pelo Momstro 
da AgncuHum, Oanoel de Carvalho, -vemm pre
sentes 47 acoonostes, que elegeram AntOnio José 
Alves de Souza, Presodente; OléVIO Marcondes 
Ferraz, Doretor TécniCO; Certos Berenhauser Jú
noor, Oiretor Cornercoal e AdOZJndo Magalhães de 
OJiveora, Doretor AdmoniBtmtovo. Para o Conselho 
FIIIC8l. toram desognados Josá P1res do Roo; João 
MauríCio de Medeoros e Alim Pedro, e, para o Con
selhO ConsultiVO, Gratuloano de Bnto; José Bran
dão Cavalcanh; Luoz da F1811as Machado; Luoz 
Dias Rozemberg e Homero Pores 

Um ano depoiS, teve míc:lo a construçio da 
barmgem, logo seguida da aprovação de seu projelo 
básico. A pnrneora turbina too acoonada em 1954, en
trando em IUFICionllrnento o CIFCUdo II'IICial de alornen
taçiio da l'8de do Recole. Em 1958, a Vila Poty, ono
CIIIlmente um núcleo de trabalhadonls, fot transfor
mada na codade de Paulo Afonso, sede do MuniCÍpiO 
de mesmo nome. 

Vemos nessas remoruscêncoas, Sra. Senado
res, toda wna h!Sióna de lutas, de heroiamo e de sa
cnflcios, que marcaram a camnhada de conquostas 
da C'-1, rumo ao seu futuro de grandeza e êxiiD 
permanentes. 

Nas comemorações de seu Jubileu, consiiJNl
mos à Cclq>anhia Hldro Elétnca do São Francosco 
esta I10SIIII sll'lgela homenagem. E, por- ..-tlmá
vel conlribuiÇio ao desenvolvimento de nossa Re
goio e do Pais, também a 18811rmaçio. aos seus do
retores e funcionános, do nosso testenalnho de pro
fundo e renovado ~manto. 

Era o que llnhamos a dizer. 

O SR. PAEliiDENTE (CarlaB Pllllaafnlo) - N.a 
maos hallendo a tralar, a P1wicllncla wl - 01 
lnlbeJhos. cornuucando aos Sra. e • SriL S. -*X• 
que a sessio dalbenlbva ontiMIIII de IINnhl ...t 
meJvada lls 10 IIOias, com •1111111**' 
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ORDEM DO DIA 

_,_ 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTilUIÇÁO 

N" 28, DE 1996 

Quarto doa de discussão, em pnme1ro lumo, da 
Proposta de Emenda a ConstrtuiÇão n• 28, de 1996, 
tendo como 1° s~gnatano o Senador Mauro Miranda, 
que ahera a redaçiio do art. 6° da ConstrtuiÇáo Fede
ral (1nclu1, entre os d1rertos soc1a1s, o duerto à mora
doa), lendo 

Parecer favoravel, sob n• 279, de 1997, da Co
missão de ConstrtuiÇão, JustiÇa e Cldadama, Rela
tor Senador Romeu Turroa 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI'T\JIÇÃO 

N" 50. DE 1996 

Segundo doa de diSCussão, em pmne110 turno, 
da Proposta de Emenda a ConstrtuiÇáo n• 50, de 
1996, de autona do Senador Pedro S1rnon e outros 
senhores Senadores, que convoca pleblscrto para o 
eleitorado decidir sobre a le8hzação de ralonna 
constrtuciOrllll, ahera o art 55 da ConstrtuiÇio Fede
ral para prewr a perda de mandato por 1nlídelldade 
pal!ldána e dá outras pi'OVIdêncoas, tendo 

Parecer sob n" 788, de 1997, da Comissão de 
Constrtu1ção, Jus!IÇII e Cldadanoa, Relator: Senador 
Jefferson Peres, favorável, nos termos de subsblutl· 
vo que oferece, oom voto contráno do Sanador Jo
saphat Mannho, abstençllo dos Senadores Pedro SI
mon e LúciO Alclntara, e voto em separado do Se
nador José Eduan:lo Outra. 

-3-
REQUERIMENTO N° 67, DE 1998 

Votação, em turno úniCO, do Requenmento n• 
67, de 1998, do Soon .. ~or Ademr Andrade, IIOIICilan
do, nos termos regtrnenlaiS, o desapensamento dos 
Plq8IOS de Le1 da Cêmara n"s 75 e 97, de ,992, 10, 
25, 36, 38, 41, 71, 93, 118, 151. 154, 2011, 208 1! 
:!11, de 1993, 32, 50, '!l2, 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 ProJetos de Le1 do Senado 
n"s 80 e 76, de 1995, que versam sobre alalações 
na Consolidação das LeiS do Tnsbelho, e que pas
_, a tranutar em con]Urllo de acordo com os gru
pos a aeguiT di8Cnm1Nldos 

1. Prqetos de Le1 da Câmara n"s 25, 38 e 118, 
de 1993; e 9. de 1995, 

2 Protetos de La da Câmara n•s 75, de 1992; 
93, de 1993, 6, 12 e 19, de 1995; 

3. Pro]810S de Le1 da Câmara n"s 211, de 1993; 
e 22. de 1995; 

4 Protetos de Le1 da Cãmara n•s 206, de 1993; 
63 e 108. de 1994 e 

5 ProJeto de Le1 do Senado n• 76, de 1995; e 
Pro..,tos de Le1 da Câmara n"s 41 de 1993. 74, 94. 
134 e 142. de 1994: e 8, de 1995. 

(Em v1rtude de adoamento) 

-4-
REQUERIMENTO N" 185, DE 1998 

Votação, em turno úniCO, do Requenmenlo n" 
185, de 1996, do Senador Waldeclc Omelas. SOlici
tando. nos termos regimentaiS, tramllaçiio COI\!Unta 
dos Pro)Bios de Leo do Senado n"s 51 e 137, de 
1996, por tratarem de dedução de gastos oom edu
cação no 1mposto de renda 

-5-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Pro]81o de Le1 do Seroado n• 45, de 1993 (apnt
sentado como conclusão da ComiSSão Partamenlar 
de lnquénto, cnada pelo Requenmento n" 3711192 -
CPI do PP), que ahera a Let n• 6.435, de 1977, so
bre entidades fechadas de prevldêncoa pnvade. e dá 
outras provodêncoas. tendo 

Parecer sob n" 165. de 1996, da Co~ de 
Assuntos Socoaos. Relator Senador Lucoo AlcAnlala. 
pela preJudlclalldade. 

O SR. PRESIDENTE (Certos Patroclnoo) -
Está encenada a MSSêo. 

(Levanta-se a sessão à 18 hotas e 37 mtluiDB.} 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGAUfAES 

15-4-98 
au•rtafooln 

10:00 - Despacho Interno 

15:30 - Sessão DehberatiYB On:l1nãna do Senado 
Federei 
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y.,..~.u~ens Uckr WDERANÇA DO PTB 
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GillwrroMinnd• V.ce-Uderes 
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4 J<>R a ..... 

I (V"'"J 
2 oa-c.m-
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I Lowo Campos 
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COMISSÕES PERMAl\ENTES 
fART" 72 - RISF) 

1) COMISsAo DE ASSUNTOS ECON0MICOS - CAE 
P .. ESIIIENTE VAGO (11 

VICE-PIIESIDEN11E SENADOR FERNANDO BEZERRA 
(27 TITULARES E %7 SUPI.!:NTESI 

TITULARES 

FRANCEUNO PEREIRA 
YI..SON KLEINUBING 
GILBERTO MIRANDA 
BELLOPARGA 
VNl0(2) 
J0AoROCHA 
JONAS PWHEIRO 
VNl0(31 

I 
OILVAM BORGES 
FERNANDO BEZERRA 
NEY SUASSUNA 
JOSÉSAAD 
CARLOS BEZERRA 
RAMEZTEBET 
JOSÉ FOGAÇA 

I 
:íõSÊ ROBERTO ARRUDA 
COUTINHO JORGE 
JEFFERSON PERES 
VAG0(1) 
OSIIIIARDIAS 

EDUARDO SUPUCY • PT 

LAURO CAMPOS -PT 
ADEIIIR ANORADE - PSB 
JOSÉ EDUARDO OUTRA· PT 

I 
ESPERIDIAO AMIN 
LEVYDIAS 

I 
ODACIR SOARES 

IIIG-2411M2 
SC-21141142 
AM-3104105 
IIA-3011911'0 

~2 
IIT-22711r2 

AP-2151fi2 
RN-2481167 

PB-11=NS 
G0-31. 
IIT-2211 
MS-2221122 
RS-3077/78 

DF-2011M2 
PA-102811228 
All-206111152 

PR-21 

SUPLENTES 

PFL 
1-ROMERO JUCA 
2..JOS~ AGRIPINO 
3..JOSE BIANCO 
4áciO ALVARES 
5-éDISON LOBÃO 
6;JOSAPHATMARIIIHO 
7..JOEL DE HOl.LANDA 
8 JULIO CAMPOS 

PMDB 
1..JADER BARBALHO 
2-IIIARLUCE PINTO 
3-IIIAURO MIRANDA 
-OBERTO REQUIÃO 
5-PEDRO SIMON 
6-CASILDO MALDANER 
7-GERSON CAMATA 

PSDB 

1-TEOTONIO VILELA FILHO 
2-8ENI VERAS 
3-UJCIO ALCANTARA 
ot-UDO COELHO 
S-SÉRGIO MACHADO 

BLOCO DE POSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPSI 
SP-321 15 1-ANTONIO CARLOS VALADARES 

-PSB 
DF-23<11142 2-sEBASTIAO ROCHA • PDT 
PA-2101102 3- ROBERTO FREIRE • PPS 
SE· 23111112 4- ABOIAS NASCIMENTO· PDT 

PPB 
sc-.Zõilíô6 1-EPITACIO CAFETEIRA 

MS-11:221 
2-LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-321 I 1-REGINA ASSUIIPÇAô 

(1) Em VJitucle da posse do SeNdDI .toM s.rr. corno .,nll&ro de ESiadc da Sauda em 31 03 98 

RR-2111/12 
RN-2381162 
R02231132 
ES-3130131 
~11/12 

BA-317317. 
PE-3117188 
MT-

PIW041/G 
RR-1101/1201 
00-2011112 
PR-11112 
RS-3230131 
SC-21.1142 
E5-3203/IM 

AL-<1013/M 
CE-321UH3 
CE-23011112 
MS-2381112 
CE-2281111 

SE-221111112 

AP-2241111148 
PE-21111117 
RJ-1121/G28 

MA-1ot02/11 
T0-2071m 

M0-2131/37 

(2) Em VII'IUde da passe do Senador Fret~~~s 1\Nto como M1n15uo ae- Estado E,draara•n6na aa Retorm.l lniStltUclonel em 7 04 18 
(3) Em Vlftl.lde da oosse do S.UCIOr WMieck Omeln como M•mstro de Er.tado aa Prelndlncla e Assl.enc. Soc:.-1 em 7 04 88 

REU~ÓES: QliiNTAS.FEIRAS ÀS 10:00 RS(*) S-\LA N"I'I-ALA SEN ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: DIRCEll VIEIRA MACHADO FIUIO TEL D~ S<U.A DE REIJNIÃO 311-.J:ZSS 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-35161-5 FAX: 311·4344 

t•)........, .......... -.~ .. .,.,._.u,.. ""·~ 
.............. J ............ ... 



21 COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS 
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR-

VICE-..BIIIENTE. SENADOR I..EOIIIM QUINTANILIIA 
(21 TITULARES E 21 SUPlENTES) 

nTULARES SUPLENTES 

I PFL 
ROMEROJüêl RR-2111117 1-Glii..HERME PALMEIRA Al..-3245147 
JONAS PINIEIRO MT-2271m 2-BliSON L0BAo MA-2311115 
JOSé: ALVES SE-5157 3-EI CIO-ALVARES ES-31311135 
BB..LOPARGA liA 3CIIIIIi72 4-VAGO 
V/1130 (31 5-JOSÉ AGRIPINO RN-23111187 
LEONEL PANA DF-1114811146 6-IIERNARDO CABRAL AM-211111187 
JOSé: BIANCO R0-2231137 7-ROMEU TUIIA SP-2051117 
V/1100(41 8-JOAO ROCHA TO-m70/71 
JOLioCAMPOS IIT -4064165 9-"VAGO 

I PMDB 
CARLOS BEZERRA IIT- 2211197 I ..JOSé FOGAÇA RS-31177178 
OILVAII BORGES AP-2151157 2-JOSÉSAAD G0-31-
.JiOkJ FRANÇA (1 I RR-3011714078 3- PEDRO SIMON RS- 32311131 
CASILDO IIIALDANER SC-2141147 4-JOSé SARNEY AP-34211131 
MAURO MIRANDA G0-2091/92 5-VAG0(51 
NABOR JUNIOR AC-147111378 l-VAGO 
IIARLUCE PINTO RR-11011~ 7-V/1130 
V/1130 121 l-VAGO 

I PSDB 
UJCIO ALcANTARA CE-2301107 I-ARTUR DA TAVOLA RJ-2431137 
OSIIARDIAS PR-2124125 2-BEMVERAS CE-1148 
LÚDIO COEUIO 115-2381187 3-SERGIO MACHADO CE-2211117 
CARLOS WILSON PE-2451157 4-COUTINHO JORGE PA-10:11111226 
JOSé ROBERTO ARRUDA DF-2011118 5~NPERES AM-211111117 

MARINA SILVA- PT AC-2181187 Z.UWRO CAMPOS- PT DF-2341147 
ADEMIR ANDRADE- PSB PA-2101107 3-ABDL41S NASCIMENTO - PDT RJ-1121142211 
SEBASTIAo ROCHA- PDT AP-2244146 4-ROBERTO FREIRE- PPS PE-2181117 

PPB 
ERNANDES AMORIM R0-2051157 1-EPITACIO CAFETERIA ~4 
LEOIIAR QUIITAIIILHA T0-2071178 zaPERIDIAO AMIN se.-
I PTB 
ODAC1R SOARES R0-321113219 1-JIEGINA ASSUMPÇAê) IIG-2131137 

(1) o..ou ... dO PU08. IIIQIWIIIIndo no PPB. em 2 10 117 
(2) Ttnnlno do ..aliCIO do rr.ndllto dO Senlldor eton• M..::nado. e rensunçlo do btu .. r. em 1• 4 81 
(3) Em VIrtude da paue do Senador W.-.ck Ometa como Mm11ib'a cMi Estado dll PrendiiiCIIIe AalltiiiiCIII .soe-I em 7 04 88 
(4) Em vtnucte Cla poase do Senador Frettas NilO como MnstTO de Estado Extr8ordlnatto d• R.rorm. lnstluclonal, em 7 CM 88 
(5) Em wtucle dll paue do s.n.dor R.._ Calharas como MlrMslra de EBIHD dll Justiça, em 7 04 88 

REUNIOES: QUARTAS.FEIRAS ÁS 10:00 RS ("I SALA N" 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ TEL DA SALA DE REUNIAO lll-3359 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4601/3515 FAX: 311-3652 

(•) ...,.. • ....,_ .... ,...._.. ... .,,z•r ,...,...,. .................................... 



I 

3) COMISSAO DE CONSTlTUIÇAQ,.JUSDÇA E CIDADANIA o CCJ 
PIIEIIIDENTE: SENADOR RRNARDO CABRAL 
VICE-PRESIDIENTE· SENADOR RAMEZ TEBET 

(23 TITULARES E U SUPLENTElll 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

-.HEIUIE PALMEIRA AL42ot11Cf 1ãciõ ALVARES 
-..IUCA RR.Z11111J 
JOSÉ B1ANCO RO.aZitm 
BERNARDO CABRAL AM.aOit/17 
FRANCEUNO PEREIRA MG-2411117 
JOBAPHAT MAR1NHO ~17:1174 
-UTUIIA SP..ZOS1lU 

I 
JADEII.IIARBAI..HO PA.allltíi3 
.JOSé !'OUÇA RS-3177178 
-ERTO REQUIÃO PR-240tlll7 
MIIEZ TEIIET MS-2221127 
..-osCMON ~Z311/D 
VAG0(3) 

I 
JEFFERSON PERES AM-201tM7 
oiOSii IGNÁCIO FERREIRA ES.a1Z1f, 
LUCIO ALCÂNTARA CE-230t 7 
BENIVERAS CE.Z~ 

~ONL.CIBAo 
WOSii AGRIPINO 
4-LEONEL PAIVA 
l-VAGO CZI 
HIELLO PARGA 
7-GILSERTO MIRANDA 

PMDB 
1..VAGO 
UIEY SUASIIUNA 
:I-CARLOS BEZERRA 
4-CASILDO MALDANER 
5-FERNANDO BEZERRA 
I-GILVAM BORGES 

PSDB 
t.SE~GIO MACHADO 
ZoVAGO 111 
3..1011é ROBERTO ARRUDA 
4-0SMAR DIAS 

MA ~111172 
AM-tt-tM 

P8 Cltlftl 
MT.zatll7 
ac.zt•t"'7 Rll_,_ 
AP.atltlU 

CE-DMIIT 

DF-3111117 
PR-1"1141211 

I BLOCO DE *POSIÇÃO (PT. PDT, PSB. PPS) 
ANTONO C. VAUIDARESo PSB SEo220 1M 1-ADEMIR ANDRADE o PSB PA-21D1ftl7 

~1147 
AC-2111187 

I 

ROIII!:RTO FREIRE o PPS PEo2161167 2-SESASTIAo ROCHA o PDT 
JOSé EDUARDO OUTRA o PT SEo2391197 3-MARINA SILVA o PT 

PPB 
ESPãíiííAõ AMIN 1-LEVYDIAS 

Zo LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
REGINA AS8UMPÇAô 

(1) Em YU'Iude- da oosse do Senador Jost Serra c:ornD Mrmstro de Esrado aa s.áde em ]1 03 98 
(2) Em VIRude aa GQUe ao Seneoor F...as Ntm como Mlnlslro cs. Esmoo Extraora•Mno da Rlllorme lnslfluc:IOMI em 7 04 88 
(3) E111 YIRude Cll posse ao Senaoor Ren~ C.aln•ra corno M1rntro csr Estado da .JustiÇa ern 7 04 98 

REUNIÕES: QUARTAS.I!EIRAS ÁS 10:110 RS 
SECRETÁRIO: \"ERA LÚCIA LACERDA NUNES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 3llo3971/oi61Z 

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL DA SAIA DE REIINIÃO: JII-J541 
FAX. 311°~15 



TITULARES 

JlAJO CAMPOS 
HUGO NAPOLEAo 
JOEL DE HOU.ANDA 
á.c:IO ALVARES 
.IOAoROCHA 
ROMERO JUCÁ 
ROIIEUTUMA 
EDISON I..OIIAo 

JôSEFOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIAo 
GERSON CAMA TA 
JOSÉSARNEY 
JOAo FRANÇA 111 
VAGO 

ARTUR DA TAVOI.A 
COUllNHO JORGE 
SERGIO MACH.\00 
T1!0TONIO VILELA FLJtO 
BENIVERAS 

LAUR0 CAMPOS- PT 
MARINA SILVA· PT 
EMILIA FERNANDES - PDT 
ABDIAS NASCIMENTO- PDT 

LEVYDIAS 
LEOIIAR QIJINTANILHA 

ODACIR SOARES 

4) COMissAo DE EDUCAÇAO -CE 
PRESIDEN'TE: SENADOR ARTUR DA TAVQUI. 

VICE.f'REBIDENIE: J0EL DE HOI..UINDA 
127 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

MT -40114185 
PJ-30851117 
PE-3117118 
ES-3130132 
T0-4070171 
RR-2111/17 
SP-Z0511157 
MA-2311148 

RS-3077178 
RN-2481117 
PR-2401102 
ES-3203104 
AP-34211131 
RR-3067168 

R.J-2431132 
PA-305014313 
CE-2281112 
~ 

CE-3242143 

PFL 
1-SERNARDO CABRAL 
2-VILSON KLEINOBING 
3-IS)NEI... PMIA 
.._ FRANCEI.INO PEREIRA 
5-GILBERTO MIRANDA 
I-JONAS PINHEIRO 
7-VAGOC41 
l-VAGO • 

PMDB 
1-MMEZ lEBET 
2..J0StSAAD 
3-NEY SIIASSUNA 
oWIABOR JUNIOR 
5-VAGOC51 
II-VAGOC31 
7-VAGO 

PSDB 
1-.JEFFERSON PERES 
2..JOSt: IGNAclo FERREIRA 
3-L.OciO ALc:ANTARA 
4-CARI..OS WILSON 
5-VAGOC2) 

BLOCO DE OPOSICAo (PT, PDT, PSB, PPSI 
DF-2341142 1-BENEDITA DA SILVA- PT 
AC-2181182 2-ANTONIO C. VALADARES P88 
RS-2331137 3 SEBASllAO ROCHA 
RJ-4229130 4-VAGO 

PPB 
MS-112811228 1:esPêRííiíAõ AIIIN 
T0-2071172 2-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-3211119 1~1NA ASSUMPÇAô 

(1) DelfiiiOU-H do PMOB, •ngressanda no PPB em 2 10 97 
(2) Em VIrtUde da pane do Sen.oor Jost Sen. coma M1n1stTo de Estado da S.Qde em 31 03 98 
(3) Ttmuno do exerclao dD mandato do Senaaor Olaruel Mllctlado e reasunçlo do blu .. r em 1• 4 98 

~1182 
IIC-2041142 
DF-1114811148 
IIIIG-ZI11112 
AII-31-
MT -2271172 

Mll-2222123 
G0-31-
PB 4345'41 
AC-147111378 

All-21181182 
ES-2121122 
CE-23111102 
PE-2451152 

R.J-2171172 
SE-22111107 
AP-2Z42144 

SC-1123/1223 
R0-2281157 

MG-2321122 

(4) Em VIrtude da passe ao Senaaor Waldeclr Orrletas como M1n1stro de Estlldo e111 Prevtdtnc11 e Ass1S~Jncia Social em 7 04 98 
(5) Em onrtude da pana do Senador R-n C.alh .. ros como M.,rstro de Estlldo da Ju&bça em 7 04 98 

REUNIÕES: QliiNTAS-FEIRAS ÀS 10:00 RS 1"1 SALA N" 15- ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO· JÚLIO RICARDO 8 UNHARES TEL DA SALA DE REUNIÃO· 311-3276 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604 FAX: 311-3121 

(•) ........... _.._. , .. ,. ...... _MF*I299" ,.._llllr!lilt6 
.. ....,..,.......... s-. .......... oota 



I 

I 

I 

5) COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 
PREBKIEN'IIE: SI!NADOR ~OSE SARNEY 

'll1liiJIRES 

GUCLHERIIE PALMEIRA 
HUGO NAP0LEAo 
.JOSÉ -.NO 
BERNARDO CABRAL 
ROIIEUTUMA 
LEONEL PANA 

:íõSÊ SARNEY 
HUIILSITD LUCENA 
PEDRO SIIION 
c•sllDO IIALDIWER 
JADER MRBALHO 

ARTUR DA TAYOLA 
CARLOS WILSON 
ÚIDIO COEUIO 

BENEDITA DA SLYA- PT 
MDIAS NASCIMENTO- PDT 
EMUA FERNANDES- POT 

LEOMAR QUINTAMLHA 

REGINA ASSUMPÇAô 

VICE.-.o!INTE: SENADOR ROMEU '!UMA 
C111T11IUIRES E ti SUPLENTES I 

SUPLENTES 

PFL 
,... 3245'41' t-.IOEL DE HOLI..ANDA 
~78179 2-SELLO PARGA 
RN-2381117 3-.loAo ROCHA 
All-aa111117 4-.JOSÉ ALVES 
SP-2051117 5-VILSON KLEINOBING 
DF-1044111148 &- JOSE EIIANCO 

PMDB 
AP0342ii.it 1-MARLUCE PINTO 
PB-3138141 2-FERNANDO BEZERRA 
RS-3230111 3-MAURO MIRANDA 
5C-2141N7 4-GERSON CAMA TA 
PA-31151153 5-YAG0(1) 

PSDB 
IU-2431í$i 10JõSê IGNACiõ FERREIRA 
PE-24511117 2-TEOTONIO VILELA FILHO 
MS-2381187 3-0SMAR DIAS 

BLOCO DE~ (PT, PDT, PSB, PPSI 
RJ-2171 1-EDUARDO SUPUCY- PT 
IU-31 ... 1 2-ADEMIR ANDRADE- PSB 
RS-2331137 3-MARINA SILVA-PT 

PPB 
Tü7iif4 1-U:YY DIAS 

PlB 
MG-232112321 t-ODACIR SOARES 

PE-31117199 
MA-30111172 
T0-40711171 
SE-4055157 
SC-Z041147 
R0-2231132 

RR-110114062 
RN-2481187 
G0-2011192 
E.S-3203104 

ES-2021127 
Al-4013195 
PR-2121127 

SP-3215118 
PA-2101102 
AC-2181182 

M&-11 2811228 

R0-3218119 

(11 T-do ewcouo do mandato do-Olomel Machado e reassunçAo do trtufar, em 1° 4 98 

REUNTÓES: TERÇAS.FEIRAS ÁS 10:00 BS ( ') SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRE'f ÁRJO: MARCOS SAimiS PAJII!NTI!! PILIIO TI:L DA SALA DI: REIJNIÁ&. JII-JJ67 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-.J2S!II.J4!N FAX: .JII-.l546 

('~~~) _._ .. _.._.,_~ _ _. ... ""'· .... ..sw 
............... ,.. ....... lf:W ... 

AtuaiiDCia em. 03104118 



I 

I 

61 COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA· Cl 
PREIIIDENTE: VNMJ 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO 
(23 TITULAREII E 23 SUPLENTES) 

11TUI.ARES SUP!.SfTES 
PFL 

VAG0(4) 1· JOSAPHAT ..-., 
JOst: AGRJPIIIIO RN-238112387 2- JONAS PINHEIRO 
ROMEROJUCÁ RR-211112117 3- GUILHERME PAL.MEIRA 
VILSON KLEINOBING SC-204112047 4-VAGO(SJ 
éLCIO ALVARES ES-313013132 5-JOSI!:ALYES 
JOEL DE HOU.ANDA PE-319713119 I-ROMEU TUIIA 
HUGO NAPOLEÃO PI - 4478/4479 7-GILSERTO MIRANDA 

PMDB 
NABORJOMOR AC-147811371 t~REQíiAõ 
MAURO MIRANDA 00-2011192 2-RAMEZ TBET 
VAGO(BJ 2-CARLOS BEZERRA 
GERSON CAMA TA ES-32031 3204 4-VAGO 
VAG0(3l II-JOSé SARNEY 
MARLUCE PINTO RR-1101- l-VAGO 

PSDB 
JôSE íGNÂêiO FERREIRA E&-2021120Z7 1-CARL.OS WILSON 
Jost: ROBERTO ARRUDA DF-201112017 2-COUTINHO JORGE 
TEOTONIO VILELA FILHO -3195 3-0SMAR DIAS 
VAG0(2) 4-VAG0(1l 

BA-317313174 
IIT -2271/Z2TI 
AL.-324113247 

SE-405514057 
SP-Z0511ST 
AM-1111131114 

PR-240112407 
MS-2221127 
IIT-2211122t7 

AP-2381112 

PE-24511245'7 
PA30111N383 
PR-212112127 

I BLOCO DE OPOSIÇÃ.O (PT, PDT, PSB. PPSI 
JOSÊ EDUARDO OUTRA- PT SE-2311fl2397 1-VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-22011117 2-eDUARDO S\FLICY (PTJ 
EMUA FERNANDES- PDT Rs-2331/37 3- LAUR0 CAMPOS (PT) 

LEVYDIAS 
ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

PPB 
M&-112811221 1-e&PBiíDílõ-
R0-2251157 2- EPITACIO CAfET1!IRA 

Pl8 
R0-3218119 1-REGINA ASSUMPÇlê) 

(1) Felbl mdaçto da hderançe contorrne r'IOVII praporaon .. kl.cle da IIIUal Hnlolegllllllvll 
(2) Em Vll'tUde 11111 posse do SenltdGr Jos6 Serra como Maralro de Est.do Cll S.Cidl, em 31 03.111. 
(3) Ttnn1no do ttxefdcao do 1n11ndllto do Serlaclor Oton ... M-.ao, e rensunçlo do titular, ern 1• 4 11 

SP-3212111 
DF-2341147 

(4) Em wtuda dt poue do Sanedar Fre.tas Neto oomo Mrrnlra cN Etmdo Ed'aon:llnlno U. R8JnM • • wl, .,.. 7 04 11 
C5) Em 'V'nude de posH do SaniMiar Waldeck Omeln como U.rntro dll Estado de PnMdlnCIII e~~~~~~~~- aor.l, em 7 04 11 
(6) Em wtude dr! posa do Sen.clor Renan Celhelral como Ministro de E..SO dll JUIIçl, em 7 04 11 

REliNIOES: TERÇAS-fEIRAS ÀS 10:00 HS (") SALA N" 13-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE TEL DA SALA DE REIJIQÃO. 311-.JJn (FAX) 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607 FAX: 311-3ZI6 

(*)a.......,..,__._ ...... ,......,. ... D61' .. aJ.t97 ,... • ...,. 
llorido ............. ,.. ,.,.. .... 00 ... 

Alutl- em· 071114111 



JOSAPHAT MARINHO 
JOSE ALVES 
JÚLIO CAMPOS 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
HUMBERTO LUCENA 
Vli/MJ 
VAGO 

BENVERAS 
CARLOS WILSON 
VNJO(Z) 

7, COMISSÃO DE I'ISCAUZAÇ.\o E CONTROLE· CFC 
fRftafuç.lo n• "· de IH31 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA 
V1CE.PilEIIDENTE. SENADOR CARLOS WILSON 

(17111\II.Aili!S E ft SUPLENTES I 

CEoiZiií-&3 
PEo2451157 

PFL 
1-YILSON KiBNOBING 
2~RANCIELJNO PEREIRA 
3-VAG0(3) 

PMDB
0 

1-GILVAII BORGES 
2.J0Ao FRANÇA,,, 

PSDB 
10JõSE íGNÃêÍÕ FERREIRA 
2-COUTlNHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS) 
EDUMDO 8UPUCY o PT SP-321il11 1-8ENEDITA DA SILVA o PT 
VAGO 

PPB 
1-eRNANDES AMORIM 

PTB 
ODACIR SOARES 

(11 Delfihou.M do PMOB mgresuncso no PPB em 2 10 17 
(2) Em "'...,..da poue dO Sen8dcM' JoM Serra como ~de EstadO d8 S.udll, em 31 03 18 

SC-2041147 -
IIG-2411117 

AP-2151157 
RR-311171&1 

ES-2121122 
PA-305CIM313 

RD-2051155 

(3) Em Wlucle dll posse ao Sen•aor W.tdeck Omeln como u.ntro de E.sbldo de Pf8Vtdi~negj e Anlllilnc:la aoa.t, em 1 04 a. 

REUNIÕES: QUARTAS..FI:IRAS ÁS 17100 HS (*) SALA N" ~ALA SEN. Nn.D COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO n:L DA SAIA DE REIJNIÃO: Jll-3254 
TELEFONES DA SECRETARIA.: 311..J9.J513$19 FAX: 3Jioi1J611 

("~~~)......._ ... _..._•"'- .......... MDII'*II.'-"' .... 11111&11 



7.1) COMissAo DE fiSCAl R'AÇAo E CONTROLE· CFC 
M SUBCOMISSAO DESTINADA A FISCALR'AçAo DAS EN"ftDADES FECHADAS DE 

PREVIO~ PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A 
UNIAo E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

::iõSE ALVES 
GI..SERTO IIIJRAIII)A 

VNJO 
HUMBERTO LUCENA 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY- PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTE. SENADOR .JOSE ALVES 
VICE-PREIIIDENTE: SENADOR BENI VERAB 

(0711TUI.AREB EM BIIPL.ENTUI 

SUPLENTES 
PFL 

SE-4055158 1-VILSON KiãNOBING 
AM-31- 2- VAGO (2) 

PIIDB::iõlõ 
FRANÇA(1) 

PB-3131140 

PSDB 
CE-3242143 COUTINHO JORGE 

BLOCO DE OPOSIÇAo (PT, PDT, PSB, PPS) 
SP-32111118 

PPB+PTB 
MA-1073174 ERNANDES AMORIM 

(1) Dealla&HedoPMDS ..,....,..no PP&. ern210.87 

sc-2041147 

PA-305014383 

Ro-2051155 

(2) Em wtude C11 paue elo Sen.cior Waldeck Om .... como MantltrO de Estado da PrwtdtnCII e A~siSttncaa SDC181 em 7 04 88 

REVNIOES: SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA S~LA DE REI!IIIÃO Jll-.1254 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-393513519 FAX: 311-1060 

DI ..... ,., POI DUICNADO RELATOR O IUIADOR cn...aLTO M1RAMM. 

Alulllluda em: 7/0oll98 



COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO 

PRESIDENTE Sanador NEY SUASSUNA (PMOEIIPBl 
1° VICE-PRESIDENTE. Deputado ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP) 
2" VICE-PRESIDENTE Senador JEFFERSON PÉRES (PSDBIAM) 
3° VICE-PRESIDENTE Deputado JOÃO FASSARELLA (BLOCO-

PTIPOTIPC do BIMG) 

TITULARES 

ADAUTO PEREIRA 
ALEXANDRE CERANTO 
ARACEL Y DE PAUlA 
BETINHO ROSADO 
EIA.ER RIBEIRO 
ROBSONTUMA 
JOSE ROCHA 
JULIOCI!:SAR 
PAULO UMA 
OSVALDO Co!LHO 
PAULO GOUV!A 
LUIZBRAGA 
SARNEY FILHO 

DEPUTADOS 

PFL 
P8 
PR 
MG 
RN 
AM 
SP 
BA 
PI 
SP 
PE 
se 
BA 
MA 

5221 
5472 
52111 
5558 
5544 
5134 
51011 
5l5o4 
5507 -5118 
5113 
5202 

SUPLENTES 

BENEDITO DE URA 
VALDOMIRO MEGER 
LAURA CARNEIRO 
ROBERTO PESSOA 

AL 
PR 
RJ 
CE 

5215 
5142 
5518 
5807 

BLOCOP DBI PSDIPSUPRONA 
ALB RICO FILHO 
CLEONÃNCIO FONSECA 
ARMANDO ABIUO 
BARBOSA NETO 
GENI!:SIO BERNARDINO 
LIDIA QUINAN 
NEUTO DE CONTO 
ODACIR KLEIN 
OSCAR GOLDONI 
PEDRO NOVAIS 
SILAS BRASILEIRO 
UDSON BANDEIRA 
JOSE PRIANTE 

ARNALDO MADEIRA 
BASIUO VILLANI 
CECI CUNHA 
CIPRIANO CORREIA 
DANILO DE CASTRO 
FlÁVIO PALMIER DA VEIGA 
JOÃOlEAO 
LEÓIIIIDAS CRISTIIIIO 
MARCUS VICENTE 
PEDRO HENRY 
PIMENTEL GOMES 
ROBERTO ROCHA 

MA 5554 
SE 5824 
PB 5105 
GO 5586 
MG 5571 
GO 5223 
se 5208 
RS 5228 
MS 5448 
MA 5813 
MG 51132 
TO 54811 
PA 5748 

PSDB 
SP 
PR 
AL 
RN 
MG 
RJ 
BA 
CE 
ES 
MT 
CE 
MA 

H IOROSAS 
JOSE CHAVES 
SAIIIDRO MABEL 
SILVIO PESSOA 

BSA 

SP 5478 
PE 5438 
GO 511113 
PE 5425 

5473 
5834 
5727 
58311 
58112 
~ 
5320 
5535 
5362 
5829 
5231 
5529 

EMERSON OLAVO PIRES 
OlAVIO ROCHA 

PI 51143 
RO 5318 
PA 5431 
RS 51511 VEDA CRUSIUS 



TITULARES SUPLENTES 

BLOCO P'tiPDTIPC do B 
ARUNDO CHINAGUA SP 5708 EURIPEDES MIRANDA RO 5252 
CHICO VIGILANTE DF 5827 INÁCIO ARRUDA CE 5528 
FERNANDO RIBAS CARLI PR 51148 MARIA LAURA DF 5475 
GIOVANNI QUEIROZ PA 5534 RENANKURTZ RS 5810 
JOÂOCOSER ES 5514 
JOÃO FASSAREUA MG 5283 
PAULO BERNARDO PR 53711 
PAULO ROCHA PB 5483 
SERAFIM VENZON se 5711 
SÉRGIO MIRANDA MG 5482 

I PPB 
CLEONANCIO FONSECA SE 5824 CARLOS AIRTON M; 5745 
FEUPE MENDES PI 5840 Sll.VERNANI SANTOS RO 5825 
JOSÉJANENE PR 5108 VAGO 
WISBARBOSA RR 5340 
MÁRCIO REINALDO MOREIRA MG 5818 
OSVALDO REIS TO 5835 
ROBERTO BALESTRA GO 5282 
FERNANDO RIBAS CARU PR 51148 
AUGUSTO NARDES RS 5530 
VAGO 

I PTB 
PHILEMON RODRIGUES MG 5226 JõSEBORBA PR 

5818 
ISRAEL PINHEIRO MG 5373 
RODRIGUES PALMA MT 5528 

I PSB 
GONZAGA PATRIOTA PE 5430 FERNANDO L YRA PE 

5101 

PL 
PEDRO CANEDO GO 5811 



SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 

PFL I 
CARLOS PATROCINIO TO 40118 ROMEUTUMA SP 2051 
JONAS PINHEIRO MT 2271 JOSÉ ALVES se 4055 
JOSÉBIANCO RO 2231 
JÚUOCAMPOS MT 4084 
ROMEROJUcA RR 2111 
EOISON LOBÃO MA 2311 

I PMDB 
CARLOS BEZERRA MT 2281 FERNANDO BEZERRA RN 2481 
FLAVIANO MELO AC 3493 CASILOO MALDANER se 2141 
JÁDER BARBALHO PB 2441 
MARWCE PINTO RR 1101 
NEY SUASSUNA PB 4345 
JOSÉSAAD GO 3149 

I PSDB 
COUTINHO JORGE PA 3050 LUDIO COELHO MS 

23111 
JEFFERSON PÉRES AM 2081 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ES 2021 
LÚCIO ALCÁNTARA CE 2301 

I BLOCO PT/PDTIPSBIPPS I 
ANTONIO CARLOS SE 2201 ADEMIR ANDRADE PA 2101 
VALADARES 
EDUARDO SUPLICY SP 3213 
SEBASTIAO ROCHA AP 2241 

I PPB 
ERNANDES AMORIM RO 2251 LEOMAR QUINTANILHA TO 

2071 

PTB 
ODACIR SOARES RO 3218119 

Atuahzaclo em 04103198 



CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 00 MERCOSUL 
(ReP'!sentaçla Brasllelfal 

PreSidente de nanra· Senador José Samev 

PRESIDENTE: SENADOR LÚCIO COELHO 
VICE·PRESIOENTE. DEPUTADO JUUO REOECKER 

SECRETARIO-G~AOO PAULO BORNHAUSEH 
SECRETARI().GERALADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(16 TITULARES E 16 SUPLENTES) 

T1TULARES 

JOSE fOGAÇA 
CASILDO UALOANER 

YílJ5ôN KLEINUIIING 
WALOECK ORNB.AS 

WOIOCOB..HO 

SENADORES 
PNDB 

PFL 

PSDB 

PPB 

1 ·PeDRO SIMON 
2- ROSER10 REOUIAO 

1• JOei...OE HOUANOA 
2- JOuo CAMPOS 

1 -JOSE íGNAãõ FERRaRA 

1 - esPêRíõíXõ AAIN 

I 

~~~~--------~~--------------~ JOSE EDUARDO 
IILOCO DE õPõSíÇAõ ~,PDTJ'PSI 

IIENEDITA DA SI.VA FERNANDES 

TITULARES 

PAULO BORNHAUSEN 
JOSÉ CARLOS ALEL.UIA 

EDISOH ANDRINO 

DEPUTADOS 

VALOOMIRO MEGER 
BENITOGAMA 

PNDB 
CONFUCIOMQUM 

,.. I _..,_ 



CONSELHO COMPOSTO 
NOS TERMOS DA RESOLl"ÇÃO 

N• I, DE 1998-CN 

Conselho desunado a proceder a apreCiaÇão dos 
trabalhos aluSivos a comemoração do centenano de 

morte do poeta Cruz e Sousa 
(RescluçiD 11" 1. de 1998- CN1 

Senador Ronaldo Cunha Lima 
Senador Espendlão Anun 

Senador Abdias Nascunento 
Deputado Paulo Gouveta 
Depulado Miro Tevreu-a 

Membro nato 
Senador Antomo Carlos Magalhães 

PreSidente do Senado Federal 


